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Valsts Prezidents A. Kviesis.

Saeimas prezidijs.

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

Ministru kabinets.

Ministru prezidents . M. Skujenieks. Kara ministris gem J. Balodis.
Ārlietu ministris . , K. Zariņš. Satiksmes ministris .... inž. A. Kursītis.
Finanču ministris . . (G. Zemgals) M. Skujenieks. Tautas labklājības ministris . V. RubuHs.
Iekšlietu ministris . . (M. Skujenieks) J. Kauliņš. Tieslietu ministris A. Keniņš.
Izglītības ministris . . .A. Ķēniņš. Zemkopības ministris .... V. Gulbis.

Valsts kontrolieris R.Ivanovs.

Deputātu saraksts.

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

10. Bļodnieks, Ādolfs. 51. Lejiņš-Leja, Jānis.
11. Breikšs, Jānis. ' 52. Lukins, Augusts.
12. Budže, Aloizijs. 53. Menderis, Fricis.
13. Buševics, Ansis. 54. Mežaraups, Jānis.
14. Celmiņš, Hugo. . 55. Mežulis, Konstantīns.
15. Celms, Jūlijs. 56. Miezis, Ernests.
16. Cielēns, Fēlikss. 57. Mīlbergs, Gotfrīds.
17. Dēķens, Kārlis. 58. Muižnieks, Izidors.
18. Dinbergs, Alfrēds. 59. Nuroks, Markus.
19. Dubins, Morduchs. 60. Ozoliņš, Lūkass.
20. Dukurs, Roberts. 61. Pabērzs, Juris.
21. Dzelzītis, Eduards. 62.. Pastors, Alfonss.
22. Dzelzītis, Hugo. 63. Pauluks, Kārlis.
23. Dzenis, Antons. 64. Pavlovskis, 1 imofejs.
24. Eglītis, Arkādijs. 65. Pīpiņa, Berta.
25. Eliass, Kristaps. 66. Pommers Jānis.
26. Erniņš, Alberts. 67. Pusuls, Voldemārs.
27. Firkss, Vilhelms. 68. Radziņš, Eduards.
28. Frišmanis, Alfrēds. 69. Rancans, Antons.
29. Gailītis, Alfrēds. 70. Rancans Jezups
30. Gulbis, Vilis. Jl. Riņibemeks, Ēvalds.
31. Hans, Džons. 72. Rubulis, Vladislavs.
32. Ivbulis, Staņislavs. 73 Rudevies Ansis.
33. Jankus, Oskars. " 74. Sanders,_Visvaldrs.
34. Jeršovs, Leonids. 75. Sarkanbārdis, Jānis.
35. Jukšinskis, Antons. 76. Skalbe, Kārlis
36. Juraševskis, Pēteris. 77. Skujenieks, Marģers. .
37. Kallistratovs, Meletijs. 78. Stūre, Adolts.
38. Kalniņš, Bruno. . 79. Sudmahs, Emīls.
39. Kalniņš. Pauls. f-| L°^f-
40. Kauliņš, Jānis. 81. S manis, 1 auls.
41. Kaupiņš, Hermanis. 82. Šlakans, Valdis.
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83. Špolanskis, Leontijs. 92. Veržbickis, Jānis.
84. Šterns, Jānis. . 93. Vestermanis, Verners. i
85. Tēriņš, Jānis. 94. Vinters, Jānis.
86. Trasuns, Jezups. 95. Višņa, Jānis.
87. Trofimovs, Sergejs. 96. Vitenbergs, Simons.
88. Ulmanis, Kārlis. 97. Zaķis, Andrejs.
89. Ulpe, Pēteris. _ , , 98. Zālīte, Pēteris.
90. Vaivods, Andrejs. 99. Zeibolts, Pēteris.
91. Veckalns, Andrejs. 100. Zemgals, Gustavs.

Deputātu sadalījums pēc frakcijām.

Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija (21 loceklis).
1. Ankipans, Florians. 12. Kaupiņš, Hermanis.
2. Bastjanis, Voldemārs. 13. Lejiņš, Pauls.
3. Buševics

^^
Ansis, 14. Menderis, Fricis.

4. Celms, Jūlijs. 15. Muižnieks, Izidors.
5. Cielens, Fēlikss. 16. Radziņš, Eduards.
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 locekļi).
1. Balodis, Jānis. 8. Laimiņš, Eduards.
2. Bērziņš, Jēkabs Alfrēds. 9. Lejiņš-Leja, Jānis.
3. Birznieks, Jānis. 10. Mežaraups, Jānis.
4. Celmiņš, Hugo. 11. Pauluks, Kārlis.
5. Dzelzītis, Hugo. 12. Sarkanbārdis, Jānis.
6. Gailītis, Alfrēds. 13. Stūre, Ādolfs.
7. Gulbis, Vilis. 14. Ulmanis, Kārlis.

Kristīgo zemnieku un kātoju frakcija (8 locekļi).
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, Dāvids. 5. Kauliņš, Jānis.
2. Blodnieks, Ādolfs. 6. Kukainis, Jēkabs.
3. Eglītis, Arkādijs. 7. Mīlbergs, Gotfrīds.
4. Erniņš, Alberts. 8. Šlakans, Valdis.

Strādnieku un zemnieku frakcija (7 locekļi).
1. Jankus, Oskars. 5. M'ežulis, Konstantīns.
2. Jeršovs, Leonids. 6. Miezis, Ernests.
3. Laicens, Linards. 7. Sudmalis, Emils.
4. Landovskis, Frīdis.

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

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

Latvijas vācu-baltiešupartija (6 locekli).
1. Firkss, Vilhelms. 4. Šēlers, Lotars, ! i i
2. Hans, Džons. 5. Sīmanis, Pauls.
3. Pusuls, Voldemārs. . 6. Vestermanis, Verners. ; , , >. . . ,

t
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Latgales zemnieku progresīva apvienība (5 locekļi).

1. Barkans, Vinca. 4. Rubulis, Vladislavs.
2. Dzenis, Antons. 5. Trasuns, Jezups.
3. Pabērzs, Juris.

Kristīgā apvienība un strādnieku frakcija (3 locekļi).
1. Beldavs, Kārlis. 3. Tēriņš, Jānis.
2. Sanders, Visvaldis.

Progresīvā apvienība (3 locekļi).

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

„Agudas Jisroel" (2 locekļi).

1. Dubins, Morduchs. 7. Vitenbergs, Simons.

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

Krievu vecticībnieku darba tautas frakcija (2 locekļi).

1. Kallistratovs, Meletijs. 2. Pavlovskis, Timofejs.

Latvijas poļu-katoļu frakcija (2 locekļi).

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

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

1. ^Korņiljevs, Jānis. 2. Pommers, Jānis.

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

1. Vinters, Jānis.

Cionistu organizācija „Mizrachi" (1 loceklis).

1. Nuroks, Markus.

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

1. Dinbergs, Alfrēds.

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

1. Trofimovs, Sergejs.

Kristīgo darba ļaužu savienība (1 loceklis).

1. Rimbenieks, Ēvalds.

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

1. Lūkins, Augusts.

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

1. Špoļanskis, Leontijs.

Miera, kārtības un ražošanas apvienība (1 loceklis).

1. Zaķis, Andrejs.

Prof. Kārla Baloža darba partija (1 loceklis).

ļ. Zālīte, Pēteris.
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Deputātu personu radītājs.

Ankipans, Florians (soc. dem.).
Dzimis 1901. gada 20. februāri, latvietis, nenobeigta vidus-

skolas izglītība, skolotājs, apritfķa valdes loceklis.
Referents pie likuma par piemaksām pie atlīdzības par

valdībai nodotiem 1931. gada ražas liniem (lik. chrori. rad.
Nr. 8) 276—277.

Runā pie likumprojekta par trūcīgo iedzīvotāju
apgādāšanu ar lētu maizi (lik. chron. rad. Nr. 69) 316—317.

pieprasījuma par bezdarbnieku stāvokli (piepr.
chron. rād. Nr. 1) 54—55, 58—59, 190—193.

jautājuma par bezdarba posta apkarošanu (jaut.
chron. rād. Nr. 5) 190—193.

priekšlikumiem!:
izstrādāt likumprojektu par nodokļu un citu parādu dzē-

šanu maz- un sīksaimniekiemi 306—307.
uzdot valdībai grozīt 1929. gada 14. maija instrukciju par

darba atjauju izdošanu ārvalstniekiem 116—117.

Iesniedzis priekšlikumu 305.
Parakstījis likumprojektus:

Pārgrozījumi un papildinājumi cīvīl- un civilprocesa li-
kumos (lik. chron. rād. Nr. 26) 124.

Trūcīgo iedzīvotāju apgādāšana ar lētu maizi (lik. chron.
rād. Nr. 69) 316.

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

glītība, pamatskolas pārzinis.

Ievēlēts kommisijā, deputātu lietu izmeklēša-
nas 318.

Izstājies no kommisijā s, deputātu , lietu izme-
klēšanas 298.

Parakstījis likumprojektu par meža novērtējuma sama-
zināšanu (lik. chron. rād. Nr. 53) 158.

Pieprasījumi izdot tiesāšanai 86 (7 lietās).

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

tība, notārs, publicists.

I un II Saeimas deputāts-

Runā pie likumiem:
Pļaviņu pilsētas nodibināšana (lik. chron. rād. Nr. 4) 249.
Pārgrozījumi un papildinājumi likumā par pagastu paš-

valdību (lik. chron. rād. Nr. 6) 255.
Papildinājuma vekseļu likumos atcelšana (lik. chron. rād.

Nr. 11) 287—289.

liku īri'P r o j ek t i e m:
Noteikumi par valsts valodu (lik. chron. rād. Nr. 79)

83-84._
Pārgrozījumi noteikumos par valsts valodu 137—139.
priekšlikumiem :
uzdot valdībai izmaksāt pašvaldībām budžetā paredzētās

piemaksas skolotāju algošanai 106.
atcelt Saeimas lēmumus par totalizatora noliegšanu

Latvijā 309—310.
Iesniedzis priekšlikumu 116.

Parakstījis likumprojektu par meža novērtējuma samazi-
nāšanu (lik. chron. rād. Nr. 53) 158.

Starpsauciens 255. ,

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.

Izstājies no centrālās zemes ierīcības komitejas 48.

Parakstījis likumprojektus:

Papildinājums likumā par krizes apkarošanas nodokli
(lik. chron. rād. Nr. 47) 118.

Papildinājumi un pārgrozījumi nodokļu nolikuma (Mk.
chron. rād. Nr. 60) 119.

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

tība, ārsts.
III Saeimas deputāts.
Iesniedzis priekšlikumu 221.

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

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

Runā pie likumia par pārgrozījumiem muitas tari-
fos (lik. chron. rād. Nr. 18) 345.

likumprojekta par noteikumiem par krizes laika at-
vilkumiem no valsts darbinieku un strādnieku atalgojuma un
no valsts izmaksājamām pensijām' (lik. chron. rād. Nr. 49)
22—23.

jautājuma par likumā noteikto valsts piemaksu aiz-
turēšanu slimo kasēm' (jaut. chron. rād. Nr. 12) 318—321.

priekšlikumiem.':
izstrādāt likumprojektu par vairāku algotu amatu nolieg-

šanu vienai personai 122—123.
uzdot valdībai paaugstināt mežu izstrādāšanas darbos

maksu strādniekiem 1un materiālu vedējiem 304—305.

Iesniedzis priekšlikumus 99, 221, 302, 317, 331, pārējas
formulu 220.

Parakstījis likumprojektus:
Pārgrozījumi un papildinājumi cīvīl- un civilprocesa li-

kumos (lik. chron. rād. Nr. 26) 124.
Papildinājums sodu likumos (lik. chron. rād. Nr. 67) 315.
Trūcīgo iedzīvotāju apgādāšana ar lētu maizi (lik. chron.

rād. Nr. 69) 316.
jautājumus:
Algas neizmaksāšana Jelgavas Hoffa linu manufaktūras

fabrikā nodarbinātiem strādniekiem (jaut. chron. rād. Nr. 3) 126.
Likumā noteikto valsts piemaksu aizturēšana slimo ka-

sēm (jaut chron. rād. Nr. 12) 318.
Zemāko valsts darbinieku un kalpotāju izslēgšana no

valsts civildienesta kategorijām (jaut. chron. rād. Nr. 13) 321.
Starpsaucieni 22 (2 reizes), 189, 205.

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

glītība, mācītājs.
III Saeimas deputāts.
Runā pie likumprojekta par pārgrozījumiem likumā par

alkohola saturošu vielu ražošanu, aplikšana ar nodokļiem un
pārdošanu 23.

priekšlikuma atcelt Saeimas lēmumus par totalizatora no-
liegšanu Latvijā 310.

paziņojuma par balsošanas motīviem 230.

Iesniedzis priekšlikumus 6, 273, 346, paziņojumu 230.

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

glītība, aizsargu štāba organizācijas dalās vadītājs.

Ievēlēts kommisijā, sociālās likumdošanas 48.
1,2 s t ā j i e s no Kultūras fonda domes 48.

Runā pie likumprojekta par noteikumiem par krizes lai-
ka atvilkumiem no valsts darbinieku un strādnieku atalgoju-
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ma un no valsts izmaksājamam pensijām- (lik. chron. rad.
Nr. 49) 19—20.

Iesniedzis priekšlikumu 301.

Starpsaucieni 50, 174.

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

pašizglītība, lauksaimnieks.
III Saeimas deputāts.

Ievēlēts centrālā zemes ierīcības komitejā 48.
Izstājies no ko mi misijām, deputātu lietu iz-

meklēšanas 48, pašvaldībās 48.

Runā pie priekšlikuma uzdot valdībai paaugstināt mežu
izstrādāšanas darbos maksu strādniekiem un materiālu vedē-
jiem 304.

Iesniedzis priekšlikumus 48 (5 priekš!.), 221, 301.

Parakstījis likumprojektus:
Papildinājums likuma par krizes apkarošanas nodokli

(lik. chron. rād. Nr. 48) 118..
Papildinājumi un pārgrozījumi nodokļu nolikuma (lik.

chron. rād. Nr. 60) 119.

Starpsauciens 264.

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

glītība, banku darbinieks.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, II un

III Saeimas deputāts.

Saeimas sekretārs.

Iesniedzis priekšlikumus 116, 221, 331, pārejas for-
mulu 220.

Parakstījis likumprojektu par meža novērtējuma sama-
zināšanu(lik. chron. rād. Nr. 53) 158.

Starpsauciens 93.
Pieprasījumi izdot tiesāšanai 86 (3 lietās).

Breikšs, Jānis (dēm. centrs).

Dzimis 1887. gada 25. decembrī, latvietis, augstskolas iz-
glītība, zvērināta advokāta palīgs.

II un III Saeimas sekretārs-

Runā pie likuma par Pļaviņu pilsētas nodibināšanu
(lik. chron. rād. Nr. 4> 247.

likumprojektiem :_
Noteikumi par darba grāmatiņām (hk. chron. rad. Nr.

Noteikumi par darba līguma grāmatiņām (lik. chron. rād.

Pārgrozījumi likumā par pašvaldību obligātorisko skolu

skolotāju algošanu (lik. chron. rād. Nr. 63) 267.
Pārgrozījumi valsts civildienesta amatu sarakstos Uik.

chron. rād. Nr. 71) 8. ., „ - ,
Noteikumi par valsts valodu (hk. chron. rad. Nr. 79)

Pārgrozījums noteikumos par valsts valodu (lik. chron.
rād Nr 80) 127—128, 131.

' Pārgrozījumi Likumā par alkoholu saturošu vielu ražoša-

nu, aplikšanu ar nodokļiem un pārdošanu 26—27i
Pārgrozījumi noteikumos par valsts valodu 137,

pieprasījuma par bezdarbnieku stāvokli (piepr.

chron. rād. Nr. 1) 188—190.

jautājuma par bezdarba posta apkarošanu (jaut.

chron. rād. Nr. 5) 188—190.

priekšlikumiem: 303. _ j„,.i,~
uzdot valdībai paaugstināt mežu izstrādāšanas darbos

maksu strādniekiem un materiālu vedējiem 304.

paziņojuma par deputāta E. Mieža apcietināšanu 261,

Iesniedzis priekšlikumus 10, 267 (2 priekšl).

Parakstījis likumprojektu par pārgrozījumiem likumā pai
pašvaldību obligātorisko skolu skolotāju algošanu (hk. chron

rād. Nr. 63) 266.
Starpsaucieni 73 (2 reizes), 81, 94, 128, 156, 234, 248, 309.

Priekšsēdētāja aizrādījums 137.

Budže, Aloizijs (krist. zemn. un kat. frakc).

Dzimis 1896. gada 19. septembrī, latvietis, nenobeigta
vidusskolas un militāra izglītība, apriņķa valdes loceklis.

Izstājies no centrālās vēlēšanu kommisijas 146.

Runā pie pieprasījuma par bezdarbnieku stāvokli (pienr.
chron. rād. Nr. 1) 56—57, 64—65.

Iesniedzis priekšlikumus 221, 345.

Buševics, Ansis (soc. dēm.).
Dzimis 1878. gada 5. decembrī, latvietis, augstskolas iz-

glītība, zvērināts advokāts.

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

Ievēlēts kommisijā, lauksaimniecības 99.

Runā pie likumprojekta par pārgrozījumiem un pa-
pildinājumiem cīvīl- un civilprocesa likumos (ik. chron. rad.
Nr. 26) 124—125.

Iesniedzis priekšlikumus 125, 221.

Parakstījis likumprojektus:
Pārgrozījumi un papildinājumi cīvīl- un civilprocesa li-

kumos (lik. chron. rād. Nr. 26) 124
Papildinājums sodu likumos (hk. chron. rad. Nr. 671 315.
Nodokļu nolikuma 69. panta papildinājums 314.

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.

Ievēlēts Kultūras fonda domē 48.

Izstājies no kommisijas, lauksaimniecības 48.

Referents pie nolīguma par tirdzniecisko prasību kārto-
šanu starp Latviju un Franciju (lik. chron. rad. Nr. 15)
332—333.

Iesniedzis pārejas formulu 220.

Parakstījis likumprojektus:
Papildinājums likumā par krizes apkarošanas nodokli

(lik. chron. rād. Nr. 48) 118. _
Papildinājumi un pārgrozījumi nodokļu -nolikuma Ins.

chron. rād. Nr. 60> 119.
Starpsauciens 93.. v

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

glītība, bij. Latvijas bankas padomes priekšsēdētājs.

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

Runā pie Likuma par papildinājumiem un pārgrozījumiem
nodokļu nolikumā (lik. chron. rad. Nr. 60) 120.

Iesniedzis priekšlikumus 120, 149, 221, 302, 305, 317 (2
priekšl.), 331, pārejas formulu 220.

Parakstījis likumproj ektus :
Pārgrozījumi un papildinājumi civilprocesa likumos ņik.

chron. rād. Nr. 25) 115. . ,.
Pārgrozījumi un papildinājumi cīvīl- un civilprocesa li-

kumos (lik. chron. rād. Nr. 26) 124
Papildinājums sodu likumos (hk. chron. rad. Nr. 67) 315.
Trūcīgo iedzīvotāju apgādāšana ar Ietu maizi (hk. chron.

rādi Nr. 69) 316.

j a u t ā j umiu s :
Algas neizmaksāšana Jelgavas Hofa linu manufaktūras

fabrikā nodarbinātiem strādniekiem (jaut. chron. rad. 3) 126.
Kāpēc nav izstrādāts un iesniegts Saeimai likumprojekts

par darba tiesām (jaut. chron. rad. Nr. 11) 267
Kāpēc nav izstrādāts un iesniegts Saeimai likumprojekts

par benzina monopolu (jaut. chron. rad. Nr, 14) 323.

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.
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Referents pie likumiem:
Rīgas-Valkas, Rīgas-Daugavpils-lndras un citu valsts

dzelzceļu līniju korroborēšana (lik. chron. rād. Nr. 16) 335.
Agrākās Liepājas cietokšņa un kara ostas zemes (lik.

chron. rād. Nr. 17) 336—338, 339.
Runā pie likumprojektiem:
Pārgrozījums un papildinājums muitas tarifos (lik. chron.

rād. Nr. 58) 268—272.
Pārgrozījums noteikumos par valsts valodu (lik. chron.

rād. Nr. 80) 128—129.
pieprasījuma par bezdarbnieku stāvokli (piepr.

chron. rād. Nr. 1) 166—180.

priekšlikuma atcelt Saeimas lēmumus par totaliza-
tora noliegšanu Latvijā 311.

priekšlikuma 123.
paziņoju ma par deputāta J. Kauliņa uzaicināšanu par

iekšlietu ministri 301—302.
dienas k ā r t ī b a s 99.

Iesniedzis priekšlikumus 99, 120, 123, 146, 221, 301, 316,
317, 331, 335, pārejas formulu 220.

Parakstījis likumprojektus :
Pārgrozījumi un papildinājumi civilprocesa likumos (lik.

chron. rād. Nr. 25) 115.
Pārgrozījumi un papildinājumi cīvīl- un civilprocesa li-

kumos (lik. chron. rād. Nr. 26) 124.
Trūcīgo iedzīvotāju apgādāšana ar lētu maizi (lik. chron.

rād. Nr. 69) 316.
jautājumu par likumā noteikto valsts piemaksu aiz-

turēšanu slimo kasēm (jaut. chron. rād. Nr. 12) 318.

Starpsaucieni! 189, 190 (2 reizes), 313, 331.
Priekšsēdētāja aizrādījums 176.
Pagarina runas laiku 176.

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 pie priekšlikuma uzdot valdībai izmaksāt pašvaldī-
bām budžetā paredzētās piemaksas skolotāju algošanai
104—105.

Iesniedzis priekšlikumu 221.

Parakstījis likumprojektu par pārgrozījumiem un papil-
dinājumiem cīvīl- un civilprocesa likumos (lik. chron. rād.
Nr. 26) 124.

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

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

Runā pie likumprojekta par noteikumiem par krizes laika
atvilkumiem no valsts darbinieku un strādnieku atalgojuma
un no valsts izmaksājamām pensijām (lik. chron. rād. Nr.
49) 18.

^
priekšlikuma uzdot valdībai izmaksāt pašvaldībām bu-

džetā paredzētās piemaksas skolotāju algošanai 106.

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

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

III Saeimas deputāts.

Ievēlēts kommisijā, publisko tiesību 298.
Parakstījis likumprojektus:
Gostiņu pilsētas nodibināšana (lik. chron. rād. Nr. 34) 314.
Pārgrozījums noteikumos par valsts valodu 131.

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

skolas izglītība, žurnālists.

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

Runa pie likumprojektiem:
Noteikumi par darba grāmatiņām (lik. chron; rad. Nr. 30)

69—70.
Noteikumi par darba līgumu grāmatiņām (lik. chron. rad.

Nr. 31) 69—70.
jautājuma par algas neizmaksāšanu Jelgavas Hofa linu

manufaktūras fabrikā nodarbinātiem strādniekiem (jaut. chron.
rād. Nr. 3) 126—127.

Iesniedzis priekšlikumus 149, 221.
Parakstījis likumprojektus:
Pārgrozījumi un papildinājumi cīvīl- un civilprocesa li-

kumos (lik. chron. rād. Nr. 26) 124.
Trūcīgo iedzīvotāju apgādāšana ar lētu maizi (lik. chron.

rād. Nr, 69) 316.
Nodokļu nolikuma 69. panta papildinājums 314.

pieprasījumu par bezdarbnieku stāvokli (piepr.
chron. rād. Nr. 1) 32.

jautājumus:
Algas neizmaksāšana Jelgavas Hofa linu manufaktūras

fabrikā nodarbinātiem strādniekiem (jaut. chron. rad. Nr.
3) 126.

Kāpēc nav izstrādāts un iesniegts Saeimai likumprojekts
par benzina monopolu (jaut. chron. rād. Nr. 14) 323.

Starpsaucieni 190, 308 (3 reizes).

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

izglītība, kara invalīds.
III Saeimas deputāts.
Izstājies no kommisijas, lauksaimniecības 99.

Parakstījis likumprojektus:
Pārgrozījumi un papildinājumi civilprocesa likumos (lik.

chron. rād. Nr. 25) 115,
Papildinājums sodu likumos (lik. chron. rad. 67) 315.

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

tība, valsts zemes bankas pārvaldnieks.

II un III Saaimas deputāts.

Runā pie likumprojekta par papildinājumiem un pārgro-
zījumiem nodokļu nolikumā (lik. chron. rād. Nr. 60) 119—120.

Parakstījis likumprojektus:

Papildinājums likumā par krizes apkarošanas nodokli (lik.
chron. rād. Nr. 48) 118/

Papildinājumi un pārgrozījumi nodokļu nolikumā (lik.
chron. rād. Nr. 60) 119.

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

las izglītība, atvaļināts virsnieks.
I, II un III Saeimas deputāts.

Referents pie likuma par piemaksām pie atlīdzības par
valdībai nodotiem 1931. gada ražas liniem (lik. chron. rād.
Nr. 8) 274—276, 280, 281.

Runā pie dienas kārtības 260.

Iesniedzis priekšlikumus 48, 221, 260, 281, 313.

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

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

II un III Saeimas deputāts.

Iesniedzis priekšlikumus 31, 298, 317—318.
Parakstījis likumprojektus:
Papildinājums likumā par krizes apkarošanas nodokli

(lik. chron. rād. Nr. 48) 118.
Meža novērtējuma samazināšana (lik. chron. rād. Nr.

53) 158.
Papildinājumi un pārgrozījumi nodokļu nolikumā (lik.

chron. rād. Nr. 60) 119.
Starpsaucieni 74, 87, 95, 196 (3 reizes), 198, 263, 266.
Pieprasījums izdot tiesāšanai 86.
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Eliass, Kristaps (soc. dēm.).
Dzimis 1886. gada 30. martā, latvietis, augstskolas izglītī-

ba, žurnālists. 1

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

Parakstījis pieprasījumu par bezdarbnieku stāvokli
(piepr. chron. rad. Nr. 1) 32,

jautājumu par likumā noteikto valsts piemaksu aizturē-
šanu slimo kasēm (jaut. chron. rād. Nr. 12) 318. j

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

glītība, techniķis, stacijas priekšnieka palīgs.
Runā pie likumprojektiem:
Noteikumi par darba grāmatiņām (lik. chron. rād. Nr. 30)

68—69.
Noteikumi par darba līgumu grāmatiņām (lik. chron. rād.

Nr. 31) 68—69.
Noteikumi par krizes laika atvilkumiem no valsts darbi-

nieku un strādnieku atalgojuma un no valsts izmaksājamām
pensijām (lik. chron. rād. Nr. 49) 22.

Parakstījis likumprojektu par meža novērtējuma samazi-
nāšanu (lik. chron. rād. Nr. 53) 158.

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

glītība, kalnuinženiers.

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

Ievēlēts kommisijā, ārlietu 232.

Iesniedzis priekšlikumus 48, 85, 226, 298, 308 (2 priekšl).

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

augstskolas izglītība, žurnālists.

Iesniedzis paziņojumu 100.

Parakstījis likumprojektu par meža novērtējuma samazi-
nāšanu (lik. chron. rād. Nr. 53) 158.

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

izglītība, lauksaimnieks.

Runā pie likuma par Pļaviņu pilsētas nodibināšanu (lik.
chron. rād. Nr. 4) 248—249. .

likumprojekta par papildinājumu likumā par krīzes ap-

karošanas nodokli (lik. chron. rad. Nr. 48) 118.
pieprasījuma par bezdarbnieku stāvokli (piepr. chron. rad.

Ir. 1) 59—60.
Iesniedzis priekšlikumu 221.

Parakstījis likumprojektus:
Papildinājums likumā par krizes apkarošanas nodokli

'tik. chron. rād. Nr. 48) 118. „,,,., - t,-u i „„
Papildinājumi un pārgrozījumi nodokļu likuma (lik. chron.

rād. Nr. 60) 119.

Gulbis, Vilis (zemn. sav.).

Dzimis 1890. gada 24. septembru latvietis, augstskolas iz-

glītība, agronoms, zemkopības ministris.

Tautas Padomes loceklis un III Saeimas deputāts.

Runā pie priekšlikuma izstrādāt likumprojektu par no-

dokļu un citu parādu dzēšanu maz- un s.ksaimmekiem

307'—308.

FapilSiumS^^rkrizes apkarošanas nodokli (lik.

ChT
°%lmSmSi unpārgrozījumi nodokļu nolikumā (lik.

chron. rād. Nr. 60) 119.

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 pie likuma par pārgrozījumiem muitas tarifos (ilk.
:hron. rād. Nr. 18) 344.

likumprojekta par kuģošanas tiesībām (hk. chron. rad,
s[r. 50) 9—10.

Iesniedzis priekšlikumu 10.

Ivbulis, Staņislavs (krist. zemn. un kat. frakc).
Dzimis 1884. gada 23. septembrī, latvietis, vidusskolas iz-

glītība, pašvaldību darbinieks.

I, II un III Saeimas deputāts.

Ievēlēts kommisijā, lauksaimniecības 99.

Iesniedzis priekšlikumu 221.

Parakstījis likumprojektus:
Papildinājums likumā par krizes apkarošanas nodokli

(lik. chron. rād. Nr. 48) 118.
Papildinājumi un pārgrozījumi nodokļu nolikumā (lik.

chron. rād. Nr. 60) 119.

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

skolas izglītība, sabiedrisks darbinieks.

III Saeimas deputāts.
Parakstījis likumprojektus:
Ieturētās strādnieku darba algas izmaksa un piedzīšana

(lik. chron. rād. Nr. 37) 111.
Bezdarbnieku nodrošināšana un aizsardzība 150.

jautājumus:
Sistemātiska algas ieturēšana Jelgavas linu apstrādāša-

nas fabrikā nodarbinātiem strādniekiem (jaut. chron. rad.
Nr. 4) 158.

Uzbrukums deputātam L. Laicenam (jaut. chron. rad. Nr.
15) 324.

Pieprasījums izdot tie'sašanai 86.
Lūgums noteikt soda izciešanas laiku 87.
Izsniegts atpakaļ Rīgas apgabaltiesas 1930. gada 27.

oktobra spriedums piespriesto sodu apvienošanai 181.

Atvaļinājums 6.

Jeršovs, Leonids (strādn. un zemn. frakc).

Dzimis 1906. gada 25. maijā, krievs, pamatskolas un paš-
izglītība, galdnieks.

III Saeimas deputāts.

Runā pie likumprojektiem — pārgrozījumi noteikumos par
valsts valodu 148. ,

pieprasījuma par bezdarbnieku stāvokli (piepr. cliron.
rād. Nr. 1) 48.

Parakstījis likumprojektus:
Ieturētās strādnieku darba algas izmaksa un piedzīšana

(lik. chron. rād. Nr. 37) 111.
Bezdarbnieku nodrošināšana un aizsardzība 150.

jautājumus:
Policijas iestāžu izdarītas represijas un terrora akti pret

strādniecību (jaut. chron. rad. Nr. 1) 88.
Sistemātiska algas ieturēšana Jelgavas linu apstrādāša-

nas fabrikā nodarbinātiem, strādniekiem (jaut. chron. rad. Nr.

4) 158.
Pieprasījumi izdot tiesāšanai 86 (2 lietās), 87 (pieprasot

kā drošību Ls 3000.—, resp. apcietinājumu). _
Lūgums piekrist atvešanai uz nopratināšanu spaidu

kārtā 87.

Jukšinskis, Antons (krist. zemn. un kat. frakc).

Dzimis 1902. gada 6. februārī, latvietis, vidusskolas izglī-
tība, skolotājs.

III Saeimas deputāts.

Ievēlēts kommisijas, centrālā vēlēšanu 146, lauk-
saimniecības 159.

Izstājies no kommisijas, lauksaimniecības 99.

Runā pielikumiem:
Pļaviņu pilsētas nodibināšana (lik. chron. rad. Nr. 4)

249 250.
Pārgrozījumi un papildinājumi likumā par pagastu paš-

valdību (lik. chron. rād. Nr. 6) 255.
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Piemaksas pie atlīdzības par valdībai nodotiem 1931. ga-
da ražas liniem (lik. chron. rād. Nr. 8) 278—280.

pieprasījuma par bezdarbnieku stāvokli (piepr.
chron. rād. Nr. 1) 193—196, 219—220.

jautājuma par bezdarba posta apkarošanu (jaut.
chron. rād. Nr. 5) 193—196, 219—220.

priekšlikumiem: 303.
atcelt Saeimas lēmumus par totalizatora noliegšanu Lat-

vijā 312—313.
izmaksāt pašvaldībām budžeta paredzētas piemaksas sko-

lotāju algošanai 105.
uzņemt budžetā nodokļu maksātājiem atlaistās summas

107—108.
izsniegt lauku pašvaldību vajadzībām malku 109.
pārstrādāt likumu- par lauku iedzīvotāju nodrošināšanu

slimības gadījumos 110.
pārkārtot algas un piemaksas bezdarbniekiem 231.
izstrādāt likumprojektu par nodokļu un citu paradu dzē-

šanu maz- un sīksaimniekiemi 307.

paziņojuma par balsošanas motīviem 230.

Iesniedzis priekšlikumus 5, 109, 221, 231, 256, paziņoju-
mu 229.

Priekšsēdētāja aizrādījums 230.
Pieprasījums izdot tiesāšanai 86.

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 pie likumiem:
Papildinājuma vekseļu likumos atcelšana (lik. chron. rad.

Nr. 10) 284—285, 291.
Papildinājums vekseļu likumos (lik. chron. rād. Nr.

11) 292.

Runā pie priekšlikuma atcelt Saeimas lēmumus par tota-
lizatora noliegšanu Latvijā 311—312.

Parakstījis likumprojektu par pārgrozījumiem likumā par
obligātorisko skolu skolotāju algošanu (lik. chron. rad.
Nr. 63) 266.

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 pie likuma par piemaksām pie atlīdzības par valdī-
bai nodotiem 1931. gada ražas liniem (lik. chron. rād. Nr. 8) 277.

likumprojektiem par pārgrozījumiem noteikumos par
valsts valodu 132.

pieprasījuma par bezdarbnieku stāvokli (piepr. chron. rād.
Nr. 1) 217.

jautājuma par bezdarba posta apkarošanu (jaut. chron.
rād. Nr. 5) 217.

Pieprasījumi izdot tiesāšanai 86 (3 lietās).

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.

Referents pie likumiem:
Pārgrozījumi un papildinājumi likumā par virsdienesta

karavīriem (lik. chron. rād. Nr. 12) 292.
Dažu tiesas spriedumu izpildīšanas laika atlikšana obli-

gatoriska aktīva kara dienesta karavīriem (lik. chron. rād.
Nr. 13) 295—296.

Iesniedzis priekšlikumus 221, 294 (2 priekšl.), 295,
Parakstījis likumprojektus:
Pārgrozījumi un papildinājumi cīvīl- un civilprocesa li-

kumos (lik. chron. rad. Nr. 26) 124.
Papildinājums sodu likumos (lik. chron. rād. Nr. 67') 315.
pieprasījumu par bezdarbnieku stāvokli (piepr.

chron. rad. Nr. 1) 32.

Starpsaucieni 174, 190, 312.

Kalniņš, Pauls (soc. dem.).

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

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

Saeimas priekšēdētāja.

Aizrādījumi deputātiem 16, 54, 56^ 101, 103, 114 (3 reizes),
115 (3 reizes), 122, 137, 189, 229, 230, 235, 237, 262, 26» (3 rei-
zes), 264, 265 (2 reizes), 266 (2 reizes), 308, 309, 313, 345.

Sauc deputātus pie kārtības 115 (2 reizes), 264.

Ņem deputātiem vārdu 114, 264.

Paskaidrojumi 33, 66, 99, 103, 122, 220, 267, 313, 331
(3 reizes).

Paskaidrojumi pie balsošanas 8, 10, 23, 31, 32, 66, 70, 106,
149, 220.

Atvaļinājums 6.

Kauliņš, Jānis (jaunsaimn. un sīkgr. part.).
Dzimis 1889. gada 10. jūlijā, latvietis, augstskolas izglītība,

valsts zemes bankas Jelgavas nodaļas priekšnieks.
III Saeimas deputāts.
Iekšlietu ministris 301.

Parakstījis likumprojektu par meža novērtējuma sama-
zināšanu (lik. chron. rād. Nr. 53) 158.

Kaupiņš, Hermanis (soc. dēm.).

Dzimis 1891. gada 6. jūnijā, latvietis, nenobeigta augstsko-
las izglītība, sabiedrisks darbinieks.

II Saeimas deputāts.
Parakstījis likumprojektus :
Pārgrozījumi un papildinājumi civilprocesa likumos (lik.

chron. rād. Nr. 25) 115.
Papildinājumi sodu likumos (lik. chron. rād. Nr. 67) 315. -

jautājumu par likumā noteikto valsts piemaksu aiz-
turēšanu slimo kasēm (jaut. chron. rād; Nr. 12) 318.

Starpsauciens 301.

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

ba, Latvijas Universitātes docents.
III Saeimas deputāts.

Runā pie likumprojekta par noteikumiem, par krizes laika
atvilkumiem no valsts darbinieku un strādnieku atalgojuma un
no valsts izmaksājamām pensijām (lik. chron. rād. Nr. 49) 13.

Iesniedzis priekšlikumus 23, 31, 221, pārejas formulu 220;

Parakstījis likumprojektu par pārgrozījumiem likumā par
pašvaldību obligātorisko skolu skolotāju algošanu (lik. chron.
rād. Nr. 63) 266.

jautājumu par kommfinistiskās internacionāles noziedzīgu
darbību Latvijā (jaut. chron,. rād. Nr. 16) 325.

Starpsauciens 21. ' ,

Korņiļj'evs, Jānis (pareiztic un vecticībn. vēl. un
apv. krievu org. frakc).

Dzimis 1901. gada 14. novembrī, krievs, vidusskolas izglī-
tība, pašvaldību darbinieks, zemkopis.

III Saeimas deputāts. p .
Iesniedzis priekšlikumu 313.

Parakstījis likumprojektu par (Jostiņu pilsētas nodibinā-
šanu (lik. chron. radi Nr. 34) 314.

Starpsaucieni 75, 82 (3 reizes).

Kukainis, Jēkabs (jaunsaimn. un sīkgrr. part.)
Dzimis 1858. gada 21. maijā, latvietis, vidusskolas izglītība,

pensionēts valsts ierēdnis.

Iesniedzis paziņojumu 100. ,
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Parakstījis likumprojektu par meža novērtējuma samazi-
sašanu (lik. chron. rad, Nr. 53) 158.

Pieprasījums izdot tiesāšanai 87.

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

augstskolas izglītība, rakstnieks.
III Saeimas deputāts.

Ievēlēts kommasijā, deputātu lietu izmeklēša-
nas 266.

Runā pie likumprojekta par noteikumiem par valsts va-
lodu (lik. chron. rād. Nr. 79) 81,

jautājuma par uzbrukumu deputātam L. Laicenam (jaut.
:hron. rād. Nr. 15) 324—325.

paziņojuma par deputāta E. Mieža apcietināšanu 264—265.
Iesniedzis priekšlikumu 253.

Parakstījis jautājumu par uzbrukumu deputātam L. Lai-
cenam (jaut. chron. rad. Nr. 15) 324.

Laimiņš, Eduards (zemn. sav.).

Dzimis 1882. gada 17. augustā, latvietis, augstskolas izglī-
tība, Latvijas Universitātes docents..

III Saeimas deputāts.

Referents pie likuma par papildinājumiem un pārgrozīju-
miem Lāčplēša kara ordeņa statūtos (lik. chron. rād, Nr. 7)
256, 257—258.

Iesniedzis priekšlikumu 301.
Parakstījis likumprojektus:
Papildinājums likumā par krizes apkarošanas nodokli (lik.

chron, rād. Nr. 48) 118.
Papildinājumi un pārgrozījumi nodokļi nolikumā (lik.

chron. rād. Nr. 60) 119.
Starpsauciens 174.

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

glītība, elektromontieris.

Runā pie likumprojekta par ieturētās strādnieku darba
algas izmaksu un piedzīšanu (lik. chron. rad. Nr. 37) 111—112.

jautājuma par darba nedēļas samazināšanu zviedru
sērkociņu (Kregera) tresta uzņēmumos Latvilja (jaut. chron.
rād. Nr. 2) 126.

Iesniedzis priekšlikumu 266.
Parakstījis likumprojektus:
Ieturētās strādnieku darba algas izmaksa un piedzīšana

(lik. chron. rād. Nr. 37) 111,
Bezdarbnieku nodrošināšana un aizsardzība 150.

jautājumus :
Darba nedēļas samazināšana zviedru sērkociņu (Kregera)

tresta uzņēmumos Latvijā (jaut. chron. rad, Nr. 2) 125.
Sistemātiska algas ieturē_šana Jelgavas linu apstrādāša-

nas fabrikā nodarbinātiem strādniekiem (jaut. chron. rad. Nr.
4) 158.

Latvijas un Sociālistiskās padomju republiku savienības
neuzbrukšanas līguma ratifikācijas novilcināšana (jaut chron.
rād. Nr. 9) 232.

Ārlietu ministra deklarācija neuzbrukšanas konference
Zenēvā 1932. gada 13. februārī (jaut. chron. rad. Nr. 10) 238.

Uzbrukums deputātam L. Laicenam (jaut. chron. rad.
Nr. 15) 324.

Pieprasījumi izdot tiesāšanai, piemērojot kā drošības lī-
dzekli apcietināšanu 100, 101.

Lapinskis, Vladislavs(Latv. poļu-kat. frakc).

Dzimis 1899. gada 15. aprīlī, polis, vidusskolas izglītība,

skolotājs, zemkopis.
Ievēlēts kommisijā, pašvaldības 48.

Parakstījis likumprojektu par pārgrozījumu noteikumos
par valsts valodu 131.

Atvaļinājums 6.

Leikarts, Pēteris (jauna zemn. apv.).

Dzimis 1885. gada 25. novembrī, latvietis, vidusskolas iz-
glītība, žurnālists, zemkopis.

Ievēlēts kommisijā, sociālās likumdošanas 48.
Runā pie priekšlikumiem:
izstrādāt likumprojektu par vairāku algotu amatu nolieg-

šanu vienai personai 121—122, 123;
atcelt Saeimas lēmumus par totalizatora noliegšanu Latvi-

jā 312.
pieprasījuma par bezdarbnieku stāvokli (piepr.

chron. rād. Nr. l) 61.
jautājumiem:
Bezdarba posta apkarošana (jaut. chron. rad. Nr. 5) 61.
Kommūnistiskās internacionāles noziedzīgā darbība Lat-

vijā (jaut. chron. rād. Nr. 16) 325—331.

paziņojuma par deputāta E. Mieža apcietināšanu
262—264, 265—266.

Iesniedzis priekšlikumu 313.

Parakstījis jautājumu _par kommūnistiskās internacionāles
noziedzīgo darbību Latvija (jaut. chron. rad. Nr. 16) 325.

Starpsauciens 173.
Priekšsēdētāja aizrādījumi 122 (2 reizes;, 262, 263 (3

reizes), 264 (2 reizes), 265 (2 reizes), 266 (2 reizes).

Priekšsēdētājs sauc pie kārtības 264, ņem vārdu 264, 266;

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

tība, pašvaldību darbinieks.

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

Runā pie likuma par agrākāmi Liepājas cietokšņa un kara
ostas zemēm (lik. chron. rād. Nr,_ 17) 339.

jautājuma kāpēc nav izstrādāts un iesniegts Saeimai li-
kumprojekts par benzina monopolu (jaut, chron. rad. Nr.
14) 32a

Iesniedzis priekšlikumus 305, 339.

Parakstījis likumprojektu par papildinājumu sodu likumos
(lik. chron. rād, Nr. 67) 315.

jautājumu kāpēc nav izstrādāts un iesniegts Saeņnai) li-
kumprojekts par benzina monopolu (jaut. chron. rad. Nr.
14) 323.

Lejiņš-Leja, Jānis (zemn. sav.).

Dzimis 1897. gada 11. decembrī, latvietis, augstskolas iz-
glītība, agronoms, Valmieras apriņķa valdes priekšsēdētājs.

Ievēlēts kommisijā, lauksaimniecības 48.
Referents pie likuma par Pļaviņu pilsētas nodibinā-

šanu (lik, chron. rād. Nr. 4) 240—241, 251.

priekšlikumiem):
uzdot valdībai izmaksāt pašvaldībām budžeta paredzētas

piemaksas skolotāju algošanai 102—103.
uzņemt budžetā nodokļu maksātajiem atlaistas sum-

mas 107.
izsniegt lauku pašvaldību vajadzībām malku 108—109.
pārstrādāt likumu par lauku iedzīvotāju nodrošināšanu

slimības gadījumos 109, 110—111,

Runā pie pieprasījuma par bezdarbnieku stāvokli (piepr.
chron. rād. Nr. 1) 43—48, 57—58, 206—210.

jautājuma par bezdarba posta apkarošanu (jaut. chron.
rād. Nr. 5) 206^210.

Iesniedzis priekšlikumus 109, 227.
Parakstījis likumprojektus:
Papildinājums likumā par krizes apkarošanas nodokli (lik.

chron. rād. Nr. 48) 118.
Papildinājumi un pārgrozījumi nodokļu nolikuma (hk.

chron. rād. Nr. 60') 119.

Priekšsēdētāja aizrādījums 103.

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

Dzimis 1898. gada 11. septembri, latvietis, augstskolas iz-
glītība, Krustpils pilsētas miertiesnesis.

III Saeimas deputāts.
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Ievelēts k o mm i s i j a, publisko tiesību 273.
Izstājies no kommisijas, publisko tiesību

317, 346.

Runā pie likumiem:
Pļaviņu pilsētas nodibināšana (lik. chron. rād. Nr. 4)

247—248.
Papildinājuma vekseļu likumos atcelšana (lik. chron. rad.

Nr. 10) 289._
Agrākas Liepājas cietokšņa un karā ostas zemes (lik.

chron. rād. Nr. 17) 339.

liku mprojekta par noteikumiem par valsts valodu
(lik. chron. rād. Nr. 79) 85.

priekšlikuma atcelt Saeimas lēmumus par totaliza-
tora noliegšanu Latvijā 308—309.

paziņojuma par deputāta E. Mieža apcietināšanu 264.

Iesniedzis priekšlikumus 6, 313.
Parakstījis likumprojektus:
Papildinājumi likumā par krizes apkarošanas nodokli (lik.

chron. rād. Nr. 48) 118.
Papildinājumi un pārgrozījumi nodokļu nolikuma (lik.

chron. rād. Nr. 60)' 119.

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.

Runā pie likumprojekta par noteikumiem par valsts va-
lodu (lik. chron. rād. Nr. 79) 73—74.

Iesniedzis priekšlikumu 221.
Parakstījis likumprojektus:
Pārgrozījumi un papildinājumi civilprocesa likumos

(lik. chron. rād. Nr. 25) 115. _
Trūcīgo iedzīvotāju apgādāšana ar Ietu maizi (lik. chron.

rād. Nr. 69) 316.

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

skolas izglītība . Zemkopības ministrijas ierēdnis.
Ievēlēts kommisijā, deputātu lietu izmeklēša-

nas 48.

Runā pie pieprasījuma par bezdarbnieku stāvokli (piepr.
chron. rād. Nr. 1) 53—54.

Parakstījis likumprojektus:
Papildinājums likumā par krizes apkarošanas nodokli (lik.

chron. rād. Mr. 48) 118.
Papildinājumi un pārgrozījumi nodokļu nolikumā (lik.

chron. rād. Nr. 60) 119.

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

glītība, kantorists un žurnālists.
Izstājies no kommisijas, deputātu lietu izme-

klēšanas 266.

Runā pie likumprojektiem:
Noteikumi par krizes laika atvilkumiem no valsts darbi-

nieku un strādnieku atalgojuma un no valsts izmaksājamām
pensijām (lik. chron. rad. Nr. 49) 15—17.

Noteikumi par darba grāmatiņām (lik. chron. rād. Nr. 30)
66—67.

Noteikumi par darba līguma grāmatiņām (lik. chron. rād.
Nr. 31) 66—67.

Ieturētās strādnieku darba algas izmaksa un piedzīšana
(lik. chron. rād. Nr. 37) 112—114.

Bezdarbnieku nodrošināšana un aizsardzība 150—158.
pieprasījuma par bezdarbnieku stāvokli (piepr.

chron. rād. Nr. l) 49—50, 60—61.
jautājumiem:
Policijas iestāžu represijas un terrora akti pret strādnie-

cību (jaut. chron. rad. N- U 89—96.
SJstēmātiskaalgas ieturēšana Jelgavas linu apstrādāšanas

fabrika nodarbinātiem strādniekiem (jaut. chron. rād. Nr.
4) 139.

valdības lūguma izdot tiesāšanai deputātu F. Lan-
dovski 100—101.

Iesniedzis priekšlikumu 70.
Parakstījis likumprojektus :
Ieturētās strādnieku darba algas izmaksa un piedzīšana

(lik. chron. rād. Nr. 37) 111.
Bezdarbnieku nodrošināšana un aizsardzība 150.
jautājumus:
Polijas iestāžu represijas un terrora akti pret strādniecī-

bu (jaut. chron. rād. Nr. 1) 88.
Sistemātiska algas ieturēšana Jelgavas linu apstrādāša-

nas fabrikā nodarbinātiem strādniekiem (jaut. chron. rād.
.Nr. 4) 158.

Uzbrukums deputātam L. Laicenam (jaut. chron. rad. Nr.
15) 324.

Starpsaucieni 115 (6 reizes), 127, 161, 163, 164 (3 reizes),
165, 168, 197, 224 (2 reizes).

Pieprasījumi izdot tiesāšanai 88 (2 lietās) (pieprasot kā
nodrošinājumu Ls 3000.— resp. apcietinājumu), 181.

Lūgums atļaut atvest pie izmeklēšanas tiesneša spaidu
kārtā 88.

Priekšsēdētāja aizrādījumi 16, 114 (3 reizes), 115 (2 rei-
zes), 155 (3 reizes), 156 (2 reizes), 157.

Priekšsēdētājs sauc pie kārtības 115 (2 reizes), ņem vār-
du 114, 158.

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

glītība, dzelzsgriezējs.

III Saeimas deputāts

Pieprasījumi izdot tiesāšanai 86 (2 lietās), 87 (pieprasot
ka drošības līdzekli apcietinājumu).

Lūgums noteikt piespriestā soda izpildīšanas laiku 87.
Atvaļinājums 6.
Paziņojums par apcietināšanu 260.

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

glītība, rakstnieks-publicists.

II un III Saeimas deputāts.

Ievēlēts kommisijā, deputātu lietu izmeklēša-
nas 298.

Izstājies no kommisijas, deputātu lietu izmeklē-
šanas 318.

Referents pie redakcijas kommisijas ziņojumeim 334,
340—341, 341, 341—342, 346.

Runā pie likuma par Pļaviņu pilsētas nodibināšanu
(lik. chron. rād. Nr. 4) 243.

likumprojektiem:
Papildinājums likumā par krizes apkarošanas nodokli (lik.

chron. rādi Nr. 48) 118.
Noteikumi par valsts valodu (lik. chron. rād. Nr. 79)

79—81._
Pārgrozījumi likuma par alkoholu saturošu vielu ražo-

šanu, aplikšanu ar nodokļiem un pārdošanu 27—28.
Pārgrozījumi noteikumos par valsts valodu 148.
pieprasījuma par bezdarbnieku stāvokli (piepr.

chron. rād. Nr. 1) 55—56.
priekšlikumiem:
uzdot valdībai grozīt 1929. gada 14. maija instrukciju par

darba atļauju izdošanu ārvalstniekiem 116,
uzdot valdībai paaugstināt mežu izstrādāšanas darbos

maksu strādniekiem un materiālu vedējiem 305.
izstrādāt likumprojektu par nodokļu un citu parādu dzē-

šanu maz- un sīksaimniekiem 306.

Iesniedzis priekšlikumus 31, 116, 221, 331.
Parakstījis likumprojektus:
Papildinājums likumā par krizes apkarošanas nodokli (lik.

chron. rād. Nr. 48) 118.
Meža novērtējuma samazināšana (lik. chron. rād. Nr.

53) 158.
Papildinājumi un pārgrozījumi nodokļu nolikumā (lik.

chron. rād. Nr. 60) 119.

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

tes students, skolotājs.
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III Saeimas deputāts.
Iesniedzis priekšlikumus 253, 305.
Parakstījis likumprojektu par papildinājumu sodu likumos

(hk. chron. rad. Nr. 67) 315.
Pieprasījums izdot tiesāšanai 86.

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

rabīns.
I, II un III Saeimas deputāts.
Izstājies no kommisijas, finaneu, tirdzniecības

un rūpniecības 308, Kultūras fonda domes 308.
Runā pie likumprojektiem — pārgrozījumi noteikumos par

valsts valodu 136—137.

Parakstījis likumprojektu par Gostiņu pilsētas nodibinā-
šanu (lik. chron. rad. Nr. 34) 314.

Atvaļinājums 302.

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

tība, pamatskolu inspektors.

II un III Saeimas deputāts.
Referents pie redakcijas kommisijas ziņojuma 273.

Iesniedzis priekšlikumu 221.

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.

Saeimas priekšsēdētāja II biedrs.
Referents pie likuma par dažu tiesas spriedumu izpildī-

šanas atlikšanu obligātoriskā aktīvā kara dienesta karavīriem
(lik. chron. rād. Nr. 13) 296.

lēmuma par valsts kontroles padomes un kolleģijas lo-
cekļu apstiprināšanu 297.

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

Dzimis 1890. gada 2. maijā, latvietis, nenobeigta augst-
skolas izglītība, garīdznieks.

II un III Saeimas deputāts,

Iesniedzis priekšlikumu 221.

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

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

Saeimas deputāts, III Saeimas priekšsēdētaja I biedrs.

Saeimas priekšsēdētāja I biedrs.

Aizrādījumi deputātiem 155 (3 reizes), 156 (2 reizes), 157,
158, 176, 258.

Ņem deputātiem vārdu 158.

Paskaidrojumi 38, 131, 281—282.

Paskaidrojumi pie balsošanas 85, 256.

Parakstījis likumprojektus: .
Papildinājums likumā par krizes apkarošanas nodokli (lik.

chron. rād. Nr. 48) 118. ' _ .
Papildinājumi un pārgrozījumi nodokļu nolikuma (lik.

chron. rād. Nr. 60) 119.

Pavlovskis, Timofejs (vecticībn.).

Dzimis 1890. gada 19. februārī, krievs, vidusskolas izglī-
tība, zemkopis.

Saeimas sekretāra biedrs.

Runā pie likumprojektiem - pārgrozījumi noteikumos

par valsts valodu 137.
Iesniedzis priekšlikumu 313.

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

tība, zvērināta advokāta palīgs.

Tautas Padomes loceklis, Satversmes Sapulces I vice-
prezidents, I Saeimas priekšsēdētāja II biedrs, II Saeimas se-
kretāra II biedrs, III Saeimas deputāts.

Izstājies no kommisijas, publisko tiesību 146.

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

dusskolas izglītība, grāmatu spiestuves līdzvadītaja.

Runā pie likumprojekta par noteikumiem, par krizes laika
atvilkumiem no valsts darbinieku_ un strādnieku atalgojuma un
no valsts izmaksājamam penzijam (lik. chron. rad. Nr. 49)
17—18.

Parakstījusi likumprojektu par pārgrozījumiem likumā
par pašvaldību obligātorisko skolu skolotāju algošanu (lik.
chron. rād. Nr. 63) 266.

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

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

II un III Saeimas deputāts.

Pusuls, Voldemārs (vācu-balt. part.).

Dzimis 1883. gada 5. janvārī, vācietis augstskolas izglī-
tība, advokāts.

Tautas Padomes loceklis, III Saeimas deputāts.

Ievēlēts kommisijā, publisko tiesību 226.

Parakstījis likumprojektu par pārgrozījumu noteikumos
par valsts valodu (lik. chron. rād. Nr. 80) 127.

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

tība, pašvaldību darbinieks.
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, 1, II un

III Saeimas deputāts.

Runā pie likumprojekta par pārgrozījumiem likumā par
alkoholu saturošu vielu ražošanu, aplikšanu ar nodokļiem un
pārdošanu 24—26, 31.

Iesniedzis priekšlikumu 31.

Parakstījis likumprojektu par pārgrozījumiem un papildi-
nājumiem cīvīl- un civilprocesa likumos (lik. chron. rad. Nr.
26) 124.

Starpsauciens 82.

Rancans, Antons (krist. zemn. un kat. frakc).

Dzimis 1897, gada 25. jūnijā, latvietis, augstskolas izglī-
tība, ārsts.

II uti III Saeimas deputāts.

Rancans, Jezups (krist. zemn. un kat. frakc).

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.

Iesniedzis priekšlikumu 221.

Parakstījis likumprojektus:
Papildinājums likumā par krizes apkarošanas nodokli (lik.

chron. rād. Nr. 48) 118.
Papildinājumi un pārgrozījumi nodokļu nolikuma (lik.

chron. rād. Nr. 60) 119.

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

skolotājs.
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III Saeimas deputāts
Izstājies no kommisijas, finanču, tirdzniecības

un rūpniecības 6.

Referents pie likuma par pārgrozījumiem un papildināju-
miem likumā par pagastu pašvaldību (lik. chron. rad. Nr. 6)
254—255, 255—256.

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.

Izstājies no k o m m i s i j ā m, lauksaimniecības 159,
sociālās likumdošanas 48.

Atbild uz pieprasījumu par bezdarbnieku stāvokli
(piepr, chron. rād. Nr. 1) 159—166.

jautājumiem :
Algas neizmaksāšana Jelgavas Hofa linu manufaktūras

fabrikā nodarbinātiem strādniekiem (jaut. chron. rad. Nr. 3)
225—226._

Sistemātiska algas ieturēšana Jelgavas linu apstrādāša-
nas fabrikā nodarbinātiem strādniekiem (jaut. chron. rād. Nr.
4) 226.

Bezdarba posta apkarošana (jaut. chron. rad. Nr. 5)
159—166.

Runā kā ministris pie priekšlikuma pārstrādāt li-
kumu nar lauku iedzīvotāju nodrošināšanu slimību gadīju-
mos 110.

Iesniedzis priekšlikumu 346.

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 pie pieprasījuma par bezdarbnieku stāvokli (piepr.
chron. rād. Nr. 1) 33—38. 214—217,

jautājuma par bezdarba posta apkarošanu (jaut. chron.
rād. Nr. 5) 214—217.

paziņojuma par deputāta E. Alieža apcietināšanu 261—262.

Iesniedzis priekšlikumus 149, 266.
Parakstījis likumprojektus:
Pārgrozījumi un -papildinājumi civilprocesa likumos (lik.

chron. rād. Nr. 25) 115.
Pārgrozījumi un papildinājumi cīvīl- un civilprocesa li-

kumos (lik. chron. rād, Nr. 26) 124.
Trūcīgo iedzīvotāju apgādāšana ar lētu maizi (lik. chron.

rād. Nr. 69) 316.
pieprasījumu par bezdarbnieku stāvokli (piepr.

chron. rād, Nr. 1) 32.

Starpsauciens 60.

Sanders,Visvald!5 (krist. apv. un strādn. frakc).
Dzimis 1885. gada 15. novembrī, latvietis, augstskolas' iz-

glītībā, mācītājs un skolotājs.

I un III Saeimas deputāts.
Ievēlēts kommisijā, finanču, tirdzniecības un rūp-

niecības 6.
Referents pie likuma par akcizes nodokli no minerālūde-

ņiem, limonādēm un augļūdeņilem (lik. chron. rād. Nr. 9) 282.

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

glītība, lauksaimnieks, pašvaldību darbinieks.
Atvaļinājuma pagarināšana 99—100.

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

izglītība, rakstnieks, žurnālists.
TautasPadomes un Satversmes Sapulces loceklis, I Sa-

eimas deputāts,

Runā pie likumprojekta par noteikumiem par valsts va-
lodu (lik. chrom. rād. Nr. 79) 74—76i

priekšlikuma uzdot valdībai izmaksāt pašvaldībām bu-
džetā paredzētās piemaksas skolotāju algošanai 103—104.

Iesniedzis priekšlikumu 31.
Parakstījis likumprojektu par pārgrozījumiem likumā par

pašvaldību obligātorisko skolu skolotāju algošanu (lik. chron.
rād. Nr. 63) 266.

Skujenieks, Marģers (progr. apv.).

Dzimis 1886. gada 22. jūnijā, latvietis, nenobeigta augst-
skolas izglītība, ministru prezidents un iekšlietu ministris.

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

Finanču ministris 301.
Noliek iekšlietu ministra pienākumus 301.
Atbild kā ministru prezidents uz jautā-

jumiem:
Policijas iestāžu represijas un terrora akti pret strādnie-

cību (jaut. chron, rād. Nr. 1) 223—225.
Terrors pret bezdarbniekiem un strādniecību (jaut. chron.

rād. Nr, 7)„222.
Fašistu pieņemšana policijas dienesta (jaut. chron. rad.

Nr. 8) 222—223.
Latvijas un Sociālistiskas padomju republiku savienības

neuzbrukšanas līguma ratifikācijas novilcināšana (jaut. chron.
rād. Nr. 9) 281.

Runā kā ministru prezidents pie likum-
projektiem:

Pārgrozujums un papildinājums muitas tarifos (lik. chron.
rād. Nr. 58) 272—273.

Noteikumi par valsts valodu (lik. chron. rad. Nr. 79)
76—79.

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

izglītība, Ventspils pilsētas galva.
Ievēlēts kommisijā, pašvaldības . 48.

Izstājies no kommisijas, sociālās likumdoša-
nas 48.

Iesniedzis priekšlikumu 308.
Parakstījis likumprojektus:
Papildinājums likuma par krizes .apkarošanas nodokli

(lik. chron. rād. Nr. 48) 118.
Papildinājumi un pārgrozījumi nodokļu nolikuma (lik.

chron, rād. Nr. 60) 119.

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

strādnieks.

Runā pie pieprasījuma par bezdarbnieku stāvokli
(piepr. chron. rād. Nr. 1) 199—206.

jautājumiem :
Bezdarba posta apkarošana (jaut. chron. rād. Nr. 5)

199—206.
Latvijas un Sociālistiskas padomju republiku savienības

neuzbrukšanas līguma ratifikācijas novilcināšana (jaut chron.
rād, Nr, 9) 232—238.

Ārlietu ministra deklarācija atbruņošanas konference
Ženēvā 1932. gada 13. februārī (jaut. chron. rād. Nr. 10)
238—240.

paziņojuma- par deputāta E. Mieža apcietināšanu 261.

Iesniedzis priekšlikumus 266 (2 priekšl).

Parakstījis likumprojektus :
Ieturētās strādnieku darba algas izmaksa un piedzīšana

(lik. chron. rād. Nr. 37) 111.
Bezdarbnieku nodrošināšana un aizsardzība 150.
jautājumus :
Darba nedēļas samazināšana zviedru sērkociņu (Kregera)

tresta uzņēmumos Latvijā (jaut. chron. rād. Nr. 2) 125.
Sistemātiska algas ieturēšana Jelgavas linu apstrādāša-

nas fabrikā nodarbinātiem strādniekiem (jaut. chron. rād. Nr.
4) 158.

Latvijas un Sociālistiskas padomju republiku savienības
neuzbrukšanas līguma ratifikācijas novilcināšana (jaut. chron.
rād. Nr 9) 232.
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_ Ārlietu ministra deklarācija atbruņošanās konferencē Ze-
neva 1932, gada 13. februārī (jaut. chron. rād. Nr. 10) 238.

Uzbrukums deputātam L. Laicenam (jaut. chron. rād.
Nr. 15) 324.

Starpsaucieni 165, 168, 188.
Priekšsēdētāja aizrādījumi 235, 237.
Atvaļinājums 6.

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

glītība, zvērināts advokāts.
III Saeimas deputāts.
Runā pie likumprojekta par pārgrozījumiem valsts civil-

dienesta amatu sarakstos (lik. chron. rād. Nr. 71) 7—8.
Iesniedzis priekšlikumus 8, 232.
Parakstījis likumprojektu par pārgrozījumu noteikumos

par valsts valodu (lik. chron. rād. Nr. 80) 127.

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.

Izstāj1 ies no kommisijām, ārlietu 232, publisko
tiesību 226.

Runā pie likumprojektiem:
Noteikumi par valsts valodu (lik. chron. rād. 79) 70—73.
Pārgrozījums noteikumos par valsts valodu (lik. chron.

rād. Nr. 80) 128.
Iesniedzis priekšlikumus 85, 131.

Parakstījis likumprojektu _par pārgrozījumu noteikumos
par valsts valodu (lik. chron. rād. Nr. 80) 127.

Atvaļinājums 226.

Šlakans, Valdis (jaunsaimn. un sīkgr. part.).

Dzimis 1898. gada 5. jūlijā, latvietis, vidusskolas izglītī-
ba, Tukuma apriņķa valdes priekšsēdētājs.

Parakstījis likumprojektu par meža novērtējuma samazi-
nāšanu (lik. chron. rād. Nr. 53) 158.

Špolanskis, 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 pie likuma par piemaksām pie atlīdzības par valdī-
bai nodotiem 1931. gada ražas liniem (lik. chron. rad. Nr. 81
277—278.

likumprojektiem — pārgrozījumi noteikumos par valsts
valodu 139—146.

pieprasījuma par bezdarbnieku stāvokli (piepr. chron. rad.
Nr. 1) 210—214. , ' ,. . ,

jautājuma par bezdarba posta apkarošanu (jaut. chron.

rād. Nr. 5) 210—214.

Iesniedzis priekšlikumu 253.

Parakstījis likumprojektu par pārgrozījumu noteikumos
par valsts valodu 131.

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

tība, dārzkopis, lauksaimnieks.

Satversmes Sapulces loceklis, II un III Saeimas deputāts.

Runā pie likumprojektiem:
Pārgrozījums noteikumos par valsts valodu (hk. chron.

rād. Nr. 80) 129—131. ,,,.,« <«
Pārgrozījumi noteikumos par valsts valodu 135—136.

priekšlikuma , atcelt Saeimas lēmumus par totali-

zatora noliegšanu Latvija 310.

Iesniedzis priekšlikumus 116, 331, pārejas formulu 220.

Parakstījis likumprojektu par meža novērtējuma samazi-
nāšanu (lik. chron. rād. Nr. 53) 158.

Tēriņš, Jānis (kristīg. apv. un strādn. frakc).

Dzimis 1893. gada 12. maijā, latvietis, augstskolas izglī-
tība, mācītājs.

Ievēlēts kommisijā, publisko tiesību 317, 346.

Izstājies no k o m m i si j a s, publisko tiesību 273.

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

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

III Saeimas deputāts.

Iesniedzis priekšlikumus 159, 313, 346.

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

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

Runā pie likuma par piemaksām pie atlīdzības par valdī-
bai nodotiem 1931. gada ražas liniem (lik, chron. rad. Nr. 8) 276.

likumprojektiem — pārgrozījumi noteikumos par valsts
valodu 148.

priekšlikums atcelt Saeimas lēmumu par totalizatora no-
liegšanu Latvijā 309.

Iesniedzis priekšlikumus 8, 280, 308, 313.

Parakstījis likumprojektus:
Gostiņu pilsētas nodibināšana (lik. chron. rād. Nr. 34) 314.
Pārgrozījums noteikumos par valsts valodu 131.

Pieprasījums izdot tiesāšanai 87.

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.
Referents pie likumiem:
Pārgrozījumi likumā par akcīzes nodokli no naftas pro-

duktiem (lik. chron. rād, Nr. 5) 253.
Nolīgums par tirdzniecisku prasību kārtošanu starp Lat-

viju un Franciju (lik. chron. rād. Nr. 15) 332.
Pārgrozījumi muitas tarifos (lik. chron. rad. Nr. 18)

343, 346.
Runā pie likuma par papildinājuma vekseļu likumos at-

celšanu (lik. crhon. rād. Nr. 10> 285—287.

Iesniedzis priekšlikumu 48.

Starpsaucieni 52, 250, 317.

Runā no vietas 221 (2 reizes), 332.

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.

Ievēlēts kommisijā , publisko tiesību 146.

Runā pie likuma par Pļaviņu pilsētas nodibināšanu
(lik. chron. rād. Nr. 4) 243—247.

likumprojekta par nodokļu nolikuma 69. panta
papildinājumu 314—315.

priekšlikumiem:
uzņemt budžetā nodokļu maksātajiem atlaistas sum-

mas 108.
pārstrādāt likumu par lauku iedzīvotāju nodrošināšanu

slimību gadījumos 109—110.
uzdot valdībai paaugstināt mežu izsstradašanas darbos

maksu strādniekiem un materiālu vedējiem 303—304.

Iesniedzis priekšlikumus 111, 221, 253, 267.

Parakstījis likumprojektus:
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Pārgrozījumi un papildinājumi civilprocesa likumos (lik.
chron. rād. Nr. 25) 115.

Pārgrozījumi tin papildinājumi cīvīl- un civilprocesa li-
kumos (lik. chron. rād. Nr. 26) 124.

Nodokļu nolikuma 69. panta papildinājums 314.
Starpsaucieni 59, 189.

Vaivods, Andrejs (krist. zemn. un kat. frakc).
Dzimis 1884. gada 14. janvārī, latvietis, vidusskolas iz-

glītība, Rēzeknes apriņķa valdes priekšsēdētājs.

Iesniedzis priekšlikumu 221.

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

tība, būvtechniķis-zīmētājs.

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

Runā pie likumprojektiem:
Noteikumi par darba apgādēm (lik. chron. rad. 29)

31—32.
Noteikumi par darba grāmatiņām (lik. chron. rad. Nr. 30)

67—68.
Noteikumi par darba līguma grāmatiņām (lik. chron.

rād. Nr. 31 )67—68.
pieprasījuma par bezdarbnieku stāvokli (piepr.

chron. rād, Nr. 1) 38—43, 61—64, 181—188, 217—219.

jautājuma par bezdarba posta apkarošanu (jaut.
chron. rād. Nr. 5) 181—188, 217—219.

priekšlikuma pārkārtot algas un piemaksas bez-
darbniekiem 230—231.

paziņojuma par balsošanas motīviem 229.

Iesniedzis priekšlikumus 32, 70, 221, paziņojumu 229.

Parakstījis likumprojektus:
Pārgrozījumi un papildinājumi cīvīl- un civilprocesa li-

kumos (lik. chron. rād. Nr. 26) 124.
Papildinājums sodu likumos (lik. chron. rād. Nr. 67) 315.

pieprasījumu par bezdarbnieku stāvokli (piepr.
chron. rād. Nr. 1) 32.

Starpsaucieni 15, 44. 45 (2 reizes), 46. 53 (2 reizes), 101,
160, 165 (5 reizes) , 189, 190, 194 (2 reizes), 208, 301 (2
reizes).

Priekšsēdētāja aizrādījums 229.
Pieprasījums izdot tiesāšanai 87.

Lūgums noteikt piespriestā soda neizciestās daļas iz-
pildīšanas laiku 302.

Veržbickis, Jānis (Latv. poļu-kat, frakc).
Dzimis 1888. gada 18. aprīlī, polis, augstskolas izglītība,

zvērināta advokāta palīgs.

I, II un III Saeimas deputāts.

Izstājies no kommisijas, pašvaldības 48.

Iesniedzis priekšlikumus 8, 313.
Pieprasījums izdot tiesāšanai 87.

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

glītība, bankas prokūrists.
III Saeimas deputāts.

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 pie likuma par papildinājuma, vekseļu likumos at-
celšanu (lik. chron. rād. Nn. 10) 290.

Iesniedzis priekšlikumus 31, 331, pārejas formulu 220.
Parakstījis jautājumu par kommūnistiskās internacionā-

les noziedzīgo darbību Latvijā (jaut. chron. rād. Nr. 16) 325.
Pieprasījums izdot tiesāšanai 87.

Višņa, Jānis (soc. dem.).

Dzimis 1891. gada 29. augustā, latvietis, vidusskolas iz-
glītība, techniķis.

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

Runā pie likumprojektiem:
Ieturētās strādnieku darba algas izmaksa un piedzīšana

(lik. chron, rād. Nr. 37) 115.
Noteikumi par krizes laika atvilkumiem no valsts dar-

binieku un strādnieku atalgojuma un no valsts izmaksājamam
pensijām (lik. chron. rād. Nr. 49) 12—13.

Papildinājums sodu likumos (lik. chron. rād. Nr. 67) 315.

jautājuma kāpēc nav izstrādāts un izsniegts Saeimai
likumprojekts par darba tiesām (jaut. chron. rād. Nr. 11)
267—268.

priekšlikuma izstrādāt likumprojektu par vairāku
algotu amatu noliegšanu vienai personai 121, 122.

Iesniedzis priekšlikumus 23, 120, 221, 267.

Parakstījis likumprojektus:
Pārgrozījumi un papildinājumi civilprocesa likumos (hk.

chron. rād. Nr. 25) 115.
Pārgrozījumi un papildinājumi cīvīl- un civilprocesa li-

kumos (lik. chron. rād. Nr. 26) 124.
Papildinājums sodu likumos (lik. chron. rād. Nr. 67) 315.

jautājumu kāpēc nav izstrādāts un iesniegts Saei-
mai likumprojekts par darba tiesām (jaut. chron. rad. Nr.
11) 267.

Starpsaucieni 14, 15, 36, 45 (2 reizes), 48, 53, 193, 194.

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

ģimnāzijas direktors.

Ievēlēts kommisijā. finanču, tirdzniecības un
rūpniecības 308, kultūras fonda domē 308.

Izstājies no kommisijas, publisko tiesību 298.

Runā pielikumiem:
Pļaviņu pilsētas nodibināšana (lik. chron. rād. Nr. 4)

241—743, 250—251.
Pārgrozījumi muitas tarifos (lik. chron. rād. Nr. 18)

343—344, 345—346.
likumprojektiem :
Pārgrozījumi noteikumos par valsts valodu 132—135,

148—149.

Iesniedzis priekšlikumu 253.

Parakstījis likumprojektus:
Oostiņu pilsētas nodibināšana (lik. chron. rādi. Nr.

34) 314.
Pārgrozījums noteikumos par valsts valodu 131.
Starpsaucieni 247, 248.

Zaķis, Andrejs (miera, kārt. un raž. apv.).

Dzimis 1903. gada 6. decembrī. latvietis, Latvijas Univer-
sitātes students, valsts ierēdnis un redaktors.

Runā pie likumprojekta par pārgrozījumiem likumā par
alkoholu saturošu vielu ražošanu, aplikšanu ar nodokļiem un
pārdošanu 28—30.

Iesniedzis priekšlikumus 301, 343.

Zālīte, Pēteris (prof. K. Baloža darba part.).
Dzimis 1864. gada 1. decembrī, latvietis, augstskolas iz-

glītība, Latvijas Universitātes profesors.

III Saeimas deputāts.
Runā pie likuma par noteikumiem par valsts valodu (lik.

chron. rād. Nr. 79) 84—85.
pieprasījuma par bezdarbnieku stāvokli (piepr. chron.

rād. Nr. 1 )196—199.
jautājuma par bezdarba posta apkarošanu (jaut. chron,

rād. Nr. 5) 196—199.

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

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

Runā pie likuma par papildinājumu un pārgrozīju-
mu Lāčplēša kara ordeņa statūtos (lik. chron. rād. Nr. 7) 256.

likumprojektiem :
Pārgrozījumi un papildinājumi likumā par apdrošināša-

nu nelaimes un aroda slimību gadījumos (lik. chron. rād. Nr.
21) 65—66.

Noteikumi par krizes laika atvilkumiem no valsts dar-
binieku un strādnieku atalgojuma un no valsts izmaksājamām
pensijām (lik. chron. rad. Nr. 49) 20—22.

pieprasījuma par bezdarbnieku stāvokli (piepr.
chron. rād. Nr. 1) 50—52.

jautājuma par zemāko valsts darbinieku un kalpo-
tāju izslēgšanu no valsts civildienesta kategorijām (jaut.
chron. rād. Nr. 13) 321.

priekšlikumiem:
uzdot valdībai grozīt 1929. gada 14. maija instrukciju par

darba atļauju izdošanu ārvalstniekiem 116.
uzdot valdībai divu nedēļu laikā izstrādāt likumprojek-

tu par darba invalīdu darba namiem 149—150.
paziņojuma par balsošanas motīviem 230.
Iesniedzis priekšlikumus 66, 149, 221, 253, 257, 267, pazi-

ņojumu 230.

Parakstījis likumprojektus:
Pārgrozījumi un papildinājumi civilprocesa likumos (lik.

chron. rād. Nr, 25) 115.
Pārgrozījumi un papildinājumi cīvīl- un civilprocesa li-

kumos (lik. chron. rād. Nr. 26) 124.
Papildinājums sodu likumos (lik. chron. rad. Nr. 67) 315.

jautājumus :
Kāpēc nav izstrādāts un iesniegts Saeimai likumprojekts

par darba tiesām (jaut. chron. rād. Nr. 11) 267.
Zemāko valsts darbinieku un kalpotaju _ izslēgšana no

valsts civildienesta kategorijām (jaut. chron. rad. Nr. 13) 321.
Lūgums noteikt piespriestā soda izpildīšanas laiku 96.

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

tība, bij. valsts prezidents, sabiedrisks darbinieks.

Tautas Padomes loceklis un II Saeimas deputāts.

Noliek finanču ministra pienākumus 301.
Atbild uz jautājumu par darba nedēļas samazināšanu

zviedru sērkociņu (Kregera) tresta uzņēmumos Latvija (jaut.
chron. rād. Nr. 2) 225.
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Alfabētiskais satura rādītājs.
Āboliņa sēklu un linsēklu, 'eksportējamo kontrole —?

pārgrozījumi noteikumos (lik. chron. rad. Nr. 33)
(skat. «Eksportējamo").

Agrākās Liepājas cietokšņa un kara ostas zemes
(lik. chron. rād. Nr. 17) (skat. «Liepājas").

Aizklāta balsošana (skat. «Balsošana, aizklāta").
Aizliegums vienam darbiniekiem ieņemt vairākus

algotus amatus valsts vai pašvaldības dienesta
(lik. chron. rād. Nr. 20) 240.

Aizrādījumi deputātiem, Saeimas priekšsēdētaja
(skat. «Deputātiem").

-Akcize no naftas produktiem — pārgrozījumi liku-
mā (lik. chron. rād. Nr. 5) 253—254, 273. _

_ Akcizes nodoklis no minerālūdeņiem, limonādēm un
augļūdeņiem (Hk. chron. rad. Nr. 9) 282—284,
340—341.

Aktu, valsts iestāžu un .amatpersonu izdoto, speķa
stāšanās laiks (lik. chron. rad. Nr. 76) (skat.
,.Valsts iestāžu").

Algas, ieturētās strādnieku darba, izmaksa un pie-
dzīšana (Mk. chron. rād. Nr. 37) (skat. «Ietu-
rētās").

Algošana, pašvaldību obligātorisko skolu skolotāju
— pārgrozījumi likumā (lik. chron. rad. Nr. 63)
(skat. «Pašvaldību").

-Alkoholu saturošu vielu ražošana, aplikšana ar no-
dokļiem un pārdošana — pārgrozījumi likuma
(noraida) 23—31.

Amatpersonu un valsts iestāžu izdoto aktu speķa
stāšanās laiks (lik. chron. rad. Nr. 76) (skat.
«Valsts iestāžu").

Amatu saraksti, valsts civildienesta — pārgrozīju-
mi (lik. chron. rād. Nr. 71) (skat. «Valsts civil-
dienesta").

Amatu, vairāku algotu, aizliegums vienam darbinie-
kam ieņemt valsts vai pašvaldības dienesta (lik.
chron. rād. Nr. 20) (skat. «Aizliegums").

Apcietināšana, deputāta E. Mieža 260—266.
Apcietināto pavade un ieslodzījuma vietu apsardzī-

ba (lik. chron. rād, Nr. 36) (skat. «Ieslodzījuma").
Apdrošināšana nelaimes un aroduslimību gadījumos

— pārgrozījumi un papildinājumi likuma (lik.
chron. rād. Nr. 21) 65—66. _

Apgādes, darba (lik. chron. rād. Nr. 29) (skat.
«Darba").

Apsardzība, ieslodzījuma vietu, un apcietināto pa-
vade (lik. chron. rād. Nr. 36) (skat. «Ieslodzī-
juma").

Apsardzība, valsts robežu — pacildinājumi noteiku-
mos (lik. chron. rād. Nr. 78) (skat. «Valsts ro-
bežu").

Apstiprināšana, valsts kontroles padomes un kolle-
. gijas locekļu 297—298.

Armijas kontrole (lik. chron. rad. Nr. 22) 102.
Arodu slimību un nelaimes gadījumu apdrošināšana

— pārgrozījumi un papildinājumi likuma (lik.
chron. rād. Nr. 21) (skat. «Apdrošināšana").

Atalgojumi, valsts strādnieku un darbinieku, un
valsts izmaksājamās pensijas— krizes laika at-
vilkumi (lik. chron. rād. 49) (skat. «Krizes").

Atalgojums, valsts darbinieku — papildinājumi no-
teikumos (lik. chron. rād. Nr. 72) (skat. «Valsts
darbinieku").

— pārgrozījumi noteikumos (lik. chron. rad. Nr
73) (skat. «Valsts darbinieku").

-Atcelšana — papildinājuma vekseļu likumos (hk.
chron. rād. Nr. 10) (skat. «Vekseļu")._

Atcelšana — Saeimas lēmuma par totalizatora no-
liegšanuLatvija 308—313.

Atlikšana, dažu tiesas spriedumu izpildīšanas, obh-
gātoriskā aktīvā kara dienesta karavīriem (lik.
chron. rādi Nr. 13) (skat. «Dažu").

Atsavināšana, 1,169 ha zemes, no Mārtiņam; Liljem
piederošās nekustamas mantas valsts vajadzī-
bām (lik. chron. rād. Nr. 3) (skat. «Zemes").

Atsvabināšana, nosacīta pirms termiņa — papildi-
nājumi noteikumos (lik. chron. rad. Nr. 62)
(skat. «Nosacīta").

O Atvilkumi, krizes laika, no valsts darbinieku _ un
strādnieku atalgojuma un nojalsts izmaksāja-
mām pensijām (lik. chron. rad. Nr. 49) (skat.
«Krizes").

Augļūdeņu, minerālūdeņu un llmonadu akcīzes no-
doklis (lik. chron. rād. Nr._9) (skat. «Akcīzes").

Augstākie militārie kursi — pārgrozījumi un papil-
dinājumi likumā (lik. chron. rad. Nr. 23) 9.

Balsošana, aizklāta 31, 85, 253, 297—298 (4 reizes), 313.
paskaidrojumi, deputātu, pie balsošanas motī-

viem 229—230.
paskaidrojumi, Saeimas priekšsēdētaja 8, 10, 23,

31, 32, 66, 70, 85, 106, 149, 220, 256.

Barona, Krišjāņaprēmijas — pārgrozījums likumā
(lik. chron. rād. Nr._46) (skat. «Krišjaņa").

Bezdarbnieku nodrošināšana un aizsardzība (no-
raida) 150^-158.

Bezdarbnieku stāvokļa atvieglošana (noraida)
220^-221, 228—229.

o Budžets.
Norēķini par 1930./31. saimniecības gada budžeta

izpildīšanu 6.
Pārskats par 1930./31. saimniecības gada budžeta

izpildīšanu 6.
Valsts budžets 1932./33. saimniecības gadam (lik.

chron. rād. Nr. 70) 6.

Ceļu un būvju virsvaldes, satiksmes ministrijas bi-
jušās, veco rēķinu likvidēšanai (lik. chron. rād.
Nr. 14) (skat. «Satiksmes").

Centrāla kriminālpolicija — papildinājums likuma
(lik. chron. rād. Nr. 24) 12.

Centrāla velēšanu kommisijā.
pārmaiņas 146.

Centrālā zemes ierīcības komiteja,
pārmaiņas 48.

Civildienesta, valsts, amatu sarakstu pārgrozījumi
(lik. chron. rād. Nr. 71) (skat. «Valsts civildie-
nesta").

Civilprocesa likumu pārgrozījumi un papildinājumi
(lik. chron. rād. "Nr. 25)_ 115—116.

Civilstāvokļa aktu reģistrācija — papildinājums li-
kumā (lik. chron. rād. Nr. 27) 11.

— pārgrozījums likumā (lik. chron. rād. Nr. 28) 11.
Cīvīl- un civilprocesa likumu pārgrozījumi un papil-

dinājumi (lik. chron. rād. Nr. 26) 124—125, 149.

; Darba apgādes (lik. chron. rād. Nr. 29) 31—32.
Darba grāmatiņa»(lik. chron. rād. Nr. 30) 66—70.

. Darba līgumu grāmatiņas (lik. chron. rād. Nr. 31)
66—70.
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Darbinieku, valsts, atalgojums — papildinājumi
noteikumos (lik. chron. rād. Nr. 72) (skat.
«Valsts darbinieku").

—? pārgrozījumi noteikumos (lik. chron. rād. Nr. 73)
(skat. «Valsts darbinieku").

Dažu noteikumu apvienošana attiecībā uz kuģu sa-
duršanos — konvencija (lik. chron. rād. Nr. 42)
(skat. «Konvencijas").

Dažu noteikumu apvienošana attiecībā uz palīdzības
sniegšanu un glābšanu uz jūras — konvencija
(lik. chron. rād. Nr. 43) (skat. «Konvencijas").

Dažu noteikumu unifikācijas konvencija attiecība uz
starptautisko gaisa satiksmes transportu (lik.
chron. rād. Nr. 32) (skat. «Konvencijas".)

Dažu tiesas spriedumu izpildīšanas atlikšana obli-
gātoriskā aktīvā kara dienesta karavīriem (lik.
chron. rād. Nr. 13) 295—297, 341.

Deputātiem aizrādījumi, Saeimas priekšsēdētaja 16,
54, 56, 101, 103-, 114 (3 reizes), 115 (3 reizes),
1.22, 137, 155 (3 reizes), 156 (2 reizes), 157, 158,
176, 189, 229, 230, 235, 237, 258, 262, 263 (3
reizes), 264, 265 (2 reizes), 266 (2 reizes), 308,
309, 313, 345.

Deputātu apcietināšana (E. Mieža) 260—266.
„ atvaļinājumi 6, 226, 302.

atvaļinājumu pagarinājumi 6, 99—100.
saukšana pie kārtības 115 (2 reizes), 264.

„ saukšana pie tiesas atbildības: (atļaujas pieprasī-
jumi) 86—87, 101. 181.

— (drošības līdzekļa pieprasījums) 87, 87—88, 88,
100—101.

— (lūgums noteikt piespriesta soda izciešanas lai-
ku) 87, 96, 181, 302—303,

— lūgums atļaut atvest uz nopratināšanu spaidu
kārtā) 87, 88.

Dienas kārtības grozīšana 99, 227—228, 260 297,
301, 343.

— priekšlikumi 5—6, 301.
Dienesta ietērpi ?— ierindas karaspēka daļu virsnie-

ku apgāde (lik. chron. rād. Nr. 35) (skat. «Ie-
rindas").

Disciplīnas, kara, reglaments (lik. chron. rad. Nr.
40) (skat. «Kara discipjīnas").

Dzelzceļu līniju korroborēšana — Rīgas-Valkas,
Rīgas-Daugavpils-Indras un citu valsts (lik.
chron. rād. Nr. 16) (skat. „Rīgas-Valkas")_.

Dzīvokļi, laukstrādnieku — pārgrozījums likuma (lik.
chron. rād. Nr. 51) (skat. «Laukstrādnieku").

Eksporta kreditēšanai valsts garantijas — pārgro-
zījums likumā (lik. chron. rad. Nr. 75) (skat.
«Valsts garantijas").

Eksportējamo linsēklu un āboliņa seklu kontrole —
pārgrozījumi noteikumos (lik. chron. rad. Nr.
33) 11.

Elektrotehniskās valsts fabrikas statūti (lik. chron.
rād. Nr. 74) (skat. «Valsts elektrotechniskas").

Frakciju padome.
lēmumi 273, 346.
sēde 268.

Francija.
Nolīgums par tirdzniecisko prasību kārtošanu starp Lat-

viju un Franciju (lik. chron. rad. Nr. 15) (skat.
„Līgumi">.

Gaisa satiksmes, starptautiskās, transports, — dažu
noteikumu unifikācijas konvencija (lik. chron.
rād. Nr. 32) (skat. «Konvencija").

Garantijas, valsts, eksporta kreditēšanai — pārgro-
zījums likumā (lik. chron. rad. Nr. 75) (skat.
(«Valsts garantijas").

Glābšana uz jūras un palīdzības sniegšana — kon-
vencija par dažu noteikumu apvienošanu (lik.
chron. rād. Nr. 43) (skat. «Konvencijas").

Gostiņu pilsētas nodibināšana (lik. chron. rad. Nr.
34) 313—314.

Grāmatiņas, darba (lik. chron. rad. Nr. 30) (skat.
«Darba"). .

Grāmatiņas, darba līgumu (lik. chron. rad. Nr. 31)
(skat. «Darba līgumu").

Holande.
Nolīgums par Latvijas Holandes kuģu mēru grāmatu sav-

starpēju atzīšanu (lik. chron. rad. Nr. 61) (skat. «Lī-
gumi").

Iekārta, izglītības ministrijas — pārgrozījumi liku-
mā (lik. chron. rād. Nr. 38) (skat. «Izglītības").

Ierindas karaspēka daļu virsnieku apgāde ar die-
nesta ietērpu (lik. chron. rad. Nr. 35) 11.

Ierosinājumi (skat. «Kommisijam uzdod" un «Valdī-
bai uzdod").

Ieslodzījuma vietu apsardzība-un apcietināto pavade
(lik. chron. rād. Nr. 36) 11.

Ieturētās strādnieku darba algas izmaksa un piedzī-
šana (lik. chron. rād. Nr. 37) 111—115.

Importa, preču, regulēšana — papildinājumi notei-
kumos (lik. chron. rād. Nr. 64) (skat. «Preču).

— papildinājumi un pārgrozījumi noteikumos (lik.
chron. rād. Nr. 65) (skat. «Preču").

Izglītības ministrijas _ iekārta — pārgrozījumi liku-
mā (lik. chron. rād. Nr. 38) 9.

Jautājumi.
Algas neizmaksāšana Jelgavas Hofa linu manufaktūras

fabrikā nodarbinātiem strādniekiem (jaut. chron. rad.
_ Nr. 3) 126—127, 225—226.
Ārlietu ministra deklarācija atbruņošanas konference Ze-

nēvā 1932. gada 13. februārī (jaut. chron. rad. Nr. 9)
238—240, 281—282, 342.

Bezdarba posta apkarošana (jaut. chron. rād. Nr. 5)
159—180. 181—220.

Darba nedēļas samazināšana zviedru sērkociņu _ (Kre-
gera) tresta uzņēmumos Latvija (jaut. chron. rad. Nr.
2) 125—126, 225.

Fašistu pieņemšana policijas dienesta (jaut. chron. rad.
Nr. 8) 222—223.

—- Kāpēc nav izstrādātsun iesniegts Saeimaj likumprojekts
par benzīna monopolu? (jaut. chron. rad. Nr. 13) 323.

Kāpēc nav izstrādāts un iesniegts Saeimai likumprojekts
par darba tiesām? (jaut. chron. rad. Nr. 10) 267—268,
342—343.

Kommūnistiskās internacionāles noziedzīgā darbība Lat-
vijā (jaut. chron. rād. Nr. 15) 325—331.

Latvijas un Sociālistisko Padomju Republiku _Savienības
neuzbrukšanas līguma ratifikācijas novilcināšana (jaut.
chron. rād. Nr. 9) 232—238, 281.

Likumā noteikto vals_ts piemaksu aizturēšana slimo ka-
sēm (jaut. chron. rad. Nr. 11) 318—321.

Policijas iestāžu represijas un terrora akti pret strād-
niecību (jaut. chron. rād. Nr. 1) 88—96, 223—225.

Rīgas, galvenā pasta priekšnieka rīcība (jaut. chron. rad.
Nr. 6) 221.

Sistemātiska algas ieturēšana Jelgavas linu apstrādāša-
nas fabrikā nodarbinātiem strādniekiem (jaut. chron.
rād. Nr. 4) 158—159, 226.

Terrors pret bezdarbniekiem un strādniecību (jaut.
chron. rād. Nr. 7) 222.

Uzbrukums deputātam L. Laicenam (jaut. chron. rad. Nr.
14) 324—325.

Zemāko valsts darbinieku un _ kalpotāju izslēgšana no
valsts civildienesta kategorijām (jaut. chron. rad. Nr.
12) 321—323.

Jūras zvejas laivu pārbaude — papildinājums notei-
kumos (lik. chron. rad. Nr. 39) 10.

Kara disciplīnas reglaments (lik. chron. rād. Nr.
40) 11.

Kara virstiesas funkciju nodošana, senāta krīminal-
departamentam (lik. chron. rād. Nr. 1) 101.

Karaspēka daļu, ierindas, virsnieku apgāde ar die-
nesta ietērpu (lik. chron. rād. Nr. 35) (skat. «Ie-
rindas").
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Karavīri, virsdienesta — pārgrozījumi un papildi-
nājumi likumā (lik. chron. rad. Nr. 12) (skat.
«Virsdienesta").

Karavīriem, obligātoriskā aktīvā kara dienesta, da-
žu tiesas spriedumu izpildīšanas atlikšana (lik. >
chron. rād. Nr. 13) (skat. «Dažu").

Ķīlu zīmes, valsts zemesbatikas — meliorācijas dar-
bu dalības naudu samaksaar tam (lik. chron.
rād. Nr. 52) (skat. «Meliorācijas").

Kommisijam uzdod
oskatīt cauri:

.. noteikumus par krizes laika atvilkumiem no valsts
darbinieku un strādnieku atalgojuma un no valsts
izmaksājamām pensijām (lik. chron. rad. Nr. 49)
viena mēneša laikā (sociālas likumdošanas un
budžeta) 23.

pārgrozījumu likuma par valsts valodu (lik. _chron.
i rād. Nr. 80) — līdz nākošai Saeimas plenārsēdei

(publisko tiesību) 131.
pārgrozījums likumā par kuģošanas tiesībām (lik.

chron. rād. Nr. 50) — 14 dienu laika (finanču,
tirdzniecības un rūpniecības) 10.

pārgrozījumus un papildinājumus cīvīl- un civil-
procesa likumos (lik. chron. rad. Nr. 26) — 14

dienu laikā (juridiskai) 125.
O uzņemt 1932./33. gada budžeta pilnos apmēros tas sum-

mas, kas, sakarā ar 1928. g. plūdiem un _n.eražu, atlai-
stas lauku pašvaldību nodokļu maksātajiem un se-
dzamas no valsts (budžeta) 102, 107—108.

Kommisijas.
ārlietu (8 locekļi):

pārmaiņas 232.
deputātu lietu izmeklēšanas (5 locekļi):

pārmaiņas 48, 266, 298, 317—318.
finanču, tirdzniecības un rūpniecības (13 locekļi):

pārmaiņas 6, 308.
izglītības (13 locekļi):

priekšlikums 102—107.
juridiskā (11 locekļi):

priekšlikumi 102, 301, 303.
kara lietu (3 locekļi):

priekšlikums 102.
lauksaimniecības (16 locekļi):

pārmaiņas 48, 99, 159.
priekšlikums 149.

pašvaldības (13 locekļi!):
pārmaiņas 48.
priekšlikumi 5—6, 31, 102—111, 303.

publisko tiesību (13 locekļi):
pārmaiņas 146, 226, 273, 298, 317, 346.

redakcijas un bibliotēkas (3 locekļi):
ziņojumi 273, 334, 340, 340—341, 341, 341—342, 346.

sociālās likumdošanas (13 locekļi):
pārmaiņas 48.

Konsulārā reglamenta 37. panta pārgrozījums (lik.
chron. rād. Nr. 41) 7.

Kontrole, armijas (lik. chron. rād. Nr.(skat. «Ar-
mijas").

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

Konvencijas.
Dažu noteikumu apvienošana attiecībā uz kuģu sadur-

šanos (lik. chron. rād. Nr. 42) 100.
Dažu noteikumu apvienošana attiecība uz palīdzības

sniegšanu un glābšanu uz jūras (lik. chron. rād. Nr.
43) 100.

Dažu noteikumu unifikācijas konvencija attiecībā uz
starptautisko gaisa satiksmes transportu (lik. chron.
rād. Nr. 32) 228.

Kooperatīvu sabiedrību un viņu savienību revīzijas
— pārgrozījumi likumā (lik. chron. rād. Nr.
44) 12.

Korroborešaua, nekustamu īpašumu, sakara ar agrā-
rās reformas likumu — pārgrozījumi likuma
(lik. chron. rād. Nr. 59) (skat. «Nekustamu
īpašumu").

Korroborēšana, Rīgas-Valkas, Rīgas-Daugavpils-
Indras un citu valsts dzelzceļu līniju (lik. chron.
rād. Nr. 16) (skat. _„Rīgas-Valkas"_).

Kriminālpolicija, centrālā — papildinājums likumā
(lik. chron. rād. Nr. 24) (skat. «Centrālā").

Kriminālprocesa likumu pārgrozījums (lik. chron.
rād. Nr. 45} 6. _. ...

Krišjāņa Barona prēmijas — pārgrozījums hkuma
(lik. chron. rad. Nr. 46) 11—12.

' Krizes apkarošanas nodoklis — papildinājums liku-
mā (lik. chron. rād. Nr. 47) 6.

ļ — papildinājums likumā (lik. chron. rad. Nr. 48)
118- , j u- ,

Krizes laika atvilkumi no valsts darbinieku un
strādnieku atalgojuma un no valsts izmaksajat-
mām pensijām' (lik. chron. rad. Nr. 49) ^z~2f,\

Kuģošanas tiesības — pārgrozījumi likuma (lik.
chron. rād. Nr. 50) 9—10. _

Kuģu mēru. grāmatu savstarpēja atzīšana — nolī-
gums starp Latviju un Holandi (lik. chron. rad.
Nr. 61) (skat. «Līgumi") .

Kuģu saduršanās — konvencijai par dažu noteiku-
mu apvienošanu (lik. chron. rad. Nr. 42) (skat.
«Konvencijas").

Kultūras fonda dome.
pārmaiņas 48, 308.

Kursi, militārie, augstākie — pārgrozījumi un pa-
pildinājumi likuma (lik. chron. rad. Nr. 23)
(skat. «Augstākie").

Lāčplēša kara ordeņa statūtu papildinājums un pār-
grozījums (lik. chron. rad. Nr. 7) 256—258,
273—274, 340.

Laivu, jūras zvejas, pārbaude — papildinājums no-
teikumos (lik. chron. rād. Nr. 39) (skat..Juras").

Laukstrādnieku dzīvokļi — pārgrozījums likuma
(lik. chron. rād. Nr. 51) 7.

Lauku iedzīvotāju nodrošināšana slimības gadījumos
— pārgrozījumi un papildinājumi likuma (lik.
chron. rād. Nr. 19) 6, 346.

Liepājas, agrākās cietokšņa un kara ostas zemes
(Hk. chron. rād. Nr. 17) 336—340.

Līgumi.
Nolīgums par Latvijas un Holandes kuģu mēru grāmatu

savstarpēju atzīšanu (lik chron. rād_ . Nr. 61) 148.
Nolīgums par tirdzniecisko prasību kārtošanu starp Lat-

viju un Franciju (lik. chron. rād. Nr. 15) 240, 332—334;
ratifikācijas formula 334.

Likvidēšana, satiksmes ministrijas bijušās ceļu un
būvju virsvaldes veco rēķinu (lik. chron. rad.
Nr. 14) (skat «Satiksmes").

Limonadu, minerālūdeņu un augļudeņui akcīzes no-
doklis (lik. chron. rād. Nr. 9) (skat. «Akcīzes").

"-Lini — piemaksa pie atlīdzības par valdībai_ nodo-
tiem 1931. g. ražas liniem (lik. chron. rad. Nr.
8) (skat. „Piemaksas")._

Linsēklu, eksportējamo, un āboliņa seklu kontrole —
pārgrozījumi noteikumos (lik. chron. rad. Nr.
33) (skat. «Eksportējamo").

Maize, lēta, trūcīgo iedzīvotāju apgādāšana ar to
(lik. chron. rād. Nr. 69) (skat. «Trūcīgo").

Meliorācijas darbu dalības naudu samaksa ar valsts
zemes bankas ķīlu zīmēm(lik. chron. rād. Nr.
52) 11.

Mēru grāmatu, kuģu, savstarpēja atzīšana sta.rp
Latviju un Holandi — nolīgums (lik. chron. rād.
Nr. 61) (skat. «Līgumi").

Meža novērtējuma samazināšana (lik. chron. rād.
Nr. 53) 158.

Mežu un meža materiālu pārdošana un izsniegšana
valsts mežos — papildinājums likumā (lik
chron. rād. Nr. 54) 9.

— pārgrozījumi likumā (lik. chron. rād. Nr. 55) 9.
Militārie kursi, augstākie — pārgrozījumi un papil-

dinājumi likumā (lik. chron. rād. Nr. 23) (skat.
«Augstākie").
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Minerālūdeņu, limonādu un augļūdeņu akcīzes no-
doklis (lik. chron. rād. Nr. 9) (skat. «Akcīzes").

Ministrijas iekārta, izglītības — pārgrozījumi liku-
mā (lik. chron. rād. Nr. 38) (skat. «Izglītības").

Ministru kabinets.
pārmaiņas sastāva 301.
uzticības votums iekšlietu ministrim J. Kauliņam

301—302.

Ministru prezidenta:
paziņojums par deputāta E. Mieža apcietināšanu 260—266.
runas 76—79, 222, 222—223, 223—225, 272—273, 281.

oMinistru runas:
finanču 225.
satiksmes 221.
tautas labklājības 110, 159—166, 225—226, 226.
tieslietu 342—343.

— Muita.
Muitas tarifu pārgrozījumi (lik. chron. rad., Nr 18) 6,

343—346.
— pārgrozījumi (lik. chron. rad. Nr. 56) 303.
— pārgrozījums (lik. chron. rād. Nr. 57) 6.
— pārgrozījums un papildinājums (lik. chron. rad. Nr.

58) 268—273.

Naftas produktu akcīze — pārgrozījumi likumā (lik.
chron. rād. Nr. 5) (skat. «Akcīze")

^Nekustamas mantas, 1,169 ha atsavināšana Mārti-
ņam Liljem, valsts vajadzībām (lik. chron. rad.
Nr. 3) (skat. «Zemes atsavināšana"). _

Nekustamu īpašumu korroborēšana sakara ar agrā-
rās reformas likumu — pārgrozīfums likuma
(lik. chron. rād. Nr. 59) 7.

Nelaimes un arodu slimību gadījumu apdrošināšana
—pārgrozījumi un papildinājumi likuma (lik.
chron. rād. Nr. 21) (skat. «Apdrošināšana").

Nodeva, zīmogu (lik. chron. rad. Nr. 2) (skat. „Zī-
mognodeva").

« Nodoklis.
Akcīzes nodoklis no minerālūdeņiem, limonādēm un

augļūdeņiem (lik. chron. rād. Nr. 9) 282—284, 340—341_.
Krizes apkarošanas nodoklis — papildinājums likuma

(lik. chron. rād. Nr. 4_7) (skat. „Krlzes").
— papildinājums likuma (lik. chron. rād. Nr. 48) (skat.

„Krizes").
O Nodokļu nolikuma papildinājumi un pārgrozījumi, (lik.

chron. rād. Nr. 60) 118—120.
Nodokļu nolikuma papildinājums (69. panta) (noraida)

314—315.
Valsts nodokļu nomaksa (lik. chron. rad. Nr. 77) 8—9.

Nodrošināšana, lauku iedzīvotāju, slimības gadīju-
mos — pārgrozījumi un papildinājumi likuma
(lik. chron. rād. Nr. 19) (skat. «Lauku").

^-Norēķini par 1930./31. saimniecības gada budžeta
izpildīšanu (skat. «Budžets").

Nosacīta pirmstermiņa atsvabināšana — papildinā-
jumi noteikumos (lik. chron. rad. Nr. 62) 7.

Novērtējuma, meža, samazināšana, (lik. chron. rad.
Nr. 53) (skat. «Meža").

Obligātorisko skolu skolotāju, pašvaldību, algošana
— pārgrozījumi likuma (lik. chron. rad. Nr. 63)
(skat. «Pašvaldību").

a Pagastu pašvaldība — pārgrozījumi un papildinā-
jumi likumā (lik. chron.rad. Nr. 6)_254—256.

Palīdzības sniegšana un glābšana uz juras — kon-
vencija par dažu noteikumu apvienošanu (lik.
chron. rād. Nr. 43) (skat. «Konvencijas").

Pārejas formulas 220, 3_36.
Pārmaiņas centrālā vēlēšanu kommisijā (skat. «Cen-

trālā"),
centrāla zemes ierīcības komiteja (skat.

«Centrālā zemes").
„ frakcijās (skat. «Saeima").
„ kommisijas (skat. «Kommisijas").

Pārmaiņas Kultūras fonda dome (skat. «Kultūras").
Ministru kabineta (skat. «Ministru ka-

inets").
? Pašvaldības, pagastu — pārgrozījumi un papildinā-

jumi likumā (lik. chron. rad. Nr. 6) (skat. «Pa-
gastu").

Pašvaldību obligātorisko skolu skolotāju algošana
— pārgrozījumi likumā (lik. chron. rad. Nr. 63)
266—267.

Pensijas, valsts izmaksājamas, un valsts darbinieku
un strādnieku atalgojums — krizes laika atvil-
kumi (lik. chron. rād. Nr. 49) (skat. «Krizes").

Piemaksas pie atlīdzības par valdībai nodotiem1931.
g. ražas liniem (lik. chron. rād. Nr. 8) 147—148,
274—281, 341.

Pieprasījums par bezdarbnieku stāvokli (piepr.
chron. rād. Nr. 1) 32—48, 49—65, 159—180,
181—220.

Pirmstermiņa nosacīta atsvabināšana — papildinā-
jumi noteikumos (lik. chron. rād. Nr. 62) (skat.
«Nosacīta").

Pļaviņu pilsētas nodibināšana (lik. chron. rad. Nr.
4) 240—25_3,_ 273.

Policija, centrāla krīminal- — papildinājums likuma
(lik. chron. rād. Nr. 24) (skat. «Centrālā").

Preču importa regulēšana — papildinājumi notei-
kumos (lik. chron. rād. Nr. 64) 11.

— papildinājumi un pārgrozījumi noteikumos (lik.
chron. rād. Nr. 65) 11.

Prēmijas, Krišjāņa Barona — pārgrozījums likumā
(lik. chron. rād. Nr. 46) (skat. «Krišjāņa").

Process.
Civilprocesa likumu pārgrozījumi un papildinājumi (lik.

chron. rād. Nr. 25) (skat. „Cīvīlprocesa").
Cīvīl- un civilprocesa likumu pārgrozījumi un papildi-

nājumi (lik. chron. rād. Nr. 26) (skat. Cīvīl- un")'.
Kriminālprocesa likumu pārgrozījums (lik. chron. rād.

Nr. 45) (skat. ..Kriminālprocesa").

Rediģēšanu, pieņemto likumu, uztic prezidijam kopā
ar redakcijas kommisiju 336, 340.

Reglamenta, konsulārā, 37. panta pārgrozījums (lik.
chron. rād. Nr. 41) (skat. «Konsulārā").

R eglaments,, kara disciplīnas (lik. chrno. rād. Nr. 40)
(skat. «Kara disciplīnas").

Regulēšana, preču importa — papildinājumi notei-
kumos (lik. chron. rād. Nr. 64) (skat. «Preču").

?— papildinājumi un pārgrozījumi noteikumos (lik.
chron. rād. Nr. 65) (skat. «Preču").

Revīzijas, kooperatīvu sabiedrību un viņu savienību
— pārgrozījumi likumā (lik. chron. rād. Nr. 44)
skat. «Kooperatīvu").

Rīgas-Valkas, Rīgas-Daugavpils-Indras un citu
valsts dzelzceļu līniju korroborēšana (lik. chron.
rād. Nr. 16) 334—336.

Robežu, valsts, apsardzība — papildinājumi noteiku-
mos (lik. chron. rād. Nr. 78) (skat. «Valsts ro-
bežu").

Rūpniecības un tirdzniecības skaitīšana 1932. gadā
— pārgrozījumi likumā (lik. chron. rād. Nr. 68)
(skat. «Tirdzniecības").

Saeima.
Deputāta E. Mieža apcietināšana 260'—266
Nākošās sēdes nolikšana 96, 298.
Nākošās sesijas sākums 346.
Pārmaiņas frakciju sastāvā 100.
Priekšsēdētāja aizrādījumi deputātiem (skat. «Deputā-

tiem").
Priekšsēdētāja paskaidrojumi 33, 38, 66, 99, 103, 122,

131, 220, 267, 281—282, 313, 331 (3 reizes).
Priekšsēdētaja paskaidrojumi pie balsošanās (skat. „BaIso-

šana").
Priekšsēdētājs ņem deputātiem vardu 114, 158, 264.

„ sauc deputātus pie kārtības i 15 (2 rei-
zes), 264.

Runas laika pagarināšana 176.
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Sēdi slēdz kvoruma trūkuma deļ 258.
II sesijas slēgšana un darbības pārskats 346.

Samazināšana, meža novērtējuma (lik. chron. rād.
Nr. 53) (skat. „Meža")._

Satiksmes ministrijas bijušasceļu un būvju virsval-
des veco rēķinu likvidēšana (lik. chron. rad.
Nr. 14) 302.

Satversmes 81. panta kartība izdotais_ un noraidītais
noteikums — pārgrozījumi likuma par alkoholu
saturošu vielu: ražošanu, aplikšanu ar nodokļiem'
un pārdošanu 23—31.

Sēklas fonds — papildinājums un pārgrozījums li-
kumā (lik. chron. rād. Nr. 66) 6.

Sēklu, eksportējamo linu un āboliņa, kontrole —
pārgrozījumi noteikumos (lik. chron. rad. Nr.
33) (skat. «Eksportējamo").

Senāta krīmināldepartamentami kara virstiesas
funkciju nodošana (lik. chron. rad. Nr. 1) (skat.
«Kara virstiesas").

Skaitīšana, tirdzniecības-rupniecības 1932. gada —
pārgrozījumi likumā (lik. chron. rad. Nr. 68)
(skat. «Tirdzniecības-")^Skolotāju, pašvaldību obligātorisko skolu, algošana
—pārgrozījumi likuma (lik. chron. rad. Nr. 63)
(skat. «Pašvaldību").

Slimības gadījumos lauku iedzīvotāju nodrošināšana
— pārgrozījumi un papildinājumi likurna_ (lik.
chron. rād. Nr. 19) (skat. «Lauku iedzīvotāju").

Sodu likumu papildinājumi (noraida) 315—316.
Sodu likumu papildinājums (lik. chron. rad. Nr.

67) 11.
Starptautiskas gaisa satiksmes transports — dažu

noteikumu unifikācijas konvencija (lik. chron.
rād. Nr. 32) (skat. «Konvencijas").

Statūtu, «Lāčplēša kara ordeņa — papildinājums un
pārgrozījums (lik. chron. rad. Nr. 7) (skat.
«Lāčplēša").

Statūti» valsts elektrotechniskas fabrikas (lik, chron.
rād. Nr. 74) (skat. «Valsts elektrotechniskas").

Statūti, valsts zemes bankas — papildinājumi (lik.
chron. rād. Nr. 81) (skat._„Valsts zemes").

Strādnieku darba algas, ieturētas, izmaksa un pie-
dzīšana (lik. chron. rād. Nr. 37) (skat. «Ietu-
rētās").

Tarifi.
Muitas tarifu pārgrozījumi (lik. chron. rād. Nr. 18) 6,

58) 268—273.
— pārgrozījumi (lik. chron. rad. Nr. 56) 303.
— pārgrozījums (lik. chron. rād. Nr. 57) 6.
— pārgrozījums un papildinājums (lik. chron. rad. Nr.

58) 268—273.

Tiesas spriedumi, dažu, izpildīšanas atlikšana obli-
gātoriskā aktīvā kara dienesta karavīriem (lik.
chron. rād. Nr. 13) (skat. «Dažu").

Tirdzniecības—rūpniecības skaitīšana 1932. gada —
pārgrozījumi likumā (lik. chron. rād. Nr. 68) 11.

Tirdzniecisko prasību kārtošana starp Latviju un
Franciju — nolīgums (lik. chron. rād. Nr. 15)
(skat. «Līgumi").

Totalizatora noliegšana Latvija ?— Saeimas lēmu-
mu atcelšana 308—313.

Trūcīgo iedzīvotāju apgādāšana ar lētu maizi (lik.
chron. rād. Nr. 69) 316—317.

Uzdod kommisijam (skat. «Kommisijam uzdod").
Uzdod valdībai (skat. «Valdībai uzdod").
Uzticības votums iekšlietu ministrim J. Kauliņam,

301—302.

Vairāku algotu amatu aizliegums vienam darbinie-
kam! valsts vai pašvaldības dienestā (lik. chron.
rad. Nr. 20) (skat. «Aizliegums").

Valdībai uzdod: , ., .
grozīt 1929. gada 14. maija instrukciju par noteikumiem

par darba atļauju izdošanu ārvalstniekiem 116—118.
izdot atļauju hipodroma un totalizatora ierīkošanai La-

tvijā 308—313. ; v_ ...-.„
izmaksāt apriņķu pašvaldībām tekoša gada budžeta pa-

redzētās piemaksas skolotāju algošanai 102—107.
izsniegt lauku pašvaldību vajadzībām malku savstarpē-

jas norēķināšanās veidā uz to summu rēķina, kādas
valsts parādā attiecīgām pašvaldībām, _un tāda pat

ceļā dzēst citus pašvaldību parādus, ka ari maksāju-
mus slimnīcām un citam līdzīgam iestādēm 102,
108—109.

TJ
'

paaugstināt maksu meža strādniekiem valdības sarīko-
tos mežu darbos 267, 303--305.

pārkārtot algas un piemaksas bezdarbiniekiem pilsētu
sabiedriskos darbos un veicināt bezdarbnieku nodarbi-
nāšanu uz laukiem ražīgos darbos 220—221, 230—231.

rūpēties, lai skolotāji vēl šinī budžeta gadā saņemtu visu
viņiem pienākošos algu 102—107.

^Valdībai uzdod izstrādāt likumprojektus:
Darba invalīdu darba nami 149—150.
Dzelzceļa līnijas „Robeža Valka —Ipiķi robeža" korro-

borēšana uz valsts vārda 336.
0 Nodokļu un citu parādu dzēšana maz- un sīksaimnie-

kiem, kā arī graudniekiem un sīkiem rentniekiem (no-
raida) 305—308.

Vairāku algotu amatu noliegšana vienai personai
120—124.

Valoda, valsts (lik. chron. rād. 79) (skat. «Valsts
valoda").

— pārgrozījums noteikumos' (lik. chron. rad. Nr. 80)
(skat. «Valsts valoda").

— (skat. «Valsts valoda").
— (skat. «Valsts valoda").
Valsts budžets (skat. «Budžets").
Valsts civildienesta amatu sarakstu pārgrozījumi

(lik. chron. rād. Nr. 71) 7—8.
Valsts darbinieku atalgojums — papildinājumi no-

teikumos (lik. chron. rād. Nr. 72) 11.
— pārgrozījumi noteikumos (lik. chron. rad. 73) 11.
Valsts darbinieku un strādnieku atalgojums un

valsts izmaksājamās pensijas — krizes laika at-
vilkumi (lik. chron. rād. Nr. 49) (skat. «Krizes").

Valsts elektrotechniskas fabrikas statūti (lik. chron.
rād. Nr. 74) 7.

Valsts garantijas eksporta kreditēšanai — pargro-
zījums likumā (tik. chron. rād. Nr. 75) 9.

Valsts iestāžu un amatpersonu izdoto aktu spēkā
stāšanās laiks (lik. chron. rād. Nr. 76) 7.

Valsts kontroles padomes un kollēģijas locekļu ap-
stiprināšana 297—298.

Valsts kontroles pārskats par 1930./31. saimniecī-
bas gada budžeta izpildīšanu (skat. «Budžets").

Valsts mežos mežu un meža materiālu pārdošana
un izsniegšana ?— papildinājums' likumā (lik.
chron. rād. Nr. 54) (skat. «Mežu").

— pārgrozījumi likumā (lik. chron. rād. Nr. 55)
(skat. «Mežu).

Valsts nodokļu nomaksa (lik. chron. rād. Nr. 77)
8—9.

Valsts robežu apsardzība — papildinājumi noteiku-
mos (lik. chron. rād. Nr. 78) 9.

Valsts vai pašvaldības dienestā aizliegums vienam
darbiniekam ieņemt vairāk algotus amatus (lik.
chron. rad. Nr. 20) (skat. «Aizliegumsi").

Valsts valoda (lik. chron. rād. Nr. 79) 70^-85.
— pārgrozījums noteikumos (hk. chron. rād. Nr. 80)

127—131.
— (noraida) 131—146, 148—149.
— (noraida) 131—146, 148—149.
Valsts zemes bankas ķīlu zīmes — meliorācijas dar-

bu dalības naudas samaksa ar tām (lik. chron.
rād. Nr. 52) (skat. «Meliorācijas").

Valsts zemes bankas statūtu papildinājumi (lik.
chron. rad. Nr. 81) 11.

*



45 Vekseļu Zvejas 46

Vekseļu likumu papildinājums (lik. chron. rad. Nr.
11) 292.

— atcelšana (lik. chron. rād. Nr. 10) 284—292, 340.
Virsdienesta karavīri — pārgrozījumi un papildinā-

jumi likuma (lik. chron. rād. Nr. 12) 292—295,
341—342.

Virsnieku,, ierindas karaspēka daļu, apgāde ar die-
nesta ietērpu (lik. chron. rād. Nr. 35) (skat.
«Ierindas").

Zemes banka (skat. «Valsts zemes banka").
Zemes, 1,169 ha, atsavināšana no Mārtiņam Liljem

piederošās nekustamas mantas valsts vajadzī-
bām (lik. chron. rād. Nr. 3) 180.

Zīmognodeva (lik. chron. rād. Nr. 2) 101.
Zvejas laivu, jūras, pārbaude — papildinājums no-

teikumos (lik. chron. rād. Nr. 39) (skat. «Jūras").
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Likumprojektu chro
I. Pieņemtie

T k No kādas kommisijas
" Likuma virsraksts Kas iesniedzis nācig

1 Kara virstiesas funkciju nodošana Senāta krīmināl- Ministru kabinets juridiskās
departamentam (skat. II Saeimas

VIII ses. lik. chron.
rād. Nr. 62) '

2 Zīmognodeva Ministru kabinets finanču, tirdzniecības
(skat. II Saeimas un rūpniecības,
V ses. lik. chron. juridiskas
rād. Nr. 101)

3 1,169 ha zemes atsavināšana no Mārtiņam Liljeni Ministru kabinets juridiskās
piederošās nekustamas mantas valsts vajadzībām (skat. II Saeimas

IX ses. lik. chron.
rād. Nr. 99)

4 Pļaviņu pilsētas nodibināšana (Ref. J. Lejiņš-Leja) Ministru kabinets pašvaldības
(skat. II Saeimas
VI ses. lik. chron.
rād. Nr. 71)

5 Pārgrozījumi likumā par akcīzi no naftas produk- Ministru kabinets finančutidrzniecība
tiem (Ref. K. Ulmanis) (skat. III Saeimas un rūpniecības

IX ses. lik. chron.
rād. Nr. 68)

• 6 Pārgrozījumi un papildinājumi likumā par pagastu deputāti (J. Muiž- pašvaldības
pašvaldību (Ref. E. Rimbenieks) nieks u. c.) (skat.

III Saeimas IX ses.
lik. chron. rād. Nr.
87)

7 Papildinājums un pārgrozījums Lāčplēša kara orde- izglītības kommisijā izglītības
ņa statūtos (Ref. E. Laimiņš)

8 Piemaksas pie atlīdzības par valdībai nodotiem Ministru kabinets budžeta
1931. gada ražas liniemi (Ref. A. Dzenis) 147—148

9 Akcīzes nodoklis no minerālūdeņiem, limonādēm un Ministru kabinets finanču, tirdznziecī-
augļūdeņiem (Ref. V. Sanders) (skat. IV Saeimai bas un rūpniecības

I ses. lik. chron.
rād. Nr. 18)

10 Likums par «papildinājuma vekseļu likumos" atcel-juridiskā kommisijā juridiskās
sanu (Ref. P. Juraševskis)

H Papildinājums vekseļu likumos (Ref. P. Juraševskis) Ministru kabinets juridiskās
(skat. IV Saeimas
I ses. lik. chron.
rād. Nr. 66)

12 Pārgrozījumi un papildinājumi likumā par virsdie- Ministru kabinets kara lietu
nesta karavīriem (Ref. B. Kalniņš) (skat. IV Saeimas

I ses lik. chron.
rād. Nr.68)

13 Dažu tiesas spriedumu izpildīšanas atlikšana obli- Ministru kabinets kara lietu, juridiskās
gātoriskā aktīvā kara dienesta karavīriem (Ref. (skat. III Saeimas
B. Kalniņš, J. Pabērzs) VII ses. lik. chron.

rād. Nr. 49)

14 Satiksmes ministrijas bijušās ceļu un būvju virs- Ministru kabinets juridiskās
valdes veco rēķinu likvidēšana (skat. I Saeimas

VI ses. lik. chron.
rād. Nr. 104)

ļj- Nolīgums par tirdzniecības prasību kārtošanu starp Ministru kabinets finanču, tirdzniecī-
Latviju un Franciju (Ref. K. Ulmanis, H. Celmiņš) 240 bas un rūpniecības,

ārlietu
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neloģiskais radītājs
likumi . . '

— —e

Apspriešana _ j i T i j- -* t t-iKedakciias Pārejas Izsludināts Iespiests „Lik.
kommisijas „Valdības Vēst- un min. kab.

I 1as. II 1as. III 1as. ziņojums lormulas nesI,. not krāj «

101 (Nododatpakaļ valdībai)

101 (Nodod atpakaļ valdībai)

180 (Nodod atpakaļ valdībai)

1932. g

240—251 251-253 - 273 - Nr. 64 Nr. 58

253-254 254 — 273 - Nr. 61 Nr. 57

254—256 (Nodod atpakaļ pašvaldības ko m misi ja i)

256-257 257-258o,„„„273 — 274
_ —Nr

'274-280 280-281 341 — Nr. 67 Nr. 59

282 282-284 - 340—341 — Nr. 70 Nr. 60

284-291 291-292 340 Nr. 70 Nr. 62

292 (N o r a i d a)

292-293 293—295 341—342 - Nr.70 Nr. 64

295-296 296 -297 341 — Nr. 70 Nr. 61

302 (N o d o d a t p a k a ļ v a 1 d ī b a i)

332—333 333—334 — 334 - Nr. 67 Nr. 73
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N , No kādas kommisijas
Likuma virsraksts Kas iesniedzisā.J _ JV2

16 Rīgas-Valkas, Rīgas-Daugavpils-Indras un citu Ministru kabinets juridiskās
valsts dzelzceļu līīniju korroborēšana (Ref. F. (skat. III Saeimas
Cielēns) V. ses. lik. chron.

rad. Nr. 47)

17 Agrākās Liepājas cietokšņa un kara ostas zemes Ministru kabinets juridiskās
(Ref. F. Cielēns) (skat. III Saeimas

V. ses. lik. chron.
rād. Nr. 33)

18 Pārgrozījumi muitas tarifos (Ref. K. Ulmanis) Ministru kabinets finanču, tirdzniecī-
6 bas un rūpniecības

19 Pārgrozījumi un papildinājumi likumā par lauku ie-Ministru kabinets sociālās likumdoša-
dzīvotāju nodrošināšanu slimības gadījumos 6 nas budžeta

i

4
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Apspriešana Redakcijas Pārejas Izsludināts Iespiests „Lik.
kommisijas „ . «Valdības Vēst- un min. kab

I 1as. II 1as. III 1as. ziņojums lormulas nesī <- not krāj."

334—335 335—336 — — 336 Nr. 71 Nr. 66

336—338 338-340 — — — Nr. 71 Nr. 67

343-344 344—346 — 346 Nr. 67 Nr. 65

346 ' (Nododatpakaļvaldībai)

I- i I
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II. Kommisijam nodotie likumprojekti.

^
Likumprojekti Kas iesniedzis Kommisijam

20 Aizliegums vienam darbiniekam 'ieņemt vairākus Ministru kabinets sociālās likumdoša-
algotus amatus valsts vai pašvaldības dienesta nas 240

21 Apdrošināšana nelaimes un arodu slimību gadīju- Ministru kabinets sociālās likumdoša-
mos — pārgrozījumi un papildinājumi likuma (izd. Satv. 81. p. kārt.) nas 65—66

22 Armijas kontrole Ministru kabinets arī kara lietu 102
(skat. II Saeimas
VI ses. lik. chron.
rād. Nr. 55)

23 Augstākie militārie kursi — pārgrozījumi un papil- Ministru kabinets kara lietu 9
dinājumi likumā (izd. Satv. 81. p. kārt.)

24 Centrālā kriminālpolicija — papildinājums likumā Ministru kabinets publisko tiesību 12
(izd. Satv. 81. p. kārt.)

25 Civilprocesa likumu pārgrozījumi un papildinājumi deputāti juridiskai 115—116
(F. Menderis u. c.)

26 Cīvīl- un civilprocesa likumu pārgrozījumi un papil- deputāti juridiskai 124—125,
dinājumi (A. Buševics u. c.) lauksaimniecības

149
27 Civilstāvokļa aktu reģistrācija — papildinājums li- Ministru kabinets publisko tiesību 11

kūmā (izd. Satv. 81.p. kārt.)

28 Civilstāvokļa aktu reģistrācija — pārgrozījums li- Ministru kabinets publisko tiesību 11
kūmā (izd. Satv. 81. p.kārt.)

29 Darba apgādes Ministru kabinets sociālās likumdoša-
(izd. Satv. 81. p.kārt.) nas 31—32

30 Darba grāmatiņas Ministru kabinets sociālās likumdoša-
(izd.Satv.81. p.kārt.) nas 66—70

31 Darba līgumu grāmatiņas Ministru kabinets sociālās likumdoša-
(izd.Satv. 81. p..kārt.) nas 66—70

'32 Dažu noteikumu unifikācijas konvencija attiecībā Ministru kabinets ārlietu 228
uz starptautisko gaisa s/atiksmes transportu

33 Eksportējamo linsēklu un āboliņa sēklu kontrole — Ministru kabinets finanču, tirdzniecī-
pārgrozījumi noteikumos (izd. Satv. 81. p. kārt.) bas un rūpniecības,

lauksaimniecības
11

34 Gostiņu pilsētas nodibināšana (M. Dubins u. c.) deputāti pašvaldības313—314

35 Ierindas karaspēka daļu virsnieku apgāde ar diie- Ministru kabinets kara lietu 11
nestia ietērpu Ozd. Satv. 81. p.kārt.)

36 Ieslodzījuma vietu apsardzība un apcietināto pa- Ministru kabinets juridiskai 11
vade (izd. Satv. 81. p. kārt.)

37 Ieturētās strādnieku darba algas izmaksa un pie- deputāti sociālās hkumdoša-
dzīšana (F. Landovskis u. c.) naiS> Juridiskai

111—115

38 Izglītības ministrijas iekārta — pārgrozījumi likumā Ministru kabinets izglītības, publisko
(izd. Satv. 81. p. kārt.) tiesību 9

39 Jūras zvejas laivu pārbaude — papildinājums no- Ministru kabinets finanču tirdzniecī-
teikumos (izd. Satv. 81. p.kārt.) bas un rūpniecī-

bas 10

40 Kara disciplīnas reglaments Ministru kabinets kara lietu 11
(izd. Satv. 81. p.kārt.)
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jļģ
® _ Likumprojekti Kas iesniedzis Kommisijam

^H

41 Konsulārā reglamenta 37, panta pārgrozījums Ministru kabinets ārlietu, publisko tie-
(izd. Satv. 81. p. kārt.) sību 7

42 Konvencija par dažu noteikumu apvienošanu attic- Ministru kabinets finanču, tirdzniecī-
cība uz, kuģu saduršanos bas un rūpniecī-

bas, ārlietu 100
43 Konvencija par dažu noteikumu apvienošanu attie- Ministru kabinets finanču, tirdzniecī-

cībā uz palīdzības sniegšanu uz jūras bas un rūpniecī-
bas, ārlietu 100

44 Kooperatīvu sabiedrību un viņu savienību revīzijas Ministru kabinets finanču, tirdzniecī-
— pārgrozījumi likumā (izd. Satv. 81. p.kārt:) bas un rūpniecī-

bas 12

45 Kriminālprocesa likumu pārgrozījums Ministru kabinets juridiskai 6

46 Krišjāņa Barona prēmijas — pārgrozījums likumā Ministru kabinets izglītības, budžeta
(izd. Satv. 81. p. kārt.) 11—12

47 Krizes apkarošanas nodoklis — papildinājums li- Ministru kabinets finanču, tirdzniecī-
kumā bas un rūpniecī-

bas 6

48 Krizes apkarošanas nodoklis — papildinājums liku- deputāti finanču, tirdzniecī-
mā (A. Gailītis u. c.) bas un rūpniecī-

bas 118

49 Krizes laika atvilkumi no valsts darbinieku un Ministru kabinets sociālās likumdoša-
strādnieku latalgojuma un no valsts izmaksāja- (izd. Satv. '81. p.kārt.) nas, budžeta
mām pensijām 12—23

50 Kuģošanas tiesības — pārgrozījumi likumā Ministru kabinets finanču, tirdzniecī-
(izd .Satv. 81. p.kārt.) bas un rūpniecī-

bas 9—10

51 Laukstrādnieku dzīvokļi — pārgrozījums likumā Ministru kabinets lauksannniecības,
(izd. Satv. 81. p. kārt.) sociālas likumdo-

šanas 7

52 Meliorācijas darbu dalības naudu samaksa ar valsts Ministru kabinets lauksaimniecības, fi-
zemes bankas ķīlu zīmēm (izd. Satv. 81. p. kārt.) nanču, tirdzniecī-

bas un rūpniecības
11

53 Meža novērtējuma samazināšana (G. Mīlbergs u. c.) deputāti lauksaimniecības 158

54 Mežu un meža materiālu pārdošana un izsniegšana Ministru kabinets lausaimniecības, bu-
valsts mežos — papildinājums likumā (izd. Satv. 81. p. kārt.) džeta 9

55 Mežu un meža materiālu pārdošana un izsniegšana Ministru kabinets lauksaimniecības, bu-
valsts mežos — pārgrozījumi likumā (izd. Satv. 81. p. kārt.) džeta 9

56 Muitas tarifu pārgrozījumi Ministru kabinets fananču, tirdzniecī-
bas un rūpniecības
333 ? ļ

57 Muitas tarifu pārgrozījums Ministru kabinets finanču, tirdzniecī-
bas un rūpniecības
6

58 Muitas tarifu pārgrozījums un papildinājums Ministru kabinets publisko tiesību
268—273

59 Nekustamu īpašumu korroborēšana sakarā ar agrā- Ministru kabinets juridiskai 7
rās reformas likumu — pārgrozījums likumā (izd. Satv. 81. p. kārt.)



60
59

i* Likumprojekti Kas iesniedzis Kommisijam

H
60Nodokļunolikumapapildinājumiunpārgrozījumideputātifinanču,tirdzniecī-

(A. Gailītis u. c.) basun^upmecibas

61 Nolīgums par Latvijas un Holandes kuģu mēru grā- Ministru kabinets ārlietu 148
matu savstarpēju atzīšanu

62 Nosacīta pirmstermiņa atsvabināšana — papildina- Ministru kabinets juridiskai 7
jumi noteikumos (izd. Satv. 81. p.kārt.)

63 Pašvaldību obligātorisko skolu skolotāju algošana deputāti izglītības 266—267
— pārgrozījumi likumā (J. Breikšs u. c.)

64 Preču importa regulēšana — papildinājumi, notei- Ministru kabinets finanču, tirdzniecī-
kumos (izd. Satv. 81. p.kārt.) bas un rūpniecības

11
65 Preču importa regulēšana — papildinājumi un pār- Ministru kabinets finanču, tirdzniecī-

grozzījumil noteikumos (izd. Satv. 81. p.kārt.) bas un rūpniecības
11

66 Sēklas fonds — papildinājums un pārgrozījums li- Ministru kabinets lauksaimniecības, bu-
kumā džeta 6

0
67 Sodu likumu papildinājums Ministru kabinets juridiskai 11

(izd. Satv. 81. p.kārt.)

68 Tirdzniecības un rūpniecības skaitīšana 1932. gadā Ministru kabinets finanču, tirdzniecī-
— pārgrozījumi likumā (izd. Satv.81. p.kārt.) bas un rūpniecības

11
69 Trūcīgo iedzīvotāju apgādāšana ar lētu maizi (F. deputāti budžeta 316—317

Ankipans)

70 Valsts budžets 1932./33. saimniecības gadam Ministru kabinets budžeta 6
71 Valsts civildienesta amatu saraksta pārgrozījumi Ministru kabinets publisko tiesību 7—8

(izd. Satv. 81. p.kārt.)
72 Valsts darbinieku atalgojums — papildinājumi no- Ministru kabinets sociālās likumdoša-

teikumos (izd. Satv.81. p.kārt.) nas, budžeta 11

73 Valsts darbinieku atalgojums — pārgrozījumi no- Ministru kabinets izglītības, sociālās li-
teikumos (izd. Satv. 81.p.kārt.) kumdošanas, bu-

džeta 11
74 Valsts elektrotechniskas fabrikas statūti Ministru kabinets budžeta, publisko

(izd. Satv. 81.p.kārt.) tiesību 7
75 Valsts garantijas eksporta kreditēšanai — pārgro- Ministru kabinets finanču, tirdzniecī-

zījums likuma (izd. Satv.81. p.kārt.) bas un rūpniecības,
budžeta 9

76 Valsts iestāžu un amatpersonu izdoto aktu spēkā Ministru kabinets juridiskai 7
stāšanās laiks (izd.Satv. 81. p.kārt.)

77 Valsts nodokļu nomaksa Ministru kabinets finanču, tirdzniecī-
(izd. Satv. 81. p.kārt.) bas un rūpniecības

8—9
78 Valsts robežu apsardzība — papildinājumi notei- Ministru kabinets kara lietu, publisko

kūmos (izd. Satv. 81. p.kārt.) tiesību 9
79 Valsts valoda Ministru kabinets publisko tiesību

(izd. Satv. 81. p.kārt.) 770—785.
80 Valsts valoda — pārgrozījums noteikumos (P. Šī- deputāti publisko tiesību

manis u. c.) 127—131
81 Valsts zemes bankas statūtu papildinājumi Ministru kabinets finanču, tirdzniecī-

(izd.Satv. 81. p.kārt.) bas un rūpniecības
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Pieprasījumu chro

TekPieprasījumi Kam iesniegts Apspriešana
Nr. Nr.

... _ 32—48
1 Bezdarbnieku stāvoklis (A. Rudevics u. c.) ministru prezidentam 49—65

Jautājumu chrono

Tek. Nr. Nr. Jautājumi Kam iesniegts

1 Policijas iestāžu represijas un terrora akti pret iekšlietu ministrim
strādniecību (K. Mežulis u. c.)

2 Darba nedēļas samazināšana zviedru sērkociņu finanču ministrim
(Kregera) tresta uzņemamos Latvijā (F. Lan-
dovskis u. c.)

3 Algas neizmaksāšana Jelgavas Hofa linu manufak- ministru prezidentam
turas fabrikā nodarbinātiem strādniekiem (R.
Dukurs u. c.)

4 Sistemātiska algas ieturēšana Jelgavas linu apstrā- tautas labklājības
Gāšanas fabrikā nodarbinātiem strādniekiem (K. milnistrim 1
Mežulis u. c.)

5 Bezdarba posta apkarošana (J. Višņa u. c.) ministru prezidentam

6 Rīgas galvenā pasta priekšnieka rīcība (E. Sudmalis satiksmes ministrim
u. c.)

7 lerrors pret bezdarbniekiem un strādniecību (F. iekšlietu ministrim
Landovskis u. c.)

8 Fašistu pieņemšana policijas dienestā (B. Kalniņš iekšlietu ministrim
u. c.)

9 . Latvijas un Sociālistisko Padomju Republiku Savie- ministru prezidentam
nības neuzbrukšanas līguma ratifikācijas novilci-
nāšana (E. Sudmalis u. c.)

10 Ārlietu ministra deklarācija atbruņošanās konferen- ārlietu ministrim:
cē.Ženēvā 1932. gada 13. februāri (E. Sudmalis
u. c.)

11 Kāpēc nav izstrādāts un iesniegts Saeimai likum- ministru prezidentam
projekts par darba tiesām? (J. Višņa u. c).

12 Likumā noteikto valsts piemaksu aizturēšana sli- . ministru prezidentam
mo kasēm (V. Bastjānis u. c.)

13 Zemāko valsts darbinieku un kalpotāju izslēgšana ministru prezidentam
no valsts civildienesta kategorijām (P. Zeibolts '
u. c.)

14 Kāpēc nav izstrādāts un iesniegts Saeimai likum"- ministru prezidentam
projekts par benzīna monopolu? (P. Lejiņš u. c.)

15 Uzbrukums deputātam L. Laicenam (L. Laicens ministru prezidentam
u. c.)

16 Kommūnistiskās internacionāles noziedzīgā darbība ministru prezidentam
Latvijā (P. Leikarts u. c.)
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nologiskais radītājs.

Kommisi-
jas ziņo- Valdības pārstāvju atbildes Debates Pārejas formulas

jums

— Tautas labklājības ministris V. Rubulis 159—166 166-180
181—220

nologiskais rādītājs.

Apspriešana Valdības pārstāvju atbildes Debates

88-96 Ministru prezidents M. Skujenieks 223—225 —

125 126 Finanču ministris G. Zemgals 225 —

126—127 Tautas labklājības ministris V. Rubulis 225—226 —

158—159 Tautas labklājības ministris V: Rubulis 226 ~

(skat. IV Saeimas Tautas labklājības ministris V. Rubulis 159—166 —
I sesiju)

(skat. IV Saeimai Satiksmes ministris A. Kursītis 221 —
I sesiju)

(skat. IV Saeimas ' Ministru prezidents M. Skujenieks 222 —
I sesiju)

(skat. IV Saeimas Ministru prezidents M. Skujenieks 222—223
I sesiju)

232—238 Ministru prezidents M. Skujenieks 281 —

238-240
281-282 (skat! IV Saeimas III sesiju) -
342

267-268 Tieslietu ministris A. Keniņš 342—343 -

318-321 (skat. IV Saeimas III sesiju) -

321-323 (skat. IV Saeimas III sesiju) —

323 (skat. IV Saeimas III sesiju) —.

324-325 (skat. IV Saeimas III sesiju) —

325-331 (skat. IV Saeimas III sesiju) —
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Saturs.

1. Dienas kārtības grozīšana 5
2. Atvaļinājuma piešķiršana dažiem Saeimas deputātiem 6
3. Pārmaiņas kommisiju sastāvā 6, 48
4. Likumprojektu nodošana kommisijam 6
5. Satversmes 81. panta kārtībā izdoto noteikumu nodo-

šana komrnisijām:
L. Šēlers (vācu baltitešu partija) 7
J. Breikšs (demokrātiskais centrs) 8
Dž. Hans (vācu baltiešu partija) 9
J. Višņa (sociāldemokrāts) T ... 12
K. Kiršteins (demokrātiskais centrs) 13
K. Mežulis (strādnieku un zemnieku frakcija) . 15
B. Pīp'iiņa (demokrātiskais centrs) 17
A. Dinbergs (kristīgais darba bloks) 18
J. Bērziņš (zemnieku savienība) 19
P. Zeibolts (sociāldemokrāts) 20
A. Erniņš (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku par-

tija); . . . 22

V. Bastjānis (sociāldemokrāts) ........22
K. Beldavs (kristīgais darba bloks) 23
E. Radziņš (sociāldemokrāts) 24, 31
J. Breikšs (demokrātiskais centrs) 26
G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku

partija) ' 27
Ai. ZakiS (miera, kārtības un ražošanas apvie-

nība) 28
A. Veckalns (sociāldemokrāts) . 31

6. Deputāta A. Rudevica u. c. iesniegtais pieprasījums
valdībai bezdarbnieku jautājumā (debates):

A. Rudevics (sociāldemokrāts) 33
A. Veckalns (sociāldemokrāts) 38

J. Lejiņš-Leja (zemnieku savienība) 43
L. Jeršovs (strādnieku un zemnieku frakcija) . 48

7. Nākošā sēde 48

Priekšsēdētājs?. Kalniņš: Pasludinu IV Saei-
mas II sesijas 1. plenārsēdi par atklātu.

Dienas kārtībā: prezidija'ziņojumi; tautas lab-
klājības ministra atbilde uz deputāta J. Višņas u. c.
iesniegto jautājumu; satiksmes ministra atbilde uz
deputāta E. Sudmaļa u. c. iesniegto jautājumu; iekš-
lietu ministra atbilde uz deputāta F. Landovska
u. c. iesniegto jautājumu; iekšlietu ministra at-
bilde uz deputāta Br. Kalniņa u. c. iesniegto
jautājumu; pārgrozījumi likuma par akcīzi _ no
naftas produktiem; pārgrozījumi un papildināju-
mi likumā par pagastu_ pašvaldību; papildinājums
un pārgrozījums Lāčplēša kara ordeņa statūtos;
likums par, Pļaviņu pilsētas nodibināšanu; likums
par akcīzes nodokli no minerālūdeņiem, limonādēm
un augļu ūdeņiem; likums par „Papildinajuma vek-
seļu likumos" atcelšanu; papildinājums vekseļu liku-
mos; pārgrozījumi un papildinājumi likuma par
virsdienesta karavīriem; likums par dažu tiesas
spriedumu izpildīšanas atlikšanu obligatoriska aktīva
kara dienesta karavīriem; papildinājumi civilpro-
cesa likumos un lēmums par Valsts kontroles pado-
mes un kollēģijas locekļu apstiprināšanu.

Pie dienas kārtības pašvaldības kommisijas uz-
devumā deputāts A. Jukšinskis liek priekša —

15. dienas kārtības punktu «Papildinājumi civilprocesa li-
kumos" skatīt cauri kā 2. dienas kartības punktu.

Vārdu pie šī priekšlikuma neviens neveļas? No-
balsošanā nāk deputāta Jukšinska priekšlikums. Lu-
dzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu.

^
Tagad

lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pa-
celties tos, kas atturas. Tādu nav. Par deputāta
Jukšinska priekšlikumu nodotas 22 balsis, pret — 37
balsis. Priekšlikums noraidīts.— Citu iebildumu pret
dienas kārtību nav. Dienas kartība pieņemta.

1. dienas kārtības punkts — prezidija zi-
ņojumi. Ārkārtējās un II sesijas starplaikā prezi-
dijs piešķīris resp. pagarinājis atvaļinājumus sekojo-
šiem Saeimas deputātiem: Saeimas priekšsēdēta-
jām Paulam Kalniņamno š. g. 20. janvāra līdz š. g.
10 februārim. Deputātam Oskaram Jankum slimī-
bas dēļ no š. g. 26. janvāra līdz š. g. 1. maijam, depu-
tātam V. Lapinskim no š. g. 19. janvāra līdz š. g. 19.
februārim, deputātam E. Sūdmalim no š.g. 5. janvāra
līdz š. g. 29. februārim. Tālak_ deputāts Ernests
Miezis lūdz piešķirt viņam atvaļinājumu uz 1 mēnesi,
sākot ar š.g. 19. februāri. Pre_zidijs_ atbalsta šo lūgu-
mu. Vai Augstajam namam būtu kādi iebildumi pret
to? Atvaļinājums piešķirts.

Deputāti K. Beldavs un A. Lūkins liek priekšā
finanču, tirdzniecības un rūpniecības kommisijā de-
putāta E. Rimbenieka vietā ievēlēt deputātu V. San-
deru. Vai Augstajam namam būtu ķadi iebildumi?
Iebildumu nav. Šī pārmaiņa notikusi.

Ministru kabinets piesūtījis prezidijam valsts
budžeta projektu 1932./33. saimniecības gadam. Pre-
zidijs liek priekšā nodot šo projektu budžeta kommi-
sijai. Iebildumu nav? Tas nodots minētai kommisi-
jai. — Tālāk Ministru kabinets piesūtījis pārgrozīju-
ma projektu muitas tarifos. Prezidijs liek priekša
nodot šo projektu finanču, tirdzniecības un rūpnie-
cības kommisijai. Iebildumu nav? Tas nodotsminetai
kommisijai. — Tālāk Ministru kabinets piesūtījis pār-
grozījumu projektu muitas tarifos līdz ar paskaidroju-
miem. Prezidijs, liek priekšā nodot šo projektu
finanču, tirdzniecības un rūpniecības kommisijai. Ie-
bildumu nav? Arī tas nodots minētai kommisijai.—
Tālāk Ministru kabinets piesūtījis pārgrozījuma pro-
jektukriminālprocesa likumos. Prezidijs liek priekša

"nodot šo projektu juridiskai kommisijai. Iebildumu
nav? Tas nodots juridiskai kommisijai. — Talak
Ministru kabinets piesūtījis papildinājuma un pār-
grozījuma projektu likumā par sēklas fondu. Prezi-
dijs liek priekšā nodot šo projektu lauksaimniecības
un budžeta kommisijam. Iebildumu nav? Tas no-
dots minētām kommisijam. — Tālāk Ministrukabi-
nets piesūtījis papildinājuma projektu likuma par
krizes apkarošanas nodokli. Prezidijs liek priekša
nodot šo projektu finanču, tirdzniecības un rūpniecī-
bas kommisijai. Iebildumu nav? Tas nodots minē-
tai kommisijai. — Tālāk Ministru kabinets piesūtī-
jis pārgrozījumu un papildinājumu projektu likuma
par lauku iedzīvotāju nodrošināšanu slimības gadī-
jumos. Prezidijs liek priekšā nodot šo projektu so-
ciālās likumdošanas un budžeta kommisijam. Iebildu-
mu nav? Tas nodots minētām kommisijam. — Talak
valsts kontrolieris piesūtījis pārskatu par 1930./31.
saimniecības gada budžeta izpildīšanu. Prezidijs liek
priekšā nodot šo pārskatu budžeta kommisijai. Iebil-
dumu nav? Tas nodots budžeta kommisijai. — Talak
Ministru kabinets piesūtījis Saeimas apstiprināšanai
norēķinus par 1930./31. saimniecības gada budžeta iz-
pildīšanu. Prezidijs liek priekšā arī šos norēķinus
nodot budžeta kommisijai. Iebildumu nav? Ari tie
nodoti budžeta kommisijai.

Saeimas ārkārtējās un II sesijas starplaikā Mi-
nistru kabinets Latvijas republikas satversmes 81.
panta kārtībā izdevis un iesniedzis Saeimai sekojo-
šus noteikumus.
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Vispirms — pārgrozījumu likumā par laukstrād-
nieku dzīvokļiem. Prezidijs liek priekšā nodot šo
pārgrozījumu lauksaimniecības un sociālās likum-
došanas kommisijam. Iebildumu nav? Tas nodots
minētām kommisijam. —Tālāk tāpat satversmes 81.
panta kārtībā Ministru kabinets izdevis pārgrozījumu
likumā par nekustamu īpašumu korroborēšanu saka-
ra ar agrārās reformas likumu. Prezidijs liek priekšā
,šo pārgrozījumu nodot juridiskai kommisijai. Iebil-
dumu nav? Tas nodots juridiskai kommisijai. —
Tādā pašā kārtībā Ministru kabinets izdevis pārgro-
zījumu konsulārā reglamenta 37. pantā. Prezidijs
liek priekšā nodot šo pārgrozījumu ārlietu un publi-
sko tiesību kommisijam. Iebildumu nav? Tas nodots
minētām kommisijam. — Tādā pašā kārtībā Ministru
kabinets izdevis Valsts elektrotechniskas fabrikas
statūtus. Prezidijs .liek priekšā nodot šos statūtus
budžeta un publisko tiesību kommisijam. Iebildumu
nav? Tie nodoti minētām kommisijam. — Tādā
pašā kārtībā Ministru kabinets izdevis papildinājumus
noteikumos par nosacītu pirmstermiņa atsvabināša-
nu. Prezidijs liek priekšā nodot šos papildinājumus
juridiskai kommisijai. ^Iebildumu nav? Tie nodoti
jūridiskai_ kommisijai. — Tāpat satversmes 81. pan-
ta kartībā Ministru kabinets izdevis noteikumus par
valsts iestāžu un amatpersonu izdoto aktu spēkā stā-
šanas laiku. Prezidijs liek priekšā nodot šos notei-
kumus juridiskai kommisijai. Iebildumu nav? Tie
nodoti juridiskai kommisijai. — Tāpat satversmes
81. panta kārtībā Ministru kabinets izdevis pārgrozī-
jumus valsts civildienesta amatu sarakstos. Prezidijs
liek priekšā nodotšos pārgrozījumus publisko tiesī-
bu kommisijai. Vārds deputātam Šēleram.

L. Šēlers (vācu baltiešu partija; runā vāciski)*) :
Manas dāmas un kungi! Lai jUms visiem dotu iespē-
ju objektīvi apspriest, vai algas kategorijas pazemi-
nāšana mušu izglītības pārvaldes priekšniekam ir tie-
siski pamatota un morāliski pielaižama, vai nav, gri-
bu jums nolasīt Izglītības ministrijas iekārtas likuma

. sekojošos trīs pantus, kā arī minoritāšu skolu likuma
7. pantu.

„22. pants. Pie Izglītības ministrijas pastāv krie-
vu, žīdu, vācu, poļu un baltkrievu mazāku-,
ma tautību izglītības pārvaldes, kuras pār-
zina 'visus_ savas tautības kultūras un izglī-
tības jautājumus un gādā par savas tautas
izglītību un skolām. —

23. pants. Katru mazākuma tautību izglītības
pārvaldi vada viņas priekšnieks, kas savā,
darbībā padots tieši izglītības ministrim. —

24. pants. Pie mazākuma tautību izglītības pār-
valdēm var pastāvēt atsevišķas skolu no-
daļas, bet ne _ vairāk par divām pie katras. —

7. pants. Mazākuma tautības skolu . nodaļas
priekšnieks reprezentē savu tautību visos
kultūras jautājumos ar tiesību stāties saka-
ros ar visiem izglītības ministrijas departa-
mentiem, ka arī piedalīties Ministru kabine-
ta sēdes ar padomdevēja balsi visos jautā-
jumos, kuri aizķer viņa reprezentējamās
tautības kulturālo dzīvi."—

Jūs redzat, ka izglītības pārvaldes priekšnieks
nav skolu nodaļas vadītājs — taisni otrādi: viņam
pat vel padotas divas skolu nodaļas, un tā tad viņš
reprezentē savu tautību visos izglītības un kultūras
jautājumos. Viņš tā tad, blakus savam ierēdņa ama-
tam,_ ir savastautības reprezentants valsts aparātā.
Ja'jus mēģināt viņam samazināt kategoriju kā ie-
rēdnim, tadlīdz ar to jūs cenšaties pazemināt mūsu
tautību. Ta ir apzinīga minoritāšu ķircināšana un
izaicināšana, pirmais solis minoritāšu skolu autono-
mijas sagraušanā, kas līdz šim bija izbazunēta par

*) Runātāja atreferējums.

Latvijas lepnu kultūras, darbu. Ja tagad minoritātes
uzstājas pret šo likumu, tad tas tā tad nenotiek mate-
riālu motīvu dēļ, ne tāpēc, ka daži viņu ierēdņi zaudē
dažus simts latus; nē, tas notiek tāpēc, ka mēs gri-
bam cīnīties pret to skaudības un naida pārpilno grau-
jošo uzskatu, kas ir šī likuma pamatos. Šis likums
noteikti vēršas pret mazākuma tautību skolu likuma
garu, pret māsj-t skolu autonomiju. Neskatoties uz
dažādiem kaitējumiem materiālā ziņā, neskatoties uz
visām mums nodarītām netaisnībām, mūsu skolu
autonomija bija tā, kas mūsos uzturēja cerību, ka būs
iespējama savstarpēja saprašanās un auglīga kopdar-
bība, jo tas gars, kas bija radījis skolu autonomijas
likumu, bija saprašanās gars, tāļredzības gars iekšē-
ja un ārējā politikā, kas Latvijai ir nesis labus augļus;
bet tas gars, kas tagad valda, ir vistumšākās reakci-
jas un vissliktākā šovinisma gars, kas savā laikā aiz-
veda bojā arī Krieviju. Sargaities gatavot Latvijai
tādu pat likteni!

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Breikšam.

_ J. Ereikšs (demokrātiskais centrs): Augsti go-
dātie deputātu kungi! Deputāts Šēlerakungs, apstā-
damies pie jautājuma par minoritāšu skolu pārvalžu
priekšnieku amata kategoriju pazemināšanu no 3. uz
5. kategoriju, pie kam viņu tiesības kā tādas pārējā
daļa it nebūt nav sašaurinātas, ar to mums atgādinā-
ja veco Krieviju un visas citas tamlīdzīgas lietas.
Man jāsaka, ka, varbūt, Šēlera kungs savā laikā būs
dzirdējis figurējam vācu sabiedrībā kādu izteicienu
attiecība uz latviešiem, proti „halte Maul!" Mēs šā-
du _polītiku nebūt neatzīstam, mēs neliedzam minori-
tātēm runāt savā valodā un piekopt savu kultūru kā
tādu. Bet reiz mums krizes apstākļu dēļ jāsašauri-
nas visas citas lietās, un javēl ievēro'to, ka lielā mē-
ra sašaurinajušļes arī šo skolu pārvalžu uzdevumi,
un ka sava laikāšīspārvaldes bija stipri uzpūstas un
pārspīlētas, no ka bija jāciešvisai tautai, tad jāsaņem
kopa visi tautas spēki, lai izkļūtu no krizes stāvokļa.
Bet šeit nak Šēlerakungs un izsakās par kādu tur ap-
vainojumu un daudz ko citu. Šēlerakungs, Jūs taču
zinait, ka šiem kungiem nebūt nav laupīta tiesība
vajadzības gadījumos ierasties Ministru kabinetā un
uzstādīt savas prasības. To neviens viņiem neliedz.
Tapec mes arī neredzam šeit nekāda apvainojuma,
ka to iedomājas Šēlera kungs. Aiz visiem šiem ie-
mesliem es lūdzu Augsto namu nodot minētos notei-
kumus attiecīgai kommisijai un noraidīt Šēlera kunga
priekšlikumu, kas parddz noraidīt satversmes 81. pan-
ta kartība izdotos pārgrozījumus valsts civildienesta
amatu sarakstos.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk ne-
viens neveļas. Deputāti L. Šēlers, J. Veržbickis un
S. Trofimovs iesnieguši priekšlikumu —

pārgrozījumus valsts civildienesta amatu sarakstos no-
raidīt.

Lieku šo priekšlikumu uz balsošanu. Ja to pie-
ņems, atkritīs prezidija priekšlikums nodot šos pār-
grozījumus publisko tiesību kommisijai, ja to noraidīs,
tad līdz ar to es uzskatīšu par pieņemtu prezidija
priekšlikumu. Lieku tagad deputāta Šēlera, Veržbic-
ka un Trofimova priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu
pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu. Par šo
priekšlikumu nodotas_ 16"balsis, — nepietiekošs balsu
skaits. Deputāta Šēlera u. c. iesniegtais priekšli-
kums noraidīts. Līdz ar to skaitās par pieņemtu
prezidija priekšlikums un šie pārgrozījumi valsts
civildienesta amatu sarakstos nodoti publisko tiesī-
bu kommisiļģ!:'

Tāpat satversmes 81. panta kārtībā Ministru
kabinets izdevis noteikumus-par valsts nodokļu no-
maksu. Prezidijs liek priekšā nodot šos noteikumus
finanču, tirdzniecības un rūpniecības kommisijai. le-

i
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bildumu nav? Tie nodoti minētai kommisijai. — Tādā
pašā kārtībā Ministru kabinets izdevis pārgrozījumus
un papildinājumus likumā par augstākiem militāriem
kursiem. Prezidijs liek priekšā nodot šos pārgrozī-
jumus un papildinājumus kara lietu kommisijai. Ie-
bildumu nav? Tie nodoti kara lietu kommisijai. — Tā-
dā pašā kārtībā Ministru kabinets izdevis pārgrozīju-
mus likumā par mežu un .meža materiālu pārdošanu
un izsniegšanu valsts mežos.Prezidijs liek priekšāno-
dot šos pārgrozījumus lauksaimniecības un budžeta
kommisijam. Iebildumu nav? Tie nodoti minē-
tām kommisijam. — Tāpat satversmes 81._ pan-
ta kārtībā Ministru kabinets izdevis_ papildinājumu
likumā par mežu un meža materiālu pārdošanu un iz-
sniegšanu valsts mežos. Prezidijs liek priekša nodot
arī šo papildinājumu lauksaimniecības un budžeta
kommisijam. Iebildumu nav? Tas nodots minētām
kommisijam. — Tādā pašā kārtībā Ministru kabinets
izdevis papildinājumus noteikumos par valsts robežu
apsardzību. Prezidijs liek priekšā nodot šos papildi-
nājumus kara lietu un publisko tiesību kom'rmsijam.
Iebildumu nav? Tie nodoti minētām kommisijam. —
Tādā pašā kārtībā Ministru kabinets izdevis pārgro-
zījumus Izglītības ministrijas iekārtas likuma. Prezi-
dijs liek priekšā nodot šos pārgrozījumus izglītības
un publisko tiesību kommisijam. Iebildumu nav?
Tie nodoti minētām kommisijam. — Tādā paša kar-
tībā Ministru kabinets izdevis pārgrozījumu likuma
par valsts garantijām eksporta kreditēšanai. Prezi-
dijs liek priekšā šo pārgrozījumu nodot finanču, tirdz-
niecības un rūpniecības un budžeta kommisijam. Ie-
bildumu nav? Šis pārgrozījums nodots minētam kom-
misijam. — Tādā pašā kārtībā Ministru kabinetsiz-
devis pārgrozījumus likumā par kuģošanas tiesībām,
Prezidijs liek priekšā nadot šos pārgrozījumus finan-
ču, tirdzniecības un rūpniecības kommisijai. — Pie
šī priekšlikuma vārds deputātam Hanam.

i- Dž. Hans (vācu baltiešu partija; runā vāciski): *)
Deputātu kungi! Mumsir jūrniecības departaments,
kura uzdevums ir veicināt kuģniecību._ Departamen-
tam ir liels ierēdņu aparāts, un tas strada ļoti stingri.
Ja kaut kur jāizdara kāds remonts, un departamen-
tam iesniedz projektu, tad to pārbauda tik izsmeļoši,
ka atbilde bieži jāgaida mēnešiem ilgi. Mums Latvi-
jā ir ari glābšanas tvaikoņi. Arī tos jūrniecības de-
partaments sīki jo sīki pārbauda; visi trūkumi tūlīt
jānovērš — pretējā gadījuma tūlīt atņem braukšanas
apliecību. Varētu domāt, ka jūrniecības departa-
ments arī gādātu par šiem stingriem kontrolējamiem
kuģiem, bet te mēs uzduramies pavisam uz kaut ko
pretēju.

Pagājušā rudenī Liepājas tuvumā uzskrēja sēklī
Latvijas tvaikonis „Bārtava", kas apdrošināts kāda
vācu sabiedrībā. Liepāja ir divi glābšanas tvaikoņi;
ari Ventspilī un Rīgā ir vairāki. Liepājas tvaikoņi
pūlējās noslēgt ar apdrošināšanas sabiedrību līgumu
par „Bārtavas"_ glābšanu. Bet Liepāja iebrauca arī
divi ārzemju glābšanas tvaikoņi, kuriem bija tādi pat
nolūki. Liepājas glābšanas tvaikoņi prasīja par savu
darbu atlīdzību par faktiskiem izdevumiem un „Bar-
tavas" atbrīvošanas gadījumā mazu 5.000 latu lielu
prēmiju. Neskatoties uz toHamburgas apdrošināša-
nas sabiedrība noslēdza „ _Bartavas" glābšanas līgumu
ar kādu Hamburgas glābšanas tvaikonL Liepājas
saimnieciskās organizācijas pret to protestēja, aizrā-
dot, ka visi darbi, t. i. transports un vilkšana Latvijas
territoriālos ūdeņos ir nacionālasflagas privilēģija,kā
tas ir bijis arī krievu laikos; ārzemju apdrošināšanas
sabiedrības te nekad nav strādājušā*, - Jūrniecības
departaments konsultēja ar tKvieifdiļfiskonsultiem.
Viens no viņiem nostājas uz Uk reffl& stāvokļa, ka
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saskaņā ar pastāvošo likumu ārzemju glābšanas
biedrības Latvijas territorijas ūdeņos nedrīkst strā-
dāt. Otrs izteicās tādā paša gara, bet ar to ierunu,
ka izņēmuma gadījumos jūrniecības departaments
var pielaist arī ārzemniekus. Kāda likuma noteikts
šā'ds izņēmums— tas paliek noslēpums. Lai nu būtu
kā būdams, jūrniecības departaments, uz to pamato-
joties, deva atļauju Hamburgas glābšanas tvaikonim
novilkt „Bārtavu" no sēkļa, ko tas arī sekmīgi veica.
Jūrniecības departamenta galvenais motīvs bija tas,
ka Hamburgas glābšanas sabiedrības_noteikumi ap-
drošināšanassabiedrībai bijuši izdevīgāki neka Liepā-
jas tvaikoņu noteikumi, un proti — glābšanas līgums
bijis būvēts uz parastās formulas: „no cure no_pay".
Kad avarējušo „Bārtavu" ievilka Liepāja, izrādījās,
ka tās vērtība avārijas stāvoklī bija tikai apmēram
£ 500.—. Domāja, ka Hamburgas glābšanassabiedrī-
ba būs pārspekulējusies un peļņas vieta tai radīsies
zaudējumi. Viņa būtu varējusi prasīt tikai_ dažus
simtus mārciņu, bet viņas izdevumi, bez šaubām, bija
ievērojami lielāki. Tomēr visiem paf pārsteigumu
izrādījās, ka izdevumiem viņai garantēts 13.000 mar-
ku, tā tad apmēram 17.000 latu. Tapec_ viņa vairāk
nerūpējās par „Bartavu", iebāza-kabata 17.000 latu
un aizbrauca.

Tagad jūrniecības departaments liek priekšā nā-
kotnē dot ārzemju glābšanas tvaikoņiem neaprobe-
žotas tiesības izdarīt glābšanas darbus Latvijas
territoriālos ūdeņos. Ar to jūrniecības departaments,
kam jāaizstāv Latvijas kuģniecības intereses, nostā-
jasuz tā redzes stāvokļa, ka mušu glābšanas tvaikoņi
ir nespējīgi un tāpēc glābšanas darbos jāpielaiž
ārzemnieki. Pierādījumus parmūsu glābšanastvaiko-
ņu nespēju un nederīgumu jūrniecības departaments
ir palicis parādā. Es uzskatu, ka šis smagais sprie-
dums par mušu jūrniecības un mušu tirdzniecības floti
ir netaisns. Šinīs grūtajos laikos nevajadzētu uzvelt
Latvijas pilsoņiem uz kakla pārmērīgu konkurrenci,
kam jānesvisi nodokļi un sociālas nastas.

Aiz šiem iemesliem es lūdzu noraidīt priekša eso-
šo likumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk neviens
nevēlas. Deputāts Dž. Hans liek priekša —

pārgrozījumus likumā par kuģošanas tiesībām noraidīt.
Likšu šo priekšlikumu- uz balsošanu.. Ja to pie-

ņems, atkritīs prezidija priekšlikums. Ja to noraidīs,
tad līdz ar to būs pieņemts prezidija priekšlikums —
šospārgrozījumus nodot finanču, tirdzniecības un rūp-
niecības kommisijai. — Lieku uz balsošanu deputāta
Hana priekšlikumu. Lūdzu pacelties_tos, kas ir par de-
putāta Hana priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir pret deputāta Hana priekšlikumu. Tagad lū-
dzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par depu-
tāta Hana priekšlikumu nodotas 37 balsis, pret — 42
balsis. Tas ir noraidīts. Līdz ar to šie pārlabojumi
nodoti finanču, tirdzniecības un rūpniecības kom-
misijai.

Deputāts Breikšs liek priekšā —
pārgrozījumus likumā par kuģošanas tiesībām kommisijā

skatīt cauri 14 dienu laikā.
Pie šī priekšlikuma_ vārds deputātam Breikšam.

Deputāts Breikšs atsakās no vārda. Vairāk neviens
vārdu, pie šī priekšlikuma neveļas. Lieku deputāta
Breikša priekšlikumu uz balsošanu. .Ludzu pacelties
tos, kas ir par šo priekšlikumu. Acīmredzot vairā-
kums. Deputāta Breikša priekšlikums pieņemts.

Tāpat satversmes 81. panta kārtībā Ministru
kabinets izdevis papildinājumu noteikumospar juras
zvejas laivu pārbaudi. Prezidijs liek priekša šo papil-
dinājumu nodot finanču, tirdzniecības un rūpniecības
kommisijai. — Iebildumu nav? Tas nodots minētai
kommisijai. —
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Tādā pašā kārtībā Ministru kabinets izdevis papildi-
nājumus Valsts zemes bankas statūtos. Prezidijs liek
priekšā nodot šos papildinājumus finanču, tirdz-
niecības un rūpniecības kommisijai. Iebildumu

i nav? Tie nodoti minētai kommisijai. — Tādā
pašā kārtībā Ministru kabinets izdevis papildi-
nājumu sodu likumos. Prezidijs liek priekšā no-
dot šo papildinājumu juridiskai kommisijai. Ie-
bildumu nav? Tas nodots juridiskai kommisijai.
— Tādā pašā kārtībā Ministru kabinets izdevis
noteikumus par ieslodzījuma vietu apsardzību.un ap-
cietināto pavadi. Prezidijs liek priekšā nodot šosno-
teikumus juridiskai kommisijai. Iebildumu nav? Tie
nodoti juridiskai kommisijai. — Tādā pašā kārtībā
Ministru kabinets izdevis pārgrozījumus noteikumos
par eksportējamo linsēklu un āboliņa sēklu kontroli.
Prezidijs liek priekšā jnodot šos pārgrozījumus finan-
ču, tirdzniecības un rūpniecības un lauksaimnie-
cības kommisijam. Iebildumu nav? Tie nodoti
minētām kommisijam. —? Tādā pašā kārtībā
Ministru kabinets izdevis noteikumus par melio-
rācijas darbu dalības naudu samaksu ar Valsts
zemes bankas ķīļu zīmēm. Prezidijs liek priekšā
nodot šos noteikumus lauksaimniecības un fi-
nanču, tirdzniecības un rūpniecības kommisijam,
Iebildumu nav? Tie nodoti minētām kommisijam. —
Tādā pašā kārtībā Ministru kabinets izdevis noteiku-
mus par ierindas karaspēka daļu virsnieku apgādi
ar dienesta ietērpu. Prezidijs liek priekšā nodot šos
noteikumus kara lietu kommisijai. Iebildumu nav?
Tie nodoti kara lietu kommisijai. — Tādā pašā kār-
tība Ministru kabinets izdevis pārgrozījumus likumā
par tirdzniecības-rūpniecības skaitīšanu 1932. gadā.
Prezidijs liek priekšā nodot šos pārgrozījumus finan-
ču, tirdzniecības un rūpniecības kommisijai. Iebildumu
nav? Tie nodoti minētai kommisijai. — Tādā pašā
kārtībā Ministru kabinets izdevis papildinājumus un
pārgrozījumus noteikumos par preču importa regulē-
šanu. Prezidijs liek priekšā nodot šos papildinājumus
un pārgrozījumus finanču, tirdzniecības un rūpniecī-
bas kommisijai. Iebildumu nav? Tie nodoti minētai
kommisijai. —Tādā pašā kārtībā Ministru kabinets
izdevis papildinājumus noteikumos par preču importa
regulēšanu. Prezidijs liek priekšā nodot arī šos pa-
pildinājumus finanču, tirdzniecības un rūpniecības
kommisijai.' Iebildumu nav? Tie nodoti minētai
kommisijai. — Tāpat Satversmes 81. panta kārtībā
Ministru kabinets izdevis kara disciplīnas reglamentu.
Prezidijs liek priekšā nodot šo reglamentu kara lietu
kommisijai. Iebildumu nav? Tas nodots minētai
kommisijai. —Tāpat Satversmes 81. panta kārtībā
Ministru kabinets izdevis pārgrozījumu likumā par
civilstāvokļa aktu reģistrāciju. Prezidijs liek priekšā
nodot šo pārgrozījumu publisko tiesību kommisijai.
Iebildumu nav? Tas nodots minētai kommisijai. —
Tāda pašā kārtībā Ministru kabinets izdevis
papildinājumu likumā par "civilstāvokļa aktu re-

, ģistraciju. Prezidijs liek priekšā nodot arī Šo
papildinājumu publisko tiesību kommisijai. Iebil-
dumu nav?' Tas nodots minētai kommisijai. — Tā-
pat Satversmes 81. panta kārtībā Ministru kabinets
izdevis pārgrozījumus noteikumos par valsts dar-
binieku atalgojumu. Prezidijs liek priekšā nodot šos
pārgrozījumus izglītības, sociālās likumdošanas un
budžeta kommisijam. Iebildumu nav? Tie nodoti
minētam kommisijam. — Tādā pašā kārtībā Ministru
kabinets izdevis papildinājumus noteikumos par
valsts darbinieku atalgojumu. Prezidijs liek priekšā
nodot šos papildinājumus sociālās likumdošanas un
budžeta kommisijam. Iebildumu nav? Tie nodoti
minētam kommisijam. — Tāpat satversmes 81. pan-
ta kartība Ministru kabinets izdevis pārgrozījumu li-
kuma par Krišjāņa Barona prēmijām. Prezidijs liek

priekšā nodot šo pārgrozījumu izglītības un budžeta
kommisijam. Iebildumu nav? Tas nodots minētām
kommisijam. — Tādā pašākārtībā Ministru kabinets
izdevis papildinājumu likumā par centrālo krimināl-
policiju. Prezidijs liek priekšā nodot šopriekšlikumu
publisko tiesību kommisijai. Iebildumu nav? Tas
nodots minētai kommisijai. — Tādā pašā kārtībā
Ministru kabinets izdevis pārgrozījumus likumā par
kooperatīvu sabiedrību un viņu savienību revīzijām.
Prezidijs liek priekšā nodot šos pārgrozījumus finan-
ču, tirdzniecības un rūpniecības kommisijai. Iebildu-
mu nav? Tie nodoti minētai kommisijai. — Tādā
pašā kārtībā ministru kabinets izdevis noteikumus
par krizes laika atvilkumiem no valsts darbinieku
un strādnieku atalgojuma un no valsts izmaksājamām
pensijām. Prezidijs liek priekšā nodot šos noteiku-
mus sociālās likumdošanas un budžeta kommisijam.
— Vārds deputātam Višņam.

» J.Višņa (sociāldemokrāts): Godātie tautas viet-
nieki! sociāldemokrātu frakcija vairākkārtīgi atgādi-
nājusi Saeimai un valdībai, ka, ievērojot patreizējos
krizes apstākļus, ir nepieciešami taupīgāk saimniekot
ar valsts līdzekļiem. Viena no taupīšanas iespējamī-
bām ir algu samazināšana augstākām ierēdņu katego-
rijām, tiem, kuri saņem lielu atalgojumu. Satver-
smes 81. panta kārtībā izdotie valdības noteikumi tur-
pretim vēršas nevis pret labi atalgotiemvalsts darbi-
niekiem, kas saņem vairāk simtus, pat tūkstošus latu
mēnesī,bet galvenā kārtā pret zemākām kategorijām
un valsts uzņēmumu strādniekiem.

Pēc Finanču ministrijas aprēķina valdība gribot
ietaupīt uz algām apmēram 11.000.000 latu gadā. No
šiem 11.000.000 latuapmēram 10.000.000 latu ietaupīs
tieši uz zemāko kategoriju darbinieku un valsts auto-
nomo uzņēmumu strādnieku rēķina. Tikai 1.000.000
latu paredzēts ietaupīt no augstāko darbinieku algām,
ieskaitot šeit sūtņus un ministrus. Tas liecina, ka iz-
dotie noteikumi ir jauns un ļoti smags nodoklis valsts
darbinieku zemākām kategorijām un valsts uzņēmu-
mu strādniekiem. Pēc šo noteikumu pieņemšanas
dzīvē izrādās, ka tie ar vislielāko bardzību vēršaspret
zemākām kategorijām un strādniekiem. Ir daži uzņē-
mumi, kā piemēram Liepājas kara ostas darbnīcas,
kur strādnieki samazinātā darba dienu skaita dēļ strā-
dā tikai 3—4 dienas nedēļā, bet arī viņiem atvelk
līdz 8% no algas. Kiršteina kungs te krata galvu, bet
viņš taču ir viens no šī projekta autoriem kopā ar
Dinberga _ungu; viņu pirksts ir bijis šeit klāt. Vēl
pagājuša svētdienā kādā sapulcē Liepājā no-
skaidrojas1 ka Liepājas kara ostas strādniekiem
atvelk, ka jau teicu, līdz_ 8%, lai gan pēc iz-
dotiem noteikumiem vajadzētu atvilkt ne vairāk par
3%. Man jāsaka, ka aprēķināšanas veids ir galīgi ne-
pieņemams, un rada, ka Finanču ministrija galvenos
ietaup«uiwļs grib gūt no zemāko valsts darbinieku un
valsts aul^pnomo uzņēmumu strādnieku algām. Šis
projekts ir ne tikai apdraudējums tiem, kas
saņem _a%u no valsts, ne tikai strādniekiem
un zemākiem darbiniekiem; tas apdraud ari vi-
sus algotos darbiniekus, jo budžeta kommisijā
finanču ministris atklāti pateica, ka valdība ar
šo _projektu gribot tieši norādīt visiem darba
devējiem, lai viņi sekotu valdības piemēram. Tas
esot netiešs norādījums, kā pašvaldībām, tā privātiem
darba devejiem.lai viņi ietu to pašu ceļu, ko ir gājusi
valdība attiecība uz strādniekiem un zemākiem kal-
potājiem. Tagad šī valdības norādījuma sekas ir jau
jūtamas visās_ darba vietās — kā pašvaldības, tā pri-
vātie darba devēji, ka rūpnieki, tā lauku saimnieki ķe-
ras pie darba algu samazināšanas. Nav noslēpums,
ka tagad "deramas dienās saimnieki saviem kalpiem
piesola pusi no līdzšinējās darba algas. Viņi saka:
lūk, valdība grib taupīgi rīkoties, un ja valdība sama-
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zina saviem darbiniekiem algas, ko tad gaidīt —? ari
privātiem darba devējiem jāiet pa to pašu ceļu. Ape-
tīts darba algu apcirpšanā ir kļuvis neaprobežoti
plašs.

Es vēl reiz uzsveru, ka mūsu frakcija apsveiktu
katru projektu, kas rādītu valdības gribu taupīt uz to
algām, kuri ir labi nostādīti un no kuru algām var
kaut ko noņemt. Bet valdība ir gājusi citus ceļus,
viņa saudzīgi pagājusi garām tiem, no kuriem varēja
ņemt vairāk, toties ar visu asumu ir vērsusies pret
strādnieku un zemāko kalpotāju algām. Finanču mi-
nistra motīvos ir teikts, ka ar šiem līdzekļiem, kas ra-
dīsies no algu atvilkumiem, varēs pārvarēt saimnie-
cisko krizi; tamdēļ samazinājums vērsts pret visām
algām, kuras saņem strādnieki un zemākie kalpo-

' tāji no privātiem darba devējiem, tāpat arī pret lauk-
strādnieku algām. — Rodas jautājums, vai tiešām
tādā ceļā varēs mīkstināt saimniecisko krizi. Jums
krize pastāv iekš tam, ka nav, kas p_ērk jūsu lauk-
saimnieku ražojumus. Nav tirgus arī ārzemēs, tas ir
zaudēts, un zaudēts jūsu nepareizās ārējās politikas
dēļ. Otram kārtam, ari iekšējais tirgus ir sašaurina-
jies līdz minimāliem, apmēriem tāpēc, ka mūsu patē-
rētājs, galvenā kārtā darba cilvēks, nonācis pusubaga
stāvoklī. Tā tad nav,kas patērē lauksaimnieku ražo-
jumus, ne ārzemes tirgos, ne iekšzemē. _ Rūpniecības
krize ir tāpēc, ka nav pircēju iekšzemē un nav arī
eksporta uz ārzemēm. Tagad jūs gribat vēl vairāk
šokrizi paasināt, samazinot darba cilvēka pirkšanas
spējas. Jūs gribat ietaupīt uz zemāko kalpotāju algas
rēķina un strādnieku algām ap 11miljonu latu; _ šāda
summa tad nu ienāks valsts kasē. Bet vai jus esat
aprēķinājuši, cik daudz no algām nogriezis rūpniecī-
bas un lauksaimniecības? Var teikt, ka apmēram
50 — 60 miljonu latu būs jāzaudē algas cilvēkiem uz
algas rēķina. Par tik, par cik būs jāzaudēalgas cilvē-
kiem no savām algām, par tik samazināsies, bez šau-
bām, šo darba ļaužu pirkšanas spējas. Daži lauk-
saimnieki jau tagad ļoti centīgi apcērp savu strādnie-
ku algas, jo viņi uzskata par vienīgo gudrību krizes
pārvarēšanā algu apcirpšanu. Bet neaizmirstai!, kun-
gi, ka šāda rīcība visvairāk atsauksies uz jūsu mu-
gurām. Tās rīkstes, ko jūs tagad griežat strādnie-
kiem, visvairāk izpērs jūspašus. Ja jus darba cilvē-
kiem, algas cilvēkiem samazināsit algas par 30%, tad
jūs piedzīvosit, ka vēl vairāk samazināsies jusuražo-
jumu patēriņš un krizes mīkstināšanas vieta jus pa-
nāksit tikai ārkārtīgu šī jautājumapaasinašanos. Pec
tam, protams, jūs atkal kliegsit par jaunam algu ap-
cirpšanām, par jauniem nodokļiem uz strādniekiem.
Tāpēc šis valdības projekts, kas ir domāts arī ka kri-
zes pārvarēšanas projekts, šokrizi nepārvarēs, bet tas
viņu vēl vairāk paasinās. Ari piemēri citas valstīs ra-
da: kur vien kapitālistiskās valdības ir centušas šo
saimniecisko krizi mazināt uz strādnieku darba algu
rēķina, tas ir izvērties par vēl smagāku krizi un nav
devis nekādu atvieglojumu. Lūk, tāpēc, ka šisprojekts
gulstas galvenā kārtā uz strādniekiem, uz zemākiem
ierēdņiem, ka tas ir netiešs norādījums_ arī darba de-
vējiem brukt algām virsū,kā rūpniecība, ta lauksaim-
niecībā nodarbinātiem, sociāldemokrātu frakcija liek
priekšā šos valdības noteikumus noraļdīt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Kiršteinam.

K. Kiršteins (demokrātiskais centrs): Godātie
deputātu kungi! Šie valdības izdotie noteikumi, bez
šaubām, ļoti sāpīgi skar vienu lielu un svarīgu mušu
valsts iedzīvotāju šķiru un, proti, viņi ir prasījuši ļoti
lielus upurus no mūsu valsts darbiniekiem. Bet arī
iepriekšējais runātājs Višņa kungs atzirtaV'-ķa šie no-
teikumi pašlaik šinī smagā krizes laika irmjuši nepie-
ciešami mūsu valstij. Viņš tikai domā, ka šo jautāju-
mu varētu pavisam vienkārši atrisināt, uzliekot nodo-

kli tikai augstākiem darbiniekiem. Bet es domāju, ka
Višņa kungs pats labi zina, ka ja mes apskatam algu
samērus, tad puse no visām algāmgulstas uz beidza-
mām 5 kategorijām. Tādēļ, ja mēs arī pavisam at-
ņemtu algas augstākiem darbiniekiem līdz 9. un 10.
kategorijai, tad mēs vēl nedabūtu tas summas, kas
pašlaik nepieciešamas mūsu budžeta sabalansēšanai.
Tādēļ, par nožēlošanu, jarēķinājās ar faktiskiem ap-
stākļiem, nav iespējams panākt nepieciešamo ietau-
pījumu budžetā, vēršot šo samazinājumu tikai uz
augstākām kategorijām.. Es gribētu teikt, ka_ šis li-
kums par nodokli no darbinieku aļgam ir tomēr visa
visumā nesamērojami labāks, nekā to projektēja ag-
rāk, kad- iepriekšējā valdība sastādīja algusamazina-
šanas likumprojektu. Šis likumprojekts tadeļ daudz
labāk pieņemams valsts darbiniekiem, jo tas nav algu
samazinājums, bet nodoklis uz zināmu laiku, ko velak
atcels, un, otrkārt, viņš ir arī tadeļ labāks, ka agrāk
projektēja šķirot darbiniekus — province darbinie-
kiem domāja atņemt vairāk neka pilsētas. Ari tas-
būtu bijis nepareizi un netaisni un tas arī šinī likuma
nav paredzēts. Bet es gribētu teikt, ka tomēr arī šis
likums mūsu frakciju neapmierina un neapmierina
arī pilsoniskos valsts darbiniekus, tadeļ ka šis nodokļa
sadalījums pēc mūsu pārliecības nav pareizs. Viņš
tiešāmnav taisnīgs, nav pietiekoši demokrātisks
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tā tas iznācis tādēļ, ka šis likums, kura virsraksta gan
ir rakstīts, it kā tas būtu nodoklis, patiesība pārvērties
par algu kārtības sajaukšanas likumu, jo bez procen-
tuāliem atskaitījumiem paredzēts sagrozīt arī visas
ģimeņu atalgojuma attiecības. Tas ir pilnīgi neloģiski
Un nepareizi. Tādos krizes laikos šim nodoklim, līdzī-
gi citiem nodokļiem, kas uzlikti citām šķiram, vajadzē-
jabūt pēc iespējas vienkāršam un vajadzēja iziet tikai
uz procentuāliem atskaitījumiem no algām._ Es domā-
ju, ka šaiskrizes laikos ģimenescilvēkustavoklis.aizvien, nav nemaz labāks ka agrāk. Tapec mušu
pārliecība ir tādaka loģisks būtu. tāds likumprojekts,
kas paredzētu kā nodokli tikai zināmu procentuālu
atvilkumu no algas. Diemžēl, tas ta nav darīts un
man liekas, ka ne aiz pilsonisko darbinieku organizā-
ciju vainas un demokrātiska centra vainas, jo mušu
uzskats bija tāds, kādues šeit minēju. Taisni ta sau-
camās kreisās organizācijas ir tās, kas pastāvīgi nā-
kušas un griezušās pie ministriem un valdības ar lū-
gumu, grozīt arī ģimenes piemaksu attiecības. Tadeļ
man ir liela nojauta, ka pie šī sakropļota likuma tieši
šīs organizācijas ir ļoti jūtami pielikušas savu pirkstu.
Caur to radušies tādi apstākļi, ka tagad tiešam pie da-
žādiem ģimenes stāvokļiem, sevišķi ja darbiniekam
ir viens ģimenes loceklis, iznāk, ka zemākais darbi-
nieks procentuāli zaudē tikpat daudz ka augstākais
darbinieks. Es vēl reiz atkārtoju, ka tas nav noticis
pilsonisko organizāciju vainas deļ. Es saredzu šinī
likumprojektā to, ka mūsu valdības vairākums ir,
diemžēl, paklausījis vairāk tieši progresīvo organizā-
ciju lūgumus. (J. Višņa no vietas: „Vai tas ir tais-
nība?!") Es domāju, tas būs ļoti labi citiem sapro-
tams, jane Jums,Višņakungs.

Visu šo ievērojot, mušu frakcija domā, ka patrei-
zējo stāvokli vajadzētu grozīt un likumu padarīt
taisnīgāku. Tāpēc mēs arī domājam, ka Augstajā na-
mā atradīsies tāds vairākums,kas kommisijā šo_ liku-
mu ļoti vienkārši pārstrādās un taisni tāda veida, kā-
du es šeit ierosināju, un kā to prasa liels skaits orga-
nizēto pilsonisko valsts darbinieku. Šie valsts_ darbi-
nieki visumā atzīst, ka šinī laikā, kad dzīves dārdzība
ir kritusies, lai gan ne tik daudz, ka to mēdz uzradīt
dažas aprindas, — pilsētās viņa nav tikdaudz kritu-
sies, bet mūsu oficiālie dati rāda, ka dzīves dārdzība
ir kritusies par apmēram 18%, šai laikā

^
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kase ir tukša, būtu pilnīgi absurdiski stāvēt par to, ka
algām jāpaliek tādām pašām kā agrāk.
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Uz deputāta Višņas ļoti seklajam tautsaimnieci-
skām teorijām (/. Višņa no vietas: „Pastastait dzi-
ļākas!") gribu aizrādīt, ka nav gandrīz nevienas
valsts pasaulē, kur algu samazināšana nebūtu notiku-
si. Mēs lasām,ka pat Francijā, kur sakrāts tik daudz
zelta, šis jautājums pašlaik ir ierosināts. Es domāju,
ka katrs apzinīgs cilvēks saprot, ka citādi nav iespē-
jams. Tāpēc arī valsts darbinieki, kas nepadodas de-
magoģijai, bet ievēro valsts saimniecisko

^
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par galveno valdības uzdevumu atzīst mūsu saimnie-
ciskā stāvokļa un lata stabilitātes glābšanu, atzīst, ka
pašlaik citas izejas mums nav. Man liekas,ka ir pil-
nīgi nedibināts — to es gribu šeit pierādīt — Višņas
kunga aizrādījums, ka pat tiekot atvilkts no tāda
strādnieka algas, kam samazināts darba laiks. Šī li-
kuma 5. pantā melns uz balta rakstīts šādi: „Ja at-
tiecīgā strādnieka nodarbinātība samazināta vismaz
par 1U, tad atvilkumu no viņa algas neizdara". Viš-
ņas kungs pats deklarēja pāris gadu atpakaļ, ka dar-
binieku iztikas minimums ir 100 latu. Ja tagad ierē-
ķinām dzīves dārdzības pazemināšanos, tad iztikas
minimums būs 80 latu. (A. Veckalns no vietas: „Cu-
kurs tagad ir daudz dārgāks!") — To rāda statisti-
skās pārvaldes dati. — Un arī likumā ir teikts, ka al-
ga zem 80 latiem nav apliekama. Likuma 3. pants
skan tā: „Ja aprēķinot atvilkumu izrādās, ka atli-
kums ir zem 80 latu mēnesī, tad izmaksājami visi 80
lati."

Ta tad mušu frakcija atzīst, ka visa visuma nav
iespējams iztikt bez šā likuma. Tas ir nepieciešams.
Pašu darbinieku intereses to prasa. Ja mūsu saim-
niecisko stāvokli satricinās, tad darbinieku stāvoklis
pasliktināsies desmitkārtīgi. Par to jādomā pirmām
kārtām. Bet mēs arī atzīstam, ka patreizējais nodo-
kļa sadalījums nav taisnīgs, un es ceru, ka kreisais
spārns mums palīdzēs šosadalījumu pārkārtot, un tad
likums visumā būs taisnīgs un pieņemams. Lai šo
lietu paātrinātu, es savas frakcijas uzdevumā lieku
priekšā skatīt cauri šos noteikumus sociālās likumdo-
šanas un budžeta kommisijas viena mēneša laikā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Mežulim.

K. Mežulis (strādnieku un zemnieku frakcija):
Te Kiršteins mēģināja pierādīt, ka neesot nevienas
valsts, kur valsts darbiniekiem nepazeminātu algu.
Kiršteina kungs, paskataities starptautisko statistiku
un Jūs redzēsit, ka ir arī tāda valsts, kur ierēdņiem
ne tikai nepazemina algu, bet to vēl paaugstina.
(Starpsaucieni.) Šī valsts atrodas tepat Eiropā, pie
Latvijas robežām, tā ir Padomju savienība. (Starp-'
saucieni.) Jūs man te bāžat degunā statistiskos datus,
bet es ar šiem statistiskiem datiem gribu taisni jūs
sist un rādīt ar daudz autoritatīvāku statistiku, ka ir
valsts, kur ierēdņu algas paaugstinātas par veseliem
20%. Šie skaitļi jūs sit kā ar pātagu un tāpat arī
pārējie SPRS saimnieciskā uzzēluma skaitļi jūs ķer
visvārīgākā vietā, bet es par to negribu daudz runāt;
gribu atgriezties pie Latvijas apstākļiem un rādīt, kā
stāv ar jūsu pievestiem argumentiem. Atbildot so-
ciāldemokrātiem, jūs sakāt, ka neesot iespējams dabūt
noteiktu summu, ja neapliekot ari zemāko kategoriju
ierēdņus. Kiršteina kungs, vai pēc Jūsu domām
valsts darbinieki ir vienīgais resurss, no kurienes var
ņemt ienākumus? Vai Latvijas valstij vispār vairs
nav citu ienākumu avotu, kā vienīgi valsts darbinieku
algas? Jajautājumu tā nostāda, ka naudu citur nekur
nevar dabūt, ka vienīgā slaucamā govs ir zemāko ie-
rēdņu un valsts autonomo uzņēmumu strādnieku al-
gas, tad sukājiet tik vaļā.

Pagājuša Saeimas sesijā strādnieku frakcija ie-
sniedza priekšlikumu, ka visiem augstākiem ierēd-
ņiem, kas saņem algu pēc X kategorijas un kategori-
jām virs tas t. i. IX, VIII, VII u. t. t., tāpat visiem mi-

nistriem, Saeimas deputātiem un pārējiem alga sama-
zināma: augstākiem, sākot no'50% un zemākiem, t. i.
10. kategorijai beidzot ar 20%. — Otrs strādnieku
un zemnieku frakcijas likumprojekts bija par kapitāla
aplikšanu ar krizes nodokli un tāda kārta par krizes
smaguma mīkstināšanu uz kapitālistu, uz turīgo šķiru
rēķina. Tos visus jūs noraidījāt. Jus savas saimnie-
ciskās kommisijas tikai puņķojaties nedēļām, un ve-
seliem mēnešiem un esat galīgi nogremdējušiprojek-
tus, kuri paredz dažus santīmus ņemt no kapitālistiem.
Tur jumsnav vienprātības, bet attiecība uz mazākiem
ierēdņiem, ka uz to rēķina liekams visas krizes sma-
gums — tur jums ir galva, tur jums ir vienprātība, tur
jūs panākat vienotu fronti!

Lūk, mēs aizrādām: ir izeja — lielo ierēdņu algas.
Ja to nepietiek, aplieciet kapitālistus, aplieciet tos,ku- .
ri tiešām var maksāt. Latvijā ir pietiekoši tādu. Izve-
diet dzīvē strādnieku un zemnieku frakcijas projektus
un jums būs pietiekoši līdzekļu krizes novēršanai.
Tikai garāmejot es vēl gribēju atzīmēt to demagoģiju,
kādu piekopj demokrātiskais centrs: runa vie-
nu, bet dara otru. Es negribu sīki uzkavēties
pie demokrātiskā centra vēlēšanās dotiem solī-
jumiem, es negribu tos šeit atgādināt un tu-
vāk pārrunāt. Tāpat es negribu atgādināt un
pakavēties pie tā, ko solīja valsts ierēdņiem tad,
kad nodibinājās tagadējā „nācionālās atmodas valdī-
ba" ar Skujenieku priekšgalā un Benjamiņa zeltīto
kroni galvā. Es negribu arī teikt, ko šeit solīja Zem-
gals,kad viņš nāca par finanču ministri.Visai Latvijas
darba tautai un ierēdņiem ir zināms ka velēšanu lai-
kā ieejot valdībā un iesēžoties ministru krēslos dzie-
dāja centra vīri. Tad Breikši un pārējie Benjamiņa
piedēkļi, „Jaunāko Ziņu" izdevēji un iedvesmotāji so-
līja ierēdņiem,ka viņu algas nesamazinās. Mēs zinām,
ka tanī dienā, kad nāca Skujenieka valdība un cēla
priekšā savu deklarāciju, šinī deklarācijā bija teikts,
ka ierēdņu algas būs pēdējās, pie kurām valdība ķer-
sies. Bet kas nu izrādījās? Kad sāka meklēt līdzekļus
budžeta sabalansēšanai, tad zemāko ierēdņu algas
bija pirmās, pie kurām ķērās valdība, bet apgrozīju-
ma nodokli un pārējos turīgās šķiras nodokļusnobīdī-
ja nebūtībā, tos nogremdēja kommisijas, bet visā savā
oreolā izpeldēja Satvesmes 81. panta kārtībā izdotie
Ministru kabineta noteikumi par valsts ierēdņu un
valsts uzņēmumu strādnieku algu samazināšanu, vār-
du sakot, izpeldēja atklātībā valsts ierēdņu un valsts
autonomo uzņēmumu strādnieku aplaupīšanas likum-
projekts. Lūk, tāds ir stāvoklis.

Fakti ir pārāk skaidri, tos nebūt nav tuvāk jāpa-
skaidro. Jums ir kauns par to, kādā veidā jums ta-
gad jāstājas ierēdņu priekšā. Jums jānosarkst par to.
Redziet, Kirštein, kā Jūs nosarkstiet! Jums patiesi
jānosarkst to ierēdņu priekšā, kas jūs šurp sūtījuši,
kas šodien sanākuši, lai dzirdētu, kā viņu vēlētie
pārstāvji aizstāvēs viņu intereses. Un lūk, Kirštei-
na kungs ļoti omulīgā veidā nāca un pateica, ka tas
ir gan netaisnība u. t. t. Pasakait tādu lietu, kāda ir
starpība, ja jūs ierēdņiem. . .

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: (zvanī): Deputāt,
Mežul, runājait uz deputātiem.

K. Mežulis (turpina): Es uz deputātiem runāju. . :
Sakait, ja valsts ierēdņiem grūž nazi mugurā, vai nu
runājot, ka jums viņu ļoti žēl, vai arī nerunājot, tad
kāda te starpība? Tā brūce paliek, tā rēta ir; algas
ir noņemtas. Vai tas tiek pavadīts ar nozēlām, vai
kā citādi, tas ir vienalga. Ierēdņus interesē vienīgi
tas, vai algas samazina, vai nē. Kā to Kiršteina kungs
pavada, kādā tērpā viņš ietērpj algu pazeminājumus,
ar kādu zosti viņš pasniedz šos algu pazeminājumus,
tas zemākiem ierēdņiem ir gluži vienalga. Tādā kār-
tā mēs redzam, ka šokungu darbi ir viens un vārdi
—- otrs.
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Tāpat ir arī ar pārējiem jautājumiem. Ir nonācis
jau tik tālu, ka buržuji nespēj vairs saklīsterēt savu
koalīciju un līdz ar to nespēj arī noturēt savu „ārpus
partijām" stāvošo finanču ministri. Un, lūk, aplie-
kot darba ļaudis ar nodokļiem, noņemot zemākiem
ierēdņiem algas un pasliktinot vispār Latvijas darba
tautas stāvokli, viņi tomēr ar dažādiem politiskiem
gājieniem mēģina to slēpt.

Viņi draud arestēt un iebāzt cietumā strādnieku
un zemnieku frakcijas deputātus. Viņi 'izved repre-
sijas pret strādniecību, baida ar kommūnisma. brie-
smām, viņi kurina nacionālā šovinisma dvingu, viņi
līdz ar to caur savām „Jaunākām Ziņām" inspirē pro-
vokatoriskas baumas par to, ka strādnieku un zem-
nieku frakcija aicinot laupīt veikalus, aifcinot uz slep-
kavībām. Ar šo nacionālo šovinismu, ar sociālu un
politisku dēmagoģiju viņi mēģina novirzīt darba ma-
su domu no viņu stāvokļa pasliktināšanas, buržuji ar
to mēģina slēpt no vidusšķirām, no strādniecības,
zemniecības un ierēdņiem viņu aplaupīšanu. Mēs at-
maskojam viņus šeit visas Latvijas strādniecības, vi-
sas ierēdniecības un darba ļaužu vārdā un sakām, ka
nacionālais šovinisms un dēmagoģija pret strādnieku
deputātiem ir vienīgi mēģinājums slēpt to laupīšanu,
ko izved pret strādniekiem, ierēdņiem un pārējiem
darba ļaudīm.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātei
Bertai Pīpiņai.

B. Pīpiņa (demokrātiskais centrs): Cienītie tau-
tas priekšstāvji! Es gribu šeit runāt par šī likuma
nodošanu kommisijai pārstrādāšanai. Mums visiem
ir zināms, ka pirms svētkiem pie šī likuma izstrādā-
šanas bija 2 projekti. Viens bija par procentuālo at-
vilkumu no algām, sākot ar lielāku procentu no aug-
stām algām un pakāpeniski slīdot lejup; otrs projekts
bij tas, kas izdots 81. panta kārtībā. Šisotrs, pieņem-
tais projekts, ir bez šaubām, stipri sadrumstalots. Ar
šo sadrumstaloto atvilkšanu nereti nodara pāri daudz
ģimenēm, jo vienai ģimenei ir trīs un četrkārtīgi at-
vilkts, kur otrai tikai'vienkārtīgi. Es negribu šeit ap-
stāties pie visiem likumprojekta pantiem, bet kā pie-
mēru atgādināšu tikai to, ko mēdz saukt par vecpui-
šu un vecmeitu nodokli. Man jāsaka,ka ar šo vardu,
varbūt ir gribēts novērst kādreiz tiešām ievedamo
vecpuišu nodokli. Tam būs kādreiz jānāk, jo tāds
ir vietā, un būs jānāk kā pilnīgil atsevišķam nodoklim,
bet nevar to šeit ietilpināt. Ja apskatāmies, kas pēc
šī likuma ir tie vecpuiši un vecmeitas, tad iznāk, ka
daudzreiz tie iir ģimenes ar daudzbērniem. Iznāk, ka
vecpuišos ieskaitīti ari tādi ģimenes cilvēki, kuri sa-
vai ģimenei vairs nesaņem piemaksas, t. i., ja ģimenē
ir 16 vai 18 gadu veci bērni, un ja viņi iet augstskola.
Ja viņi iet augstskolā, tad mēs zinam,_ka arī tails ga-
dos, 16 gadu vecumā, viņi nav pelnītāji. Ja jau šinī
krizes laikmetā nobrieduši un pieauguši cilvēki nevar
atrast darbu, kā tad jauns iesācējs to var rast. Otram
kārtām, ja bērni apmeklē augstskolu, viņi prasa, vel
vairāk izdevumu. Ja mēs ņemam divas ģimenes,
tad tai, kurai bērni pieauguši un darbuatrast nevar,
ir lielāki izdevumi nekā tai, kurai ir vēl mazi bērni.
Šādai ģimenei nāk klāt vēl viens speciāls novil-
kums, šī ģimene zaudē piemaksu sievai. Tā tad šī
ģimene cieš četrkārtīgi. Mums visiem zināmi novil-
kumu noteikumi, tāpēc es viņus pašus par sevine-
iztirzāšu: bet man jāsaka, ka viņi daudz ģimenēm
dara pāri. Tāpēc no šī un vēl citiem viedokļiem lī-
kums ir jāpārstrādā, un tas ir jāpārstrādā ņemot pa-
matā procentuālos novilkumus, kā šeit Kiršteina
kungs jau aizrādīja. Ģimenēm ar augstāku algu no-
vilkumam jābūt lielākam un, slīdot uz leju, tas pakā-
peniski jāsamazina. Es domāju, ka augstākām kate-
gorijām, kuras šinī laikmetā vairāk pelnī, ir jāsaprot
ari tautas psīcholoģija. Atvilkums no tiem, kas pelni

vairāk, ir jātaisa lielāks; tad viņš bus taisnīgs. Un
jaatvilkums būs taisnīgs, tad ierēdniecība pati sapra-
tīs, ka viņai ir jādod savi 'mesli vai novilkums tagadē-
jā grūtā krizes laikā. Es vēlreiz uzsveru, ka viņam
ir jābūt taisnīgam. Tad pilsoniskie un pārējie valsts
darbinieki būs ar to apmierināti un sapratīs, ka ari
viņiem šinī grūtā krizes laikā jānoliek uz valsts zie-
dokļa valsts saimnieciskās dzīves uzlabošanai zi-
nāms kapitāls un zināmas summas. Es pievienojos
Kiršteina kunga priekšlikumam — nodot šo jautāju-
mu attiecīgām kommisijam pārstrādāšanai, lai no-
vilktu tādu procentu veidā, kas būtu taisnīgs un pie-
ņemams.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Dinbergam.

A. Dinbergs (kristīgais darba bloks): Deputātu
kungi! Šeit jau daudz deputātu izteicās par valsts
darbinieku algām. Jāsaka, ka valsts darbinieku algas
ir samazinātas daudz valstīs, bet tāds samazināšanas
veids, kā pie mums, gan nav nekur sastopams. Valsts
darbinieku organizācijas atzinušas šo samazināšanas
veidu par netaisnu, protestēdamas pret to. Sliktā-
kais ir tas, ka šinī gadījumā valdība neuzklausīja
valsts darbinieku organizāciju balsis, kad viņas nāca
ar saviem taisnīgiem priekšlikumiem. Valdība tiem
nepiegrieza vērību, viņa izdarīja tā, kā pati to gri-
bēja. Valdība nerēķinājās ne ar kādiem protestiem,
runām un aizrādījumiem. Mēs protestējām pret to
jau agrāk, un es izlietoju gadījumu, lai to darītu arī
tagad.

Tanī pašā laikā, mēs redzam, valdība izturējās
citādi pret pārejām valsts iedzīvotāju šķirām. Pie-
mēram,kad namsaimnieku delegācija griezās pie val-
dības, lūgdama samazināt viņiem uzlikto nodokli, šo
delegāciju uzklausīja un nodokli namsaimniekiem sa-
mazināja, turpretim valsts darbiniekiem, neskatoties
uz visām pūlēm kaut ko panākt, tas neizdevās. To es
šeit konstatēju.

Negribu ilgāk pie šī jautājuma apstāties, gribu ti-
kai pāris vārdos pakavēties pie Višņas kunga aizrā-
dījumiem. Gribu sacīt, ka pie šī netaisnālikuma Din-
berga pirksts bijis klāt tikpat lielā mērā, kā Višņas
kunga mēle. Višņas kungs nav protestējis. Dinbergs

' gan bija viens no tiem, kas runāja valsts darbinieku
vārdā. Deputāts Višņa nav protestējis pret šo ne-
taisno likumu, tāpēc man ir tiesība sacīt, ka _Dinberga
pirksts šai netaisnā lietā ir tikpat lielā_mera klāt, ka
deputāta Višņas mēle. Man šķiet, runājot no šīs ka-
tedras, vairāk jāturas pie patiesības, ievērojot, ka te
klausās nevis zēni, bet tautas vietnieki un viena daļa
tautas. Te jāoperē ar faktiskiem datiem, nevis ar
kailu nepatiesību.

Mēs ceram, ka iepriekšējo runātāju minētās ne-
taisnības izlīdzināsies un ka izdotos noteikumus iz-
dosies grozīt tā, lai tie tuvinātos tam, ko prasa valsts
darbinieki.

Tad es teikšu vēl pāris vārdu mūsu kaimiņiem no
austrumu zemes. Man jāsaka tā, ka labāk būtu, ja
viņi neuzstātos par valsts darbinieku aizstāvjiem;
mēs paši pratīsim sevi aizstāvēt un cīnīties par sa-
vām tiesībām, un tāpēc mums kāda palīdīzība vai aiz-
stāvēšana no Maskavas nemaz nav vajadzīga. Tur
taču ir tādi apstākļi, ka darbinieki par mēneša algu
var nopirkt tikai pāri zābaku un ja viņi tos nopērk,
tad pārtikai nekas nepaliek pāri. (Starpsaucieni
strādnieku un zemnieku frakcijas solos.) Ja kāds
var vairāk nopirkt, tad tā ir tikai sarkanā muižnie-
cība, sarkanā aristokrātija, bet darba cilvēks tur ne-
ko nevar iegādāties. Tāpēc es ari lūdzu, lai rūpes
par valsts darbiniekiem atstātu mums pašiem, atļau-
tu mums pašiem cīnīties par savām tiesībām.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bērziņam.
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J.Bērziņš (zemnieku savienība): Godātā kundze
un_ godātie kungi! Kad runa ir par ierēdņiem, tad te
bnnum labi saprotas daudz un dažādi ierēdņu aiz-
stāvji no daudz un dažādām partijām. Visi viņi runā
ierēdņiem patīkamas runas, lai vēlāk, roku uz sirdi
liekot, varētu pateikt, ka, lūk, mēs esam darījuši visu,
kas tik mūsu spēkos bijis un ja tur arī nekas nav iz-
nācis, tad ta nav mūsu vaina. Tā labā griba mums ir
bijusi, un tāpēc nevainojiet mūs vai ari mūsu partiju.
Ta runājot visi viņi šķielē uz zemnieku savienību un
atrod, ka tā ir tā galvenā vainīgā ierēdņu stāvokļa pa-
sliktināšana. Višņas kungs šeit nupat teica, ka zem-
nieku _savienība pati izpēršot sevi ar pašas sagatavo-
tam rīkstēm. Višņas kungs, kāpēc Jūs rūpējaties par
zemnieku savienības mugurām un par zemniekiem?
Kapec Jūs_te_ gaužaties,par iepriekšējās valdības po-
litiku? Kapec Jus atrodat, ka tā ir bijusi nepareiza,
kapec Jus apgalvojat, ka vienīgi nepareizi vestās ār-
lietu politikas dēļ mums tagad uzbrukušas šīs nelai-
mes un ka tikai šī apstākļa dēļ tagad jāķerotie's pie
ierēdņu algām. Esdomāju, ka katrs daudzmaz val-
stiski domājošs ierēdnis, kas nedomā tā kā jūs, sa-
pratīs, ka šis laiks prasa no ikkatra, kas grib, laī
Latvijas valsts pastāvētu, kaut kādu atsacīšanos no
personīgiem ieguvumiem. Mums nav pamata no šīs
katedras sacīt ka ierēdņi saņem pārmērīgi daudz.
Varbūt zemākām kategorijām nav vēl sasniegts dzī-
ves minimums, bet mēs sakām: ja ir grūtības visai
valstij, tad ikvienam pilsonim jānāk valstij palīgā algu
samazināšana, un šinī ziņā valdības solis, pamazinot
algas visiem, ir bijis pareizs.

Lauksaimniecības produktu cenas tirgos ir kritu-
šas gnadrīz par 50%. Tas taču dabīgi atsaucas arī
uz ierēdņu dzīves dārdzību, jo, par cik šie produkti ir
kritusies cenā lauksaimniekam, par tik pat ir cēlu-
šās ierēdņu_algas pilsētās, kur viņi šos produktus ie-
pērk. Tāpēc ir nedibināti, ja saka, ar Mežuļa kunga
vārdiem, ka ierēdņus aplaupa, ja viņiem atņem 10%.
Neatņem taču 50%. Man liekas, ka jāaizstāv tas, ko
vajaga aizstāvēt; bet runāt tikai tāpēc, ka viena daļa
balsotāju to prasa — vienalga, no kuras puses šīs ru-
nas nāk — ir nevietā.

Ja Višņas kunga vēlētāju nav starp jauniem un.
veciem saimniekiem, (saucieni pa kreisi: „Ir, ir!")
tad nevar

^
aizrauties tādā aklā stulbumā un teikt, ka

no tiem vel var ņemt; bet no pilsētas iedzīvotāja —
vai tas ir ierēdnis vai cits kāds — ņemt nevar. Katrs
anzinīgs ierēdnis ir pasacījis savās organizācijās un
citur, — un es domāju, arī tagad apliecinās — ka viņi
ir ar mieru nest uourus. Protams, šim sadalījumam
jabut taisnīgam. Te nu mēs nonākam pie Kiršteina
kunga nelaimes, jo ir tiešām grūti, tā sakot, taisīt vie-
nu likumprojektu, kurš Ir ļoti vajadzīgs un nepiecie-
šams, un tai pašā laikā pateikt: mēs tomēr gribējām
labāku un pareizāku.

Kiršteina kungs, iepriekšējā valdība vēl nebija
demisionējusi, kad satversmes 81. panta kārtībā iz-
deva ģimeņu likumu par 31/2, miljoniem latu. Tad
taču demokrātiskais centrs cīnījās pret šo likumu, cī-
nījās, kaut vai nagi lūzt. Valdība bija spiesta izdot li-
kumu, kas ierēdņu algas samazina par zināmu pro-
centu un dod valstij ienākumus ap 10 miljonu latu.
Jums, Kiršteina kungs, vajadzēja būt tik daudz poli-
tiskas dušas, lai pateiktu saviem vēlētājiem un ci-
tiem, ka grūto apstākļu dēļ valdība to ir spiesta da-
rīt. Vienai valstiskai partijai tas būtu jādara. De-
mokrātisko centru mēs vienmēr par tādu esam uzska-
tījuši un ari šodien partādu uzskatām, un tāpēc šai
partijai arī vajadzēja but tik daudz valstiskas dūšas
— pateikt saviem velētajiem, ka arī ierēdņiem ir jā-
nāk palīga grūtību pārvarēšana. Lūk, to jums vajā- ?
dzeja sacīt. (Sauciens no vietas: „Saka!") Saka
gan,bet ka saka? — Kad finanču ministra kungs nā-

ca ar vienu projektu un valdība nāk ar otru projektu,
tad demokrātiskais centrs to visādi labo, visādi stai-
pa; aizrāda, ka tas neesot pietiekoši pareizs, neesot
taisnīgs. Lai šinī ziņā nedarītu atbildīgas pašas ie-
rēdņu partijas, tad šie deputātu kungi nāk ar garu
plejādi un pasaka, ka tas likums ir netaisns un gro-
zāms. (Starpsauciens centrā.)

Cienījamie deputātu kungi un godātā kundze, šā-
da ceļā ierēdņu algu_ jautājuma atrisināšanai no šīs
Saeimas katedras mēs nevaram pieiet. Mēs, zem-
nieku savienības deputāti un arī ikviens deputāts no
lauku ļaudīm, zinām, kāds pašreiz ir stāvoklis uz lau-
kiem. _ Arī tie ierēdņi, kas ir saistījušies zemnieku po-
litiskas partijas vai vismaz simpatizē tām, redz
vairāk neka sava rakstāmgalda pulti, redz pāri Rīgas
pilsētas robežām. Viņi zina lauku dzīves smagumu
un grūtības, to postu, ko pašreiz pārdzīvo mūsu lauk-
saimniecība, un katrs apzinīgs ierēdnis saprot un zi-
na, kaviņam ir jāatsakās no tā, ko viņš ir iekarojis ie-
priekšējos

^
gados. Ja kopš 1925. gada ierēdņu algas

paaugstinātas apmēram par 20%, ja pēdējos gados
apmēram par 20% kritusies dzīves dārdzība, tad tanī
pat laika lauksaimniecības ražojumu cenas noslīdē-
jušas par 50%. Es vēlreiz atļaušos konstatēt, ka
zemnieku savienība uzskata, ka ierēdņu algu jautā-
jums patiesi taisnīgi kārtojams un izkārtojams, paze-
minot ieredņu_algu izmaksu. Mēs domājam ka, var-
būt, ja nevarēs_ sabalansēt valsts budžetu, mēs visi
būsim spiesti, sakot ar sociāldemokrātiem un beidzot
ar otro pusi — zemnieku savienību, atgriezties pie šī
jautājuma, lai to vēlreiz kārtotu, nevis par labu, bet
par ļaunu algu atvilkšanas ziņā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Zeiboltam.

P. Zeibolts (sociāldemokrāts): Godātie depu-
tātu kungi! Es šinī jautājumā nebūt negribēju uzstā-
ties, bet, tiklab Kiršteina.kungs, kā arī pēdējais —
zemnieku savienības pārstāvis, mani izsauca, lai no-
skaidrotu to istenību,_kā patiesībā šis algu jautājums
ir izpelde'jis_ un kā svētība ir pie šī algas likuma. Ja
kāds augstākiem valsts ierēdņiem paaugstinājis un
u_zdavinajis nesamērīgi augstas algas, tad tie esat
jus,_ zemnieku savienība, Kreisais spārns un progre-
sīvas arodbiedrības vienmēr un pastāvīgi ir stāvēju-
šas par to, ka valsts darbinieku zemāko un augstāko
algu attiecībai jābūt kā 1 : 6. Bet ko jūsu zemnieku
savienības pārstāvis, valdības galva 1925. gadā izda-
rīja? Toreiz valdība neklausīja kreisā spārna balsij,
bet ieveda atalgojuma attiecības 1 : 10, uzdāvinot no
Saeimas atvēlētiem S^ miljoniem latu apmēram 1
miljonu latu augstākam valsts darbinieku grupām. Ja
mes tagad pieejam algu projektam, kas pašlaik mū-
su priekša un kuru grib nodot kommisijam, tad atkal
jāsaka, ka, lūk, zemnieku savienība ir tā, kas augstā-
kiem valsts darbiniekiem atkal uzdāvinājusi algu pa-
augstinājumu un nevis algu pazeminājumu.

Attiecības, kādā veidā algas ir pazeminātas,
skaidri un noteikti rāda, ka augstākām kategorijām
alga ir gan pazemināta par 20%, bet zemākai katego-
rijai, kur pazeminājums noteikts 3%, pazeminājums
patiesība iztaisa 20%_ un vairāk. Zemnieku savie-
nības kungi, jus aizstāvat iit kā zemniecību, ejat pie
zemniekiem un kliedzat par augstām ierēdņu algām
un lieliem štatiem, bet patiesībā jūs esat augsto ie-
rēdņu algu aļzstavji. Kur paliek likums par dubulto
amatu likvidēšanu? Tas ir iegulies un tāpēc iegu-
lies, ka zemnieku savienības pārstāvji ieņem šos
amatus. Tā, piemēram, Celmiņa kungs vēl šodien
ieņem dubultus amatus: viņš ir pilsētas galva un
Saeimas deputāts. Jūsu taktika šai algu pazeminā-
juma ir saprotama. Jums vajaga pazemināt algu
zemākiem ierēdņiem un strādniekiem, lai' līdz ar to
būtu dota iespēja jūsu bagātiem lauksaimniekiem pa-
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zemināt arī laukstrādnieku algas, kuras tagad ar katru
dienu tiek pazeminātas. Tagad ir tāds stāvoklis, ka
jūs nelīgstat nevienu puisi ne meitu, bet nogaidāt tā-
lākos apstākļus, lai vēl vairāk varētu saviem strād-
niekiem nosist algas. Tāpēc tāda algu pazemināšana
bija vajadzīga

^
To jūs tagad esat panākuši un nu

jus šodien it kā svētāt demokrātisko centru, ar kura
palīdzību šis likumprojekts ir ievests.

Dinberga kungs nāca un norādīja, ka viņš it kā
esot nevainojams šai algas likumprojektā, ka šis algu
likumprojekts esot netaisns, ka to vajagot grozīt
u. t. t.; bet vai tad Dinberga kungs neatceras, ko
viņš budžeta kommisijā teica, un vai Dinberga kungs
var noliegt to, kas viņa paša žurnālā nodrukāts?
Dinberga kungs budžeta kommisijā teiea, ka likums
esot slikts, ka tas neesot pieņemams, bet beigu slē-
dzienā tomēr pateica: jā, tā jau ir, bet mēs valdībai
grūtības nevaram radīt. Tā tad beigās viņš pateica,
ka jāpiekrīt šim likumam tādam, kāds viņš tagad iir.
Ja kāds runā nepatiesību, tad, man jāsaka, nepatiesī-
bu runā Dinberga kungs šai jautājumā.

Arī Kiršteina kungs nāca un runāja. Es nevaru
saprast, kā cilvēks ar gudru galvu var nākt un ap-
galvot, ka viss tas neesot viņu nopelns, bet gan pro-
gresīvo arodbiedrību nopelns. Mēs, progresīvās
arodbiedrības, esam vienmēr bijuši! pret šo likumpro-
jektu un pret netaisnīgām ģimenes piemaksām, mēs
vienmēr un visur esam prasījuši vienlīdzīgas ģime-
nes piemaksas. Jūsu valdība un jūsu ministri šīs ģi-
menes piemaksas padarījuši vēl netaisnākas. (Starp-
sauciens. ) Pazeminājums zemāko darbinieku gru-
pām un strādniekiem ir lielāks tādēļ, ka viņiem ģi-
menes galviņu skaits lielāks nekā augstākiem ierēd-
ņiem. Atkal lielāks sitiens ir zemākām ierēdņu gru-
pām un strādniekiem. (Ķ. Kiršteina starpsauciens.)
Tā bija Jūsu darīšana, Jūs varējāt panākt, lai valdī-
ba ģimenes piemaksas neaizskar- Tālāk Jūs teicāt,
ka katrs valsts darbinieks sapratīšot algu pazeminā-
jumu. Iznāk itin ka jūs runātu visu valsts darbinieku
vārdā. Man, Kiršteina kungs, jāsaka, ka Jums ir bai-
les no valsts darbinieku balsīm un ari no pilsonisko
valsts darbinieku balsīm.

Vai Jūs, Kiršteina kungs, neatceraties, kas no-
tika 1. februārī cirku? Kura rīkojums bija 1. februā-
rī pie cirkus durvīm nostādīt policijas ķēdi, kura
rīkojums bija neielaist valsts darbiniekus sapulcē?
Vai tas nebija Jūsu prefekta Grīnvalda rīkojums?
Neskatoties uz šo aizliegumu, neskatoties uz visiem
no jums liktiem šķēršļiem, cirkus telpas tomēr bija
nārpiildītas. Mums jūsu prefekta Grīnvalda sargā-
šana nebija vajadzīga un nekad nebūs vajadzīga, mēs
oaši ļoti labi protam sevi sargāt un katru sapulci kār-
tīgi novadīt līdz beigām. Nevienā valsts darbinieku
sapulcē nav bijuši konflikti vai traucējumi un tie ne-
notika ari šai sapulcē. Policijas ķēdes bija vajadzī-
gas tāpēc, ka demokrātiskam centram bija bailno
valsts darbinieku balsīm; viņš caur savu augstāko
policijas ierēdni gādāja, lai viena daļa valsts darbi-
nieku neiekļūtu sapulces telpās. Jums nav tiesību
šodien runāt valsts darbinieku vārdā par šo algu
pazeminājumu likumu.

Man jāaizrāda, ka progresīvie valsts darbinie-
ki, zemākie valsts darbinieki un ari jūsu aprindu
valsts darbinieki no jūsu arodbiedrības protestējuši
pret šo netaisno algu samazināšanu. Viņi noteikti
pateikuši: jā, mēs piekrītam, ka algas ir pazeminā-
mas augstākām valsts darbinieku kategorijām, bet
nav pazemināmas tām grupām, kas vēl nesasniedz
eksistences minimumu. Lūk, jums nepatika, ka sa-
nulcē iekļuva arī jūsu cilvēki un izteica protestu.
Piemēram, sapulcē piedalījās arī jūsu biedrības cil-
vēks — kāds policists, saprotams, privātās drē-
bēs, bet priekšniecība tomēr to pazina un otrā

dienā ziņoja augstākai priekšniecībai, lai pēdējo
sauktu pie atbildības un kārtības. Kauns par
šādu rīcību demokrātiskā centra varas vīriem un
jūsu organizāciju pārstāvjiem!

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Erniņam.
/ A. Erniņš (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku par-

tija): Godātie deputātu kungi! Man liekas, ka pār-
grozījumi valsts darbinieku algu likumā visspilgtāk
pierādījuši, ka taisni tās partijas, kas sevi vienmēr
uzskatījušas par vislielākām valsts ierēdņu aizstā-
vēm algu jautājumā, ir smalki iekritušas. Tas lieku
reizi pierāda, ka nevajaga nākt ar pārmērīgiem! solī-
jumiem, labi zinot, ka tie nav izpildāmi. Tagad vai-
nu uzveļ viena partija otrai. Ja apskatāmies tuvāk
politisko partiju rīcību, tad man jāatgādina demokrā-
tiskam centram, ka vēl pirms valdības nodibināša-
nās Zemgaļa kungs pārmeta mums, ka mēs nevarē-
šotkopā sēdēt valdībā tāpēc, ka mūsu uzskati valsts
darbinieku algu lietā nesaskanot ar demokrātiskā
centra domām, un proti, viņi atzīstot, ka algas vaja-
got samazināt tikai līdz 7. kategorijai. (Starpsauciens.)
Lūdzu, kungi, pasakait, cik ilgs laiks ir pagājis?
Vai 2 mēnešu laikā jūs savus solījumus jau esat aiz-
mirsuši? Kas tad tagad izveda šo lielo algu samazi-
nāšanu? Vai ne jūs paši? (Starpsaucieni.) Tas ta-
ču Kiršteina kungam ir labi zināms. Man šķiet, ka ,
tagad partijas, kas aizvien uzstājas kā lielas ierēdņu
aizstāves, ir smalki iekritušas un sakompromitēju-
šās ierēdņu acīs. Man šķiet, ka labāka valdība ierēd-
ņu aizstāvēšanai kā tagad mums nemaz nav iedomā-.
jama. Ja saskaitām valdībā ietilpstošāspartijas, kas
solījās aizstāvēt ierēdņus, tad redzam, ka tādu valdī-
bā ir lielākā daļa, un ja arī tagad ierēdņu stāvoklis
ir slikts, tad, man šķiet, uz priekšu tas vēl vairāk pa-
sliktināsies. Patlaban valdībā ir 4 ministri, kas vē-
lēšanās izgāja ar ierēdņu aizstāvēšanas lozungiem.
Tagad, kungi, rādait, ko jūs varat, un pildait savus
solījumus.

Nopietni varu pārmest valdības partijām to, ka,
izstrādājot šos noteikumus, valdība nav pieaicināju-
si nevienu valsts darbinieku pārstāvi, nevienu arod-
biedrības darbinieku. Nevienam nav jautāts, vai šie
noteikumi atbilst, vai neatbilst ierēdņu patreizējam
materiālam stāvoklim. Viss ir izdarīts lielā slepenī-
bā. Mana frakcija nav valdībā, mēs tāpēc prasījām,
lai šos noteikumus apspriestu koalīcijas apspriedē,
bet arī to nedarīja. (Starpsaucieni pa kreisi.)

Kas attiecas uz Zeibolta kunga runu, tad man
jāsaka, ka Zeibolta kungs gan ir ieslavēts kā liels
dzelzceļnieku aizstāvis. Bet lieta ar aizstāvniecību
patiesībā ir citāda, jo viens no viņa partijas pārstāv-
jiem — Bastjāņa kungs, ierosinājis samazināt dzelz-
ceļu izdevumus par 4.000.000 latu. Ja tas ir tā, vai
tad te mēs varam ticēt Zeibolta runas nopietnībai par
algu nesamazināšanu. (V. Bastjānis no vietas:
..Kad tas ir bijis?") Budžeta kommisijā. (V. Bastjānis
no vietas: „Tādu gadījumu es neatceros, te ir no-
tikusi pārskatīšanās!") Tad jums vajadzēja atsaukt
visas avīžu ziņas. Budžeta kommisijas referents ir
nācis ar priekšlikumu samazināt dzelzceļa izdevu-
mus, jo budžets esot nereāls un neizpildīšoties. Tā
tad ja no vienas puses deputāts Bastjānis saka, ka
vajaga samazināt Izdevumus un no otras puses depu-
tāts Zeibolts liek priekšā atstāt līdzšinējās algas, tad
tā ir vislielākā pretruna; tāpēc es gribu teikt, ka šo-
reiz vislielākie ierēdņu aizstāvētāji ir smalki iekri-
tuši, un tas ir lieku reizi pierādījums, ka nekad ne-
vajaga nākt ar solījumiem, kas nav izpildāmi.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bastjānim.
\/ V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Deputāts Er-

niņš šeit ziņoja, ka es esot budžeta kommisijā licis
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priekšā samazināt dzelzceļa budžeta izdevumus par
4 miljoniem latu. Man jāziņo, kanekas tamlīdzīgs
nav noticis. Ne budžeta kommisijā, ne kur citur es
neesmu licis priekšā samazināt dzelzceļu izdevumus;
bet gluži otrādi, es esmu licis priekšā budžeta izde-
vumu summas palielināt par 500.000 latu, lai varētu
nodarbināt darbnīcu strādniekus, kas remontē loko-
motīves. Bez tam es esmu licis priekšā pavairot bu-
džeta līdzekļus vēl par 400.000 latu, lai varētu būvēt
vācu platuma vagonus, un lai starptautiskā satiksmē
nebūtu jālieto Vācijas un Lietuvas vagoni, par ko aiz-
iet mūsu valūta. Jūsu frakcijas pārstāvji balsoja pret
to, un tāpēc manu priekšlikumu noraidīja. Ja tāpat
būtu rīkojušās ,arī citas frakcijas, tad būtu bijis jā-
likvidē Daugavpils vai Liepājas darbnīcas un kādi
400 strādnieki jāizsviež uz ielas.

Ir gan bijis kas cits, ir bijusi runa par to, ka jāsa-
mazina dzelzceļu ienākumi, tāpēc ka nav kustības
uz dzelzceļiem, jo nav preču pārvadājumu, bet arī to
es neesmu licis priekšā no sevis, to ir likusi priekšā
dzelzceļu virsvalde, lai nebūtu fiktīvs budžets. Tādi
ir lietas faktiskie apstākļi.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas.
— Deputāts J. Višņa iesniedzis priekšlikumu —

valdības izdotos noteikumus par krizes laika atvilkumiem
no vajsts darbinieku un strādnieku atalgojuma un no valsts iz-
maksājamām pensijām noraidīt.

Balsošanas kārtība būs šāda. ' Vispirms lieku uz
balsošanu deputāta Višņas priekšlikumu. Ja to pie-
ņems, atkritīs prezidija priekšlikums; ja to noraidīs,
skaitīsies pieņemts prezidija priekšlikums un šie no-
teikumi būs nodoti sociālās likumdošanas un budžeta
kommisijam. Pēc tam, kad šie noteikumi būs nodoti
attiecīgām kommisijam, nāks nobalsošanā deputāta
Kiršteina priekšlikums — uzdot kommisijam skatīt
cauri šos noteikumus 1 mēneša laikā. — Lieku ta-
gad deputāta Višņas priekšlikumu uz balsošanu. Lū-
dzu pacelties tos, kas ir par deputāta Višņas priekšli-
kumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas" ir pret šo
priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas at-
turas. Tādu nav. Par deputāta Višņas priekšliku-
mu nodotas 39 balsis, pret to — 48 balsis. Deputāta
Višņas priekšlikums noraidīts. Līdz ar to pieņemts
prezidija priekšlikums — nodot šos noteikumus so-
ciālās likumdošanas un budžeta kommisijam. Tagad
nāk nobalsošanā deputāta K. Kiršteina iesniegtais
priekšlikums:

„Uzdot kommisijam noteikumus par krizes laika atvilku-
miem no valsts darbinieku un strādnieku atalgojuma un no
valsts izmaksājamām pensijām skatīt cauri 1 mēneša laikā."

Lieku šo priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir par deputāta Kiršteina priekšliku-
mu. Acīmredzot vairākums. Deputāta Kiršteina
priekšlikums pieņemts.

Tāpat satversmes 81. panta kārtībā Ministru
kabinets izdevis un piesūtījis prezidijam pārgrozīju-

. mus likumā par alkoholu saturošu vielu ražošanu,
aplikšanu ar nodokļiem un pārdošanu. Prezidijs liek
priekšā nodot šos pārgrozījumus "finanču, tirdzniecī-
bas Un rūpniecības kommisijai. Pie šī priekšlikuma
vārds deputātam Beldavam.

K. Beldavs (kristīgais darba bloks): Augstais
nams! Mēs allaž esam bijuši par žūpības apkarošanu
un arī par to, ka tauta jāizsargā no žūpības ļaunām
sekām. Šo līniju mēs esam' ieturējuši vairāk gadu
un darīsim to pašu arī uz priekšu. Tā kā šis likums
iziet uz to, lai ieņemtu naudu no alkohola resp. tau-
tas apdzirdīšanas, mēs esam spiesti balsot pret šī li-
kuma nodošanu kommisijai. Otrkārt jāaizrāda uz
to, ka šis likums ļoti ierobežos pašvaldību tiesības
un ka tikai trim pilsētām Latvijā —? Rīgai, Jelgavai,
Liepājai — šīs tiesības atstātas pašvaldībām. Tāpēc
mēs esam spiesti šo likumu atraidīt un balsosim par
pašvaldības kommisijas priekšlikumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Radziņam.

E. Radziņš (sociāldemokrāts): Godātie tautas
vietnieki! Šie pārgrozījumi likumā par alkoholu sa-
turošu vielu ražošanu, aplikšanu ar nodokļiem un pār-
došanu ir atkārtots uzbrukums Latvijas pašvaldību
dabīgām tiesībām, tautas veselībai un labklājībai.
Pēc ilgiem strīdiem 1924. gadā Saeima pieņēma liku-
mu, kas nosaka, ka atļaujas reibinošo dzērienu pār-
dotavām izsniedz nodokļu departaments tikai ar at-
tiecīgas pašvaldības piekrišanu. Līdz šim visi
Finanču ministrijas un valdības mēģinājumi grozīt
stāvokli un nodibināto kārtību, laupīt pašvaldībām šīs
tiesības, ir cietuši neveiksmi. Es varu konstatēt, ka
1928. gada 13. novembrī Saeima ar 56 pret 52 bal-
sīm noraidīja tāpat satversmes 81. panta kārtībā iz-
dotos pārgrozījumus šinī likumā. Tagad atkārtoti
valdība lielā steigā un slepenībā, iepriekš neinformē-
jot ne pilsētu savienību, ne apriņķu pašvaldību savie-
nību, izstrādājusi šos pārgrozījumus, pret kuriem ta-
gad noteikti protestē Latvijā visas pašvaldības un
arī visas kulturālās organizācijas. Es negribu runāt
par to, ka alkohola lietošana sekmē garīgo un saim-
niecisko pagrimšanu, ka uz pašvaldībām gulstas1 al-
kohola posts: jāārstē un jāapgādā dzērāju ģimenes
u. t. t. — tas, man liekas, ir pārāk skaidrs. Ja tas ir
tā, tad, dabīgi, jādod pašvaldībām pašaizsargāšanās
tiesības. Bet ar tikko nolasītiem pārlabojumiem šīs
dabīgās pašaizsargāšanās tiesības ir atņemtas.

Ar šo noteikumu 2. pantu pilsētu domes un pa-
gastu padomes mēģināts atvietot ar sevišķu kommi-
siju. Bet no kā šī kommisijā sastādās? Šī kommisi-
jā sastādās no Finanču ministrijas pārstāvja kā
priekšsēdētāja, no Iekšlietu ministrijas pārstāvja un
no attiecīgas pilsētas galvas vai apriņķa valdes
priekšsēdētāja. Tā tad kā priekšsēdētājs nāk Fi-
nanču ministrijas pārstāvis, droši vien kāds nodokļu
departamenta ierēdnis, tad Iekšlietu ministrijas pār-
stāvis un apriņķa valdes priekšsēdētājs. Bet apriņ-
ķa valdes priekšsēdētājs taču arī ir Iekšlietu minist-
rijas iecelts ierēdnis, bet nevis vēlēta amata persona,
tā tad iecelta un Iekšlietu ministrijai padota perso-
na. Ja ar šiem 3 ierēdņiem domāts atvietot pašval-
dību, tad tā ir fikcija. No formālā viedokļa es šeit
negribu tuvāk pakavēties pie šiem pārgrozījumiem,
bet man jāaizrāda, ka demokrātiskā centra aktīvs
darbinieks, zvērināts advokāts Frīdenbergs pašval-
dības kommisijā centās pierādīt, ka šādu juridisku
nonšensu neviena valdība nav vēl izdevusi.

Pavirši lasot šos pārgrozījumus, iznāk, it kā to-
mēr dažos gadījumos pašvaldībām tiesības ir atstā-
tas; bet, izlasot likumu nopietni, jānāk pie slēdziena,
ka arī šīs tiesības, kādas pa daļai it kā atstātas, ir fik-
cija. Ņemsim, piemēram, atļauju izdošanu alus lielno-
liktavām. Pēc šo pārgrozījumu 1. un 2. punkta iznāk,
ka atļauju alus lielnoliktavām var izdot nodokļu de-
partaments Liepājā, Rīgā un Ventspilī ar pilsētas do-
mes piekrišanu, bet pārējās pilsētās ar īpašas kom-
misijas piekrišanu; turpretim 3. pantā pateikts, ka
krodzniecības veikaliem tirdzniecībai ar alu un vie-
tējiem augļu un ogu vīniem, kā arī pārtikas preču
tirgotavām, pašvaldību piekrišana nav vajadzīga. —
Tā tad pārtikas preču tirgotāji promnešanai var pār-
dot alu neaprobežotā

^ daudzumā: ar kurvjiem, ka-
stēm un vezumiem. Šinī ziņā nav nekādu aprobežo-
jumu.

Arī tālāk šie pārgrozījumi nav saskaņoti, bet ir
tiešā pretrunā ar pagastu pašvaldību likuma 13. un
17. pantiem, kas nosaka, ka par dzertuvju atvēršanu
attiecīgā pagastā lemj pagasta padome. Tāpat nav
pateikts šinīs pārgrozījumos, vai likums par žūpības
apkarošanu un pilsētu pašvaldības likums ir atcelti.
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Pilnīgi jāpievienojas tam, ka no juridiskā viedokļa
šiepārgrozījumi ir absurds.

Tālāk pēc satura jāsaka, ka ar šiem pārgrozī-
jumiem apdraudētas pilsētu pašvaldību un arī valsts
saimnieciskās intereses, jo blakus legalizētiem krodz-
niecības veikaliem, kuru skaits ir noteikts no pilsētu
domēm, par kuru atvēršanu jau lēmušas pilsētu do-
mes, varēs atvērties ar šiem pārgrozījumiem privi-
leģētie. Biedrību bufešu un traktieru skaits ir no-
teikts un arī nodokļu summa tekošam gadam jau sa-
dalīta. Otrās šķiras traktieri pēc pastāvošiem liku-
miem var tirgoties sestdienās un dienās pirms svētku
dienām līdz pulksten 12, bet ar šiem pārgrozījumiem
privileģētie krodzniecības veikali varēs tirgoties
pēcpusdienās arī sestdienās un dienās pirms svina-
mām dienām. Taču jāsaprot, ka šādos apstākļos
legālie, ar nodokļiem apliktie, uzņēmumi, nevarēs
pastāvēt. Tāpēc šie pārgrozījumi apdraud ir valsts,
ir pilsētu pašvaldību saimnieciskās intereses. Pret
šiem noteikumiem protestē visas pašvaldības, gan
atsevišķi, gan kollektīvi, griežoties pie Finanču mi-
nistrijas, pie Saeimas pašvaldības kommisijas un pie
pilsētu savienības. Pēc šo pārgrozījumu spēkā stā-
šanās žūpības apkarošanas likums pārvēršas par iz-
smieklu. Neviens, kam jāapkaro slepena alkoholisku
dzērienu pārdošana un kontrabanda, taču nevarēs
konstatēt, no kā pilsonis ir piedzēries: vai no vie-
tējā augļu un ogu vīna, vai no alus, vai no degvīna.
Ja tējnīcās ir atļauts tirgoties ar vietējo augļu un
ogu vīniem, tad dabīgi ir atļauts tirgoties arī ar deg-
vīnu, kas arī ir ražots no vietējiem augļiem — kar-
tupeļiem.

Saeimas pašvaldības kommisijā gribēja zināt,
kāda neatliekama vajadzība prasījusi šo pārgrozīju-
mu steidzīgu un slepenu izdošanu? (Sauciens no
vietas: „Slepenu?" — „Tas jau ir vecs jautājums!")
Finanču ministrijas pārstāvis, Priedes kungs, Saei-
mas pašvaldības kommisijā paskaidroja, ka, lūk, ie-
nākumi no alkoholisko dzērienu tirdzniecības esot
samazinājušies. Aizrādīja arī, ka Rīgas apriņķī no-
dzerot caurmērā uz vienu iedzīvotāju 20,7° degvīna,
Latgalē turpretim daudz mazāk. Rīgas apriņķī ta-
gad esot viena vīntirgotava, uz 1130 iedzīvotājiem,
turpretim Ludzas apriņķī — uz 8202 iedzīvotājiem.
Vārdu sakot, valstij vajadzīgi ienākumi un tāpēc jā-
sekmē šo „vilku bedru" ierīkošana. — Par_ „vilku
bedrēm" šos veikalus pilnīgi pamatoti apzīmē Rīgas
pilsētas žūpības apkarošanas pārstāvji kuratori, ļo
šie veikali izmanto vāja rakstura pilsoņus, izpumpē-
jot viņiem no kabatām vēl atlikušos grašus.

Apriņķu pašvaldību savienības pārstāvis iztei-
cās, ka šis likums neapmierina lauku pašvaldības.
Pilsētu pašvaldību pārstāvis Asara kungs noteikti
vērsās pret šiem pārgrozījumiem. Šodien visas paš-
valdības, visas kulturālās organizācijas ar _ lielu uz-
manību seko, kādu stāvokli šinī jautājumā ieņems
šeit Augstajā namā atsevišķas frakcijas. Visi ar lielu
interesi gaida, kādu stāvokli ieņems tautas vietnieki
šai jautājumā.

Zemnieku savienība, viena no mušu parlamenta
lielākām frakcijām uz sava laikraksta „Brīvā Zeme"
raksta: Par Latviju nacionālu, daiļu un spēcīgu".
Man liekas, ka jums, kungi, jāsaprot, ka ar žūpības
veicināšanu nevar sasniegt jūsu sprausto mērķi.
(Starpsaucieni.) Tā ir tikai sega, izkartne_ kontra-
bandas sekmēšanai. (Starpsaucieni.) Ja jūs gribē-
jāt šolikumu attiecināt uz pierobežas joslu, tad to tā
vajadzēja izteikt, bet likuma 3. pantā skaidri pateikts,
ka tas attiecas uz visu Latviju. Tas taču arī ir
skaidrs, ka kontrabandas spirtu visvairāk pārdod
tējnīcās, kurās atļauts pārdot vīnu un alu. Tapec šie
pārgrozījumi var sekmēt arī kontrabandas spirta
tirdzniecību.

Loti interesants ir demokrātiskā centra stāvo-
klis šinī jautājumā. Pašvaldības kommisijaPipiņa
kundze piekrita, ka noteikumi būtu noraidāmi un
kommisijai nemaz nebūtu nododami. Velak, iespai-
dota no savas frakcijas, viņa mēģināja kāpties at-
pakaļ. Tagad nu man gribētos redzēt, vai arī viņai
būs tikpat daudz drosmes kā Frīdenberga kungam
uzstāties par savu pārliecību, vai viņa varēs balsotpar
likumprojekta nodošanu kommisijai, skaidri zināda-
ma, ka likumprojekts ir kaitīgs

^
Viņai ka sievietei,

kas aizstāvot ģimenes dzīvi, jāsaprot, ka alkohola
postu visvairāk sajūt dzērāju sievas.

Kad 1928. gada 13. novembri, kad valdība, kurā
toreiz neiegāja Šterna kunga frakcija, bija izdevusi
satversmes 81. panta kārtībā pārgrozījumus, kuri to-
reiz daudz mazāk ierobežoja pašvaldību tiesības, tad
Šterna kungs ir ņēmis vārdu un visā bardzībā_ vēr-
sies pret valdības rīcību, kā to var konstatēt III
Saeimas I sesijas stenogrammās, 50. un 51. lapaspu-
sē: „Mēs protestējam pret to un nekad par šo li-
kumu nebalsosim, bet cīnīsimiespret to, jo tas ir
tautas posts". Es gribētu sagaidīt, ka arī šodien mi-
nistru prezidenta M. Skujenieka partija pildīs šo so-
lījumu, ka viņa cīnīsies pret šiem pārgrozījumiem un
arī šodien nobalsos pret tiem. Es arī pašvaldības
kommisijas uzdevumā un vārdā lūdzu tautas vietnie-
kus pieņemt lēmumu par šo pārgrozījumu no-
raidīšanu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Breikšam.

«r J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Augsti go-
dātie deputātu kungi! Personīgi es nekad neesmu
dzērājs bijis, ne arī dzērājus un krogus aizstāvējis;
bet tomēr, ja patiesiem apstākļiem un faktiem pieiet
objektīvi, tad man jāsaka, ka attiecībā uz pierobežas
joslu šis likums kā tāds mūsu apstākļos ir nepiecie-
šams. Lai tie nebūtu tikai kaili vārdi, man būs vē-
lāk jāmin arī daži fakti. Nav pareizi, Radziņa kungs,
ka šis likums sekmēs žūpošanu. Viņš atvietos kan-
džas, šmakolkas un denatūrāta dzeršanu ar degvīnu.
Tāpēc nav pareizi teikts: mēs cīnāmies pret žūpību,
bet lai tomēr dzer kandžu, šmakolku un ļurļaku, ka
viņu katrā apgabalā sauc. Nevienam nav no-
slēpums, ka budžeta kommisijā jau vairāk reižu ir zi-
ņots par to, ka Lietuvas pierobežas pagastos katrā
trešā mājā ir dabūjams kontrbandas šņabis. Tas pats
ir arī Igaunijas pierobežas pagastos. Es pievedīšu
par to noteiktus, oficiālus,skaitļus. Tā, piemēram, Rī-
gas apriņķī uz 1130 iedzīvotājiem ir viena degvīna tir-
gotava jeb arī uz 69 kvadrātkilometriem; turpretim
Rēzeknes apriņķī uz 6865 iedzīvotājiem ir viena deg-
vīna tirgotava jeb uz 202 kvadrātkilometriem. Pa-
sakait, kungi, kur dzer vairāki vaiRīgas apriņķī vai
Rēzeknes apriņķī? Bez šaubām, Rēzeknes apriņķī.
— Es pievedīšu vēl dažus skaitļus. Cēsu apriņķī
viena reibinošu dzērienu tirgotava ir uz 1267 iedzī-
votājiem jeb uz 64,7 kvadrātkilometriem, bet tanī
pa| laikā Ludzas apriņķī viena reibinošu dzērienu
tirgotava ir uz 8202 iedzīvotājiem jeb uz 213,1 kvad- s

ratkilometriem. Sakait, cienījamie deputātu kungi,
kur dzer vairāk, vai Cēsu apriņķī vai Ludzas
apriņķī?

Tagad pievedīšu dažus skaitļus par to, kur lieto
vairāk denatūrēto spirtu, Rīgas apriņķī vai Latgalē.
Šeit nu patiesi ir ļoti interesants skaitlis. 1930./31.
gadā denatūrētais spirts Rīgas apriņķī izdalīts
42.316,862 grādi, bet Rēzeknes apriņķī tanī pat lai-
kā 70 tūkstošu grādu. Kungi, 70 tūkstošu grādu. Un
tas ir tāpēc ka tur uz 213 kvadrātkilometriem ir ti-
kai viena reibinošu dzērienu pārdotava. (Saucieni
no vietas: „Tie nevar būt pareizi skaitļi!") Nē, tie
ir ļoti pareizi skaitļi.
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Es teikšu vel, kašeit dzeršana ir samērā mazā-
ka ka pierobežas josla. Visiem ir skaidrs, ka piero-
bežas joslas mušu šņabi un degvīnu nelieto. Lai nu
cīnītos pret šo ļaunumu, tad katrā ziņā šis likums ir
jāpieņem. Ja šinī likuma kaut kas nesaskan, tad to
var grozīt. Mes balsosim par šo pārgrozījumu no-došanu kommisijai.

Priekšsēdētājs P, Kalniņš: Vārds deputātam
Mīlbergam.
v G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija): Tautas vietnieki! Viens no iepriekšējiemrunātajiem Radziņa kungs izteicās, ka pierobežaspilsētas turpmāk nevarēšot zināt, kurš cilvēks, tā
sakot, piedzeries no Latvijas spirta un vīna un kurš
no kontrabandas spirta. Radziņa kungs arī uzstājās
ka liels atturības sludinātājs, norādot uz to, kādu pos-
tu atnestu, ja tagad šo likumu pieņemtu un viņš, jau
pilnīgi no Augsta nama legalizēts, ieraudzītu dienas
gaismu.- Man jāaizrāda, ka mes, vispār ņemot, ejam
nepareizu ceļu, ja runājam par alkohola apkaroša-
na vai alkoholaizmdešanu. Mums ir daudz piemēru.
Mes redzamā ka ar šo ļaunumu cīnās Ziemeļameri-
kas Savienotas Valstis. Tie, kas esam bijuši Somijā,
esam redzējuši, ka tur Somija izmisusi cīnījās ar al-
kohola postu un kontrabandu. Somijā alkohols bija
absolūti noliegts, un šis alkohola nolieguma likums
krita. Tapec, man šķiet, ari mums nevajadzētu ietpa drakoniskiem ceļiem, bet gan mēģināt jau no sko-las sola iepotēt jaunatnei, lai ta neraudzītos uz dzer-
šanu ka uz goda lietm lai nebūtu tā, kā vecā Krievi-
ja, kad par 5 kapeikām dzēra, bet par rubli taisīja
traci. Šis likums, kas ļzdots 81. panta kārtībā un kas
šeit celts mušu priekša, vai nu noraidīšanai, vai no-
došanai kommisijai, galvena kārtā attiecas uz piero-
bežas apgabalu; viņš galvenā kārtā attiecas uz tām
vietām, kur skaidri un gaiši redzams, ka alkohols tiek
patērēts lielos aomeros. bet tanī naf lailcn -iraisHi ne.

nak nekāds labums. Mūsu pašu spirta dedzināta-
vām navdarba, jopierobežas joslās, pa lielākai daļai,
lieto no ārzemēm ievesto kontrabandas spirtu. Ra-dziņa kungs, vai Jums ir zināms, ka vēl 1930. gadā
tiesāja kādus 2 pagastu valžu priekšsēdētājus? Ja
nemaldos, viens no tiem bija Valkas apriņķī, Mārkal-
nes pagasta, kur pagasta valdes priekšsēdētājs bija
visniknākais pretinieks reibinošo dzērienu tirgotavu
atvēršanai; bet velak izrādījās, ka šis pats pagasta
valdes priekšsēdētājs bija tirgojies ar kontrabandas
spirtu, un viņam piesprieda 2 vai 3 gadus pārmācības
nama. Tādas pat ziņas ir no Veclaicenes, no Omuļiemu. c. Ka es dzirdēju no iepriekšējiem runātājiem, tad
arī Lietuvas pierobeža valda tādi pat apstākļi. Es pār-
zinu vairāk Ziemeļvidzemes pierobežu. Esmu novē-
rojis, piemēram, Valka, kad latviešu pusē reibinošo
dzērienu tirgotavas ir jau slēgtas pīkst. 12 dienā, —
iereibuši cilvēki ir redzami pilsētā taisni pēcpusdienā
ap pīkst. 5, 6 vai_7 vakara, — sestdienās vairāk, nekā
citas dienas. Tapec arī šinī ziņa, man šķiet, (es te
negribu apstrīdēt Radziņā kunga un citu deputātu
labo gribu, kas uzstājas pret šo likumu alkohola ap-
robežošanas intereses), ka mums jāpiegriež vērība
arī valsts interesēm, ka mēs nedrīkstam ievest katrugadu arvien vairāk spirta, lai ar to apdzirdītu savus
pilsoņus. Ja jaupilsoņi nevar bez šī spirta iztikt, iet
pāri robešai pec ta un ir spiesti izdarīt noziedzības,
lai dabūtu alkoholu, tad lai labāk dzeršana notiek le-
gāla ceļa. Kas attiecas uz zemes iekšieni, šinī gadīju^
ma uz likumprojekta 210. panta 3. punktu, kas zināmā
mēra paver iespēju daudz vieglāk tirgoties ar reibi-

? nošiem dzērieniem dažādos ēdienu veikalos u. t. t.,
tad šai ziņa es pievienojos Radziņa kungam, ka ir da-žas vietas šinī likumprojektā, kas katrā ziņā būtu
grozāmas. Mes nedrīkstam zemes iekšienē paplašināt
tirgošanas atļaujas. Tapec mēs nāksim vēlāk ar at-

tiecīgiem grozījumiem, labojumiem un strīpojumiem
šinī likumprojekta. Visuma jaunsaimnieku un sīk-
gruntnieku frakcija balsos par pārlabojumu nodoša-
nu kommisijai, pie kam varēs izdarīt attiecīgus pār-
labojumus. Kas attiecas uz robežu apgabaliem, mēs
pilnīgi atbalstam valdības spertos soļus; bet kas at-
tiecas uz valsts iekšieni, tad nāksim ar attiecīgiem
pārlabojumiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Zaķim.
* A. Zaķis (miera,_ kārtības un ražošanas apvienī-

ba) : _ Godātie deputātu kungi! Negribu noliegt, ka,
varbūt, daži juridiski iebildumi, ko te cēla Radziņa
kungs, būtu uzturami. Kommisijā būs iespējams šos
sīkos defektus izlabot. Turpretim, kas attiecas uz
pašu likumu būtība, tad es gan negribētu Radziņa
kunga atzinumiem piekrist aiz tiem motīviem, ka li-
kums nebūt neiziet uz žūpības veicināšanu, neiziet
uz pašvaldību tiesību ierobežošanu. Kam ir nācies
tuvāk sadurtiesar šiem jautājumiem, tam gribot ne-
gribot ir bijis janakpie slēdziena, ka mūsu žūpības
apkarošanas līdzšinēja sistēma nav sasniegusi tosmērķus, ko sava laika spraudusi, tāpat kā to nav pa-
nākusi ne Amerika, ne Norvēģija, ne citas valstis,kuras pastāv pilnīga prohibicija. Šī prohibicija ir pa-
radījusi visai bēdīgu ainu.

Vadoties no tīri objektīviem skaitļiem, jāsaka,
ka mušu žūpības apkarošanas likums un jo sevišķi
koncesiju izsniegšanas kartība, kāda pastāv tagad,
ir liela mēra samazinājuši valsts spirta monopola
ienākumus, tanī paša laika pavairojot kontrabandas
spirta ievešanu un paštecinata degvīna brūvēšanu
viņa dažādajos veidos. Tas ne tikai kaitē valsts kases
interesēm, bet arī iedzīvotāju veselībai un morālei.
Pavedināt ar šo likumu iedzīvotājus uz nelikumībām,zināma mēra netieši veicināt kontrabandu, vai arī
DaŠIteCinata flep-vina hrmrpšnrm tn n_.ro,. n^ol^nt;*
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par pozitīvu parādību.
Cik lielu lomu spirta monopols spēlē mūsu bu-

džeta, tas katram skaidrs, un šinīs grūtos krizes laikosspirta monopola intereses sargājamas. Arī sociālde-
mokrātu frakcijas loceklis deputāts Bastjānis kādā no
nesenajain budžeta kommisijas sēdēm nosauca spir-
ta monopolu par vienu no tām valzivīm, uz kurām
turas mušu valsts budžets. Ja nu spirta monopolstiešam ir viena no šīm valzivīm, lai man būtu atļauts
īsuma demonstrēt, cik lielu lomu tas spēlē. Desmitgados, no 1921. gada līdz 1931. gadam, Latvijā ra-žots degvīna, spirta un dažādu spirta blakus produktu271.396.784°, kopsumma par 308.738.024 ar santī-
miem latiem. Tas ir pietiekoši ievērojams postenis,par ko ir vērts padomāt. No otras puses, nevarampaiet garam tam bēdīgam procesam, kas norisināsar spirta monopola ienākumiem pēdējos gados. Pro-
ti, mes redzam, ka valsts spirta patēriņš pēdējos ga-
dos strauji_ krities un līdz ar to strauji kritusies ienā-
kumi no ta. J924./25. budžeta gadā pārdots degvīnaun spirta patēriņam, t. i. dzeršanai un liķieru fabri-kām - 29.450.454", 1925./26. budžeta gadā jau tikai25.000.000 ar dažiem simts tūkstošiem, un tad pa-kāpeniski patēriņš slīd uz leju: 1928./29. budžeta ga-
dā — 24.000.000", 1929./30. gadā tikai 23.000.000" ardažiem simts tūkstošiem un 1930./31. budžeta gadā —tikai 19.000.000°. Vai jūs domājat, cienītie-deputātu
kungi,_ ka šāda paša samēra samazinājusies žūpība
Latvija? Man liekas, butu_ pārāk naīvi uzstādīt šā-
du hipotēzi un ar to mēģināt pierādīt, ka tiešām žū-pība šāda ceļa ir mazinājusies.

Protams, tai pašā laikā ir samazinājušies arī
valsts ienākumi no spirta monopola. Spirta mono-pola brutto ienākumi laika no 1928./.9. budžeta gada
līdz 1930./31. budžeta gadam samazinājušies no
35.000.000 latu uz 33.000.000. latu, t. i.' apmēram par
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2.000.000 latu. Tāpat samazinājusies arī spirta mo-
nopola peļņa, tā ir kritusies no 1928./29. budžeta ga-
da līdz 1930./31. budžeta gadam no 27 miljoniem un
dažiem simts tūkstošiem latu uz 25 miljoniem un
dažiem simts tūkstošiem latu. Tāpat ari valsts ieņē-
mumi ir samazinājušies. 1928./29. budžeta gadā no
spirta_ monopola bija ieņemts 29.000.000 ar dažiem
simttūkstošiem latu, 1929./30. budžeta gadā jau tikai
24 miljoni ar dažiem simttūkstošiem latu un
1930./31. budžeta gadā tikai 22 miljoni ar dažiem simt-
tūkstošiem latu. Tā tad samazināšanās tendence ir
redzama ne tikai spirta patēriņā, bet ari brutto ie-
nākumos un komerciālā peļņā. To var no visām pu-
sēm pieradīt. Ja tagad šo hipotēzi esam pierādījuši,
tad jautāsim, uz kā rēķina šī krītošā tendence pastāv.

Man jau vairākkārtīgi nācies aizrādīt, ka es ne-
domāju, ka krītošā tendence būtu novērojama žūpī-
bas apkarošanas dēļ. Ja paskatāmies citos statisti-
skos datos, datos, ko mums sniedz muitas departa-
ments par kontrabandas apkarošanu, un ja ieskatā-
mies tabelēs, ko dod mūsu policijas iestādes par akcī-
zes noteikumu un žūpības apkarošanas likuma pār-
kāpšanu, tad redzam, ka te nav slīdoša tendence, bet
gandrīz augoša. Ievērojot skaitļus un personīgos no-
vērojumus, liekas, neviens nevarēs pateikt, ka pie
mums žūpība būtu mazinājusies, un ja viņa ari būtu
mazinājusies, tad ne tādā proporcijā, kā to uzrāda
spirta patēriņa un ienākumu samazināšanās. Tā tad
ir skaidrs, ka oficiālais spirta patēriņš un ienākumi no
spirta monopola samazinājušies uz kontrabandas spir-
ta un paštecinātā degvīna rēķina. Man savā laikā nā-
cās strādāt Finanču ministrijā un ļoti pamatīgi iepazī-
ties ar šo lietu.

Loti žēl, ka Augstajam namam nav iespējams
pārliecināties, kā diagrammā izskatās alkoholisku
dzērienu pādotavu tīkls uz Latvijas kartes. Kaut
kādu samērību vai sistēmu šeit meklēt būtu gluži vel-
tīgi. Pārdotavas ir izkaisītas pilnīgi nejauši un, kas
tas savādākais, pierobežas joslā un gar jūrmalu pār-
dotavu tīkls ir ārkārtīgi rets; turpretim zemes
iekšienē, dažos apriņķos, šis tīkls ir ļoti sabiezināts.
Gluži dabīgi, kāpēc tas notiek. Virspirms, kamēr
spirta cenas vēl pazemināja — nebija nekāda samē-
ra starp mūsu spirta cenām un spirta cenām mūsu
kaimiņu valstīs. Līdz tam tīrs degvīns Latvijā
maksāja1 U litra Ls 1.45; Igaunijā 69 santimi, bet Lie-
tuvā 90 santimu un Polijā Ls 1.05. Vai te ir kāds
samērs? Spirts Latvijā maksāja Ls 3.15, Igaunijā
Ls 1.65 un Polijā Ls 2.33U litra. Tā tad skaidrs, ka
šī cenu starpība pavedināja pierobežas iedzīvotājus
piekopt kontrabandu. Ja šeit vēl pievieno dzērienu
pārdotavu trūkumu pierobežas joslā un iespēju viegli
pāriet kaimiņu valsts territorijā un baudīt lēto ār-
zemju dzērienu uz vietas un ienest, kaut nelielā vai-
rumā, arī Latvijā, tad ir gluži dabīgi, kāpēc mūsu
spirta patēriņš krīt.

Tas pats būtu attiecināms sevišķi uz Latgali un
uz dažiem Kurzemes apvidiem, attiecībā uz pašteci-
nāto dzērienu izgatavošanu. Ja ņemam salīdzināju-
mu pēc tabeles, cik protokolu sastādīts par dažādiem
pārkāpumiem, (ziņas ir par 1930. gadu), tad mēs re-
dzam, ka sastādīti protokoli par slepenu degvīna iz-
gatavošanu un pārdošanu: Rīgas apriņķī 1 proto-
kols gada laikā, Ventspils apriņķī — 196, Daugavpils
apriņķī — 202, Rēzeknes apriņķī — 226; Ludzas ap-
riņķī arī apmēram tāpat, Jaunlatgalē — 127. Mēs re-
dzam, ka šeit nav galīgi nekāda samēra. Jāsaka, ka
šinī ziņā savākts bagātīgs materiāls, ja kāds vēlas,
var ar to iepazīties pagājušā gada „Ekonomista"
14./15.numurā.

Cienījamie kungi, Breikša kungs šeitminēja da-
žus skaitļus attiecībā uz to, kāds nesamērs ir alko-
holisko dzērienu pārdotavu skaita ziņā atsevišķos

valsts apriņķos, kāds nesamērs ir starp izdalīto grādu
skaitu uz 1 iedzīvotāju, vai uz zināmu kvadrātkilo-
metru skaitu. Es šos skaitļus neatkārtošu, nepaka-
vēšos vairs pie tiem tuvāk, bet man jāsaka, ka šie
skaitļi ir ārkārtīgi raksturīgi.

Jāpakavējas gan pie kāda cita jautājuma, un
proti, pie mūsu pašvaldību tiesībām. Man šķiet, ka
nevaram liecināt, ka vienmēr un visur mūsu pašval-
dības būtu bijušas pietiekoši objektīvas alkoholisko
dzērienu koncesiju piešķiršanā. Bez šaubām, alkoho-
lisko dzērienu pārdotavu atvēršanas atļaujas atkarā-
jas no nodokļu departamenta, tomēr izšķirošā loma
šai lietā piekrīt vietējām pašvaldībām, kas ar savām
atsauksmēm var dot koncesiju un var arī nedot. Jā-
saka, ka ir tiešām pamats domāt, ka šī piešķiršanane
vienmēr ir objektīva. Te Mīlberga kungs jau minēja
dažus konkrētus gadījumus no daudz pašvaldībām,
sevišķi tur, kur ir ļoti maz oficiālo alkoholisko dzē-
rienu pārdotavu, bet ļoti liels protokolu skaits par
kandžas brūvēšanu u. t. t. Un patiešām, šādos gadī-
jumos pašvaldību darbinieki bieži vien ir ieinteresēti,
lai koncesijas pārdotavu atvēršanai izsniegtu mazāk
un lai vairāk veicinātu kandžas brūvēšanu. Šādus
gadījumus nevar noliegt. Es negribu to pārmest vi-
sām pašvaldībām, bet katrā ziņā šādas ļaunprātības
nav izslēgtas; ļaunprātības ir notikušas.

Man nebūtu absolūti nekas pretim, jaar žūpības
apkarošanas likumu varētu panākt alkoholisko dzē-
rienu patēriņa samazināšanos vispār. Tā būtu rikai
apsveicama un jauka parādība, bet ar šādiem ierobe-
žojumiem mēs panākam gluži pretējo rezultātu, mēs
panākam valsts interešu aizskaršanu, valsts ienāku-
mu samazināšanu. Un tanī pat laikā mēs žūpību ne-
apkarojam, bet tikai veicinām slepenu žūpību. Vei-
cinām pašbrūvēto dzērienu izgatavošanu, veicinām
kontrabandu un veicinām iedzīvotājos demoralizējo-
šo tieksmi pārkāpt likumu. Jo mēs visi taču ļoti labi
zinām, ka *var aizliegt kā aizliegdami, bet, varbūt,
tanī sestdienas vakarā, kad cilvēks no darba ātrāk
ticis vaļā, viņš tomēr dzers savu šņabi. Un, ja viņš
nevarēs to nopirkt oficiālā dzierienu pārdotavā, tad
viņš ies riteņu krogu vai slepenā dzertuvē. Un, man
liekas, ka arī Radziņa kungs piekritīs, ka no sociālā
viedokļa šīs slepenās dzertuves ir kaitīgākas, jo tur
strādnieku vairāk apstrādā, paņem no viņa vairāk
naudas un arī veselības ziņā viņš cieš lielākus zau-
dējumus, nekā oficiālā, atklātā krogu. Ar kādiem lī-
dzekļiem mēs arī neapkarotu alkoholu, te nekādu pa-
nākumu nav; gan otrādi — mēs panākam zināmu
demoralizējošu iespaidu, jo žūpības apkarošanas li-
kuma piemērošana notiek tik plašos apmēros un viņu
tik atklāti pārkāpj, ka ir jau pamats domāt par demo-
ralizējami. Otrkārt, visas tās šmakolkas, kandžas
un, kā viņas visas nesauc, ir ārkārtīgi nehigiēniski iz-
gatavotas, ar kaitīgu vielu piejaukumiem un katrā
ziņā bojā veselību daudz vairāk nekā valsts degvīns.
Arī šis apstāklis būtu jāievēro.

Bet par visām lietām jāturas pie pārliecības, ka
šis jaunais pārgrozījums nāks tikai par labu arī īstai
žūpības apkarošanai un viņš bez tam, lietojot Bast-
jāņa kunga izteicienu, pasargās vienu no tām val-
zivīm, uz kurām turas mūsu budžets un bez kurām
nevar budžetu sabalansēt. Es jau ar skaitļiem de-
monstrēju, kā kritusies spirta monopola ienākumi.
Domāju, ka par spirta monopola ienākumiem mums
visai nopietni jāparūpējas. Tagad nedrīkstam ļaut
viņiem krist, sevišķi uz kontrabandas un kandžas rē-
ķina. Tādēļ šis likums katrā ziņā jāpieņem. Tech-
niskās nepilnības, uz ko šeit aizrādīja iepriekšējie ru-
nātāji, katrā laikā varētu novērst.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Radziņam.
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E. Radziņš (sociāldemokrāts): Šo pārgrozījumu
aizstāvji Breikša, Mīlberga un Zaķa kungi mēģināja
tos aizstāvēt ar valsts fiska interesēm; Mīlberga
kungs pat atsaucās uz Valku un Somiju. Man jāpa-
ziņo, ka Valkas pilsētas pašvaldība neviena gadījuma
nav pretojusies degvīna noliktavu vai veikalu atvēr-
šanai, bet gan visādi to sekmējusi; tāpat atsaukšanās
uz Somiju ir nevietā. Pašvaldības un arī pašvaldī-
bas kommisijā neprasa pilnīgu alkohola tirdzniecības
noliegšanu, bet ir pret tādu stāvokli, ka bez legāliem
alkohola tirdzniecības uzņēmumiem, varētu pastāvēt
bez pilsētu un lauku pašvaldību piekrišanas vēl arī
nelegāli krodzniecības veikali, kurus varētu atvērt
pēc šiem pārgrozījumiem nevis pierobežas josla vien,
bet visā Latvijā, arī valsts vidienā. Taisni šie nele-
gālie krodzniecības veikali vislielākā mērā sekmēs
kontrabandas spirta, šmakolkas un citu tamlīdzīgu
surrogātu pārdošanu. Pašvaldības kommisijā vien-
balsīgi izteicās par šo pārgrozījumu noraidīšanu.

Tas motīvs, ko šeitmēģināja pievest Zaķa kuiigs,
it kā pēdējos gados strauji kritusies ienākumi
no alkohola tirdzniecības, neiztur kritikas. Te jā-
ievēro, ka sakarā ar krizes iestāšanos visa tirdznie-
cība sašaurinājusies par 60%, un, javisa pārējā tirdz-
niecība ir sašaurinājusies, tad dabīgi,_ ka alkorfbla
tirdzniecībai arī jāsašaurinās. Ja bija kāda vajadzība
grozīt šo likumu, tad to varēja darīt parastā kārtība,
bet nesteigties ar likuma grozījumiem, kam ir dziļš
principiāls raksturs, kas ir saistīti ar sociālo politiku
un valsts financēm. Nekāda vajadzība nebija to da-
rīt, to varēja darīt parastā likumdošanas kārtībā. Šo
pārgrozījumu izdošanā saskatāms alus brūžu sindi-
kāta iespaids. Es pašvaldības kommisijas vārdā uz-
turu priekšlikumu šos pārgrozījumus noraidīt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pašvaldības kommi-
sijas uzdevumā deputāts E. Radziņš liek priekšā —

Satversmes 81. panta kārtībā izdotos pārgrozījumus liku-
mā par alkoholu saturošu vielu ražošanu, aplikšanu ar no-
dokļiem un pārdošanu — noraidīt.

Deputāti K. Skalbe, G. Mīlbergs, J. Vinters, A.
Eglītis, K. Kiršteins u. c. iesnieguši priekšlikumu —

Pārgrozījumus likumā par alkoholu saturošu vielu ražo-
šanu, aplikšanu ar nodokļiem un pārdošanu noraidīšanu resp.
nodošanu kommisijam nobalsot aizklāti-

Tā tad nobalsošana par deputāta Radziņa priekš-
likumu un reizē arī par prezidija priekšlikumu notiks
aizklāti. Lūdzu izdalīt zīmītes. Balsošanas kārtība
būs sekojoša. Lieku tagad uz balsošanu deputāta
Radziņa priekšlikumu. Ja šo prieklikumu pieņems,
atkritīs prezidija priekšlikums; ja to noraidīs, skai-
tīsies par pieņemtu prezidija priekšlikums un šie pār-
grozījumi būs nodoti pašvaldības un finanču, tirdznie-
cības un rūpniecības kommisijam. Stāsimies pie bal-
sošanas! Tie, kas balso par deputāta Radziņa priekš-
likumu, t. i. par pārgrozījumu noraidīšanu, raksta uz
zīmītēm — „par"; kas balso pret, raksta — „pret".
Kas atturas, raksta — „atturos". Baltas zīmītes skai-
tīsies nederīgas. Vai visi deputāti ir saņēmuši zīmī-
tes? Vai visi ir izpildījuši zīmītes? Lūdzu salasīt
zīmītes! Vai visi ir nodevuši zīmītes? Jaunas zī-
mītes neviens nepieprasa. Iebildumus neviens ne-
ceļ. Lūdzu saskaitīt zīmītes! — Balsošanas rezul-
tāts: par deputāta Radziņa pašvaldības kommisijas
uzdevumā iesniegto priekšlikumu nodotas 46 balsis,
pret — 43 balsis. Tā tad šie pārgrozījumi noraidīti.
(Reti applausi kreisā pusē.)

Tālāk satversmes 81. panta kārtībā Ministru ka-
binets izdevis un piesūtījis prezidijam noteikumus par
darba apgādēm. Prezidijs liek priekšā n^doTTos so-
ciālas likumdošanas kommisijai. Pie šī priekšlikuma
vārds deputātam Veckalnam.

A. Veckalns (sociāldemokrāts): Ja šis likums
būtu domāts, lai tanīs pilsētas, kur mums vēl nav dar-
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ba apgāžu, tās ievestu, tad tas būtu vēlami, jo pašreiz
ziņas ievāc tikai 35 pilsētas; 23 pilsētās nav ziņu par
bezdarba stāvokli. Bet Tautas labklājības ministrija,
kā redzams no šiem noteikumiem, negrib organizēt
darba apgāžu tīklu Latvijas mērogā, t. i. visās pilsē-
tās, bet gan grib uzlikt savu ķetnu tām darba apgā-
dēm, kuras jau darbojas. Laikam pēc Tautas lab-
klājības ministrijas domām šīs darba apgādes ir pā-
rāk pretimnākošas reģistrētiem bezdarbniekiem, tā-
pēc jums ir vajadzīga Tautas labklājības ministrijas
iejaukšanās.

4. pantā norādīts, ka pastāvošās darba apgādes
padotas Tautas labklājības ministrijas uzraudzībai.
Tālāk ir ,vēl stingrāks noteikums — pilsētu darba ap-
gādes Tautas labklājības ministrija var pārņemt pil-
nīgi savā pārziņā, uzraudzībā uz laiku,ko nosaka tau-
tas labklājības ministris. Tā tad, ja būs bezdarbs tā-
dos apmēros kā šoziem un vajadzēs bezdarbniekus
no pilsētām izformēt, aizvest kaut kur džungļos, ne-
labvēlīgos apstākļos, tad uz zināmu laiku iedarbosies
Tautas labklājības ministrija ar savām represijām,
pārņemdama šīs darba apgādes savā pārziņā. Tāda
kārtība nav vēlama, tā var novest tikai pie nevēla-
mām parādībām. Atstumt demokrātiski vēlētas per-
sonas un iecelt inspektorus — tāds ir priekšlikuma
nolūks.

Tālāk 5. pantā ir teikts, ka bezdarbniekam jāpie-
ņem piedāvātais darbs. Atkal nav nekāda norādīju-
ma, vai tas darbs viņam ir piemērots, vai nē. Mēs zi-
nām, ka tagad mežu darbos nosūta cilvēkus, kas ab-
solūti nav piemēroti fiziskam darbam. Viņus nosūta
uz Tautas labklājības ministrijas izdota rīkojuma pa-
mata. Šādas sūdzības mums ienāk no vairāk pil-
sētām.

Inspektori, kas iecelti no Tautas labklājības mi-
nistrijas Rīgas darba biržā, nav ierēdņi, kas censtos
nokārtot un atvieglot bezdarbnieku stāvokli; bet tie
ir īsti komisāri, kas iziet uz darba biržas izformēša-
nu un tur reģistrēto bezdarbnieku grūtā stāvokļa pa-
sliktināšanu. Šo motīvu dēļ sociāldemokrātu frakci-
ja liek priekšā noteikumus par darba apgādēm no-
raidīt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk neviens
nevēlas? Debates izbeigtas. Nāks nobalsošanā de-
putāta Veckalna iesniegtais priekšlikums:

«Noteikumus par darba apgādēm,kas izdoti satversmes 81.
panta kārtībā, noraidīt."

Ja šo priekšlikumu pieņems, atkritīs prezidija
priekšlikums, ja to noraidīs, skaitīsies par pieņemtu
prezidija priekšlikumsun noteikumi par darba apgā-
dēm bus nodoti sociālās likumdošanas kommisijai.
Lieku deputāta Veckalna priekšlikumu uz balsošanu.
Ludzu pacelties tos, kas ir par deputāta Veckalna
priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret
to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu
nav. Balsošanas rezultāts. Par deputāta Veckalna
priekšlikumu nodotas 36 balsis, pret — 40 balsu. De-
putāta Veckalna priekšlikums noraidīts. Līdz ar to
šie noteikumi nodoti sociālās likumdošanas kom-
misijai. —

Deputāti A. Rudevics, A. Veckalns, Br. Kalniņš,
Kr. Eliass, R. Dukurs u. c. iesnieguši steidzamu pie-
prasījumu valdībai. Lūdzu sekretāru to nolasīt.

Sekretāra biedrs T. Pavlovskis:
„Saeimas prezidijam.

Ludzu celt Saeimai priekšā sekojošu steidzamu pieprasīju-
mu valdībai:

Latvijā pašreiz reģistrēti ap 40.000 bezdarbnieku, no ku-
riem pec Tautas labklājības ministrijas ziņām, sabiedriskos un
meža darbos nodarbināti ap 16.000, tā kā bez darba paliek vis-
rnaz _ 24000 cilvēku, kuriem vēl jāpieskaita uz laukiem un ma-
zākas provinces pilsētas nereģistrētie bez darba palikušie strād-
nieki.

Tā kā neruLstāv nekādi likumi par strādnieku nodrošinā-
šanu bezirsļgjjjpdījumā un ari valdība bez darba palikušiem
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nekādus pabalstus neizsniedz, tad bez darba palikušo strādnieku
un viņu ģimeņu stāvoklis ir ļoti kritisks un viņu eksistence ap-
draudēta.

Meža darbi, kuros bija. paredzēts nodarbināt lielāku skaitu
bezdarbnieku un laucinieku-zirdzlnieku, no valdības organizēti
ļoti vēlu un samērā šauros apmēros. Cenas pie mežu darbiem
tik zemas, ka nav iespējams nopelnīt kaut cik cilvēcīgu algu,
bez tam visos meža darbos jūtams darba organizācijas trūkums,
kas padara darba apstākļus nepanesamus. Pie smagiem un vā-
jākiem organismiem nepiemērotiem darbiem spiež strādāt arī
sievietes-mātes un jauniešus.

To ievērojot, _ griežamies pie valdības ar pieprasījumu: vai
viņai šie fakti zināmi un ko viņa domā darīt, lai gādātu darbu

bez darba palikušiem strādniekiem pilsētās un laukos, vai iz-
sniegtu pabalstus tiem, kam darbu nav iespējams dot, kā arī,, lai
gādātu par cilvēcīgu algu un ciešamiem darba apstākļiem meža
darbos?"

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Augstā nama locekļi
ir jau iepazīstināti ar šo pieprasījumu. Vārds pie-
prasījuma motivēšanai deputātam Rudevicam.

t/A. Rudevics (sociāldemokrāts): Deputātu kungi!
40.000 bezdarbnieki Latvijā liecina par to, ka pēdējā
laika Latvijā saimnieciskās dzīves sabrukums ir gā-
jis ātriem soļiem uz priekšu, un ja paskatāmies to
saimniecisko politiku, kādu izvedušas dažādās pil-
soniskās valdības pēdējos gados, tad nav arī brīnums,
ka tas tā noticis. Protama lieta, mēs nevaram pra-
sīt no Latvijas valdības, kāda viņa arī nebūtu, lai tā
ar Latvijas valsts līdzekļiem pilnīgi novērstu saim-
niecisko krizi, kas plosās visā pasaulē un kas ir visas
tagadējās iekārtas rezultāts; bet ja attiecīgos gadī-
jumos būtu sperti lietderīgi un sapratīgi soļi, tad šī
krize vismaz varēja tikt mīkstināta un arī viņas se-
kas — bezdarbs nebūtu bijis tik liels, kāds tas ir
tagad. Viens šīs politikas stūrakmenis bija dažādo
piemaksu politika, ko zemnieku savienība piespieda
izvest no viņas atkarīgām valdībām, un šī politika,
kuras uzdevums it kā būtu bijis nostabilizēt lauksaim-
niecības produktu cenas un mazināt lauksaimniecībā
krizi, patiesībā iztukšoja visas valsts rezerves. Tie-
ši šai politikai uz pēdām sekoja vispirms krēditu sa-
šaurināšana un banku darbības apturēšana, uzticības
zaudēšana — iestājās tā sauktā uzticības krize un
reizē ar to arī pilnīgs rūpniecības sabrukums. Bla-
kus šai piemaksu politikai lauksaimniekiem centās
nostādīt piemaksu politiku' arī attiecībā uz pilsētu
rūpniekiem un tirgotājiem. Tā bija muitu politika,
kura izgāja uz dzīves sadārdzināšanu, uz to priekš-
metu sadārdzināšanu,ko ražo pilsētās. Tāpēc ir ļoti
dīvaini, ja no šiem politikas izvedējiem mēs tagad
dzirdam žēlošanos „Brīvā Zemē" no kādas lauksaim-
niecības nedēļas Valmierā, ka pašizmaksa lauksaim-
niecības ražojumiem palikusi joprojām augsta, jo vi-
sas tās lietas, kas lauksaimniekam jāpērk, ir paliku-
šas dārgas, neskatoties uz to, ka lauksaimniecības ra-
žojumu cenas noslīdējušas ārkārtīgos apmēros. Sa-
kait, kungi, kas tad nu ir vainīgs pie tā, ka lauksaim-
niekam nepieciešamās lietas jāpērk par dārgu naudu?
Tur vainojama jūsu pašu muitas politika, akcīzes po-
litika u. t. t. Ja nu lauksaimnieks saka, ka viņam
ir grūti nopirkt, ka viņš nevar pie tagadējām cenām
nopirkt samērā dārgos rūpniecības ražojumus, tad,
sakait, kā lai tos nopērk strādnieks un bezdarbnieks?
Viņš nevar itin neko nopirkt par savu pusalgu, kas
ir daudzkārt zemāka par to algu, ko viņš nopelnīja
agrāk; pie tam jāsaka, ka arī agrāk šīalga bija ļoti
zema.

Piemaksu politikas aizstāvji vēl tagad nav liku-
šies mierā un tikai cerē arī tās paliekas, kas vēl ir
valsts kasē — pareizāk sakot, tur vairs gandrīz nekā
nav — izsaimniekot. Protama lieta, ka tanī pat laikā
jusnebūt nedomājat par tām piemaksām, ko vajadzētu
izsniegt strādniekiem, kas zaudējuši visu savu algu,
bet gan ar šīs savas politikas palīdzību mēģina uzlikt
šiem cilvēkiem jaunas nodevas un jaunas akcīzes, tā
visādos veidos mēģinot novest algas cilvēku stāvokli

Krājumā Saeimas Stenografu
biroja Rīgā, Saeimas laukumā.

uz pēdējo pakāpi. Vēl tagad šādā ceļā daudzi cerē
ko iegūt no valsts tukšās kases un vēl tagad cerē ie-
dzīvoties vienīgi uz strādnieku rēķina, lai piepildītu
savas kabatas.

No šīs jūsu politikas tad nu arī izriet tas, ka par
bezdarbniekiem nav gādāts, vai ir gādāts ļoti maz.
No 40.000 bezdarbniekiem sabiedriskos darbos nodar-
bināti tikai ap 16.000. Tā tad 24.000 no visiem reģi-
strētiem bezdarbniekiem (kas vēl nav visi) ir bez
darba. Kopā ar ģimenes locekļiem šie bezdarbnieki
sastādīs apmēram 60.000—70.000 cilvēkus, kas ir bez
algas, bez ienākumiem, bez eksistences līdzekļiem.
Valdība un Tautas labklājības ministrija mēdz aiz-
bildināties, ka no šiem 40.000 bezdarbnieku taču vai-
rāk kā viena trešā daļa esot nodarbināti; šāds stā-
voklis esot pilnīgi normāls un dabīgs, tāpēc ka arī ci-
tus gadus esot bijis apmēram tāds pat nodarbināto
procents. Es gribu teikt, ka ir pilnīgs absurds tā ru-
nāt, jo skaitļi paši par sevi taču runā. Ir starpība,
vai bez darba un maizes ir 24.000 resp. 60.000—70.000
cilvēku, rēķinot kopā ar visiem ģimenes locekļiem,
jeb vai bez darba ir kādi 2000 vai 3500 cilvēku. Pro-
cents te nespēlē nekādu lomu, bet gan krīt svara
absolūtie skaitļi. Pēc Rīgas darba apgādes ziņām
Rīgā no 17.000 bezdarbniekiem tagad nodarbināti
drusku pāri par 6000 cilvēku; tā tad bez darba paliek
drusku pāri par 10.000 cilvēku. Bet pagājušā gadā
šinī pat laikā, t. i. 15. februārī Rīgā bez darba bija
tikai 1680 bezdarbnieku. Kā to var salīdzināt un
teikt, ka stāvoklis ir tikpat normāls kā citos gados.
Es domāju,ka tādu mērauklu šeit nekādā ziņā nevar
pielikL Stāvoklis ir traģiskāks un kritiskāks nekā
citos gados. Tagad šie 24.000 divkārt pārsniedz gan-
drīz visu to bezdarbnieku skaitu, kāds mums bija
citos gados. Tā tad, redziet, cik lielā mērā Latvijā
gājis uz priekšu šis sabrukuma process.

Bez šaubām, šos projektus veicinājusi tā politika,
ko izved agrākās Celmiņa un Ulmaņa valdības un ko
tagad turpina Skujenieka, tā sauktā, nacionālā valdī-
ba. Ja palūkojamies, kādi līdzekļi izdoti bezdarba
apkarošanai, tad jāsaka, ka valdība no savas puses
arī to mazumu, ko viņa līdz šim ir darījusi, nav darī-
jusi labprāt; viņa to vienmēr ir darījusi, vai nu uz
pašu bezdarbnieku, vai uz strādnieku organizāciju
spiediena, ar ļoti lielu pretspiedienu no lielākām un
stiprākām koalīcijas frakcijām, kādas te sēd labā
spārnā, sevišķi no zemnieku savienības. Pati valdī-
ba, ja viņai būtu dotas brīvas rokas, būtu 2 un 3 rei-
zes mazāk izdarījusi bezdarba apkarošanas laukā.
Bet arī tas,_kas ir darīts, ir vēl ļoti maz un ļoti nepie-
tiekoši. Kā zināms, nekādas bezdarbnieku nodroši-
nāšanasmums nav, nekādas pabalstu sistēmas mums
arī nav, izņemot dažas lielākās pilsētas kā Rīgu, kur
pašvaldība nāk palīgā ar dažiem pabalstiem, ar dažu
zupu izsniegšanu dienā. Tas ir viss, citur nekas nav.
Ta tad kliegšana par to, ka bezdarbnieki saņēmuši no
valsts lielus pabalstus, nav patiesība.

Saeima pieņēma likumu par bezdarba apkaroša-
nas fonda radīšanu. Šo, no sākuma kaut cik pieņe-
mama forma izstrādāto likumu beidzot galīgi sa-
kropļoja, tā kā viņš dzīvē kļuva neizvedams. Un kas
no viņa ir tagad iznācis šīs valdības rokās? Man
pie rokas ir dati, ko šis likums ir devis. Bija aprēķi-
nāts, ka šim likumam vajaga dot kādus 400.000 latus
'mēnesī, kas sastādās no pašu strādnieku un darba
devēju iemaksām, no ierēdņu algu atvilkumiem, no
namsaimnieku unbrīvo profesiju iemaksām. Sākot
ar 1. janvāri, kamēr pa daļai šīssummas skaitās ieka-
sētas, šis likums pēc Tautas labklājības ministrijas
ziņām ir devis 103.852 latus. Šī summa samērā ar
to, ko cerēja nošī likuma saņemt, ir ļoti niecīga. Kas
zīmējas uz strādnieku un darba devēju iemaksām,
kas nak caur slimo kasēm, tad ir paredzēts ieņemt
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300.000 latumēnesī. Ienākuši tikai 59.000 latu. Tas,
kas vel varētu ienākt, ir aizkavējies pie darba devē-
jiem, kuri šos procentus atskaita. No ierēdņiem, pro-
tams, katru mēnesi ir iespējams atskaitīt attiecīgus
procentus. Pēc aprēķiniem atskaitījumam no ierēdņu
algām vajadzētu būt 100.000 latu mēnesī. Saņemts
ir tikai 43.000 latu. Uz jautājumu, kur paliek pārējā
summa, atbild — Finanču ministrijas rīcībā. Tā tad
laikam kādām citām vajadzībām. (Saucieni pa kreisi:
„Klau, klau!")

Tālāk, kas attiecas uz brīvo profesiju un nam-
saimnieku iemaksām, tad valdība vēl nav atradusi,
kādā veidā no viņiem šīs iemaksas iekasēt, jo tas esot
techniski sarežģīts, grūts un neatrisināms jautājums.
Man liekas, ka valdība to neatrisinās, un jašī valdība
to neatrisinās, tad būs jāpaceļ jautājums par likuma
atcelšanu, jo galu galā turīgās aprindas, kas varētu
piedalīties ar nodevām, to nedomā darīt. Valdība ne-
domā viņas piespiest to darīt, un viņa ari nevarēs
piespiest.

Tagad ir vēl viens jautājums— par mežu dar-
biem. Ar mežu darbiem gribēja aplaimot pat 10.000
bezdarbnieku, tāds projekts vismaz parādījās laik-
rakstos un valdības iestādēs. Bet kā ir ar šo jautā-
jumu? Vai arī šinī ziņā valdība ir steigusies laikā
kaut ko darīt, paredzot plašo bezdarbu? Atcerie-
ties, kungi, ka jau pāris gadu atpakaļ, kad bija skaidri
redzams, ka mūsu privātais koka tirgus ir galīgi sa-
brucis, ka valdībai vajaga ķerties saimnieciskā kārtā
pie mežu darbiem, ja grib aizpildīt to robu un turpi-
nāt mežu darbos izmantot šo mūsu dabīgo saimnie-
cisko nozari, — sociāldemokrāti uzstājās par»mežu
izstrādāšanu saimnieciskā kārtā. Pagāja gads pēc
gada, kamēr valdība beidzot bija spiesta ar to nodar-
boties. Visu laiku viņa atrunājās, ka tā ir privātā
rūpniecība, ka koku tirgus nav valsts darīšana, un
mēģināja ar dažādu procentu nolaišanu pamudināt
kokrūpniekus uz mežu izmantošanu. Bet velti — pri-
vātie koktirgotāji pie mežu darbiem neķērās, viņi pra-
sīja augstus procentus par šo darbu. Vēl pēdējā ru-
denī runāja par mežu darbiem, bet nekā nedarīja.
Tikai pēdējos mēnešos, kad jau tuvojās pavasaris,
valdība sāka rīkot mežu darbus; tikai februārī sāka
meklēt zāģus un cirvjus, sāka meklēt bezdarbniekus,
ko dzīt mežu darbos. — Ja jautājam, cik mežu dar-
bos nodarbināti tad pēc Tautas labklājības mini-
stru^ datiem tādu ir drusku vairāk par 2500 visā
Latvijā. Tā tad mežu darbos, pateicoties ieskatam,
kas līdz šim mājoja pilsoniskās valdībās, ka pēc ie-
spējas nevajaga valstij iejaukties, līdz šim nekas nav
izdarīts. Ja nu sevišķi zemnieku savienības aprindas
un arī tās pilsoniskās grupas, kas grib uzmesties par
lielam zemnieku aizstāvēm, saka: kas tad ir bez-
darbs, tas ir tikai pilsētu jautājums, tur ir salasīju-
šies vis[ sliņķi un dienas zagļi, kas nevēlas strādāt,
un sociāldemokrāti viņus tur kopā, uzskatīdami šo
armiju kā savus piekritējus, kas par viņiem balso, un
izdabūdami viņiem lielus pabalstus, tad jājautā: vai
patiesi bezdarba jautājums tagad ir tikai pilsētnieku
jautājums? Paprasait kuram katram zemniekam uz
laukiem, katram jaunsaimniekam,katram mazam cil-
vēkam, kas savu maizi pelnī ar zirgu mazos provin-
ces centros un miestiņos, un jūs dzirdēsit, ka arī viņi
cieš no_ bezdarba, ko jūs esat sagādājuši. Jūs, tagad
valdošas partijas ar savu politiku esat sagādājušas *
to tāda kārtā, ka tos pāris desmit latu, ko meža strād-
nieki un zemnieki nopelnīja mežu darbos, viņi vairs
nevar nopelnīt. Tā tad arī šinī virzienā, kur tiešām
varētu ko darīt bezdarba posta novēršanai, jūs neko
neesat darījuši, un jūsu lielīšanās, ka jūs gribat kaut-
ko darīt bezdarbnieku labā, ir tukša runa. Jūs ne-
varat neko darīt arī laucinieku labā. Pēdējā laikā
organizē mežu darbus. Kā tad viņus organizē? Tā :

organizācija iedomāta tā, ka no darba biržas paņem
pāris tūkstošus bezdarbnieku un aizdzen uz Dunda-
gas vai citiem mežiem, nemaz neskatoties uz to, vai
cilvēki ir pienācīgi apģērbti vai nē, vai viņi ir kād-
reiz ņēmuši zāģi rokā vai nē. Pēc tam mežziņiem
nosaka, lai gādājot par to, ka aizsūtītie bezdarbnieki
nevarētu pārāk daudz izpelnīt.

Kādas ainas tad nu var novērot šajos darbos?
(/. Višņa no vietas: „Tā ir cilvēku spīdzināšana!")
Tiešām, tā ir cilvēku spīdzināšana. Kas attiecas uz
izpeļņu, tad man vietējie Dundagas cilvēki, kas katru
gadu strādā mežu darbos, teica, ka pat strādājot no
tumsas līdz tumsai nevarot izpelnīt 2 latus dienā. To
saka īstie mežstrādnieki, bet cik tad izpelnīs Rīgas
bezdarbnieki, kas šo darbu nav strādājuši? Viņi taču
nevarēs nopelnīt latu, ne arī Ls 1.50 dienā. Tāpēc
nav jābrīnās par to, ka Rīgas strādnieks, kurš,
varbūt, nav pat ar šiem darba rīkiem strādājis, vai-
rāk par 60 santīmiem nevar izpelnīt; bet mežu dar-
bos, kur pastiprinātā kārtā plīst drēbes, ar to pat
maizei neiznāk.

Kas zīmējas uz pārtiku, tad izrādās, ka arī šinī
ziņā, ja ne visi, tad daudz lauksaimnieki izmanto
strādniekus; un tie, kuri savu kartupeļu pūru citādi
pārdotu ļoti lēti, zem 2 latiem, bezdarbniekiem grib
pārdot vienu mārciņu par 10 santīmiem. Saprotams,
ka tādos apstākļos bezdarbnieks, kas pie tādas algas,
tādiem pārtikas un citiem galīgi nenoorganizētiem
apstākļiem iziet mežu darbos, nebrīnāties, ka viņš
bēg atpakaļ, jo pie tādiem apstākļiem viņš nevar
strādāt, viņam mežā jānomirst.

Redzat, kā sekas no šādas saimnieciskās politi-
kas, no vispārējās saimnieciskās politikas, ar ko jūs
Latviju esat noveduši pie ļoti ātra saimnieciska sa-
brukuma un vedat arvien tālāk; no šādas saimnie-
košanas atsevišķos resoros, tāpat arī atsevišķās
saimniecības nozarēs, radies tas plašais bezdarb-
nieku skaits, kuru mēs vērtējam tagad pie 40.000.
Bet mēs zinām, ka zemnieku savienības kungi lietu
grib nostādīt otrādi. Viņiem nekad neliekas, ka bez-
darbs ir viņu politikas sekas; viņiem vienmēr liekas
otrādi, ka šis plašais bezdarbs ir visas nelaimes cē-
lonis. Tāpēc viņi, lūk, saka tā: Vai pie mums vis-
pār bezdarbs drīkst būt? Vai nevajadzētu tikai ar
policejiskiem līdzekļiem piespiest bezdarbniekus
braukt uz laukiem. Viņi skatās uz bezdarbniekiem
kā uz upuriem, kas paguvuši izbēgt no viņu rokām
un kurus viņi nav paguvuši izmantot laukstrādnieku
algas nosišanai. Tāda, lūk, ir viņu galvenā problēma
lauksaimniecības krizes atrisināšanā.

Tāpēc arī uz bezdarbniekiem skatās, tā, ka tos
visus vajadzētu saņemt ciet un ar varu aizvest uz
laukiem un piesiet pie vienas zināmas vietas. Man
jāsaka, ka to arī grib izdarīt, izdodot darba grāmati-
ņas, tā saucamās „vilku pases", lai varētu noskaidrot,
kur katrs strādnieks strādājis un lai varētu izdibināt,
kādas viņam bijušas attiecības ar darba devēju, kas
viņš ir u. t. t, un tad izvēlēties to vairāk uzticamo
strādnieku. Šīs darba grāmatiņas vajadzīgas, lai
varētu noskaidrot katra strādnieka pagātni. Pro-
tams, tas nav strādnieku interesēs, jo strādnieks bieži
vien ir spiests neteikt taisnību savam darba devē-
jam unprotams, naida un konflikta gadījumos ar dar-
ba devēju, pēdējais savam bijušam strādniekam, ar ko
viņš nonācis konfliktā, pie aiziešanas nekādu labu ap-
liecību jeb atsauksmi nedos.

Paceļas jautājums, vai patiesi demokrātiskā
Latvijā ir tikai viens līdzeklis, kā bezdarbniekus pie-
spiest iet uz laukiem? Vai ir tikai viens vienīgs lī-
dzeklis un pie tam spaidu līdzeklis, kā to panākt?
Man jāsaka, ka ar spaidu līdzekļiem ierobežot strād-
nieku kustības brīvību pie vislabākās gribas jums to-
mēr neizdosies. Ja jūs domājat, ka sociāldemokrāti
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ir vainīgi pie ta, ka strādnieki cenšas tikt pilsētā,
tad uz to es jums varu atbildēt, ka strādnieki un pā-
rējie iedzīvotāji no jaukiem pilsētas ir centušies tikt
jau tad, kad sociāldemokrātu partijas Latvijā vēl ne-bija; tapec ir pilnīgi veltīgi uz to atsaukties.

Ta tad vienīga recepte, kas tagad valdošām par-
tijām ir bezdarba jautājuma atrisināšanā, ir — pēc
iespējas mazāk dot līdzekļu. Tos līdzekļus pēc viņu
domam varētu izlietot turīgāko lauku aprindu pie-
maksām. Peciespejas mazāku pretimnākšanu bez-'
darbniekiem,_ka zemnieku savienība prasa; jaumarta
vļdu, kad bus vislielākais un visasākais bezdarbs,
pārtraukt bezdarbnieku reģistrēšanu, lai viņi, tā sa-
kot, izklīst pa visiem pasaules vējiem, un tad, varbūt,
iekritīs zemnieku savienības rokās un palīdzēs veikt
to lielo svētīgo darbu pie «lauksaimniecības krizes
mazināšanas" ar laukstrādnieku un vispār visu strād-
nieku algu nosišanu. — Tas ir tas, ko tagad grib pa-
nākt zemnieku savienība u. c. valdošāspartijas. Pro-
tama lieta, ka šāda politika nav dibināta uz to, lai vi-
siem Latvijas pilsoņiem būtu nodrošināta kaut vismi-
nimālākā eksistence. Šāda politika dibinājās uz to,
lai viena pilsoņu daļa — visi bezdarbnieki mirtu badā
un tad, varbūt, būtu spiestiiet par vēderu strādāt pie
lauksaimniekiem; citiem vārdiem sakot, tas nozīmē
saskatīt tagadējas saimnieciskās krizes cēloņus tanīs
nelaimīgos strādniekos, kas paši ir šīs krizes upuri,
vislielākie cietēji no šīs krizes. Te nav, ko runāt par
taisnību un morāli — te morāles nav; šeit ir tikai
zināmas šķiru attiecības, šķiru egoisms no tagad val-
došo partiju un vadošo šķiru puses, kas nerēķinās
ne ar ko, lai tikai piespiestu strādnieku atdot pēdējo
kreklu, kas viņam ir, par labu tam šķirām, kas pašas
ar savu politiku šinī krizē iestigušas un neprot no
viņas tikt lauka.

Mēs ar savujpieprasījumu vēršamies pret taga-
dējo valdību. Mes prasām, vai viņai ir zināms —
mes domājam, ka viņai ir zināms, bet viņa negrib zi-
nāt to, kas patiesībā ir — un ko viņa domā darīt ar
šiem 24.000 bezdarbniekiem un vēl daudz tūkstošiem
viņu ģimenes locekļiem, kas palikuši bez darba? Vai
viņai ir kāds plāns un projekts? Cik es esmu dzir-
dējis, tad viņai neesot vairs līdzekļu tālāko sabie-
drisko darbu organizēšanai, un nav šo līdzekļu tāpēc,
ka laika par šiem līdzekļiem negādāja. Mēs nāksim
ar priekšlikumiem pie ministra atbildes uz mūsu pie-
prasījumu un liksim priekšā spert soļus, lai sagādātu
pagaidām dažus miljonus latu bezdarba apkarošanai
un sabiedrisko darbu organizēšanai. Es domāju, ja
būtu griba, tad varētu daudz vairāk darīt nekā tagad.
Saprotama lieta, ka visus bezdarbniekus tagadējā
valdība nenodarbinās. Tāpēc tur, kur nevar rast
darbu, jādod nepieciešamais eksistences minimums
tiem bezdarbniekiem, kas paliek bez darba.

Ne ar tādiem paņēmieniem, ko te piekopj dažas
pilsoņu organizācijas, kas sludinās un reklamējas
«Jaunākās Ziņas" ar savu labdarību attiecībā uz da-
žiem simtiem bezdarbnieku bērnu, uz dažiem simtiem
trūcīgo, kur mēģina viņiem palīdzēt, atmetot saplīsu-
šus un nekur nederīgus drēbes gabalus, — var palī-
dzēt. Tāpat nav līdzēts nevienam no lauku ļaudīm, kas
gaida valsts mežos darbus un kas tagad, tikai, ar zir-
gu strādājot, var nopelnīt ne vairāk kā 2, 3 latus. To
nevar uzskatīt par p _eļņu, par tādu ienākumu,kas var
šo cilvēku nodrošināt.

Tāpēc mēs nevaram apmierināties ar to stāvokli,
kādā pašreizējās valdības politika ir novedusi valsts
saimniecisko dzīvi, kuras sekas ir šī 40.000 lielā bez-
darbnieku armija. Mēs griežamies pie valdības un
Saeimas, lai prasītu no valdības atbildību par to pil-
soņu likteni, kas tagad nonākuši pilnīgi bezizejas stā-
voklī. Te nav vietā ņirgāšanās, kāda izskan pilso-
niskā presē; te nav vietā zobošanās un noliegšana.

Fakts paliek fakts; apstākļi ir tādi, kādus tēlo skaitļi.
Tapec te ir vieta tikai nopietni darbi, priekšlikumi
un projekti, kuri varētu bezdarbu mīkstināt. Pro-
tams, mums nav nekādas illūzijas, ka tagadējā val-
dība un pilsoniskais vairākums to spēs. Nespēs un
negribēs to darīt tāpēc,ka visas citas vajadzības, pie-
mēram, militāras vajadzības, nevajadzīgu augstāko
ierēdņu štatu uzturēšanas, plašas reprezentācijas, tu-
rīgo šķiru atsvabināšana no nodokļiem — tie visi ir
jautājumi, kas tagadējai valdībai ir daudz svarīgāki
neka bezdarbnieku dzīvības, nekā bezdarbnieku ģi-
menes un viņu likteņi. Bet šiem cilvēkiem ir jāredz,
uz ko iziet tagadēja politika, ka šī politika viņus sit
un pātagu, kas viņus sit, tur rokās tagadējā Skuje-
nieka un demokrātiska centra nacionālā valdība.
(Saucieni pa kreisi: «Pareizi!")

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Iesniedzēji
apzīmejušipieprasījumu par steidzamu. Vispirms jā-
izšķir jautājums par steidzamību. Viens deputāts var
dabūt vardu par steidzamību, otrs — pret, uz pie-
cām minūtēm. Kasvēļas vārdu? Vārdu neviens ne-
veļas. Nobalsošanā nāk steidzamība. Lūdzu pacel-
ties tos, kas ir par steidzamību. Acīmredzot vairā-
kums.— Stājamies pie pieprasījuma apspriešanas
pec būtības. Atklāju debates. Vārds deputātam
Veckalnam.

v A. Veckalns (sociāldemokrāts): Deputātu kungi!
Mans frakcijas biedrs Rudevics jau norādīja uz tiem
grūtiem apstākļiem, kādos pašreiz atrodas liela daļa
Latvijas iedzīvotāju, 40.000 ir bez darba, no tiem
16.000 strada sabiedriskos darbos, bet 24.000 stāv
dīka darba biržas. Starp šiem 24.000 ir daudz tādu,
kas gaida veltīgi 4, pat 5 mēnešus.uz darbu un laikam
šoziem darba netiks aiz ta iemesla, ka darbus rīko
ļoti šauros apmēros. No 16.000 sabiedriskos darbos
nodarbinātiem, lielākais vairums strādā tikai 12 die-
nas, pec tam atkal nak nākošā maiņa. Pēc ziņām,
kādas mums ir pieietamas no 1. februāra, redzam, ka
no tiem 37.000, kādi uz 1. februāri bijuši reģistrēti,
nodarbināti tikai 10.000 vīriešu un 2000 sieviešu, kopā
— 12.000. Bez darba tanī pašālaikā bijuši ap 16.000
vīriešu un. 8000 sieviešu, kopā apaļos skaitļos —
25.000. Ta _tad tikai x{% tiek nodarbināta un tikai
12 dienas, pec tam aiziet darba biržā un gaida ilgi,
pie kam nav ne mazāko cerību iekļūt darbā.

Vislielākais bezdarbnieku pieplūdums ir Rīgā,
kur aiztaisītas fabrikas, kur ari valsts atzinusi par
savu pienākumu ne tik vien pazemināt ierēdņiem al-
gas, ka mes šodien dzirdējām, bet arī savos autono-
mos pasākumos sašaurināt darbus, atlaižot plašā
skaita strādniekus. Ta pasta-tēlegrafa-tēlefona darb-
nīcas, kur strada 1200 strādnieku, mūsu valdības kun-
gi centušies darbus sašaurināt, atlaižot 700 cilvēku.
Tas pats ir citas valsts iestādēs, kur sašaurinājumi
izdarīti

^
atkal uz strādnieku un amatnieku rēķina, un

tāda kārta palīdzēts pildīt darba biržas. No 18.600
Rīgas darba birža reģistrētiem bezdarbniekiem, uz
1. februāri strādā tikai niecīgs skaits pie Rīgas pilsē-
tas un dzelzceļu darbiem, proti 550 cilvēku. Tautas
labklājības ministrija domāja iztīrīt darba biržas ar,
ta saucamiem, mežu darbiem. Tautas labklājības'mi-
nistris paziņoja, ka mežu darbos varēšot nodarbināt
5000 no Rīgas darba biržas. Izrādās, ka šis skaitlis
bija no gaisa grābts. Līdz šim izsūtīti mežu darbos
1080 cilvēku umar.to pieprasījums apmierināts. Tā
tad tautas labklājības ministris varēja nodarbināt ti-
kai 5 reiz mazāk bezdarbnieku, un šis pieprasījums
jau ir apmierināts. No šiem Rīgas darba biržā re-
ģistrētiem 18.600cilvēku lielam daudzumam ir apgā-
dājami mazi bērni, tā, piemēram, viens mazgadīgs
bērns ir kādiem 1200 bezdarbniekiem, 2 mazgadīgi
bērni ir 1400 bezdarbniekiem, 3 mazgadīgi bērni ?—
1571 bezdarbniekam, 4 — 245 bezdarbniekiem un 5

2*
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mazgadīgi bērni — 113bezdarbniekiem. Par nožēlo-
šanu Tautas labklājības ministrija izdevusi rīkojumu,
ka pirmkārt jāliekot darbā sievietes ar ierobežotām
darba spējām un mātes ar mazgadīgiem bērniem, lai
vīrieši stāvot rezervē un labi izbadojoties. Šāda rī-
cība nav attaisnojama. Te jāsper steidzīgi soļi un
jāpanāk, lai spēcīgos vīriešus liktu pie darba.

Ir 2 sabiedrisko darbu veidi: smilšu bēršana un
mežu darbi. Smilšu bēršanas darbi jau ir nocenoti
pēc iepriekšējo gadu parauga. Šajos darbos jāiz-
strādā zināma norma, kas ir diezgan liela, sevišķi
sievietēm. Zemes bēršanas darbos vīrietis dabū 2
latus dienā, bet sieviete Ls 1.50. Tā tad, strādājot
12 dienas mēnesī, vīrietis var izpelnīt 24 latus mē-
nesī. Tas maksimums, ko nopelnī viens vīrietis, bet
sievietei iznāk Ls 18.— mēnesī. Pēc tam šie cilvē-
ki nevar zināt, kad atkal varēs atgriezties darbā.
Tomēr, neskatoties uz niecīgo izpeļņu, pilsoniskās ap-
rindas rodas ļaudis, kas sauc gvaltes un saka, ka iz-
peļņa esot par augstu un ka tā visdrīzākā laikā jā-
pazeminot. Tā tad Ls 24.— mēnesī ir pārspīlēta alga.
Zemnieku savienības ļaudis tik lielu atalgojumu ne-
var pieļaut.

Mežu darbos lieta ir pavisam bēdīga. Izrādās,
ka Mežu departaments ne tik vien nav sagatavojies
plašākai darbu izvešanai, bet mežziņi daudz gadīju-
mos pat sabotē un bremzē, var teikt, boikotē mežu
izstrādāšanu saimnieciskā kārtā tā iemesla dēļ, ka
iepriekšējos gados viņiem izmaksātas augstas gratifi-
kācijas, viņi saņēmuši līdz 30.000.000 rubļu. Lūk, tā-
pēc tagad arī daudz mežu ķēniņi sabotē darbus un ne-
grib tos organizēt.

Tāpat nav nekādas saskaņotības attiecībā uz ce-
nām, kādas maksā mežu darbos, un ļoti bieži nevar
gandrīz nekā_ izpelnīt; un daudz gadījumos diezgan
intensīvi strādājot izpelnī tikai 50 santimu. Tāpat
nav saskaņota uzmērīšana, un mežziņi savā apgaitā
rīkojas ļoti dažādi: viens vienādi, otrs otrādi, un ne-
kādas saskaņotības šeit nav. Par mežu darbos iz-
sūtīto bezdarbnieku apaviem netiek gādāts sevišķi
sākumā. Cilvēki ir pat apsaldējuši kājas, jo šoziem
mežos zeme ir slapja; daudzi ir palikuši slimi un sa-
bojājuši veselību. —

Arī par produktiem nav gādāts, un nav gādāts
an, lai mežu darbos izsūtītiem dotu kaut mazus avan-
sus naudā, lai viņi varētu sev iepirkt produktus izti-
kai. ]r bijis daudz gadījumu, kur cilvēki nonākuši
pilnīga bada stāvoklī, tāpēc ka viņiem nav izsniegti
līdzekļi. Dažās mežniecībās ir pat tā, ka nepieņem
bezdarbniekus, bet pieņem lauksaimniekus un moti-
vē ar to, ka rokpeļņiem esot jāizsniedzot tūlīt nauda,
ar ko produktus iepirkt; turpretim lauksaimnieki
varot ilgu laiku strādāt bez naudas. Tā tad cenšas
apiet un pieņemt tos turīgākos, kas var kreditēt
valsti kādu laiku un ēst paši savu pārtiku. Šādarīcī-
ba ir nepielaižama, un tā ir steidzošā kārtā reorgani-
zējama. Mežu darbos, gandrīz bez izņēmuma vis-
caur izpeļņa ir Ls 1.—līdz 1.50 dienā; jakāds grib iz-
pelnīt 2 lati dienā, tad viņam jāsāk strādāt jau tumsā,
jāņem arī nakts palīgā, lai tiktu līdz 2 latiem. Pie šī
smagā darba šāds atalgojums ir nepietiekošs. Tāpēc
arī no visām pusēm ienāk sūdzības un griežas pie
Tautas labklājības ministrijas -ar protestiem un ie-
sniedz prasības, lai mežu darbus pārcenotu. Arī tau-
tas labklājības ministra kungs atzina, ka tās pašreiz
pastāvošās cenas ir nepietiekošas, un tāpēc solīja
piemaksāt vienu latu dienā kā piemaksu no valsts
puses, kamēr pārcenos. Bet ar pārcenošanu jebtak-
ses pacelšanu laikam ies ārkārtīgi ilgi, varbūt, pat
līdz vasaras svētkiem, tāpēc ka šeit centrā jāraujas
ar linu piemaksām un citām lietām; tāpēc nav laika
dot kādus rīkojumus un norādījumus par to, kas da-
rāms, lai mežu darbus varētu ievirzīt kaut cik nor-

mālākā gultnē. Tādējādi arī mežu darbi, kas varētu
būt tiešām noderīgi un lietišķi valstij un strādniekiem
kā zināms atspaids, pie šādas dezorganizācijas vai
nolaidības, no mežu departamenta, tāpat arī no-Tau-
tas labklājības ministrijas puses, ir pārvērtušies par
neko.

Daudzi, kājām nākuši 40, pat 50 kilometrus, lai
atgrieztos no šiem mežu darbiem, jo nopelnīt nekā
nevar, dzīvokļu nav, pārtikas nav. Šie jautājumi ir
galīgi nenokārtoti. Sākumā strādnieki arī nesaņēma
avansus, bet viņiem bija jāsamaksā saimniekiem jau
iepriekš 20 santimu no galviņas par naktsmājām, lai
varētu pārgulēt. Vārdu sakot, no ministrijas puses
nav nekādas skaidrības, nav nekādas noteiktas rīcī-
bas šai jautājumā.

Mēs prasām, lai steidzamības kārtā rīkotu ari
citus sabiedrrskus darbus: akmeņu laušanu plašā-
ka mērogā, tāpat varētu jau uzsākt plašākā mērogā
šoseju darbus, arī dzelzceļu būves. Visi tie būtu
darbi, kur plašākā skaitā varētu likt pilsētas iedzī-
votājus klāt, kā no lielākiem centriem, tā arī no maz-
pilsētiņārm Bet mežu darbi, kā es jau teicu, ir tikai
galvena kārtā, lai iztīrītu darba biržu, jo, ja nopietni
gribētu ķerties pie mežu darbiem, tad vispirms me-
žu darbos bija jāņem strādnieki no apkārtējām maz-
pilsētām, vietējie iedzīvotāji, kuriem ir piemērotas
drebēs un kuri arī labāk pārzin mežu darbus. Bet
tas netiek darīts, vietējos strādniekus tikpat kā ne-
maz nepieņein; bet, lai iztīrītu Rīgas biržu, no šejie-
nes transportē ārā cilvēkus uz visām pusēm, bieži
pat tādus, kas nav strādājuši mežos un nepārzin me-
žu darbus. Vakar un šodien tautas labklājības mi-
nistra kungu centās satikt, bet laikam nesatika pār-
stāvji no Kempu pagasta, kur kādi 46 bezdarbnieki
— vietējie iedzīvotāji griezušies pie mežziņa un lū-
guši viņus pielaist mežu darbos. Tomēr vietējie kun-
gi šos 46 strādniekus nav pielaiduši mežu darbos.
Teikuši, ka viņiem jānodarbina rīdzinieki un vietējos
nevarot pieņemt darbā. Šiem cilvēkiem bija kājām
jamero atpakaļ garais ceļš, jo braukšanai nebija lī-
dzekļu. Šodelegātu starpā bija cilvēks, kam jāuz-
tur mazgadēji bērni un vecs_ tēvs. Viņi lūguši, lai
ļauj strādāt pie Siguldas uzbēruma, bet arī tas ticis
noraidīts.

Bez_ tiem, kas uz 1. februāri nodarbināti, darba
birža stāv dīkā vēl 16.286 vīrieši, kurus nav varēts
novietot darbā. Starp nodarbinātiem ir 2100 sievie-
tes. Vai te nu atkal nav brīnums, ka pāri par 16.000
spēcīguvīriešu stāv darba biržā, kas gribētu strādāt
un varētu strādāt, bet tautas labklājības ministris
viņus pie darba nelaiž, bet nodarbina Latvijas mēro-
gā_2000 sievietes, pie kam to starpā ir dažas darba ne-
spējīgas; unne tik vien nespējīgas. Mēs pat zinām,ka
sievietes grūtniecības pēdējā mēnesī liek pie tačkas,
lai dzen._ Taisni jābrīnās par tautas labklājības mi-
nistra brutalitāti, lai nevajadzētu stiprāk izteikties —
šādai rīcībai vieta pat stiprākam vārdam. Kur tau-
tas labklājības ministrim vajadzēja rādīt priekšzīmi,
lai privātie uzņēmēji mācās no ministra rīcības, no-
tiek otrādi — vārgas, nespējīgas sievietes tiek liktas
pie darba. Pievedīšu dažus piemērus. Bērziņ,
Lilija, kurai nav viena kāja, nodarbināta pie sa-
biedriskiem darbiem; Jansons, Anna, pati ir slima,
tai 3 mazgadīgi bērni, bet ministra kungs iejūdz tač-
kā, lai ved. Tāpat Vilčenskajai, Verai, kurai lausta
kāja, jāstrādā pie smagiem smilšu darbiem. Tālāk
Lida Dobriško, kura ir grūtniecības 5. mēnesī, pielik-
ta pie tačkas, lai strādā. Tādu ir ļoti daudz. Pat
kāda kurlmēma grūtniecības 5. mēnesī pielikta pie
tačkas, lai strādā. Šorneks, Anna, kurai paralizēta
kreisā roka, — tomēr ministra kungs ir atradis, ka
šī sieviete var strādāt, neskatoties uz paralizēto
roku.
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Pēc ministrarīkojuma katrs, kas atteicas no dar-
ba, sviežams ārā no darba biržas. Jūs esat Rīgas
darba apgādē iecēluši komisāru, kas katru, kas neiet
pēc jūsu instrukcijas pie darba, izsviež. Pat divus
komisārus jūs esat ielikuši. Kristīni Zelmu, kam 3
mazgadīgi bērni un kas atrodas 8. grūtniecības mē-
nesī, ministra kungs pieliek pie tačkas, lai dzen ze-
mi. Krapevič, Marija strādā pie sabiedriskiem dar-
biem. Viņas bērni ir 4, 6, 8 un 10 gadus veci; bet
pati atrodas grūtniecības 8. mēnesī. Tā tad sievieti
ar 4 mazgadīgiem bērniem grūtniecības 8. mēnesī
ministra kungs pielicis pie tačkas. (Starpsauciens:
«Veckalns pielicis!") Nē, ministra kungs! Vēl viens
gadījums. Kāda strādniece Šternberg, kas bijusi
stāvoklī, pielikta pie*sabiedriskiem darbiem, kritusi,
sasitušies, ilgāku laiku nogulējusi slimnīcā; un viņai
izņemts nedzīvs bērns. Tagad sieviete ir sakropļota
uz_ ilgāku laiku. Redziet, kā rīkojas mūsu tautas lab-
klājības ministris sabiedriskos darbos, kas pārvērsti
par spaidu darbiem.

Arī sociālā laukā tautas labklājības ministris rī-
kojas nekorrekti. Man ir zināmi daudzi gadījumi, pie
vedīšu šeit tikai vienu. Ida Štrodaks no Salacgrīvas
šodien velti gaidījusi pie ministra kunga audienci.
Viņai vīrs noslīcis, kas apdrošināts nelaimes gadīju-
mā. Palikuši 3 mazgadīgi bērni. No jūnija mēneša
viņai piespriests pabalsts, bet līdz šai dienai ne san-
tīma nav saņēmusi. Māte ar 3 bērniem ir pilnīgā
badā un postā, atnākusi pie ministra kunga, bet nav
tikusi klāt, jo ierēdņi pateikuši, ka Finanču ministrija
nedodot naudu, kādēļ viņai nevarot pabalstu iz-
maksāt.

Loti bieži redzam, ka jau 3 dienas pirms algas
izmaksas laika ministru kungi ierodas šeit Saeimā
pēc savām algām, bet kā minēju, viena nelaimīga sie-
viete ar 3 mazgadīgiem bērniem var gaidīt 8 mēne-
šus, var rakstīt, var braukt šurp — viņa sev pienā-
košos daļu nevar dabūt, viņai jāiet bojā. (S. Ivbuls
no vietas: «Nevajaga runāt nepatiesību!") Es Jums
minēju vārdus; ja tā ir nepatiesība, tad es par to at-
bildu. Šī sieviete bija personīgi pie manis. Es varu
apliecināt, ka jau8 mēnešus viņa veltīgi gaida tai pie-
šķirto pabalstu.

Man raksta no darba jauniešiem, viņi griežas pie
sociāldemokrātu frakcijas ar lūgumu, lai tā darītu,
kas stāv viņas spēkos un neļautu darba jauniešusiz-
slēgt no darba biržām. Ministra kungs ir izdevis ap-
kārtrakstu, ka jauniešusnedrīkst reģistrēt darba bir-
žās. Tādā kārtā mūsu darba jaunieši, kas beiguši
skolu un kam nav nekāda apgādnieka, nevar darba
biržās reģistrēties. Ministra kungs spiež viņus pel-
nīties nelikumīgā ceļā, nodarbojoties, varbūt, ar zag-
šanu, vai ko citu. Likumīgā ceļā darba jaunieši ta-
gad pie maizes rieciena nevar tikt. Fabrikas pa lie-
lākai daļai slēgtas un vēl strādājošās sašaurina dar-
bus. Arī valsts savas fabrikas aizver ciet. Darba
jaunieši nevar rast darbu. Tad nav brīnums, ja la-
sām laikrakstos, ka vienā dienā nonāvējušies 4 cilvē-
ki. Gandrīz katru dienu lasām par gadījumiem,ka cil-
vēki nonāvējas, jo nav nekādas izejas, nav vairs iespē-
jasgodīgā ceļā iegūt maizes riecienu. Latvijas arod-
biedrību centrālbirojs vairākkārt griezies gan pie mi-
nistru prezidenta, gan pie ministra Rubuļa kunga, lai
viņi kaut ko darītu šinī lietā, bet tas atsities vienmēr
kā pret sienu; vienmēr atbild: mums nav līdzekļu,
mēs nekā nevaram darīt. Biedrs Rudevics jau aiz-
rādīja, ka bezdarba apkarošanas fonds dod ļoti nie-
cīgus līdzekļus tā iemesla dēļ, ka tos iekasē tikai no
zemākiem ierēdņiem un strādniekiem. Bez tara
viena daļa ierēdņu iekasēto līdzekļu apgulstas minist-
rijā un fondā ienāk ļoti maz. Namsaimnieki izvairās,
arī citi izvairās —? no nodokļu maksāšanas. Nav cie-
šams stāvoklis, ka grūtnieces vai ari mazgadīgu bēr-

nu mātes liek pie truļu dzīšanas. Tas nav sieviešu
darbs. Sociāldemokrātu frakcija jau sen prasījusi, lai
rīko vieglākus darbus, bet tas nav darīts.

Kas attiecas uz ministra kunga starpsaucieniem,
ka viņš neesot vainīgs, ka sievietes liekot pie sma-
giem darbiem, (starpsaucieni) tad es pastrīpoju, ka
uzraudzība par darba apgādēm taču piekrīt tautas
labklājības ministra kungam. Pašvaldībām nav lī-
dzekļu sabiedrisko darbu rīkošanai, jo visi līdzekļi
ienāk valdībai. Ja darbus grib sarīkot, tad jāgriežas
pie valdības un jāprasa līdzekļi. Tautas labklājības
ministris, pašvaldībām izsniedzot līdzekļus, stāda no-
teikumus. Rīgas pilsēta vienu laiku negribēja ievē-
rot šos noteikumus, jo viņi ir par daudz brutāli, bet
tad ministra kungs paziņoja, ka nedos līdzekļus un
tādā kārtā piespieda padoties savai brutalitātei un ie-
domām. Tā tad ministra kungs, Jūs esat tas vainī-
gais. Nedomājat aizbildināties ar to, ka Rīgas dar-
ba apgādē sēž Šteins un Veckalns, Nē, īstais vainī-
gais esat Jūs. (Starpsaucieni.) Valdība nevienam
bezdarbniekam nekādus pabalstus neizsniedz, izņe-
mot pilsētu pašvaldībām dotās summas sabiedrisko
darbu rīkošanai. Pateicoties Rīgas bezdarbnieku
spiedienam ir iesists neliels robs ministra brutālā rī-
cībā, un Rīgas pilsēta turpmāk izmaksās nelielu pa-

.balstu kā mātēm ar mazgadīgiem bērniem, tā arī
grūtniecēm. Bet tā tas ir tikai Rīgā. No sarunām
pie ministru prezidenta kunga varēja nojaust, ka Mi-
nistru kabinetā par to jau ir runāts un tautas labklā-
jības ministra kungam uzdots rūpēties par šo māšu
un grūtnieču atbalstīšanu. Cerēsim, ka ministra
kungs nāks un pateiks, ka tagad šāds pabalsts visur
tiek izmaksāts.

Tagad diezgan bieži atgadās, ka atlaiž strādnie-
kus, sašaurina darbus. Vai nebūtu arī šeit iespē-
jamsvaldībai padomāt un nākt ar priekšlikumiem, lai
šos darbus vismaz iekārtotu tā, lai jaunus strādnie-
ku kadrus neizsviestu uz ielas. Patlaban mums ir
viens raksts no «Feniksa" strādniekiem, kur atkal at-
laiž vairāk kā 100 strādnieku. Šī fabrika saņem lie-
lus kredītus no valsts iestādēm. Vai valsts pienā-
kums nebūtu darīt zināmu spiedienu, lai atkal neiz-
sviestu jaunus kadrus strādnieku uz ielas, bet lai vi-
ņus atstātu turpat, varbūt, saīsinot darba laiku, sa-
dalot darba laiku tā, lai strādnieki neciestu; lai at-
stātu darbā vismaz tos strādniekus, kuriem ir ģime-
nes. Bet šinī virzienā valdība it neko nav darījusi.
Citās zemēs, turpretim, valdības iet jau tālāk. Pie-
mēram, Čekoslovakijā tautas labklājības ministris,
kuram laikam nav tik daudz citu darīšanu, izstrādājis
likumprojektu par darba laika saīsināšanu uz 7 stui;
dām dienā jeb 40 stundu nedēļā. Pie mums šinī vir- ?
zienā vēl nekas nav darīts. Lai gan bezdarbnieki un
sabiedriskos darbos nodarbinātie griezušies ar prasī-
bu — ievest sabiedriskos darbos sievietēm 6 stundu
darba dienu, vīriešiem 7 stundu darba dienu, bet šī
prasība ir noraidīta. Rīgas pilsētas dome bija pat no-
lēmusi izvest šo saīsināto darba laiku, lai dotu iespē-
ju sabiedriskos darbos nodarbināt lielāku skaitu bez-
darbnieku, bet tad tautas labklājības ministris iejau-
cās šinī lietā; uzlika savu veto un pateica, ka nevar
būt nekāda runa par darba laika saīsināšanu.

Lai izietu no šī kļūmīgā stāvokļa, kādā atrodas
mūsu strādniecība, tad ir nepieciešams izdot nekavē-
joši likumu par strādnieku apdrošināšanu bezdarba
gadījumos, vecuma nespēka un darba invaliditātes
gadījumos. Šāda likuma mums vēl nav. Kamēr tā
nav, nepieciešams visiem ierādīt darbus sabiedriskos
darbos, ne tikai vienai niecīgai trešai daļai. Ir nepie-
ciešami, lai katrs, kas grib strādāt un kas reģistrēts
darba biržā, varētu dabūt darbu. Bet ja nu darbus
nevar uzrādīt, tad viņiem jādod zināms pabalsts iz-
tikas minimuma apmērā, lai nebūtu noziedzīgā kārtā
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jāsagādā sev pārtika. Tāpat nepieciešams, lai val-
dība nekavējoties uzdotu tautas labklājības ministra
kungam izstrādāt instrukciju par mātēm, kurām ir
mazgadēji bērni, un ari par sievietēm grūtniecēm, lai
viņas saņemtu pabalstu iztikas apmērā, vismaz 1latu
dienā. Lai mēnesi pirms un pēc radībām izsnieg-
tu algu pilnos apmēros, neizslēdzot arī produktus.
Tas būtu tas minimālais, ko varētu prasīt sievietēm.
Tālāk jāgādā par to, lai, jauniešiem ne tik vien dotu
iespēju reģistrēties darba apgādēs, bet lai viņus pie-
laistu arī pie darbiem, kas laibūtu tā iekārtoti, ka jau-
nieši varētu apmeklēt vakara skolu un turpināt savu
izglītību, kā tas ir dažās citās zemēs. Tālāk nepie-
ciešams, lai Saeima steidzamības kārtā pagarinātu
piezīmi pie īres likuma, kur ar Zaķa kunga gādību
īres parādu atlikajikai uz 3 mēnešiem un ne ilgāk kā
līdz 1. aprīlim. Šis likums steidzamības kārtā jā-
groza, jo ļoti lielam vairumam iedzīvotāju šie 3 mēne-
ši ir jau. apkārt un ģimenes, pat mātes ar mazgadī-
giem bērniem izliek uz ielas, kur tās padotas postam
un salam. Kur ņemt līdzekļus, par to lai padomā val-
dība. Pie meža darbiem jādod iespēja izpelnīt vis-
maz 3 latus dienā, jo ja cilvēkam jāstrādā tik smagi
darbi, tad viņam vajadzīgs spēcīgi ēst un silti ģērbties.
Tāpēc ir jādod izpeļņa, kas kaut cik atbilstu darba
smagumam. Šoslīdzekļus ir iespējams dabūt.

Bezdarbnieku sapulcē ir lemts un dots norādī-
jums, ka mūsu valsts budžetā ir vēl viens milzīgs
nostenis, kas aiziet neproduktīviem izdevumiem —
kāja resora budžets, kas ari šogad taisās aprit no
mušu valsts budžeta kādu 31 miljonu latu, kas ir mil-
zīgi liela summa. Šo summu ļoti plašos apmēros var
samazināt, un te būs_ līdzekļi praktiskam, produktī-
vam darbam, ko varēs izvest dažādās valsts malās,
lai varētu _bez darba palikušos pielikt pie darba, lai
viņi godīga kārtā varētu nopelnīt savu maizi. Ja jau
citas valstis tā ir rīkojušās kara ministrijas lietās, un
arī mušu tuvākais kaimiņš — Igaunija samazinājusi
virsnieku štatus, tad arī mūsu mazai Latvijas re-
publikai nav citas izejas; viņai jāietpā to pašu ceļu
un jāglābj cilvēki no posta.. Redzēsim, cik tālu mūsu
valdība izpratīs patreizējo situāciju, cik tālu viņa at-
radīs par vajadzīgu novērst to postu un trūkumu, kā-
da mušu iedzīvotāji pašreiz atrodas. Ja valdība ne-
spers laika šos soļus, tad tiešām cilvēkiem izejas ne-
būs; viņi būs spiesti, spert soļus un darīt darbus, ko
dara cilvēks, kuram nav glābiņa.

Tāpēc mēs prasām, lai tiktu vairāk darīts, lai val-
dība nekavējoties paziņo, ko viņa darīs; lai gādā par
līdzekļiem, jo nekāda vilcināšanās un kavēšanās pie
šādaposta stāvokļa nav pielaižama. Pie šiem 40.000
bezdarbnieku jāpieskaita ari to postā nonākušās ģi-
menes, ta ka kopsummā ir ap 100.000 iedzīvotāju, kas
atrodas pilnīgi bezizejas stāvoklī. Mana frakcija ie-
sniegs konkrētus priekšlikumus pēc ministra kunga
atbildes. Mēs noteikti prasām, lai nekavējoši tiek
sperti radikāli soļi, lai strādniekiem būtu darbs un
maize.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Ļejiņam-Lejai.

J. Lejiņš-Leja (zemnieku savienība): Augstais
nams! Noklausoties šīs dienas bālo interpellāciju
valdībai untāpat stipri vien sameklēto šīs interpolā-
cijas motivāciju, jānāk pie savādiem slēdzieniem, par
kuriem es izteikšos mazliet vēlāk.

Ja. mēs piegriežamies bezdarbnieku statistikai
Latvija, tad redzam, ka bezdarbnieku skaits, kāds
reģistrēts mušu darba apgādēs, patiešām, sākot ar
1928.gadu, ar katru gadu audzis un šīs ziemas mēne-
šos ir sasniedzis rekorda skaitli, pēdējos mēnešos
tuvu pie 35.000_bezdarbnieku, jeb kā interpellanti sa-
va iesnieguma minēja — 40.000 bezdarbnieku.
(Starpsauciens.) Laikam arī jūs viņus nebūtu saskai-

tījuši? Ja mēs gribam pieiet jautājumam un apska-
tīt, kā bezdarbniekus apgādā un kāda kārtība pastāv
darba apgādēs, tad jāatduras uz ļoti daudz un dažā-
dām parādībām, ko varētu nosaukt par komiskām,
bet faktiski viņas ir ļoti traģiskas. Vispirms es šeit
gribu citēt dažus norādījumus par mūsu galvas pilsē-
tas, Rīgas pilsētas darba apgādi, ko sniedza Rīgas
pilsētas revīzijas kommisijā pēc izdarītās revīzijas
bezdarbnieku lietās. Revīzijas kommisijā savos slē-
dzienos izsakās, ka daži bezdarbnieki bez ģimenes
locekļiem, tiek nodarbināti bez pārtraukuma 8 nedē-
ļas un pat ilgāki; turpretim daudz bezdarbniekus ar
daudz lielāku ģimenes locekļu skaitu pieņem darbā
tikai pēc viena mēneša, bet pēc divām nedēļām at-
kal atlaiž. Ar to ir konstatētsfka šeit taisīta ļoti lie-
la izšķirība starp dažādiem bezdarbniekiem. Vis-
pirms man jāatgādina, ka Rīgas darba apgādes vadī-
tājs ir visiem pazīstamais Šteina kungs, bet viņa pa-
līgs, deputāts Veckalns, kas šeit runāja. Tur ir vēl
ļoti pazīstama persona Richters un daži citi. Pie vi-
ņiem es atgriezīšos vēlāk. Gribu konstatēt, ka ar ofi-
ciāliem datiem ir pierādīts, ka Rīgas darba apgādē
tiek ieturēta liela nevienlīdzība pret dažiem bezdarb-
niekiem. Kādēļ šī dažādība, pie tā mēs arī nonāksim.

Rīgas pilsētas valde savā oficiālajā paskaidroju-
ma uz šo revīzijas kommisijas locekļu jautājumu nav
varējusi nekā cita paskaidrot kā vienkārši, ka starp
šīm 27 personām, kas minētas vārdā, 9 esot tādi, kas
maiņai neesot padoti, kā kantoristi, ceļu meistari,
amatnieki u. t. t. Ir liels jautājums, vai nebūtu iespē-
jamsmainīt arī šīs personas, ja tie kungi, kas stāv šis
lietas priekšgalā, gribētu vienmērīgi rūpēties par vi-
siem bezdarbniekiem; bet ja pieņem, ka tas ir parei-
zi, tad_ par pārējiem, nebija nekādu citu paskaidroju-
mu, ka slimība, izlikšana no dzīvokļa u. t. t. Tā tad
jēdzienupar dažādiem apstākļiem var plaši tulkot, kā
to ir darījuši Rīgas pašvaldības attiecīgie locekļi,
kas atrodas darba apgādes priekšgalā.

Tālāk, Rīgas darba apgādē pieejami tādi oficiāli
dati, kas nebūt neliecina, ka Rīgas pašvaldība būtu
tik maz rupejusiespar bezdarbniekiem. Kopš teko-
ša gada 15. februāra izsniegts Rīgā 11.000 porcijas
zupas. Tas nemaz nav tik mazs skaits. (A. Veckalns
no vietas: ,,35.000 personām!") Jā, tas ir pareizi.
Katram bezdarbniekam izsniedz 1 litru labas zupas.
Ja nu cilvēks nestrādā sevišķi smagu fizisku darbu,
vai nav apveltīts ar sevišķi veselīgu apetītu, tad viņš
var iztikt ar puslitru tādas zupas, kā tas ir parasti nor-
mālosapstākļos trūcīgākās ģimenēs,kas nav reģistrē-
jušasun nekāda pabalsta nesaņem. Tā tad 11.000 lit-
ru var reizināt uz 2, ta tad iznāk 22.000 porciju. Bez
tam izsniedz vienu mārciņu maizes dienā. (Sauciens
no vietas: „Vai to dod Rīgas pilsēta?") Jā, šinī ga-
dījuma nav galvenais, kas to dod, bet cik tālu bez-
darbnieki apgādāti un nodrošināti. Lai raksturotu,
ka rūpējas par bezdarbnieku stāvokļa uzlabošanu,
minēšu summas,_ ko Rīgas pilsēta izdevusi 1931.
gada: brīvporcijam — 236.000 latu, zābaku lāpīšanai
— 20.000 latu, medicīniskas palīdzības sniegšanai —
15.000 latu, malkai—_ 27.000 latu, īres samaksai —
100.000 latu. Tad vel no 15. februāra izsniedz pa-
balsta veidā atraitnēm ar 1 vai vairāk bērniem Ls
4.— nedēļā un 20 santimu uz katru apgādājamu ģi-
menes locekli. Precētās sievas, meitas u. t. t. tāpat
saņem Ls 4.— nedēļā, grūtnieces saņem 7. un 8. mē-
nesi augšminēto summu, bet pēdējā mēnesī Ls 1.—
dienā un vēl speciālu pabalstu, Tādi būtu tie dati, kā
Rīgas pilsētas pašvaldība apgādā nodarbinātos bez-
darbniekus.

Tālāk man jāaizrāda, ka pie tā lielā bezdarbnie-
ku skaita, kas šobrīd ir reģistrēts un ar ko mums jā-
rēķinās, būtu izdarāmi korriģējumi un pie tam, var
teikt, diezgan lieli korriģējumi tieši uz leju. Šo skait-
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li mums vajadzētu korriģēt tāpēc, ka tagad darba
biržā var reģistrēties ikviens par bezdarbnieku, kam
tik nav slinkums. To atzinusi arī Rīgas pilsētas dar-
ba apgāde un neoficiāli izteikusies, ka tagad, izdarot
bezdarbnieku kontroli, vismaz 20% bezdarbnieku
viņiem nākšoties strīpot no sarakstiem. To viņiem
jādara, lai arī kā viņi nerūpētos par bezdarbnieku
skaita uzturēšanu.

Par bezdarbnieku kontrolieriem pieņemtas 50
personas, bet tikai tādas, kam bijušas attiecīgas_ ap-
liecības un «tautas nama" zīmogs. Es nezinu, kāpēc
tikai tādi pieņemti. Vai tad citi neprastu tāpat kon-
trolēt? (A Veckalnsno vietas: «Tas nesaistās ar
patiesību." /. Višņa no vietas: «Jūs laikam_ gribē-
jāt, lai kontrolierus ņemtu no jūsu akadēmiskās sek-
cijas!") Veckalna kungs, man tiešām žel vienu
kontrolieri, kas, kā redzams, no jūsu visur sekojošas
uzraudzības baidīdamies, lūdzis viņa vārdu neminēt,
bet sacīto apliecinājis. (Starpsaucieni.) Es varu šo
cilvēku arī vārdā nosaukt, bet ļai nu tas šoreiz izpa-
liek. Man šķiet, ka tie, kas pārzin lietas apstākļus,
zinās, ka es šeit nerunāju aplamības, bet runāju to,
kas ir melns uz balta. Netiek arī mainītas personas,
kuras nodarbinātas jūsu ierīkotā virtuvē, kancelejas
un dažās citās vietās; visas šīs personas, kuras ne-
tiek mainītas, pieder jūsu aprindām un nak no dažā-
diem tautas namiem u. c.

Es te negribu uzstāties un teikt ka bezdarbnieku
mums pavisam nav. Viņi ir, varbūt, pirmo reizi ir;
cik lielā procentā viņi ir — tas ir cits jautājums, bet
katrā ziņā viņi ir. Ja jāizsniedz viņiem pabalsts, vis-
maz ziemas mēnešos, tad pret to es negribu uzstā-
ties; bet šinī ziņā mēs nedrīkstam _ pārspīlēt, kāda
tendence Rīgas darba apgādē novēroļama. Nesen
tika izsludināta sacensība produktu piegādāšanai pus-
dienām, pie kam mēs redzam, ka darba aprindas_ iz-
solītā sacensībā figurēja arī baltie zirņi. Pelēkie
zirņi, kurus mēs visi lietojam, acīmredzot, bija par
sliktiem. Tāpat tiek minēti rīsi, manna un dažas ci-
tas lietas, par kurām patreiz neviens uz laukiem ne-
var sapņot, bet šinī sacensībā visas šīs lietas bija uz-
skaitītas. — Es nezinu, cik tas ir lietderīgi, cik tas
saie-tas ar nopietnu stāvokļa novērtējumu, bet man
šķiet, ka lielāku pārspīlējumu šobrīd nevarēja iedo-
māties. Ja mēs gribam nopietni sniegt kādu palīdzī-
bu, tad ar šādiem pārspīlējumiem nevajadzēja nākt,
tas lietu var tikai sabojāt. Šis_ saraksts tomēr nav
apstiprināts un iegādāti vienkāršāki produkti. (/.
Višņas starpsauciens.) Kapec uz runkuļiem? Bet
kāpēc uz baltiem zirņiem? Vai tapec, ka tie
smalkāki? . _ '

Tālāk, par reģistrēšanas kartību darba apgādes.
Es ņemos Jums apgalvot, ka līdzšinēja kartība ir bi-
iusi tāda, ka absolūti nekādi pierādījumi no personas,
kas ierodas reģistrēties par bezdarbnieku, nav tikuši
prasīti. Mums zināmi ļoti daudz_ tādi gadījumi, it
sevišķi par Latgali, kur iedzīvotāji nabadzīgāki un
kur grūtāki atrodams darbs, ka tur iedzīvotāji ^sa-
dzirdējuši, ka Rīgā ātrāk rodams darbs un arī zināms
nabalsts bez jebkāda darba. Un ta bieži vien kāds no
Latgales atsūta savam paziņam Rīgā, arī latgaliešam,
savu pasi, lai tas aiziet un šo pasi reģistrē policija.
Kā mēs zinām, pie reģistrēšanas pašai personai ne-
vajaga būt klāt. Kad nu pase reģistrēta, tad ta lieta
uz laiku apgulstas. Pēc gada šī persona ierodas Rīga
un nu, bez šaubām, ir tūlīt gatavs bezdarbnieks. Šā-
das nebūšanas ir notikušas va_irak_ gadījumos.
(A. Veckalns no vietas: «Par to jārūpējas iekšlietu
ministrim!")

Ja nu ir ari tādi gadījumi, ka darba birža reģist-
rējies mākslinieks Vidbergs, ta_d par to arī drusku var
runāt. Viņš nu gan pieskaitāms oie inteliģentiem,
bet tas galvenais ir tas, ka Vidbergs pedeja laikā

inscenējis operas uzvedumu «Trilbi" un jadoma, par
to arī saņēma solidu atlīdzību. Tomēr izradās, ka arī
viņam ir tiesības reģistrēties par bezdarbnieku.

Tad tālāk man jāsaka, ka viena organizācija, lai
šo reģistrēšanos lietu pārbaudītu — daudz gadīju-
mos par to bij ienākušas sūdzības, — nosūtīja vienu
jaunkundzīti, kas visu laiku ir bijusi darba un vel šo-
dien ir darbā, Rīgas darba apgāde, lai viņa tur pa-
mēģina reģistrēties par bezdarbnieci. Tas an_ noti-
cis, un šī jaunkundzīte atnākusi atpakaļ, un jāsaka,
pat ar zināmu izsmieklu ir stāstījusi, ka viņai tur ne-
kas nav prasīts, bet tūlīt reģistrējuši par bezdarbnieci.
Es šo jaunkundzīti varu vārda nosaukt, un to var pie-
rādīt vairāk cilvēki, (Starpsaucieni pa kreisi.) Tā
nav nekāda nepatiesība, nav arī nekāda blēdība, jo
zupu viņa nav saņēmusi un nav izlietojusi nekādu pa-
līdzību. Tas tikai bij zināms pārbaudījums, lai redzē-
tu, vai tiešām tādas lietas var notikt; tas bij pār-
baudījumsnemākulīgi noorganizētai darbībai. Talak,
kad tas bija noticis, tika nosūtīta viena jauna latga-
liete, kas bija visu vasaru strādājusi un tagad griezās
Latvijas lauksaimniecības centrālbierības apgādes
birojā pēc darba. Viņa tika nosūtīta, lai pamēģina
reģistrēties un lai pārbaudītu kāda tur kartība. Viņa
esot tur saņemta ārkārtīgi laipni — tā viņa pati saka.
«Ak Jūs no laukiem; nu katra ziņa neejat projām;
gan jau kaut kas iznāks un Jums darbu dosim, bet
apmeklējat to un to sapulci, Tur Jums sīkāk pa-
skaidros, ko darīt." Arī viņa tikusi reģistrēta. Man
šķiet, ka ar šiem piemēriem pietiek. . . (A.-Veckalns
no vietas: «Vesela blēžu banda!") Ja viena iestā-
dē ir laba kārtība, tad šādi gadījumi nevar nākt
priekšā, ka reģistrē jaunkundzi, kura faktiski visu lai-
ku strādā. Tas tikai pierāda, ka tā ir nelietderīga ie-
kārta. (Starpsaucieni pa kreisi.) Man šķiet, ka bez-
darbnieku jautājums dos jums vairāk neka_„Lats", ta
ir tik izdevīga lieta, ka jūs to izmantojat visa plašumā.
(Starpsaucieni pa kreisi.) Tikpat sekli man nak jūsu
starpsaucieni. Es domāju, ka uzsacīta pamata varē-
tu teikt, ka darba apgādes izvēršas nevis par bez-
darba apkarošanas iestādēm, kādām tam vajadzētu
būt, bet katrā ziņā par bezdarba veicināšanas iestā-
dēm, un ka jāsper nekavējoši visi soļi, lai patiešam
tāds neciešams stāvoklis šinī lietā izbeigtos.

Pāris vārdu vēl par bezdarbu mušu nelielas
provinces pilsētiņās. Ja tiešāmRīgā ir zināms skaits
bezdarbnieku, it sevišķi šoziem, pec rūpniecības
krizes, tad ir nesaprotams, kur _ rodas mums bez-
darbnieki mazās provinces pilsētās, kur nav nevienas
fabrikas, neviena uzņēmuma, un kur arī nekādi citi
dzīves apstākļi 10 un vairāk gadu laika nav mainīju-
šies. Man šķiet, ka šobrīd stāvoklis ir tāds, ka, bez
šaubām, mazās provinces pilsētiņās, kur ir personas,
kas nepieder pie kādas noteiktas cilvēku kategorijas,
kas tieši nestrādā, vai nu kā ierēdņi, vai tirgotāji, ku-
riem nav nekādas sevišķi redzamas nodarbošanās,
ka tās personas — ja vļņām ir dota iespēja reģistrē-
ties, arī faktiski reģistrējas par bezdarbniekiem. Ja
tāda kārtība būtu ievesta arī agrāk, tad jau kopš 100
gadiem bezdarbnieki būtu bijuši, un šodien šis skaits
būtu vēl lielāks nekā tas ir tagad.

Es domāju, ka tagad ir pēdējais laiks, lai Saeima
ķertos pie šī jautājuma, lai uzstādītu zināmus stingrus
noteikumus un lai sīki paredzētu kārtību, kas var par
bezdarbnieku reģistrēties, kas ne; lai izvestu vis-
stingrāko kontroli un sijāšanu un lai mākslīgi šo skai-
tu nepavairotu; lai par bezdarbniekiem reģistrētu tie-
šām tādus, kas patiesi ir bezdarbnieki. Man šķiet,
ka arī tie strādnieki, kas varbūt agrāk kā sezonas
strādnieki strādājuši vasarā pie lauksaimniekiem, vai
pilsētās rūpniecības uzņēmumos, nonākdami tai chao-
tiskā atmosfairā, kas valda ap šo bezdarbnieku lietu,
tiek augstākā mērā demoralizēti, un tagad lieta ir
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novesta pie tā, ka mēs viņus visus nevarēsim izlikvi-
dēt, un tas nodarīs kolosālus zaudējumus mūsu taut-
saimniecībai. Pie bezdarbnieku nodarbināšanas pē-
dējos mēnešos mēs esam manījuši vēl vienu apstākli,
kas šo bezdarbnieku skaitu mākslīgi palielinājis.
Mums, kā zināms, ir te «Sovtorgflot", kurā ir dots
rīkojums visiem strādniekiem, kas tur nodarbojušies,
vaiarī kas kaut kad agrāk bijuši ar to sakaros, reģi-
strēties par bezdarbniekiem. Par tālākiem nolūkiem,
kas no ta varētu izrietēt, nezinu, bet tāds rīkojums ir
bijis. Tas liela mērā palielinājis bezdarbnieku skaitu
Rīga._ Man liekas, ka iedzīvotāju skaita saplūšana
pilsētas un pašu pilsētu skaita vairošana ir radījusi
labvēlīgus apstākļus tam, lai mēs pie tāda stāvokļa
varētu nonākt.

Veckalnakungs, kā mēs no viņa motivējuma re-
dzam, galvena kārtā minēja ļoti daudz bezdarbnie-
ces vārda, piekam viņš zināja sīki nosaukt, kādā
grūtniecības mēnesī katra atrodas. Tīri varētu do-
māt, ka viņš ir sļeviešu ārsts. Daudz vairāk mums
vajadzētu padomāt par to. kā novērst šīs nenormālās
parādības un daudz mazāk vajadzētu iziet uz pārspī-
lējumiem, izraujot atsevišķus gadījumus ar atsevi-.
šķarn personām par slimībām u. 1.1. Tas jau viss var
atgadīties pie tikkolosāla bezdarbnieku skaita, bet
par to nekāda ziņa nevar valdību vainot.

_ Man liekas, ka pēc likuma pieņemšanas, kas pēc
svētkiem dabūja Saeimas apstiprinājumu, ka visiem
ierēdņiem tiek atvilkts viens procents bezdarbnieku
nodarbināšanai, bezdarbnieku jautājumam jāpieiet
ļoti rūpīgi

^
un nevis uz strādājošo cilvēku rēķina bal-

stīt nestrādājušos cilvēkus. Tas ir demoralizējošs
paņēmiens un to var attaisnot vienīgi ar to, ka pat-
reiz ir katastrofāls stāvoklis. Ja daļa saņem pa-
balstu, tad rūpīgi arī jāraugās, lai šis pabalsts aiziet
ražīgam darbam, bet nevis sabiedriskiem darbiem,
kasir viens no visneražīgākiem darbu veidiem. Ja
ierēdņi šobrīd_ piedalās ar lielām, nastām bezdarbnieku
nodrošināšanā.tad to nevar turpināt, lai kultivētu vie-
nu partiju. Tāpat to nevar turpināt, neizšķirot, vai
tas ir pareizi, vai nē. ŠeitRudevica kungs minēja,
ka bezdarbnieki un arī strādājošie strādnieki nesot
lielas nastas, viss esot palicis dārgs; bet pie tam vi-
ņiem jāmaksājot milzu nodokļi, sevišķi netiešie no-
dokļi. Vai jūs domājat, ka lauciniekiem, kas šobrīd
nesaņem tos 30 latus mēnesī, ko viens otrs bezdarb-
nieks izpelnī, nav nodokļi jāmaksā un vai viņiem dzi-
ves_dārdzība nav cēlusies? Man liekas, ka nevar
rūpēties tikai par vienu šķiru, bet pārējās aizmirst.
Tapec likumam jāpieiet ar vislielāko rūpību. Ja tas
būtu darīts, tad mums nebūtu pieaudzis tik milzīgs
bezdarbnieku skaits.

Lai šo bezdarbnieku jautājumu nokārtotu, būtu
bijis pareizāk, interpellācijas iesniedzējiem paintere-
sēties, kas notiek darba apgādēs, un kā šīs nebūša-

nas novērst. Tad būtu daudz lielāks pamats nevis
nākt te ar interpellāciju, ka bezdarbnieku pabalsti ir
mazi, ka jādod lielākas summas un ka jāļauj visiem
reģistrēties, bet nākt ar interpellāciju, lai nekavējo-
ties novērstu nebūšanas. — Kad tām būs gals, un ar
ko tas beigsies?

Beidzot gribu sacīt, ka zemnieki tagadējā ārkār-
tīgi grūtā laikmetā nevar vienaldzīgi noskatīties uz šo
mākslīgo bezdarbnieku kultivēšanu. Viņi reiz no-
pietni grib ķerties pie lietas, sperot stingrus soļus. Ir
pēdējais laiks novērst šīs nenormālības. Cerēsim, ka
Augstais nams piekritīs, ka šīs nenormālības uz vi-
siem laikiem izbeidzamas, aizpļudinot bezdarbniekus
uz laukiem, kur viņi strādātu ražīgu darbu, kas nestu
labklājību mums un visai valstij. (/. Višņas starp-
sauciens.)

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Jeršovam.

L. Jeršovs (strādnieku un zemnieku frakcija; ru-
na krieviski)*):

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Prezidijs liek priekšā
šīs dienas sēdi slēgt, jopieteikušies vēl vairāki runā-
tāji. Iebildumunav. Iekams sēdi slēdzu, man vēl
jāziņo, ka deputāts A. Dzenis liek priekšā sociālās li-
kumdošanaskommisija deputāta V. Rubuļa vietā ie-
velēt deputātu P. Leikartu. Iebildumu nav? Tas
pieņemts. — Deputāts V. Firkss liek priekšā pašval-
dības _kommisija deputāta J. Veržbicka vietā ievēlēt
deputātu V. Lapinski. Iebildumu nav? Tas pieņemts.
— Talak zemnieku savienības frakcijas uzdevumā de-
putāts^ .Birznieks liek priekšā pašvaldības kommisijā
deputāta J. Birznieka vietā ievēlēt deputātu A. Stūri.
Iebildumu nav? Tas_ pieņemts. — Tālāk deputāts J.
Birznieks liek priekša sociālās likumdošanas kommi-
sijā deputāta A. Stūres vietā ievēlēt deputātu J. Bēr-
ziņu. Iebildumu nav? Tas pieņemts. — Tālāk depu-
tāts J. Birznieks liek priekšā lauksaimniecības kom-
misijā deputāta H. Celmiņa vietā ievēlēt deputātu J.
Lejiņu-Leju. Iebildumu nav? Tas pieņemts. — Tā-
lāk zemnieku savienības frakcijas uzdevumā depu-
tāts .1. Birznieks liek priekšā Saeimas deputātu lietu
izmeklešanaskommisijā deputāta J. Birznieka vietā
ievelēt deputātu J. Mežaraupu. Iebildumu nav? Tas
pieņemts. — Deputāts _K. Ulmanis zemnieku savienī-
bas frakcijas uzdevumā liek priekšā Centrālā zemes
ierīcības komiteja deputāta J. Baloža vietā ievēlēt
deputātu J. Birznieku. _ Iebildumu nav? Tas pie-
ņemts. Beidzot deputāts J. Birznieks liek priekšā
Kultūras fonda dome deputāta J.Bērziņa vietā ievēlēt
deputātu H. Celmiņu. Iebildumu nav? Tas pie-
ņemts.

Nākošāsēde būs otrdien, 23. februārī, pīkst. 17.
Sēde slēgta.
*) Runas atreferējums nav iesniegts.

(Slēgta pīkst. 22.20.)
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1. Deputāta A. Rudevica. u. c. iesniegtais steidzams pie-

prasījums bezdarbnieku jautājumā (debašu turpinā-
jums; pieņem):

K. Mežulis (strādnieku un zemnieku frakcija 49, 60
P. Zeibolts (sociāldemokrāts) 50
J. Mežaraups (zemnieku savienība) 53
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2. Ministru kabineta iesniegto, satversmes 81. panta kār-
tībā izdoto noteikumu nodošana kommisijam:

P. Zeibolts (sociāldemokrāts) 65
K. Mežulis (strādnieku un zemnieku frakcija) . 66
A. Veckalns (sociāldemokrāts)' 67
J. Breikšs (demokrātiskais centrs) 68
A. Erniņš (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku par-

tija) 68
R. Dukurs (sociāldemokrāts) 69
P. Sīmanis (vācu baltiešu partija) 70
F. Menderis (sociāldemokrāts) 73
K. Skalbe (demokrātiskais centrs) 74
M. Skujenieks, ministru prezidents 76
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K. Bachmanis (progresīvā apvienība) .... 83
P. Zālīte (darba savienība) 84
A. Lūkins (kristīgais darba bloks) 85

3. Ministru kabineta lūgums atļaut saukt pie tiesas at-
bildības dažus Saeimas deputātus 86

4. Deputātu K. Mežula u. c. iesniegtais jautājums iekš-
lietu ministrim par policijas iestāžu izdarītām represi-
jām un terrora aktiem pret strādniecību (pieņem):

K. Mežulis (strādnieku un zemnieku frakcija) . 89
5. Nākošā sēde 96

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde atklā-
ta. Dienas kārtībā — prezidija ziņojumi, pec kam
turpināsies jau agrāk izsludinātā dienas kartība. Ie-
bildumu pret dienas kārtību nevienam nav? Dienas
kārtība pieņemta.

1. dienas kārtības punkts — prezidija zi-
ņojumi. Turpināsies debates par deputāta Ru-
devica u. c. pagājušā sēdē iesniegto steidzamo pie-
prasījumu. Vārds deputātam Mežulim.

K. Mežulis (strādnieku un zemnieku frakcija):
Es tikai gribēju atzīmēt, ka arī strādnieku un zemnie-
ku frakcija pievienojas iesniegtajai interpellācijai un
jautā valdībai, ko viņa turpmāk domā darīt bezdarb-
nieku lietā. Bezdarbs ar katru dienu pieaug, un tie
paši valdības sarīkotie darbi, kas notiek līdz šim, ne-
atbilst patiesai vajadzībai; tie ir tādi darbi, ko bez-
darbnieki nevar strādāt, un līdz ar to ar darbu ne-
tiek apgādāts pietiekošs bezdarbnieku skaits.

Visu to ievērojot, strādnieku un zemnieku frak-

cija pievienojas iesniegtajai interpellācijai un piepra-
sa skaidru un noteiktu valdības atbildi, ko viņa domā
darīt šinī lietā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Zeiboltam.

P. Zeibolts(sociāldēmokrats): Godātie deputā-
tu kungi! Pagājušā sēdē, 19. februāri par bezdarba
jautājumu runāja zemnieku savienības deputāts
Lejiņš-Leja un, starp citu, aizrādīja, ka bezdarbnieki
esot ļoti labi apgādāti; sevišķi labi tos esot apgādā-
jusi Rīgas pilsētas valde, bet nekārtības esot pašā
darba apgādē, un tās jānovēršot. Viņš aizrādīja, ka
daži cilvēki netiekot mainīti, uzskaitīja 27 bezdarb-
niekus, kuri esot nodarbināti vairāk nedēļu no vietas,
un teica, ka tie esot sociāldemokrātu partijas biedri.
Man jāaizrāda: ja šos 27 bezdarbniekus nemaina
ikkatras 2 nedēļas, tad to dara tāpēc, ka šie bezdarb-
nieki ir speciālisti, kuri nolikti pie zināmiem darbiem,
vai arī pie šo darbu uzraudzīšanas. Protams, spe-
ciālistus nevar mainīt tā, kā iedomājas deputāts
Lejiņš-Leja.

Deputāts Lejiņš-Leja vēl aizrādīja, ka no visiem
50 kontrolieriem, kas pieņemti darbā, visi it kā esot
sociāldemokrātu partijas biedri ar partijas kartiņām
kabatā. Man jāsaka, ka tas tā nav. No visiem 52
pieņemtiem kontrolieriem tikai 18 ir arodbiedrības
biedri; pārējie 32 kontrolieri ir no pilsoņu lēģera, ar
pilsonisko valdes locekļu ieteikumiem. Tā tad tas,
ko šeit apgalvoja deputāts Lejiņš-Leja, nav patiesība.

Deputāts Lejiņš-Leja brīnījās un teica, ka tā esot
nejaušība, ja pašreiz Latvijā esot 40.000 bezdarbnie-
ku. Man jāsaka, ka Latvijā nav vis tikai 40.000 bez-
darbnieku, bet bezdarbnieku armija ir daudz lielāka.
Jūs neļaujat visus šos bezdarbniekus reģistrēt un pa-
gājušā Saeimas sesijā noraidījāt priekšlikumu par vi-
su bezdarbnieku reģistrēšanu. Jūs to noraidījāt tā-
dēļ, ka jums jāslēpj, cik Latvijā patiesībā ir bezdarb-
nieku. (/. Bērziņš no vietas: «Kādēļ tad jāslēpj?")

Otrkārt jūs gribat kultivēt bezdarbniekus tam
nolūkam, lai varētu nosist laukstrādnieku algas.
Mums visiem noteikti zināms, ka pašreiz nelīgst ne-
vienu laukstrādnieku, nevienu kalpu, vai meitu; vis-
pārīgi nekāda līgšana nenotiek. Jūs gribat piespiest
bezdarbniekus iet uz laukiem, lai varētu viņus tur par
velti nodarbināt; tāds ir jūsu nodoms. Tā tad jums
ir nepieciešami nākt uz Saeimas katedras un stāstīt
lietas, it kā nekāda bezdarba pie mums nebūtu, bet
ka tas ir vienkārši nejaušība.

Kā jau teicu,Lejiņš-Leja tāpat aizrādīja, ka bez-
darbniekiem esot paradīzes dzīve, jo Rīgā vien pilsē-
tas valde izsniedzot 11.000 porciju zupas, viena litra
tilpumā katru. Viņš brīnējās, kā bezdarbnieks varot
vienu litru zupas dienā apēst, jo tā taču esot tāda
porcija, ko neviens cilvēks nevarot noēst. Kungi,
man jāsaka, ka tiešām bezdarbnieki pārtiek no šī zu-
pas litra. Viņi šo litru zupas ēd ne tikai pusdienā,
bet arī no rīta un vakarā, un nav tā tad nemaz jābrī-
nās par tāda litra izsniegšanu. Ja bezdarbs tiešām
būtu nejaušība, tad taču nebūtu nodibinātas palīdzī-
bas komitejas pie pašvaldībām un arī pie citām
valsts iestādēm; arī pie dzelzceļa, lielākos dzelz-
ceļa mezglos nodibinātas palīdzības komitejas.
Valsts šīm komitejām nesniedz nekāda pabalsta,
bet pabalsti nāk no pašiem dzelzceļa darbiniekiem.
Valdība jau tagad ir apgrūtinājusi valsts darbiniekus
ar dažādām nodevām, pazeminot algas. Šinī pašā ga-
dījumā bez \% atvilkuma par labu bezdarbnieku fon-
dam administrācija netiešā veidā piespiež valsts dar-
biniekus maksāt vēl nodevas bezdarbnieku ēdināša-
nai un apģērbšanaļ. Man jāaizrāda, ja valdība būtu
pietiekošā mērā nākusi palīgā bezdarba novēršanai,
tad nebūtu bijis jādibina šādas palīdzības komitejas,
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un viņām vispār nebūtu bijis vietas Latvijā. Viena
pati Rīgas mezgla dzelzceļa komiteja izdod mēnesī
pabalstos apmēram 10.000 latu. Šos 10.000 latu atkal
ņem no pašiem darba darītājiem.

Ka bezdarbs nav nejaušība, to pierāda tagadējās
valdības rīcība valsts iestādēs, un man jāaizrāda, ka
vislielākais valsts uzņēmums — dzelzceļi ne tikai
nemazina bezdarbu, bet to vēl pavairo. No no-
vembra mēneša sākot, vienā pašā dzelzceļa direkci-
jā atlaists 1300 strādnieku. Pakāpeniski atlaižamo
bezdarbnieku skaits arvien ir audzis, un tagad tas
sasniedz jau 2500 strādnieku. Es domāju, šis skaitlis
— 2500 nav vis nejaušība; tas ir izdarīts it kā ar no-
domu, it kā budžeta samazināšanai, un 2500 dzelzceļa
strādnieku padarīti par bezdarbniekiem.

Vēl tālāk šinī valsts uzņēmumā tiek lietota arī
tāda metode, ka vecos ilggadīgos strādniekus, kas
sasnieguši maksimālo vecumu, 60 un vairāk gadu, ta-
gad izsviež uz ielas, atstāj bez darba. Ir gan mums
pensiju likums, kura 2. daļa runā par to, it kā pensiju
saņem arī valsts uzņēmumu strādnieki. Bet kas nu
notiek dzīvē? Kā šo likumu tulko un piemēro dzīvē?
— Pavisam atlaisti līdz 200 maksimālo vecumu sa-
sniegušo strādnieku. No šiem 200 atlaistiem strād-
niekiem apmēram 28 strādnieki ir tādi,kas ir saņēmu-
ši kaut kādu pabalstu; pārējie nekāda pabalsta nav
saņēmuši, izņemot to, ko viņi ir iemaksājuši un
valsts piemaksas, kas šiem strādniekiem ir devis
ne vairāk par 1— 3 latu pabalsta. Es domāju, strād-
nieks, kas ir nokalpojis 10 ?— 20 un vairāk gadus, tie-
šām ir padots bada nāvei, javiņu tagad izsviež uz ie-
las, un pēc tam viņš saņem, augstākais, 3 latu pabal-
sta. Arī darba apgādē šos strādniekus nereģistrē, jo
tie atzīti par darba nespējīgiem; darba apgādes tos
neuzņem. Viņi griežas pie pilsētu sociālām apgā-
dēm, bet arī pilsētu sociālās apgādes šos strādniekus
noraida, motivējot, ka viņi vēl kaut kādu darbu spē-
jīgi darīt. Pilsētas viņiem nevar izsniegt nekāda so-
ciāla pabalsta. Tā tad šie vairāk simti strādnieku,
kas izsviesti uz ielas, paliek bez darba un nonāk ga-
līgā postā.

Kad mūsu frakcija pagājušā sesijā lika priekšā
nodibināt darba invaliditātes namu, kur šiem veciem
strādniekiem sarīkot piemērotus darbus, tad atkal
viss labais spārns ar zemnieku savienību priekšgalā
bija tas, kas šo priekšlikumu noraidīja. Tā tad atkal
jums ir tendence uzskatīt šos strādniekus par nevēr-
tīgiem, uzskatīt tos nevērtīgākus par jūsu zirgiem un
govīm. Ja jums viens zirgs vai govs ir kritusi ar
mēri, tad jūs samaksājat par to; bet ja viens strād-
nieks ir izmests no darba un mirst badā, tad jums par
to galva nesāp.

Tālāk man vēl jāaizrāda, ka šāda strādnieku at-
laišana no valsts uzņēmumiem uzskatāma par zinā-
mu metodi, ko attīsta tagadējā valdība un sevišķi
tautas labklājības ministris Rubuļa kungs, lai nosistu
algas, jo p_astāvīgie strādnieki, kas bija nodarbināti
valsts uzņēmumos, saņēma augstāku atalgojumu ne-
kā tie bezdarbnieki, ko novieto atlaisto vietā. Tā
tad Tautas labklājības ministrija formālā veidā paze-
mina strādniekiem algas. To dara tiešām' ar nolūku
nosist strādnieku algas. Visus tekošos darbus uz
dzelzceļu līnijām tagad izdara ar bezdarbniekiem.
Man ir zināma vesela virkne darbu, kas būtu veica-
mi budžeta kārtībā ar Satiksmes ministrijas pastāvī-
giem strādniekiem, bet tagad tos veic uz sabiedri-
sko darbu rēķina. Piemēram, Zemgales stacijā izbū-
vē pagrabu. Tas ir tekošais dzelzceļu darbs, bet ta-
gad to izdara uz sabiedrisko darbu rēķina. — Mate-
riālu noliktavas pārbūve — atkal tiešs dzelzceļa
darbs, bet tagad to_ izdara uz sabiedrisko darbu rē-
ķina. — Pirts uzbūve pie kazarmas — atkal to iz-
dara uz sabiedrisko darbu rēķina. —

Kad arodbiedrību un manas frakciļas pārstāvji
griezās pie valdības pārstāvjiem — kā pie bijuša
ministru prezidenta Ulmaņa kunga, ta ari pie tagadē-
jā ministru prezidenta Skujenieka kunga, attēlojot
tagadējo nenormālo stāvokli . . . (K. Ulmanis no
vietas: «Vai es nepalīdzēju?") — Jus piekrītat, ka
stāvoklis tiešām nenormāls, bet darījuši neka_ neesat!
— Kad mēs prasījām pieņemt atpakaļ darba vairāk
par 10% atlaisto strādnieku, Jūs gan solījāt šo jautā-
jumu virzīt tālāk, bet līdz šai dienai absolūti nekas nav
grozīts, visi izsviestie strādnieki vēl šodien ir bez dar-
ba. Viena daļa šo atlaisto strādnieku ir vieninieki, bet
viena daļa — bijušo dzelzceļnieku atraitnes, ko darba
apgādes nereģistrē un, ja reģistrē, tad piešķir bei-
dzamo kategoriju, kādēļ viņi darbā nevar tikt.

Šeit zemnieku savienības pārstāvis Lejiņš-Leja
izsacījās, ka uz laukiem bezdarba neesot. Man jau
vairākkārt no šīs katedras ir nācies aizrādīt uz pa-
gastu valžu apliecībām, kas liecina par bezdarbu uz
laukiem. Sevišķi man jāsaka par dzelzceļniekiem,
ka tie, kas atrodas lauku stacijās un tagad atlaisti no
darba, nekāda veida darbu nevar dabūt. Viņi ir ar
mieru iet darbā pie kura katra lauksaimnieka, lai tikai
nopelnītu sev maizi; bet neviensjauksaimnieks vi-
ņus darbā neņem un atbild, ka strādnieki viņam nav
vajadzīgi. Tāpēc ari uz laukiem bezdarbs nav ne-
maz mazāks kā pilsētās.

Reiz stāvoklis tāds, tad, es domāju, mūsu pie-
prasījums par bezdarba novēršanu ir pilnīgi vieta;
tāpat vietā ir arī mūsu jautājums valdībai, ka viņa
domā bezdarbu likvidēt.

Tālāk man jāsaka, ka valdība iet pat nelikumī-
gus ceļus bezdarba jautājuma apkarošanā. Mums ir
budžeta kommisijas lēmumi, kas arī valdībai zināmi,
proti — ka turpmāk vairs nedrīkst atlaist valsts uz-
ņēmumos strādājošos strādniekus un atlaistie strād-
nieki jāpieņem atpakaļ darbā. Tāpat mums ir likums
par bezdarba apkarošanas fonda nodibināšanu, kur
pašiem strādniekiem un valsts darbiniekiem atvelk
1% no viņu algas. Šis pats likums nosaka, ka nam-
īpašniekiem arī jāiemaksā 1% bezdarbniekiem par
labu. Tas pats teikts par brīvo profesiju darbinie-
kiem — arī no to algas paredzēta 1% iemaksa bez-
darba apkarošanas fondā; bet valdība nav spērusi
nekādus solus, lai minētās iemaksas no šīm grupām
ieplūstu bezdarba apkarošanas fondā, un tāpēc arī
līdz šim nav ienācis ne santims. Vienīgās iemaksas
ir no pašiem strādniekiem un valsts darbiniekiem. —
Tā tad skaidrs, ka valdība šinī gadījumā nav pildījusi
likumu, bet no iedzīvotājiem prasa likuma pildīšanu.
Ja valdība iet šādu ceļu, tad arī nav brīnums, ka bez-
darbnieki spiesti ķerties pie dažādām noziedzībām,
un tās tad ari pie mums ar katru dienu vairojas.

Bezdarba jautājumā oilsētu pašvaldības pieņē-
mušas vairāk lēmumus. Tā, piemēram. Liepājas pil-
sētas valde lūdz valdību nākt palīgā bezdarba ap-
karošanā. Arī Liepājā vakar notika bezdarbnieku sa-
pulce, kas bija loti plaši apmeklēta, un šai sanulcē
soīdēla cauri viss tas lielais posts, kādā tagad ir no-
nākuši strādnieki. Arī vakardienas saoulce griežas
oie Augstā nama ar prasību steidzoši gādāt darbu un
rmiizi bezdarbniekiem, steidzoši ķerties pie likuma iz-
strādāšanas par to nodrošināšanu vecuma un bezdar-
ba gadījumos, jo tagadējais stāvoklis tiešām'nav cie-
šams. — No visām Latvijas malām, no visām pilsē-
tām un no visām biezi apdzīvotām vietām ienāk vien-
balsīgas šāda veida prasības. Tamdēļ mūsu piepra-
sījums ir vietā, un es ceru, ka valdība dos atbildi uz
šo pieprasījumu, dos tādu atbildi, kas bezdarbnieku
stāvokli datidz maz atvieglo.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Mežaraupam.
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J. Mežaraups (zemnieku savienība): Augsti go-
dātie tautas vietnieki! Jau 2 sēdes no vietas mēs no-
darbojamies ar vienu jautājumu, t. i. gribam atrisināt
bezdarba jautājumu ar runāšanu. Šeit nāk vesela
rinda runātāju, kas motivē un aprāda bezdarba stā-
vokli; tie aizrāda, ka bezdarbs acumirklī esot liels
un bezdarbnieku esot tik daudz, ka gandrīz vai gals
jau klāt. — No otras puses mēs nākam un pasakām,
ka mums katru dienu vajadzīgi laukstrādnieki, ka
mums jāieved jauni strādnieki no ārzemēm, Tas ir
absurds, tas nav normāli.

Atļaujiet, cienījamie deputātu kungi, pateikt, kāds
ir mušu viedoklis par faktiskiem lietas apstākļiem.

Viens runātājs te pārmeta, ka bezdarba jautā-
jums netiek atrisināts normāli, ka netiek sagatavoti
attiecīgi darbi, un aizrādīja uz mežu departamentu,
ka tas neesot kārtīgi sagatavojis priekšdarbus. —
Man priekšā ir vesela paka rakstu par to, ko ir darījis
mežu departaments, kādus priekšdarbus un sagata-
vošanas darbus tas ir veicis. Atļaujiet man pasacīt,
kas šinīs rakstos atrodams. (/. Višņa no vietas:
«Tas viss tikai uz papīra!") Nē, nevis uz papīra, bet
tas, kas šeit rakstīts, ir jau arī praksē realizēts. Tie
ir noteikumi, kas obligātoriski jāpilda visiem mežzi-
ņiem un virsmežziņiem. Tur nu rakstīts sekojošais.
Piemēram ņemsim apkārtrakstu Nr. 58. Tur teikts,
ka vispirms bezdarbnieki pilnīgi uz valsts rēķina jā-
aizgādā attiecīgā mežā, kur viņiem jāstrādā. Tad
virsmežziņiem vai mežziņiem jādabū telpas — pro-
tams, atkal uz valsts rēķina. Pie tam vēl aizrādīts,
ja attiecīgu telpu, kur bezdarbniekiem apmesties, tu-
vumā nav, es atkārtoju: ja tuvumā nav, un domāju,
jūs saprotat jēdzienu «tuvumā" —, tad jāceļ vai nu
zemnīcas, vai citas kādas piemērotas telpas, kur
visus bezdarbniekus varētu nometināt. — Tālāk
teikts, ka bezdarbniekiem jāapgādā darba rīki, proti
— katriem 3 cilvēkiem 1 zāģis, 3 cirvji un pat vīle.
Ja nu kāds bezdarbnieks neprot pats savu zāģi izvī-
lēt. tad uz valsts rēķina jāpieņemmeistars, kuram šis
zāģis jāizvīlē. — Apžēlojieties, vai var vēl šinī jau-

'tājumā tālāk iet? (Starpsaucieni pa kreisi.) —At-
vainojiet, tie ir priekšraksti, ko es nupat nolasu; tie ir
jāpilda. Ja jūs man neticat, varat ar šiem priekšrak-
stiem iepazīties.

Tālāk — bezdarbniekus uzskata par tādiem cil-
vēciņiem, kas nevar nopelnīt sev pietiekoši pārtikas,
un tāpēc viņiem 3 nedējas no vietas piemaksā 1 latu
dienā klāt. Tas nu esot it kā jādara tāpēc, ka viņi ne-
varot nopelnīt tik daudz, cik patērē. — Apžēlojieties,
vai tad tie cilvēki, kas uz laukiem dzīvo un strādā, ir
savādāki? Viņi taču ir tādi paši cilvēki! Ar šādu
piemaksu jūs nostādāt vietējos iedzīvotājus pilnīgi ne-
ciešamā stāvoklī. No visām pusēm ienāk sūdzības
par to. ka no Rīgas atsūta bezdarbniekus, kuriem
valsts piemaksā 1 latu dienā; viņi aiziet uz mežu. ne-
strādā nemaz, tikai skaita zvirbuļus, saņem 1 litu die-
nā pilnīgi par velti un, nodzīvojuši 3 nedēļas, atkal
aizbrauc prom. (A. Veckalnsno vietas: «Kurā me-
žā jums zvirbuli dzīvo?" — Priekšsēdētājs P.
Kalniņš zvanī.) Lūk, Veckalna kungs, ir liels jautā-
jums, kurš labāk tos mežus nazīst!

Tālāk mežziņiem un virsmežziņiem jāgādā arī
par to, lai tirgotāji bezdarbniekiem neņemtu Pārāk
lielu maksu par produktiem, jo, lūk, viņi esot tādi, kas
paši nevarot aizsargāties. Te ir Zemkopības mi-
nistrijas apkārtraksts Nr. 56, kurā pateikts, ka mež-
ziņiem jāgādā, lai par produktiem neņemtu pārāk lie-
lu cenu.

Tālāk, ja Veckalna kungs šeit sacīja, ka bezdarb-
niekiem jāstrādājot bez zābakiem, te atkal ir Tautas
labklājības ministrijas raksts, kas piesūtīts Zemkopī-
bas ministrnai ar paziņojumu, ka bezdarbniekiem iz-
sniedzami apavi. (A. Veckalna starpsauciens.) Šis

raksts iesniegts nevis 5 mēnešus, bet 2 mēnešus atpa-
kaļ, un Zemkopības ministrija jau sen ir paziņojusi
zābaku izsniegšanas formalitātes, ka jāatvelk 2 lati
nedēļā, ka šī maksa pārvedama uz tekošo rēķinu
Latvijas bankā u. t. t. — Iedomājieties tikai, kāds
darbs tur ceļas mežziņiem, kāda sarakstīšanās, kādas
formalitātes!

_ Tālāk, ja vienā virsmežniecībā, vai mežniecībā
strādā vairāk par 20 cilvēku, viņiem ir tiesība izvēlēt
no savas grupas vidus pavāru — ķēkšu un prasīt, lai
uz_ valsts rēķina nomātu, vai, ja nevarētu dabūt no-
māt, nopirktu traukus. Kungi mīļie, redziet, līdz kā-
dam absurdam mēs esam nonākuši! Un tomēr jūs
vēl pastāvīgi prasāt, lai sniedz pabalstus un visas šīs
lietas veic!

Vai jūs zināt, kādā stāvoklī ir nonākuši laukstrād-
nieki attiecība pret šiem, tā sakot, pilsētas bezdarb-
niekiem? Un ko tad mēs redzam? Kādi ir šie bez-
darbnieki? Vēl šodien jūs kādā rīta laikrakstā varē-
jāt lasīt, ka viņi, braukdami no meža mājās, izdemo-
lējuši Tukuma staciju un ierēdņus, parādīdami savu
varu. Es pats personīgi esmu vairāk reižu braucis
kopā ar bezdarbniekiem un tos novērojis. Šie bez-
darbnieki no ārējā izskata atgādina satracinātu pūli.
(Starpsaucieni pakreisi. ) Neuztraucieties, kungi, tū-
līt jus varēsit runāt! Es tagad runāju to, ko domāju.

PriekšsēdētājsP. Kalniņš (zvanī): Es lūdzu ne-
traucēt runātāju! Lūdzu pierakstīties pie vārda!

K. Mežaraups (turpina): Braucot šaursliežu
dzelzceļā, esmu redzējis, kādi šie bezdarbnieki izska-
tās. Viņi tiešām izskatās kā demonstranti; viņi ne-
būt neizskatās trūcīgi cilvēki, kam, vajadzīgs pabalsts.

Lūk, pie kā ir novesta visa bezdarbnieku lieta!
Un šī interpellācija, kas šodien iesniegta — atļaujiet
man konstatēt, ir tīri politiskas dabas interpellācija.
Satura tur nav ļtin nekāda. Tā ir interpellācija, kas
iesniegta tikai tāpēc, ka aiz logiem klausās 10.000 —
20.000 bezdarbnieku un te ir bezdarbnieku vadoņi,
kuriem jārāda bezdarbniekiem savas pūles šeit Saei-
ma viņu laba. — Vai jūs ar šādu politiku neiemidzi-
nāt strādniekus? Vai jūs neizkausējat kā skābē kau-
lus un nepadarāt viņus par kropļiem, kas, uz kruķiem
balstīdamies, iet pēc pabalsta? (Starpsaucieni pa
kreisi.) Par to nerunāsim, tur jaukaulu nemaz vairs
nav! Vai jūs neiedomājaties, ka jūs šeit atņemat cil-
vēkiem visu to, kas viņiem ir svēts? Jūs atņemat
viņiem gribu un spēku un padarāt viņus par tādiem
zīdaiņiem, kurus var uzturēt tikai valsts kase. (Starp-
saucieni.) Par lauksaimniecību šoreiz nerunāsim!

Visa tā polītika, ar ko jūs, vai pozicijā, vai opo-
zīcijā būdami, kreisā spārnā esat nodalījušies visu
Latvijas pastāvēšanas laiku, ir novedusi pie tā, ka
mums ir tāda Tautas labklājības ministrija, kurai lī-
dzīgas nav nevienā'valstī. Kas viss mūsu valsts ka-
sei nav jāuztur? Mums ir pensiju likums, mums ir sli-
mo kases ar dažādiem iestādījumiem. Viss tas ir ra-
dies uz jūsu spiedienu. Tā ir tāda sociālā polītika, kas
atņem strādniekiem spēku, kas atņem viņiem ir ticī-
bu, ir paļāvību saviem spēkiem. Mēs gribam redzēt
ir garīgi, ir fiziski stiprus pilsoņus un tāpēc protestē-
jampret šīm pabalstu indēm. Visa šī interpellācija
un visa šī jūsu ierosinātā bezdarba izkliegšana ir ne-
dibināta, tāpēc, bez šaubām, šī interpellācija pati kā
nedibināta jānoraida.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Ankipanam.

F. Ankipans (sociāldemokrāts): Par bezdarba
apmēriem un bezdarba postu manas frakcijas biedri
ir jau dibināti aizrādījuši, tāpēc man vairāk nav, ko
stāstīt, kā šai ziņā ir Rīgā un citās pilsētās. Es tikai
gribētu uzsvērt vienu, proti — sekojošo. Tikko par
to ieminējās labā spārna deputāts Budže, tā ka arī par
šo jautājumu nebūtu ko runāt, bet, diemžēl, uz lau-
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kiem Latgalē novērojama pavisam citāda izturēšanās
nekā šeit, Saeimā. Dažus mēnešus pirms ziemas-
svētkiem kad sociāldemokrāti lika priekšā reģistrēt
visus bezdarbniekus arī uz laukiem, visi vienā balsī
kliedza, tāpat kā šodien Mežaraups šeit kliedza, ka
uz laukiem bezdarbnieku tikpat kā nemaz neesot, un
ka arī pilsētās to esot ļoti mazs skaits. Ar to pašu
metodi uzstājās arī mūsu Latgales pilsoņi; viņi uz-
svēra to pašu. Bet mazliet vēlāk, tikai pēc pāris ne-
dēļām, kad viņi aizbrauca uz laukiem un noturēja sa-
vas partijas apspriedes, saaicinot kopā tikai savas
partijas cilvēkus, viņi jau guva pavisam citu ainu.
Viņu pašu partijas cilvēki pateica pavisam pretējo, tā-
pēc mēs drīz vien lasījām viņu pašu avīzēs, ka lauku
bezdarbnieki prasa sabiedriskos darbus, un mūsu tau-
tas labklājības ministrim nācās konstatēt, ka tur sa-
biedriskie darbi vajadzīgi. Tā tad līdz ar to Tautas
labklājības ministrija pati paziņoja, ka bezdarbs uz
laukiem ir.

Tagad stāvoklis ir jau daudz ļaunāks, un jums
visiem jau jāredz patiesā dzīves aina uz laukiem. Uz
laukiem bezdarbnieki jau ir nonākuši tādā stāvoklī, ka
viņi ir atsacījušies no petrolejas apgaismošanas un
lieto skalu uguni. Vēl tālāk piedzīvojam laikus, kādi
bija kara un juku gados: latgalieši — bezdarbnieki
ir atteikušies pat no sāls lietošanas, tāpēc ka nav, ar
ko to iegādāties. — Šodien latgaliešu deputātu nav
zālē. Kāpēc? Tāpēc, ka viņiem ir neērti klausīties,
un ja viņi uzstātos, tad būtu jāuzsver pretējais tam,
ko viņi runājuši savās nodaļu apspriedēs un apriņķu
konferencēs.

Gribu pāris vārdu sacīt par sabiedriskiem mežu
darbiem, ko tagad rīko. Mežu darbus sarīkoja arī
Balvos, kur aizsūtīja strādniekus — bezdarbniekus,
apsolot viņiem maksāt latu dienā. Izrādījās, ka varē-
ja izpelnīt tikai 50 santimu dienā. Tāpēc 20 strādnie-
ku pēc dažām dienām aizbrauca mājās. Par 50 san-
timiem viņi nevarēja iztikt paši un kaut ko nosūtīt
savai mājās palikušai ģimenei. Es neteikšu, ka visi
mežu darbi ir tādi kā Balvos.

Pats par sevi saprotams, ka tagad Latgales pilso-
niskie laikraksti vairs nesaka, ka bezdarba nav, bet
viņu sabiedrotie šeit, piemēram Mežaraupa kungs,
gan to apgalvo. Patiesībā, novērtējot Latgales ap-
stākļus, jau labi sen atpakaļ bija jāatzīst, ka tur bez-
darbs ir.

Budžes kungs, bez šaubām, apgalvos, ka Anki-
pans runa nepatiesību; viņa ļaudīm neērti citādi ru-
nāt. Budžes ļaudis apgalvo, ka Daugavpilī bezdarb-
nieki ierīkotosķēķos ar saņemto zupu aplaistot sēt-
males. Es domāju, tagadējā laikā par šo jautājumune-
drīkst ņirgāties; - tam jāpieietnopietni, padomājot, ko
darīt bezdarba novēršanai, bet nevis apgalvojot, ka
bezdarba uz laukiem nav.

Es domāju, šis pieprasījums ir vairāk kā vietā,
un ja jūsu pārstāvis valdībā grib apgalvot, ka bez-
darba nav.tad lai viņš šodien nāk un pasaka, kā ir ar
darba jautājumu uz laukiem, vai viņa paša ļaudis ne-
spiež runāt par sabiedrisko darbu vajadzību uz lau-
kiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Mīlbergam.

G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija): Tautas vietnieki! Sakarā ar iesniegto in-
terpellāciju man šeit jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
frakcijas vārdā jāpaziņo, ka mēs balsosim par šīs in-
terpellacijas pieņemšanu_— balsosim tāpēc, lai tautas
labklājības ministris varētu atbildēt un apgaismot jau-
tājumu no citas puses, ne tikai no tās, no kuras te šo
jautājumu apgaismoja iepriekšējie runātāji.

Man gribētos izteikt pāris mazas piezīmes inter-
pellacijas iesniedzējam. Interpellācija minēts, ka Lat-
vija nepastāvot nekādi strādnieku aizsardzības liku-

mi. Man jāsaka, ka vēl nesen atpakaļ mēs šeit Saei-
mā pieņēmām likumu, kas nāk taisni strādniekiem par
labu. Ar šī likuma pieņemšanu Saeima nostādīja vie-
nu citu iedzīvotāju šķiru tiešām neapskaužamā stā-
voklī; tie ir sīkie pilsētu nomaļu apbūvieši. Mums ir
daudz mazpilsētu, un tur savukārt daudz apbūviešu.
Pie šiem apbūviešiem tad arī mitinās bijušie lauk-
strādnieki, kas ziemu ienāk pilsētā, tāpat arī bez dar-
ba palikušie amatnieki: mūrnieki, namdari u. c. Šie
cilvēki apmetas un dzīvo pa lielākai daļai tikai pilsētas
nomalēs, tā tad pie apbūviešiem. — Mūsu partijai ir
ienākušas ziņas no Cēsīm, Alūksnes, Rūjienas, Smil-
tenes u. t. t. Svētdien man bija izdevība arī Madonā
dzirdēt to pašu. Tur man teica, ka, lai gan likums,
kas nodrošinot bezdarbniekiem brīvu dzīvokli, bijis
labi domāts, apbūviešiem tas stipri kaitējot. (Saucie-
ni pa kreisi.) Bezdarbniekiem par dzīvokli pagaidām
nav jāmaksā. Tas tad nu arī vienu otru ir pamudinā-
jis kļūt par bezdarbnieku. (Saucieni pa kreisi.) Ja
šeaizrāda, ka tāda likuma nav, tad man jāuzsver,ka
vēl nesen atpakaļ mēs to šeit Saeimā pieņēmām.
(Saucieni pa kreisi.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Lūdzu ne-
traucēt runātāju!

G
^

Mīlbergs (turpina): Man kreisās puses kun-
giem jāaizrāda, ka viņi man velti uzbrūk. Ja jau bez-
darbnieku nevar izlikt no dzīvokļa, tad taču tas no-
zīmē tik pat kā viņu par velti turēt dzīvoklī. Neska-
toties uz to, ka nodokļi paaugstināti un ka apbūvie-
šiem tie jāmaksā, īrniekus-parādniekus (bezdarbnie-
kus^ viņi nevar izlikt. — Lūk, to jūs negribat zināt!
Ja jūs gribējāt būtjaisnīgi, tad jums interpellācija arī
to vajadzēja atzīmēt.

Tālāk interpellācija, pašā beidzamā daļā, minēti
pabalsti. Ja jūs interpellācija prasītu apgādāt darbu
un lai par darbu kārtīgi samaksātu, tad iebildumu ne- .
būtu; bet jūs prasāt arī pabalstus, un taisni te ir tā
kardinālā kļūda, ko jūs darāt — vai nu tieši ar nolūku,
lai bezdarbniekus audzētu, vai bez nolūka, bet iznāk,
ka šie pabalsti samaitā bezdarbniekus un vājāka
rakstura cilvēkus piespiež iestāties bezdarbniekos.

Es domāju, ka atbildē uz šo interpellāciju jums
no tautas labklājības ministra būs jādzird diezgan ne-
patīkamas lietas._ Mēs balsosim par interpellāciju.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Budžem. (Saucieni pa kreisi.)

A. Budže (kristīgo zemnieku un katoļu partija):
Augstais nams! Esteņemu vārdu sakarā ar to, ka te
uzstājas viens sociāldemokrātu partijas deputāts, kurš
ievelēts no Latgales. Starp citu, šis deputāta kungs
aizrādīja, it ka Latgales pilsoņu deputāti neredzot, ka
Latgalē ir bezdarbs, ka Latgales sādžās trūkst dar-
ba, ka darbu nevar atrast, ka bezdarbnieki ir, sevišķi
nelielas Latgales pilsētiņās. Sakarā ar šo pārmetu-
mu es arī ņemu vardu.

Man te jāsaka, ka šis sociāldemokrātu deputātu
kungs prasa, sarīkot sabiedriskos darbus ari Latgalē.
Sabiedriskie darbi ir lieta par sevi. Mēs arī tos pra-
sām, ne vienu reizi vien, bet vairāk reižu esam tos
prasījuši un prasīsļm — ja tikai to atļauj valsts finan-
ču stāvoklis. Bet jūsuinterpellācija taču nav runa par
sabiedriskiem darbiem! Jūs runājāt tikai par tiem
40.000 bezdarbnieku, ko Rīgā un citās lielā-
kas pilsētas jūs esat reģistrējuši. Jūs nebūt
nerunājat par tiem Latgales bezdarbniekiem sā-
džas un nelielās lauku pilsētiņās, kuri tagad
tiešam ir bez darba un kuriem nav nedz darba,
nedz maizes. Jūs šeit runājat tikai par Rīgas «bez-
darbniekiem", par tiem, kurus Bruno Kalniņš 1931.
gada veda uz Vīni. Toreiz viņš 300 «bezdarbnieku"
aizveda uz Vīnes sporta svētkiem. To viņš darīja
krizes laika. Kur gan viņš to naudu ņēma, ar kādiem
līdzekļiem šos«bezdarbniekus" aizveda uz Vīni? Tie
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ir tādi bezdarbnieki, kas staigā lakādas kurpēs un zī-
aa šlipsēs, kas var braukt uz Vīnes sporta svētkiem.
Ankipana kungs, jūsu līderi un Rīgas bezdarbnieku
vadoņi nemaz nerunā par Latgales bezdarbniekiem,
nemaz nerunā par Latgales sīkzemniekiem, bet runā
par tiem bezdarbniekiem, kuri staigā, kā teicu, lakā-
das kurpēs, kurus Bruno Kalniņš ar sarkanu karogu
un orķestri priekšgalā veda uz Vīnes sporta svētkiem
u. t. t. Lūk, par šādiem bezdarbniekiem runā sociāl-
demokrātu kungi! Mes par tādiem nevaram runāt,
mēs tādus nevaram atbalstīt. (Sauciens pa kreisi:
«Kā jūs savus atbalstāt?" — Priekšsēdētājs P. Kal-
niņš zvanī.) — Jūs, Dukura kugs, laikam runājat par
tiem bezdarbniekiem, kas vakar Tukuma stacijā iz-
dauzīja bufeti, kas izdzina pasažierus no vagoniem?
Ja Jūs par tiem runājat, tad ir cita lieta. Mēs par tiem
nevaram runāt, ar tiem mums nevar būt nekā kopēja.

Ankipana kungs šeit vēl aizrādīja, ka savā laikā
noraidīts sociāldemokrātu iesniegtais priekšlikums
par visu bezdarbnieku reģistrēšanu — arī uz laukiem.
Ko, deputātu kungi, dos šāda reģistrēšana? Kādēļ
jums šī reģistrēšana vajadzīga? Jums šī reģistrēša-
na vajadzīga, lai stiprinātu savas partijas kadrus, lai
rastu aģitatorus, lai bezdarbniekus padarītu atkarīgus
no jūsu partijas, Tas taču ir noticis šeit pat Rīgā!

Jūs sakāt, ka jūsu sociāldemokrātu partija esot
tāda, kas neizšķirot tomēr ne ticību, ne tautību; bet
Ankipana kungs, vai Jūs nezināt, ka Rīgā šķiro visus
tos trūcīgos darba ļaudis gan šejienes latgaliešos, gan
privileģētos «bezdarbniekos!" Šeit vispirmā vietā
nāk sociāldemokrātu — veco bezdarbnieku kadrs, vi-
sādi futbolisti un sportisti tiek likti pirmajā vietā; bet
tiem, kas iebraukuši no Latgales, jau pēc pāris dienām
pieprasa zināmu summu partijas kasē, kaut arī tas gat-
galietis staigā Rīgā basām kājām. (Sauciens pa krei-
si: «Ko viņš brauca Rīgā? Lai paliek Latgalē!")

Es jums pastāstīšu arī par jūsu kungiem Daugav-
pilī. Ari tur ir zināms kadrs sociāldēmokratu-bez-
darbnieku, un ja kāds Daugavpils nomaļnieks, kāds
šiks dārznieks, nonācis grūtā stāvoklī, ierodas darba
biržā, tad tur ir priekšā sociāldemokrāti ar rungām,
kas dzen viņu projām, jo viņš neesot «vecas sortes"
bezdarbnieks.

Cienījamie kungi, mums nav vajadzīga bezdarb-
nieku reģistrēšana uz laukiem, nav vajadzīga aģitato-
ru sūtīšana uz sādžām, bet gan vajadzīgs rast darbu
un maizi; šinī gadījumā Latgalē vajadzīgi sabie-
driskie darbi,bet nevis tā reģistrēšana, vai jūsu parti-
jas aģitatoru sūtīšana pa sādžām, kā jūs to iedomāja-
ties un kā par to runāja jūsu partijas Latgales depu-
tāts. Ankipana kungs, es beidzot vēlreiz gribu aizrā-
dīt, ka jūsu Rīgas līderi domā tikai par tiem bezdarb-
niekiem, kas ir biedri dažādās sporta organizācijās,
kas ne ziemu, ne vasaru nemeklē darba, bet sit futbo-
lu, vizinās uz Vīni uz sporta svētkiem ar Bruno Kal-
niņu priekšgalā u. t. t. Jūsu līderi runā par bezdarb-
niekiem, kas negrib strādāt, bet mēs prasām dot dar-
bu un maizi tiem, kam patiešām nav darba un kas
grib strādāt. Kad Jūsu tā saucamie bezdarbnieki aiz-
brauc uz laukiem mežu darbos, viņi tur nestrādā, jo
nav tur mīkstu gultu un nav no rītiem kafijas (sau-
cieni pa kreisi); tad viņi "brauc atpakaļ un sit staci-
jas. Šādus bezdarbniekus mēs neaizstāvam. (Sau-
cieni pa kreisi.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Lejiņam-Lejai.

J. Lejiņš-Leja (zemnieku sa_vienība): Augstais
nams! Visu to, ko man pagājušā sēdē bija izdevība
pateikt par bezdarbnieku stāvokli un par interpellāci-
ju šai jautājumā, gribu vēl tikai mazliet papildināt, kas
ļoti spilgti raksturos to cilvēku uzskatus par šo lietu,
kuru vadībā un gādībā visa bezdarbnieku lieta ir atra-
dusies visus šos gadus.

Man rokā ir noteikts projekts, ko izstrādājusi Rī-
gas darba apgāde un kurā apsvērts jautājums,kas var
būt bezdarbnieks un kas var par bezdarbnieku reģi-
strēties. — Es vēlreiz atkārtoju, ka darba apgādes
priekšgalā ir sociāldemokrātu pazīstams darbinieks
Šteina kungs un arī deputāts Veckalns, kurš pagāju-
šoreizi motivēja šo interpellāciju. — 12. punkts šinī
projektā skan tā, ka par bezdarbnieku nevar būt tāda
persona, kurai kāda pirmās pakāpes radniecības per-
sona pelnī pāri par 200 latu mēnesī; citiem vārdiem
sakot, tas nozīmē, ka, ja piemēram, viena cilvēka dēls
pelnī 200 latu mēnesī, tad tēvs pēc noteikumiem var
iet un reģistrēties bezdarbniekos; javiņš, turpretim,
pelnī 201 latu, tad vairs par bezdarbnieku nevar re-
ģistrēties. Tā tad par minimumu uzskatīti 200 latu.

Pārākie punkti nav sliktāki — varbūt vēl labāki.
9. pants skan tā, ka par bezdarbnieku nevar reģistrē-
ties persona, kurai pieder Rīgā nekustams īpašums,
kuras ieņēmumi mēnesī ne mazāki par 50 latu. Es šo
pantu saprotu tā, ka ik vienam namsaimniekam, ku-
ram šinīs laikos lielo nodokļu un citu saimniecisko
grūtību un parādību dēļ ienākumi ir mazi, ir tiesība
reģistrēties, neraugoties uz to, ka viņš ir namsaim-
nieks, ja tikai viņam ienākumu nav vairāk par 50 latu
mēnesī; tas, pēc jūsu izstrādātās panta redakcijas,
varēs reģistrēties par bezdarbnieku. Tas ir patiešām
viens skaists zieds visā šinī buķetē!

Tāpat visai skaists un raksturīgs pants ir 13.,
kurā noteikts, ka bezdarbnieku pirmā pakāpē var ie-
skaitīt visus Rīgas sētniekus, kuri pelnī ne vairāk
par 50 latu mēnesī. Tā tad visi sētnieki, kuri saņem
līdz 50 latu mēnesī, var reģistrēties darba biržā par
bezdarbniekiem; turpretim tie sētnieki, kuru ienā-
kumi ir lielāki par 50 latu mēnesī, tomēr ne lielāki par
80 latu, var gan reģistrēties, tikai tie tiek ieskaitīti
otrā grupā.

Aprobežošos tikai ar šiem dažiem piemēriem
no tiem daudzajiem, kas še uzskaitīti un kādu ir ve-
sela lapaspuse. Vai tas nav izsmiekls visai mūsu ze-
mei, ka šinī grūtajā laikā var nākt ar tādu projektu
personas un partija, kurai taču arī, blakus citiem, jā-
būt par sevi politiski un saimnieciski atbildīgai? Es
domāju, arī jūs paši būsit spiesti atzīt, ka jūsu izstrā-
dātais projekts dienas gaismas neredzēs, ka Rīgas
pašvaldība to neapstiprinās. Tomēr tas ļoti rakstu-
rīgi pierāda, kā jūs šo jautājumu saprotat un kā jūs
to iztaisāt par savas partijas jautājumu, pilnīgi igno-
rēdami kā valsts, tā pašvaldības intereses. Vai tad
pēc šī jūsu projekta tiem 200.000 lauksaimnieku, ku-
riem ir savi īpašumi, bet kuru ienākumi reti kādam
pārsniegs šinī acumirklī 50 latu mēnesī, nav tiesības
reģistrēties par bezdarbniekiem, un vai tad nepaliks
ārpus bezdarbniekiem tikai viena maza privileģētā
valsts ierēdņu grupiņa un vēl tikai nedaudzi, kuri ne-
varēs reģistrēties? Kāpēc jūs vispār gribat atzīt tā-
du principu, ka par bezdarbniekiem var reģistrēties
ļaudis, kuriem ir savs pastāvīgs ienākums, pat līdz
80 latu mēnesī? Lauksaimniekiem nav iespējas re-
ģistrēties par bezdarbniekiem un saņemt pabalstu,
lai gan 99% viņu šobrīd neizpilda to, kas šinīs nor-
mās uzrādīts. Ar to ir pilnīgi skaidrs, ka reiz šī
sistēma ar spilgti politisko nokrāsu un bez mazākā
sakara ar valstiskumu un nopietnu pieeju šim jautā-
jumam uz visiem laikiem jāizbeidz un bezdarba
jautājums no demagoģiskās sfairas jānovada lietišķā,
nopietnā sfairā, nodrošinot tiešām tikai tos bezdarb-
niekus, kas darbu zaudējuši. Nedrīkst lietot dēma-
goģiju, kādu šobrīd lieto, diemžēl, zināmas aprindas.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Ankipanam.

F. Ankipans (sociāldemokrāts): Es runāju tikai
tāpēc, lai Budžes kungs, braucot pēc šīs sēdes uz
Latgali, neteiktu, ka sociāldemokrāts Ankipans ru-
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nājis šinī sēdē tikai par tiem strādniekiem, kas dzīvo
Rīgā. Es domāju, citu reizi Budžes kungs tautas sa-
pulcēs runās citu valodu, ne tikai par lakādas kur-
pēm, par ko viņš runāja pie bezdarbnieku jautājuma,
un ka sociāldemokrāti aizstāvot vienīgi Rīgas pilsē-
tas bezdarbniekus.

Es gribu uzsvērt, ka bezdarba jautājums ir no-
stādīts plašāk — runa ir par bezdarbu visā valstī, ne
tikai par bezdarbu Rīgas pilsētā. Es aizrādīju, ka
savā laikā, kad mēs runājām par bezdarbnieku reģi-
strēšanu uz laukiem, jūsu ļaudis sacīja, ka bezdarbnie-
ku uz laukiem neesot. Tagad Budžes kungs arī ir
spiests atzīt, ka bezdarbs uz laukiem ir. Vēl dīvainā-
ki ir tas, ka Mezaraupa un Budžes kungi uzsvēra,
tautas sapulcēs viņi sacījuši, ka likumi, kas izdoti un
nepatīk tautai, izdoti zem sociāldemokrātu iespaida;
bet šie likumi ir izdoti ar jūsu gribu, jūsu koalīcijas
un valdības laikā. Ar tādu dēmagoģiju nodarbojo-
ties, jūs līdz ar to izrakstāt sev nabadzības apliecību.
Sociāldemokrāti prasa daudz plašākus līdzekļus sa-
biedrisko darbu sarīkošanai nekā līdz šim. Ka vis-
pār, pateicoties sociāldemokrātu iespaidam, daudz
kas ir panākts strādnieku labā, to jūs nesakāt. Bet
līdz ar to es teikšu, ka tie līdzekļu apmēri, ko dodat
jūs, ir par maziem, un jūs negribat dot vairāk, jo sa-
kāt, ka uz laukiem bezdarba nav.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Gailītim.

A. Gailītis (zemnieku savienība): Augsti go-
dātie deputātu kungi! Man liekas, ka bezdarbnieku
stāvoklis mūsu valstī kļūst nenormāls. Par to jau
runā visa zeme, un te man gribētos teikt, ka lielākie
vaininieki pie visa stāvokļa ir sociāldemokrāti. Ta-
gad sociāldemokrāti parasti izrunājas, ka bezdarbnie-
ki neesot apgādāti, ka viņiem trūkstot tā un tā, ka
bezdarbs ar katru dienu pieaugot u. t. t., u. t. t. Es
jautāšu kreisajam spārnam, kāpēc bezdarbnieku ar-
mija aug. Atbilde ir skaidra: tāpēc, ka mūsu sociā-
lie likumi to izaudzina. Pateicoties sociāliem liku-
miem bezdarbnieku masas ir tik tālu pieaugušas, ka
valsts vairs nespēj tās uzturēt.

No sociāldemokrātu soliem te atskanēja saucie-
ni, ko labā spārna ministri esot darījuši bezdarba lie-
ta. Man te jāsaka tā: atcerieties, ka dažus gadus
atpakaļ pa Rīgas ielām bezdarbnieki staigāja vese-
lam rindām ar savu lielo vadoni Veckalnu priekšgalā.
Viņi gāja no vienas ielas otrā, un šī staigāšana, bez
šaubām, nepalika bez rezultātiem. Vienā otrā gadī-
juma bezdarbnieki atrada dzirdīgas ausis pretējā pu-
sē, un viņu pabalstus palielināja. Šie lielie pabalsti
tad arī ir tie, kas bezdarbnieku armiju palielināja. Jo
dienas, jo vairāk viens otrs sāka domāt: «Kāpēc
man nepierakstīties bezdarbniekos, ja par velti mak-
sa naudu?" Un gāja un pierakstījās! Turpretim, jā-
saka_ tā: ja cilvēks negrib strādāt, tad viņam nav
ari jāmaksā. Mēs gribam, lai naudu maksā tikai par
darbu. (Saucieni pa kreisi.) Pagājušā naktī izdau-
zīta Tukuma stacija un vilcieni. Sakait, vai vēl tālāk
var iet! Vai tā jau nav zināmā mērā valsts grauša-
na? (Saucieni pa_kreisi.) Sakait, kungi, kāpēc bez-
darbnieki nestaigāja pa ielām tad, kad jūsu biedrs
Rudevics_ bija tautas labklājības ministris! Vai tas
nav pierādījums tam, ka bezdarbnieku armija jums
vajadzīga jūsu frakcijas atbalstīšanai? Bet visam ir
savs mērs, un nu ir pienācis laiks, kad mēs, pilsoņi,
vairs nevaram ilgāk ciest. Jūs varat aizbraukt uz
laukiem, tad jūs ikkatrā mājā dzirdēsit izteicienus, ka
lielā bezdarbnieku armija jāiznīdē, jo ilgāk tādus ap-
stākļus vairs nevar ciest. (P. Ulpes starpsauciens.)
Veckalna kungs atcerēsies tīri labi, ka tai laikā, kad
Rudevics bija tautas labklājības ministris, nesarīkoja
vis lielās bezdarbnieku demonstrācijas, jo skaidri zi-
nāja, ka Rudevica kungs nevarēs dot vairāk kā pa-

redzēts budžetā. (A. Rudevica starpsauciens.) Ru-
devica kungs, šīs lielās bezdarbnieku armijas izau-
dzināšana ir taisni Jūsu nopelns!

Stāvoklis, protams, turpmāk tāds nevar palikt.
Tiem lieliem miljoniem, kas ir nākuši no valsts kases,
ir laiks slēgt durvis ciet. Katram pilsonim, kas grib
strādāt gociīgu darbu, būs maize, bet par velti naudu
maksāt nevar. Tāpēc man jāsaka, ka jūsu interpellā-
cija ir noraidāma.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Mežulim.

K. Mežulis (strādnieku un zemnieku frakcija):
Es vēlreiz tikai dažos vārdos gribu atzīmēt, ka laikā,
kad Latvijas rūpniecība ir samazinājusi savus darbus
par apmēram 50%\ laikā, kad atlikušie 50% rūpnie-
cības uzņēmumu ir sašaurinājuši darbus gandrīz uz
pusi, laikā

^
kad pēc oficiālās Latvijas statistikas visa

Latvijas rūpniecība, lauksaimniecība un tirdzniecība,
visa Latvijas tautsaimniecība ir apstājusies par 50%
— šai laikā nākt un teikt, ka Latvijā nav bezdarb-
nieku, var tikai tik tukšgalvīga buržuāzija, kāda ir pie
mums Latvijā, pat neskatoties uz Skujenieka statisti-
ku, pat neskatoties uz jūsu pašu ministrijas un paš-
valdības ierēdņu reģistrāciju un šīs reģistrācijas pār-
baudi. Nevajaga taču, kungi, niekus melst! Tur stāv
bezdarbnieki, kas jums pateiks, vai viņiem ir, ko ēst,
vai nav. Nāciet un pasakait, ka jūs negribat bez-
darbniekus pabalstīt; bet nevajaga taču runāt, ka
Latvija bezdarbnieku nav. Tai laikā, kad saimnie-
ciska krize padziļinās kā pilsētās, tā uz laukiem, kad
bezdarbnieku skaits aug ne simtiem, bet tūkstošiem
katru mēnesi, te nāk un pasaka, ka bezdarba nav.

Ko tas nozīmē? Ko nozīmē, piemēram, tas, ja
šeit nāk Krustpils un pārējo novadu deputāti un saka,
ka uz laukiem bezdarba nav! Ko nozīmē tas, ja
Budžes kungs nāk un saka, ka Latgalē bezdarba
nav? Ko nozīmē tas, ja Mīlberga kungs nāk un sa-
ka, ka viņaapbūvieši nesajūt nekāda bezdarba, ne-
sajūt nekāda ļaunuma no bezdarba? Tas, kungi,
nozīme atteikšanos no jebkādas bezdarbnieku at-
balstīšanas. Tas nozīmē to, ka visa valdošā koalīci-
ja, visa valdība bezdarbnieku .jautājumā grib iet tos
ceļus, grib pieņemt to programmu, ko ieteic zemnie-
ku savienība, proti — ka ar 15.martu jāpārtrauc visi
darbi bezdarbniekiem, ka jāatvelk arī visi pabalsti,
kādus bezdarbniekiem izsniedz. Tāds, lūk, ir šis
jautājums! Tālab arī katram bezdarbniekam jāzina,
ka valdoša buržuāzija ir nogājusi tik tālu, ka negrib
vairs atzīt to, ka mums valstī pašreiz ir bezdarbs un
ir bezdarbnieki. Tāpēc arī bezdarbniekiem no pra-
sīšanas, no lūgšanas jāpāriet uz aktīvu pretdarbību,
viņiem jasadragašīburžuāzijas miegainība. Ar bez-
darbnieka revolucionāru uzstāšanos buržuāzija jā-
piespiež rēķināties ar mūsu prasībām. Buržuju val-
dība ir nonākusi jau tik tālu, ka šauj bezdarbnieku
pūlī, kad tie iziet uz ielas, kā tas piemēram noticis
Daugavpili, kur sašauti 7 bezdarbnieki.

Pie šīs interpellācijas gribu atzīmēt vēl to, ka
mušu, strādnieku un zemnieku, frakcija šodien iesnie-
dz^ prezidijam vienu jaunu likumprojektu — savā
laikalīdzīgu likumprojektu jau noraidīja —, kurā mēs
prasām izsniegt bezdarbniekiem 4 latus pabalsta die-
na, sabiedriskos darbos maksāt strādniekiem dienā
4 latus, ka arī paredzēt tanī laikā, kamēr nav izdots
likums, izsniegt siltu zupu, apavus u. t. t.

Nepakavējoties vairāk pie tā, gribu atzīmēt, ka
ja ta ies tālāk, ja ne tikai neievēros bezdarbnieku
prasības, bet pat noliegs pašu bezdarbnieku esamību,
tad bezdarbniekiem būs jāpāriet no vienkāršas pra-
sīšanas uz daudz stiprākiem revolucionāras cīņas lī-
dzekļiem. Ja jau noiet tik tālu, ka ne tikai negrib ap-
mierināt bezdarbnieku prasības, bet pat neatzīst bez-
darbnieku esamību, ko tādos apstākļos lai citu dara.
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Un tad, neņemiet, kungi, ļaunā, ka bezdarbnieki ies
uz ielām un paši ņems sev maizi.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Leikartam.

P. Leikarts (jaunā zemnieku apvienība): Es bū-
šu spiests balsot par interpellācijas pieņemšanu, jo
mūsu bezdarbnieku jautājums tiešām netiek kārtots
tā, kā tas būtu vajadzīgs — tomēr ne tādā virzienā,
kā to domā interpellācijas iesniedzēji, bet gan otrādi.
Mums pilsētās esot reģistrēti apmēram 40.000 bez-
darbnieku, bet kad vajadzīgi tikai daži tūkstoši strād-
nieku mežu darbiem, tad izrādās, ka šādu strādnieku
nav. No 900 aizbraukušiem uz mežu darbiem, tikai
600 tur palikuši, bet citi aizbēguši atpakaļ. Tā Alla-
žos — man ir noteikti zināms no vietējā policijas
priekšnieka ziņojuma — no 30 bezdarbniekiem, kas
aizbraukuši uz Allažiem mežu darbos, puse nav gri-
bējusi strādāt un sacījusi, ka jābrauc atpakaļ. Tiem,
kas nav gribējuši braukt atpakaļ, pateikuši: «Ko,
jūs nebrauksit?!" — Nogriezuši rungas un piespiedu-
ši strādāt gribētājus braukt atpakaļ, Inčukalna sta-
cijā iesēsties vagonā. Tie, kas gribējuši strādāt, vil-
cienam sākot kustēties, no vilciena izlēkuši un gāju-
ši atpakaļ uz mežu strādāt.

Tādi un tamlīdzīgi fakti ir zināmi vairāk, un tas
skaidri pierāda, ka bezdarbnieku jautājuma tāda vei-
dā, kādā tas uzpūsts, nemaz nav.

Par bezdarbniekiem Latvijā ir reģistrējušies visi
sezonas strādnieki. Sakait, kā sezonas strādniekus,
dažādus amatniekus var pieskaitīt bezdarbniekiem!
Tādi bezdarbnieki vienmēr ir bijuši un būs. Tādi
bezdarbnieki ir bijuši vienmēr arī uz laukiem — lau-
ku vasaras puiši un vaļinieki. Tādi vienmēr bija arī
pirms kara. Kas tad uztraucās par bezdarbu? Viņi
zināja un rēķinājās ar to, ka ziemā darba nebūs un
būs jāapmierinās ar gadījuma darbu. Katrs, kas mā-
cījās kādu amatu — vai nu par mūrnieku, vai namda-
ri — zināja, ka pastāvīgs darbs būs tikai vasara un
ziemu būs jāapmierinās ar gadījuma darbu. Bet ta-
gad pie mums pilsētās reģistrē pēc kārtas visus, vis-
pirmā kārtā partijas biedrus.

Vai ir pieļaujams, ka bezdarbniekus koncentrē-
jam pilsētās un uzturam un tai pašā laikā _ ievedām
laukstrādniekus no ārzemēm? Cik ilg[ mēs ta dzī-
vosim? Tas jau līdzinās senās Romas kārtībai. Mes,
laucinieki, bieži strādājam pat 18 stundu dienā, bet
pilsētās jāuztur bezdarbnieki. Tie prasa maizi un
izpriecas — gluži tāpat kā senajā Roma. Cik ilgi
tas tā ies? Te vajadzīga noteikta polītika, kas at-
svabinātu pilsētas no liekiem strādniekiem, no He-
kiem iedzīvotājiem; jāpārtrauc lauku iedzīvotāju
aizviļināšana uz pilsētām ar dažādām dzīves ertibam.
Nākošai likumdošanas darbībai jāvēršas uz algoto
strādnieku stāvokļa uzlabošanu uz laukiem, lai nekā-
dā ziņā nepieļautu tiem pāriet uz pilsētām. Ja to ne-
darīsim, tad ar mums var notikt tas pats, kas notika
ar seno Romu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Veckalnam.

A. Veckalns (sociāldemokrāts): Deputātu kungi!
Vienu no šīm debatēm varam mācīties, proti — ka
zemnieku savienības ļaudis un tāpat tiejdaži citi, kuri
šeit no pilsoņu partijām pieteicas pie vārda, neka ne-
zina par bezdarba stāvokli mušu valstī. _ Pirmo reizi
par to viņi ir dzirdējuši šeit Saeimā; tāpēc arī viņi
nav lietas kursā un maldās pilnīgi kā pa tumsu. Tika!
ar šīs interpellācijas iesniegšanu viņi pirmo reizi par
šo jautājumu dabūn dzirdēt tik nopietnas lietas. Tas
tikai pierāda, cik maz viņus interesebezdarba jautā-
jums. Bezdarbnieku lietā viņi absolūti nav iedziļinā-
jušies.

Vispirms Lejiņš-Leja sarunāja tādas aplamības,
ka tām nebija ne gala, ne malas. Lejiņš-Leja sarunā-

jis kādu jaunkundzīti, lai tā aiziet uz darba biržu un
reģistrētos par bezdarbnieci. Un kāds brīnums! Šī
zemnieku savienības jaunkundzīte darba biržā pie-
rakstīta! Kāds drausmīgs noziegums noticis! Bieži
vien lasām laikrakstos, ka diezgan manīgi ļaudis vilto
vekseļus, izņem naudu no bankām u. t. t. Ja nu sa-
runājas viens tāds blēdis — viena tāda jaunkundzīte
dabū gudrus padomus, aiziet un pierakstās darba
biržā, tad taču nevar teikt, ka tāpēc darba birža ne-
kur neder.

Ar tādiem argumentiem,Lejiņa kungs, Jums ne-
vajadzēja nākt; Jums nevajadzēja ar tiem argumen-
tēt, Jums nevajadzēja teikt, ka jūs taisāt blēdības ko-
pā ar «freilenītēm" un tad nu gribat, lai to faktu uz-
skatītu par tik nopietnu, ka ar to jārēķinās. Starp
18.000 reģistrētiem var būt dažādi ļaudis. Viena die-
nā aiziet pie visiem mājā un izkontrolēt ir pilnīgi ne-
iespējama lieta. Tāpēc arī iespējams pierakstīties
tādiem, kam tur nevajadzētu pierakstīties. Pa-
balstu šī jaunkundzīte nekādu nav saņēmusi un, pro-
tams, ja pieprasītu, tādu arī nesaņemtu.

Tālāk bija uzbrukums par ēdienu, ka ēdot pārāk
labi, jo vārot pat balto zirņu zupu, rīsu zupu u. t. t.
Nu, varat jau ievest «spēka barību", kā jūs varbūt
domājat, ar runkuļiem, kartupeļiem u. c. sākt šos cil-
vēkus barot. Tā ir jūsu darīšana. Ne Rīgas pilsētas
valde, ne Rīgas pilsētas dome, ne cita kāda nopietna
iestāde negribēs nelaimīgos bezdarbniekus mērdēt
badā. Viņiem jādod ēst, lai viņi neietu bojā un varē-
tu strādāt. ii;

Nepatiesība bija arī par kontrolieriem
^

Lūk, 52
kontrolieri esot paņemti no Tautas nama, gājienā aiz-
vesti uz darba biržu, un tie nu būšot kontrolieri!
Lejiņa kungam, vajadzēja par to iepriekš painteresē-
ties, lai nerunātu rokām taustāmas aplamības. Ir
pieņemti 52 kontrolieri, bet to pieņemšanai bija ie-
celta kommisijā, kurā iegāja arī pilsonisko aprindu
pārstāvis Bulmeringa kungs. Šī kommisijā pārbaudī-
japieņemamos kontrolierus. Sastāvā bija doti kandi-
dāti no vācu savienības, no reakcionārā Rīgas skolu
kunga Vica, no Osiņa u. t. t. Rezultātā nav vis, kā
Jūs nepareizi paudāt, 52 kontrolieri pieņemti no Tau-
tas nama, bet pieņemti 37 no jūsu pilsoniskām aprin-
dām un tikai 15 no strādnieku aprindām. Tā tad
vairāk kā 2/3 pieņemto ir jūsu ļaudis. Jums turpre-
tim ir tik daudz bezkaunības un drosmes šeit publi-
ski apgalvot klaju nepatiesību. Ja Jūs šeit tā uzstā-
jaties, tad nav brīnums, ka Jūs savās sapulcēs, kur
nav nekādas kontroles, sarunājat nepatiesību bez
mēra. Lejiņa-Lejas un citu paustās nepatiesības man
jānoraida un jāpaziņo, ka tās nesaietas ar patiesību.

Mēs savā pieprasījumā arī nerunājām tikai par
pilsētas bezdarbniekiem, kā to te mēdz aizrādīt. Nē,
mēs runājam par visiem tiem 40.000 bezdarbnieku,
kas reģistrēti 35 pilsētās un, saprotams, arī par lauk-
strādniekiem. Man jāuzsver, ka mazpilsētās, kur ir
lauku elements, stāvoklis ir taisni vistraģiskākais un
visgrūtākais. Tāpēc mēs pieprasījumā to ari pastrī-
pojām un teicām, ka mežu darbos strādnieki jāņem
no biezi apdzīvotām vietām, no mazpilsētām un pa-
gastiem un nav pieļaujams demonstratīvi transpor-
tēt mežu darbos Rīgas bezdarbniekus, pirms nav no-
darbināti vietējie.

Lauksaimniecībā nodarbināti 24.000 strādnieki-
ārzemnieki. Ja jūs jautājat, kas rada bezdarbu, un
gribat vainu piešķirt sociāldemokrātiem, tad taisni
jūs esat tie bezdarba radītāji. Jūs ar savu strādnie-
ku ārzemnieku ievešanu vairojat bezdarbnieku ar-
miju. Jūs, kungi, ievedat ārzemniekus, lai viņi strādā-
tu par smiekla naudu, un bieži vien to pašu nesamak-
sājat, atstājot cilvēkus likteņa varā.. Tā tad īstie vai-
nīgie esat jūs.
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Rūpniecībā nodarbināti 15.000 ārzemnieku. Gai-
līša kungs, papriekš savāciet oficiālus datus, tad
Jūs zināsit, kāpēc rodas bezdarbs, tad Jums nevaja-
dzēs pa tumsu meklēt vainīgos pie sociāldemokrā-
tiem. Nē, kungi, jūs paši esat tie bezdarba posta
meistari!

Otrs faktors, kas veicina bezdarbnieku armijas
pieaugšanu, ir sastrēgums mūsu rūpniecībā. Jūsu
Ulmaņa un Celmiņa kunga valdības izliekšķerēja
valsts kasi, _tāpēc arī _ tagad stāvoklis ir tik grūts.
Lieta ir nonākusi tik .tālu, ka daļa fabrikantu ļaunprā-
tīgi pielaiž savām fabrikām uguni, lai tā varētu sa-
ņemt lielās apdrošināšanas prēmijas. Saprotama lie-
ta, ka pēc tam atkal rodas jauni bezdarbnieku bari,
bet jus paši brīnāties, kur tie bezdarbnieki rodoties.

Te brīnējās par piemaksām, brīnējās, ka maksā-
jot 1 latu diena klāt; šīs piemaksas arī esot tās, kas
pavedinot kļūt par bezdarbniekiem. To 1 latu apso-
lījamaksat un maksa pēc tam, kad no visām mežnie-
cībām, kur ir meža darbi, paziņoja, ka vairāk par latu
diena nevar izpelnīt; pat tikai 50 santimu dienā pelnī
cilvēks ar visiem darba rīkiem. Ir bijis gadījums, kad
7 dienas izpelnīti tikai 1 lats 47 santimi. Lūk, tas bija
tas iemesls, kāpēc tautas labklājības ministra kungs
sabijās, ka tiešām tanīs mežos var kaut kas iesākties.
Tapec jus bijāt spiesti piemaksāt to Ls 1.— dienā.
(Starpsaucieni.)

Aizrāda, ka dod zābakus; bet man jāsaka, ka
zābakus saka izsniegt tikai februārī, tāpat 1 latu pie-
maksas. Tātad visus pēdējos mēnešus iepriekšējā
gada_ un janvārī to zābaku nebija. Es esmu redzējis,
ar kādiem apaviem cilvēki strādā un man jāsaka, ka
ir_ šausmīgi sūtīt cilvēkus slapdraņķī un salā, kam
zābaku vieta kājas aptītas vecām lupatām. Šie cil-
vēka slapjos mežos sabojā savu veselību un pārbrauc
māja slimi.

Mīlberga kungs te teica, ka bezdarbniekiem esot
piešķirti brīvi dzīvokļi, un ka tas radot veselu de-
zorganizaciju. Mīlberga kungsgrib te paust nepatie-
sību un grib sagrozīt minēto lēmumu; To viņš var
stāstīt cilvēkiem, kas nezina, kādi ir lietas faktiskie
apstākļi. Mes zinām, ka Saeima pieņēma papildinā-
jumu īres likumā, kaīres valde var īres nomaksas
termiņu atlikt uz 3 mēnešiem. Jāmaksā ir katrā ga-
dījuma, tikai īres valde var dot pagarinājumu. Dau-
dziem šie 3 mēneši ir jau apkārt, tos tagad var iz-
sūdzēt un izlikt; te nu ir Zaķa kunga pārlabojums,
ka maksas pagarināšana var notikt tikai līdz 1. aprī-
lim. Es varu apgalvot, ka valdība nevienam nav
maksājusi īri. Un ja arī kāds bezdarbnieks uzkārtos
vai lektu Daugava, valdība tik un tā viņam dzīvokļa
īri nemaksātu. Vienīgi Rīgas pilsēta maksā par da-
žiem bezdarbniekiem un vēl kādas pāris pašvaldības.
Valdība nav atradusi par vajadzīgu to darīt. Tāpēc,
ja šeit Augstajā namā pauž tādas nepatiesības, tad
tas ir ļoti nekorrekti un nepareizi.

Sevišķi aktīvi šeit uzstājās Budžes kungs, no-
radīdams, ka uz laukiem apstākļi vēl nemaz neesot
tik traki un ka mežu strādnieki nākot atpakaļ no
darbiem tapec, ka neesot tur atraduši priekšā
mīkstas «federu matraču" gultas. Ir ļoti labi, ka šo-
dien šeit ir klāt lielāks daudzums bezdarbnieku. Ir
ļoti labi, ka viņi šodien dzird tās nepatiesības, ko jūs
šeit paužat par bezdarbniekiem. Bezdarbnieki redz,
kas te ir ievelēti Saeimā un ka šeit pauž tādas nepa-
tiesības.

Ir taisni apbrīnojami, ar cik lielu pacietību šie
meža strādnieki cenšas pielāgoties apstākļiem un mē-
ģina visiem spēkiem .kaut cik nopelnīt savai badā
esošai ģimeneL Ir zināms, ka daudz mežziņu darbus
nav noorganizējuši tā kā pienāktos; es nezinu, kas
tur vainojams, varbūt no centra nav doti vajadzīgie
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norādījumi. Loti bieži slapjā, ūdeņainā vietā liek
strādāt cilvēkiem ar sliktiem apaviem. Bet šie cil-
vēki tomēr mēģina strādāt un nāk prom no šiem dar-
biem tikai tad, kad viņi nevar nekā nopelnīt.

Visā tanī kampaņā, ar ko šeit pret mums uzstā-
jas, ir ārkārtīgi daudz nepatiesības, sagrozījumu
un pārspīlējumu. Man jākonstatē, ka labā spārna
kungi negrib nopietni pieiet bezdarba jautājumam un
negrib nopietni to atrisināt. Brauciet tālāk pa šo ce-
ļu, tadjūs redzēsit, ka jo drīz vien var vēl plašākā
apjoma notikt nemieri! Pie bezdarba jūs esat vainīgi,
jo jus uz laukiem pieņemat darbā ārvalstniekus. Ari
rūpniecībā ir nodarbināti ārzemnieki. Sašaurinot
darbus visos valsts pasākumos — pasta, tēlegrafa-
tēlefona darbnīcās atlaisti kādi 700 strādnieku. Tā-
pat Liepājā kara ostas darbnīcās atlaists liels dau-
dzums strādnieku; arī dzelzceļš atlaiž regulāros
strādniekus, lai_ sašaurinātu budžetu, un pieņem bez-
darbniekus. Kā privātie, tā valsts tagad strādniekus
atlaiž, un tad nu jūs kliedzat, kur rodas bezdarbnieki!

Runāja, ka uz laukiem strādnieku trūkstot.
Mums no Rīgas darba biržas paziņoja, ka visi pie-
prasījumi, kādi Rīgas darba biržai ienākuši, apmieri-
nāti, nerunājot nemaz par to, ka mazās pilsētiņās
viscaur ir bezdarbnieki. Lauku saimnieki veicina
bezdarbu, nelīgstot gada puišus un gada meitas,-bet
gan līgstot tos uz saulainam vasaras dienām un, ru-
denim pienākot, izsviežot tos bezdarbniekos. Šie
cilvēki ir izsviesti no darba bez kādām saimnieci-
skas dzīves_ iespējamībām, un jūs negribat sniegt vi-
ņiem palīdzīgu roku.

Jūs sakāt, ka darba biržu vajagot izformēt un
bezdarbnieku reģistrēšanu pārtraukt. Tas tikai pie-
rada., ka jus īsti neaptverat šo lietu un ka apstākļiem
jākļūst vel daudz nopietnākiem. Citās kultūras zemēs
— Anglija, Vācija, Čechoslovakijā jau ir izdots likums
par strādnieku apdrošināšanu bezdarba gadījumā.
Pie mums šis likums guļ jau vairāk gadu sociālās li-
kumdošanas kommisijā. Citas kultūras valstis ir jau
atzinušas.ka tiem strādniekiem, kas ne savas vainas
deļ, bet rūpniecības krizes dēļ, vai arī nepareizās
kapitālistiskas iekārtas dēļ, ir izsviesti uz ielas, va-
jadzīga maize, jāsniedz palīdzīga roka. Bet jūs to .
nesaprotat. Jums nepietiek ar to, ka 4 jaunekļi, kam
ir tiesības dzīvot, nogalinās vienā dienā. Viņi ir
spiesti iet nāvē, tāpēc ka jūs negribat un neprotat
dot viņiem darbu. Un tad jumsnav vēl kauns nākt
šeit un ņirgāties par šiem nelaimīgajiem cilvēkiem!
Nebrīnaities, ja kādu dienu spieķa otrs gals ķer jūs!

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Budžem.

A. Budže (Latgales kristīgo zemnieku un kato-
ļu frakciļa): Neviens taču negrib noliegt, ka bez-
darbs mušu valstī ir. Vismaz šogad tas tā ir. Ie-
priekšējos gados bezdarba nebija, kaut gan arī tad
valsts izsniedza miljoniem lielas summas bezdarba
apkarošanai. Šogad ir pavisam citāds stāvoklis. Ja
jus gribat nopietni pieiet šī jautājuma atrisināšanai,
tad jaruna par bezdarba apmēriem un par to, kādi
soļi sperami bezdarba novēršanai.

Jūs nevarat teikt, ka valdība nekā nav darījusi,
lai naktu bezdarbniekiem pretī; taisni otrādi —
jums būtu jāuzsver, ka valdība, it sevišķi šogad, ir
loti daudz darījusi. Jau agrākos gados valdība iz-
sniedza līdz divi miljoniem latu gadā, bet šogad ir iz-
dots pat sevišķs likums, kas paredz dibināt sevišķu
bezdarba apkarošanas fondu. Pēc iepriekšējiem ap-
rēķiniem šinī bezdarba apkarošanas fondā ienāks ne
mazāk par 5 miljoniem latu. Tā tad ar veseliem 5
miljoniem latu varēs apkarotbezdarbu un dot darbu
īstiem bezdarbniekiem. Tāpēc nav pareizi teikts, ka
nekas netiek darīts.

^ APr?,l932
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Arī mes, Latgales pārstāvji, nekur neesam tei-
kuši, ka bezdarba nav, ka uz laukiem bezdarbnieku
nav. Mes pat atkārtoti esam uzsvēruši, ka daudzi ir
bez darba, ka bezdarbnieki ir kā lielās pilsētās, tā arī
uz laukiem. Bet ir jāšķiro īstie bezdarbnieki no
neīstiem.

Te_ iepriekšējais runātājs aizrādīja, ka mazajās
pilsētiņas bezdarbniekiem esot vissliktākais stāvo-
klis ; taisni tiem japiedaloties mežu darbos, bet Rīgas
bezdarbniekus gan nevajagot aiztikt. Ko tas nozī-
me? Tas nozīme, ka Rīgas bezdarbniekus grib no-
stādīt privileģēta stāvoklī, ka viņiem jādod pabalsti,
bet no Rīgas viņus darba nedrīkst sūtīt. Es skatos ci-
tādi : jair bezdarbs, tad darbs jādod un jānodarbina
katrs bezdarbnieks — ir rīdzinieks, ir nelielās pilsēti-
ņas iedzīvotājs.

Iepriekšējais runātājs runāja par ārzemniekiem.
Arī mes_ prasām ārzemniekus mūsu valstī neievest.
Mūsu pārstāvis kommisijā, apspriežot attiecīgo li-
kumprojektu, nostājās pret strādnieku — ārzemnie-
ku ievešanu. Kad attiecīgais likumprojekts nāks ple-
nārsēde, mes balsosim pret ārzemju strādnieku ie-
vešanu mūsu valstī. Pārmest, ka mēs esot par ār-
zemļu strādnieku ievešanu, ir nepareizi. Mēs, tāpat
ka jus, esam pret to.

Vēl aizrādīja, es esot teicis, ka Latgalē bezdarb-
nieku neesot. Man jāsaka, ka tādu Latgalē ir pat
ļoti daudz; tikai nelaime ir tā,ka jūs, varbūt, mazāk
runājat pardarba došanu bezdarbniekiem, bet gan
vairāk domājat par Rīgas bezdarbnieku armijas ne-
aizskaramību. Bezdarbs ir arī uz laukiem.

Valdība ir spērusi attiecīgos soļus, izdevusi spe-
ciālu likumu, un viņa, jādomā, pratīs apkarot bez-
darbu arī turpmāk.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas.
Deputātu A. Rudevica, A. Veckalna u. c. iesniegtais
steidzamais pieprasījums nāk nobalsošanā. Lūdzu
pacelties tos, kas ir par šī steidzamā pieprasījuma
pieņemšanu. Acīmredzot vairākums. Steidzamais
pieprasījums pieņemts; to virzīs tālāk kārtības rullī
paredzētā kārtībā.

Ministru kabinets izdevis satversmes 81. panta
kārtībā pārgrozījumus un papildinājumus likumā par
apdrošināšanu nelaimes un arodu slimību gadījumos.
Prezidijs liek priekšā nodot šos pārgrozījumus un pa-
pildinājumus sociālās likumdošanas kommisijai.
Vārds deputātam Zeiboltam,

P. Zeibolts (sociāldemokrāts): Godātie deputā-
tu kungi! Tagadējā valdība visā frontē cenšas so-
ciālos likumus padarīt sliktākus. Valdība ir izdevusi
veselu rindu likumu, kas uzveļ strādājošai darba
tautai daudz un dažādas nodevas. Bet, redzams, ne-
pietiek ar to vien, ka valdība ir uzvēlusi strādājošai
darba tautai jaunas nodevas; nē — valdībai jau at-
kal ir jauns likumprojekts, ar ko nodevas grib uzvelt
arī sakropļotiem strādniekiem. Valdības izdotajā
likumprojektā gan ievestas it kā jaunas grupas, pie-
mēram ievesti brīvprātīgie ugunsdzēsēji, pie kuļma-
šīnām nodarbinātais algotais darba spēks u. t. t. Man
jāsaka: ja pilsoniskais vairākums un tagadējā valdī-
ba gribēja likumprojektā ievest brīvprātīgos uguns-
dzēsējus un citus, tad to varēja izdarīt jau 1927. gada,
kad Saeimas sociālās likumdošanas kommisijā no-
darbojās ar šo likumprojektu. Šādi priekšlikumi bija,
bet toreiz Saeimas pilsoniskais vairākums šīs grupas
no likumprojekta izslēdza. Tagad valdība nāk un it
kā grib ievest likumā arī minētās grupas. Man jāsa-
ka, ka tā ir vienkārša acu apmānīšana. Droši vien,
kad likumprojekts nonāks sociālās likumdošanas
kommisijā, šīs grupas viņā neievedīs.

Pēc manām domām likuma papildinājums izdots
tikai tāpēc, lai padarītu sliktāku 42. pantu. 42. pants
dod tiesību sakropļotiem strādniekiem, kuru darba

Krājumā Saeimas Stenografu
birojā Rigā, Saeimas laukumā.

spēju zaudējums sasniedzis 10%—20%, saņemt
vienreizēju pabalstu 10 gadu pensijas apmērā. Ko
valdība tagad grib panākt-ar šo 42. pantu? Valdība
tagad ar šo 42. pantu grib panākt šī vienreizējā pa-
balsta samazināšanu līdz 5 gadu apmēram; tā tad
valdība grib atņemt sakropļotiem strādniekiem iz-
maksu par veseliem 5 gadiem. Ja valdība sociālo li-
kumu pasliktināšanā ies tādā veidā tālāk, tad nav
nekāds brīnums, ka valdība kādā dienā izdos likumu,
kas uzliek nodevas pat mirušiem strādniekiem. Pēc
šāda likumdošanas gara to var sagaidīt.

Pensija šādos gadījumos ir ļoti niecīga. Pieņem-
sim, ka vienam strādniekam norauts pirksts; par šī
pirksta noraušanu viņam dod 2% — 3% — 5%, kas
ir mēnesī 2 lati, vai pa 10 gadiem — -240 latu. Pēc
tagadēja projekta strādnieks vairs nevarēs saņemt
240 latu, bet tikai 120 latu. Šī ir vislielākā netaisnī-
ba, kas paredzēta likumā; tāpēc savas frakcijas uz-
devumā lieku priekšā šo likumprojektu noraidīt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts P. Zeibolts
iesniedzis priekšlikumu

valdības izdotos pārgrozījumus un papildinājumus likumā
par apdrošināšanu nelaimes un arodu slimību gadījumos (V. V.
J_ 39 no 19. febr. 1932. g.) — noraidīt.

Likšu deputāta Zeibolta priekšlikumu uz balso-
šanu; ja to pieņems, prezidija priekšlikums atkritīs;
ja to noraidīs, būs pieņemts prezidija priekšlikums
un minētie pārgrozījumi būs nodoti sociālās likumdo-
šanas kommisijai. Lieku deputāta Zeibolta priekšli-
kumu uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas ir par
to. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Bei-
dzot lūdzu_ pacelties tos, kas atturas. Tādu nav.
Par deputāta Zeibolta priekšlikumu nodotas 33 bal-
sis, pret to nodotas 48 balsis; deputāta Zeibolta
priekšlikums noraidīts. Līdz ar to skaitās par pie-
ņemtu prezidija priekšlikums, un pārgrozījumi un pa-
pildinājumi likumā par apdrošināšanu nelaimes un
arodu slimību gadījumos nodoti sociālās likumdošanas
kommisijai.

Nākošie satversmes 81. panta kārtībā izdotie no-
teikumi attiecas uz darba līgumu grāmatiņām un dar-
ba grāmatiņām. Prezidijs liek priekšā abus šos no-
teikumus apspriest reizē; turpretim balsošana par
katriem noteikumiem būs atsevišķa. Iebildumu nav?
Debates par satversmes 81. panta kārtībā izdotiem ;
noteikumiem par darba līgumu grāmatiņām un darba
grāmatiņām būs kopīgas. Vārds deputātam Mežulim.

K. Mežulis (strādnieku un zemnieku frakcija):
Saeimas starpsesiju laikā valdība ir izdevusi veselu
rindu likumprojektu un noteikumu, kas pasliktina vai
nu bezdarbnieku stāvokli, vai ari strādnieku stāvokli.
Pagājušā sēdē jau pieņēma valdības starpsesiju laikā
satversmes 81. panta kārtībā izdotos noteikumus par
to, ka darba apgādēs ieceļami kommisāri, Šādakār-
tība darba apgādēs, bez šaubām, pasliktinās bezdarb-
nieku stāvokli. Viss tas tiek darīts tikai tāpēc, lai
bezdarbniekus varētu mest laukā no darba apgādes.

Patlaban dienas kārtībā ir tā saucamās darba
grāmatiņas, vergu grāmatiņas. Tas ir nekaunīgi,
Zemgaļa kungs, ka ar šādiem līdzekļiem Jūs mēģināt
vajāt strādniekus. Šīs darba grāmatiņas domātas ti-
kai tam, lai strādniekiem varētu izdot vilka pasi. Bez
šaubām, atklāti šinīs noteikumos par to nekas nav
minēts, bet ir ļoti labi zināms, kas ar šīm darba grā-
matiņām domāts, kas aiz tām slēpjas. Atklāti jūs to
neuzdrošināties pateikt. Kam jums tās darba grāma-
tiņas vajadzīgas? Taču tam, lai varētu izpētīt, pie
kāda uzņēmēja strādnieks bijis, lai varētu izdarīt iz-
ziņu, kā viņš strādājis, kā «uzvedies" u. t. t. Strād-
niekam te ir svarīgs tas, ka šinīs grāmatiņās tiks at-
zīmēti visi uzņēmēji un arī visi darba periodi. Lūk,
ja aizies pie tāda Zemgaļa vai Breikša vēlētāja, pie
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kāda lauku papus, un tas redzēs, ka strādnieks strā-
dājis tur un tur, tas uzprasīs, kālab viņš no turienes
aizgājis. Ja nu strādnieks iedrošināsies pateikt, ka
aizgājis tāpēc, ka prasījis iepriekšējam uzņēmējam
izmaksāt kārtīgi algu, vai tur bijuši slikti apstākļi,
vai tur dots strēbt zilu putru, vai bijis jāstrādā no
saules līdz saulei, tad šis lauku papus, jaunais saim-
nieks, atteiksies pieņemt strādnieku darbā. Lūk,
kāpēc jums vajadzīgas darba grāmatiņas!

Ar gudru ziņu valdība šinīs noteikumos par dar-
ba grāmatiņām ir pielikusi mazu piezīmi, ka pārējās
lietas darba grāmatiņā nav atzīmējamas. Es domāju,
tās nemaz nav vajadzīgs atzīmēt, lai varētu vajāt
strādnieku, lai darba grāmatiņas varētu pārvērsties
par vilka pasēm. Pietiek, ka atzīmē darba periodu
un to, pie kāda īpašnieka, vai tas būtu lauksaimnieks,
vai fabrikants, strādnieks strādājis. Ja to visu at-
zīmē, tad ar to jau pietiek, lai pārvērstu strādnieka
darba grāmatiņu par vilka pasi.

No vienas puses valdība pieprasa sūtīt bez-
darbniekus uz laukiem, bet no otras puses ierobežo
darba apgāžu jau tā ārkārtīgi samazinātās funkcijas.
Lai nu galīgi apspiestu strādniekus, bezdarbniekus
un visus darba ļaudis, izdod vergu grāmatiņas, otrās
pases, bez kurām strādnieks nevarēs darbu atrast.
Tas būs tāpat kā agrākos laikos, kad Krievijā pro-
stituētam izdeva «dzelteno biļeti". Tādas dzeltenās
pases «nacionālās atmodas" valdība tagad grib ievest
strādniekiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Veckalnam.

A. Veckalns (sociāldemokrāts): Iepriekšējo
priekšlikumu par algas grāmatiņām varētu vēl sa-
prast gadījumiem, ja kādam neizmaksā algu, kā tas
ir ļoti bieži, sevišķi ar zemnieku savienības vecsaim-
niekiem, piemēram, ar Alberinga kungu, kad papriekš
vajadzēja izsūdzēt, un tad tikai strādnieki dabūja pie-
nākošos algu. (Saucieni pa labi.) Jā, caur tiesu va-
jadzēja piedzīt no Alberinga kunga strādnieku algu!
Tados_ gadījumos ir labi, ka ir kas atzīmēts algas grā-
matiņās. (Saucienipa labi.) —Lai tikai samaksā
jūsējie, tie ir vislielākie nemaksātāji! — Tādos ga-
dījumos ir labāk, ja ir algas grāmatiņa, ar kuru var
pieradīt, ka lielsaimnieks algu nav samaksājis. Tad
tiesa to var piedzīt. Arī ganiņi, kuriem lielgrunt-
nieki un saimnieki ļoti bieži neko nemaksā, tad varē-
tu labāk pierādīt nesamaksāšanu un piedzīt savu at-
algojuma Bet pavisam nesaprotami ir noteikumi par
darba grāmatiņām. Tās patiešām ir vilka pases, ko
tagad grib_ievest. _ Ja jauir algas grāmatiņas, tad
tur taču bus iekša ka strādnieka, tā darba devēja
vārds, tur jau varēs visus datus dabūt. Šis likums
uzliek par obligātorisku pienākumu uzrādīt darba
grāmatiņas, vai darba gaitas grāmatiņas, kā senāk
sacīja.

Še sacīts, ka šinī grāmatiņā jāatzīmē dzimšanas
diena, gads u. t. t., pases numurs, jāatzīmē, kur un
kas pasi izdevis. Beidzot pateikts, ka nevienu nevar
pieņemt darba bez šādas darba grāmatiņas, ja darba
laiks nav īsāks par vienu nedēļu. Tā tad šīs darba
grāmatiņas būs pilnīgi obligātoriskas ar visiem sī-
kiem datiem par _ katru _ atsevišķu strādnieku. Jūs
gribat ar šīm grāmatiņām strādniekiem sekot. Jau
tagad uz laukiem saimnieki nepieņem tos, kas balso
par trešo numuru.

^
Ar šīm grāmatiņām spiegošana

ies talak, un, varbūt, darbā nepieņems arī tos, kas ir
jaunsaimnieku un progresīvāko zemnieku piekritēji.
Uz šo grāmatiņu pamata pie iepriekšējā darba devē-
ja varēs ievākt visu vajadzīgo informāciju, cik tas
cilvēks gajisuz sociāldemokrātu vai kādas citas par-
tijas sapulcēm, vai viņš lasa kādus progresīvākus
laikrastus u. t. t. Progresīvs strādnieks un sociālists

darbā netiks pieņemts, tāpēc šīs darbā grāmatiņas
noraidāmas.

Kommisijā bijusi arī doma par slepenām _ atzī-
mēm. Ja tās šeit nav iekšā, tad tomēr jūsu vēlēša-
nās ir bijusi, lai būtu arī kādas sīkākas ziņas. Tas ir
noraidīts. Mēs nezinām, vai plenārsēde to atkal ne-
atjaunos un vai visas tās slepenās ziņas ar norunā-
tām zīmēm netiks ievestas. Jūs izrēķināsities, ja ti-
kai strādnieks būs prasījis kārtīgu darba algas iz-
maksu, būs prasījis pieklājīgu apiešanos; jau tas būs
liels noziegums jūsu acīs. Tāpēc šīs darba grāmati-
ņas ir īsts vergu zīmogs, ko grib uzspiest mūsu strād-
niekiem, lai viņi nebūtu vairs mūsu demokrātiskās
valsts cienīgi, lai viņi nebūtu patstāvīgi domājoši cil-
vēki, bet lai viņi būtu pielīdzināti vergiem un lai varē-
tu izsekot, vai tikai viņiem nav patstāvīgas domas,
vai viņi nav pieskaitāmi tiem patstāvīgi domājošiem
cilvēkiem, kam ir pilsonisko tiesību un likuma izprat-
ne. Tā ir šo darba grāmatiņu būtība. Nolūks tām
ir ļauns, pazemojošs mūsu strādniekiem-rokpeļniem.
Tās grib ievest, lai strādniekiem varētu sekot, tos
turēt verdzībā un nosist viņiem algas. Tāpēc sociāl-
demokrātu frakcija noteikti uzstājas pret darba grā-
matiņu ievešanu. Sociāldemokrātu frakcija liek
priekšā noteikumus par darba grāmatiņām kā strād-
niecību apkaunojošus noraidīt. Mēs kategoriski pro-
testējam un liekam priekšā noraidīt šosverdzības no-
teikumus.

Priekšsēdētājs P. ' Kalniņš: Vārds deputātam
Breikšam.

J. ? Breikšs (demokrātiskais centrs): Augstais
nams! Abi šie likumprojekti — par darba līguma
grāmatiņām ir nepieciešami, tos ir izsaukusi tagadē-
ja (saucieni no vietām: «Krize!") dzīve.

Kas attiecas uz līguma grāmatiņām, tās nodroši-
nās strādniekiem pienākošos algu un arī darba devē-
ju pret otrreizēju algas pieprasīšanu. Bez tam mēs
Augstajā namā pieņēmām likumprojektu, kura reali-
zēšanai līguma grāmatiņas ir nepieciešamas, jo, uz
tam pamatojoties, parādu var piedzīt 3 dienu laikā.
Tapec nevar runāt pret līguma grāmatiņām.

Ja runājam par darba grāmatiņām, tad, Veckal-
na kungs, mums ir vesela šķira pilsoņu, kam tādas
darba grāmatiņas jau ir; tas ir tā saucamais dienes-
ta gaitas saraksts, kas nav nekāda melnā grāmata,
bet_ skaidri rāda

^
kur attiecīgais kvalificētā darba

stradnieks_ strādājis. Katrā kārtīgā saimniecībā vē-
lams kārtīgs strādnieks. Katram godīgam darba
strādniekam nav iebildumu pret darba grāmatiņām.
Pasaules gājējiem darba grāmatiņas, varbūt, nepatīk.
Godīgie strādnieki saka, ka, ievedot darba grāmati-
ņas, darbs viņiem būs vairāk nodrošināts. Aiz šiem
iemesliem mēs apsveicam šos valdības likumpro-
jektus.

Es domāju, Veckalna kungam ir zināms, ka, iz-
darot bezdarbnieku kontroli Rīgas darba biržā, 15%
izrādījās tādu, kas bezdarbniekos nav ieskaitāmi. Kā
jus kontrolēsit bez darba grāmatiņām? Tad jāpieņem
dārgi kontrolieri Uz valsts rēķina. Mūsu frakcijai ir
zināms gadījums, kad no Golgovskas iebraucis kāds
vecsaimnieks, kas savu māju izrentējis, un reģistrē-
jies Rīgas darba biržā par bezdarbnieku. Ievērojot
šādus gadījumus, valdības priekšlikums ir nācis īstā
laika, un taisni, lai nodrošinātu kārtīgiem strādnie-
kiem darbu un maizi. Tāpēc demokrātiskā centra
frakdja balsos par šo likumprojektu nodošanu kom- .
misijām un nevis par to, ko liek priekšā Veckalna
kungs.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Erniņam.

A. Erniņš (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku par-
tija) : Godātie deputātu kungi! Man šķiet, ka te velti



69 Latvijas Republi kas IV Saeimas II sesijas 2. sēde 1932. g a d a 23. f eb r u ā r ī. 70

strīdēties, jodzīve mumsrāda pavisam ko citu.Sociāl-
demokrātu kungiem nemaz nevajadzētu šinīs grāma-
tiņas saskatīt kādu «vilka pasi". Jūs sociāldemokrā-
tu kungi, taču zināt, ka ari jūsu cilvēkiem ir savi īpa-
šumi, ir kādas lauku mājas, kāda vasarnīca, vai arī
kāds mazs īpašums pilsētā; un ja nu pie šīs mājas
kas darāms, ja tur jumts liekams, ja tur pamati lieka-
mi, vai arī kāds cits darbs izpildāms, tad taču arī jūs
mēdzat apprasīties pie saviem pazīstamiem par viena
un otra amatnieka darba spējām un godīgumu. Un
tikai tad, ja atsauksmes ir labas, jūs minēto amatnie-
ku līgstat, bet pretējā gadījumā jūs viņam darba ne-
dodat. (Saucieni pa kreisi.) Kungi, veselai šķirai
pilsoņu taču jau ir tādas «vilku pases"! (Saucieni pa
kreisi.) Kāpēc ierēdņiem ir dienesta gaitas saraksts?
Kāpēc par katru ierēdni var visu ko dabūt zināt, cik
piezīmju, cik rājienu viņš saņēmis, cik reižu viņš ad-
ministratīvisodīts u. t. t, u. t. t. (Saucieni pa kreisi.),
turpretim kādai citai šķirai šādas grāmatiņas nedrīkst
but? (Saucieni pa kreisi.) Nekur nav teikts, ka grā-
matiņās atzīmēs strādnieku centību un godīgumu.
(Saucieni pa kreisi.) Ja tas tā arī būtu, tad kom-
misijājaču to var izlabot un piezīmi nostrīpot; bet
šīs grāmatiņas ir vajadzīgas, lai reiz īstos bezdarb-
niekus atšķirtu no tādiem, kas nevēlas strādāt.

Te man jāaizrāda, ka ari deputāta Jeršova tēvs
Daugavpilī reģistrējies par bezdarbnieku, lai gan
viņš skaitās I šķiras galdnieks, kas izpilda dažādus
darbus virsniekiem un saņem pa 10.000un 15.000 rub-
ļu uz reiz. Vai tiešām deputāts nevar apgādāt savu
tēvu? Vai tādi cilvēki drīkst reģistrēties darba ap-
gādē? Te jau arī Lejiņa kungs minēja raksturīgu
gadījumu, kad kāda jaunkundzīte reģistrējusies dar-
ba apgādē par bezdarbnieci. (Saucieni pa kreisi.)
Jūs sakāt, ka tā esot zemnieku savienības «pīle";
bet, kungi, vai pie līdzšinējās kārtības jūs varat pa-
teikt, kuram cilvēkam ir darbs un kuram nav, vai
viņš ir bezdarbnieks, vai strādāt negribētājs, ja vi-
ņam nav darba grāmatiņas, ne arī cita kāda doku-
menta par nodarbošanos! To taču nevar izšķirt,
un, man liekas, šāda likuma pieņemšana taisni nāk
par labu tiem trūkumu cietējiem strādniekiem, kuri
apstākļu dēļ palikuši bez darba. Šie paši strādnieki
protestē pret tiem, kuri vasaras sezonā labi nopel-
nījuši kā amatnieki pie mūra darbiem, pie būves
darbiem u. c, bet tagad ir pirmie, kas reģistrējas
darba apgādē par bezdarbniekiem. Tāpēc taisni
trūcīgākie strādnieki ir tie, kas prasa darba grāmati-
ņu ievešanu.

Mūsu frakcija balsos par likuma nodošanu kom-
misijai.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Dukuram.

R. Dukurs (sociāldemokrāts): Nav bijis vēl tāda
gadījuma Saeimā,kad mūsu pilsonība visu to reakcio-
nāro, kas ir vērsts pret strādniecību, nebūtu motivē-
jusi pašas strādniecības vārdā. Strādniekiem tiek ie-
vesta nevainīga lietiņa — darba grāmatiņa. Šinī grā-
matiņā tiks atzīmēts, kur strādnieks iepriekš strā-
dājis, cik viņš pelnījis, vairāk — nekas. Kad šo jau-
tājumu agrāk pacēla, pilsoņi diezgan atklāti izrunājās
un pateica, ka iepriekš vajaga visu zināt par cilvēku,
kāds viņš- ir no dzimšanas, vajaga zināt, cik viņš pa-
klausīgs u. t. t.; bet izrādījās, ka tas sacēla lielu pro-
testu, tāpēc tagad mēģina to lietu darīt drusku viltī-
gāk. Tagad nerakstīs, kā strādnieks uzvedies, cik
viņš paklausīgs, bet faktiski panāks to pašu. Ja grā-
matiņā ierakstīts, kāda ir strādnieka dienesta gaita,
tad 24 stundu laikā bez kādām grūtībām ir iespē-
jamspie iepriekšējā darba devēja pārbaudīt, kā minē-
tais strādnieks uzvedies, un sastādīt tā saukto melno
grāmatu par šo strādnieku.

Te saka, ka ir viena iedzīvotāju kategorija, proti
— ierēdņi, kuriem ir tādas grāmatiņas, ir dienesta
gaitas apraksts. Tādi dienesta gaitas saraksti bija
arī agrākā Krievijā, bet vai jūs zināt, ko tie nozīmē
valsts darbiniekam! Tie nozīmē, ka viņam ir tiesība
uz izdienas piemaksām, tas nozīmē, ka tad, ja viņš
2 vai 3 gadus bijis vienā amatā, viņam ir tiesība pra-
sīt, lai viņu paceļ augstākā kategorijā, viņam ir tiesī-
ba prasīt pensiju, apdrošināšanu, ārstēšanu slimo ka-
sē u. tt. Pasakait, ka līdz ar darba grāmatiņu ieve-
šanu jūs laukstrādniekiem apsolāt to pašu. Ja jūs to
varat apsolīt, tad, lūdzu, nostādait laukstrādniekus tā-
da paša stāvokli ka valsts darbiniekus. Garantējiet
viņiem, ka pēc zināmiem gadiem viņi dabūs algas iz-
dienas jpielikumu. Vai jūs, varat apsolīt viņiem ārstē-
šanu tāpat ka valsts darbiniekiem? Nē, nekā tam-
līdzīga !

Jūs esat ņēmuši šo lietu pārāk vienpusīgi. Vai
jus arī esat padomājuši par to, ka līdz ar darba grā-
matiņu ievešanu laukstrādniekiem, laukstrādnieki var
prasīt, lai šādas pašas darba grāmatiņas ieved arī lau-
ku saimniekiem, lai redzētu, cik bieži viņi maina sa-
vusstradniekus un kalpus, kas tie par kungiem, kas
gada maina 10 kalpu. Sakait, vai tagad laukstrād-
niekiem nebūs tiesība prasīt to pašu no saimniekiem?
Viņiem bus tiesība to prasīt. Spēlējiet godīgu spēli;
ko'prasāt no vienas puses, to prasāt arī no pretējās
puses, ko prasīt no_ strādniekiem, to prasāt ari no
darba devējiem. Ja jūs nodosit šo likumprojektu kom-
misijai, mes liksim priekšā ievest tādu pat kārtību ari
darba devējiem. Jums tam būs jāpiekrīt, jo pretēja
gadījumā jus būsit atklājuši savas kārtis un pateiku-
ši, ka ir taisnība tas, ko mēs šeit aizrādījām attiecībā
uz darba grāmatiņām. (Saucieni pa kreisi: «Pareizi!")

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vispirms likšu uz bal-
sošanu tos noteikumus, ko šeit sevišķi neapstrīdēja,
proti — noteikumus par darba līguma grāmatiņām.
Prezidijs liek priekšā nodot šosnoteikumus sociālās li-
kumdošanas kommisijai. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret prezidija priekšlikumu. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. Prezidija priekšlikums pieņemts; notikumi par
darba līguma grāmatiņām nodoti sociālās likumdoša-
nas kommisijai. — Pie otriem noteikumiem par dar-
ba grāmatiņām, kas arī izdoti satversmes 81. panta
kartība, deputāts K. Mežulis un deputāts A. Veckalns
iesnieguši priekšlikumus:

JLiekam priekšā noteikumus par darba grāmatiņām no-
raidīt. "

Likšu deputātu Mežuļa un Veckalna priekšlikumu
uz balsošanu. Ja to pieņems, prezidija priekšlikums
atkritis; ja tonoraidīs, bus pieņemts prezidija priekš-
likums un ari _ noteikumi par darba grāmatiņām būs
nodoti sociālas likumdošanas kommisijai. — Lieku
deputātu Mežuļa un Veckalna priekšlikumu uz bal-
sošanu. Ludzu pacelties tos, kas ir par to. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pa-
celties tos, kas atturas. Tādu nav. Par deputātu
Mežuļa un Veckalna priekšlikumu nodotas 38 balsis,
pret to nodotas 48 balsis. Priekšlikums noraidīts.
Līdz ar to pieņemts prezidija priekšlikums un notei-
kumi par darba grāmatiņām nodoti sociālās likumdo-
šanas kommisijai. — Tāpat satversmes 81. panta kār-
tība Ministru kabinets izdevis noteikumus par valsts
valodu. Prezidijs liek priekšā nodot šos noteikumus
publisko tiesību kommisijai. Vārds deputātam Sī-
manim.

P. Sīmanis (vācu baltiešu partija; runā vāciski)*):
Mūsu parlamenta šī gada ziemas brīvlaiks bija ga-
rāks neka citreiz. Vēlreiz bija laiks tiem simts cilvē-
kiem, kam viņu velētāju uzticība uzlikusi atbildību
par valsts likteņiem, izsaukt acu priekšā stāvokļa no-
pietnību, kāda mušu zeme pašreiz atrodas, un vēlreiz

*) Runātāja atreferējums.

3*
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pārbaudīt visus līdīzekļus un pārdomāt visus ceļus,
kas mūs varētu izvest no pašreizējās situācijas. Tās
nebij nekādas iepriecinošas domas, ar ko mums tādā
sakarībā bija jānodarbojas, nekādas mierinošas sajū-
tas, ko izsauca šīs pārdomas. Ja beidzot tomēr bisi
nemet krūmos, ja redz iespēju izturēt un strādāt in-
tensīvu produktīvu darbu stipri ierobežotos rāmjos,
tad katrā ziņā nevar būt šaubu, ka šāda iespēja — lai
kāda tā pati par sevi izskatītos — ir atkarīga no tā, ka
valsts pilsoņi un valsts aparāts sadarbojas iedomāja-
mi

^
vienkāršotā veidā bez nesaskaņām, atzīstot vienu

mērķi un kalpojot vienam mērķim. Celtne, ko mēs
— labi.vai slikti — pēdējo 14 gadu laikā esam uzcē-
luši, stāv liesmās. Tagad vispirms jāsauc: visi vīri
pie pumpjiem, lai dzēstu liesmas! Un tad — par jau-
nu iekārtoties sašaurinātās telpās, iegūt jumtu, zem
kura patvērušies, mēs visi par jaunu varētu ķerties
pie darba.

Ar šādu nopietnu atzinumu mēs sākam jaunu
sesiju un satraukti raugāmies uz tik liktenīgi grūtā,
brīdīpie valsts aparāta vadības aicināto valdību. Mēs
gaidām briesmu komandu, lielam uzdevumam pilnīgi
kalpojošus darbus, kas sevī nestu garu: viens par
visiem, visi par vienu, t. i. valsts par visiem un visi
par valsti!

Mēs šeit esam sapulcējušies, lai ļautu valdības
darbiem slīdēt garām kā rēvijai, lai dzirdētu briesmu
komandu, kas satversmes 81. panta kārtībā izskanēja
zeme. Arī entuziastisks tagadējās valdības piekri-
tējs negribēs apgalvot, ka darbus, kas uzsākti pēdē-
jas nedēļās, lai rastu izeju no saimnieciskām grūtībām,
kas kļūst mūsu zemei arvien draudošākas, būtu ļoti
iespaidīgi, būtu vadījusi vienota griba un vienots
gars.

Valdība ir sastādījusi budžetu, kura ienākumi
15%—20% apmērā balstās uz muitām, ievedot tanī
pat laikā kontingentēšanu, kas katru muitas ienā-
kumu vairošanos padara neiespējamu. Ienākumu pa-
vairošanai valdība ir izstrādājusi jaunu nodokļu liku-
mu un tad pašas koalīcijas rindās to nogalojusi; saim-
niecības uzmundrināšanai viņa ir izdevusi likumu par
atvieglojumiem nodokļu maksātājai alkohola ražoša-
nas nozarei un tad šo likumu ar koalīcijas pašas bal-
sīm atkal atcēlusi. Valdība apsola mums izdevumu
samazināšanu un pēc tam nolemj dot mīlestības dā-
vanu daudz miljonu apmērā piemaksas veidā par li-
niem.

Šādu pretrunu sarakstu var turpināt, cik tīk. At-
sevišķiem darbiniekiem nevar noliegt labu gribu, bet,
diemžēl, ir fakts, ko nemaz nevar apstrīdēt, ka mums
nav vienotas, no noteikta redzes stāvokļa vadītas
saimnieciskas politikas. Vai lai mēs vēl gaidām šādu
vienotu politiku? Vai valdība grib vispirms radīt
valstiskas domāšanas vienoto garu, kas ir izturēšanas
priekšnoteikums, garu — valsts par visiem un visi
par valsti? Vai tādā nozīmē mums jāuztver izglītī-
bas ministra pūles par «Latviešu vienoto kultūru"?
Vai tadā_ nozīmē jāsaprot pēdējā stundā, ārkārtīgā
steiga, ka augstāka un spīdošākā nepieciešamība iz-
dotais likums par valsts valodu?

Mūsu celtne ir liesmās, teicu pirmīt, tagad visiem
vīriem jābūt pie pumpjiem, turpretim ministru prezi-
denta kungs tagad izdod dekrētu: tikai tas drīkst stā-
ties pie pumpjiem, kas pietiekoši pārvalda valsts va-
lodu; prom visi tie, kam ir frivolā vēlēšanās runāt
sava mātes valodā! Es liku priekšā paroli: valsts
par visiem, visi par valsti. Ministru prezidenta kungs
šo teikumu pārveido tā: valsts 75% iedzīvotāju —
25% lai paliek ārpusē. Tagadējās valdības vadītājs
to atzīst par acumirkļa prasību, svarīgāku par atse-
višķu personu un vispārības postu. Lai mēģina šo
likumu bagatellēt, lai mēģina to nostādīt kā pašu par
sevi saprotamu nācionāli-valstiskas domāšanas seci-

nājumu. Ka šis likums parādās taisni šinī acumirklī,
ka taisni tagad domā pienākušu īsto brīdi, kad visi
valstiskas lietderības iebildumi nostādāmi aiz nacio-
nālām ārišķībām, tam ir tikai divi izskaidrojumi: vai
nu ministru prezidents neatzīst situācijas nopietnību,
vai jau ir zaudējis cerību izvadīt valsti no tagadējās
situācijas.

Mums jāapskata šī likuma praktiskās un morāli-
skas konsekvences. Apgalvo, ka mūsu likumdošanas
jūtams trūkums esot tas, ka valsts valoda vēl līdz šim
nav galīgi noteikta ne satversmē, ne attiecīgā likumā.
Nu.šis trūkums Latvijas likumdošanai bija kopīgs ar
visām tam valstīm, kur valsts valodas jautājums nav
apšaubīts. Atsevišķos likumu noteikumos valsts va-
lodas jautājums ir nepārprotami konstatēts, tā tad
nevar būt runas par šāda rīkojuma neatliekamu va-
jadzību. Likuma smaguma punkts ir 2. pantā, kas
nosaka valsts valodas lietošanu par obligātorisku vi-
sās valsts un kommūnālās iestādēs un uzņēmumos.
Šinī pantā trūkst vispirms piemetinājuma, ka valsts
valodas lietošanu tiesā nokārto procesuālā kārtībā.
Ja tas nav bijis likumdevēja nodoms, tad viss likums
runā pretim satversmei, kas nepielaiž tiesas kārtības
grozīšanu satversmes 81. panta kārtībā. Vispār, ne-
kad nav bijis šaubu, ka Latvijas iestādēs runā un dar-
bojas latviski. Pretēji pārējām Baltijas valstīm,Latvi-
ja ir ieguvusi sev ārzemēs pat zināmu slavu tādā ziņā,
ka ar katru, kas neprot valsts valodu, šeit apietas

' slikti, un tam rodas visādas grūtības. Galu galā La-
tvijas valsts ierēdnim līdz šim taču nebija aizliegts
prast citas valodas un lietas labā šo prašanu izman-
tot. Galu galā taču līdz šim vispārīgi bija atzīts prin-
cips, ka katram ierēdnim jāizpilda zināms uzdevums,
un šīuzdevuma izpildīšanai jābūt augstākajam redzes
punktam, no kura viņam jāvadās savā darbībā. Jūs,
ministru_ prezidenta kungs, atzināt par iespējamu šo
valstiskās lietderības viedokli novirzīt otrā vietā un
priekšgalā nostādīt vienīgi valsts valodas lietošanu.
Kriminālpolicijas ierēdnis, kas ir uz pēdām kādam no-
ziegumam, drīkst ievērot tikai tās liecības, kuras viņš
iegūst pārtulkotas. Svešā valodā rakstīti materiāli
vispirms jāpārtulko, iekam ierēdnis tos drīkst lietot,
vienalga, vai viņš svešo valodu prot, vai nē. Kas grib
lietot ielas dzelzceļu, bet neprot latviski, lai ņem sev
līdz šinī ceļojumā tulku.

Šādu nedzirdētu valsts aparāta apgrūtināšanu un
sadārdzināšanu Jūs, iekšlietu ministra kungs, ievedat
laika, kad viss tiecas šo aparātu vienkāršot un palē- "
tinat. Ierēdņu aparāts acumirklī ir tikai to rīcībā, kas
protlatviski. Vai tad nu valsts nodokļus jūs arī ne-
gribētu ņemt tikai no tiem, kas prot latviski?

Es dzirdu iebildumu: «14 gadu jums bija laiks
mācīties latviešu valodu; ja jūs to tagad vēl nepro-
tat, tad ta ir jūsu pašu vaina." — Vai tā? Cik gadu
desmitu un gadusimtu latviešu tauta dzīvoja ar ne-
latvisku valsts iestāžu valodu? Vai jūs gribat ap-
galvot, ka jebkad ir bijis laiks, kad katrs latvietis ir
pratis vāciski, zviedriski, vai krieviski?

Arī šie noteikumi_ vissāpīgāk ķer taisni plašās
mazo ļaužu masas. Jūsu likums, Skujenieka kungs,
nozīmē_ paziņot visām minoritātēm, ka viņām šinī
valstī jājūtas svešām.

Tā nu es nonāku pie Jūsu likuma morāliskiem iz-
paudumiem, sevišķi attiecībā uz Latvijas vācietību.

Mēs neesam nekādi svešnieki šai mūsu tēvijā!
Mēsjutamies saauguši ar šo zemi, ar tās vēsturi, tās
kultūru un līdz ar to arī; tas tagadni. Šo sajūtu, ka
arī mums ir tiesības uz šo zemi, jūs mums varat at-
ņemt tikpat maz kā pienākumu apziņu pret mūsu tē-
viju. Par to runa gaišu valodu visas tās garīgās un
materiālas celtnes, ko mēs gadusimteņos šeit esam
uzcēluši. Un ja jus gribat atņemt šīs celtnes līdz pat
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pēdējai, tad joskaļāk jūs mums atgādināsit šīs mūsu
tiesības. Mūsu tiesību apziņa un pienākuma apziņa ir
atvērušas mums ceļu uz Latvijas valsts domu. Jūs,
Skujenieka kungs, cenšaties mūsos šo valstisko domu
no jauna satricināt.

1925.gada 3. novembrī Latvijas ministru prezi-
dents un ārlietu ministris Hugo Celmiņš savas valdī-
bas uzdevuma iesniedza Tautu savienības ģenerāl-
sekretāriātam memorandu, kur par minoritāšu tiesi-
sko stāvokli Latvijā atrodami šādi par saistošiem uz-
skatami teicieni:

«Mātes valodas lietošana nav noliegta, nedz arī
ierobežota privātā satiksmē un tirdzniecībā. Tirdz-
niecībā un industrijā, kur līdz šim valdošās ir mino-
ritātes, netiek ievesti nekādi ierobežojumi ne attie-
cība uz tautībām, ne attiecībā uz reliģiju, vai rāšu.

Tiklab presē, kā arī visās publikācijās minoritāšu
tautībām nav noliegta neviena valoda. Preses orgā-
nus valodas dēļ nekādi nevar ierobežot (preses liku-
ma 4., 5. un 6. panti). Sapulcēs ir atļauts lietot jeb-
kuru minoritāšu valodu.

1923. gada 18. jūnija likuma par sapulcēm II.
pants nosaka: «Sapulcēs valda vārda un valodas brī-
vība." Parlamentā un. pašvaldības iestādēs minoritāšu
pārstāvjiem attiecībā uz viņu valodas lietošanu nav
nekādu ierobežojumu. Tiesā var lietot savu mātes
valodu. Tāpat viņiemir brīv izsniegt dokumentus,
kas rakstīti viņu valodā."

Šeit svinīgi dotos apstiprinājumus tagad šis jau-
nais likums stiprā mērā iznīcina.

Minoritāšu frakcijām nav nodoma apskatīt, kā šis
likums vērsīsies pret katru tautību atsevišķi. Viņas
visas nostājas uz tā viedokļa, ka minoritātes negrib,
lai ar tām apietas kā ar svešniekiem valstī, un ka par
katras veselīgas valsts politikas mērķi uzskatāma
Latvijas valsts pilsoņu kopība, nevis viņu skaldīšanās.
Minoritāšu frakciju uzdevumā es protestēju pret šiem
tautību naidu izsaucošiem noteikumiem un Jūdzu
Augsto namu tos noraidīt. (/. Breikšs no vietas:
«Tas nenotiks!")

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Menderim.

F. Menderis (sociāldemokrāts): Godātie deputātu
kungi! Latviešu pilsonība caur savu koalīciju un val-
dību, ko šī koalīcija atbalsta, ir izdevusi noteikumus
oar valsts valodu, kuriem, ja tie iegūs likuma spēku,
būs diezgan tālu ejošas sekas. Latviešu pilsonība ir
loti ātri aizmirsusi, cik grūti un asi izjūt visi tautas
slāņi to, ko sauc par nacionālo vajāšanu. (/. Breikšs
no vietas: ..Kas te par nacionālo vajāšanu?") Mazā
latviešu tautiņa arī ir bijusi Krievijā mazākumā un ti-
kusi stipri vajāta. Šinī likumā par valsts valodu ir
diezgan stipras nacionālas vajāšanas nazīmes, tādēļ
ka tas nevajadzīgi un nelietderīgi ierobežo vienu no
katras tautas vissvarīgākiem ieročiem, kultūras un
politiskiem ieročiem, savas dzīves veidošanas iero-
čiem — valodu. Tas ierobežo šo valodu nevaja-
dzīgā kārtā. Tas. ko šis likums radīs, vissmagāk at-
sauksies uz mazākuma tautību maziem cilvēkiem, uz
mazākuma tautību strādniecību un mazākuma tautību
darba zemniecību. Gribu nazinot I atvijas sociālde-
mokrātu strādnieku partijas vārdā, ka minoritāti!
strādnieks un minoritātu darba zemnieks, šī minori-
tāti] strādnieka intereses un šī minoritātu darba zem-
nieka intereses mums ir tuvākas, nesalīdzināmi tuvā-
kas nekā latviešu pilsonība ar savām interesēm.

Šis likums — es nezinu, kam tas vajadzīgs šinī
smagās krizes laikā, kāda tagad ir Latvijā — paasi-
nās to. ko mēs saucam par nacionālo cīņu. Un šī na-
cionālā cīņa ir spējīga aptumšot tikai to pamatcīņu,
šķiru cīnu, kas Latvijā jāved pret visu tautību pilso-
nību, arī pret minoritātu pilsonību. Šī nacionālā cīņa

ir_ spējīga aptumšot un apspiest tikai šķiru cīņu, tā-
pēc mes esam pret šo likumu.

Šis likums ir savā ziņā visa tā nacionālistiska
kursa loģiskās sekas, ko sevišķi asi atbalsta viena
Latvijas pilsonības daļa, proti — centra grupas. Šis
nacionalistiskais kurss, kas sākās ar cīņu par Māras
baznīcu, turpinās, un tas jums vajadzīgs, lai segtu sa-
vu galīgo nespēju saimnieciskā un sociālā politikā.
Tas jums vajadzīgs arī, lai segtu reakcionārās ten-
dences sociālā politikā. Latvijas strādniecība izjūt
uz savas muguras jūsu reakcionāro sociālistiski-polī-
tisko darbu. un. lai to segtu, jums vajadzīga šī nacio-
nālistiskā polītika. Mums tā nav vajadzīga, tāpēc ka
tā ir spējīga tikai skaldīt to strādnieku armiju, kas La-
tvijā ir, ir spējīga pavairot nacionālās pretešķības
strādnieku armijā, kas nāk par ļaunu strādnieku armi-
jai un spēku kopošanai. Izejot no strādnieku šķiras
viedokļa, no kura mēs izšķiram visus jautājumus La-
tvijas politikā, mēs esam pret šī likuma nodošanu
kommisijai; mēs balsosim par šī likuma noraidīša-
nu, kas ar visu savu smagumu un reakcionāro dabu
vērsīsies pret mazākuma tautību strādniecību, t. i.
pret Latvijas strādniecības neatņemamu daļu, kuras
intereses aizstāv Latvijas sociāldemokrātija.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Skalbēm.

K. Skalbe (demokrātiskais centrs): Godātie de-
putātu kungi! Ar šo likumu netiek ienests mūsu valsts
dzīvē nekas jauns, jo no pašiem pirmajiem valsts pa-
stāvēšanas gadiem valsts valoda ir latviešu valoda;
bet tā kā valstī viss ir tiesiski formulējams, tad arī
šeit beidzot bija jāsaka, ka Latvijas valsts valoda ir
latviešu valoda: citādi mēs ar savu valsts valodu va-
rētu nonākt tādā našā tiesiskā stāvoklī kā kādreiz ar
mūsu galvas pilsētu, kad izcēlās juridiski strīdi, vat
Rīga ir Latvijas galvas pilsēta. Redziet, kāda absurda
stāvoklī mēs varētu nonākt, ja mūsu valdība nebūtu
izdevusi šo likumu. (A. Eglītis no vietas: «Vecā
galvas pilsēta ir Piltene!")

Šis likumprojekts neienes nekā jauna, nerada ne-
kādu jaunu stāvokli; tas ir tikai pamudinājums lietot
valsts valodu, lietot to valsts un kommūnālās iestā-
dēs. Mēs zinām, ka ir ļoti daudz lojālu cittautiešu,
kuri r>rot latviešu valodu, bet kuri tomēr to nelieto'—
varbūt tānēc, ka viens otrs domā, ka viņš pietiekoši
nezina mūsu valodu, varbūt tāpēc, ka viņam nav at-
klāta pamudinājuma lietot valsts valodu. Es domāju,
^rī minoritāšu pilsoņi ir lojāli, un šis likums viņiem
būs tikai atklāts pamudinājums lietot valsts valodu
valsts un sabiedriskās iestādēs: un man liekas, ka vi-
ņi to darīs. Mēs būsim priecīgi par katrām labprātī-
gām pūlēm, ar kupām mums un mūsu valstij šai ziņā
nāks oretim.

Šodien mūsu minoritātes nostājās še mazliet sa-
vādā gaismā, uzstādāmās pret šo likumu. Kungi, šis
likums izdodams aiz vienkāršas cieņas pret mūsu
valsti. Ja mēs cienām mūsu valsti, tad mēs cienām
valsts valodu. Kur ir valsts, tor ir valsts valoda. Šī
valsts valoda Latvijā nevar būt cita kā latviešu va-
loda, jo latviešu tauta šeit ir lielā vairākumā. Valsts
valoda I atviiā nevar būt ne vācu, ne krievu, ne ooļu
valoda, jo vācu šeit ir tikai 31L%, krievu — 10%un
polu ?— 2%. Ja blakus latviešiem,, kuru ir 75%, būtu
25% vācu. vn krievu, tad varētu runāt par divi valo-
dām, no kurām viena būtu pirmā un otra — otrā vie-
tā; bet mazākuma tautības, salīdzinot ar latviešiem,
šeit ir tādā mazākumā, ka nevar runāt, ka Latvijā va-
rētu būt kāda cita valsts valoda un ne latviešu valoda.

Ja šeit uzstājas, sevišķi vāci un krievi, kā tas se-
višķi oresē atspoguļojas, pret valsts valodu, tad jā-
saka, ka šeit runa sen pārdzīvotas varas centieni, ku-
riem mūsu brīvajā valstī vairs nav vietas. Kā zinām,
pirms krievu laikiem šejienes iestādēs iestāžu valo-
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da bija vācu valoda, cara laikos — krievu valoda. Sa-
protams, šīs pagātnes pēdas ir atstājušas iezīmes mu-
šu kultūras dzīvē. Kā jau teicu, runa pagātne, pār-
dzīvotās pagājušās varas centieni, kuriem tagad te
vairs nav vietas.

Latvija nevar būt vienā reize ne krieviska, ne
vāciska, ne poliska, gluži tāpatkā cilvēkamkrūtīs ne-
var būt trīs dvēseles, vai viena un tanī pašā laika trīs
pilnīgi pretējas politiskas orientācijas; Latvija var but
tikai latviska! Jo vairāk Latvija orientēsies uz sevi,
jovairāk viņa izaugs par nacionālu valsti, un jo labāk
tas būs arī mūsu ārējai politikai.

Tā tad šinī ziņā, man liekas, iebildumi ir lieki.Šls
likums nekādā ziņā neaizskars minoritāšu kulturālas
tiesības ne skolā, ne kulta iestādēs, ne viņu mākslas
iestādēs — visur minoritāšu kultūras dzīve būs pilnī-
gi neierobežota. Šis likums nosaka tikai valsts valo-
das lietošanu valsts un pašvaldības iestādēs —_ tur,
kur latviešu-un citu tautību iedzīvotāji saiet kopā da-
rināt valsts un sabiedrisko dzīvi, tur, kur viņi saiet
kopā kā Latvijas pilsoņi.

Ka minoritāšu kultūras iestādes nebūt nav aiz-
skartas, to liecina tas, ka cittautiešu jaunatne var ap-
meklēt savu tautību .skolas un mācīties savā valoda.
Tā piemēram vācu jaunatne var sākt savas mācības
vācu pamatskolā, turpināt vācu vidusskolā un nobeigt
Herdera institūtā; krievu jaunatne atkal var sākt mā-
cīties krievu pamatskolās, turpināt savu izglītību krie-
vu vidusskolās un nobeigt to krievu augstākos kur-
sos. Kungi, pasakait man vienu zemi, kur minoritāšu
tiesības būtu tik pilnīgi nodrošinātas kā pie mums!
Man liekas, šādu zemi jūs nevarēsit saukt vārdā.

Bez tam man jāaizrāda, ka šis likums mums prak-
tiski bija ļoti vajadzīgs, jo tie krievu un vācu valodas
krājumi, kas mums bija no agrākām krievu un vācu
skolām, tāpat arī tie, ko latvieši ieguva Krievijā bēgļu
laikā, tagad drīz izbeigsies. Tagad nāk mūsu jaunā
paaudze un ieņem vietas valsts un pašvaldības ie-
stādēs. Mūsu jaunatne, beidzot vidusskolas, neprot
krieviski un neprot pietiekoši arī vāciski. Ja tas tā,
tad valsts ierēdņi būs spiesti sarunāties ar mazākuma
tautību iedzīvotājiem ar tulku palīdzību. Saprotams,
tas tā būs tik nākotnē, jo tagad jau vēl ierēdņi pa lie-
lākai, daļai prot šīs valodas. Ir pilnīgi taisnīga prasība,
ja mēs griežamies pie jums, minoritātēm, un lūdzam
jūs iemācīties vienu — latviešu valodu, lai latviešiem
nebūtu jāmācās 5—6 valodas. Kungi, esiet taisnīgi!
Jūs nevarat prasīt no mums, lai mēs mācāmies 5, vai
6 valodas. (Starpsaucieni.) Nu, katrā ziņā vācu,
krievu un, varbūt, arī poļu valodu. (/. ĶorņU'jevs
no vietas: «To neviens neprasa!") Citādi taču mū-
su ierēdņi nevarēs sarunāties ar mazākuma tautību
iedzīvotājiem! Jūs varat nākt mums pretim un pie-
savināties valsts valodu, lai vēlāk neceltos neērtības.

Kungi, ik katrai valstij ir zināms mugurkauls, un
šis mugurkauls ir vairākuma tauta, viņas valoda un
kultūra. Ja gribam, lai valstī būtu zināma spēka vie-
nība, ja gribam, lai valsts būtu stipra, tad valsts mu-
gurkauls jāstiprina un nevis jāvājina.

Te Šīmaņa kungs ar skābu seju paziņoja, ka šis
likumprojekts it kā sašķobot viņa valstisko sajūtu.
Kungi, šis likums taisni stiprina mūsu valstisko sajū-
tu. Ja kodols valstij ir stiprs, ja ir stiprs organizējo-
šais vairākuma kodols ar savu valodu un kultūru, ar
vienojošām garīgām saitēm, tad arī šīs atsevišķās
mazās daļas droši var pieslieties šim kodolam, tad
ari šīm mazākām daļām ir radīts stiprs pamats.

Ar to es nemaz negribu noliegt mūsu mazākuma
tautību kulturālo vērtību. Bez šaubām, viņām ir sava
vieta Latvijas valstī, bet viņas būs stipras tikai ar
mūsu kopējo stiprumu; ja viņas būs organizētas
valsts vienību, tad viņas jutīs sevī vairāk spēka. Arī
tagad mūsu mazākuma tautības var sacīt: valsts vi-

siem — visi par valsti. To liecina jau tas, ka minori-
tāšu kulturālās tiesības nekur ne par matu nav aiz-
skartas. Kādā krievu laikraksta,ka man stāstīja, esot
bijis raksts: kā tad mēs varējam latviešu valodu ie-
mācīties, ja pirms Latvijas proklamēšanas latviešiem
nebija nekādas kultūras? Latvieši esot bijuši ne-
kulturāla tauta. — Kungi, kur jus esat dzīvojuši ?_
Jāsaka: muca auguši un pa spundu_ baroti. Varēja
taču sagaidīt, ka pa šiem 14 gadiem kāds gaismas sta-
riņš būs iespiedies arī šai minoritāšu muca. Kur jus
esat dzīvojuši? Jūs taču dzīvojat starp latviešiem!
Kur ir radušās jūsu kulturālās tiesības? Tas ieradu-
šās šeit Latvijā! Tām pamatā ir latviešu humāna
tiesību izjūta, tām pamatā ir latviešu kultūra. Ta tad,
redziet, latviešu kultūra pastāv! Ja nebūtu latviešu
kultūras, tad jums nebūtu tik pilnīgu pašnoteikšanas
tiesību, kādu nav, varbūt, nevienā zemē.

Mani mazliet pārsteidza sociāldemokrātu pār-
stāvja uzstāšanās. Arī viņš runāja it kā ļoti nospie-
stā tonī, kaut gan strādnieku tautai nav pamata rau-
dāt, bet jāgavilē. Es jums_ teikšu, kungi, ka darba
tauta uzgavilēs; viņa priecāsie_s par to, ka darba tau-
tas valoda, kas ir latviešu vairākuma valoda, bus pa-
celta par valsts valodu. Jūs, kungi, iztulkojat cilvē-
ka būtību mazliet vienpusīgi. Jūs par daudz vērību
piegriežat materiālām prasībām un par maz ievēro-
jat morāliskās prasības. Es jums teikšu, ka katrs
strādnieks sajūt lielu morālisku gandarījumu, ka_ viņa
valoda ir valsts valoda, jo taču arī jūs visur sakāt, ka
pamatšķira ir tā noteicošā. Pamatšķiras valoda taču
ir latviešu valoda un valsts valoda.

Tas netraucēs arī minoritāšu strādniekus, jo mi-
noritāšu strādniekos nav šī ieaudzinātā lepnuma, kas,
varbūt, ir vācu vai krievu buržuāzijai; minoritāšu
strādnieks darbā iet roku rokā ar latviešu strādnieku,
laborāt mācās latviešu valodu un sveicina savus dar-
ba biedrus latviski.

Deputātu kungi, es esmu pārliecināts, ka darba
tauta uzņems šo likumu ar gandarījumu, to atbalstīs
visa latviešu tauta, un tāpēc es domāju,ka būtu parei-
zi, ja šo likumu vienbalsīgi pieņemtu arī mūsu
Saeima, pieņemtu aiz cieņas pret mūsu valsti un pret
mūsu valodu. Minoritātēm kā lojāliem pilsoņiem arī
vajadzētu iet mums līdz, jo arī viņu kulturālās tiesī-
bas mēs esam nodrošinājuši un sargājuši tā, kā tas
līdz šim nav bijis nekur un nevienā citā valstī.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds ministru pre-
zidentam Skujeniekam.

Ministru prezidents M. Skujenieks: Godātie
kungi! Gribu teikt dažus vārdus sakarā ar šo likumu,
tānēc ka no šīs katedras, kā arī presē šis likums ir asi
kritizēts. Jāsaka, presē tas ir kritizēts asāk nekā šeit,
kaut gan deputāts Menderis arī apgalvoja, ka šis li-
kums savā būtībā esot nacionālās vajāšanas uz-
sākšana. Man liekas, šis apgalvojums ir aplams —
dziļi anlams. Tas ir aplams tādēļ, ka šinī likumā nav
nekā tāda, ko kaut kurā citā vietā varētu iztulkot un
nosaukt par vienas vai vairāk citu tautību vajāšanu.
Nekā tam līdzīga šinī likumā nav.

Ja Šīmaņa kungs citēja agrākā ministra prezi-
denta deklarāciju Ženēvā, tad to, kas deklarēts Zenē-
va, kas no Šīmaņa kunga redzes stāvokļa bija pozi-
tīvs, šis likums tikai nostiprina, jo šinī likumā ir 4.
pants, kas garantē minoritātērh to, kas līdz šimar li-
kumu nebija garantēts. Proti, šis pants paredz, ka sa-
pulces, tirdzniecības satiksmē, kulta izpildīšanā, presē,
grāmatniecībā, mācību un audzināšanas iestādēs pa-
stāvošo likumu robežās var brīvi lietot jebkuruLat-
vijas republikas valodu.

Kungi, šis likums attiecībā uz minoritātēm ir ār-
kārtīgi tolerants. Ir, piemēram, sāpīgi sajūtams tas,
ka pašvaldības iestādes bieži lieto šo iestāžu dalībnie-
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ku vairākumam nesaprotamu valodu, runā tās valo-
das, kādas latvieši, kas ir šopašvaldības iestāžu dalīb-
nieki neprot. Un tomēr arī šis likums neprasa asu lūzu-
mu šinī acumirklī, bet atliek šī jautājuma nokārtoša-
nu uz 1935. gadu, kad sastādīs jaunus kandidātu sa-
rakstus pašvaldību vēlēšanām un kad katra grupa va-
rēs izraudzīt tādus kandidātus, kas tiešām pietiekoši
pārvalda valsts valodu.

Kungi, es konstatēju vēl vienu reizi: šis likums
savā būtībā ir ārkārtīgi tolerants. Man jāsaka, ka es
šaubos, vai varētu būt kāda cita zeme. kur pret šādu
likumu celtu iebildumus. Šeit saka — Šveice. Kungi,
Šveicē ir pavisam īpatnēji apstākļi. Tā sastādās vai-
rāk kā no 20 kantoniem, kas ir atsevišķas valstis, un,
izņemot Graubindenas kantonu, visos citos valda vie-
na valoda. Kad jūs aizbrauksit uz Ženēvu, jūs ar vā-
cu un itāliešu valodām netiksit uz priekšu. Tāpat
Cirichē ir vācu valoda un Tesinā — itāliešu valoda.

Te izsaka stipri daudz pārmetumu, ka mūsu
valstī esot cittautieši, kas ir veci ļaudis, kas neprotot
valsts valodu un kam grūti to iemācīties. Es piekrī-
tu: tādi cilvēki pie mums ir. Bet es lūdzu ievērot arī
otru lietu, un to es sevišķi uzsveru, tādēļ ka cittautie-
šu prese un politiskie darbinieki to ignorē un negrib
ievērot, proti — ka mums Latvijā ir izaugusi jauna
latviešu paaudze, kas neprot vairs citādi runāt, ka
tikai latviski. Ar šo paaudzi mums jārēķinās, ja gri-
bam šai latviešu paaudzei atvērt ceļu uz priekšu.

Rēķināšanās ar šo jaunopaaudzi vajadzīga tādēļ,
ka praktiskā dzīvē apstākļos, kādos tagad atrodamies,
šo jauno latviešu cilvēku stāvoklis bieži kļūst tra-
ģisks, un mūsu valsts kļūst smieklīga. Es varētu mi-
nēt loti daudz piemēru. Minēšu tikai dažus, kas noti-
kuši ar man pazīstamiem cilvēkiem.

Saukšu vārdā: armijas oikonomiskā veikalā pie-
teicās kāda Latvijas atbrīvotāja dēls un gribēja pēc
pamatskolas un vidusskolas divu klašu beigšanas pie-
ņemt izsūtāmā zēna vietu. To viņam nepiešķīra tā-
dēļ, ka viņš neprata 3 vietējās valodas. Mani kungi!
Ja viens pilsonis-latvietis mūsu republikas pastāvē-
šanas četrpadsmitajā gadā, kad viņš ir beidzis pa-
matskolu, 6 klašu pamatskolu un vēl apmeklējis vidus-
skolu, kurš citādi spējīgs zēns ar gaišu galvu, nav pat
derīgs oar izsūtāmo zēnu, tad tas nozīmē, ka mūsu
skolu sistēma nav piemērota mūsu īstajiem dzīves ap-
stākļiem, tad jāsaka, ka te vairs nav viss kārtībā.

Minēšu vēl citu piemēru ar kādu demobilizētu ser-
žantu, jaunu cilvēku, kas atkal nevar ieņemt veselu
rindu amatu vienkārši tāpēc, ka runā tikai latviski.
Tas man atkal ir konkrēts gadījums. Vai tas atkal
nav pietiekoši spilgts un visai brēcošs piemērs?

Es jums norādīšu vēl uz vienu piemēru, kas noti-
cis Ilūkstes apriņķa Lauceses pagastā, kur pagasta
padomes priekšsēdētājs apsaucis padomes locekli-lat- *
vieti. kas šinī padomē runājis latviski, un teicis:
..Lūdzu , nerunājiet man nesaprotamā valodā!" Šis
gadījums ir noticis Latvijas republikas pastāvēšanas
otrā p-adu desmiti.

Kungi, vai pret šādām parādībām nav jāieņem
stāvoklis? Vai šis jautājums nav jānokārto ar likum-
došanu, vai šeit nav vajadzīga skaidrība? Tikai
skaidrību šislikums radīs! Šis likums negrib nevienu
apspiest, sodīt, vai nodarīt viņam kādu pārestību.

Šeit pret šo likumu cel iebildumus it kā no de-
mokrātijas viedokļa, it kā latviešu strādniekam un
darba zemniekam ir pilnīgi viena alga, kā šis jautā-
jums mūsu valstī nokārtots. Loti godātie kungi!
Man jāsaka taisni pretējais. Es saprotu, ka mūsu
stipri pārtautotai intelligencei, kas beigusi dažādas
svešas skolas, kas pārvalda divas, trīs un četras va-
lodas_, Iikums_ ir stipri vienaldzīgs. Es saprotu, ka,
varbūt, turīgākām aprindām, kuras veikalnieciskie,
saimnieciskie un citi apstākļi ir tik cieši saistījuši ar

mūsu valsts nelatviskiem pilsoņiem, šis jautājums nav
sāpīgi sajūtams. Kam tas ir sāpīgi sajūtams? Pirmā
un galvenā kārtā tas ir sajūtams mazāk turīgo aprin-
du piederīgiem, kas dzīvo Rīgas priekšpilsētās un pro-
vince._ Kungi, neaizmirstiet, ka Latvijā ir apgabali,
kur pāri par 80% latviešu prot tikai latviešu valodu;
pat Latgalē lielākā daļa latviešurunā tikai latviski. Ar
to jārēķinās.

Ja gribam nostādīt šoslatviešus tiesiskā stāvoklī,
vienādā ar citiem, ja gribam, lai jaunajam latvietim,
vai tas ir zemnieka, vai strādnieka, vai intelligenta
bērns, ceļš būtu brīvs, tad viņam nav jāuzkrauj liekas,
nevajadzīgas nastas. Es domāju, mums jāatsvabina no
šis liekas nastas mūsu tautas plašākās aprindas, proti
— lauki, kurjr tādi apgabali, kur runā tikai latviski.
No turienes nāk bērni skolās, kurās tagad krievu valo-
da nav obligātoriska. kurās vācu valodu iemāca tikai .
tikdaudz. lai varētu lasīt grāmatas, lai varētu izlietot
šīs valodas zināšanas kā palīglīdzekli zināšanu iegū-
šanai. Šīs valodas pilnīga pārvaldīšana nav iespējama.

Paskataities tanīs mūsu valsts iestādēs, kur lielā
skaitā strādā jaunāki darbinieki. Piemēram, es, ie-
iedams kādā istabā, redzēju, ka vesels bars jauniešu,
kas apstrādāja tautas skaitīšanas materiālus, meklēja
vārdnīcā, ko nozīmē vārds ..žestjaņik". Vārdu sakot,
aostakli mūsu valstī ir mainījušies. Tie nav tādi, kā-
di bija 1918. gadā.

Ja še jautā, kāoēc šis jautājums pacelts tagad,
tad jāteic gluži vienkārši un pirmām kārtām tāpēc,
ka latvieši vienmēr šinī jautājumā, ir bijuši un arī ta-
gad ir bezgala toleranti. Citas valstis, citas tautas šo
jautājumu ir nokārtojušas tad, kad viņas savu valsti
ir dibinājušas, nokārtojušas jau pirms eadu desmitīm,
pat vēl agrāk. Mēs atstājām šinī jautājumā pilnīgu
brīvību, apzinoties, ka vēsturiskie apstākli mūsu ze-
mē bijuši tādi. ka plašas cittautiešu aprindas nepra-
ta latviešu valodu. Bet. cienījamie deoutātu kungi, ir
oaerājuši 14 gadi, un šinī laikā, liekas, visplašākās ie-
dzīvotāju aprindas latviešu valodu varēja iemācīties.

Dažas tautības latviešu valodu, jāsaka, ir spīdoši
piesavinājušās, piemēram leiši, igauņi un lielā mērā
arī vācieši. Vairāk kā 80% šo tautību iedzīvotāju
prot latviešu valodu. Tad seko žīdu tautība; bet vis-
mazāk latviešu valodu ir piesavinājušies krievi.
To es te nesaku kā pārmetumu. Man jāaizrāda, ka
pie mums Latvijā ir apgabali, kur krievi dzīvo kom-
paktās masās, un viņiem maz izdodas sastapties ar ci-
tām tautībām; tāpēc viņiem arī grūtāk iemācīties
latviešu valodu. Trešā oanta piezīme te nāk stipri
pretī un tādos apgabalos garantē mazākuma tautību
valodu lietošanu.

Es teicu: ja mēs nodarbojamies ar šo jautāju-
mu tagad, tad tāpēc ka jau vairāk gadu — ne šogad,
bet pirms 3 — 5 gadiem — mūsu tautā ir nostiprinā-
jusies apziņa, ka šinī jautājumā jārada zināma skaidrī-
ba. Ja tas nav noticis agrāk, tad man jāaizrāda, ka
mūsu valdības sastāvs un arī mūsu Saeimas politi-
skais sastāvs un spēka samēri kavēja šī likuma agrā-
ku pieņemšanu.

Es te esmu dzirdējis jautājumu, kāoēc ar šādu
jautājumu jānodarbojoties taisni tagadējā krizes lai-
kā. Kungi, pašreizējais brīdis ir pirmā iespēja, kad
šo likumu varēja izdot. Otrkārt, nav pareizs apgal-
vojums, ka Ministru kabinets šo jautājumu ved sakarā
ar saimniecisko krizi. Bez šaubām, mūsu saimnieci-
skie apstākli ir ārkārtīgi grūti. Varbūt Šīmaņa kunga
konstatējumi ir pa daļai pareizi, bet saimnieciskās
problēmas ir viena tēma, un bez tām taču vēl paliek
oāri vesela rinda citu jautājumu,kas, tāpat kā normā-
los apstākļos, jāvirza uz priekšu; un viens no šiem
jautājumiem, ko latviešu tautas vairākums uzskata
par svarīgiem, ir šis jautājums.
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Dažos laikrakstos ir izteiktsapgalvojums. ka šie
noteikumi par valsts valodu runājot pretim mušu sa-
tversmei. Šis ieskats un apgalvojums nav pareizi;
tie nav pareizi tamdēļ, ka šismūsu priekša esošais li-
kums neatceļ speciālo likumu par tiesu iekārtu. Vel
vairāk: ja jūs ņemsit priekšā esošā likuma 2. pantu
un salīdzināsit tā vārdus ar līdzīgiem pantiem citu
valstu likumos, tad atradīsit tur izteicienu, ka_ valsts
valodas lietošana ir obligātoriska armija, flote,_ tiesa
un citās valsts iestādēs. Mūsu likumā šis vārdiņš
«tiesa" nav ielikts, tāpēc ka Ministru kabinets negri-
bēja radīt ne mazāko aizdomu, ka šis likums kaut_ kā-
dā mērā gribētu kollidēt ar mūsu satversmi. Tapec
arī šis apgalvojums noteikti atkrīt.

Ir nedibinātas bažas, ko ir izteikuši daži, sevišķi
Latgales deputāti, par to, kā būs ar latviešu valodas
izlokšņu lietošanu, šis likums šo jautājumu nemaz
neskar. Kā viena, tā otra izloksne ir latviešu valodas
sastāvdaļa. Latgaliešu, tāpat ventiņu un citas izloks-
nes ir, bez šaubām, latviešu valodas sastāvdaļas, ko
šis likums nostāda pilntiesīgā stāvoklī.

Ja šeit pie mums pirms, vai pēc šī likuma izdoša-
nas var būt runa par to, ka cittautieši tiktu vajāti, ka
cittautiešu tiesības tiktu ierobežotas, tad, man šķiet,
katrs, kas daudzmaz pazīst mūsu apstākļus, zina, ka
tie ir tukši un nepamatoti vārdi. Es gribētu teikt vēl
vairāk: tie ir ļauni vārdi, ļauni tamdēļ, ka noteikti
runā pretī patiesībai, ka to nolūks ir —radīt neērtības
mūsu valstij, sarīdīt pret mums spēkus ārpus mūsu
valsts robežas un tikai kaitēt mūsu valstij. Tādēļ šā-
di pārmetumi visnoteiktākā kārtā noraidāmi.

Dr. Sīmanis runāja par savu tautību un teica, ka
vācieši ar savām kājām ciešī stāvot uz šīs zemes, ka
viņi saistīti pie šīs zemes gadusimteņiem ilgām tradī-
cijām, ka tiesību un pienākumu kopojums rada viņos
valsts idejas stiprinājumu. Šisapgalvojums ir skaists.
Pret to es negribu celt iebildumus, bet tomēr gribētu
teikt: ja viss tas ir pareizi, ja valsts ideja ir nostipri-
nājusies arī šīs tautības piederīgo starpā, tad ir nepa-
reizi nesaprast to, ka 31t*7o un 75% rada zināmu star-
pību un ka ar šo starpību jārēķinās. Šislikums sava
būtībā grib latvieti savā zemē, savā valstī nostādīt par
pilntiesīgu pilsoni. Daudz vietās tas tagad tā nav.

Vēl vairāk! Es gribu teikt, ka arī nācionāli-polī-
tiskos jautājumos vajadzīga noteikta skaidrība gluži
vienkārši jau tādēļ, lai kaut piemēram mūsu valsts
austrumu apgabala stāvokli stiprinātu un ciešāk saistī-
tu ar mūsu valsti. Šeit nav vieta runāt par šo jautā-
jumu sīkāk, bet pēc manas pārliecības ir absolūti ne-
pieciešami šo jautājumu nokārtot, jo Latgalē un arī
Ilūkstes apriņķī katrā ziņā valda dziļi nenormāli ap-
stākļi — nenormāli apstākļi tanī ziņā,ka šinīs provin-
cēs iedzīvotāju absolūtais vairums ir latvieši, bet tanī
pašā laikā valsts un pašvaldības iestāžu lielākā daļā'
tas nav manāms.

Beidzot Dr. Sīmanis teica, ka tagadējais laiks
nrasot, lai valsts būtu par visiem un visi par valsti.
Pret šo teicienu man nekā nav, ko iebilst. Šīmaņa
kungs vēl teica: šis likums tomēr gribot panākt to,
lai valsts būtu tikai tiem iedzīvotājiem, kuru valstī ir
75%. Tas nav pareizi. Šis likums garantē viņas
tiesības katrai no dažādām mazākuma tautībām,kas
mums ir Latvijā, bet tanī pašā laikā viņš garantē šīs
tiesības arī tiem 75%, kuru tiesības līdz šim nebija pil-
nā mērā nodrošinātas, un tas ir solis uz priekšu. Tā-
dēļ es lūdzu likumu pieņemt, jo tas atbilst mūsu zemes
iedzīvotāju vairākuma vajadzībām. Tas ir demokrā-
tisks un tādēļ katrā ziņā ir nostiprināms un izpildāms.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Mīlbergam.

G.Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku par-
tija): Latvija ir kļuvusi slavena visā Eiropā ar to, ka
ārzemnieki Latviju sauc par Bābeli. Un tiešām, ja ie-

skatāmies Latvijas dzīvē, tad cittautiešiem
^
Latvija ir

vairāk privilēģiju nekā jebkur citur. Tapec arī man
jāaizrāda, ka šis likums, ko valdība ir izdevusi sat-
versmes 81. panta kārtībā, un kas šodien ir mušu
priekšā, nav tiesību ierobežošana, bet gan likums par
minoritāšu privilēģiju ierobežošanu.

Neviena tauta nav tik iecietīga pret saviem līdz-
pilsoņiem kā mēs — latvieši. Es domāju, katram no
jumsbūs gadījies redzēt mūsu garnizonos, ka virsnie-
ku saime, ja kāda virsnieka kundze neprot valsts va-
lodu, aiz pieklājības runā vācu vai krievu valodā.
Jums ir gadījies redzēt dzelzceļu vilcienos un pilsētās
uz ielām, ka latvietis vienmēr ir gājis laipni pretim, ja
cittautietis nav pratis latviešu valodu un ir griezies
pie viņa citā valodā.

Mēs Latviju esam izcīnījuši politiski, bet Lat-
vija nav vēl izcīnīta saimnieciski un arī kultūrāli-nā-
cionāli. Šis likumprojekts attiecas tieši uz kultūrāli-
nācionālo stāvokli, tāpēc arī mūsu tauta, latviešu ie-
dzīvotāji, nespēj saprast, kā līdz širn mūsu Augstajā
namā — Saeimā vēl nav radies vairākums, kas būtu
izdevis līdzīgu likumu. Arī mums, latvju deputātiem
Augstajā namā, jāprot 2 un 3 valodas, bet cittautieši
nav vēl paspējuši iemācīties valsts valodu.

Šīmaņa kungs, kas te uzstājās kā minoritāšu pār-
stāvis, kā minoritāšu pravietis, lai atceras sa-
vus agrākos rakstus, kādus _ viņš_ ir ievietojis
vietējā vācu presē. Viņš savā runa nonāca pats
ar sevi pretrunā. Ja vācieši, kas _ gadusimte-
ņiem dzīvojuši latviešu vidū, nav varējuši iemācī-
ties valsts valodu, tad tie ir vairāk nosodāmi nekā tie
cittautieši, kas ir ienākuši Latvijā ar Latvijas valsts
nodibināšanos.

1930. gadā, atgriežoties no ārzemēm, man gadījās
redzēt šādu piemēru. Kopā ar mani brauca kāds čeku
virsnieks, kas caur Igauniju devās uz Somiju. Tur-
montu stacijā uzkrita, ka stacijas dežurants vārda
pilnā nozīmē komandēja stacijas kalpotājus krievu
valodā. Čeku virsnieks prasīja, vai tad mūsu dzelz-
ceļnieki latviešu valodu neprotot, ia runājot citā valo-
dā. Daugavpilī vilcienā iekāpa kāda pilsoņu gruna
un arī daži virsnieki un dāmas; visi viņi sarunājās
krievu valodā. Pļaviņās tai pašā vilcienā no Gulbe-
nes puses ienāca trīs vai četri pilsoņi un sarunājās
vāciski. Līdz Rīgai braucot, latviešu valodu neizde-
vās dzirdēt. Parasti mēs. latvieši, šādas parādības
neievērojam, bet cittautiešiem tās uzreiz uzkrīt un
viņi brīnās par neparastiem apstākļiem Latvijā.

Kuneri, jūs atceraties, kādu lielu brēku sacēla so-
ciāldemokrāti, kad kādreiz mūsu bijušais ministru
prezidents Celmiņa kungs pateica, ka labāk iet kopā
ar cittautiešu pilsoņiem nekā ar sociāldemokrātiem.
Toreiz iūs, kungi kreisajā pusē, uzskatījāt to oar lielu
apgrēcību: bet to pašu pateica jūsu pārstāvis Men-
deris. ka jums labāk esot iet kopā ar cittautiešiem-
strādniekiem nekā ar latviešu pilsoņiem.

Man jaunsaimnieku un sīkgruntnieku frakcijas
vārdā jāpaskaidro, ka mēs esam tālu no šovinisma un
ka mēs esam pret tik drakonisku noteikumu ievešanu,
kā tas ir piemēram mūsu kaimiņu valstī Polijā. Pa-
brauciet tikai aiz Turmontiem: ja nebūsit iemācīju-
šies visnepieciešamākos izteicienus poļu valodā, tad
redzēsit, kāds gars tur valda. Es nedomāju, ka tāds
režīms mums būtu jāieved arī Latvijā, bet tomēr sa-
protu, ka minoritāšu tiesību jautājums Latvijā ir jā-
regulē.

Latvju tautas vairākums nespēj saprast, ka mūsu
Ausrstaiā namā līdz šim nav radies vairākuma šīs lie-
tas nokārtošanai. Pagājušā gada vēlēšanās ir notiku-
šas ievērojamas pārmaiņas. Jūs skaidri redzat, kādā
veidā ir izpaudusies latvju tautas nacionālā atmoda.
*rī šinī Augstajā namā minoritāšu skaits ir samazinā-
jies un tuvojies tai proporcijai, kādai jābūt pēc iedzī-
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votāju sastāva. Ja tagad mums pēc ilgiem gadiem ir
radusies iespēja sastādīt nacionālu valdību un ja šī
nacionālā valdība ir uzdrošinājusies izdot likumu, kas
neparedz mums nekādas privilēģijas, bet vienkārši
grib dot latviešiem latviešu tiesu un nostādīt viņus

i līdztiesīgi cittautiešiem, tad es brīnos, ka Šīmaņa un
Mendera kungi varēja tik nosodoši izteikties pret šo
likumu. Ja projektā ir kādas nepilnības, tās iespē-
jams novērst, apspriežot likumu attiecīgās kommisi-
jas. Mūsu valsts, tautas un Augstā nama cieņa prasa
nodot šo likumu kommisijam!

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Laicenam.
i L. Laicens (strādnieku un zemnieku frakcija):

Cariskajā Krievijā revolucionāra prasība bija arī va-
lodas un nacionālās kultūras tiesību prasība. Mēs to-
reiz kā revolucionāri esam prasījuši latviešu valodai
tiesības, un tagad piedzīvojam arī Latvijā šinī ziņā
tādu pašu stāvokli, kāds bija cariskajā Krievijā.

Strādnieku un zemnieku frakcijai nacionālās va-
lodas un kultūras brīvības jautājums paliek joprojām
revolucionārs jautājums. Strādniecībai vajadzīga vi-
ņas tautas, viņas nacionalitātes valodas brīvība, jo
strādnieks nevar mācīties tā kā bagātais, viņam nav
arī laika mācīties, viņam jāiztiek ar to valodu, kāda
viņam ir. No šī viedokļa mēs esam pret valdības iz-
doto likumu.

Tāpat mēs atzīstam, ka visām tautām vajadzīga
valodas brīvība. Nacionālo jautājumu var izšķirt ti-
kai sociālistiskā ceļā. Kapitālistiskās valstis, kā ari
tagad redzams, šo jautājumu nespēj izšķirt; viņās
rodas arī šinī jautājumā pretrunas. Sociālistiskā
valstī to izšķir loti viegli. Padomju savienībā, pie-
mēram, visas tautības, kādas tur dzīvo, bauda pilnī-
gu valodas un nacionālās kultūras autonomiju. Arī
tās tautas, kam līdz revolūcijai nebija pat ābeces, ne-
bija nevienas rakstu zīmes viņu valodā, pat tās tautas
Padomju savienībā tagad jau izdod avīzes, veido arī
savu literatūru. Tā revolucionāri nostāda jautājumu
par valodas brīvību un nacionālo kultūru. Bachmaņa
kungs taču zina, kā Ukrainā agrāk ir gājis. Ukrainā
kā vienā no Padomju savienības federatīvām val-
stīm tagad notiek ukrainizācija; tas pie sociālistiskās
iekārtas notiek zemē, kas bija jau pārkrievota.

Šinī likumā nav redzams, kā būs ar latgaliešu va-
lodu. Vai tā arī būs minoritāšu valoda? Vai latga-
lieši arī nevarēs rakstīt savā izloksnē, vai viņiem ie-
stādēs, pagastu valdēs, tiesās un citur būs jāraksta un
jārunā latviski? (/. Breikša starpsauciens.)

Mēs nedomājam,ka šim jautājumam nav jāpieiet
ari no krizes laika viedokļa, kā tam vienā savas
deklarācijas punktā piegāja Menderis, apgalvodams,
ka, krizes apstākļos pacelts, šis jautājums vēl vairāk
saasinātu stāvokli. Tas nav krizes nesaasināšanas
jautājums,bet principiāls jautājums.

Paziņoju, ka strādnieku un zemnieku frakcija ir
pret šo priekšlikumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Breikšam.
r .J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Augsti go-

dātie deputātu kungi! Kad jāpieskaras tādam jautā-
jumam, kas saistīts ar latviešu tautas cienu, tad daļa
deputātu kļūst tik vārīga un konfūza, katiešām grūti
to saprast. Šie deputāti nezina un šaubās, vai tik tā
lieta ir laba, vai tik tā drīkst, un visas runas noklau-
sās ar nesaprotamu sastingumu. Šāds iespaids man
palika sevišķi pēc deputātu Šīmaņa un Mendera kun-
gu runām.

Man jāsaka,ka šis jautājumspatiesība nav nekas
jauns. Tā tas jau ir tiesu iestādēs.. Man šeitpriekša
ir tiesu nolikums, un tur 10. pantā vārdu pa vārdam
teikts tā: «Darīšanu valoda tiesās ir valsts valoda —
latviešu valoda. Pēc apstākļiem jāpielaižarī krievu

un vācu valodas lietošana". Tā tad tiesā tas būtība
jau ir ievests. Bet kādas ir lietas mūsu valsts un
pašvaldības iestādēs? Tur ir citāds stāvoklis. Ir
bijuši gadījumi, kad tur ir aizgājuši minoritāšu depu-
tāti, un ja ierēdņi, nav pratuši attiecīgo valodu, tad
vēlāk viņi padzīti no savām vietām. Kungi, ja tas tā
ir tiesu iestādēs, tad taču mēs tādu pašu stāvokli va-
ram radīt arī pārējās valsts un pašvaldības iestādēs.
Mums jānostiprina latviešu tautai pienācīgais stā-
voklis.

Šīmaņa kungs te teica, ka mēs ar šo aktu salau-
zīšot deklarāciju, ko savā laikā ministru prezidents
Celmiņa kungs deklarējis Ženēvā. Es teikšu ta, ka
tas bija viens nelaimīgs gadījums. Jā, tiešām nelai-
mīgs gadījums, jo es domāju, ka, varbūt, ministru
prezidents Celmiņa kungs nebūtu šo deklarāciju pa-
rakstījis, ja toreiz nebūtu bijis klāt Šīmaņa kungs.
(Sauciens no vietas: «Asistējis!") Jā, viņš asistē-
ja! Bet kāds ārzemnieks man teica: «Kas īsti Lat-
vija ir? Paliek tāds bēdīgs iespaids, ka Latvija ne-
prot cienīt savus nacionālos ieskatus." Ja tagad
Šīmaņa kungs saka, ka tas tiek salauzts, tad man
viņam jāatbild, ka nekas netiek salauzts; mēs da-
rām tikai to, ko prasa Latvijas cieņa.

Te nāca arī Mendera kungs. Un ko viņš teica?
Viņš teica, ka šis esot viens reakcionārs likums.
Ejot tālāk pa Mendera kunga loģikas ceļu, iznāk, ka
latviski runāt ir reakcija. Es šim jautājumam negri-
bu pieiet ar tādu loģiku, ar kādu tam pieiet Mendera
kungs. Paklausaities, ko saka visi tie pamatskolu
beigušie latviešu strādnieku bērni, kuri nav spējīgi
runāt latviešu valodu. (E. Radziņš no vietas: «Lat-
viski māca, bet krieviski nemāca!") Radziņa kungs,
arī valmierieši priecājas par šo likumu, un es do-
māju, ka arī Radziņš savā sirdī priecājas,_ bet viņa
sociāldemokrātiskā čaula neļauj viņam citādi uzstā-
ties un pateikt, ko viņa sirds jūt. (/. Ķorņiljeva
starpsauciens: ..Kāpēc jūs šo likumu neizdevat
kreisās valdības laikā?")

Šeit esot nacionāla vajāšana. Cienījamie de-
putātu kungi! Vai tā ir nacionāla vajāšana, ja tagad
tautas sapulcēs un citās apspriedēs ir šāds stāvoklis:
jakāds runā svešā valodā, un mums ir domnieki, ku-
ri svešas valodas nesaprot, un kad nāk nobalsošana,
viņiem nav tiesība pat pieprasīt paskaidrojumus. Ir
tādas lietas notikušas, piemēram, Bornes _pagastā.
Kad Latvijas atbrīvotājs aiziet pagasta valde, viņam
pasaka: «Ja jūs neprotat krieviski runāt, es jums
spļauju acīs!." Ja prasa dot tiesību runāt latviski,
tā nav reakcija.

Man jāsaka vēl sekojošais. Es speciāli pakavē-
jos pie tā, ka daļa latviešu pilsoņu ir tādi kā domīgi.
Es zinu, ka ir starp mums daļa tādu, piemēram,
Pommeru Jānis, ko es gribētu atzīmēt par mūsu lat-
viešu pazudušo dēlu. Viņi visu laiku domā tikai par
to, vai tiešām nevarētu vēl šoreiz šo likumu kaut kā-
di izgāzt cauri. (/. Ķorņiļjevs no vietas: «Lai aiz-
iet mierā Tavs kalps!") Šie gari tikai uz to vien
cerē! Tāpēc jau arī likta priekšā tā aizklātā balso-
šana. Šiem gariem vajadzīga šī aizklātā balsošana.
Diemžēl, latviešu vidū ir vēl tādas vergu dvēseles,
ir vēl tādi Kangari, kā šeit pilnīgi pareizi aizrāda,
kuri grib šo likumu noraidīt. Tie, kas balsos par šī
likuma noraidīšanu,_ stiprinās to garu, kāds valdīja
vecās vāciešu muižās, kas tagad sadalītas jaunsaim-
niecībās. Toreiz muižās cita neviena nepieņēma, kā
tikai tos, kas prata vāciski. Par istabas meitu, par
ķēkšu, par kučieri, _ vai par suņu piķieri nevarēja tikt
tie, kas neprata vāciski. Tie, kas šo garu stiprinās,
būs visas latviešu pilsonības, visas latviešu lietas
nodevēji. Ja aizklātā balsošanā šo likumu izgāzīs
cauri, mēs tomēr zināsim, kas tie tādi ir, un mēs tos
pienaglosim sabiedrības priekšā. {J. Ķorņiļjevs no
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vietas: «Nu bus vairāk balsu nākošas velēšanas;
būs atkal 6 deputāti klāt!")

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bachmanim.

K. Bachmanis (progresīvā apvienība): Augsti
godātie tautas vietnieki! Ja šis likums būtu izdots
1918. gadā, vai 1920. gadā, kad mūsu Latvijas at-
brīvotāji nolika ieročus, tad no minoritāšu puses ne-
būtu atskanējusi tik asa valoda kā šodien un pagā-
jušāārkārtējā sesijā. Vēlāk mums reiz bija jāpienāk
pie šīm asajām runām. Latviešiem reiz bija jādzird,
ko minoritātes atklāti saka.

Nav brīnums, ka Šīmaņa kungs ņēma vārdu
pirmais; nav brīnums, ka viņam uzticēja šo lielo
pienākumu ?— aizstāvēt minoritātes, kaut gan krie-
viem varbūt bija vairāk tiesību runāt, tādēļ ka viņi
bija pēdējie, kas šinī zemē oficiāli teica politisku
vardu_ pirms cara varas krišanas. Mes saprotam,
kamdeļ_ šo pienākumu uzticēja Šīmaņa kungam. Vā-
cu tautībai, kaut viņai arī ir vismazākais iedzīvotāju
procents mūsu valstī, allaž ir bijusi vēlēšanās un
tieksme valdīt_ kā politiskā, tā arī kulturālā ziņā, ne-
atzīt citu kultūru, kā tikai savu, neatzīt latvisko kul-
tūru šinī zemē. Tāda tieksme šeit ir bijusi vācu tau-
tai visos laikos.

Man jāatgādina pie šī svarīgā atgādinājuma tā
milzu ciņa, ko izcīnīja Krievijas lielo reformu laikme-
ta 60- tos gados «Rigasche Zeitung" no vienas puses
un Krievijas Aksakova polītika no otras puses. Tā
bija cīņa visas Krievijas mērogā, un vācu baltieši no-
stājas tanī pret Krievijas politiku, pret krievu valodu
šinī zeme._ Ta laika Krievijas provincē maza saujiņa
Baltijas vāciešu ilgus gadus cīnījās.pret to politisko
virzienu, kādu Baltijā gribēja ievest Aksakova
polītika.

Ja ņemam pāris desmit gadu vēlāk — 1889. ga-
du, kad reformēja Baltijas tiesas un visu Baltijas dzī-
vi, kādu lomu tad atkal spēlēja mazā vācu tautiņa?
Arī tad viņa uzstājās kā pavēlniece, kā protestētāja
pret visu to, ko kāda liela tauta tanī laikā — krievu
tauta_ gribēja sasniegt politiskā ziņā šinī zemē. Ma-
za vācu grupiņa protestēja pret to, ko prasīja Krie-
vijas valsts intereses.

Es šos piemērus minu tikai tamdēļ, lai mēs šo-
dien šinī vēsturiskajā brīdī saprastu Šīmaņa kunga
nodomus un viņa sūtītāju lomu valodas jautājumā.
Tas, ko teica Šīmaņa kungs, raksturo to nemieru un
neapmierinatību,_ kas joprojām valda šinī nelielajā
minoritāšu grupā mūsu zemē.

Tālāk ja ņemam 1905. gada cīņas, kas tad atkal
bija tie, kas negribēja saprast mūsu latvju tautas de-
mokrātijas kustību, kas bija tā nelielā grupiņa, kas
latviešus _ nosauca ļoti apvainojošā citātā, runājot
Pausta vārdiem? Tā bija mūsu vācu tautības grupi-
ņa, kas zināmā brošūrā atļāvās vērst pret latviešiem
ārkārtīgi ciniskus izteicienus. Un tagad atkal, ja ņe-
mam dažus gadus atpakaļ, no 1920. līdz 1923. gadam,
tad vācu baltieši ārzemēs nosauca mūsu galvas pil-
sētu par «Metropole des Raubstaates".

Kungi! Mēs tagad viegli varam saprast Šīma-
ņa kunga vārdus un viņa politiku, arī to viņa toni,
kāda viņš šeit runāja it kā nospiestas tautas, it kā
nospiestu cilvēku vārdā. Visa viņa runa bija tā uz-
būvēta, it kā būtu jāmeklē līdzjūtība Vakareiropā,
it ka latvieši negribētu, vai nevarētu saprasties ar
minoritātēm pašu zemē. Šīmaņa kungs sludina
ugunsgrēku pašu mājās, kur nu būtu jāglābj, kas vēl
glābjams.

^
Nekas taču vāciešiem nav noticis! Ne

viņu kultūra, neviņu tiesības nav apdraudētas. Ja
latvieši pec savam cīņām prasa un nosaka tiesības
savai valodai, tad vāci grib apgalvot, ka viņiem tā ir
liela pārestība.

Ko vācieši tagad saka, tas ir tikai liela politiska
brēka. Tagad nu vāciešiem, šķiet, jāklauvē pie Ei-
ropas durvīm, lai svešas tautas tos dzirdētu un
nāktu palīgā šai mazajai vācu baltiešu saujiņai, kuras
kultūra te nebūt nav apdraudēta. Mums tikai vaja-
ga atcerēties, kas dažus gadus atpakaļ šeit notika.i'
Ņemsim piemēru, kas redzams mūsu Brāļu kapos
un turpat blakus landesvēra kapos: vienā pusē lan-
desvēra piemineklis, uzcelts vai atjaunots par mūsu
valsts naudu, uz kura kritušo vārdi rakstīti zelta bur-
tiem, bet otrā pusē latviešu brāļu kapi, kur ir sabru-
kuši koka krustiņi, kur latvju māte vairs nevar sa-
lasīt sava dēla vārda uzrakstu. Tāda starpība ir
starp Latvijas izcīnītāju pieminekļiem — krustiņiem
un ar Latvijas naudu celto pieminekli landesvēram.
Un tomēr šī vācu baltiešu mazā tautiņa nav mierā,
un ņem pilnvaru vēl no citām tautām, un tad te nāk
un uzstājas ar kādu sevišķu politiku.

«Mums jābūt svešiem šinī zemē!" — izsaucās
Šīmaņa kungs. Vai tiešām tā? Vai mēs gribam at-
svešināt vāciešus no šīs zemes kopējā darba? Nē,
to neviens neprasa! Mēs, latvieši, prasām un no-
sakām tikai tiesības savai valodai mūsu valstī. Mū-
su tautas tiesības un pienākums prasa, lai mēs savai
valodai parādītu to cieņu, kāda tai pienākas, lai tiem
cīnītājiem, kas Latviju izcīnījuši un nodibinājuši, ši-
nī zemē dotu viņu valodai valsts tiesības.

Ja gribam salīdzināt kultūru un tās sasniegumus,
tad es atgādināšu Šīmaņa kungam, kāda starpība ir
starp mūsu skolām un vācu skolām. Aizejiet, Šīma-
ņa kungs, Valtaiķos un paraugaities uz to moderno
milzu ēku. kāda uzcelta netālu no tās vietas, kur so-
da ekspedīcija noslepkavoja 32 latviešus; tad jūs
redzēsit, kāda gaismas pils ir šī ēka! Vāci nebija
mierā noturēt mācības Rudbāržu pilī un ar Latvijas
naudu viņiem uzcēla skolas ēku Valtaiķos- Salīdzi-
nait šo vācu skolu ar Bejas pagasta skolu, kur grūti
strādāt sapuvušās telpās, kur nav gaisa, kur skolotā-
jai ierādīts tikai mazs, dēļiem aizsists stūrītis, kur
nomesties! Salīdzinait visu to un tad nāciet un ru-
nājiet, ka mēs negribam jums dot tiesības, kādas pie-
nākas kultūras tautai! Jums gribot uzspiest, lai jūs
būtu te svešnieki. Nē, vācu līdzdalībnieki un līdz-
pilsoņi mūsu zemē, jūs esat jau pārāk daudz ņēmu-
ši visos laikos no mūsu zemes un tiesībām! Pēdējā
laikā Latvijas valsts kase arī ir bijusi jūsu rīcībā kul-
turālām vajadzībām. Tāpēc nepārmetiet mums un
mūsu valsts iekārtai, kad mēs savai valodai prasām
tiesības, lai mūsu nākamās paaudzes varētu saprast,
ko jūs te runājat no šīs katedras, lai varētu protestēt,
ja jūs savā valodā gribētu izteikt nepatiesības. Mēs
jaunajā likumā prasām ne vairāk kā mūsu dabīgās un
izcīnītās tiesības savai vēsturiskajai valodai šinī sa-
vas tautas zemē.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Zālītēm.

P. Zālīte (darba savienība): Godātie deputātu
kungi! Nemocīšu jūs ilgi, jo ārsts pagaidām man ir
aizliedzis runāt Saeimā; tomēr šinī svarīgajā jau-
tājumā nevaru nociesties nerunājis.

Vispirms jāsaka, ka es šo priekšlikumu apsveicu
no visas sirds; to vajadzēja iesniegt jau daudz ag-
rāk. Arī mūsu ministru prezidenta runu es varu pa-
rakstīt; es arī to apsveicu. Man vismīļāk gribētos
atbildēt Šīmaņa kungam, bet tā kā viņa te nav un
ārsts man ir aizliedzis daudz runāt, aizrādīšu, depu-
tātu kungi, tikai uz vienu lietu.

Kad vāciern bija vara Latvijā, viņi negribēja,
ka latvieši mācas latviešu valodu. Tad nāca laiki,
kad vāci gribēja latviešus pārvācot. Kāda tad val-
dīja vācu starpā cienība pret latviešu valodu un tau-
tu, to es taisni tanī laikā izbaudīju visā pilnībā.
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Mums skolā par katru vārdu, ko runājām savā mā-
tes valodā un ne vācu valodā, uzlika zināmu sodu.
Vācieši Raunas draudzes skolā pieņēma kādu vācu
nnteroficieri — aldari, ko mums piedeva par mācī-
tāju «kara mākslā". Tur mūs mācīja līdzīgi tam, kā
savā laikā prūšu ķēniņi mācīja slaveno Potsdamas
gardi. Mums bija jāizturas taisni tāpat. Mums stā-
stīja nevis par latviešiem un arī ne par krieviem, bet
par Vāciju — tādā savādā valodā — par «dīnčlandi",
nar vāru ķeizaru Vilhelmu un par Bismarku. Ar
tādām lietām piebāza mūsu jauno latviešu galvas.
Ne mazākās cienības vāciešiem nebija pret latviešu
valodu un pašiem latviešiem. Mūs turēja kā vergus,
mums vajadzēja pilnīgi pārvācoties, jo toreiz vācie-
ši to tā gribēja. Viņi gribēja aizkavēt krievu ie-
jaukšanos, ja še būtu tik «vācieši". Tāpēc lai Šīma-
ņa kungs te nemaz nenāk un netaisnojas.

Zināms, tagad ir citi laiki. Mēs neprasām daudz
no vāciešiem un vispār no minoritātēm. Mēs negri-
bam tās kalpināt un verdzināt. Lai viņām ir valo-
das brīvība, bet lai viņas ievēro, ka mēs, latvieši,
Latvijā esam valdošā tauta, un visām minoritātēm šo
valdošo tautību un latviešu valodu būs respektēt un
skatīties uz mums ar cieņu. Es nožēloju, ka Dr. Šī-
maņa kungs,.kas orot un var runāt latviski, to neda-
ra, bet runā vāciski.

Es apsveicu valdības izdotos noteikumus no vi-
sas sirds, tāpat arī Skujenieka kunga runu!

Ilgāk es baidos runāt, jo ārsts man to ir nolie-
dzis.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Lūkinam.

u A. Lūkins (kristīgais darba bloks): Godātie de-
putātu kungi! Pēc kristīgā darba bloka domām šis
likums novērš to, ka latvieši vēl līdz šim valodas
zinā ir minoritāte savā valstī. Šis likums ir vairāk
kā vajadzīgs. Mums liekas, ka šī vajadzība ir
katram tik skaidra, ka tiešām jābrīnās, ka par tik
vienkāršu lietu te vēl var nākt un lauzt šķēous. Tā-
pēc rņēs arī apmierināsimies ar paziņojumu, ka bal-
sosim — vienalga vai atklāti, vai aizklāti — par šī
likuma nodošanu kommisijai.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Deputāti
V. Firkss, P. Sīmanis u. c. iesnieguši priekšlikumu —

noteikumus par valsts valodu noraidīt.

Tādu pašu priekšlikumu iesniedzis arī deputāts
Laicens. Balsošanas kārtība būs sekojošā. Vis-
pirms nāks nobalsošanā iesniegtais priekšlikums; ja
to pieņems, prezidija priekšlikums atkritīs, ja to no-
raidīs, būs pieņemts prezidija priekšlikums. Attie-
cībā uz balsošanas kārtību iesniegts priekšlikums,
ko parakstījis vajadzīgais skaits deputātu —

nar deputātu Firksa, Šīmaņa u. c. priekšlikumu nobalsot
aizklāti.

Saskaņā ar kārtības rulli, nobalsošana būs aiz-
klāta. Lūdzu izdalīt zīmītes! Kas vēlās balsot par
priekšlikumu — noteikumus par valsts valodu no-
raidīt, atstāj uz zīmītes vārdiņu «par"; kas ir pret
šo priekšlikumu, atstāj uz zīmītes «pret", un kas at-
turas — atstāj vārdiņu «atturas". Baltas zīmītes
uzskatīs nar nederīgām. — Vai visi zīmītes izpildī-
juši? Lūdzu salasīt zīmītes! — Vai visi nodevuši
zīmītes? No jauna zīmītes neviens nepieprasa.
Iebildumu neviens neceļ. Lūdzu saskaitīt zīmītes!
— Balsošanas rezultāts: pavisam izdalītas 95 zīmī-
tes, tikpat saņemtas atpakaļ; par deputātu Firksa,
Šīmaņa un Laicena priekšlikumu nodotas 42_ balsis,
pret to nodotas 49 balsis, atturējušies 2, 2 zīmītes ne-
derīgas. Tā tad priekšlikums noraidīts un līdz ar to
ir pieņemts prezidija priekšlikums — nodot noteiku-
mus par valsts valodu publisko tiesību kom-
misijai. —

Ministru kabinets lūdz Saeimas piekrišanu tie-
sas vajāšanas uzsākšanai pret Saeimas deputātu
Dāvidu Apini, kurš apvainots uz sodu likumu 533.
panta pamata 4 lietās. Prezidijs liek priekša nodot
visas šīs lietas deputātu lietu izmeklēšanas kommisi-
jai. Iebildumu nav? Tās nodotas deputātu lietu
izmeklēšanas kommisijai. — Ministru kabinets iudz
Saeimas piekrišanu tiesas vajāšanas uzsākšanai pret
deputātu Dāvidu Apini un deputātu Ādolfu Bļodnie-
ku, apvainotiem uz sodu likuma _ 533. panta pamata
trīs lietās. Prezidijs liek priekšā nodot šīs trīs lie-
tas Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas kommisijai.
Iebildumu nav? Tās nodotas minētai kommisijai. —
Ministru kabinets lūdz Saeimas piekrišanu tiesas va-
jāšanas uzsākšanai pret deputātu Arkādiju Eglīti, ap-
vainotu uz sodu likumu 533. panta pamata. Prezi-
dijs liek priekšā nodot šo lietu Saeimas deputātu lie-
tu izmeklēšanas kommisijai. Iebildumu nav? Ta
nodota minētai kommisijai. — Ministru kabinets
lūdz Saeimas piekrišanu tiesas vajāšanas uzsākšanai
nret deputātu Oskaru Janku, apvainotu uz sodu li-
kumu 129. panta un 132. oanta pamata. Prezidijs
liek priekšā nodot šo lietu Saeimas deputātu lietu iz-
meklēšanas kommisijai. Iebildumu nav? Ta no-'
dota minētai kommisijai. — Ministru kabinets lūdz
Saeimas piekrišanu tiesas vajāšanas uzsākšanai nret
denutātu Leonidu Jeršovu, apvainotu uz sodu liku-
mu 129. panta I daļas 2. punkta pamataPrezidijs
liek priekšā nodot šo lietu Saeimas deputātu lietu iz-
meklēšanas kommisijai. Iebildumu nav? Ta nodo-
ta minētai kommisijai. — Ministru kabinets lūdz
Saeimas piekrišanu tiesas vajāšanas uzsākšanai pret
deputātu Leonidu Jeršovu, apvainotu uz sodu liku-
mu 531. panta pamata. Prezidijs liek priekša nodot
šo lietu Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas kom-
misiiai. Iebildumu nav? Tā nodota minētai kom-
misijai. — Ministru kabinets lūdz Saeimaspiekriša-
nu tiesas vāļāšanas uzsākšanai pret deputātu Anto-
nu Jukšinski, apvainotu uz sodu likumu 262. panta
I dalās pamata. Prezidijs liek priekšā nodot šo lietu
Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas kommisijai.
Iebildumu nav? Priekšlikums pieņemts. — Mi-
nistru kabinets lūdz Saeimas piekrišanu tiesas vajā-
šanas uzsākšanai pret deputātu Meletiju Kalļistra-
tovu. apvainotu uz sodu likumu 138. panta pamata.
Prezidijs liek priekšā nodot šo lietu Saeimas depu-
tātu lietu izmeklēšanas kommisijai. Ielbildumu nav?
Priekšlikums pieņemts. — Ministru kabinets lūdz
Saeimas piekrišanu tiesas vajāšanas uzsākšanai pret
deputātu Meletiju Kal.listratovn, apvainotu uz sodu
likumu 138. panta pamata. Prezidijs liek priekšā
arī šo lietu nodot Saeimas deputātu lietu izmeklēša-
nas kommisijai. Iebildumu nav? Tā nodota minētai
kommisijai. — Ministru kabinets lūdz Saeimas pje-
krišanu tiesas vajāšanas uzsākšanai pret deputātu
Meletiju Kallistratovu. apvainotu uz sodu likumu
138. panta pamata. Prezidiis liek priekšā arī šo lie-
tu nodot Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas kom-
misijai. Iebildumu nav? Tas pieņemts. — Mi-
nistru kabinets lūdz Saeimas piekrišanu _tiesas vajā-
šanas uzsākšanai pret Saeimas deputātu Ernestu
Miezi, apvainotu uz sodu likumu 142. panta I daļas

. pamata. Prezidijs liek priekšā šo lietu nodot depu-
tātu lietu izmeklēšanas kommisiiai. Iebildumu nav?
Tas pieņemts. — Ministru kabinets lūdz Saeimas
piekrišanu tiesas vajāšanas uzsākšanai pret deputā-
tu Ernestu Miezi, apvainotu uz sodu likuma 142.
panta I daļas un 532. panta 3. punkta pamata. Prezi-
dijs liek priekšā arī šo lietu nodot Saeimas deputātu
lietu izmeklēšanas kommisijai. Iebildumu nav? Tā
nodota minētai kommisijai. — Ministru kabinets
lūdz Saeimas piekrišanu tiesas vajāšanas uzsākša-
nai pret deputātu Izidoru Muižnieku, apvainotu uz
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sodu likuma 138. panta pamata. Prezidijs liek
priekša ari šo lietu nodot Saeimas deputātu lietu iz-
meklēšanas kommisijai. Iebildumu nav? Tas pie-
ņemts. — Ministru kabinets lūdz Saeimas piekriša-
nu tiesas vajāšanas uzsākšanai pret deputātu Sergeju
Trofimovu, apvainotu uz sodu likumu 533. panta pa-
mata. Prezidijs liek priekšā arī šo lietu nodot Sa-
eimas deputātu lietu izmeklēšanas kommisijai. Ie-
bildumu nav? Tas pieņemts. — Ministru kabinets
lūdz Saeimas piekrišanu tiesas vajāšanas uzsākša-
nai pret deputātu Jāni Veržbicki, apvainotu uz so-
du likumu 424. panta pamata. Prezidijs liek priekšā
arī šo lietu nodot Saeimas deputātu lietu izmeklē-
šanas kommisijai. Iebildumu nav? Tas pieņemts.
— Ministru kabinets lūdz Saeimas piekrišanu tiesas
vajāšanas uzsākšanai pret deputātu Andreju Veckal-
nu, apvainotu uz sodu likuma 154. panta II daļas pa-
mata. Prezidijs liek priekšā arī šo lietu nodot Sa-
eimas deputātu lietu izmeklēšanas kommisijai. Ie-
bildumu nav? Tas pieņemts. — Ministru kabinets
lūdz Saeimas piekrišanu tiesas vajāšanas uzsākša-
nai pret deputātiem Jāni Vinteru un Jēkabu Kukaini,
kas apvainoti uz sodu likumu 277. panta I daļas pa-
mata. Prezidijs liek priekšā arī šo lietu nodot Sa-
eimas deputātu lietu izmeklēšanas kommisijai. Ie-
bildumu nav ?_ Tas pieņemts. —Ministru kabinets,
piesutot_ Liepājas apgabaltiesas kriminālnodoļas š.g.
2. februāra raksta norakstu ar tā paša datuma tiesas
spriedumu izrakstu Saeimas deputāta Oskara Jan-
kus lieta, lūdz Saeimu noteikt deputātam Jankum so-
da izciešanas laiku. _ Prezidijs liek priekšā nodot šo
lietu Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas kommisi-
jaļ._ Iebildumu nav? Šis priekšlikums pieņemts. —
Talak Ministru_ kabinets, piesūtot izmeklēšanas ties-
neša iepriekšējas izmeklēšanas lietu par Saeimas de-
putātu Leonidu Jeršovu, apvainotu uz sodu likumu
129. panta I daļas 1. un '3. punktu pamata, lūdz Sa-
eimas piekrišanu deputāta Leonida Jeršova atveša-
nai uz nopratināšanu pie izmeklēšanas tiesneša spai-
du kārta, jo viņš uz nopratināšanu neierodas un par-
neierašanos likumīgumu nepiesūta nekādas ziņas.
(A. Eglītis no vietasj «Atrunājas, ka papa nelaiž!")
Prezidijs liek priekšā arī šo lietu nodot Saeimas de-
putātu lietu izmeklēšanas kommisijai. Iebildumu
nav? Tas pieņemts. — Ministru kabinets lūdz Sa-
eimas_ piekrišanu tiesas vajāšanas uzsākšanai pret
deputātu Leonidu Jeršovu, apvainotu uz sodu likumu
122. panta II daļas pamata, un lūdz Saeimu izraudzīt
viņam par drošības līdzekli Ls 3000.— galvojumu, be!
līdz tā iesniegšanai — apcietinājumu. Prezidijs liek
priekšā nodot šo lietu Saeimas deputātu lietu izmeklē-
šanas kommisijai. Iebildumu nav? Tā nodota minētai
kommisijai. —• Ministru kabinets, piesūtot Rīgas
apgabaltiesas pirmās krīminālnodaļas pagājušā gada
23. novembra rakstu Saeimas deputāta Ernesta
Mieža lietā, notiesāta uz sodu likumu 132. panta 1.
punkta, 129. panta I daļas, 66. un 63. panta pamata,
lūdz Saeimu noteikt deputātam Miezim piespriestā
soda izpildīšanas laiku. Prezidijs liek priekšā nodot
šo lietu Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas kom-
misijai. Iebildumu nav? Tā nodota minētai kom-
misijai. — Ministru kabinets, piesūtot Rīgas ap-
gabaltiesas izmeklēšanas tiesneša 18. septembra un
10. novembra lēmumu Saeimas deputāta Ernesta
Mieža lietā, apvainota uz soda likuma 102. panta I
daļas un 509. panta I daļas pamata, lūdz Saeimas
piekrišanu Saeimas deputāta Ernesta Mieža tiesāša-
nai un drošības līdzekļa — apcietinājuma — piemē-
rošanai. Prezidijs liek priekšā arī šo lietu nodot de-
putātu lietu izmeklēšanas kommisijai. Iebildumu
nav? Arī ta nodota minētai kommisijai. — Minist-
ru kabinets, piesūtot Rīgas pilsētas VII iecirkņa iz-
meklēšanas tiesneša pagājušā gada 7. novembra

rakstu un 7. novembra tiesas lēmumu, lūdz
Saeimas piekrišanu Saeimas deputāta Konstantī-
na Mežuļa saukšanai pie tiesas atbildības uz
sodu likumu 102. panta I daļas pamata un
drošības līdzekļa — apcietinājuma — piemērošanai.
Prezidijs liek priekšā arī šo lietu nodot Saeimas de-
putātu lietu izmeklēšanas kommisijai. Iebildumu
nav? Tā nodota minētai kommisijai. Ministru
kabinets, piesūtot izmeklēšanas materiālus par Sa-
eimas deputātu Konstantīnu Mežuli, apvainotu uz
sodu likumu 122. panta I daļas 2. punkta un II daļas
pamata, lūdz Saeimu atļaut uzsākt pret minēto depu-
tātu tiesas vajāšanu, izraugot pret viņu par drošības
līdzekli Ls 3000.— naudas ķīlu, bet tās neiesniegša-
nas gadījumā apcietinājumu, un beidzot — atļaut
minēto deputātu atvest pie izmeklēšanas tiesneša
spaidu kārtā uz vispārēja pamata, gadījumā, ja viņš
labprātīgi liegtos ierasties. Prezidijs liek priekšā
arī šo lietu nodot deputātu lietu izmeklēšanas kom-
misijai. Iebildumu nav? Tā nodota minētai kommi-
sijai.

Deputāti K. Mežulis, L. Jeršovs u. c. iesnieguši
jautājumu iekšlietu ministrim. Lūdzu sekretāru to
nolasīt!

Sekretārs A. Blodnieks:
„Saeimas prezidijam.

Lūdzam celt priekšā Saeimai sekojošu jautājumu iekšlie-
tu ministrim.

Saeimas starpsesiju laikā iekšlietu ministrilm padotās po-
licijas iestādes izdarījušas sekojošus represiju un terrora ak-
tus pret strādniecību.

1) 2. janvārī Liepājā un citur policija un politpārvaldes
ierēdņi uzbruka bezdarbniekiem, kas gāja prasīt darbu un
maizi pie vietējām oašvaldības iestādēm,, un smagi piekāva
desmitīm bezdarbnieku rn bezdarbnieču. 8. janvārī Daugav-
pilī politpārvaldes aģents izprovocēja sadursmi ar bezdarb-

. niekiem, pie kam nolicija šāva uz bezdarbniekiem., to starpā
sievietēm un bērniem, nopietni ievainojot septiņus bezdarb-
niekus.

2) 17'. janvārī Rīgā politieslodzītā revolucionāra Ikala
bērēs vairāk simtu policistu un politpārvaldes aģentu uzbruka
bēru gājiena dalībniekiem un 'publikai uz ielas, sadauzot sim-
tiem cilvēku, to starpā izsitot aci kādam garāmgājējam Smor-
gonam un nodarot daudziem citus smagus ievainojumus.

3) Februāra sākumā Daugavpilī krievu vecticībnieku
svētkos (masleņicas tirgū) nolicija un politpārvaldes aģenti
uzbruka tirdziniekiem un piekāva vairāk desmišu no tiem.

4.) Policijas iestādes sistemātiski izved strādniteku un
lauku darba laužu masu arestus kā Latgalē, tā pārējās Latvi-

' jas malās.
5) Policijas iestādes, atsaucoties' uz Iekšlietu ministri-

jas rīkojumu, sistemātiski noliedz strādnieku arodniecisko
biedrību dibināšanu sapulces, kaut gan šīs organizācijas re-
ģistrētas apgabaltiesā. Tā tas noticis ar transportstrādnieku
dibināšanas sapulci, apavnieku dibināšanas sapulci u. c.

6) Politiskā pārvlde liek terroristiskus šķēršļus strād-
nieku un zemnieku frakcijas avīzes un no sociāldemokrātiem
pa kreisi stāvošo izdevumu iznākšanai, noliedzot tipogrāfiju
īpašniekiem tos iespiest, izspiežot ar draudiem no kiosku tu-
rētājiem parakstus, ka tie nenārdos mūsu frakcijas avīzi, un
beidzot — vienkārši noņemot iznākušā laikraksta eksemplā-
rus, pat bez kāda prokuratūras konfiskācijas rīkojuma.

7) Arvien nekautrīgāka kļūst policijas un politpārvaldes
rīcība pret strādniteku zemnieku frakcijas deputātiem, pār-
kāpjot deputāta neaizskaramības tiesības. 2. janvārī depu-
tāts Landovskis arestēts uz ielas, neskatoties uz to, ka uzrār
dījis _deputāta kartiņu, un ilgāku laiku noturēts apcietinājumā.
Janvāra sākumā politpārvaldes aģents uzbruka Landovskim
pie viņa dzīvokļa durvīm un oaģērēja personības noskaidro-
šanai nākt līdz uz iecirkni. 15. janvārī deputāts Jeršovs, ne-
skatoties uz to, ka viņš uzrādījis deputāta kartiņu, ar varu
tika izgrūsts no Rīgas-Daugavpils vilciena vagona un izkra-
tīts. Janvāra sākumā policisti Cēsīs uzbruka deputātam Sud-
malim kāda saoulcetanī brīdī, kad tas sapulces vadītājam
lūdza vardu. Deputāts Sudmalis ar varu tika novests uz ie-
cirkni un tur izkratītas kabatas un portfelis.

Iekšlietu ministris, it kā pamatojot šo jauno terrora un
deputātu tiesību nārkāpšanas oraksi. ir devis presei interviju
par notikušo prefektu un apriņķu priekšnieku apspriedi, iztei-
caties, ka valdība devusi norādījumus policijas iestādēm
arestēt strādnieku zemnieku frakcijas deputātus tā sauca-
ma nozieguma vietā, atstājot pie tam policijas ierēdņiem pil-
nīgu patvaļu tulkot attiecīgu pantu piemērošanas iespēju.

8) Politiska pārvalde caur presi, sevišķi. ar „Jaunāko
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Ziņu" palīdzību, sistemātiski izplata provokatoriskas baumas,
ka bezdarba strādnieki gatavojoties uz veikalu laupīšanām un
terroristiskiem> aktiem — slepkavībām.

Jautājam:
1) Kāpēc tiek piekauti bezdaibnieki, kad tie prasa no-

drošināt viņu stāvokli'.-'
2) Kāpēc valdības aģenti un policija provocē sadursmes

ar bezdarbniekiem?
3) Kāpēc no policijas tiek sašauti bezdarbnieki?
4) Kāptc uzbiuk strādnieku bēru gājienu dalībniekiem

uz ielas un kapos?
5) Kāpēc izved masu piekaušanas pret krievu tradicio-

nālo svētku svinētājiem?
6) K.ā,pēc tiek izvesti masu aresti strādnieku, darba

zemnieku un sevišķi trūcīgo Latgales darba lauzu
aprindās?

7) Kāpēc aizliedz apgabaltiesā reģistrēto arodorganizā-
ciju dibināšanas sapulces?

8) Kāpēc Iekšlietu ministrija ar varas līdzekļiem aiz-
kavē strādnieku un zemnieku frakcijas avīzes izdo-
šanu?

9) Kāpēc policija un politiskā pārvalde rīko terroristis-
kus uzbrukumus strādnieku un zemnieku frakcijas
deputātiem?

10) Kāpēc iekšlietu ministris uzaicina policiju uz patva-
ļībām pret strādnieku un zemnieku frakcijas deputā-
tiem un fašistiskā garā iztulko satversmes noteiku-
mus par deputātu neaizkaramību?

11) Kādā nolūkā valdība inspirē minēto provokatorisko
baumu izplatīšanu par bezdaiba strādniekiem un
strādnieku un zemnieku frakcijas deputātiem?"

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Mežulim jautājuma motivēšanai.

" K. Mežulis (strādnieku un zemnieku frakcija):
Sakarā ar krizes un bezdarba paasināšanos valdība
sistemātiski provocē sadursmes ar bezdarbniekiem.

Mūsu iesniegtajā jautājumā iekšlietu ministrim
minēti tikai galvenie momenti, kad uz valdības rīko-
juma pamata policija un politiskā pārvalde provocē-
jusi sadursmes ar bezdarbniekiem. Gribu sīkāk pie
tiem pakavēties un aizrādīt, ka visā Latvijas pastā-
vēšanas laikā nav notikuši tādi fakti, kādi ir notiku-
ši pēdējā pusgadā. Minēšu tikai tos gadījumus, kas
notikuši starpsesiju laikā t. i. taisni šinī gadā, sākot
ar 2. janvāri.

Kad 2. janvārīLiepājā bezdarbnieki izgāja uz ie-
las un prasīja darbu un maizi, tad veseli policijas un
politiskās pārvaldes spiegu bari uzbruka bezdarbnie-
kiem, sitot viņus ar gumijas sitamiem, neskatīdamies,
vai tās ir sievietes, bērni, vai pieaugušie, vai veci
cilvēki, kas nespēj aizstāvēties. Uzbrucēji piekāva
bezdarbniekus tik lielā mērā, ka ikviens, kas gadījās
zem gumijas sitamā, krita pie zemes. Vairāk kā
desmit bezdarbnieku ievainoja. Tanī pašā reizē
arestēja deputātu Landovski. Iepriekš, lai varētu
deputātu Landovski paturēt apcietinājumā, sišanas
laikā kāds politiskās pārvaldes spiegs viņam izrāva
no rokām kartiņu un ar to aizbēga. Tādā kārtā, vē-
lāk arestējot varēja aizbildināties, ka varas vīri nav
zinājuši, ka Landovskis ir deputāts, un tāpēc viņu
arestējuši. Pēc tam politiskās pārvaldes aģents kar-
tiņu atnesis. Tādā kārtā veselas 3 stundas deputāts
atradies aresta telpās, neskatoties uz to, ka viņš uz-
radījis savu deputāta kartiņu, tā tad pierādījis savu
personību.

Sevišķi spilgts gadījums notika š. g. 8. janvārī
Daugavpilī. Tur traci iesāka politiskās pārvaldes
aģents — provokātors, kas savā laikā izprovocēja
lietu, ko iztiesāja Latgales apgabaltiesa pagājušā ga-
da jūnija mē.iesi. (Te bija izprovocēti jaunieši, un
Latgales apgabaltiesa taisīja bargu spriedumu.
Minētos jauniešus apvainoja uz sodu likumu 102.
panta pamata un notiesāja uz 8 gadiem spaidu dar-
bos.) Tagad nu atkal ieradās šis pats politiskās pār-
valdes aģents un izprovocēja bezdarbnieku sadur-
smi ar policiju. Šai sadursmē policija ne tikai sita,
laida darba gumijas sitamos, bet pat šāva.

Latvijas pilsoniskā presē šis jautājums nav tā

apskatīts, kā patiesībā bija, un notikuma sekas ne-
maz nav atzīmētas, i āpēc viens otrs arī nemaz ne-
zina notikumu īsto gaitu. Pat vienam otram strād-
niekam liekas, ka visur ir ,,'lniub h fji ,.u.b s& oo>Kb>i
6jiaro„aTb." bet tai pašā 8. janvāra demonstrācijā ir
notikušas tādas parādības, kādas pie mums līdz šim
vēl nav piedzīvotas.

Kad politiskās pārvaldes aģenta izprovocētā sa-
dursme iesākās, tad policija laida darbā ne tikai, kā
jau teicu, gumijas pipkas, bet arī ieročus, revolve-
rus u. t. t. Rezultāts nu ir tāds, ka vēl tagad 7 bez-
aarbnieKi nav cēlušies no savām gultām. 7 bezdarb-
nieki bija nāvīgi ievainoti, sašauti. Pirmo reizi tik
lielos apmēros uz pilsētas bruģa izlēja strādnieku un
bezdarbnieku asinis un oKai par to, ka viņi izgāja uz
ielas, lai prasītu darbu un maizi.

Lai šo slepkavošanu slēptu, pilsoniskā prese ar
visiem gaņģiem rāva vaļā, it kā deputāts Jeršovs
būtu bezdarbniekus uzaicinājis iet un laupīt veikalus
un izdarīt slepkavības, lādā kārtā gribēja attai-
snot to šaušanu. Politiskā pārvalde un policija, gri-
bēdamas novērst vainu no sevis, sāka izlaist bau-
mas, ka šaušana bijusi vajadzīga, Ka to izsaukuši pa-
ši bezdarbnieki, u. t. t. Patiesībā bezdarbnieki tikai
izgāja uz ielas un prasīja darbu un maizi; bet tanī
laika, kad viņi to darīja, uz viņiem tika šauts. «Jau-
naKās Ziņas" rakstīja: «Ja ir pāris ievainotu, tad
tos ir ievainojuši paši bezoarbnieKi." — Lūk, cik tā-
lu aiziet valdības aprindas un buržujiskā prese, kas
grib slēpt tas slepkavības, ko valdības orgāni: polī-
tiSKā pārvalde un policija izdarījuši pret bezdarb-
niekiem.

17. janvārī, kad notika ilggadīgā politiskā ieslo-
dzīta iKaia bēres, politiskā pārvalde jau no paša rīta
pie morga, Maskavas prieKšpilsētā, provocēja sa-
uursmes ar bēru gājiena dalībniekiem, mēģināja
arestēt un arestēja

^
vairāk desmit strādnieku, bet tik-

līdz beru gājiens saka_ virzīties uz kapu pusi, uz kat-
ra ielas stūra politiskas pārvaldes aģentu vadībā rī-
koja arestus un visiem līdzekļiem mēģināja izklīdināt
gājiena dalībniekus, visiem līdzekļiem — es pastrīpo-
ju un noteikti uzsveru — mēģināja izprovocēt mierī-
gos beru gājiena dalībniekus uz sadursmēm, neļaujot
viņiem iet gājiena. —

Bet ģenerālslaktiņš, 'ģenerālslepkavošana noti-
ka tad, kad kāds tūkstotis bēru gājiena dalībnieku
tomēr bija aizgājis uz kapiem. Tur iesākās pavadī-
tāju ģenerālsišana. Varbūt iekšlietu ministris pa-
interesēsies, kāda veida viņam padotie ierēdņi, vi-
ņam padotā policija sita strādniekus Ikala bērēs.
Policija unšpiKi sita jebkuru dalībnieku un strādnie-
ku. Veselam desmitīm policijas un politiskās pārval-
des ierēdņi vilka no kabatām laukā gumijas sitamos
un sita ta, ka kuļ labību uz laukiem, sita, kā krievs
saka „na poval". Strādnieki krita kā klājiens; ve-
seliem bariem tika. mīdīti kājām. Un tomēr policijai
neizdevās izklīdināt šo beru gājienu. Strādnieki ti-
ka sisti bez jebkāda iemesla, bez jebkāda pamata no
viņu puses, tikai vienīgi tādēļ, ka viņi bija uzdrošinā-
jušies pavadīt uz kapiem savu biedru, kas, ilgas ga-
dus ciešot centrāles mūros, bija zaudējis tur dzīvību.

Nākošais gadījums var ļoti lielā mērā interesēt
arī minoritātes, kuru gan pašreiz nav zālē. Tas ir
taisni neparasts un vel līdz šim nebijis gadījums.
Krievu masļeņicas svētkos — ko svinēja krievu vec-
ticībnieki Daugavpilī, tāpat ka to svin Latgalē un vi-
sa Krievija — vesels policistu bars uzbruka mie-
rīgiem tirgus gājējiem, krievu vecticībnieku jaunie-
šiem, un, ka mums strādnieku un zemnieku frakci-
jai ir ziņots, „npo_cxonnjio noBajībuoe no6onnj,e"
Strādāja atkal ar gumijas sitamiem. Šādā veidā
mums to ir ziņojuši aculiecinieki, visi masļeņicas
dalībnieki.
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No šī fakta redzam, ka valdības orgāni savos
terrora aktos neapstājas pie revolucionārās strādnie-
cības vien. Viņi sarīko terrora aktus arī pret mazā-
kuma tautību nacionālām un tradicionālām parašām.
Viņi sarīko izsišanas un pipkošanas arī pret mazāku-
ma tautību cilvēkiem.

Nākošais jautājums, ko mēs jautājam ministru
prezidentam, ir par to milzīgo arestu lavīnu, kas gā-
žas pāri revolucionārai strādniecībai un zemniecī-
bai. Negribu gari un plaši apstāties pie visiem are-
stiem; gribu tikai vispārējā veidā pateikt, ka tiek
arestēti veseli kvartāli pilsētās un tiek izkratītas ve-
selas sādžas. Mums no Latgales nāk ziņas, ka pē-
dējā laikā tur arestēts pāri par 100 cilvēku un arestā
paturēts vairāk par 75. Tas ir vienā pašā Latgalē.
Cik tādu arestēto un arestā paturēto nebūs visā Lat-
vijā? Paliek iespaids, ka valdošā buržuāzija, kuras
izpaudēja ir Skujenieka «nacionālās atmodas" valdī-
ba, neatrod vairs citu līdzekļu, kā ar paniskām bai-
lēm, ar histēriju ķerties pie vēl nepieredzētām un vēl
nebijušām represijām pret revolucionāriem strādnie-
kiem un zemniekiem, lai, kā krievs saka, varētu
„b Kopne npeceib" iespēju katram bezdarbniekam un
bezzemniekam pacelt balsi par sevis aizsargāšanu.

Tad nāk terrors pret strādnieku organizācijām.
Līdz šim bija parasts, ka strādnieku organizācijas
slēdza ar tiesas spriedumu, ja kaut jel kādā veidā va-
rēja kādu pantu piešūt un piesieties. Līdz šim nebija
tik tālu nonācis, ka policija diriģētu biedrību nodibinā-
šanos, neatkarīgi no tā, vai tiesa akceptējusi šīs bie-
drības dibināšanu, vai nē. Tagad esam nonākuši tik
tālu, ka pat tās biebrības, ko tiesa atļāvusi, kāmi ap-
gabaltiesa apstiprinājusi statūtus, pat to biedrību di-
bināšanas sapulces netiek atļautas. Piemēram varu
minēt transporta strādnieku, apavnieku, kokstrādnie-
ku un ļoti daudz citu arodu biedrības, kuru statūti
apstiprināti, kur tiesa biedrībām atļāvusi darboties
un funkcionēt, bet policija nav ļāvusi sasaukt biedrī-
bas dibināšanās sapulci, tādā kārtā likdama šķēršļus
biedrības pastāvēšanai.

Beidzot — strādnieku preses apspiešana, jebku-
ra veida strādnieku preses noliegšana. Mēs zinām,
ka arī līdz šim strādnieku revolucionārā prese ir ap-
spiesta, nerunājot jau nemaz par kommūnistisko pre-
si, ko buržuāzija sen jau iedzinusi pagrīdē. Te ir ru-
na par strādnieku un zemnieku frakcijas izdevumiem,
avīzēm, uzsaukumiem, brošūrām un arī par visiem
tiem izdevumiem, kas stāv kaut drusciņ pa kreisi par
sociāldemokrātiem. Tik liels terrors kā tagad, tomēr
vēl nekad nav bijis. Ņemsim piemēram strādnieku un
zemnieku frakcijas laikrakstu. Stāvoklis ir nonācis,
tik tālu, ka strādnieku un zemnieku frakcijai nav
iespējams izlaist savu laikrakstu ne tikai ar tādu sa-
turu, kādu prasa strādnieku intereses, kādu prasa re-
volucionārā strādniecība; mums neļauj izlaist jeb-
kuru apdrukātu papīra lapu, pat tādu laikrakstu, kur
nekā vairāk nebūtu no mūsu revolucionārās cīņas, kā
vienīgi vārds — «strādnieku un zemnieku frakcija".

Tas pats ir arī ar strādnieku pārējiem izdevu-
miem un uzsaukumiem. Jebkuru uzsaukumu, ko mē-
ģina izdot strādnieku un zemnieku frakcija, lai tas
būtu kāds būdams, konfiscē.

Es minēšu piemēru; tas ir ārkārtīgi svarīgs pie-
mērs. Te ir viens mazs uzsaukumiņš. Es vēlētos,
lai ministru prezidents būtu klāt un dzirdētu šo mazo
uzsaukumiņu, ko es minēšu. Tas ir uzsaukums Jel-
gavas Hofa fabrikas strādniekiem, un, lūk, kas tur
teikts.

«Hofa strādniekiem! Biedri! Uzņēmējs atkal
neizmaksā algu, ietur strādnieku grašus. Bez tam
uzņēmējs arī ir paziņojis par to pašu bada algu sa-
mazināšanu tuvākā laikā. — Biedri! Jūs nedrīkstat
to pieļaut! Velti ticēt uzņēmēja solījumiem par ie-

turētās algas drīzu izmaksu. Jūs paši zināt, kā uz-
ņēmējs izpilda, savus solījumus. Bet uz priekšu algu
maksāt kārtīgi viņš pat nav apsolījis. Viņš to ne-
darīs, viņš piesavinās un turpinās piesavināties jūsu
tā jau niecīgo algu.

Uzstādīt uzņēmējam jūsu prasības: 1) nesama-
zināt algu, 2) turpmāk kārtīgi izmaksāt algu un iz-
maksāt ieturēto, 3) piešķirt pienākošos atvaļinājumu,
4) noslēgt ar strādnieku ievēlētiem priekšstāvjiem
kollektīvo līgumu._— Ja uzņēmējs atteiksies pildīt
šīs prasības, jāuzsāk organizēts streiks! Ir par maz,
ja jūs izvedāt neorganizētu pretošanos. Ar to neko
nevar panākt.

Biedri! Grūtā darbā saliektās sievietes-strād-
nieces! Neklausait uzņēmēja un viņa kalpu — so-
ciāldemokrātu provokācijām! Neļaujieties apvārdo-
ties! — Tikaiar vienotu un organizētu streika cīņu
jus varat panākt savu prasību izpildīšanu! — Gata-
vojieties uz savas darbalgas aizsargāšanu! Saeimas
strādnieku un zemnieku frakcija."

Tā ir vienkārša strādnieku stāvokļa apskatīšana,
vienīgi noskaidrojot viņiem, ka viņu darba alga tiek
ieturēta. Šī vienkāršā skrejlapiņa, ar kuru 70.000
vēlētāju ievēlētā strādnieku un zemnieku frakcija
griežas pie saviem; vēlētājiem ar saimnieciska rak-
stura uzaicinājumu, pat tā tiek konfiscēta.

Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka valsts pamata
likumos deklarētā elementārā preses brīvība tiek ab-
solūti noliegta, tā ir tukša skaņa. Man nav zināma
neviena cita valsts, izņemot visreakcionārākās simt-
procentīgās fašistiskās valstis, kur būtu lietots tāds
terrors pret strādnieku presi, uzsaukumiem un pā-
rējiem izdevumiem, kāds pastāv Latvijas, it kā de-
mokrātiskā un «nacionālās atmodas" valdības vadī-
tā valstī.

Un tas vēl nav viss! Strādnieku organizēšanās
brīvības absolūtai noliegšanai, strādnieku preses brī-
vības noliegšanai vēl pievienojas uzbrukumi strād-
nieku un zemnieku frakcijai, tam vienīgajam un pē-
dējam revolucionāram iekarojumam, kas ir palicis
Latvijas strādniecībai. Lai likvidētu strādnieku un
zemnieku_ frakciju, buržujiskā valdība ar Skujenieku
priekšgala, ar demokrātiskā centra un tā piedēkļa
«Jaunāko Ziņu" palīdzību realizē sistemātisku terro-
ru un melu kampaņu pret strādnieku un zemnieku
frakcijas deputātiem, sistemātiski pieradina sabiedrī-
bas domu, ka ir normāli, ja strādnieku un zemnieku
frakcijas deputātus arestē, aizved no viņu dzīvokļa
durvīm uz iecirkni u. t. t. Ir notikusi vesela virkne
gadījumu, kad strādnieku un zemnieku frakcijas de-
putātiem ir nācies sadurties ar arestiem un nekautrī-
giem policijas un špiku paņēmieniem, kādi līdz šim
vēl nav piedzīvoti.

Minēšu raksturīgākos gadījumus, kas atzīmēti
mūsu jautājumā.

Pirmā kārtā deputāts Landovskis paturēts are-
stā Liepājā trīs stundas. Otrkārt, tas pats depu-
tāts Landovskis apcietināts pie sava dzīvokļa dur-
vīm. _— Jāzina tikai fakti, tad pat buržujiem kļūs ne-
omulīgi no ta, ko izdara politiskās pārvaldes ierēdņi.
— Iedomājieties tādu gadījumu! Deputāts Landov-
skis iet mājā no Saeimas kommisijas sēdes. Pie viņa
dzīvokļa durvīm stāv sveša persona. Kad deputāts
Landovskis izvelk no kabatas atslēgu un grib ar to
atslēgt sava dzīvokļa durvis, lai tanī ieietu, šis ne-
pazīstamais, teikdams, ka viņš ir politiskās pārvaldes
ierēdnis, pienāk pie deputāta Landovska un saka:
«Iesim uz iecirkni!" — Kad deputāts Landovskis pa-
saka, ka viņš ir deputāts, un izvelk no kabatas de-
putāta kartiņu, tad, neskatoties uz to, ka politiskās
pārvaldes ierēdnis neapšaubāmi pazīst deputātu Lan-
dovski, jo bieži sēd te Saeimā blakus saviem domu
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biedriem un mūs uzrauga, šis politiskās pārvaldes
spiegs prasa, lai deputāts Landovskis iet viņam līdz
uz iecirkni. ? Ko nozīmē, ja politiskās pārvaldes
spiegs, ar revolveri grasīdamies, lai gan deputāts ar
savu kartiņu apliecina savu personību, noved depu-
tātu uz policijas iecirkni, lai noskaidrotu, kā jau tei-
cu, viņam labi pazīstama deputāta personību? Sa-
kait, Celmiņa kungs, ko tas nozīmē! (H. Celmiņš
no vietas: «Kas man par daļu!") Celmiņam tur nav
daļa! Tā mēs, krievu valodā sakot, ».'!"« w aanfi-
uk'm". Tā tad tā saucamās demokrātiskās" valsts de-
putātam, pilsētas galvām ir vienalga, ko dara ar cilvē-
kiem, kuru immūnitāte skaitās nodrošināta. Smuki!
Tikpat smuki, kā politiskās pārvaldes spiegiem skatī-
ties un glūnēt šeit uz mums, gaidot, kad atļaus mūs
arestēt un aizvest!

Tikpat pārsteidzošs gadījums notika ar deputātu
Jeršovu, kad viņš brauca uz Daugavpili. Arī tad ...
(Saucieni: «Bez kāda pamata!") — Jūs pats te, nā-
košais iekšlietu ministra kungs, vandāties bez kāda
pamata! — Jeršova kupejā ieskrēja politiskās pār-
valdes spiegi, izlietojot varas līdzekļus pret deputātu
Jeršovu, izrāva viņa kabatas grāmatiņu un portmo-
neju, kur atradās arī Saeimas deputāta kartiņa, un
aizveda deputātu Jeršovu uz dzelzceļa policiju. Tur
izkratīja viņa portfeli un portmoneju — pastrādāja
varas darbus, neskatoties uz visu to, ka deputāts Jer-
šovs aizrādīja, ka portmonejā atrodas viņa deputāta
kartiņa, kas apliecinās viņa immūnitātes tiesības. To
neievēroja: ar dunkām deputātu Jeršovu izgrūda no
vilciena. Tā tad redziet, kā rīkojas!

Tas pats notika ar deputātu Sudmali, kad viņš
janvāra sākumā Cēsīs ne vairāk, ne mazāk, kā vien-
kārši pieprasīja sociāldemokrātu sapulcē vārdu. Tur
bija arī sociāldemokrāts Veckalns, kurš, varbūt, va-
rēs apliecināt, ka deputāts Sudmalis absolūti nekā
nedarīja, kā vienīgi piegāja pie tribīnes un prasīja
vārdu. Nepaspēja sociāldemokrātu sapulces vadī-
tājs pateikt, vai viņš dod, vai nedod Sudmalim vārdu,
kā pieskrēja .policisti un politiskās pārvaldes aģenti
un sagrāba deputātu Sudmali aiz rokām. Neskato-
ties uz to, ka viņi zināja,ka tas ir deputāts Sudmalis,
neskatoties uz Sudmaļa mēģinājumu pierādīt savu
deputāta immūnitāti, viņa rokas tika sasietas uz
muguras, un deputāts Sudmalis tika aizvests uz ie-
cirkni un tur izkratīts. Kad tiešām tika konstatēts,
ka viņš ir deputāts, kad to nevarēja noslēpt, tad po-
licijas priekšnieks melancholiski pateica: «Lūdzu at-
vainojiet!". (Sauciens _pa labi: «Loti pieklājīgi rī-
kojies!") Par to pieklājības sajūtu es atļauju jums
spriest, jamēs kādreiz ar jums tā darīsim.

Varētu domāt, ka tie ir atsevišķi fakti, ka tā rī-
kojas tikai tādi Cēsu, Daugavpils, Liepājas u. c. po-
litiskās pārvaldes neizglītoti, pusintelligenti spiegi.
Varbūt tā nav sistēma, varbūt tās ir tikai atsevišķas
nelikumības, ko var slēpt ar demokrātisku frāžu vī-
ģes lapām? Varbūt tas tā ir? (A. Blodnieks no
vietas: «To mēs redzam tikai jūsu kommūnistiskā
partijā!") Kādreiz mēs arī domājām, ka tas tā ir,
bet, kā noskaidrojās nesen atpakaļ ministru prezi-
denta preisei dotās intervijās, kuras sevišķi uzķēra
Benjamiņa lapa, pati valdība mēģina provokatoriski
celt baumas, ka strādnieku un zemnieku frakcijas de-
putāti saucot uz slepkavībām, ka strādnieku un zem-
nieku frakcijas deputāti aicinot uz laupīšanām. Pa-
matojoties uz šīm. provokācijām, ministru prezidents
ir devis rīkojumu arestēt strādnieku un zemnieku
frakcijas deputātus «nozieguma vietā". Tādā kārtā
katram neintelligentam un pusanalfabētam policistam
atļauj spriest, kas ir pastāvošo iekārtu aizskarošs un
kas nav aizskarošs, katram policistam jūs tādā kār-
tā ļaujat mīt kājām jūsu konstitūciju, arestējot depu-
tātu un laupot viņam immūnitātes tiesības, lai tā aiz-

bāztu muti strādnieku un zemnieku frakcijas depu-
tātam.

Ja nu pati valdība nodarbojas ar šādu avantūri-
stisku politiku, ja valdība mēģina to darīt savu ierēd-
ņu nepieredzētā terrora attaisnošanai, tad mēs jautā-
jamjums,ko tas nozīmē. Vai tā nav atklāta nostā-
šanās uz fašistiskās diktatūras ceļa? Es šeit strād-
nieku un zemnieku frakcijas vārdā, motivējot šo pie-
prasījumu (/.Breikšs no vietas: «Jautājumu!") —
pareizi: jautājumu — pieprasījumu mēs nevaram ie-
sniegt, jo mums trūkst desmit parakstu —, motivē-
jot so jautājumu, noteikti deklarēju, ka neviens no
mūsu strādnieku un zemnieku frakcijas deputā-
tiem nekur un nekad nav saucis un nesauc laupīt vei-
kalus, slepkavot un izdarīt tamlīdzīgus varas darbus.
Ja ir kāds, kas to apgalvo, ja tas būtu pats valdības
galva, kas to apgalvo, tad mēs noteikti sakām, ka
viņš melo un ka tā tas nav. Nekur līdz šim nav bijis
gadījuma, kad strādnieku un zemnieku frakcijas re-
volucionārie deputāti būtu aicinājuši strādniekus un
bezdarbniekus, Kā arī pārējās darba ļaužu masas iz-
darīt tādus kriminālnoziegumus, par kādiem kliedz
buržuju prese. '1as nav noticis un nenotiek. Tādēļ,
deklarējot to, es šeit uzsveru, ka visas tās baumas,
kādas izlaiž valdība un valdības partijas, ir kaila pro-
vokācija un kails izdomājums, lai, no vienas puses,
sagatavotu terroru pret maizi prasošiem, bezdarbnie-
kiem un,jio otras puses, lai sagatavotu sabiedrisko
domu strādnieku un zemnieku frakcijas pakāpeniskai
likvidācijai, ko jau tagad pieprasa ministru prezi-
dents.

Kas zīmējas uz tām Eglīša minētām Finka bau-
mām, tad arī tās neesam izlaiduši mēs, strādnieku un
zemnieku frakcija un aiz mums stāvošā revolucionārā
strādniecība, liesmas un privilēģiju — laist šādas
baumas mes atstājam jūsu sīkpilsonībai, jūsu sīkpilso-
niskiemvēlētājiem. Mums, revolucionārās strādnie-
cības pārstāvjiem, strādnieku un zemnieku frakcijai
un visiem, kas irar mums un aiz mums, nav vaja-
dzīgs lietot revolucionārā šķiru cīņā tādus līdzekļus
ka baumu laišanu. Mēs ar tādiem līdzekļiem nerīko-
jamies, un tādi līdzekļi nav mūsu cīņas arsenālā. Mū-
su cīņas arsenalājr noteikti, skaidri, visai sabiedrī-
bai redzami, katra mūsu runā skaidri deklarētie re-
volucionāras šķiru cīņas principi, bez veikalu laupīša-
nām — es uzsveru: laupīšanām —, bez slepkavoša-
nām ka kriminālnoziegumiem, bez kaut kādām bau-
mu laišanam._ Tas vajadzīgs jums, lai attaisnotu ter-
roru pret strādniekiem un bezdarbniekiem un lai sa-
gatavotu sabiedrisko domu mūsu arestēšanai; citādi
jus to nevarat panākt.

Strādnieki un zemnieki, un visa darba tauta, kas
cieš krizes postu, kas cieš badu un ir bez darba, kas
cieš no ūtrupēm un pārējām krizes sekām, Latvijas
strādniecība zina novērtēt šo provokāciju. Kā jau
teicu un vēlreiz noteikti to uzsveru — visam tam nav
nekādas citas nozīmes, kā vienīgi — atvieglot bur-
žuāzijai iespēju iesēdināt cietumā jau pirms tiesas
strādnieku un zemnieku frakcijas deputātus un strād-
nieku un zemnieku frakciju pakāpeniski likvidēt.
Jums neizdosies izprovocēt strādnieku un zemnieku
frakciju uz tādiem krīminālnodarījumiem, kas dotu
jums iespēju sabiedrības priekšā attaisnot strādnieku
un zemnieku frakcijas likvidāciju. Jums neizdosies
sagatavot sabiedrisko domu tik tālu, lai plašās masas
akceptētu strādnieku un zemnieku frakcijas deputā-
tu izdošanu tiesai un sēdēšanai pat pirms tiesas. Jū-
su saimnieciskā politika, jūsu saimnieciskā krize, jū-
su valsts starptautiskais stāvoklis, viss jūsu pašrei-
zējais stāvoklis neļauj jums sagatavot sabiedrisko
domu tik tālu, lai masas piedotu jums strādnieku un
zemnieku frakcijas likvidāciju. Pārāk labi darba ļau-
dis redz šo divkosīgo politiku ir pret minoritātēm, ir
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pret strādnieku un zemnieku frakciju; šo divkosīgo
nacionālā šovinisma uzkurināšanas un sociālas de-
magoģijas politiku, ar kuras palīdzību jūs gribat no-
vērst masu uzmanību no ūtrupēm, bezdarba krizes,
cukura monopola, zemāko ierēdņu algas pazeminā-
šanas, u. t. t.

Atzīmējot visus minētos apstākļus, jākonstatē, ka
Latvijas valdība ... (A. Eglīša starpsauciens) — vai
kauns nemaz nav? Eglītim pat tikdaudz nav kauna!
Atzīmējot visus šos faktus, rodas jautājums,_ par ko
tad var būt runa, par kādu valsts iekārtu, demokrā-
tisku, vai fašistisku, var būt runa šeit Latvija, ja paš-
reizējā Latvijas valdība vērš nepieredzētu terroru
pret strādniecību, darba zemniecību un Latgales na-
badzīgām masām. Cienītie kungi, kas saucaties par
«demokrātiem" un «progresistiem", par kādu brīvu
valsti jūs varat runāt, ja nospiedošam tautas vairā-
kumam, visai strādnieku šķirai, jūs liedzat viselemen-
tārākās tiesības?! Jūs likvidējat presesbrīvību, vār-
da brīvību, sapulču brīvību, organizēšanas bnvibuun
tagad nonākat jau tik tālu, ka esat stājušies pie strād-
niecības pārstāvju likvidēšanas mēģinājuma, mēģi-
nāt iebāzt viņus cietumā.

Nobeidzot savu motivējumu, es gribētu teikt mi-
nistru prezidentam, lai pēc visiem šiem faktiem viņš
nāk un pasaka, kā saucas viņa valdīšanas veids, vai
tā nav buržujiskā diktatūra, vaitas nav atklāts gā-
jiens uz fašismu. Vai arī turpmāk viņš mēģinās ap-
galvot, ka tā ir demokrātija?

Beidzot es gribētu koncentrēt minoritāšu darba
ļaužu uzmanību uz Daugavpils gadījumu. Es gribētu
parādīt šeit sēdošajām minoritātēm, kas galvenos
jautājumos iet kopā ar nacionālo valdību, ka Daugav-
pils masļeņicas gadījums un šīsdienas balsošanas ga-
dījums skaidri pierāda un noteikti, ka minoritāšu dar-
ba ļaužu intereses neaizstāvēs un nevar aizstāvēt Sa-
eimas buržujiskais vairākums. Tādā kārta minori-
tāšu strādniecībai arī šajos jautājumos jāieņem savs
stāvoklis.

Visbeidzot es gribētu griezties vel pie sociālde-
mokrātiem un jautāt viņiem, kādu stāvokli viņi ie-

ņems mūsu frakcijas likvidācijas jautājuma. Es ne-
gribētu daudz runāt par šo jautājumu, es gribētu ti-
kai atzīmēt dažus citātus.

Liepājas «Strādnieku Avīze", runājot par Sku-
jenieka interviju «Jaunākās Ziņās" strādnieku ' un
zemnieku frakcijas likvidēšanas jautājumā, izsakās,
ka ministru prezidents pieiet šim jautājumam «maz-
liet par strauju", izrādot pārāk Jielu centību iekšēja
miera nodrošināšanai taisni vienā virziena. Vai otra
galējā virzienā prezidenta kungam arī būšot tikpat
noteikti soļi? Es prasu sociāldemokrātiem: ko no-
zīmē tāds «viedoklis"? Vai tas nozīmē, ka pret zi-
nāmām kompensācijām jūs piekristu mušu frakcijas
likvidēšanai?! Nāciet un atbildiet, Cielēna kungs! _

Mēs jautājam pēc visiem šiem faktiem, ka:
bezdarbnieku šaušanas Daugavpilī, deputātu Lan-
dovska un Sudmaļa arestēšanas un citu it ka demo-
krātisko likumu kājām mīdīšanas, vai ministru prezi-
dents vēl pēc tam iedrošināsies apgalvot, ka mes vel
turpinām dzīvot demokrātiskā republikā. (Sauciens
no vietas: «Taisnība!")

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: _ Jautājumu
virzīs tālāk Saeimas kārtības rullī paredzētā kartība.
— Vēl man jāziņo, ka ministru kabinets ir piesūtījis
Rīgas apgabaltiesas 20. oktobra sprieduma izrakstu
par deputātu Pēteri Zeiboltu un lūdz Saeimu noteikt
deputātam Zeiboltam piespriestā soda izpildīšanas
laiku. Prezidijs liek priekšā nodot šo lietu deputātu
lietu izmeklēšanas kommisijai. Iebildumu nav? Tā
nodota minētai kommisijai.

Vēlā laika dēļ prezidijs liek priekša sēdi slēgt.
Iebildumu nav. — Pirms sēdes slēgšanas man vēl

jāziņo, ka iesniegts priekšlikums, ko parakstījuši vai-
rāk deputātu:

„Liekam priekšā nākošo plenārsēdi nolikt š. g. 1. martā.
lai budžeta kommisijā varētu pasteigt budžeta caurskatīšanu."

Vai ir iebildumi pret šo priekšlikumu? Iebildu-
mu nav. Tā tad nākošā sēde būs otrdien, 1. marta,
pīkst. 17.

Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 22.10.)
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J. Višņa (sociāldemokrāts) 121, 122
P. Leikarts (jaunā zemnieku apvienība) . 121, 123
V. Bastjānis (sociāldemokrāts) 122
F. Cielēns (sociāldemokrāts) 123

21. Deputāta A. Buševica u. c. iesniegtais likumprojekts
— pārgrozījumi un papildinājumi cīvīl- un civilpro-
cesa likumos (nodod kommisijai):

A. Buševics (sociāldemokrāts) 124
22. Deputāta F. Landovska u. c. iesniegtais jautājums

finanču ministrim par darba nedēļas samazināšanu
zviedru sērkociņu (Kregera) tresta uzņēmumos,
Latvijā:

F. Landovskis (strādnieku un zemnieku frakcija) 126
23. Deputāta R. Dukura u. c. iesniegtais jautājums mi-

nistru prezidentam par algas neizmaksāšanu Jelga-
vas Hofa linu manufaktūras fabrikā nodarbinātiem
strādniekiem:

R. Dukurs (sociāldemokrāts) 126
24. Deputāta P. Šīmaņa u. c. iesniegtais likumprojekts —

pārgrozījums noteikumos par valsts valodu (nodod
kommisijai):

J. Breikšs (demokrātiskais centrs) . . . 127, 131
P. Sīmanis (vācu baltiešu partija) 128
F. Cielēns (sociāldemokrāts) 128
J. Šterns (progresīvā apvienība) 129 ?

25. Deputātu M. Dublina un V. Lapinska iesniegtie līdzī-
gie likumprojekti — pārgrozījums noteikumos par
valsts valodu (debates):

M. Kaļļlstratovs (vecticībnieks) 132
S. Vitenbergs (Agudas Jisroel) 132
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J. Šterns (progresīvā apvienība) 135

M. Nuroks (Mizrachi) 136
J. Breikšs (demokrātiskais centrs) 137

T. Pavlovskis (vecticībnieks) 137
K. Bachmanis (progresīvā apvienība) .... 137

L. Špoļanskis (Latvijas pagastu un apriņķu krie-
vu darbinieku savienība) 139

26. Nākošā sēde 146

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta.

Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi; tautas lab-
klājības ministra atbilde uz deputāta J. Višņas u. c.
iesniegto jautājumu; satiksmes ministra atbilde uz
deputāta E. Sudmaļa u. c. iesniegto jautājumu; iekš-
lietu ministra atbilde uz deputāta F. Landovska u. c.
iesniegto jautājumu; iekšlietu ministra atbilde uz de-
putāta Br. Kalniņa u. c. iesniegto jautājumu; tautas
labklājības ministra atbilde uz deputāta A. Rudevica
u. c. iesniegto steidzamu pieprasījumu; iekšlietu mi-
nistra atbilde uz deputāta K. Mežuļa u. c. iesniegto
jautājumu; pēc tam turpināsies jau agrāk izsludinātā
dienas kārtība, papildināta ar Saeimas deputātu lie-
tu izmeklēšanas kommisijas atzinumu Nr. 1 un liku-
mu par jaunatnes pasargāšanu no sēnalu un neķītrī-
bu literatūras. — Pie dienas kārtības deputāts F. Cie-
lēns iesniedzis priekšlikumu —

šīs sēdes dienas kārtības 6. punktu — tautas labklājības
ministra atbilde uz pieprasījumu — likt dienas kārtības otrā
vietā.

Vārds deputātam Cielēnam.
F. Cielēns (sociāldemokrāts): Augsti godātie

deputātu kungi! Mūsu dienas kārtības 2., 3., 4., 5. un
7. punkti ir valdības atbildes uz iesniegtiem jautāju-
miem, no kuriem daļa, ja nemaldos, ir tādu, kas ie-
sniegti jau agrākai valdībai; turpretim 6. dienas kār-
tības punkts ir tautas labklājības ministra atbilde uz
deputāta A. Rudevica u. c. iesniegto steidzamo pie-
prasījumu par bazdarba apkarošanu. Lai nebūtu po-
litiski nekonsekventi, lieku priekšā atbildes uz ma-
zāk svarīgiem jautājumiem nolikt pēc 6. dienas kārtī-
bas punkta, bet 6. dienas kārtības punktu likt otrā
vietā, t. i. tūliņ pēc prezidija ziņojumiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai kāds deputāts
vēlas izteikties pret deputāta Cielēna priekšlikumu?
Nevēlas. Prezidijs pievienojas deputāta Cielēna
priekšlikumam, bet grib to vēl papildināt, un proti —
liekot priekšā 2. un 6. dienas kārtības punktus ap-
spriest reizē, jo atbild viens un tas pats ministris un
vienā un tanī pašā lietā. Vai ir iebildumi pret šādu
prezidija priekšlikumu? Iebildumu nav. Lieku uz
balsošanu deputāta Cielēna iesniegto priekšlikumu ar
prezidija papildinājumu. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret šī priekšlikuma pieņemšanu. Tādu nav. Kas at-
turas? Nav. Deputāta Cielēna priekšlikums ar pre-
zidija papildinājumu pieņemts; 6. dienas kārtības
punktu apspriedīsim kopā ar dienas kārtības 2.
punktu. — Vairāk iebildumu pret dienas kārtību nav?
Dienas kārtība pieņemta.

1. dienas kārtības punkts — prezidija ziņo-
jumi. Deputāts Rancans liek priekšā lauksaimnie-
cības kommisijā deputāta A. Jukšinska vietā ievēlēt
deputātu St. Ivbulu. Iebildumu nav? Deputāts Ivbuls
ievēlēts minētā kommisijā. — Deputāts V. Bastjānis
sociāldemokrātu frakcijas uzdevumā ljek priekšā
lauksaimniecības kommisijā deputāta E. Dzelzīša vie-
tā ievēlēt deputātu A. ^Buševicu. Iebildumu nav?
Deputāts Buševics ievēlēts minētā kommisijā.

Deputāts J. Sarkanbārds lūdz pagarināt viņam
slimības dēļ piešķirto atvaļinājumu līdz š. g. 1. aprī-

lim. Klāt pielikta arī ārsta apliecība par slimības
stāvokli. Prezidijs atbalsta deputāta Sarkanbarda
lūgumu. Augstajam namam iebildumu nav? Atva-
ļinājums deputātam Sarkanbārdam pagarināts. —
Deputāts A. Frišmanis iesniedzis prezidijam paziņo-
jumu :

„Paziņoju, ka pievienojos jaunsaimnieku-sīkgruntnieku
progresīvās apvienības parlamentāram blokam."

(Saucieni.) — Deputāts Kukainis ziņo:
«Paziņoju, ka pievienojos jaunsaimnieku un sīkgruntnieku

frakcijai."

(Saucieni no vietām: „Ā!")
Ministru kabinets iesniedzis divas konvencijas:

1) dažu noteikumu apvienošanai attiecībā uz kuģu sa-
duršanos un 2) dažu noteikumu apvienošanai attiecī-
bā uz palīdzības sniegšanu un glābšanu uz jūras. Pre-
zidijs liek priekšā nodot abas konvencijas finanču,
tirdzniecības un rūpniecības un ārlietu kommisijam.
Iebildumu nav? Tas nodots minētām kommisijam.

Ministru kabinets piesūtījis prezidijam iepriekšē-
ju tiesas izmeklējumu par Saeimas deputātu Fridi
Landovski, apvainotu uz sodu likumu 129. panta I
daļas 1., 2., 3., 4. un 6. punktu pamata un 1917. gada
6. jūlija likuma 1. un 2. d. d. pamata un lūdz Saeimu
atļaut saukt minēto deputātu pie atbildības un piemē-
rot viņam par drošības līdzekli apcietinājumu. Pre-
zidijs liek priekšā nodot šo lietu Saeimas deputātu
lietu izmeklēšanaskommisijai. Vārds deputātam Me-
žulim.

K. Mežulis (strādnieku un zemnieku frakcija):
Šinī sakarībā gribu atzīmēt, ka patlaban tās deputātu
lietas, ko nodod kommisijai, nav parastās deputātu
lietas, kas agrāk figurēja lielā daudzumā un ko agrāk
nodeva tiesai automātiski, bet tagad ir runa par ko
citu. Tagad nav vis runa par to vien, lai pret depu-
tātu uzsāktu tiesas izmeklēšanu, bet par to, lai uz-
sāktu pret deputātu izmeklēšanu un par drošības lī-
dzekli piemērotu apcietinājumu. Te nu ir redzama
vesela nacionālās atmodas valdības sistēma. Noteikti
un nepārprotami ir redzams gājiens pret strādnieku
deputātiem, pret strādnieku un zemnieku frakciju.
Šinī gadījumā konstatējams gājiens pret deputātu
Landovski. Citu lietas jau nodotas kommisijai. Lūdz
atļaut izdot mūs tiesāšanai, piemērojot apcietinā-
jumu, vai arī, kā šai gadījumā, pieprasot drošībai gal-
vojumu. Tā tad pieprasa izdot ne tikai tiesāšanai,
bet pieprasa arī apcietināšanu. Strādnnieku un zem-
nieku frakcijas uzdevumā es konstatēju, ka ar šādām
lietām grib likvidēt strādnieku un zemnieku frakciju,
ar šādiem mēģinājumiem ievada strādnieku un zem-
nieku frakcijas likvidēšanu. Šādā kārtā grib radīt
iespēju nodot tiesai un apcietināt ik katru strādnie-
cības deputātu, atsaukt viņu no viņa pienākumu izpil-
dīšanas un beidzot likvidēt arī visu frakciju. Tādēļ
strādnieku un zemnieku frakcija šodien iebilst pret
minētās lietas nodošanu kommisijai. Vēlreiz uzsveru,
ka šinī gadījumā nav parastā lieta, kad deputāts tiek
izdots tiesāšanai, bet šinī gadījumā līdz ar izdošanu
tiesāšanai grib piemērot arī apcietināšanu, vai arī
naudas ķīlu.

Šie pieprasījumi vēršas taisni pret tiem deputā-
tiem, kas uzstājas visaktīvāk un veicina bezdarbnie-
ku cīņu. Mēs zinām, ka visi tie valdības rīkojumi,
kas izdoti par sabiedriskiem darbiem, lai arī tie būtu
cik niecīgi būdami, lai ari tie būtu cik lieli vergu dar-
bi būdami, tomēr bija strādnieku un zemnieku frak-
cijas cīņas rezultāts. Tas bija tās cīņas rezultāts, ko
vadīja deputāts Landovskis un visi pārējie strādnie-
ku un zemnieku frakcijas deputāti,kas brauca no vie-
nas pilsētas uz otru, veicināja un vadīja bezdarbnieku



lOl Latvijas Republikas IV Saeimas ii sesijas 3. sēde 1932. gada 1. marta. 102

cīņu par darbu un maizi. Rezultātā tagad redzam,
ka pret deputātu Landovski, Jeršovu un pārējiem
strādnieku un zemnieku frakcijas deputātiem par no-
vembra un decembra bezdarbnieku cīņu vadību ta-
gad nāk lietas ar 102. un 129. pantu. Valdība vairs
neaprobežojas ar vienkāršu pieprasījumu izdot tiesā-
šanai, bet prasa attiecīgos deputātus apcietināt jau
pirms tiesas.

Atzīmējot un uzsverot, kā arī ievērojot to, ka
visas šīs lietas radušās taisni sakarā ar bezdarbnieku
akcijām, kad strādnieku un zemnieku frakcijas de-
putāti aktīvi uzstājās līdz ar bezdarbniekiem un va-
dīja un organizēja bezdarbnieku cīņu — līdz ar to tas
ir sitiens ne tikai strādnieku un zemnieku frakcijas
deputātiem, bet arī bezdarbniekiem, kas gāja ūn iet
cīņā, strādnieku un zemnieku frakcijas deputātu va-
dīti. Taisni tālab, ka mēs vadījām un vadām bez-
darbnieku cīņu, mūs grib iemest cietumā. Lūk, kur
ir šīs lietas atslēga! Tur tas suns aprakts! Strād-
nieku un zemnieku frakcijas deputāti pa visu savu at-
rašanās laiku Saeimā ir cīnījušies par bezdarbnieku
stāvokļa uzlabošanu, kā rezultātā tad arī saņem pie-
prasījumu viņus apcietināt. Rezultātā viņi saņem cie-
tumu, vairāk lietu u. t. t. Te redzam starpībustarp
strādnieku un zemnieku frakcijas revolucionāriem,
īstiem strādnieku pārstāvjiem, kas cīnoties saņem

"cietumu, un starp strādnieku cīņas nodevējiem, ka
Veckalnu u. 1.1, kas par to saņem vasarnīcas. (Sau-
ciens pa kreisi: «Bezkauņa!") Redziet, ka jus bī-
staties, kad par to sāk runāt!_ Jūs saņemat ministru
amatus, un vasarnīcas, un dažādus citus labumus, bet
mūsu deputātus, tādēļ ka viņi ved strādniekus cīņa,
liek cietumā. Mēsprotestējam pret mušu frakcijas
likvidēšanas mēģinājumiem un darām to zināmu vi-
siem revolucionāriem strādniekiem un bezdarbnie-
kiem, par kuriem mēs cīnāmies. (A. Veckalns no
vietas: «Nevienā vietā neesi cīnījies par bezdarb-
niekiem! Nemurkšķ! niekus!") Kauns, Veckaln!

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk pre-
zidija priekšlikums — nodot šo lietu Saeimas depu-
tātu lietu izmeklēšanas kommisijai.Lūdzu piecelties
tos, kas ir pret prezidija priekšlikumu. Tavu nav.
Kas atturas? Nav. Prezidija priekšlikums vienbal-
sīgi pieņemts. — (Pastāvīgs troksnis pa kreisi. _—
Priekšsēdētājs P. Kalniņš zvanī.) Lūdzu kreiso spār-
nu mazliet apmierināties! — Ministru kabinets pie-
sūtījis iepriekšējās izmeklēšanas materiālus par Sa-
eimas deputātu F. Landovski, apvainotu uz sodu li-
kumu 129. panta I daļas 3., 4. un 6. punkta pamata,
1917. g.6. jūlija lik. 1. un 2. daļas un sodu likumu 142.
panta I daļas pamata. Prezidijs liek priekša arī šo
lietu nodot Saeimas deputātu lietu izmeklēšanaskom-
misijai. Iebildumu nav? Tā nodota minētai kommi-
sijai.

Ministru kabinets lūdz izsniegt atpakaļ pārstrā-
dāšanai likumprojektu par kara virstiesas funkciju no-
došanu senāta krīmināldepartamentam, kas iesniegts
Saeimai 1927. gada 22. decembrī un sava laika no-
dots juridiskai kommisijai izskatīšanai. Juridiska
kommisijā piekrīt projekta atpaka] atdošanai valdī-
bai. Vai Augstajam namam ir kādi iebildumi pret
to? Iebildumu nav. Minētais likumprojekts izsniegts
atpakaļ valdībai, — Ministru kabinets lūdz Saeimu
izsniegt atpakaļ pārstrādāšanai likumprojektu par
zīmognodevu, kas iesniegts Saeimai 1927. gada 4.
februārī un savā laikā nodots finanču un juridiskai
kommisijam. Minētās kommisijas piekrīt likumpro-
jekta atpakaļ izsniegšanai valdībai. Vai Augstajam
namam ir kādi iebildumi pret to? Iebildumu nav.
Minētais likumprojekts izsniegts atpakaļ valdībai.

Kara lietu kommisijā iesniegusi prezidijam
rakstu, ko lūdzu sekretāru nolasīt.

Sekretārs A. Bļodnieks:
„Saeimas prezidijam.

Kara lietu kommisijā atrod, ka Saeimas 1927. g. 29. ap-
rīļa plenārsēdē publisko tiesību kommisijai nodotais likumpro-
jekts par armijas kontroli būtu jāskata cauri kara lietu kom-
misijā, jo tas attiecas uz kara resora iekārtu kara laikā.

Lūdzam nodot ar Saeimas plenārsēdes lēmumu šo likum-
projektu arī kara lietu kommisijas caurskatīšanai."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Kara lietu kommisi-
jā lūdz nodot likumprojektu par armijas kontroli arī
viņai apspriešanai. Prezidijs atbalsta šo lūgumu.
Vai Augstajam namam ir kādi iebildumi pret to? Ie-
bildumu nav. Minētais likumprojekts nodots arī ka-
ra lietu kommisijai.

Juridiskā kommisijā iesniegusi prezidijam rakstu,
ko lūdzu sekretāru nolasīt.

Sekretārs A. Bļodnieks:
„Kommisijas prezidijs lūdz celt Saeimas plenārsēdei

priekšā kommisijas priekšlikumu atcelt Saeimas 1931. g. 15.
decembra plenārsēdes lēmumu, ar kuru kommisijai uzdots pār-
grozījumus un papildinājumus kriminālprocesa likumos caur-
skatīt viena mēneša laikā.

Par kommisijas referentu ievēlēts J. Pabērzs."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens nevē-
las? Arī referents vārdu nevēlas? Juridiskā kom-
misijā lūdz atcelt 15. decembra plenārsēdē minētā
likumprojekta izskatīšanai noteikto termiņu. Iebil-
dumu nav? Termiņš minētā likumprojekta izskatī-
šanai atcelts.

Savā laikā pašvaldības kommisijā iesniegusi pre-
zidijam priekšlikumu. Lūdzu sekretāru to nolasīt.

Sekretārs A. Bļodnieks:
«Pašvaldības kommisijā lūdz celt Saeimai priekšā šādus

kommisijā apspriestos un pieņemtos priekšlikumus:
Saeima nolemj:
1. Uzdot valdībai bez kādiem atvilkumiem un nokavē-

jumiem izmaksāt apriņķu pašvaldībām' tekošā gada
budžetā paredzētās piemaksas skolotāju algošanai.

2. Uzdot budžeta kommisijai uzņemt 1932./33. gada
budžeta izdevumu daļā pilnos apmēros tās summas,
kas sakarā ar 1928. g. plūdiem _un neražu atlaistas
lauku pašvaldību nodokļu maksātājiem un saskaņā ar
atsevišķiem likumiem sedzamas no valsts līdzekļiem 1.

3t Uzdot valdībai savstarpējas norēķināšanās veidā šinī
ziemā izsniegt lauku pašvaldību vajadzībām malku
uz to summu rēķina, kuras valsts ir parādā attiecī-
gām pašvaldībām.

Tāpat savstarpējas norēķināšanas ceļa dzēšami
citi valsts un pašvaldību paradi„ _ ka arī maksājumi
slimnīcām un citām līdzīgām iestādērm

4. Uzcfot valdībai nekavējoties pārstrādāt likumu par
lauku iedzīvotāju nodrošināšanu slimības gadījumos,
atstājot pašvaldību ārstēšanā tikai trūcīgos un sociāli
apgādājamos.

(Referents J. Lejiņš-Leja. )"

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Attiecībā uz skolo-
tāju' algošanu izglītības kommisijā iesniegusi līdzīgu
priekšlikumu, kur liek priekšā sekojošo:

„Saeima nolemj: uzdot valdībai rūpēties par to, lai sko-
lotāji vēl šinī budžeta gadā saņemtu visu viņiem pienākošos
algu, novēršot liekās formalitātes pie algas izmaksām."

Prezidijs liek priekšā šo izglītības kommisijas
priekšlikumu apspriest kopīgi ar pašvaldības kom-
misijas priekšlikuma 1. punktu. Iebildumu nav?
Šos divus priekšlikumus apspriedīsim _ reize. Par
pašvaldības kommisijas priekšlikumu vārds referen-
tam Lejiņam-Lejam.

Referents J. Lejiņš-Leja: Augstais nams! Pašval-
dības kommisijas uzdevumā varu ziņot, ka pašvaldī-
bas kommisijā, apspriežot lauku pašvaldību finanču
smago stāvokli, ir atzinusi par vajadzīgu pieņemt tos
4 lēmumus, ko te liek priekšā plenārsēdei.

Pirmais no šiem lēmumiem runa par to, lai Fi-
nanču ministrija bez kādiem atvilkumiem un likumā
paredzētā kārtībā ik mēnešus regulāri izmaksātu ap-
riņķu pašvaldībām tās summas, kas ar sevišķu liku-
mu paredzētas kā valdības piemaksa pašvaldībām
skolotāju algošanai. Diemžēl, līdz šim izmaksas no-

4*
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tikušas ar ļoti lieliem atvilkumiem, neregulāri, siste-
mātiski nokavējoties. Pavisam budžeta gada laikā bi-
jis jāizmaksā 2.700.000 latu, apaļos skaitļos, skolotā-
ju algošanai pašvaldībām. Izmaksāts avansa veidā
tikai 800.000 latu, pēdējā mēnesī vēl 100.000 latu, kas
pārvesti un sadalīti attiecīgam apriņķu valdēm. Iz-
trūkums joprojām ļoti liels, paliekot tālu pakaļ tām
summām, ko apriņķu pašvaldībām vajadzētu saņemt.
Tāpēc ir saprotams, ka lauku pašvaldības līdz šim
nav bijušas spējīgas regulāri izmaksāt skolotājiem
algu, ko saņēma pārējie valsts un pašvaldības ierēdņi.
Līdz ar to rodas liels nemiers lauku skolotājos, kas
gan delegāciju veidā, gan dažādu lēmumu veidā ap-
grūtina centrālās valdības iestādes par to, ka viņiem
algu neizmaksā kārtīgi. Šinī gadījumā jāsaka, ka ir
pat dzirdami tādi norādījumi, it kā to darot ar nolū-
ku, jo mēs zinām, ka reizē ar pārrunāto jautājumu ir
lieli strīdi par to, kas turpmāk skolotājiem maksās
algas. Vienu pusi algas maksā valsts — laikam tā
tas būs arī turpmāk —, bet zināma daļa deputātu
aizstāv tādu uzskatu, ka tās būtu jāmaksā līdzšinējā
kārtībā apriņķim, kamēr pārējie izsaka domas, ka
visu algu vajadzētu maksāt izglītības ministrijai.
Vienai daļai skolotāju tāpēc tiešām ir tāds uzskats,
ka apriņķu valdēm skolotāju algas valdība neizmaksā
zināmā nolūkā, lai būtu lielāks nemiers, kas spiestu
radīt tādu kārtību, ka turpmāk skolotājiem algas pil-
nos apmēros izmaksātu Izglītības ministrija. Neņe-
mos apgalvot, vai šie aizrādījumi pareizi, vai nē, bet
viens ir skaidrs: ka līdzekļi netiek doti, un ka tāpēc
pārmetumi lauku pašvaldībām ir nedibināti. Ja lau-
ku pašvaldības nesaņem vajadzīgos līdzekļus no
valsts, tad mēs taču viņām nevaram prasīt neiespē-
jamo, jo viņas nevar sadabūt līdzekļus, kuru nav.
Tāpēc arī pašvaldības kommisijā nolēma lūgt val-
dību, ja reiz viņa var sagādāt summas ierēdņu algu
izmaksai, nenostādīt lauku skolotājus tādā stāvoklī,
ka viņiem tagad neizmaksā algu par 6 un pat vai-
rāk mēnešiem.

Tas būtu, par 1. punktu. Par 2. punktu. . .
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referent Lejiņ, paš-

valdības kommisijas priekšlikumu mēs apspriežam
pa atsevišķiem punktiem, un tagad debates notiek
tikai, par 1. punktu. — Vārds deputātam Skalbēm.

K. Skalbe (demokrātiskais centrs): Godātie de-
putātu kungi! Izglītības kommisijā vienbalsīgi pie-
ņēma pārējas formulu, ar kuru uzdod valdībai vēl ši-
nī budžeta gadā izmaksāt skolotājiem algu, ko paš-
valdības iestādes palikušas viņiem parādā. No vi-
siem lauku apvidiem skolotāji sūdzas, ka viņi jau no
septembra mēneša nesaņemot to algas daļu, ko iz-
maksā lauku pašvaldības. Viņi iestiegot parādos' un
sabiedrības priekšā nonākot neērtā stāvoklī, solīda-
mies no nedēļas nedēļā nokārtot savus parādus un
tomēr to nevarēdami, izdarīt. Tas atstāj uz viņiem
smagu iespaidu, un tā rodas apstākļi, ka skolotāji
nevar kārtīgi strādāt.

Bez tam izglītības kommisijā pārrunāja jautā-
jumu, vai skolotāju algas izmaksu arī turpmāk atstāt
vietējām pašvaldībām, vai arī uzdot to Izglītības mi-
nistrijai. Attiecīgas summas skolotāju algām dod
valsts kase, tāpēc tiešām ir pilnīgi nesaprotami, kā-
pēc tām jāceļopa daudz un dažādām iestādēm. Būtu
pareizāk, ja skolotājiem algu izmaksātu Izglītības
ministrija pati.

Šai jautājumā kommisijas locekļi bija vienis pra-
tis, izņemot tikai divus deputātus, kuri aizrādīja, ka
skolotājiem jābūt atkarīgiem no pašvaldībām, jo, ja
viņi nebūšot no tām atkarīgi, tie par maz nodošoties
sabiedriskam darbam. Man šķiet, ka šie pārmetumi
ir pilnīgi nevietā. Nesen atpakaļ mums taču bija lie-
lie dziesmu svētki, kur uzstājās 12.000 dziedātāju un
kādi 400 koru, kuru vadoņi vēl aizvien ir mūsu taut-

skolotāji. Ja nu skolotāji var sarīkot tik grandiozu
kultūras demonstrāciju, kādi ir dziesmu svētki, tad,
man liekas, viņiem gan nevarēs pārmest, ka viņi ne-
nodosies sabiedriskam darbam, ja viņiem algu
maksās Izglītības ministrija. Kam būs sabiedrisks
gars, tas neatteiksies strādāt sabiedrisku darbu; bet
tagad skolotāji bieži vien morāliski ir nostādīti tādā
stāvoklī, ka viņi kļūst bailīgi, ka viņi nedrīkst uzstā-
ties sabiedriski un brīvi un atklāti izteikt savus uz-
skatus. Tas ir pa daļai_ tāpēc, ka viņi jūt savu pārāk
lielo atkarību no vietējās sabiedrības, no zināmu ap-
rindu politiskiem iespaidiem. Ja algu maksās valsts,
tad, saprotams, viņi būs morāliski neatkarīgāki, dro-
šāki un ražīgāki sabiedriski darbinieki. Arī šinī ziņā,
ka teicu, atskaitot 2 balsis, izglītības kommisijā bija
vienprātība, ka alga saņemama no valsts.

Bez tam vēl aizrādīja, ka ir ļoti nepareizi, ja al-
gu saraksti cirkulē pa 5 — 6 iestādēm, kamēr tie no-
nāk iestādē, kura naudu izsūta skolotājiem. Tāpēc
izglītības kommisijā liek priekšā novērst lieko biro-
krātismu, lai vismaz to algas daļu,ko skolotāji saņem
no valsts, viņi varētu saņemt laikā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Deķenam.

K. Pēķens (sociāldemokrāts): Godātie tautas
vietnieki! Saimnieciskā krize Jo sāpīgi ir ķērusi sko-
lotājus. Skolotājiem jāpaliek jau bez algas pacēlu-
ma tai augstumā, kādu viņiem par piemērotu atzina
III Saeima. Skolotājiem visi krizes atvilkumi un vi-
sas nodevas jāsedz no samazinātās algas — ne no tās
algas, kuru 111 Saeima atzina viņiem par pienācīgu.
Skolotāji tomēr ir pieticīga tauta, ir pieraduši iztikt
ar mazumu un tāpēc daudz par to nekurn. Bet arī
pacietībai un pieticībai ir savs mērs. It īpaši tas jū-
tams uz laukiem. Ja cilvēkam jādzīvo 6 — 8 mēne-
šus ar pusalgas, tad tas jau ir liels pārbaudījums. Ka
tas ta ir, to_ apliecināja ari bijušais apriņķa valdes
priekšsēdētājs Lejiņa-Lejas kungs. Par to mums ie-
nāk ziņas no visām pusēm; skolotāji tagad nedabū
ir pusi algas — pat to valdība neizmaksā vairs kārtī-
gi. Bez tam tagad valdība atvelk no tās skolotāju
algas puses, ko tāizmaksā, visus krizes nodokļus —
arī par pašvaldību izmaksājamo pusi —, atvelk ari
bezdarbnieku fondam par labu visu noteikto summu.
Iznāk tā, ka skolotājs saņem mēnesī kārtējās algas
vietā tikai ceturto vai trešo daļu. Ar to viņš nevar
uzturēt ne savu ģimeni, ne sevi. Viņam jādzīvo uz
krēdita, kamēr vien tik dod; bet jāsaka, ka 6 — 8
mēnešus neviens vairs negrib dot uz krēdita. Un
tad nu skolotājs nonāk tādā stāvoklī, ka nezina vairs,
ko darīt, kā savu garu vilkt — viņš nonāk badā.

Tas jau vispārīgi ir netaisni, ka darbiniekiem
nav iespējams saņemt to, kas viņiem pienākas; bet
attiecībā uz skolotājiem un audzinātājiem tas ir pat
bīstami. Audzināšanas darbs ir tikai tad sekmīgs, ja
to dara ar sirsnību, mīlestību un prieku. Kāda mīle-
stība, kāds prieks un kāda sirsnība var būt audzinā-
tajam darbā, ja paša bērni mirst badu, ja pašam vē-
derā dzeņi kaujas! Tur par kādu sekmīgu audzinā-
šanu nevar būt ne runas. Tāpēc valdībai jāgādā, lai
skolotāji saņemtu savu algu kārtīgi.

_Lejiņa-Lejas kungs teica, ka pašvaldības neesot
saņēmušas no valsts pienākošās summas. Varbūt
tas arī ir viens nelaimes iemesls; bet mums ir arī
tādas ziņas, ka arī tās summas, ko pašvaldības no
valsts saņēmušas, nav gājušas skolotāju algas iz-
maksāšanai, bet izmantotas pavisam citām vajadzī-
bām. Tas nedrīkst notikt, tāpat kā valdība nedrīkst
kavēties ar to summu izmaksu, kas pienākas pašval-
dībām, lai skolotāji dabūtu algu kārtīgi un īstā laikā.

Acumirklī nemaz nav dauz ko runāt par to, kas
lai algu izmaksā. Galvenā lieta ir tā, lai skolotāji
saņem savu algu laikā ?— vienalga, vai no pašvaldī-
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bas, vai no inspektora, vai no kā cita. Labākā kār-
tība būs tā, kas būs vienkāršāka, ar mazāk ceremo-
niju. Jāgādā, lai algu saraksti neietu no Poncija uz
Pilātu: no Izglītības ministrijas uz Iekšlietu minist-
riju, no Iekšlietu ministrijas uz Valsts kontroli, no
Valsts kontroles uz Finanču ministriju un no Finan-
ču ministrijas atkal nezin uz kādu iestādi, kamēr tie
tiek apstiprināti un kamēr skolotāji dabū savu algu.

Skalbe jauaizrādīja, ka nedibināts ir uzskats, ka
tad, ja skolotāji saņemšot algu no Izglītības ministri-
jas, viņi tūlīt jau pagriezīšot muguru visai sabiedrī-
bai un atteikšoties no kura katra sabiedriska darba.
Sabiedrisko darbu sekmīgi var strādāt tikai patstā-
vīgs cilvēks. Nodrošinait skolotāju tiesiski un
materiāli patstāvīgu, tad viņš arī rautin rausies sa-
biedriskā darbā. Bet ja jūs viņu tiesiski esat nostā-
dījuši tādā stāvoklī, ka tiklīdz viņš piegriežas viena
virziena sabiedriskam darbam, tad no otras' puses tū-
liņ saņem uzbrukumus, kas apdraud viņa eksistenci,
tad, saprotams, no viņa nekāds sabiedrisks darbi-
nieks nevar iznākt. Ja gribam no skolotājiem sabie-
drisku darbu, tad skolotāji tiesiski un materiāli jāno-
stāda pilnīgi neatkarīgi. Un ja mēs gribam, lai sko-
lotāju audzināšanas darbs jau šinī gadā būtu kaut cik
sekmīgs, tad nedrīkstam kavēties nevienu dienu gā-
dāt par to, lai viņi saņemtu savu pienācīgo algu, ar
ko uzturēt sevi un savu ģimeni.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Jukšinskim.

A. Jukšinskis (kristīgo zemnieku_ un katoļu
frakcija): Man ar lielu gandarījumu jākonstatē, ka
šeit plenārsēdē visas grupas atbalsta pašvaldības
kommisijas pieņemto pārejas formulu un visas gru-
pas ir par to, ka valdībai jāsper soļi, lai skolotājiem
paredzētā algas daļa, kas jāizmaksā valstij, tiktu iz-
maksāta laikā. Bet kad budžeta kommisijaapsprieda
nākošā gada budžetu, tad vispārīgās debatēs, dzirdē-
jām arī citas lietas. Ir zināmas grupas,kas visu lietu
mēģina izskaidrot tā, it kā lauku pašvaldības tas
summas, kas pienāktos skolotāju algošanai, izlietotu
savām vajadzībām; tāpēc netiekot, ko skolotājiem
algu izmaksāt. Ja paskatāmies tuvāk,tadizrādāska pašvaldības nemaz nav vainojamas; drīzāk šai
lietā vainojama valdība. Kā zinām, valstij bija jāiz-
maksā lauku pašvaldībām 1.800.000 latu lauku paš-
valdību skolotāju algošanai, bet šī summa nav iz-
maksāta, lai gan skolotāju skaits nav mazinājies.
Kur tad nu pašvaldības lai ņem līdzekļus, ar ko algot
skolotājus? Bez tam Finanču ministrija, cik zinu,
marta mēnesī ir paredzējusi budžetā Iekšlietu mi-
nistrijas vajadzībām tikai 700.000 latu, kaut gan sko-
lotāju algošanai vien vajadzētu 1.800.000 latu. Ja
tik vien liela summa paredzēta visai Iekšlietu mi-
nistrijai, tad skaidrs, ka skolotāji savu algu nesaņems.
Tāpēc arī pašvaldības kommisijā šis jautājums tika
pacelts, un tā lūdz pieņemt šo pārejas formulu, lai
valdība spertu soļus attiecīgās algas daļas izmaksā-
šanai. Tad skolotāji vairs nesūdzēsies, ka viņi nesa-
ņem algu un ka algas vietā saņem ordrus vai čekus,
ar ko var saņemt veikalos preces uz krēdita. Tāds
stāvoklis tiešām nav normāls. Skolotāju _algas ta-
gad ir samazinātas, un lauku skolotājs pec visiem
atvilkumiem saņem tikai 99 latus mēnesī. Dažas pil-
sētas un tāpat lauku pašvaldības arī šo algu nav iz-
maksājušas ne par janvāra, ne arī par decembra mē-
nesi. Tad nu jums visiem skaidrs, kādā neapskauža-
mā stāvoklī skolotāji tagad ir nonākuši. Es domāju,
ka Saeima pieņems šo pārejas formulu vienbalsīgi, ka
nebūs opozīcijas un ka arī valdība šoreiz uzklausīs
skolotāju balsi un gādās, lai šis Saeimas vienbalsī-
gais lēmums nepaliktu tikai uz papīra, bet lai tas tik-
tu izpildīts.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bachmanim.

K. Bachmanis (progresīvā apvienība): Augsti
godātie tautas vietnieki! Lai nu mes pieietu šī jau-
tājuma apskatīšanai kā pieiedami, tomēr galvena
vērība pašreiz mums jāpiegriež skolotāju

^
materiāla-

jam stāvoklim. Mums visiem, kam gadās satikties
ar skolu darbiniekiem, nākas_ dzirdēt, kaviņi nav sa-
ņēmuši algu par vairāk mēnešiem Tādu piemēru
mums visiem ir daudz. Es varētu jums minēt, pie-
mēram, ziņas par Bejas skolu un vēl_ dažam citam.
Tāds stāvoklis ir neciešams. Skolotājiem nav citu
līdzekļu un avotu, no kurienes viņi varētu ņemt at-
balstu savai eksistencei šinī saimnieciski grūtajā brī-
dī. Tādēļ mums šis jautājums jāatrisina steidzami.
Kārtīga algās neizmaksāšana skolotājiem ir radījusi
lielas rūpes viņu saimnieciskā dzīvē, un tapec viņi
dažbrīd nevar sevišķi rūpīgi izpildīt savus tiešos pie-
nākumus skolas darbā. Tas var traucēt visu mušu
izglītības gaitu lauku dzīvē.

Kas zīmējas uz pārmetumiem, ka skolotāji at-
rausies no sabiedriska darba, tad mums visiem labi
atmiņā arī pārrunas Saeimā par to, ka politiska ziņa
tagad skolotāju stāvoklis ir grūts. Politiskas parti-
jas cinās ap skolotāju amatiem. Dažas partijas grib
ieraut skolotājus savā politiskā darba, un tāda ziņa
viņu stāvoklis top arvienu nedrošāks. Ja vel turklāt
skolotājam neizmaksā algu, tad viņš ir pilnīgi neno-
drošināts savā darbā un tāpēc sabiedriska dzīve ne-
var iestāties par tiem principiem., par _kadiem viņš
labprāt būtu iestājies sabiedriskā dzīvē citādos ap-
stākļos. Bet te Skalbes kungs jauaizrādīja, kādu lie-
lu darbu tomēr ir veikuši mūsu lauku skolotāji. Mes
arī no progresīvās apvienības puses varam konsta-
tēt, ka skolotāji dzīvi piedalās_ gan jaunatnes sa-
biedriskā audzināšanā, gan katrā cita sabiedriska un
kulturālā darbā, kam nav politiskas nokrāsas; poli-
tikā viņi nedrīkst spert nekādus soļus; tad viena
vai otra partija viņus uzskata par pretiniekiem, kas
grib uzsākt politisku cīņu, un viņus vajā.

Progresīvās apvienības uzdevuma, konstatējot
skolotāju grūto stāvokli tagadējā brīdī, paziņoju, ka
mēs pārejas formulu atbalstīsim.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Dinbergam.

A. Dinbergs (kristīgais darba bloks): Deputātu
kungi! Kristīgais darba bloks balsos par izglītības
kommisijas priekšlikumu, tamdēļ ka tājieta ir necie-
šama, jo skolotāju atalgošanas jautājums ir zem
katras kritikas, un tas prasa nokārtošanu reiz_par vi-
sām reizēm. Ja darbiniekiem, kas māca mušu jau-
natni, neizmaksā algu par ousgadu un vairāk, tad tā-
lāk tas nav pielaižams. Vēl šodien bija ieradusies
dala lauku skolotāju no Vidzemes, kas- uz šejieni va-
rējuši atbraukt tikai tāpēc, ka viņu kollegas viņiem
sametuši na ,50 santimu, vai kā nu katrs varējis, ceļa
naudai. Šie skolotāji paskaidroja, ka tiem skolotā-
jiem,kam ir kāds zemes gabals, ir vēl, ko paēsj; bet
kam tāda nav, tam ar savu ģimeni jāmirst bada. Tā-
pēc šis jautājums jānokārto reiz par visām reizēm.
Mēs negribam strīdēties par veidiem, kā tas darāms,
vai jāpalīdz ar naturālijām, vai citādā veidā, bet ta-

,gad šis jautāiums jānokārto galīgi. Par to nevar
strīdēties. Mēs esam par to, ka šo jautājumu nokār-
tot nekavējoties.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates par paš-
valdības kommisijas priekšlikuma pirmo punktu un
izglītības kommisijas priekšlikumu izbeigtas. Vis-
oirms likšu uz balsošanu izglītības kommisijas priekš-
likumu un pēc tam — pašvaldības kommisijas
oriekšlikuma 1. punktu, jo tie viens otru neizslēdz. —
Lieku uz balsošanu izglītības kommisijas priekšliku-
mu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret tā pieņemšanu.
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Tādu nav. Kas atturas? Nav. Izglītības kommisi-
jas priekšlikums vienbalsīgi pieņemts. — Tagad
lieku uz balsošanu pašvaldības kommisijas priekšli-
kuma 1. punktu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret tā
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Arī
pašvaldības kommisijas priekšlikuma 1. punkts vien-
balsīgi pieņemts. — Tagad apspriešanā nāk pašval-
dības kommisijas priekšlikuma 2. punkts:

„Uzdot budžeta kommisijai uzņemt 1932./33. gada budžeta
izdevumu daļā pilnos anmēros tās summas, kas sakarā ar
1928. g. plūdiem un neražu atlaistas lauku našvaldību nodokļu
maksātājiem un saskaņā ar atsevišķiem likumiem sedzamas
no valsts līdzekļiem."

Vārds referentam Lejiņam-Lejam.
Referents J. Lejiņš-Leja: Pašvaldības kommisi-

jas uzdevumā atbalstu šo priekšlikumu un lūdzu to
pieņemt. Stāvoklis ar atlaistiem nodokļiem, kas pie-
nācās pagastu pašvaldībām, īsumā ir sekojošais.

1928. gadā pēc lieliem plūdiem, kas toreiz pie-
meklēja mūsu laukus, Saeima pieņēma likumu par
toreiz vēl pastāvošā personas nodokļa atcelšanu un
līdz ar to likumā noteica, ka valdība sedz tās summas,
ko pašvaldības bija iekalkulējušas savos budžetos kā
ienākumu no personas nodokļa. Šī summa bija Ls
4.200.000.— Tāpat Saeima pieņēma likumu par lau-
ku nekustamas mantas nodokļa atlaišanu. Šī summa
bija Ls 3.700.000.—. Beidzot atcēla arī progresīvo
ienākumu nodokli, kas bija Ls 400.000.—. Visu at-
laisto nodokļu kopsumma bija Ls 12.100.000.—. Ta-
gad nu izrādās, ka valdība avansa veidā pašvaldībām
jau izsniegusi Ls 10.800.000.—,bet vēl līdz šai dienai
nav nomaksāti Ls 1.300.000.—. Neskatoties uz lau-
ku pašvaldību finanču grūto stāvokli pn daudzkārtī-
giem pašvaldības darbinieku lēmumiem un lūgumiem
valdībai par šo summu, valsts kase to tomēr nav iz-
maksājusi un nav uzņēmusi arī jaunajā budžetā.

Pēdējā gadā lauku pašvaldību stāvoklis ir tiešām
kritisks, pat tik slikts, ka dažām pašvaldībām jau ap-
raksta mantu, dažās pagastu valdēs izsludinātas ūtru-
pes un tiks pārdota tām piederošā iekārta, tiks pār-
doti kancelejas piederumi, tiks pārdots inventārs,
kas pieder pagasta valdei. Ar vārdu sakot, pagastu
pašvaldības nonāk pie pilnīga bankrota, jo nevar pil-
dīt savus maksājumus. Pašvaldības nevar iekasēt
no valdības savu parādu, ko tā viņām parādā jau no
1928. gada. Šķiet, ir pēdējais laiks valstij kārtot sa-
vas saistības, ko viņa ar likumiem uzņēmusies, lai
pašvaldības varētu savest kārtībā savas finances.
Tāpēc pašvaldības kommisijas uzdevumā es lūdzu
Saeimu pieņemt šo pārejas formulu, kurā likts
priekšā uzņemt budžetā 1.300.000 latu, ko valdība ir
parādā pašvaldībām, lai pēc 1. apriļa šo summu va-
rētu izmaksāt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Jukšinskim.

A. Jukšinskis (kristīgo zemnieku un katoļu frak-
cija) : 1928. gadā Saeima pieņēma vairāk likumu, ar
kuriem lauku iedzīvotājiem tika atlaisti, vai samazi-
nāti nodokļi. Pašvaldības departaments deva ap-
kārtrakstu visām pašvaldībām, ka, sastādot budže-
tus, šīs summas uzņemamas ienākumos no valsts. Ap-
riņķu pašvaldības, tāpat arī pagastu pašvaldības, sa-
stādot budžetus, tanīs arī paredzēja minētās iemaksas,
kā tādas, ko iemaksās valsts uz nodokļu rēķina; bet
pēc tam Finanču ministrija ar savu tulkojumu jautā-
jumu nostādīja tā, ka tas neattiecas uz dienas strād-
niekiem u. c.. un neizmaksāja lauku pašvaldībām tu-
vu pie 2.000.000 latu. Pēc neilga laika Saeimā atkal
bija pārlabojums, kas paredzēja, ka valsts šo summu
iemaksās našvaldību kasē. Pagājušā gadā, sastādot
budžetu, šīs summas atkal figurēja, un pašvaldības
līdz ar to nav paredzējušas ieskaitīt budžetos sum-
mas no nodokļu maksātājiem. Bet ko tagad redzam?

Valsts šīs summas pašvaldībām neizmaksa. Ja. pa-
gastu pašvaldības ir izlietojušas kādām vajadzībām
nelielus valsts līdzekļus, tad par to šīs pašvaldības
nodod tiesai. Pagastu pašvaldības nodod tiesai tikai
par to vien, ka kādi pāris desmit latu nav iemaksāti
valsts kasē; bet ja valsts pašvaldībām ir parada mil-
jonu vai pat 2 miljoni latu, tad valsts nav ne pret vie-
nu atbildīga. Tagad nu ir jautājums: ja valdībai ir
tiesība nodot pagasta pašvaldību tiesai tikai par to
vien, ka tā izlietojusi valsts summas, vai tad pagastu
pašvaldībām arī nav tiesība nodot valdību tiesai par
to, ka tā nav iemaksājusi tās summas, kas pašvaldī-
bām pienākas no valsts. Pašvaldību kases ir tukšas.
Ir bijuši pat tādi gadījumi, kad viena otrā vieta biju-
šas jāslēdz patversmes. Piemēram, Ludzas apriņķī
līdzekļu trūkuma dēļ bija jāslēdz viena patversme un
bērni jāizdala pa pagastiem. Vēl kuriozāks stāvoklis
ir Rēzeknes apriņķī, kur slimnīcā nevar patzales iz-
sniegt, un ja slimnīcā kādam jāizdara operācija, tad
slimnīcas direktoram jābrauc no Rēzeknes uz Rīgu un
jāiesniedz Finanču ministrijā lūgums izsniegt vismaz
tik daudz līdzekļu, lai varētu iegādāties vajadzīgos
medikamentus.

Lai novērstu nenormālo stāvokli, ari mūsu frak-
cija prasa pieņemt šo pārejas formulu, ka valdībai
taču reiz jākārto savi parādi un jāsamaksā pašvaldī-
bām pienākošās summas. Mūsu frakcija balsos par
šo pārejas formulu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Ulpem.

P. Ulpe (sociāldemokrāts): Arī mūsu frakcija
atbalstīs šo ierosinājumu; bet es gribu atzīmēt tikai
vienu dīvainu parādību. Taisni koalīcijas frakcijas
un pat viena no pastāvīgām koalīcijas frakcijām, kas
atbalsta katru valdību, proti. — zemnieku savienība
nāk un žēlojas, ka valdība parādā pašvaldībām
1.300.000 latu. Kādēļ tad iesniedz Saeimā šādus
priekšlikumus? Ir taču likums, kas piešķir pašvaldī-
bām attiecīgas summas. Koalīcijai taču ir iespējams
šo likumu realizēt, bet tomēr grib, lai Saeima pieņem
savu lēmumu. Mēs jau arī varam to darīt un palī-
dzēt jums tikt pie šīs naudas, ja jūs paši nevarat tikt
galā.

Es gribu vēl teikt, ka tāds stāvoklis pašvaldībās,
kādā tās tagad novestas ar jūsu diezgan lielo pavir-
šību, kur koalīcija un valdība, nedz tagadējā, nedz arī
iepriekšējā, nekā nav darījušas, lai pašvaldības glāb-
tu no posta, lai dotu viņām iespēju apgādāt savus ne-
spējniekus, lai viņas varētu kaut cik saimniekot —
tāds stāvoklis, bez šaubām, ilgi turpināties nevar. Ir
beidzamais laiks valdībai gādāt, lai mazākais tiktu
izpildīti pastāvošie likumi un kredīti, kādi paredzēti
attiecīgos likumos, tiktu pašvaldībām piešķirti. Es
ceru, ka. varbūt, pēc šī Saeimas apstiprinājuma, kad
šo priekšlikumu pieņems, tagadējā koalicija gādās
par attiecīgo likumu izpildīšanu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates par pašval-
dības kommisijas priekšlikuma 2. punktu izbeigtas.
Vai referents vēlas vārdu? Referents vārdu nevē-
las. Nobalsošanā nāk pašvaldības kommisijas priekš-
likuma 2. punkts. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret tā
pieņemšanu. Kas atturas? Nav. Vienam pretim
balsojot, pašvaldības kommisijas priekšlikuma 2.
punkts pieņemts. — 3. punkts. Vārds referentam
Lejiņam.

Referents J. Lejiņš-Leja: 3. punktā prasīts, lai
valdība savstarpējas norēķināšanās veidā izsniegtu
lauku pašvaldībām vēl šinī gadā malku un tāpat arī
norakstītu no saviem parādiem par slimnieku ārstēša-
nu valsts slimnīcās un līdzīgās valsts iestādēs. Stā-
voklis ir tāds, ka šī gada budžetā attiecīgās summas
nav uzņemtas un varbūt tikai ar lielām grūtībām tās
izdosies uzņemt nākošā gada budžetā. Bet iekams
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tas notiks, pašvaldību stāvoklis finanču ziņā ir ļoti
grūts. Tas būtu stipri vieglāks, ja savstarpējas no-
rēķināšanās veidā valdība varētu izsniegt lauku paš-
valdībām skolu un tāpat tieši pašu pašvaldību ēku
vajadzībām, piemēram, malku par takses cenu, ko
pēc tam norēķinātu no parāda. Tā tad savstarpējas
norēķināšanas veidā to var izdarīt. Līdz ar to val-
dībai būtu vieglāk izpildīt 1928. gadā izdotos no-
teikumus.

Pašvaldības kommisijas vārdā atbalstu viņas
priekšlikuma 3. punktu un lieku priekšā strīpot šai
pārejas formulā vārdus «valsts un", jo tie pieņemti
aiz pārpratuma.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Jukšinskim.

A. Jukšinskis (kristīgo zemnieku un katoļu frak-
cija) : Nevaru piekrist referenta kunga domam, ka
šie vārdi te ierakstīti aiz pārpratuma. Kommisijā,
varbūt, gan tas tā bija, bet Finanču ministrija ar gud-
ru ziņu ir noklusējusi šo mūsu pārpratumu. Finanču
ministrija domāja: ja pieņems priekšlikumu tādu,
kāds tas izstrādāts pašvaldības kommisijā, tad būs
labi — tad iznāks tā, ka pašvaldībām vairs nekas ne-
būs jāmaksā. Tagad ir noskaidrojies, ka valstij ir
vairāk parādu lauku pašvaldībām nekā lauku pašval-
dībām valstij. Finanču ministrija domāja, ka lauku
pašvaldības kārtotu parādus ar valsti savstarpējas
norēķināšanas veidā, izdarot šo norēķinašanos uz
agrāk izdoto aizdevumu rēķina. Es lieku priekšā
otra teikuma-beigās strīpot vārdus «valsts un", lai
savstarpējo norēķinašanos varētu attiecināt tikai uz
pašvaldību parādiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas.
3. punktā referents liek priekšā —

strīpot beigu teikuma vārdus „valsts un".

Referenta priekšlikumu atbalsta arī deputāts
A. Jukšinskis. Lieku uz balsošanu 3. punktu ar refe-
renta priekšā likto pārlabojumu. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret to. Tādu nav. Kas atturas? NavPaš-
valdības kommisijas priekšlikuma 3. punkts pārlabo-
tā veidā vienbalsīgi pieņemts. — Apspriešana nak 4.
punkts. Vārds referentam.

Referents J. Lejiņš-Leja: 4. punkta paredzēts
uzdot valdībai izstrādāt grozījumus lauku iedzīvotā-
ju ārstēšanas likumā, lai panāktu jūtamāku izdevumu
samazināšanu lauku pašvaldībām. Man jākonstatē,
ka jau bez šīs pārejas formulas_ valdība ir izdarījusi
diezgan lielus grozījumus minētā likuma. Varbūt,
šie grozījumi nav gluži tādL par kādiem bija runa
pašvaldības kommisijā; tomēr jākonstatē, ka zinā-
mu soli valdība jau ir spērusi. Kad šie grozījumi, ko
valdība izstrādājusi, nonāks attiecīgas kommisijas,
tos varēs grozīt, kā Saeimas kommisijas vēlēsies.
Akūta vajadzība šinī brīdī pēc šīs pārejas formulas ir
atkritusi, bet reiz tā ir likta priekšā Saeimas plenār-
sēdē, man nav sevišķu pilnvaru izteikties pret to.
Kā referents es lūdzu to pieņemt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Ulpem.

P. Ulpe (sociāldemokrāts): _ Tas, kas notiek šinī
brīdī ar lauku iedzīvotāju ārstēšanu, ir kaut kas pil-
nīgi nepielaižams un neciešams. Kā redzams, val-
dībai un valstij nav pietiekoši daudz _ līdzekļulai
ārstētu visus lauku iedzīvotājus. Tomēr tagadējais
likums, kāds tas ir un tiek izpildīts, iznāk pilnīgi ač-
gārns. Ar valsts līdzekļiem, ar pašvaldību līdzekļiem
ārstē ne trūcīgos, bet turīgākos lauku iedzīvotājus.
Mazturīgie pie ārstēšanās netiek. Kamdēļ ta? Glu-
ži vienkārši tādēļ, ka lauku pašvaldības ir diezgan
nabagas ar līdzekļiem. Viņas nevar izdot mazturī-
bas apliecības visiem tiem lauku iedzīvotajiem, kuri
pagastā skaitās par mazturīgiem un tādēļ šie ļaudis

pie ārstēšanās netiek, jo viņiem nav tas vienas trešās
daļas, ko samaksāt. Turpretim tiem lauku iedzīvo-
tājiem, turīgiem saimniekiem, saimnieku meitām un
dēliem, kuriem ir iespēja samaksāt vienu trešo daļu
par ārstēšanos, ir iespēja iet pļe ārsta un dabūt vaja-
dzīgo apliecību. Tad viņi var ārstēties, kura slimnīcā
tikai vēlas, piesūtot pēc tam attiecīgai pašvaldībai
rēķinu. Paskatīsimies, kas no lauciniekiem ārstējas
Kemeros! Tur ir daudz laucinieku,_ bet starp viņiem
redzam tikai saimniekus, kuri ārstējas uz valsts un
pašvaldību rēķina, samaksājot vienutrešo daļu paši.
Šāda likuma realizēšana par lauku ārstniecību ilgāk
nav ciešama. Ja valstij nav pietiekoši līdzekļu visu
laucinieku ārstēšanai, tad, protams, pirmā kārta jā-
ārstē tie, kuriem nav iespējas it neka maksāt par
zālēm un par ārstēšanos slimnīcas. Tas ir darba
zemnieks, laukstrādnieks un rokpelnis, kam šī ārstē-
šana jāsniedz. Tāpēc priekšlikums, ko iesniegusi
pašvaldības kommisijā, ka ārstējam] nabadzīgie un
sociāli apgādājamie jeb trucīgļe, jāpārlabo tāda vei-
dā, ka vārdā «trūcīgie" vieta jāliek «mazturīgie".
Atstājot līdzšinējo redakciju, varētu burtiski tulkot
tā, ka ārstēšanu var iegūt tikai ļrucīgie un sociali _ap-
gādājamie. Tā lietu varētu pārprast, jo par trūcī-
giem saprotami tādi, kam nav sevis ārstēšanai nekā-
du līdzekļu; arī mazturīgiem var gan kaut kas but
dzīvības vilkšanai, kamēr viņi ir_ veseli, bet saslim-
stot viņiem nav iespējas sevi ārstēt.

Ceru. ka Augstais nams pieņems mušu priekšli-
kumu un līdz ar to pieņems pašvaldības kommisijas
iesniegto priekšlikumu pārlabotā veida.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds tautas labklā-
jības ministrim Rubulim.

Tautas labklājības ministris V._ Rubulis: Paš-
valdības kommisijā liek priekša pārstrādāt likumu
par lauku iedzīvotāju nodrošināšanu slimības gadīju-
mos, atstājot pašvaldību ārstēšana tikai trūcīgos un
sociāli apgādājamos. Man jāaizrāda, ka valdība šā-
du likumprojektu jau ir izstrādājusi un iesniegusi
Saeimai, kaš to ir nodevusi sociālas likumdošanas
kommisijai. un laikam trešdien, cik man zināms, to ap-
spriedīs. Ar to iesniegtais priekšlikums, pēc mana
ieskata, atkrīt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Jukšinskim.

A. Jukšinskis (kristīgo zemnieku un katoļu frak-
cija) : Saeimas pašvaldības kommisijabalsoju par šo
pārejas formulu, bet pēc tautas labklājības ministra
paziņojuma, ka valdība tādu projektu jau izstrādājusi
un tas pašlaik atrodas Saeimas sociālas likumdoša-
nas kommisijā, kur to var dažādi labot un pārveidot,
mūsu frakciia nar šo pārejas formulu nebalsos.

Man te jāatbild uz sociāldemokrātu runātajā uzbru-
kumiem; viņi ar šo pārejas formulu grib lauku iedzī-
votāju ārstēšanu padarīt _pārāk_ šauru, atstājot tādu
tikai trūcīgajiem un sociāli apgād_ajamiem. Man jā-
paziņo, ka mēs darītu pareizi, ja ārstēšanu slimo _ka-
sēs arī piešķirtu tikai trūcīgietn un sociāli apgādāja-
miem. Ja jūs, kungi, slimo_kasēs nešķirojat trūcīgos
no turīgiem, ja'jūs neraugāties uz algas lļelumu, ja
jūs nešķirojat, vai kāds pelnī 100 latu mēnesī, vai
1000 latu mēnesī, lad man liekas, ka arī lauku iedzī-
votājus nevar šķirot, nevar skatīties _u_z to, vai kā-
dam ir 1 ha vai 10 ha zemes. Mums jaarste visi lau-
ku iedzīvotāji.

Tā kā attiecīgs likumprojekts jau ir nodots Sa-
eimas kommisijam, mēs šodien balsosim pret šo pā-
rejas formulu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas. —
Vārds referentam.

Referents J.Lejiņš-Leja: Par Ulpes pārlabojumu
' pie šī priekšlikuma es ka referents gandrīz nemaz ne-
varu izteikties, jo kommisijā šāds priekšlikums nav
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apspriests. Kaut kas līdzīgs kommisijā gan bija, bet
to noraidīja, tāpēc man jāizsakās arī pret šo pārlabo-
jumu. —

Visumā stāvoklis ir tāds, ka valdība zināmus liku-
ma grozījumus jau ir izstrādājusi, un tāpēc, varbūt,
nebūtu sevišķasvajadzības pieņemt šādu pārejas for-
mulu; bet tā kā šāds priekšlikums nav apspriests,
tad es ka referents to arī nevaru uzturēt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie 4. punkta depu-
tāts P. Ulpe iesniedzis šādu priekšlikumu:

„4. punktā vārda ..trūcīgos" vietā likt vārdu „mazturī-
gos"."

Referents izteicās pret deputāta Ulpes pārlabo-
jumu. Ludzu pacelties tos, kas ir par deputāta Ulpes
pārlabojuma pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir pret ta pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas atturas. Tādu nav. Balsošanas rezultāts:
par deputāta Ulpes priekšlikumu nodotas 28 balsis,
pret — 44 balsis. Deputāta Ulpes priekšlikums no-
raidīts. — Tagad nobalsošanā nāk pašvaldības kom-
misijas priekšlikuma 4. punkts kommisijas redakcijā.
Ludzu pacelties_ tos, kas ir pret šī 4. punkta pieņem-
šanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par tā pie-
ņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.
Tādu nav. Balsošanas rezultāts: par 4. punktu no-
dotas 25 balsis, pret to nodotas 37 balsis. Pašval-
dības kommisijas priekšlikuma 4. punkts noraidīts. —
Deputāti F. Landovskis, K. Mežulis, L. Jeršovs u. c.
iesnieguši likumprojektu, ko lūdzu sekretāru nolasīt.

Sekretārs A. Bļodnieks;
„Saeimas prezidijam.

Lūdzam celt Saeimā priekšā sekojošo steidzamo likum-
projektu:

Likums par ieturētās strādnieku darba algas izmaksu un
piedzīšanu.

1. Visiem algas strādniekiem, kuriem darba devēji —
fabriku, _ darbnīču. saimniecību u. c. uzņēmumu īpašnieki vai
priekšstavji — nav līguma, norunā, likumā vai citādi pare-
dzēta laika izmaksājuši nopelnīto algu, šī alga pilnā apmērā
izmaksājama no valsts līdzekļiem nekavējoši pēc tam, kad
attiecīgam darba inspektoram strādnieki paziņojuši par pienā-
košas algas neizmaksu.

2. No valsts līdzekļiem strādniekiem izmaksātās sum-
mas valdība piedzen no attiecīgiem uzņēmējiem spaidu kārtā.

_ Piezīme. Ja uzņēmēji, nolūkā izvairīties no piedzīšanas,
nabedzinatu _savu mantu, tad ar īpašu likumu uzliekams speci-
āls vienreizējs progresīvs nodoklis visiem pilsētu un lauku ne-
kustamas mantas, kapitālu, fabriku un citu uz strādnieku eks-
pluatācijas dibinātu uzņēmumu īpašniekiem, kā kapitālu vērtība
pārsniedz Ls 5.000.—.

3. Likums stājas spēkā ar izsludināšanas dienu.
Rīgā, 18. februārī. 1932. a.

F. Landovskis, K. Mežulis, L. Jeršovs,
E. Sudmalis, 0. Jankus."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Landovskim.

F._ Landovskis_(strādnieku un zemnieku frakcija) :
Sakara ar vispārējo bezdarbu, kāds tagad pastāv,
redzam, ka bezdarba apstākļi ir ļoti slikti, un redzam
arī, ka sevišķi, pēdējā laikā notiek šķēpu laušana ap
tiem strādniekiem, kurus katru dienu draud izmest
bezdarbnieku armijā, t. i. tiem strādniekiem, kuri
vel kaut cik ir nodarbināti. Mēs zinām, ka lielākā
daļa Latvijas fabriku ir saīsinājušas darba nedēļu.
Vesela rinda fabriku strādā nedēļā 2—3 u. t. t. die-
nas. Ta tad no šīs puses redzam, ka arī to strād-
nieku stāvoklis, kuri patreiz vēl nav izmesti bezdarb-
nieku armijā, ir tāds pats kā tiem 40.000 un vairāk
bezdarbnieku, kas tagad ir Latvijā. Tāpēc strādnie-
ku un zemnieku frakcija iesniedz likumprojektu, kas
šai ziņa ir niecīgs pretnostādījums vispārējam bur-
žuāzijas uzbrukumam Latvijas strādniecībai.

Mēs redzam, ka saīsinātam darba laikam vēl
pievienojas milzīgs uzbrukums strādnieku šķirai —
tasir darba algas neizmaksāšana. Redzam, ka tiem
strādniekiem, kuri vel strada fabrikās, darba alga no-

sista par 25%—50%, un šī pati darba alga netiek iz-
maksāta. Lielākās fabrikas, piemēram Hofs u. c,
ietur_ saviem strādniekiem algu pat līdz 60.000 latu
apmērā. Tā tas ir Hofa uzņēmumos. Tāda pat parā-
dība novērojama arī pārējās fabrikās, piemēram ma-
šīnu fabrikā «Stars" u. t. t. Lai šo nejēdzību no-
vērstu, mēs_ liekam priekšā konkrētu priekšlikumu:
vispirms strādniekiem, kuriem darba alga jau tā sama-
zināta, kuriem tā nosista zem katra eksistences mini-
muma, kuji strādā tikai pāris dienas nedēļā, nedrīkst
neizmaksāt nopelnīto algu. Lai to novērstu, strād-
niekuun zemnieku frakcija liek priekšā uzdot valdī-
bai rūpēties par uzņēmēju patvaļības ierobežošanu,
laijā nebūtu tik liela kā tagad, kad tainav nekādu
šķēršļu, kad uzņēmējs var ar katru strādnieku izrē-
ķināties, ka vien patīk. Valdībai jāsper soļi šīs ne-
jēdzības novēršanai.

Pašreiz uzņēmēju patvaļībai nav nekādu robežu.
Viņi_ var rīkoties ar strādniekiem, kā vien iedomājas,
kura katrā brīdī var to izmest bezdarbnieku armijā.
Un ja ne tā, tad atkal vienkārši neizmaksā algu. Tas
uzņēmējiem ir ļoti izdevīgs aizdevums bez procen-
tiem. Ja uzņēmējiembūtu šie 58.000 latu jāņem no
Latvijas bankas un jāmaksā lielie procenti, tad tas
viņiem būtu ārkārtīgi neizdevīgi; bet tagad sakarā
ar vispārējo krizi ir daudz izdevīgāk ieturēt strād-
nieku algas un pateikt: tur nekā nevar darīt, tā ir
vispārēja krize, mēs nevaram jums izmaksāt. Tā
tad — lai tikai_ strādnieciņi pievelk siksnu un ķepu-
rojas kaut ka tālāk. Ja nu strādnieks nav ar to mie-
rā un_ protestē pret to, ka tikai viņam' jācieš no vis-
pārējas krizes un ne fabrikantu kungiem un citiem
izsūcējiem, tad vajadzīgi aresti un represijas. Ja
protestēs un izies uz ielas, tad mēs zinām, ka notiks
tas pats, kas jau notika 24. oktobrī: policijas jātnieku
pipkas atkal dancos pa bezdarbnieku mugurām. Tā-
pēc arī vajadzīgs šis likums, lai valsts izmaksātu
strādniekiem ieturēto algu un vēlāk šo algu ar spai-
du līdzekļiem piedzītu no uzņēmējiem. Mēs iesnie-
dzam likumprojektu, kas nepieciešams strādnieku
algu nodrošināšanai.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Mežulim.

K. Mežulis (strādnieku un zemnieku frakcija):
Strādnieku un zemnieku frakcijas uzdevumā gribu
teikt dažus vārdus par iesniegto likumprojektu.

_ Patlaban uzņēmēji ir pārgājuši uz vienu jaunu
strādnieku ekspluatācijas veidu. Nepietiek ar to, ka
strādniekus izmet uz ielas, ka darba alga tiek nosi-
sta. Nepietiek ar to,ka uzņēmēji ar sociāldemokrātu
streikjauzības un policijas palīdzību norauj streikus
un mēģina salauzt strādnieku,saimniecisko cīņu, mē-
ģinādami tāda kārtā nosist darba algas. Ar to vien
nepietiek! Uzņēmēji pāriet uz jaunu strādnieku
ekspluatācijas veidu: pariet uz nolīgtās un nopelnītās
strādnieku algas ieturēšanu.

Kā spilgtu piemēru gribu te minēt Jelgavas Hofa
linu apstrādāšanas fabriku, kas ir taisni klasisks pie-
mērs, kāda veida uzņēmēji mēģina izsist no strād-
niekiem ta saucamo „virs-virspeļņu", t. i. virspeļņu
virs tas virspelnas, ko viņi jau parasti saņem. Uz-
ņemeji izsit divkāršu virspeļņu tādā kārtā, ka neiz-
maksa strādniekiem visu nopelnīto algu. Hofs Jel-
gava praktizē to tāda veidā, ka katru gadu sistemā-
tiska tetur no strādniekiem darba algu par vairāk
nedēlam. Kad strādnieki sāk prasīt savu algu, sāk
streikot, viņš suta uzņēmumā savus aģentus, kā tas
notiek patlaban, sūta sociāldemokrātu partijas bie-
drus un sportistus, kuri nodarbojas uzņēmumā ar aģi-
tāciju, ka nevajaga streikot, bet padoties uzņēmējam
— gan jau uzņēmējs tadapmierināšot viņu prasības.
Tāda pat veida, ar sociāldemokrātu aģentu sakūdī-
tam neapzinīgām sievietēm pirms pāris mēnešiem
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streiks Jelgavas Hofa fabrikā tika salauzts. Patla-
ban Jelgavas Hofa_ fabrika strādnieki atkal ir uzsā-
kuši streiku. Strādnieku un zemnieku frakcija ie-
sniegs valdībai_ jautājumu par to, ko tautas labklājības
ministris doma darīt ar Hofu un viņa strādniekiem,
kur pašlaik 1100 strādniekiem netiek izmaksāta alga.
Bet, kamēr šis jautājums vel tiks iesniegts un kamēr
ministris spēs dot atbildi, mes, jau iesniedzot šo li-
kumprojektu, gribam apgaismot šo Jelgavas gadī-
jumu. Tas, ka jau teicuir klasisks piemērs.

Tagad Hofs ir ieturējis darba algu apmēram par
5 nedēļām, kopsumma pāri par 60.000 lattu. Kad
strādnieki pieprasa algas izmaksāšanu un sakarā ar
to neiet darba, tad Hofa uzpirktie sociāldemokrātu
aģitatori kūda mazapzinīgas strādnieces, lai tās
streiku beigtu. Te nāks Višņa vai Veckalns uz ka-
tedras, lai to atspēkotu. Es visu deputātu un klāt-
esošo bezdarbnieku priekša prasu viņiem, ar ko no-
darbojas Jelgavas sociāldemokrātu organizācija. Ko
ta dara_ tad, kad Hofa fabrikas 1100 strādnieku —
900 strādnieču un 200 strādnieku — ir izgājuši cīņā
par savam darba algām, vai tā nodarbojas ar streika
atbalstīšanu, vai ar streika laušanu! Visur sasauktās
tautas sapulces sociāldemokrāti ir aģitējuši par to, ka
strādniekiem streiks jāizbeidz, ka viņi ar to nekā ne-
panāks. Viņi ir uzstājušies kā uzņēmēju aģenti un
atklāti aģitējuši par streika izbeigšanu. Te ir iera-
dušies vairāk Jelgavas Hofa fabrikas strādnieku.
Vai jums viņu priekša nebūs kauns visu to noliegt?
Mes _visu sapulcējušos priekšā atklāti sakām, ka uz-
ņēmēji uzbrūk strādnieku nopelnītai darba algai ap-
vienotiem spēkiem — ne tikai tādā veidā apvieno-
tiem speķiem, kas balstās uz valsts varu un ar poli-
tiskas pārvaldes un policijas palīdzību, laužot strei-
kus, neļaujot sasaukt sapulces, bet arī tādā veidā, ka
streikus mēģina lauzt ar sociāldemokrātu partijas
aparātu.

Ja _sociāldēmokrati mēģinās apgalvot, ka tie ir
tukši vardi, ka tie nav nekādi fakti, es minēšu vienu
faktu, kas notika nesen — tikai vakar pīkst. 12. Strei-
kotāji aizgāja Tautas namā un prasīja telpas — ne
jau sapulces sasaukšanai, bet vienīgi strādnieku pār-
stāvji, 11 cilvēku, kas sastāda streika komiteju, bija
sanākuši un lūdza telpas Tautas namā, lai apsprie-
stos, jo Hofa uzrīdītā policija bija izdzinusi šos strād-
niekus no fabrikas telpām un viņiem nebija, kur lik-
ties; viņiem bija vajadzīgas telpas, lai apspriestos
par savu stāvokli, lai apspriestos, ko darīt un kā cī-
nīties. Sociāldemokrātu līderi ne tikai neielaida vi-
ņus Tautas namā, neierādīja viņiem telpas, bet uz-
rīdīja viņiem policiju. 10 minūšu pēc tam, kad strād-
nieki bija aizgājuši no Tautas nama, no kurienes vi-
ņus izdzina, uz sociāldemokrātu aicinājumu ieradās
policija un meklēja dumpiniekus, kuri bija izdzīti no
Tautas nama. (Saucieni.) Paprasait Tautas nama
apkalpotājam; viņš jums to pateiks! (Saucieni.) Es
jums kategoriski apgalvoju šo faktu, un to jums va-
rēs apgalvot arī tie Jelgavas strādnieki, kas šodien
šeit ieradušies klausīties šo likumprojektu.

Saņemot kopā visu šī likumprojekta saturu, mēs
visas Latvijas strādniecības priekšā konstatējam, ka
šeit, no vienas puses, notiek strādnieku cīņa par sa-
vu darba algu, par neizmaksāto darba agu, bet, no
otras puses, viņiem pretim kā akmens siena stāv uz-
ņēmēju, valsts aparāta un sociādēmokratijas arod-
birokratisko līderu vienotā fronte, kas traucē šo grū-
to saimniecisko cīņu. Šo konstatējot un iesniedzot
šo _likumprojektu, mēs atklāti pasakām visai tai
strādniecībai, kas vēl seko nodevīgiem sociāldemo-
krātu līderiem, un it sevišķi tiem strādniekiem, tiem
tūkstošiem un desmitlm tūkstošu strādnieku, kam tie-
šām jau šodien alga nav izmaksāta un kas visiem
līdzekļiem cīnās par algas izmaksu — mēs sakām

tiem, ka šī likumprojekta tālāk virzīšana un pieņem-
šana atkarājas no viņiem pašiem. Ja strādnieki ne-
mēģinās mobilizēt savus cīņas spēkus šī likumpro-
jekta aizsargāšanai, ja strādnieki neatbalstīs visiem
spēkiem strādnieku un zemnieku frakciju, kas šo li-
kumprojektu iesniedz, un ja strādnieki neies cīņā par
to, tad šis likumprojekts netiks pieņemts.

Bet par ko tad ir runa šinī likumprojektā? Ne
vairāk, ne mazāk, kā vienīgi par to, lai ieturētā alga
tiktu kārtīgi izmaksāta, lai strādniekiem rastos ie-
spēja saņemt tos pašus nelaimīgos 2 un 3 latus dienā,
ko viņi nopelnījuši. Strādniekiem nav jānododas illū-
zijām, nav jācer, ka šie kungi pieņems šo likumpro-
jektu tikai tāpēc, ka mēs viņu še pabaidām. Lai to
panāktu, strādniekiem pašiem aktīvi jāuzstājas, aktī-
vi jācīnās par šī likumprojekta realizēšanu, aktīvi, jā-
cīnās pret uzņēmējiem un viņu rokas puišiem — so-
ciāldemokrātiem.

Bet šī cīņa nav tikai vārdu cīņa. Jācīnās, jāiet
uz ielas — tas ir vajadzīgs! Bet tas nav viss! Lai
cīņu veiktu, jābūt stiprām cīņas organizācijām. Pēc
tam, kad ir slēgtas legālās arodbiedrības, katrā uz-
ņēmumā katram strādniekam, tāpat kā bezdarbnie-
kiem, jāmēģina sasniegties rokas, jāmēģina sazinā-
ties, jāmēģina satvert savus strādnieciskos spēkus,
savu strādniecisko nemieru fabriku komitejās un tā
saucamās arodgrupās, kas vadītu visa uzņēmuma
strādnieku cīņu, kas spētu signalizēt briesmas, kas
nāk no uzņēmēju puses algu samazināšanas, vai algu
neizmaksas ziņā. Tāpēc cīņa kā par šo likumpro-
jektu, tā par strādnieku stāvokļa aizsargāšanu nav
domājama kā kaut kas abstrakts, bet kā konkrēta cī-
ņa, kūpas organizēšanai dibināmas fabriku komitejas
un arodgrupās, aptverot katru uzņēmumu, katru dar-
ba vietu, lai neiznāktu, kā patlaban pie Hofa, kad
strādniekiem vajadzīgā brīdī nebija iespējams ievē-
lēt savus pārstāvjus, ievēlēt streika komiteju. Lai
turpmāk būtu labāki cīņas apstākļi, kā Jelgavas Hofa
uzņēmumu strādniekiem, tāpat arī citu uzņēmumu
strādniekiem nekavējoties jāmēģina organizēties.

Policija neļauj strādniekiem organizēties. Mēs
zinām, ka policija neļauj sasaukt pat arodbiedrību di-
bināšanas sapulces, viņa slēdz strādnieku arodbiedrī-
bas, met arodbiedrību statūtu parakstītājus cietumā,
piemēro viņiem Kerenska likumu u. t. t., u. t. t. Strād-
nieku arodbiedrības nespēj ~ funkcionēt. Saprotama
lieta, ka šādos apstākļos strādniekiem jāatrod kāda
izeja. Un tāda izeja ir — plašs arodgrupu tīkls uz-
ņēmumos.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt Me-
žul, lūdzu runāt par iesniegto likumprojektu!

K. Mežulis (turpina): Es iau arī runāju par to!
Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Lūdzu nepo-

lemizēt ar mani!
Ķ. Mežulis (turpina): Likumprojektu varēs da-

būt tikai tad, ja strādnieki organizēti ies cīņā par to.
Turpretim, ja likumprojektam nebūs strādnieku at-
balsta, ja tam nebūs lauku un pilsētu strādnieku cīņas
atbalsta, ja strādnieki neizies atklātā cīņā par likum-
projekta izdošanu, ja viņi neies uz ielām un nerīkos
demonstrācijas, tad šis likums būs tikai tukša pa-
pīra lapa,_ko noguldīt Saeimas archīvā. Tāpēc strād-
niekiem jāuzsāk organizēta cīņa. Latvijas bezdarb-
nieki organizē 3. martā demonstrāciju ...

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt Me-
žul, tam vairs nav nekāda sakara ar iesniegto likum-
projektu. Jums taču likumprojekta saturs ir zināms?

K. Mežulis (turpina): Šo likumu varēs pieņemt
un uzspiest buržujiem tikai tad, ja arī nodarbinātie
strādnieki 3. martā izies cīņā par savu prasību iz-
pildīšanu!

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt Me-
žul, ņemu Jums vārdu! — Vārds deputātam Višņam.
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J. Višņa (sociāldemokrāts): Godājamie tautas
vietnieki! Sakarā ar iesniegto likumprojektu strād-
nieku un zemnieku frakcijas runātāji, kā jau parasts,
gandrīz nemaz nerunāja par savu projektu, bet gal-
venā kārtā sāka atkal paust nepatiesības, aplamības
un mest rupjus apvainojumus Latvijas arodbiedrību
centrālbiroja arodorganizācijām un Latvijas sociāl-
demokrātu frakcijai un partijai. Tāpēc gribu atbildēt
ne Mežulim, kurš nav mūsu atbildes cienīgs, bet esmu
spiests atbildēt tiem deputātu kungiem, kuri šai Aug-
stajā namā klausās šīs kārtējās Mežuļa nepatiesības.

Tos Jelgavas Hofa fabrikas strādniekus, kuri ir
mušu arodbiedrības biedri, streika laikā uztur mūsu
organizācijas. (Ķ. Mežuļa starpsauciens.) Mežuļa
kungs! Jūs varbūt gribētu, lai tas tā būtu, bet, diem-
žēl, šī Jūsu maldīgā cerība nav piepildījusies! Visi
tie mūsu arodbiedrību biedri, kuri piedalās streikā,
saņem no savām organizācijām streika laikā kārtē-
jus pabalstus, kamēr jūs savus biedrus barojat tikai
ar tukšiem vārdiem. (Ķ. Mežulis no vietas: «Tie ir
streiklauži!") Par uzpirkšanām Jūs vislabāk zināsit!
(Ķ. Mežulis no vietas: «Provokātors!")

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Saucu depu-
tātu Mežuli pie kārtības!

J. Višņa (turpina): Vai atceraties vēl deputātu
Zlaugotni-Cukuru un vai zināt par ko viņš no jūsu
frakcijas izmests? (Ķ. Mežuļa starpsaucieni.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lūdzu deputātu Me-
žuli apmierināties! Jūs savu runu jau esat noru-
nājuši!

J. Višņa (turpina): Es vēlreiz atkārtoju, ka tie
strādnieki, kas ir mūsu arodbiedrības biedri, saņem
no mūsu organizācijām pabalstus pa visu streika lai-
ku. Jūs, turpretim, acīmredzot, neesat spējīgi savus
piekritējus barot ne ar ko citu, kā ar tām nepatiesī-
bām un rupjībām, ko jūs šeit sarunājat. Tāpēc esiet
apmie_rināti,_ nerūpējieties par mūsu organizācijām —
par tam mēs rūpējamies paši! (Ķ. Mežuļa starp-
sauciens.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt Me-
žul, tagad taču vārds nav dots Jums! (Ķ. Mežulis
no vietas: «Lai viņš nemelo!") Deputāt Mežul!
Vēlreiz saucu Jūs_pie kārtības. Ja neapmierināsities,
likšu priekša izslēgt Jūs no sēdes.

J. Višņa (turpina): Mums Jūsu aizrādījumi nav
vajadzīgi! Mes paši zinām, ko darīt; gan mūsu or-
ganizācija zinās, kā gādāt un palīdzēt saviem strei-
kojošiem biedriem.

Kas attiecas uz Mežuļa pārmetumu, ka viņa
frakcijas biedrs Jelgavā nav laists Tautas namā, tad
es to pilnīgi saprotu: mūsu tautas nami atvērti visiem
strādniekiem, bet tādiem negodīgiem cilvēkiem, kāds
ir Mežulis, tautas namu durvis ir slēgtas.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Prezidijs liek priekšā
nodot šo likumprojektu sociālās likumdošanas un ju-
ridiskai kommisijam. Iebildumu nav? Likumpro-
jekts nodots minētām kommisijam.

Deputāti F. Menderis, J. Celms, A. Rudevics, .1.
Višņa, P. Ulpe u. c. iesnieguši likumprojektu, ko lū-
dzu sekretāru nolasīt.

Sekretārs A. Bļodnieks:
«Saeimas prezidijam.

Lūdzam celt priekšā Saeimai sekojošo likumprojektu:
Pāgrozījumi un papildinājumi civilprocesa likumos.
I. Cīv. pr. lik. 184. panta piezīmi pārgrozīt un izteikt

šādi:
Prasības lietās par neizmaksātu darba algu tiesnesis pie-

spriež prasītajam par labu'no atbildētāja lietas vešanas izde-
vumus no 15%—25% no piespriestās darba algas summas.

II. Cīv. pr. lik. 867. pantu papildināt ar sekojošo pie-
zīmi :

Prasības lietās par neizmaksātu darba algu tiesa pie-
spriež prasītajam,par labu no atbildētāja šinī pantā paredzētos
lietas vešanas izdevumus dubultā apmērā.

F. Menderis, A. Rudevics. P. Ulpe, J. Višņa, H. Kau-
piņš, J. Celms, F. Cielēns, E. Dzelzītis, P. Zeibolts."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Prezidijs liek priekšā
nodot šo likumprojektu juridiskai kommisijai. Iebil-
dumu nav? Likumprojekts nodots minētai kommi-
sijai.

Deputāti G. Mīlbergs, K. Bachmanis, J. Šterns,
A. Bļodnieks u. c. iesnieguši priekšlikumu, ko lūdzu
sekretāru nolasīt.

Sekretārs A. Bļodnieks:
„Saeima nolemj: uzdot valdībai grozīt 1929. g. 14. maija

instrukciju pie noteikumiem oar darba atļauju izdošanu ār-
valstniekiem tādā kārtā, ka šīs instrukcijas 10. pantā pare-
dzētās kollektīvās atļaujas izsniegšanas vietā no katra lauk-
strādnieka-ārvalstnieka tiktu prasīta atsevišķa personīga at-
ļauja strādāt Latvijā.

Šīs atļaujas izdodamas tikai tad, ja Tautas labklājības
ministrija ir konstatējusi vietēja darba spēka trūkumu."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Mīlbergam.

G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija): Tautas vietnieki! Likumprojektu par strād-
nieku ievešanu un nodarbināšanu pašreiz apspriež
lauksaimniecības kommisijā, bet tā realizēšana, tā
pieņemšana plenārsēdē vēl nav izlemta. Tāpēc mēs,
zināma deputātu grupa, liekam priekšā Augstajam
namam pieņemt šo priekšlikumu, kas Tautas labklā-
jības ministrijai dod iespēju sākt kārtot šo jautājumu
pirms likuma pieņemšanas. Ir nenormāli, ja mums
pašreiz ir milzīgs vairums bezdarbnieku, bet tanī pa-
šā laikā ievedām vairāk kā 20.000 ārzemnieku. Paš-
reiz, kad mums ir 40.000 bezdarbnieku, Latvijā ir
vēl 6000—7000 ārzemnieku, kā to mums ziņoja Iekš-
lietu ministrijas pārstāvis lauksaimniecības kommi-
sijā. Tāpēc es, kā šī priekšlikuma pirmais parakstī-
tājs, lūdzu Augsto namu šo priekšlikumu pieņemt bez
kādiem iebildumiem un virzīt tālāk.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Zeiboltam.

P. Zeibolts (sociāldemokrāts): Ir pienācis pē-
dējais laiks ierobežot ārzemnieku ievešanu Latvijā.
Pašlaik mums ir visdrausmīgākais bezdarba stāvo-
klis, jo Latvijā ir vairāk kā 40.000 bezdarbnieku, bet
arvien vēl tiek ievesti ārzemnieki kā laukiem, tā arī
pilsētu rūpniecības iestādēm. Pagājušā gadā ievests
24.000 laukstrādnieku-ārzemnieku. Rūpniecības ie-
stādēs nodarbināti 13.000 ārzemnieku. Nevienā pašā
valstī nav tāda stāvokļa, kāds ir pie mums Latvijā.
Kad mums ir vislielākais bezdarbs. Tautas labklājī-
bas ministrija vēl atļauj nodarbināt mūsu Latvijas
rūpniecības uzņēmumos ārzemniekus un pat atļauj
ievest ārzemniekus-laukstrādniekus. Tanī pašā laikā ,
mūsu bezdarbniekus-pilsētniekus dzen uz laukiem,
piemaksājot lielajiem lauku īpašniekiem, ja tie pie-
ņem bezdarbniekus par puišiem vai meitām. Bez
tam tanī pašā laikā valdība pat atbalsta zemnieku sa-
vienības organizāciju par ārzemnieku strādnieku ie-
vešanu ar 10 latu par galviņu. Šāds stāvoklis ir pil-
nīgi nenormāls.

Loti maz ticams, ka likums, ko tagad izstrādā
Saeimas kommisijas, dabūs vairākumu. Pēc manis
ir pierakstījies pie vārda zemnieku savienības runā-
tājs, kas droši vien uzstāsies pret šo priekšlikumu un
ta tad visa visumā atkal uzstāsies par to, ka ārzem-
nieki Latvijā ievedami. Sociāldemokrātu strādnieku
partija vienmēr ir bijusi par to, ka ārzemju strādnie-
ku ievešana noliedzama. Arī šodien sociāldemo-
krātu strādnieku partijas frakcija aizstāv šo prasību.
Sociāldemokrātu partijas frakcija balsos par šo
priekšlikumu, ko iesniegusi viena Saeimas deputātu
grupa.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Ankipanam.

F. Ankipans (sociāldemokrāts): Visus šos ga-
dus, kamēr Latvijā valdība praktizēja tā saucamo
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balto vergu ievešanu — ar tādu vārdu apzīmējot Lat-
gales darba tautu —, nepārtraukti visās tautas sa-
pulces ka pilsoniskie, tā citi aģitatori, kas brauca uz
Latgali, runājot par šo jautājumu, ir teikuši, ka ir ļoti
netaisni, ja mušu mazā valsts visiem tiem bezdarb-
niekiem-latgaliešiem, kas ir galvenā kārtā laukstrād-
srtadnieki, atņem maizi, ievedot strādniekus no ār-
zemēm. Bet līdz pašam beidzamam laikam valdības
neka nav _darījušas_, lai tas nenotiktu, neskatoties uz
to, ka šinīs valdības ir darbojušies arī Latgales pil-
sonisko grupu pārstāvji. Tie nekā nav darījuši. Ir
jāsaka, ka tas ir aizgājis jau tik tālu, ka pašiem so-
lītajiem pec tik daudz solīšanas, ka tas tiks izpildīts,
jau ir kļuvis neomulīgi, jo vēl nekas nav izdarīts. Es
domāju, Latgales pilsoniskie deputāti arī neizpildīs to,
ko viņi šeit sola. Nav nekādas garantijas, ka ari šī
valdība ko izdarīs, jo līdz ar to no otras puses šim
virzienam nāk pretim_ gājiens, kas prasa atcelt lē-
mumu par strādnieku-ārzemnieku neievešanu un pra-
sa_ atkal ievest strādniekus kollektīvā veidā. Zinā-
mās organizācijas prasa dot viņām brīvu rīcību. Pro-
tams, viena daļa, varbūt, ievedīs strādniekus kontra-
bandas ceļā, jo pierobežas joslā ir zināmas privilēģi-
jas, un viņas izmantos stāvokli un ievedīs strādnie-
kus zināmā attālumā no robežas bez kādām sevišķām
atļaujām. Tāpat arī šeit darīs visu iespējamo un pie-
robežas josla tāpat būs ārzemju strādniekiem nosēta.

Visbēdīgākais ir tas, ka mūsu strādniekus, kuri
šeit iebrauc, negrib reģistrēt bezdarbniekos. Šodien
pat viņiem ir mēģināts iestāstīt, ka tāda reģistrēša-
nās nemaz neesot vajadzīga, ka viņiem sarīkošot
kursus, lai viņi iemācītos, kā strādāt u. t. t. Visi šie
soli jāuzskata par tādiem, lai nomierinātu uz acu-
mirkli prātus un lai iebraukušie strādnieki nevarētu
organizēti uzstāties ar savām kategoriskām pra-
sībām.

Tomēr,_ man jāsaka, ir beidzamais laiks valdībai
padomāt, kādus soļus šeit spert; citādi nonāk neērtā
un neiespējamā stāvoklī tie laukstrādnieki, kuri ar
lielsaimniekiem ir sarakstījušies, bet kuri pagaidām
nav saņēmuši noteiktas atbildes — lielsaimnieki vien-
kārši atbild, ka vīni Vēl nevarot dot galīgu piekrišanu
pieņemšanai darbā, jo nezinot, kādas algas būšot jā-
maksā, nezinot, cik par viņiem rūnējoties valdība un
nezinot, kādā veidā izškiršoties jautājums par ārzem-
nieku ievešanu. To raksta tie lauksaimnieki, kuriem
laukstrādnieki pavasarī būs vajadzīgi, un taisni tiem,
kas pie viņiem iau vairāk gadu strādājuši. Viņi visi
c-aida drīzu atbildi, ko šinī jautājumā teiks valdība un
kādus soļus spers Saeima. Man liekas, tāpēc ir pie-
nācis pēdējais laiks spert kādus soļus mūsu lauk-
strādnieku aizsargāšanai.

Ja pieņemtu iesniegto priekšlikumu, tad, es do-
māju, šis jautājums būtu kaut cik nokārtots. Tāpēc
es domāju, ka par šo priekšlikumu balsos bez izņē-
muma visas latgaliešu frakcijas, arī tās, kuras 10
gadu ir turējušās kopā ar saviem sabiedrotiem la-
bajā spārnā, kas ir par laukstrādnieku ievešanu. Es
domāju, ka latgaliešu grupām tagad atklāti jādeklarē,
ka viņas ir pret ārzemju laukstrādnieku ievešanu. Ja
arī viņas paslepšus domā ko citu un domā savā turp-
mākā darbībā koalīcijā šinī jautājumā saprasties, tad,
man liekas, atklātībā viņām jāpanāk šīs lietas nokār-
tošana. Pašreiz šī priekšlikuma pieņemšanai ir ļoti
liela nozīme, sevišķi Latgali tas ļoti interesē; tāpēc
visiem jābalso par šo priekšlikumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas. —
Lieku uz balsošanu deputāta G. Mīlberga u. c. ie-
sniegto priekšlikumu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par
deputāta G. Mīlberga u. c. iesniegto priekšlikumu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lū-
dzu pacelties tos, kas atturas. Par deputāta G. Mīl-
berga u. c. iesniegto priekšlikumu nodotas 45 balsis,

pret to nodotas 19 balsis, atturējušies 2. Deputāta G.
Mīlberga u. c. priekšlikums pieņemts. —

Deputāti A. Gailītis, G. Mīlbergs u. c. iesnieguši
likumprojektu, ko lūdzu sekretāru nolasīt.

Sekretārs A. Bļodnieks:
„Saeimas prezidijam.

Pagodināmies likt priekšā Saeimas prezidijam likumpro-
jektu Saeimas pieņemšanai.

Papildinājums likumā par krizes ankarošanas nodokli.
Likuma par krizes apkarošanas nodokli (lik. krāj. 1931. g.

256) 4. pantu papildināt ar 2. piezīmi sekojoši: .
2. piezīme. Piensaimnieku sabiedrības un eksportkautu-

ves atsvabinātas no krizes apkarošanas nodokļa.
Rīgā, 1932. g. 20. februārī.

Saeimas deputāti: A. Gailītis, G. Mī'bergs, V. Gulbis,
K. Pauluks, J. Rancans, rf. Celmiņš, A. Eglītis,
E. Laimiņš. J. Birznieks, J. Lejiņš-Leja, J. Meža-
rauos, H. Dzelzītis, A. Stūre, A. Lukins, J. Ba-
lodis, St. Ivbuls."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputāam
Gailītim.

A. Gailītis (zemnieku savienība): Augsti godātie
deputātu kungi! Pagājušā gadā valdība sakarā ar
valsts saimnieciskām grūtībām izdeva satversmes 81.
panta kārtībā likumu par krizes apkarošanas nodokli.
Šis likums ir ķēris arī tādas nozares, uz kurām bū-
tībā šis nodoklis nebūtu attiecināms. Viena no šā-
dām nozarēm ir lauku piensaimniecība. Lauksaim-
niekiem ir viens galvenais ienākumu avots — sviesta
ražošana. Sakarā ar sviesta ražošanu piensaimnie-
cība ir tā nozare, kas lauksaimniekiem dod tiešo ie-
nākumu. Ja tagad runā par krizes apkarošanas no-
dokļa attiecināšanu ari uz šo nozari, tad jāpiezīmē,
ka lauksaimnieki jau paši par sevi maksā krizes no-
dokli bez šī likuma.

Mūsu valsts patērē 12.000.000 kg sviesta gadā.
Ja 3 gadus atpakaļ 1 kg sviesta maksāja Ls 3.—, bet
šodien— Ls 1.50, tad jāsaka, ka tagad, pēc 3 gadiem,
krizes nodokļa ir uzlikts vairāk kā Ls 1.60 par kg.
Ja sarēķinām kopā par visiem 12.000.000kg, tad da-
būsim 18 miljonu latu gadā. Šis skaitlis liecina, kāds
krizes nodoklis jau tagad atvilkts no lauksaimnieku
ienākumiem resp. sviesta.

Deputātu kungi, ievērojot minētos skaitļus, gribu
aizrādīt, ka nekādā ziņā likumu par krizes apkaro-
šanas nodokli nevar attiecināt uz lauku pienotavām.
Tāpēc likuma 4. pantu lūdzu papildināt ar šādu 2. pie-
zīmi: ..Piensaimnieku sabiedrības atsvabinātas no
krizes apkarošanas nodokļa." Bez tam lūdzu Augsto
namu nodot šo likumprojektu izskatīt finanču, tirdz-
niecības un rūpniecības kommisijai.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Mīlbergam.

G. Mīlbers:? (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija):. Kā šo likumprojektu, tā ari nākošos divus
likumprojektus ir parakstījuši arī jaunsaimnieku un
sīkgruntnieku frakcija. Mēs to darījām tāoēc. ka
mūsu sviesta tirgus ir stipri sašaurinajies, ka lauk-
saimniekiem p-andrīz nav vairs nekādas izejas. Šis
un arī nākošie likumprojekti cenšas lauksaimnieku
stāvokli mazliet atvieglot. Pateicoties šiem likum-
projektiem, būs iespējams samazināt sviesta ražo-
tāju izdevumus, un līdz ar to, varbūt drusku palieli-
nāsies arī viņu niecīgā peļņa.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas.
— Prezidijs liek priekšā nodot šo likumprojektu fi-
nanču, tirdzniecības un rūpniecības kommisijai. Ie-
bildumu nav? Likumprojekts nodots minētai kom-
misijai. —

Deputāti A. Gailītis, G. Mīlbergs. A. Blodnieks,
A. Eglītis u. c. iesnieguši likumprojektu, ko lūdzu se-
kretāru nolasīt:
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Sekretārs A. Bļodnieks:
„Saeimas prezidijam.

Pagodināmies likt priekšā Saeimas prezidijam' likumpro-
jektu Saeimas pieņemšanai.

Papildinājumi un pāi grozījumi nodokļu nolikumā»
Nodokļu nolikuma (Saeimas kodifik. nodaļas 1928. g. iz-

devums) 6., 58., 110. pantu un 280. panta piezīmi papildināt
sekojoši.

6. panta 2. punktu izteikt šādi:
2) valsts, kommūnāliestādes, piensaimnieku sabie-

drības, eksportkautuves un dažādas biedrības
un savienības ar vispārderīgu vai labdarīgu
mērķi bez peļņas gūšanas nolūka.

58. pantu papildināt ai jaunu 7. punktu šādi:
7) piensaimnieku sabiedrībām un eksportkautuvēm

piederošā zeme un nekustamas mantas.
110. pantu papildināt ar jaunu 9. punktu šādi:

9) piensaimnieku sabiedrībām un eksportkautuvēm
piederoša zeme un nekustamas mantas.

280. panta piezīmi papildināt ar teikumu:
Sās piezīmes noteikumi nezīmējas uz piensaimnieku

sabiedrībām un eksportkautuvēm.
Rīgā, 1932. g. 20. februārī.

Saeimas deputāti: A. Gailītis, G. Mīlbergs, J. Ran-
cans, E. Laimiņš, V. Gulbis,, M. Celmiņš, A. Eglī-
tis, J. Birznieks, K. Pauluks, H. Dzelzītis, A. Lu-
kins, J. Lejiņš-Leja, J. Mežaraups, A. Stūre, J.
Balodis, St. Ivbuls."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds zemnieku
savienības deputātam H. Dzelzītim.

H. Dzelzītis (zemnieku savienība): Loti godātie
deputātu kungi! Piensaimniecība un līdz ar to arī
piena ražotāji un pārstrādātāji pārdzīvo grūtus brī-
žus. Cenas krīt, ārzemju tirgus ierobežo visvisā-
diem līdzekļiem: Anglija un Vācija savus tirgus cen-
šas noslēgt un panākt, lai par Latvijas sviestu neda-
būtu pienācīgi augstu cenu. Neskatoties uz to, šī
nozare ir viena no tām nozarēm, kas ir visnepiecie-
šamākā mūsu saimnieciskai dzīvei un kas dod vis-
vairāk ārzemju valūtas. Agrāk ieņēmumi par ekspor-
tēto sviestu bija trešajā vietā, bet tagad ieņem jau
pirmo vietu. Visvairāk ārzemju valūtas dod tieši
sviesta eksports. Neskatoties uz to, ka pagājušā
gadā sviesta izvests vairāk nekā iepriekšējos gados,
ienākumi par sviestu tomēr nebija tik lieli; to bija
47.000.000 latu. Šogad mēs stāvam varbūt vēl lie-
lāku cenu svārstību priekšā, un tomēr nav citas iz-
ejas kā mēģināt atbalstīt visiem līdzekļiem šo pašu
piensaimniecības nozari.

Visas piensaimnieku sabiedrības ir atzinušas, ka
samazināmas algas, ka samazināmi citi izdevumi ap-
vienojoties. Pagājušā gadā apvienojušās 60 moder-
niecības, kas iepriekšējā gadā pašas pārstrādāja pie-
nu un ražoja sviestu eksportam, lai varētu kopīgi ra-
žot un eksportēt labāku preci. Ir paredzēts arī pa-
mazināt procentus.

Bet ar to vēl nepietiek. Visi nodokļi, kas gul-
stas uz piensaimnieku sabiedrībām, jāatceļ, lai arī
tādā kārtā panāktu izdevumu samazināšanos.
Priekšā liktais projekts paredz, ka ienākuma nodo-
klis no piensaimnieku sabiedrībām nebūtu ņemams.
Jāatzīmē tas pilnīgi nenormālais stāvoklis, kāds ir ta-
gad, jo piensaimnieku sabiedrības nekā nepelni. Pien-
saimnieku sabiedrību uzdevums ir pārstrādāt pienu;
peļņa var būt tikai uz pārstrādāšanas izdevumiem.
Moderniecībām, kuras šādā vai tādā veidā ir uzminē-
jušas, kādibūs izdevumi, līdz ar to nekādas peļņas
nav; bet tās moderniecības, kas šādu, vai tādu ie-
meslu dēļ ir paredzējušas, ka pārstrādāšanas izde-
vumiem viņām vajaga atvilkt zināmas summas, un
gada beigās, taupīgi saimniekojot, kādus santīmus uz
kilo atlicina, to uzskata par peļņu. Faktiski tā nav
peļņa

^ tikai šī summa ir lauksaimniekiem mazāk iz-
maksāta. Ja agrākos gados nav notikusi vajadzīgā
amortizācija, un ja attiecīgā gadā atvelk vairāk, lai
segtu iepriekšējo gadu iztrūkumu, tūlīt ir klāt nodokļu
inspektors un apliek šo lieko summu ar nodokli. Tā-

pat, jakāda piensaimnieku sabiedrība ir cietusi zau-
dējumus un nākošā gadā uzņem budžetā lielāku sum-
mu, atkal ir klāt nodokļu inspektors.

Savādi, ka uz piensaimnieku arodbiedrībām at-
tiecināta ienākuma nodokļa paaugstināšana krizes ap-
karošanai. Tas bija aizrādīts jau, runājot par iepriek-
šējo likumprojektu, un man jāsaka, ka vispārīgi mo-
derniecības jau daudz ziedo krizes apkarošanai — ne-
vis labprātīgi, bet, tirgus apstākļu spiestas, ziedo kri-
zes apkarošanai ar preču palētināšanos. Tagad vi-
ņām bez tam vēl jāmaksā netaisni nodokļi. Šāds stā-
voklis ir pilnīgi nepieņemams, un Saeimai piensaim-
niecību izdevumi, ciktāl tie izpaužas nodokļos, jā-
samazina.

Tas pats jāsaka arī par tirdzniecības un rūp-
niecības nodokli, kas paredzēts nodokļu nolikuma
280. panta. Ari šinī ziņā stāvoklis ir absolūti nepie-
ņemams, jo šis nodoklis ļoti stipri skars mūsu mo-
derniecības, mušu piensaimniecības. Tāpēc arī zem-
nieku savienības un citu parakstītāju uzdevumā es
lūdzu šo likumprojektu nodot kommisijai, lai tas jau
drīza laika iegūtu likuma spēku.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Celmam.

J. Celms (sociāldemokrāts): Godātie deputāti!
Šinī likuma ierosinājumā paredzēts atsvabināt no vi-
siem nodokļiem — no progresīvā ienākuma nodokļa,
nekustamas mantas nodokļa uz laukiem un pilsētās,
tāpat arī no procentuāla peļņas nodokļa visas kop-
pienotavas un eksportkautuves. Mēs jau bieži esam
aizrādījuši

^
uz to, ka mūsu likumdošanā jau sen ir ie-

zīmējies tāds ceļš, ka nodokļus cenšas galvenā kārtā
novelt uz pilsētu iedzīvotājiem, uz algotiem darbinie-
kiem un, cik iespējams, atsvabināt no tiem visus
lauku iedzīvotajus.šinī gadījumā ari lauksaimnieku
un zemkopības uzņēmumus. Šeit ir runa par zināma
veida kooperatīviem, kaut arī ne tīrā veidā, jo pien-
saimnieku sabiedrības nav tīri kooperatīvi, kas varē-
tu pretendēt uz atsvabināšanu no nodokļiem; šie koo-
peratīvi ne reti ļzdala saviem biedriem ievērojamas
dividendes. Tomēr ļevērojot to, ka te it kā gribētu pa-
radīt zināmu labvēlību kooperācijai vispārīgi, mēs,
neskatoties uz aizrādītiem apstākļiem, balsosim par
šī likumprojekta nodošanu kommisijam, gan tikai ar
vienu noteikumu: mēs kommisijā centīsimies panākt
šo atvieglojumu izplatīšanu uz visiem bez izņēmuma
tīra veļda kooperatīviem, proti — arī uz strādnieku
kooperatīviem. Ja mēs kommisijā panāksim, ka šos
atvieglojumus varēs piemērot arī strādnieku koope-
ratīviem, tad mēs arī plenārsēdē, varbūt, nebalsosim
pret šī likumprojekta pieņemšanu. Ja šis likumpro-
jektsatgriezīsies atpakaļ plēnārdēsē šādā pašā veidā,
tad,_bez šaubām, mēs plenārsēdē turpmāk vairs ne-
varēsim par to balsot. Viss atkarāsies no tā, kā iz-
turēsies kommisijā un plenārsēde, šo likumprojektu
talak apspriežot.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Prezidijs liek priekšā
nodot šo likumprojektu finanču, tirdzniecības un rūp-
niecības kommisijai. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
likumprojekta nodošanu minētai kommisijai. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. Likumprojekts vienbal-
sīgi nodots minētai kommisijai.

Deputāti J. Višņa, F. Cielēns, J. Celms u. c. ie-
snieguši priekšlikumu, ko lūdzu sekretāru nolasīt.

Sekretārs A. Bļodnieks:
„Saeimas prezidijam.

Lūdzam- celt Saeimai priekšā sekojošu mūsu priekšliku-
mu: Saeima nolemj: uzdot valdībai steidzami izstrādāt un
iesniegt Saeimai likumprojektu, kas noliegtu valsts un pašval-
dības darba vienai personai ieņemt vairāk algotu amatu."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Višņam.
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J. Višņa (sociāldemokrāts): Godātie tautas viet-
nieki! Mūsu frakcija iesniedz šo priekšlikumu tam-
dēļ, ka starp pašvaldību darbu apgādēs reģistrētiem
bezdarbniekiem ir liels skaits garīga un intelligenta
darba strādnieku, kuriem patlaban nav nekādas iz-
redzes atrast nodarbošanos. Arī Tautas labklājī-
bas ministrijā ir pieteikušies apmēram 3000 tādu intel-
ligentu bezdarbnieku, kurus Tautas labklājības mini-
strija pagaidām var barot tikai ar solījumiem. Bet
tai paša laika, kad mums ir 4000 vai 5000 darba spē-
jīguintelligentu bezdarbnieku, valsts un pašvaldības
iestādes ir vesela rinda tādu gadījumu, kad viena per-
sonaieņem vairāk algotu amatu. Neskatoties uz vai-
rākkārtīgiem atgādinājumiem, valdība nav ķērusies
pie šī jautājuma kārtošanas. Cik mums zināms, Mi-
nistru kabineta šis jautājumsgan esot pārrunāts, bet
uz kādas koalīcijas grupas spiedienu atlikts — acīm-
redzot, uz tas koalīcijas grupas spiedienu, kuras ap-
rindas ir daudz vairāk amatu ieņemošas personas.
Sis jautājums noņemts no dienas kārtības. Tāpēc
mēstagad liekam priekšā uzdot valdībai steidzami iz-
skatīt minēto projektu un iesniegt Saeimai, jo nevar
turpināties tāds stāvoklis, kad cilvēki mēnešiem ilgi
staigā bez darba, turpretim citi ieņem 2 un 3 amatus.
Tāda nekārtība tagadējā krizes laikā nekavējoties iz-
beidzama.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Leikartam.

P. Leikarts (jaunā zemnieku apvienība): Man ir
augstākā mērā nesaprotama sociāldemokrātu polī-
tika, un ne tikai man, bet arī visai darba tautai viņu
politikā ir daudz kas nesaprotams. Jā, tā ir nožē-
lojama lieta

^
ka jūsu polītika nav saprotama! Es sa-

prastu, ja jūs būtu iesnieguši šeit gatavu likumpro-
jektu, lai tā lieta ietu steidzamības kārtībā uz priekšu
— vispirms kommisijai caurskatīšanai, kas to atdotu
atpakaļ Saeimai pieņemšanai. Tāds būtu jūsu uzde-
vums, un ja jūs to būtu izpildījuši, tad varētu teikt:
labāk vēlu nekā nekad. Bet jūs pat vēlu negribat ie-
sniegt tādu likumprojektu, jūs uzdodat valdībai to
izstrādāt. Nu, tad jūs gan varat gaidīt, ka valdība to
izstrādās! Jūs zināt, ka koalīcija staigāja ap šo li-
kumprojektu kā kaķis ap karstas putras podu: va-
jadzētu ko darīt u. 1.1, bet nevar, jo visas mūsu koa-
līcijas partijas ir lielo ierēdņu partijas, tādēļ nedrīkst
aizskart lielos ierēdņus! Man ir jau gatavs likum-
projekts. (Rāda likumprojektu. Saucieni: «Kāpēc
tad neiesniedzat?") Tāpēc, ka jūs neparakstāt! Ti-
kai daži deputāti ir parakstījušies, un tie ir: Leikarts,
Ķorņiļjevs, Lapinskis. (Smiekli.) Vairāk parakstu
nevar dabūt! Sociāldemokrāti šo likumprojektu ne-
paraksta. Viņiem, acīmredzot, tāds likumprojekts
nav pa prātam. Bet lai ko darītu, lai rādītu, ka viņi
arī grib ko darīt, tad nu liek priekšā uzdot valdībai
tādu likumprojektu izstrādāt; bet kad to sagaidīsim,
tas ir liels jautājums. (Starpsaucieni.) Pēc parak-
stiem zem likumprojekta par vairāk algotu amatu ne-
savienošanu griezos pie vairāk koalīcijas frakcijām.
Griezos arī pie mācītāja Beldava; viņš atbildēja:
«Loti simpātisks likumprojekts, bet mēs to neesam
apsprieduši savā frakcijā." (Starpsaucieni. Smiekli.)
Kamēr frakcija nav apspriedusi, tikmēr taču nevar
parakstīt! Griezos pie Šterna kunga un lūdzu pa-
rakstīt, un viņš man skaidri pateica ka viņš esot koa-
līcijā ar Bļodnieku, ar sīksaimnieku un sīkgruntnieku
frakciju, un tāpēc nedrīkstot to parakstīt. Bet taisni
sīkgruntnieku un jaunsaimnieku frakcija ir lielo ie-
rēdņu partija, un, bez šaubām, lielie ierēdņi neatļauj
viņai parakstīt tādu likumprojektu, kas vēršas pret
viņiem. Tā kā Šterns ar viņiem ir koalīcijā, tad arī
ir saprotams, kādēļ Bļodnieks neatļauj to parakstīt.
Redziet, kāds ir stāvoklis ar šo likumprojektu! Te
ir tikai trīs paraksti. Es tomēr iesniedzu šo likum-

projektu prezidijam, kaut arī zem tā ir tikai trīs pa-
raksti, un paziņoju, ka par to ir 90% visu vēlētāju.
Lūdzu to pieņemt! (Smiekli.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāt Leikart, ar
likumprojektu, kam ir tikai trīs paraksti vien, es nekā
nevaru iesākt! — Vārds deputātam Višņam.

J. Višņa (sociāldemokrāts): Loti patīkami bija
dzirdēt, ka arī viens no pilsoniskās koalīcijas deputā-
tiem ir domājis par šo jautājumu, bet nabadziņš nav
ticis tālāk par domāšanu un, kā izrādās, aiz tā vien-
kāršā iemesla, ka pa visām valdošās koalīcijas pilso-
niskām frakcijām nav varējis savākt vairāk par trim
parakstiem. (Starpsaucieni. Smiekli.) Tas, acīm-
redzot, izskaidrojams ar to, ka deputātam Leikartam
ne jau šinī spārnā meklēt sev draugus savam nodo-
mam. Labajā spārnā nav ļaužu, kas cīnīsies pret du-
bultiem amatiem! (Starpsaucieni.) Jūs minējāt de-
putātu Beldavu; bet Jūs taču zināt, ka viņam pašam
ir vairāk amatu! (Sauciens no vietas: «Leikartam
arī ir vairāk amatu!") Leikarta kungs, Jūsu labie
nodomi ir izrāaījušies ļoti slikti. Te nav svarīgi tas,
ko Jūs esat gribējuši, bet gan tas, ko Jūs neesat va-
rējuši izdarīt. Tas deputātam nedod labu slavu.

Bija savāds stāvoklis: ja Jūs principā piekrītat
mūsu ierosinājumam, kāpēc Jūs lauzāties pret to?
Sociāldemokrātu frakcija ne tikai ir iesniegusi priekš-
likumu, bet arī rādījusi labu piemēru. Uzrādait vienu
pilsonisko frakciju, kas būtu disciplīnas kārtībā vei-
Kusi dubulto amatu nesavienošanu. To ir izdarījusi
tikai sociāldemokrātu frakcija. Ja jūs gribat tādu
piemēru redzēt dzīvē, tad, lūdzu — te parlamentā sēž
viens piemērs. (Rāda uz sociāldemokrātiem.) Lai
tā valdība, kas balstās arī uz Leikarta kunga balsi,
ņem piemēru no sociāldemokrātiem un realizē visā
valstī attiecībā uz valsts un pašvaldības darbiniekiem
(o, ko esam darījuši mēs! (Starpsaucieni.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: (zvanī): Deputāt
Leikart, apmierinaities! Apmierinaities!

J. Višņa (turpina): Labi, Jūs dabūsit atbildi arī
uz šonaīvo jautājumu!— Jūs laikam esat aizmirsuši,
ka Latvijā valda pilsoņu, un ne sociāldemokrātu val-
dība. Likums vai rīkojums var iegūt soēku tikai tad.
ja to aizstāv koalīcijas partijas. Tā tad, ja arī Jūs
atbalstāt mūsu ierosinājumu, tad cīnaities par to sa-
vas koalīcijas apspriedēs. Bet, acīmredzot, Jums ti-
kai te Saeimā ir liela mute, kamēr koalīcijas apsprie-
dēs Jūs esat mēms kā zivs. (Starpsaucieni.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bastjānim.

V. Bastjānis (sociāldemokrāts:) Godātie depu-
tāti! Leikarta kungs te pārmet sociāldemokrātu
frakcijai, ka tāneesot parakstījusi viņa iesniegumu.
Vispirms man jāpaziņo, ka Leikarta kungs pie sociāl-
demokrātu frakcijas ar šādu ierosinājumu nemaz nav
griezies; tāpēc lai viņš no šīs katedras tādus vārdus
nelieto. Protams, ir cits jautājums, vai tad, ja viņš
arī būtu griezies pie sociāldemokrātu frakcijas un
prasījis parakstus, mēs tos viņam būtu devuši. Savā
likumprojektā viņš paredz, ka Ministru kabinets
katrā laika var atļaut ieņemt vairāk amatu un sa-
ņemt arī atalgojumu. Tas mums nav pieņemams.

Talak atļaujiet man no šīs vietas paziņot, ka es
jau budžeta kommisijā iesniedzu priekšlikumu, lai
valdība steidzamības kārtībā izdod noteikumus, ka
vienai personai nav brīv ieņemt vairāk amatu. To
valdība varēja izdarīt; viņa varēja šādus noteiku-
mus izdot satversmes 81. panta kārtībā, jo bija starp-
sesiju laiks. Bet tas nav noticis. Toreiz budžeta
kommisijā koalīcijas kungi paziņoja, ka mans priekš-
likums esot pilnīgi nevajadzīgs, jo valdībai tāds li-
kumprojekts jau esotjzstradats un, varbūt, jau otrā
diena to izdošot. Mūsu priekšlikumu pieņēma tikai
mušu uzstāšanas dēļ. Bet kas tad nu tālāk notika?
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Šo likumprojektu Ministru kabinetā tik ilgi «mīcīja",
kamēr beidzot tas pilnīgi pazuda.

Leikarta kungs, man šķiet, ka tā koalīcija, kurā
Jūs esat, šādu likumu nekad nepieņems. Tik ilgi,ka-
mēr pastāvēs šī koalīcija, minētais likumprojekts
dienas gaismas neredzēs.

Man te vēlreiz jāuzsver, ka pareizi ir deputāta
Višņas teiktie vardi, ka tikai vienīgi sociāldemokrāti
konsekventi ir izveduši _šo_ principu, jo mūsu biedri
neieņem divus amatus, tāpēc arī mēs prasām šo prin-
cipu konsekventi ievērot.

Šodien bija ieradusies inženieru delegācija un zi-
ņoja, ka 200 inženieru ir bez darba, un viņi nevar
strādāt tikai tāpēc, ka daudz personu ieņem vairāk
amatu, pat 3 un 4 amatus. Cik daudz mēs arī neesam
runājuši par šīm lietām, tomēr dzirdīgas ausis ne-
esam atraduši. (Starpsaucieni.) Labi, mēs liksim
priekšā noteikt 1 nedēļas termiņu. Redzēsim, vai jūs
balsosit par šo priekšlikumu un par šī likumprojekta
izstrādāšanu un pieņemšanu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Leikartam.

P. Leikarts (jaunā zemnieku apvienība): Kas
attiecas uz to, ka es neesot griezies pie sociālde-
mokrātu frakcijas pēc parakstiem, man jāziņo, ka es
esmu griezies pie veselas rindas sociāldemokrātu, lai
viņi parakstītos, bet manatbildēja, kaviņi paši izstrā-
dājot likumprojektu un tapec neesot ērti parakstīties.
Es gaidīju un gaidīju, kad nu reiz šo likumprojektu
iesniegs, bet šodien mes dzirdam, ka liek priekšā ti-
kai uzdot valdībai tādu izstrādāt; un tas pats Bast-
jaņa kungs attēlo,, ka koalīcijā neesot vairākuma, kas
tādu likumprojektu varētu izstrādāt. Aiz likumpro-
jekta par vairāk algotu amatu nesavienošanu stāv
gandrīz visa Latvijas tauta. Lūdzu, iesniedziet šo
projektu, tad redzesjm, kasir tie, kas drīkstēs pretim
balsot! Es esmu pārliecināts, ka neviens nedrīkstēs
pretim balsot; bet ja jūs uzdosit_ valdībai to izstrā-
dāt, tad notiks ta: strādās un strādās un, varbūt, iz-
strādās kaut ko tādu, kas mūs neapmierinās. Izstrā-
dājiet tādu likumprojektu, kas mūs apmierina, tad
mes redzēsim, kas iedrošināsies balsot pret visas
tautas prasību.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas.
— Lieku uz balsošanu deputāta J. Višņas u. c. ie-
sniegto priekšlikumu. Lūdzu pacelties tos, kas ir
par ta pieņemšanu. Acīmredzot vairākums. Depu-
tāta J. Višņas u. c. priekšlikums pieņemts. — Depu-
tāts F. Cielēns iesniedzis priekšlikumu —

uzdot valdībai izstrādāt šo likumprojektu vienas nedēļas
laikā.

Vārds deputātam Cielēnam.
F. Cielēns (sociāldemokrāts): Augsti godātie

deputātu kungi! Šis jautājums ir ne tikai svarīgs;
tas ir ļoti steidzams, jo, bez šaubām, nav normāla
parādība, ka pie mums vesela rinda valsts un pašval-
dību darbinieku ieņem vairāk amatu laikā, kad mums
ir simtiem tūkstošiem intelligentu, kuriem darba nav.
Šinī lieta Saeimai jāsper ārkārtēji soļi. Bez šaubām,
šis mazais priekšlikums nenovērsīs bezdarbu un po-
stu intelligencē, tas būs tikai mazs glābšanas riņkītis
vienai daļai bez darba un postā esošai intelligencei.
Bet šis likumprojekts ir samērā ļoti vienkāršs, un tā
kā valdība materiālus ir jau krājusi un vākuši un
valdībai vislabāk pārredzams, cik daudz dažādo di-
rektoru, vicedirektoru un nodaļas vadītāju ieņem vai-
rāk amatu, tad arī valdībai šis likumprojekts labāk
izstrādājams, un šī likumprojekta izstrādāšanai pil-
nīgi pietiek ar 7 dienām.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk ne-
viens neveļas? Nobalsošanā nāk deputāta F. Cielē-
na iesniegtais priekšlikums —

_uzdot valdībai izstrādāt šo likumprojektu vienas nedēļas
laikā.

Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta Cielēna
priekšlikumu. Acīmredzot vairākums. Deputāta
Cielēna priekšlikums pieņemts. —

Deputāti A. Buševics, F. Cielēns, E. Radziņš, A.
Rudevics u. c. iesnieguši likumprojektu, ko lūdzu
sekretāru nolasīt.

Sekretārs A. Bļodnieks:
„Saeimas prezidijam.

Lūdzam celt Saeimai prie_kšā sekojošo likumprojektu:
Pārgrozījumi un papildinājumi cīvīl- un civilprocesa li-

kumos.
1) Vietējo civillikumu 4075. pantu papildināt ar sekojošu

jaunu punktu:
5) tāpat zemes nomniekam ir tiesība uz nomas pa-

zemināšanu, ja viņa saimniecībā ražoto produktu
tirgus cenas ievērojami kritušās.

2) Vietējo civillikumu 1403. un 1404. pantus papildināt
ar sekojošu piezīmi:
Piezīme: Vietējo civillikumu 1403. un 1404. pantus

paredzētās likumīgas aizturēšanas tiesības neat-
tiecas uz kustamu mantu, kura saskaņā ar civil-
procesa likuma 973. panta noteikumiem nevar tikt
spaidu kārtā aprakstīta un pārdota.

3) Civilprocesa likuma 975. pantu atcelt (Valdības Vēst-
nesis Nr. 283 193L g.)._

4) Piedziņas, ciktāl tas vērstas uz civilprocesa likuma
973. pantā minēto mantu, apturamas, ja šī manta nav
vēl pārdota.

5) Likums stājas spēkā ar viņa izsludināšanas dienu.
A. Buševics, F. Cielēns, F. Ankipans, A. Rudevics,

E. Radziņš, R. Dukurs, Br.' Kalniņš, A. Vec-
kalns, V. Bastjānis, K. Dēķens, J. Celms, P.
Zeibolts, P. Ulpe, J. Višņa."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Buševicam.

A. Buševics (sociāldemokrāts): Deputātu kungi!
Šeit sēž ļoti liela frakcija, kas izmanto lauksaimniecī-
bas grūtos apstākļus un vietā un nevietā atkārto ce-
terum censeo — ka lauksaimniecībai iet grūti, ka
lauksaimniekiem jāiet talkā, ka jāatvieglo viņu stā-
voklis, jādod pabalsti un kredīti. Šiepatentētie lauk-
saimnieku aizstāvju kungi domā, ka ir tomēr viena
lauksaimnieku grupa, kam stāvoklis nav grūts kam iet
tik labi, ka par to nav jāgādā, un tāpēc to arī nekad
nepiemin. Šī grupa ir — zemes rentnieki un graudnie-
ki. Man jau cita vietā nācās aizrādīt, ka lauksaim-
nieki — zemes īpašnieki Latvijas laikā ir saņēmuši
pabalstos — gan graudā, gan naudā — pāri par 500
miljonu latu un aizdevumu veidā tuvu pie 300.000.000
latu, ko tagad grib pārvērst pabalstos. Rentnieki un
graudnieki uz vecsaimnieku un jaunsaimnieku ze-
mēm turpretim nav -nekā saņēmuši. Ne tikai viņi ne-
ka nav saņēmuši, bet viņu tiesiskais stāvoklis, salī-
dzinot ar rentnieku un graudnieku stāvokli pirms ag-
rāras reformas,_ ir kļuvis sliktāks. Pirms agrārās re-
formas attiecība uz muižām pastāvēja likumu notei-
kumi, kas noteica nomas līgumu noslēgšanas veidu,
uzteikšanas termiņus un arī atlīdzību tanīs gadījumos,
kad rentniekam sava rentes vieta bija jāatstāj. Arī
tiesas prakse, kamēr šie likumi pastāvēja, mēģināja
tos pašus likumu noteikumus attiecināt un piemērot
arī parejjem rentniekiem un graudniekiem. Tagad
ar agrāras reformas realizēšanu visa šī aizsardzība
ir atkritusi.

Latvijā ir ap 20.000 rentnieku un graudnieku: ap
16.000 rentnieku un pārējie — graudnieki. No tiem
ap 75% ir uz vecsaimnieku zemes, bet kādi 25% —
uz jaunsaimnieku zemes. Nomas maksa svārstās no
8 — 28 latiem par hektāru, kas ir drusku vairāk nekā
pirms kara. Tādēļ varēja sagaidīt, ka tagadējā kri-
zes laika paši_ lauksaimnieki atvieglos rentnieku un
graudnieku stāvokli. To varēja sagaidīt, bet tas nav
noticis un arī nenotiek.

Nesen atpakaļ Rīgā sanāca rentnieku konference,
kura bija reprezentēti pāri par 700 rentnieku, un no
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tiem tikai 2 varēja aizrādīt uz gadījumiem, kad pats
nomas devējs krizes laikā bija nācis pretim ar at-
vieglojumiem. Visi pārējie turpretim nekādu atvieg-
lojumu nevarēja uzrādīt. Taisni otrādi: nomas
maksas noteikumi ne tikai netiek atviegloti, bet no-
mas maksu enerģiski piedzen. Ir bijuši gadījumi, kad
pie tagad pastāvošām zemām cenām rentnieks nav
varējis nomaksāt renti, un saimnieks viņam ir pasacī-
jis: «Līdz Jurģiem tu saimniekosi pats ar savu in-
ventāru, bet pēc Jurģiem es paņemšu tavu inventāru
un saimniekošu tālāk!" —

Minētā konference izstrādāja veselu virkni rent-
nieku un graudnieku aizsardzības noteikumu, kuru
realizēšana prasīs ilgāku laiku. Starp šiem noteiku-
miem ir divi, kuru realizēšana tagadējā krizes laikā
nepieciešama steidzamības kārtībā, proti — attiecībā
uz rentes maksu un inventāru. Šis ierosinātais li-
kumprojekts to arī paredz. Proti, ja pats saimnieks
nomas nomaksāšanas ziņā netur par vajadzīgu krizes
laikā nākt nomniekam pretim, tad rentnieks var to
pieprasīt tiesas ceļā; otrkārt, ierosinājumā ir attie-
cīgi noteikumi par nomnieku dzelzs inventāru arī at-
tiecībā uz nomas parādiem.

Tā kā vienai daļai, rentnieku un graudnieku man-
ta ir jauapķīlāta un līdz Jurģiem paredzams to iz-
ūtrupēt, tad, bez šaubām, šis likums jāpieņem stei-
dzamības kārtībā, lai pasargātu šos rentniekus no
galīgas izputināšanas. Tāpēc es lieku priekšā noteikt
kommisijai 14 dienu laiku šī likumprojekta iz-
skatīšai.

Tādā pat stāvoklī kā rentnieki un graudnieki, at-
rodas arī amatnieki un strādnieki, kuriem civilproce-
sa 973. pants aizsargā darba rīkus no izūtrupēšauas,
bet arī tikai attiecībā uz trešās personas prasībām
un ne par nomas parādiem. Arī viņiem tagadējā lai-
kā, kad darbs samazinās, bieži gadās, ka par īres pa-
rādu atņem vajadzīgos darba rīkus un līdz ar to dar-
ba turpināšanas iespēju. Arī uz viņiem attiecināmi
tie paši aizsargu noteikumi, kā uz graudniekiem un
rentniekiem. Tas ir vēl viens motīvs, lai noteiktu
kommisijai 14 dienu laiku ierosinājuma pieņemšanai.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk neviens
nevēlas? Prezidijs liek priekšā nodot šo likumpro-
jektu juridiskai kommisijai. Lieku šo priekšlikumu
uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret pre-
zidija priekšlikumu. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
Prezidija priekšlikums vienbalsīgi pieņemts; likum-
projekts nodots juridiskai kommisijai.

Deputāts A. Buševics iesniedzis priekšlikumu —
uzdot juridiskai kommisijai pārgrozījumus un papildinā-

jumus civilprocesa likumos izskatīt 14 dienu laikā.

Lieku deputāta Buševica priekšlikumu uz balso-
šanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta Buše-
vica priekšlikumu. (Sauciens pa kreisi: «Kur tad
nu paliek zemnieku aizstāvji?!") Tagad lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret to. Tādu nav. Kas atturas?
Par deputāta Buševica priekšlikumu nodotas 37 bal-
sis, pret to nav nodotas neviena balss, atturējušies 21.
Deputāta Buševica priekšlikums pieņemts. —

Deputāti F. Landovskis, E. Sudmalis u. c. iesnie-
guši jautājumu finanču ministrim, ko lūdzu sekretāru
nolasīt.

Sekretārs A. Bļodnieks;
„Saeimas prezidijam.

Lūdzam celt Saeimai priekšā sekojošo jautājumu finanču
ministrim:

Vai finanču ministrim ir zināms, ka zviedru sērkociņu
(Kregera) trests savos uzņēmumos Latvijā ir samazinājis dar-
ba nedēlu no 6 uz 5 dienām, pretēji līguma noteikumiem, ar to
samazinot arī darba algu? Ko ministris domā darīt, lai to
novērstu?"

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Jautājuma motivēša-
nai vārds deputātam Landovskim.

F. Landovskis (strādnieku un zemnieku frakci-
ja): Sakarā ar mūsu iesniegto likumprojektu še ir
jautājums tieši finanču ministrim. Pretēji līgumam,
zviedru sērkociņu tresta fabrikā, tāpat kā visās citās
fabrikās, netiešā kārtā tiek samazināts darba laiks,
citiem vārdiem — tiek samazinātas strādnieku algas;
tikai to izdara pavisam īpatnējā veidā — nesamazi-
na tieši algas, bet samazina darba dienu skaitu, lai
šādā veidā jaunā algas nosišana nebūtu pierādāma.
Tāpēc mēs, strādnieku un zemnieku frakcija, iesnie-
dzam šo jautājumu finanču ministrim, ko viņš domā
darīt, lai arī šī ārzemju firma — zviedru sērkociņu
trests nenosistu strādniekiem darba algas.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Šo jautājumu virzīs
tālāk kārtības rullī paredzētā kārtībā. —

Deputāti R. Dukurs, V. Bastjānis, J. Celms u. c.
iesnieguši jautājumu ministru prezidentam, ko lūdzu
sekretāru nolasīt.

Sekretārs A. Bļodnieks:
„Augsti godātam Saeimas prezidijam.

Laipni Jūdzam Saeimas prezidiju celt piiekšā Saeimai se-
kojošo jautājumu ministru prezidentam 1:

Algas neizmaksas dēļ Jelgavas lielākā rūpniecības uzņē-
mumā — Hofa linu manufaktūras fabrikā turpinās strādnieku
streiks jau no šā gada 19. februāra. Hofa uzņēmumā pēdējā
laikā stiādāja ap 1200 strādnieku, un šis uzņēmums saņēmis
arī no valsts lielākus pasūtījumus.

Griežamies pie ministru prezidenta ar jautājumu, vai ie-
priekš minētais viņam zināms un ko viņš nodomājis darīt, lai:

1) novērstu tādu strādnieku izmantošanu, kādu jau ilgāku
laiku piekopj Hofs, neizmaksājot strādniekiem algas
pat tanī laikā, kad tiek izpildīti valsts pasūtījumi, un

2) garantētu algas izmaksu un regulāru darba turpinā-
šanu Hofa fabrikā."

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Jautājuma
motivēšanai vārds deputātam Dukuram.

R. Dukurs (sociāldemokrāts): Augstais nams!
Cik nopietns Latvijā pašlaik ir stāvoklis bezdarba
frontē,par to no šīs katedras šinī Saeimā ir nācies ru-
nāt ļoti daudz. Jums visiem ir zināms, ka reģistrēto
bezdarbnieku skaits jau sniedzas pāri par 40.000, un,
izejot no šī apstākļa, liktos, ka valdībai jābūt sevišķi
modrai, lai tās rūpniecības nozares un uzņēmumi, kas
vēl strādā un var strādāt, sevišķi tie, kas saņem
valsts pasūtījumus, tiešām darbus risinātu vairāk vai
mazāk normāli; valdības modrai acij jāseko, lai tie-
šām līdzekļi, kādus valdība asignē zināmu pasūtīju-
mu nodošanai un ari krēditu veidā, tiktu lietderīgi iz-
lietoti.

Sakarā ar šo mūsu jautājumu, kur ir runa par
vienu no lielākiem Jelgavas rūpniecības uzņēmu-
miem, t. i. Hofa linu vērptuvēm, jāsaka, ka šinī ziņā
mums ir darīšana ar uzņēmumu, kas vārda pilnā no-
zīmē strādā ar valsts līdzekļiem. Jelgava ir neliela
pilsētiņa, tāpēc tādam pasākumam, kāds ir Hofa linu
vērptuves, taču ir liela nozīme šīs pilsētas strādnieku
masām. Šinī uzņēmumā nodarbināts 1200 cilvēku —
tas Jelgavai ir ļoti liels skaits. Pašlaik Jelgavā re-
ģistrēts 1850 bezdarbnieku. Hofa fabrikas strādnieki
streiko jau divi nedēļas, lai saņemtu nopelnīto algu.
Kā jūs zināt, ilgāku laiku šī fabrika bija slēgta, bet
janvāra mēnesī, pēc tam, kad valdība nodeva šai
fabrikai lielāku cukura maisu pasūtījumu, tā sāka'
strādāt. Pēc 3 — 4 nedēļu nostrādāšanas strādnieki,
veltīgi izgaidījusies nopelnīto algu un redzēdami, ka
nav nekādas cerības to saņemt, ķērās pie streika.
Tādā kārtā 1850 bezdarbniekiem pievienojās streikot
piespiestie 1200 cilvēku. Streiks turpinās jau divi
ne_ dēļas, bet fabrikas administrācija nerāda nekādu
mēģinājumu nākt strādniekiem pretim.

Valdība, kas nodevusi minētai fabrikai pasūtīju-
mu, liekas, neinteresējas par to, kāds stāvoklis ir šai
rūpniecības uzņēmumā. Mums šķiet, ka valdība šai
gadījumā varētu daudz ko darīt, lai radušos sastrē-
gumu atrisinātu kaut cik plānveidīgi un lietderīgi. Ja
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nemaldos, Hofi ir Latvijas bankai parada tuvu pie
3.000.000 latu, un, liekas, ap 2.000.000 latu viņi ir pa-
rādā Finanču ministrijai. Tik liela paradu summa,
bez šaubām, valdībai dod tiesības faktiski šo uzņēmu-
mu uzskatīt jau par valdības uzņēmumu, sevišķi vel
tāpēc, ka tam dotais pasūtījums ir valsts pasūtījums.
Ja uzņēmums strādā ar valsts līdzekļiem un izmanto
grūto konjunktūru darba frontē, lai bezalgas izman-
totu, nokalpinātu vairāk par 1000 cilvēku, tad man
liekas, ka tas nekādā gadījumā nebūtu ciešams, un
valdības pienākums būtu spert vajadzīgos soļus. lai
šādas nebūšanas pārtrauktu. Tagad jau 2 nedēļas
strādnieki streiko, bet valdība nav spērusi vēl nekā-
dus praktiskus soļus. (Ķ. Mežuļa starpsauciens.)
Deputāt Mežul, nerunājiet niekus! — Mēs esam
spiesti jautāt valdībai, vai viņai ir zināmi apstākļi, par
kuriem presē jau tik plaši rakstīts, vai viņai ir zi-
nāms, ka valdības pārkrēditētā pasākumā, kam no-
dots valdības pasūtījums, valda tādas nekārtības un
chaoss, un, ja valdībai ir zināmi šie apstākļi, kādus
soļus viņa domā spert, lai nenormālo stāvokli iz-
beigtu.

Mums šķiet, ka jau sen pienācis laiks pārbaudīt,
vai šo lielo rūpniecības pasākumu valsts nevarētu
pārņemt savās rokās. Ja tas tā turpināsies tālāk,
tad valsts banka un Finanču ministrija būs spiestas
atprasīt savus aizdevumus, un pēc tam, saprotama
lieta, šis uzņēmums nāks ūtrupē. Man šķiet, ka val-
dībai jau tagad jāsper attiecīgi soļi, lai, liels daudzums
vērtību neaizietu citus ceļus. Mēs zinām, ka bez šīs
Hofa fabrikas Jelgavā labāks stāvoklis nav arī Stai-
celes papīra fabrikā, kas tāpat strādniekiem algu il-
gāku laiku neizmaksā kārtīgi; pa vairāk nedēļām
izmaksā strādniekam 2 un 3 latus, un tas ir viss.
Protams, dzīvot un strādāt tādos apstākļos nav ie-
spējams. Tāpēc mēs domājam, ka valdībai šinī ziņā
jāsper noteikti soļi.

Mēs šodien iesniedzam jautājumu, lai atgādinātu
to, ko valdība šodien negrib redzēt, un, sagaidot vi-
ņas atbildi, mēs gribam arī dzirdēt no valdības, vai
šinī krizes un sabrukuma stāvoklī, kad bezdarba
problēma ir viens no vissmagākiem un praktiski vis-
grūtāk atrisināmiem jautājumiem, spers šinī ziņā kā-
dus soļus. Atkarīgi no valdības atbildes būs mūsu tā-
lākie soļi. Es domāju, ja valdība grib kaut cik attais-
not to, ka viņa cīnās ar krizes problēmu, viņa būs
spiesta piegriezt vērību tam stāvoklim, kāds šodien
valda Hofa fabrikā. Mums gan nav cerību, ka viņa
spētu ko konkrētu darīt šinī jautājumā, jovisos līdzī-
gos saimnieciskos un politiskos jautājumos viņa ir iz-
rādījusies bezspēcīga; bet stāvoklis ir pārāk no-
pietns, un mēs gaidām paskaidrojumus šinī Jelgavas
pilsētai tik ļoti svarīgā jautājumā.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks; Jautājumu
virzīs tālāk kārtības rullī paredzētā kārtībā. —

Deputāti P. Sīmanis, V. Pusuls, L. Šēlers u. c.
iesnieguši likumprojektu, ko lūdzu sekretāru nolasīt.

Sekretārs A. Bļodnieks:
«Pārgrozījums pie noteikumiem par valsts valodu (izdoti

. Latv. republ. satversmes 81. p. kārtībā, publ. V. V. Nr. 39
no 19. febr. 1932. g.)._

Šie noteikumi stājas spēkā 15. aprīlī 1932. g.
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Prezidijs liek

priekšā nodot šo likumprojektu publisko tiesību kom-
misijai. Vārds deputātam Breikšam.

J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Augsti go-
dātie kungi! Es brīnos par priekšlikumiem, ko mi-
noritātes iesniegušas un ar ko grib aizskart to jautā-
jumu, kas katram Latvijas pilsonim kā tādam ir ļoti
svarīgs. Šis jautājums izšķirts jau pagājušā Saeimas
sēdē, bet tagad atkal nāk un grib mest — citādi to ne-
var teikt — sprunguļus ceļā. Šīmaņa kungs pagāju-
šo reizi runāja par tautību mieru, saprašanos, sadar-
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bību un sastrādāšanu. Iesniegtais priekšlikums ne-
rada saprašanāsatmosfairu .Ja tik liberālu likumu, kas
būtība nedod nekā vairāk kā tikai akceptē to, kas jau
pastāv, ja šo mazumiņu grib vēl atņemt; tad šeit ne-
var būt runa par saprašanos. Šī likuma spēkā stāša-
nos grib atlikt uz_15. aprīli, tā mēģinot to aizkavēt.
Man jāsaka, ka šādi priekšlikumi ir vārda pilnā no-
zīmē izaicinošu tāpēc lūdzu Augsto namu tos noraidīt.

Priekšsēdētaja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Sīmanim.

P. Sīmanis (vācu baltiešu partija; runā vāci-
ski) : *) Breikša kunga uztrauktiem un vispār nai-
dīgiem uzbrukumiem nav nekāda lietišķa pamata.
Šinī gadījuma vispār nav darīšana ar kaut kādiem
principiāliem jautājumiem, ar kaut kādas cīņas pie-
teikšanu. Pat šī likuma piekritējiem būs jāatzīst, ka
daža laba lieta šeit piemirsta, daža laba lieta nepie-
tiekoši skaidri Izteikta. Ja likums šādā veidā piekt-
dien iegūs likuma spēku, tas radīs pārpratumus un
nevajadzīgas nesaskaņas.

Man jāvērš jūsu uzmanība tikai uz vienu lietu:
mušu minoritāšu izglītības pārvaldes ir valsts iestā-
des, un saskaņa ar jauno likumu arī tanīs būs jārunā
tikai latviski. Es nevaru iedomāties, ka jebkuram
no jums būtu padomā pavēlēt vācu izglītības pārval-
des priekšniekam sarunāties arsaviem tautiešiem,
ar mušu skolnieku vecākiem citā valodā nekā savā
matēs valoda; bet ar valsts un kommūnālām iestā-
dēm mušu izglītības pārvaldes jau tagad sazinās
valsts valoda. Vai tiešam nebūtu lietderīgāk un prā-
tīgāk, grozīt šo likumu, pirms tas ieguvis likuma spē-
ku? Es jautāšu: kāda interese var būt Latvijas val-
stij vai latviešu tautai, lai šis likums iegūtu likuma
speķu jau noteikti pēc trim dienām? Kas tad ciestu,
ja likuma spekastašanos atliktu vēl par dažām nedē-
ļām, vel jo vairāk, japats Breikša kungs mums tikko
ir paskaidrojis, ka būtībā šis likums tikai sankcionēs
stāvokli, kāds praktiski; jaupastāv.

Lietišķi runājot, mūsu priekšlikuma pieņemša-
na ir pati par sevi saprotama. Ja jūs to gribētu no-
raidīt, tad mes nevaram saskatīt tam nekādus citus
motīvus, ka vienīgi pilnīgi nelietišķu un naidīgu no-
skaņojumu.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Cielenam,

F. Cielēns (sociāldemokrāts): Augsti godātie,
deputātu kungi! Sociāldemokrāti balsos par vācu
frakcijas priekšlikumu aiz sekojošiem motīviem.
(/. Breikšsno vietas: «Tas jau bija domājams!")Tas
bija domājams, tāpēc ka sociāldemokrātu frakcija at-
zīst,_ka minoritāšu jautājumā valodu tiesību ziņā bū-
tu jāievēro zināma tolerance, jo Latvijā,, kur dzīvo
25% minoritāšu, šī lieta izšķirama tādā veidā, lai ne-
sakarsētos attiecības starp dažādām tautībām. Taga-
dējais krizes laiks nav tāds, kad ar šādiem jautāju-
miem tik tukši naīvā un demagoģiskā veidā, kā to
darīja pagājušā sēdē deputāts Breikšs, drīkst aizmi-
glotun aizplīvurot desmit un simts reižu svarīgākus
jautājumus. Vai tad Breikša kungs, Jūsu varoņtenors,
kas skanēja pagājušā sēdē... (sauciens no vietas: «Ba-
ritons!") —- Nu, npvr moh, ApKaflidL Herosopir tuk
npeKpacHo*.—Jums tas varoņtenors šinīs tukšajās dē-
magoģijas runās neskan vājāk kā Breikša kungam!
— Ja es paņemtu no savs mapes vienu interviju, ko
dažas dienas atpakaļ devis jūsu frakcijas kollēga —
finanču ministris — latviešu Puankarē (jautrība),
kurš bija intervējis krievu lapu «Segodņa" par finan-
ču un nodokļu jautājumiem un pamācījis krievu un
žīdu tirgotājus, kā varēšot pārvelt uz patērētājiem
visu apgrozības nodokli līdz pēdējam santimam, plus
vēl klāt dažus procentus par labu savai kabatai —
par šo tematu, par valsts oikonomisko politiku mēs

*) Runātāja atreferējums.
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parunāsim drusku plašāk pēc valdības atbildes uz
interpellāciju bezdarba jautājumā —, tad tas ir pierā-
dījums, ka saimnieciskos jautājumos, šinīs strādnie-
kiem, zemniekiem un darba intēlligencei vissvarīgā-
kos jautājumos jums ir vienota fronte, sākot no la-
tviešu šovinistiem līdz žīdu tirgotāju šovinistiem.
Tur jus kopēji veļat virsū nodokļus un viens otru pa-
mācat, ka tos labāk sadalīt, kā noplēst zemniekiem,
strādniekiem un darba intēlligencei šos apgrozības
un neapgrozības nodokļus. Un lai apslēptu šo politi-
ku, jums vajaga kult tukšas šovinistiskas putas.

Ja šis likumprojekts ir tāds, kā pagājušā sēdē ru-
nāja Breikša kungs, ka tikai Kangari un latviešu tau-
tas nodevēji varot balsot pret to, tad, Breikša kungs,
es Jums ieteicu_ izlasīt to pašu «Segodņa" numuru,
kas man ir mape un ko _ Jus varat paprasīt arī no
Zemgaļa kunga personīgā archīva, kur tas būs uzgla-
bāts; tur viņš «Segodņa" žurnālistam pateicis, ka
šis likumprojekts it neka jauna neesot radījis. Tā
tad viss paliek pa vecam. Ko jūs saucat par Kanga-
ru? Vai Zemgaļa kungukas saka, ka likums nekā
jauna nav radījis un neka arī neradīs? Ja jums ir
šādas divas sejas, tad nedomājiet, ka Latvijas intelli-
gence bus tik naīva un neredzēs jūsu dubulto spēli;
tapecnav nekāda iemesla neļaut atlikt šī likuma spē-
ka stāšanos uz 15. aprīli.

Šis likums jeb noteikumi ar likuma spēku izdoti
satversmes 81. panta kārtībā. Varētu pacelties jau-
tājums vispārīgi no valsts tiesību viedokļa, vai šis
likums neruna pretim valsts satversmei un tās 81.
pantam. Te redzam pretrunu divējādā nozīmē.

Vispirms satversmes 81. pants noliedz izdot no-
teikumus

^
ar likumuspēku, kas skar kriminālprocesu,

bet ta ka šai likumā jeb noteikumos ar likuma spēku
nav kriminālprocesa likuma grozījuma,, tad tas runā
pretim satversmei.

Otrkārt, būtībā: kāda iemesla dēļ 3 dienas
pirms Saeimas sanākšanas, vai pat vēl mazāk — vie-
nu dienu pirms Saeimas sanākšanas bija jāizdod šāds
likums, kapec vajadzēja uzurpēt Saeimas tiesības?
Vai ugunsgrēks bija izcēlies Latvijā, vai valodas dēļ
bija noticis kāds lapujiešu dumpis, ko vajadzēja iz-
šķirt vienu dienu pirms Saeimas sanākšanas? Mūsu
likumi taču nosaka, ka likumdošanas tiesības pieder
Saeimai. Ta taču ir, demokrātiskā centra kungi?
Jus saucaties gan par nacionāliem, gan par pilsoņiem,
bet, ja atmiņa mani neviļ, arī par demokrātiem. Cik-
tāl jūs saucaties par demokrātiem, tiktāl jums jāatzīst
satversme, kas pieņemta pirms 10 gadiem, kuras 81.
pants paredz valsts izpildu varai tiesības izdot notei-
kumus ar likuma spēku tikai tad, kad to prasa neat-
liekama vajadzība. Vai jums bija kāda neatliekama
vajadzība, kas jus spieda nokārtot saimnieciskus vai
sociālus jautājumus,_ kas jūs spieda neatliekami no-
kārtot finanču jautājumu, kas jūs spieda nokārtot
valsts saimnieciskās krizes apkarošanu, vai arī, kas
spieda taupīt valsts_ budžetā ar šo likumprojektu?
Šai likumprojekta jūs taupības neparādījāt — tikai
tukšu dēmagoģiju. Lūk, tāpēc jums bija vajadzīgs
šis likumprojekts! Satversmē_ šī_ neatliekamā vaja-
dzība izdot likumus 81. panta kartībā tā nebija domā-
ta. Tāpēc, deputātu kungi, vērojot to, ka šis jautā-
jums ir radījis zināmu sarūgtinājumu ne tikai minori-
tašuburžuazija, bet minoritātēs, mazākuma tautībās
ka tādās, es domāju, ka Breikša kungs būs tik labs,
kaps šai katedrā un deklarēs arī savas frakcijas stā-
vokli; un es nešaubos, ka viņš būs spiests pateikt,
ka arī viņa frakcija balsos par šo iesniegto priekš-
likumu.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Šternam.

J. Šterns (progresīvā apvienība): Augstais
nams! Grūti dzirdēt, ka mūsu jaunajā valstī vēl pēc

Krājumā Saeimas Stenosrafu
biroja Rīgā, Saeimas laukumā.

14 gadļem var runāt tādas runas, kādas patlaban
dzirdējām — un ne tikai no minoritātēm, bet arī no
sociāldemokrātiem. Ja minoritātes šoreiz šo visiem
saprotamo jautājumu grib saistīt ar kādiem saimnie-
ciskiem jautājumiem, tad tas pierāda tikai vienu, pro-
ti — ka minoritātes mūsu valstī gan ir nodzīvojušas
14 gadu, bet vēl nejūtas šeit kā savā valstī, vēl jūtas
kā svešnieki.Ja mūsu minoritātes 14 gadu laikā nav
neka mācījušas, tad nekā viņas neiemācīsies arī nā-
košos 14 gados.

Ja deputāts Cielēna kungs saka, ka tagadējā val-
dība nekā neesot paspējusi izdarīt, kā tikai izdot šo
vienu likumu, šo, pēc viņa vārdiem nevajadzīgo liku-
mu, tad es kā mazo cilvēku aizstāvis gribu pateikt
viņam sekojošo. Ja ari tagadējā valdība nekā vai-
rāk nebūtu izdarījusi, ja arī tagadējā valdība būtu iz-
devusi tikai šo vienu likumu, tad viņa tomēr stāvētu
priekšā veselai rindai valdību, jo viņa ir padarījusi to
darbu, kas gan bija pats par sevi saprotams un vaja-
dzīgs, bet ko tomēr neviena valdība 14gadu laikā ne-
bija darījusi. Es saprotu Cielēna kungu, ka viņam
nav, par ko uztraukties. Viņš ir cilvēks ar augstāko
izglītību, viņam nerada grūtības dažādu valodu sa-
prašana. Cielēna kungs, neaizmirstiet, ka taisni Jūsu
partija ir ta, kas saucas par strādnieku aizstāvi, par
nabadzīgāko šķiru aizstāvi, kas nespēj iegūt vairāk
valodu zināšanas. Visi šie cilvēki ir nostādīti ļoti ne-
veiklā stāvoklī. Saeimā latviešu tautas vairākums līdz
šim ir bijis ļoti nevēlamā stāvoklī. Lai man kā vie-
namno šiern mazajiem ļaudīm šeit atļauts runāt un
aizrādīt, kā jūtas tie cilvēki, kas neprot vairāk valodu.

Piemēram, te bieži uzstājas deputāts Šīmaņa
kungs, runādams vāciski. Diemžēl, es nesaprotu, ko
viņš runā. Varbūt sacīs, ka man nav tiesības būt še
Augstajā namā, ja es nesaprotu, ko te runā minori-
tātes^ varbūt, pa to laiku.kamēr viņas runā, man
jāiet ara no zāles. Ar deputātu Firksu lauksaimniecī-
bas jautājumos jau no pirmās Satversmes Sapulces
dienas man ir ļoti lielas domu starpības, jo es aizstā-
vu mazsaimniekus, bet viņš — lielsaimniekus; tomēr
es neesmu spējīgs atbildēt Firksa kungam uz viņa
runām, jo nesaprotu, ko viņš runā. Kas iznāk? Lai
rastu izeju, esmu spiests pa to laiku, kamēr depu-
tāts Firkss runa iziet no šīm telpām.

Sociāldemokrāti, vai jūs domājat, ka no jūsu par-
tijas nekad neievēlēs zemāko slāņu cilvēkus, kas prot
tikai latviešu valodu?_ Būtu ārkārtīgi bēdīgi, sociāl-
demokrātu kungi, ja tā, kā jūs domājat, domātu arī
jūsu velētāji! Par laimi es šiem vēlētājiem šoreiz
stāvu tuvāk, pazīstu viņu ieskatus un vajadzības.

Man ir ļoti žēl, ka Augstajā namā neradās vai-
rākums, kad iesniedza priekšlikumu, ka Augstajā na-
ma jaruna tikai latviešu valodā. Diemžēl, nacionā-
listi, par kuriem te runāja Cielēna kungs, neizrādījās
nacionālisti. Še nav jārunā par nacionālismu, bet
par tiesībām. Šeit gandrīz nav deputāta, kas nepra-
stu latviešu valodu. Kā referenti viņi skaidri runā
latviešu valodā, bet tiklīdz jārunā kā deputātiem —
viņi runa savas minoritātes valodā. Es gribu teikt,
ka mums vajadzīgs ne^tik vien ministru prezidenta
tagad izdotais likumprojekts par latviešu valodas lie-
tošanu — ne, mums jāiet vēl tālāk! Mums jāgroza
Saeimas kartības rullis un tur jāpasaka, ka Augstā
nama mazākumam jāpadodas vairākumam, lai arī
zemākiem tautas slāņiem būtu iespējams izmantot
demokratiskas_ iekārtas tiesības, nākt šeit uz šīs ka-
tedras un runāt; mums jāpanāk, lai šeit no šīs ka-
tedras varētu runāt pati tauta, paši tautas locekļi un
nevis kādi izredzētie. Ja to šodien te negrib saprast,
tad, man šķiet, kādreiz jūs to sapratīsit. Es ceru, ka
tautas masas pateiksies ministru prezidentam Sku-
jeniekam par viņa soļiem un līdz ar to prasīs Augsta-
jam namam nolemt, ka mušu republikas Saeimā jā-
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runā tikai valsts valodā. Tā taču ir nenormāla parā-
dība, ka mums Saeimā jāievēl cilvēki — vairāk va-
lodu pratēji, un ja tas tā nav, ja viņi neprot vairāk
valodu, tad viņi ir nostādīti bezizejas stāvoklī.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Breikšam.

J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Augsti go-
dātie deputātu kungi! Te Cielēna kungs tādā barga
tēva valodā centās mums ieskaidrot, kas ir demokrā-
tija. Viņš nekādi nevarēja saprast, lai gan pats ir
latvieša cilvēks, ka jārunā latviešu valodā, un domā-
ja, ka tas nav demokrātiski. Es gan lūgtu Cielēna
kungu, ja viņš par šo lietu runā ar demokrātisko
centru, no šādām pamācībām atturēties.

Ja Cielēna kungs te runāja par kādu Zemgaļa
kunga interviju, tad tačubieži vien arī jūsu Dollars
feļetona veida uzraksta šādas intervijas. Sakait, vai
tās var uzskatīt par nopietnām? Ja tās gribētu uz-
skatīt par nopietnām, tad mēs tālu netiktu. (Saucieni
pa kreisu «Vai šī intervija uzrakstīta feļetona vei-
da?") Ja, ta ir uzrakstīta feļetona veidā! — Es do-
māju, tas ir tādas nopietnas frakcijas, kāda ir sociāl-
demokrātu frakcija, necienīgi.

Kāpēc Šīmaņa kungam vajadzīgs šis priekšli-
kums? Šīmaņa kungam tas esot vajadzīgs tāpēc,
ka minoritāšu izglītības pārvaldēs vajadzības gadī-
jumos vajadzēšot runāt latviski, ja kāds ierēdnis tur
ieietu. Man šķieL ja 14 gadu laikā viņi nav iemācī-
jušies latviski runāt, ja tagad tikai tāpēc vien šis li-
kums jāatceļ, tad tas ir par daudz iedomīgi. Šādai
iedomībai reiz jādara gals!

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārdu vairāk
neviens neveļas? Debates izbeigtas. — Prezidijs
liek priekšā nodot šo likumprojektu publisko tiesību
kommisijai. Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties
tos, kas ir pret prezidija priekšlikumu. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir par prezidija priekšlikumu. Bei-
dzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par
prezidija priekšlikumu nodotas 42 balsis, pret to no-
dotas 34 balsis. Prezidija priekšlikums pieņemts;
likumprojekts nodots publisko tiesību kommisijai. —
Deputāts P. Sīmanis iesniedzis priekšlikumu:

„Uzdot publisko _ tiesību kommisijai caurskatīt līdz nāko-
šai Saeimas plenārsēdei pārgrozījumu likumā par valsts va-
lodu."

Vārdu neviens nevēlas? Lieku šo priekšlikumu
uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par depu-
tāta Šīmaņa priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas. Tādu nav. Par deputāta Šīmaņa priekšli-
kumu nodots 40 balsu, pret to nodotas 32 balsis. De-
putāta Šīmaņapriekšlikums pieņemts. —

Iesniegti vēl divi likumprojekti par to pašu te-
matu. Vienu likumprojektu iesnieguši deputāti M.
Dubins, S. Vitenbergs, S. Trofimovs, L. Špoļanskis
u. c, otru likumprojektu iesnieguši deputāti V. La-
pinskis u. c. Lūdzu nolasīt abus šos likumprojektus!

Sekretārs A. Bļodnieks:
„1) : Pārgrozījums pie noteikumiem par valsts valodu.

? (Izdoti Latv. republikas satversmes 81. p. kārtībā.) (Publiic.
V, V. Nr. 39 no 19. febr. 1932. _g.)

_ Šie noteikumi stājas speķa Latgale ar 1. janvāri 1935.
gadā, bet pārējā Latvijas daļā ar 15 aprīli 1932. gadā.

2) Pārgrozījums pie noteikumiem par valsts valodu.
(Izdoti Latv. republikas satversmes 81. p: kārt.) (Publicēti
V. V. Nr. 39 no 19. februāra1932. _g.)

Šie noteikumi stājas speķa Ilūkstes apriņķī ar 1. janvāri
1935. g."

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Prezidijs liek
priekšā abus šos likumprojektus apspriest reizē, bet
nobalsošana par katru būs atsevišķa. Vai ir iebil-
dumi pret to? Iebildumu nav. Tas pieņemts. —
Lūdzu runātājus izteikties par abiem likumprojektiem
reizē. Vārds deputātam Kaļļistratovam.

M. Kaļļistratovs (vecticībnieks; runā krieviski).*)
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-

tātam Vitenbergam.
S. Vitenbergs (Agudas_ Jisroel): Augstais nams

un augsti godātais deputāt Štern! Man katru reizi būs
jāgriežasne tikai pie visa Augstā nama, bet arī speciā-
li pie deputāta Šternakunga. Tas jādara tā vienkāršā
iemesla dēļ, ka Šterna kungam ir ļoti savāds no-
pietns tiesiskais jēdziens, ne mazāk gan anekdotisks
un feļetonisks .kā tas,ko ir izteicis deputāts Breikšs;
un, varbūt, pēc Breikša kunga domām, arī Šterna
kungs runa telefoniski un anekdotiski. Šterna kungs
doma: ja viņš neprot cita valodu, tad tam otram jā-
aizliedzrunat tanī valodā. Tas ir visinteresantākais
domu gājiens par tiesībām un par aizliegumiem, proti:
ko nesaprot, tas jāaizliedz. Skaidri un gaiši, demo-
krātiski un progresīvi. Tā es saprotu Šterna kunga
domu. Tapec, sākot ar šodienu, man katrā gadījumā
atsevišķi_ būs jāgriežas arī pie Šterna kunga un jā-
pārliecinās, vai viņš saprot to, ko es runāju. Pro-
tams, ja viņš nesapratīs, man būs aizliegts turpmāk
runāt. Ta es_ saprotu šī likuma motivāciju.

Tas nu būtu ievads. — Tagad atļaujiet man aiz-
rādīt uzlikumu

^
kas, sākot ar piektdienu, iegūst li-

kuma speķu visas Latvijas malās, kas prasīs no katra
pilsoņa, kurš gribēs griezties pie valsts iestādēm, lai
tas ka mutiski, ta arī rakstiski to darītu valsts valodā.
Šisprincips tiks piemērots arī tanī Latvijas apgabalā,
kur 14 gadu gan jau ir Latvijas iekārta — Latgalē;
bet te nu man jāsaka sekošais. Kungi! Latgalē ir
Latvijas iekārta tikai 14 gadu; Rietumlatvijā ir Latvi-
jas iekārta jau gadusimteņiem, bet Latgalē — tikai
14 gadu.

Augstais nams! man tiešām jābrīnās par neval-
stisko sapratu, ko ir izrādījušas mūsu ekselences, mi-
nistru kungi, pieņemot šo likumu. Ja viņi pazītu Lat-
galesapstākļus, tad viņi zinātu atbildēt uz sekojošiem
divļ jautājumiem. Vai viņi varētu pateikt, cik Lat-
gale ir analfabētu? Vai viņi zina, cik Latgalē ir cil-
vēku, kas vispār neprot parakstīties? Vai viņi zina,
ka no šiem cilvēkiem, kas 14 gadu laikā nav varēju-
ši vispār iemācīties parakstīt savu vārdu jebkurā va-
lodā, tagad divu nedēļu laikā prasa iemācīties valodu
tāda mēra, lai varētu griezties valsts iestādēs un ru-
nāt Valsts valodā? Jūs gribat atņemt viņiem to vie-
nīgo, kas viņiem ir, proti — mēli. Rakstīt viņi nav
iemācījušies, viņu roka līdz šim nav pieradusi pie
spalvas. Ja Breikša kungs tiešām būtu daudzmaz
nacionālists — es personīgi neticu viņa nacionāli-
smam —, ja šie augstie kungi, kas piedalījās Ministru
kabineta sēdē un nolēma šo likumu izdot satversmes
81. panta kārtībā, tiešām būtu norūpējušiespar Latvi-
jas kultūru, par latviešu — valsts valodas prašanu,
tad viņiem vispirms, pirms šī likuma izdošanas, vaja-
dzēja izdot likumu,kas nomazgā no Latvijas šokauna
traipu — t. i. analfabētismu Latgalē, šo dzīvo un
briesmīgo analfabētismu Latvijā. Kaut šie kungi, kas
tagad taisās ņemt slotu rokā un tīrīt mūsu valsti no
visādām nebūšanām, būtu vispirms iztīrījuši mūsu
valsts austrumu daļu no šīs nebūšanas!

Mūsu izglītības ministris ir ļoti enerģisks, bet ti-
kai negatīvā ziņā, un proti — tanī, ko Šterna kungs
uzskata par ideālu: aizliegt, noliegt, neļaut, nedot!
Šinī virzienā daudz tiek strādāts. Bet kas ir darīts
Latvijas kultūras nostiprināšanas un padziļināšanas
ziņā? Kas ir dots tautas masām? Kad mūsu Izglī-
tības ministrija ir rūpējusies par to, lai katrs pilsonis
varētu iemācīties latviešu valo'du — tāds, kas paš-
laik neprot vēl parakstīties. Ja jums tas rūp — kuru
cilvēku jūs domājat maldināt, un cik ilgi, jūs domā-
jat, tas ir iespējams? Augstais nams, mēs pazīstam

*) Runas atreferējums nav iesniegts.



133 Latvijas Republikas IV Saeimas li sesijas 3. sēde 1932. gada 1. martā. 134

tās sejas, mēs pazīstam tos nolūkus,' mēs pazīstam,
ka tļem, kas šo likumu devuši, rūp, varbūt, daudz
mazāk latviešu valoda, Latvijas kultūra, rūp daudz
mazāk latviešu tautas cieņa un latviešu valodas cie-
ņa, bet rup iespēja ar.šo likumu palīdzību noturēties
par valdošo grupu.

Es lūgtu vismaz saprast, ko šis likums konkrēti
prasa no tiem tūkstošiem analfabētu. Tas prasa, lai
viņi, piemēram, Daugavpils policijas iecirknī, sākot
ar šo piektdienu, runā latviešu valodā; ja viņi to ne-
pratīs, tad policijas ierēdnis var noraidīt viņu lūgu-
mus, var neievērot visas viņu prasības. .Ir dota pil-
nīga_ iespēja mīdīt kājām visus' likumus, ja tikai tas
lūdzējs, kas griežas pie valsts iestādes Latgalē —
kura ir tikai 14 gadu Latvijā — neprot latviski tai
laikā, kad jums latviešu prese, latviešu grāmatas, pat
latviešu zinātne un māksla ir bijušas attīstītas 100
gadu, Latgalē, turpretim,kultūra un izglītība ievestas
tikai 14 gadu atpakaļ un nu jūs gribat 14 gadu laikā
sasniegt tur to, ko šeit esat sasnieguši 100 gados!
Kur tur veselais saprāts? Vai tā nav tukša dēma-
goģija?

Es jumsprasu. kungi, ja jūsu saprašana ir tāda,
ka jus sakāt, kāpēc_ 14 gadu laikā pēc jūsu ministru
prezidenta kunga, pēc iekšlietu ministra kunga runas
nākošais iekšlietu ministris nav parūpējies dabūt sev
godīgu latviešu uzvārdu, kurš līdz šim, ja nemaldos,
saucas ir vārdā, ir uzvārdā, kas skan tīri vāciski!
Kāpēc Šterna kungs nav parūpējies par uzvārdu
«Zvaigzne"? Kāpēc Gotfrīds Mīlbergs nav parūpē-
jies par skaisto vārdu «Dievmierš Dzirnavkalns" vai
tamlīdzīgu? (Starpsaucieni.) Skuju Frīdis kādreiz
domāts Skujenieka vietas ieņemšanai! (Smiekli.)
Tāpat to nav darījis karstais nacionālists Bachmanis.
Es speciāli esmu apprasījies Iekšlietu ministrijā, cik
maksā uzvārda maiņa. Man atbildēja, ka to visu
nokārtojot par 5 latiem. Šie kungi nav parūpējušies
par savu uzvārdu mainīšanu. Uzvārds, kungi, ir jūsu
izkārtne. Jūs dusmojāties, kad savā laikā ielu iz-
kārtnes bija trijās valodās; jūsu personai ir izkārtne
tikai vienā valodā un tā pati —? svešā valodā. Ko tad
jūs pārmetat mums, ka mēs 14 gados nekā neesot da-
rījuši? (Sauciens no vietas; «Kāpēc Dubins nav
pārdēvējies par Ozoliņu?") — Mēs gaidām uz jums!
Pēc visiem tiem, ko es še nosaucu, saprotams, nāks
mūsu kārta!

Jūs paši šeit centrā to neesaUzdarījuši, bet tagad
prasāt no Latgales; lai Latgale pārvērstos vienā acu-
mirklī, iemācītos runāt nedaudz dienās. Jūs zināt,
ka mums ir Satiksmes ministrija. Ja nu cilvēks gri-
bēs biļeti nopirkt svešā valodā, zemnieks, kuram
nav ne juridiskā saprāta, kurš nemaz nav izglītots —
kā viņš to lietu varēs izdarīt? Es esmu mēģinājis
noeksāminēt Latgales ģeogrāfijā vienu no zemnie-
ku deputātiem un esmu pārliecinājies, ka viņš Lat-
gales ģeogrāfijas nezina. (Starpsaucieni. Smiekli.)
Jūs, deputātu kungi, paši nezināt Latgales ģeogrā-
fiju, bet tanī pašā laikā gribat, lai latgalieši zina visu.
— Ja nu latgalietis prasīs biļeti, citā valodā un ierēd-
nis nevarēs ar viņu sarunāties, tad viņš paliks stacijā.

Tālāk mums ir Finanču ministrija, un tai ir savi
ierēdņi uz vietām. Tur sēž nodokļu inspektori un
vietējās nodokļu kommisijas. Daudziem būs vaja-
dzība personīgi izrunāties, mutes vārdism noskaidrot
lietas apstākļus, bet citā valodā tas nebūs iespējams.
Jūs tagad nodokļu maksātājam, kurš ir 50, vai 60
gadu vecs un diezgan analfabēts, nedodat iespēju no-
iet pie nodokļu inspektora un noskaidrot, kas viņam
jāmaksā un par ko jāmaksā, noskaidrot, vai viņš pa-
reizi aplikts arnodokļiem. Mums ir centrālā zemes
ierīcības komiteja, un tai ir mērnieki, kas strādā uz
vietām pie korroborēšanas, pie mērīšanas visos Lat-
gales stūrīšos, Taisni tur, kur cilvēkam būs jāaiz-

stāv savas svarīgākās tiesības, savs zemes īpašums,
viņš nevarēs sarunāties ar mērniekiem, viņš nevarēs
tikt skaidrībā un tā tad nevarēs iegūt savas tiesības
tikai tāpēc, ka pavadījis 14 gadu no sava mūža no-
dzīvotiem 50 gadiem Latvijā, un no tiem 7 gadus no
vietas Ulmaņa kungs ar viņu runājis krieviski, Breik-
ša kungs tāpat ar viņu runājis krieviski, Skujenieka
kungs arī ar viņu runājis krieviski, bet pēc tam, kad
ievajadzējusies šāda vai citāda politiska kombinācija,
lai to noturētu — Breikša kungam gan labi, jo viņš
prot vairāk valodu, — viņš, kas pagājušā, gadā ru-
nāja krieviski, tagad grib tam 50 gadu vecajam cil-
vēkam, šimanalfabētam, tūlīt uz vietas uzspiest runāt
latviski. Tiešām jābrīnās, ka arī Latgales deputāti,
kas labi pazīst apstākļus uz vietām, varēja piekrist
tam, varēja nobalsot par šo likumu. Acīmredzot
polītika katrā ziņā stāv augstāk par lietišķību.

Es teikšu Breikša kungam sekojošo. Likumpro-
jekts, kas tagad iesniegts, grib radītzināmu pamieru,
zināmu saprašanos. Karš kara laikā un miers miera
laikā. Mēs tomēr atzīstam, ka mūsu saimnieciskā
dzīve, mūsu finanču stāvoklis nav nekāds joks, ka
domā Breikša kungs. Breikša kungam liekas, ka
mūsu Finanču ministrija ir tīrais anekdots. Breikša
kungs, pietiek ar to, ka «Latvis" katru dienu raksta
par Finanču ministriju anekdotus, tā ka nākošajā ga-
dā, kad Birkerta kungs turpinās savu latviešu tautas
anekdošu krājumu, viņam būs jāizdod vēl viens sē-
jums, un tie būs Finanču ministrijas anekdoti. Pie-
tiek, ka «Latvis" rūpējas par to; Jums,Breikša kungs,
par to nav jārūpējas. Mēs arī domājam, ka Latvijas
tagadējais saimnieciskais stāvoklis nav ņemams
anekdotiski, kā Jūs to esat ņēmuši; tāpēc mēs lab-
prāt meklējam saprašanos vismaz tur, kungi, kur arī
jums apstākļi pazīstami, proti — Latgalē. Tur šis
likums ir pilnīga nejēdzība.

Ko šis likums nozīmē? Tas nozīmē nodot iedzī-
votājus bez kāda aprobežojuma zemāko ierēdņu ro-
kās, bez pārsūdzības iespējas, bez ierunu iespējas.
Katrā gadījumā ierēdņiem jau būs gatava atbilde:
„Viņš_nav griezies pie manis valsts valodā, tāpēc es
neievēroju viņa tiesiskās intereses, jo nezināju, ko
viņš no manis grib." — Kungi, es domāju, mums ne-
vajaga atvērt ceļu dažādām nebūšanām, bet ja mēs
šojikumu pieņemsim, tad ar to nebūšanas tikai sek-
mēsim.

Liekas, ari jūs esat kaut ko jutuši un tāpēc esat
ierakstījuši likumā, ka līdz 1935. gadam pašvaldības
iestādēs varēs runāt vietējās valodās, kamēr sa-
nāks jaunās domes. Kungi, jūs esat parūpējušies
par 60 Daugavpils domniekiem, par Rēzeknes pil-
sētas domniekiem, par pagastu valžu locekļiem un
priekšsēdētājiem, taisni tiem cilvēkiem, kas var ie-
mācīties valsts valodu. Jūs esat izrēķinājuši, ka līdz
1935L gadam viņi paspēs iemācīties latviski, un jūs
domājat, ka līdz tam būs pietiekošs kadrs, no kā vē-
lēt. Tanī paša laikā jūs ar vislielāko nevērību un ne-
taisnību esat skatījušies uz plašākām tautas masām,
uz tiem, kas latviešu valodu nevar iemācīties, kas
nevar dabutvajadzīgās zināšanas, jo viņu apstākļi to
neatļauj. Jus esat parūpējušies par augstiem kun-
giem, pat_ parminoritašu kungiem, bet ne par pašu
tautu. Jus, nākot sakarā ar pilsētu domniekiem un
pagastu pašvaldības darbiniekiem, tos visus pazīstat,
bet vienkāršos pagasta iedzīvotājus, kaut vai tos pa-
šus Somersetas, Pasienas un citu pagastu iedzīvotā-
jus jus nepazīstat, par tiem jūs nerūpējaties. Šo cil-
vēku tiesības jus gribat ierobežot, jo to nevar iztulkot
citādi ka vienīgi partiesību ierobežošanu. Kungi,
vismaz Latgalei mes lūdzam to pašu, ko pilsētu dom-
niekiem; mes_ lūdzam nabadzīgiem Latgales iedzī-
votajiem vienādas tiesības ar augstiem kungiem. Pil-
sētas domnieks valsts iestādēs varēs runāt vietējās
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valodās, bet vienkāršam cilvēkam, ja viņš ieies pasta
kantorī, dzelzceļa stacijā, pie valsts mērnieka, vai
kur citur un runās kādā citā valodā, vienkārši pa-
teiks: „As nasaprotu.Šis „as nasaprotu" būs
stiprākais likums, un tāpēc, lūk, šo „as nasaprotu"
mēs nedrīkstam rakstīt likumā. Mēs lūdzam un lie-
kam priekšā atzīt vismaz to, kas arī jums būs prakti-
ski atzīstams, ka tagadējā veidā šis likums nav iespē-
jams. Mēs lūdzam atlikt šī likuma spēkā stāšanos
Latgalei līdz 1935. gadam.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Štefnam.

J. Šterns (progresīvā apvienība): Augstais
nams! Te godājamais iepriekšējais runātājs Viten-
berga kungs rīkojās tā, par ko parasts teikt: «Klau-
saities uz maniem vārdiem, bet neskataities uz ma-
niem darbiem". 'Mēs visi zinām, ka Vitenberga
kungs pec tautības ir ebrejs. Viņš aizstāv, ka katrai
tautai vajaga runāt savā valodā. Es gaidīju, ka arī
Vitenberga kungs šeit runās ebrejiski, bet, diemžēl,
viņšrunā skaistā latviešu valodā. Jūsu otrs frakcijas
loceklis, Dubina kungs, ari runā latviski, un mēs visi
jūs saprotam. Kur te ir konsekvence? Jūsu vārdi
nesaskan ar jūsu darbiem! Ja veikalos, kuros ir jūsu
tautības īpašnieki, mūs apkalpo skaidrā latviešu va-
lodā, kāpēc jūs neesat konsekventi viscaur?

Vitenberga kungs, Jūs uztraucaties par tiem li-
kumprojektiem, kurus ierosinājis ministru prezidents,
un mēģināt to realizēšanu atlikt uz vēlāku laiku, sa-
cīdami, ka tā esot varmācība, ko te gribot darīt; tā
esot nejēdzība, ko tagadējais ministru prezidenta
kungs izdevis. Bet, Vitenberga kungs, kā sauc tādu
rīcību, kādu Jūs vēlaties? Jūs vēlaties, lai 75% mū-
su valsts iedzīvotāju mācās citu valodu! Vai mēs
varam saskaitīt visas tās valodas, kādas mums tad
būtu jāprot? Būs krieviski, būs ebrejiski, būs žīdu
žargons, būs krievu, poļu u. c. valodas. Jūs gribat,
lai 75% iemācās visas minoritāšu valodas. Vai tas
ir iespējams? No jūsu viedokļa ir neiespējams mi-
noritātēm iemācīties divas valodas: savu mātes va-
lodu un valsts valodu. 14 gadu ir jau pagājuši, bet
jūs, minoritātes, esat vēl tik iedomīgas, ka prasāt, lai
katrs Latvijas pilsonis — latvietis iemācītos visas
daudzās minoritāšu valodas; bet minoritātēm pašām
absolūti nekas" nav jāiemācās, tām jāpaliek tikai pie
vienas valodas.

Vitenberga kungs, tas, ko Jūs šeit sarunājāt, bija
pilnīgs absurds; jāsaka, pat ne tikai absurds — tā
bija nekaunība (sauciens no vietas: «Bezkaunība!"),
ja Jūs vēl pēc 14Latvijas valsts pastāvēšanas gadiem
gribat panākt, lai 75% iedzīvotāju iemācītos jūsu mi-
noritāšu valodas. Sakait, vai vēl tālāk var iet, vai
var vēl ko vairāk prasīt!

Jūs, Vitenberga kungs, sacījāt, ka būtu labāk, ja
mēs būtu gādājuši, lai mums valstī būtu mazāk anal-
fabētu. Sakait, Vitenberga kungs, vai Jūs šeit dzī-
vojat, vai nē, vai Jūs arī redzat, kas notiek Jums ap-
kārt! Ja Jūs būtu kaut cik painteresējušies kādā
statistiskā gada grāmatā, vai citā kādā tamlīdzīgā \z-
devumā, cik Latvijā ir lasīt pratēju, tad Jūs būtu pār-
liecinājušies, ka visā Latvijā 1920. gadā mums bija
41% krievu — lasīt pratēju, bet 1930. gadā — 62% ;
Latgalē 1920. gadā bija 34% krievu — lasīt pratēju,
tagad ir 75%. Tas ir starp krieviem. Vitenberga
kungs, kā Jums varēja būt vēl tik daudz drosmes
nākt un teikt, ka Latvija nekā nav darījusi kulturālā
ziņā? Pasakait, vai Jūs varat uzrādītvēl kādu valsti,
kas būtu tik daudz darījusi kulturālā ziņā? Nē, to
Jūs nevarat uzrādīt! (Starpsaucieni.) No kommū-
nistiem es nekādas kultūras negaidu, sevišķi no tiem,
kas sēž šinīs krēslos.

Ja mums šeit notika pārsteigums, tad es to sa-
protu, jo tas gars, kas šeit nesen mājoja uņ ko no šīs

katedras mums parādīja viens no mūsu slaveniem
kungiem, ka «simtreiz labāk kopā ar minoritātēm
nekā kreiso spārnu", tas gars, diemžēl, latviešu pil-
soņos nav izzudis; tas nav izzudis arī tagad, kad
mūsu sēžu zāles krēsli bija tukši unkad no latviešu
deputātu lielā vairuma mēs šeit dabūjām mazākumu.
Tas ir kauns latviešu pilsonībai! Bet es esmu pār-
liecināts, ka ārpus šīm sienām domā citādi un īsākā
vai garākā laikā piespiedīs ,arī deputātu kungus cie-
nīt savu tautu.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Nurokam.

M. Nuroks (Mizrachi; runā vāciski):*) Augstais
nams! Pēc ilga laika atkal ir cēlies augšā kāds jau
par mirušu turēts vārds — «svešnieki". Šo termi-
noloģiju ir atdzīvinājusi latviešu tauta, kas kopā ar
mums ir cietusi zem cara Krievijas sloga. Aizmirsti
pasaules kara brīvības lozungi, jaunā tautu tiesiskā
iekārta, minoritāšu tiesības, minoritāšu aizsardzība,
pašnoteikšanas un nacionālo īpatnību saglabāšana!

Kas ir šie «svešnieki"? Tie, kas jau gadusim-
teņiem šeit iesakņojušies un mūsu dzimtenes saim-
niecības un kultūras uzbūvē darījuši ne mazāk par
vairākuma tautu; tie, kas pēc valsts nodibināšanas
palīdzeja_ uzbūvēt ruinēto zemi, pacelt eksportu, at-
jaunot rūpniecību, ieguldīt kapitālus un stiprināt uz7
ticību.

_ Te nav nekādas ļaunas gribas. Mūsu paaudze
labāka gadījuma var lasīt latviešu laikrakstus un se-
kot runai. Mūsu jaunatne valsts valodas prašanā
bieži pārspēj vairākuma tautības jaunatni. Kāds lat-
vietis, kura vārds paliks ierakstīts vēsturē, reiz man
sacīja, ka vācu valodā viņš varot runāt tekošāk nekā
latviešu valoda. Tāpat mūsu valsts dzīvi vadoši vīri
man ir paskaidrojuši, ka pirmajā laikā viņiem bijis
grūti oficiāli uzstāties latviešu valodā. Ko tad varam
prasīt_ no analfabētiem, kas neprot rakstīt pat savā
valoda?

Varas līdzekļi izsauc pretējo. To zina paši la-
tvieši.Ar tiem aiziet boja labā saprašanās un mierīgā
sadzīve.

Mūs nevar salīdzināt ar citām valstīm. Jau krie-
vu laikā mums bija trīs*vietējo valodu trādicija. Pat
cara režima laikā tiesāšana pagasta tiesās notika
latviešu valodā._ Es varu apmierināt Šterna kungu:
pirmā Saeima mēs iesniedzām projektu,kurā prasījām
valodas atzīšanu arī žīdu minoritātei. Organizācijas
kommisijā es prasīju līdzīgas tiesības parlamentā arī
poļu un žīdu valodai.

Līdz šim Latvija lepojās ar minoritāšu jautājuma
taisnīgu atrisināšanu. Visās starptautiskās sanāksmēs
Latvijai veltīja ovācijas, kad Dr. Sīmanis un es par
to referējam. To var apliecināt delegāciju vadoņi
starptautiskos kongresos Ženēvā, Berlinē,Londonā—
Valsts Prezidents Kviesis, Saeimas priekšsēdētājs
Kalniņš un Pauluka kungs. Tagad mēs paši iznīci-
nām savu labo slavu. Latvijas tautas ceturtā daļa
neprasa nekādas privilēģijas, bet vienādas tiesības
un tautas dvēseles neaizskaršanu.

Kāda nepieciešamība ir izsaukusi šo kara gājie-
nu? Šinī nopietnajā laikā, kad lieta grozās ap «būt,
vai nebut'\ par vienīgo ārstēšanas līdzekli pret bez-
darbu, valūtas sabrukumu un citām mūsu saimnieci-
skas dzīves slimībām jūs esat atraduši minoritāšu
vajāšanu. Mums, minoritātēm, ir citāds līdzeklis mū-
su valsts glābšanai: visu iedzīvotāju kopīgi pūliņi mū-
su kopīgās un visiem vienlīdz dārgās tēvijas labā.

Mēs apellējam pie vairākuma tautas objektivi-
tātes un veselīgā valstiskā saprāta. Savstarpēji sa-
prototies, ir iespējams atrast kādu modus vivendi.
Par savu rašanos un eksistenci Latvijas valstij jāpa-

*) Runātāja atreferējums.
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teicas galvenā kārtā demokrātiskiem principiem, tā-
pēc viņai tie jātur svēti attiecībā pret visiem viņas
pilsoņiem.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Breikšam.

J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Augsti go-
dātie deputātu kungi! Deputāts Kaļļistratovs te rā-
dīja krievu valodā drukātus 10. saraksta uzsauku-
mus par balsošanu. Viņš piegāja šai lietai pārāk vien-
pusīgi : redz, kādu briesmīgu noziegumu padarījis de-
mokrātiskais centrs! Es domāju, viņš pieskārās šim
jautājumam tādēļ,-ka, nudien, Kaļļistratova kungs
laikam nav lasījis likumu, par ko viņš runāja, jo tur
tādu lietu, kādas viņš te sarunāja, nav, un ne tikai
demokrātiskais centrs, bet katrs latvietiš-intelligents,
vai arī vienkāršs cilvēks tā to nevar saprast. Ja va-
jadzīgs un kad apstākļi prasa, mēs runājam arī svešā
valodā, bet tanī pašā laikā uzsveram, ka valsts va-
lodai, latviešu valodai kā tādai jādod priekšrocība.
Un es teikšu: ir liktenīgi, ka Augstais nams un se-
višķi pilsoniskā koalīcija šodjen izdarīja vienu kauna
traipu. To varētu formulēt tā: mums ir 55 pilsoniskie
latviešu deputāti, bet kad vajadzēja balsot, tad bija
tikai 32, pie kam daudzi nemaz nezināja, vai vajaga
celties, vai sēsties; daži runāja par kompensēšanos
u. t. t« daži gāja uz durvīm un teica, no durvīm viņi
esot balsojuši. Tas ir kauns Augstajam namam, ja
55 latviešu deputāti tautas acīs grib samaitāt savu
reputāciju. To, ko nedēļu atpakaļ pieņēma, šodien,

aiz muļķības, gļēvulības vai slinkuma grib nodot!
Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Lūdzu iz-

teikties uzmanīgāk!
J. Breikšs (turpina): Ja te deputāts Vitenbergs

saka, ka Ministru kabinets, kam dāvāta uzticība, ne-
zina, kādi ir Latgalē apstākļi, un saka, ka nav ne-
viena, kas Latgali aizstāvētu, tad es domāju, ka ar
notikušo balsošanu koalīcija sāk neizpildīt savas
programmas vienu daļu. Ja vienreiz saka, ka aiz-
stāv šo likumu, un otrreiz nobalso tikai 32, kamēr
pārējie ierauj robu, tad te ir vai nu klusa noruna, vai
slinkums, vai cits kāds iemesls. Pret to man uzdots
protestēt demokrātiskā centra uzdevumā.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Pavlovskim.

T. Pavlovskis (vecticībnieks;runākrieviski).Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Bachmanim.

K. Bachmanis (progresīvā apvienība): Likums
kuru pašlaik apspriežam, likums, par kuru šodien vēl
ir vislielākie strīdi un vislielākā nacionālā cīņa no
mazākuma tautību puses, bez šaubām, mūsu vēstu-
rē ieņem vienu no pirmajām vietām. Jāsaka, ka,
diemžēl, tas notiek tikai valsts pastāvēšanas četr-
padsmitajā gadā. Šim likumam vajadzēja būt dienas
kārtībā ilgus gadus atpakaļ. Tanī laikā minoritātes
arī domāja pavisam citādi. Man jāatgriež Šīmaņa
kunga atmiņa atpakaļ uz kādu apspriedi par Latvijas
tiesu iekārtas likuma izdošanu, apspriedi, kas notika
1918. gadā., Tanī apspriedē runāja par to, no kura
laika advokātiem piespiest, vai uzdot runāt latviešu
valodā. Tad Šīmaņa kungs un viņa domu biedri pie-
krita, ka pietiktu ar trim gadiem, nu — četriem ga-
dien, kaut gan Tieslietu ministrija tanī laikā gribēja
nolikt daudz ilgāku laiku valodas sagatavošanai. Tā
tad ir bijis laiks, kad minoritātes citādi skatījās uz
savu pienākumu prast latviešu valodu. Bet tagad,
pēc visām tām valdībām, kas ir agrāk pastāvējušas
un_kas nav uzskatījušas par savu pienākumu nokārtot
mūsu valodas jautājumu, ari mūsu minoritātes ir nā-

*) Runas atreferējums nav iesniegts.
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kusas pie slēdziena, ka viņām izdevīgs tāds stāvoklis,
kāds bija pirms 1918. gada. Tā tad tā ir kļūda, ko
agrākās valdības un agrākie parlamenti pielaiduši,
nenokārtodami jau agrāk šo svarīgo vēsturisko no-
tikumu, šo vēsturisko latviešu valodas .tiesību jau-
tājumu. Tagad visi runā par saimniecisko krizi, par
valsts grūto stāvokli, bet tagad arī jāievēro, ka šis
svarīgais valodas jautājums jānokārto steidzīgi, lai
latvju tauta saprastu, ka valsts priekšgalā ir valdība
un parlaments, kas grib ievērot, ka latvieši paši savu
valsti izcīnījuši un paši aizstāv savas valsts un va-
lodas tiesības.

Mums, latviešiem, pārmet, ka mēs gribot izdot .
šovinistisku likumu. Lai man atļauts atgādināt, kas
notika 1917./18. gadā citās bijušās Krievijas malu ma-
lās. Gribu minēt piemēru no Ukrainas dzīves, no Ki-
jevas notikumiem. Kad Kijevu ieņēma direktorijas
valdība, tad, kaut gan nav liela starpība starp ukrai-
ņu un krievu valodas burtiem, Ukrainas direktorija
un centrālās radās piekritēji lika desmit dienulaikā
noņemt visas izkārtnes tik lielā pilsētā kā Kijevā, kur
izkārtnes uzraksta divkāršā „i" vietā nebija rakstīts
„i" ar punktu; kas 10 dienu laikā šīs izkārtnes neno-
ņēma, tam vajadzēja maksāt līdz 10.000 rubļu soda
naudas. Es saprotu, ka tāds likums ir ass, bet tanī
laikā arī pašu ukraiņu starpā neviens nedomāja pār-
mest Ukrainas centrālai radai un direktorijai par šādu
rīcību. Ja Latvijas valdība un parlaments savas valsts
četrpadsmitajā gadā grib ar likumu nokārtot valo-
das jautājumu, noteicot, kas ir valsts valoda, notei-
cot, kādas prasības jāievēro valsts iestādēs sēžu va-
dītājiem, tad tas ir nepieciešams solis, un tādēļ lai
mums neņem ļaunā, ka mēs savu valodu un valsts
iekārtu cienām un gribam to padarīt stabilu, lai ne-
vienam nenāktu prātā uzsākt un realizēt to politisko
virzienu, kāds bija pirms 1917. gada.

Te Vitenberga kungs bija ļoti norūpējies par šīs
valdības stāvokli, kas gribot par katru cenu notu-
rēties pie varas ar valodas likumu. Mēs taču paši
redzam, cik stipra ir šī vara: kad šovakar vajadzēja
balsot par vācu priekšlikumu, liela daļa labā spārna
latviešu deputātu atstāja zāli. Šī pati slepenā vara,
kas šodien izbīdīja mūsu nacionālos pilsoņus no zāles,
var katru bridi gāzt tagadējo nacionālo valdību un
to arī gāzīs, ja sapratīsies ar minoritātēm un visiem
citiem spēkiem, kas būs vajadzīgi tai politikai, kas
norisinājās II Saeimas pēdējos gados un III Saeimā.
Mēs to itin labi zinām, un Vitenberga kungs ari to
zina. Tāpēc viņa skaistie vārdi te bija lieki, un vi-
ņa apgalvojums, ka tagadējā valdība ar šo likumu
grib noturēt varu savās rokās, bija vairāk kā ne-
pareizs.

Tagad man jāatbild Vitenberga kungam kādā vē-
sturiskā jautājumā. Vitenberga kungs teica, ka lat-
viešu prese attīstījusies tikai 100gados. Žēl, ka Viten-
berga kungs nav par šo jautājumu vairāk painteresē-
jies. Palasaities Antona Buchholca «Fūnfzig Jahre
russischer Verwaltung in den Baltischen Provinzen";
palasaities landtāgu lēmumus, tad Jūs sapratīsit, kā-
da cīņa latviešiem bijusi jāiztur, lai varētu nodibināt
savus laikrakstus, lai varētu tos izdot. Es domāju,
ka Jūs pat tagad jau itin labi zināt, kādas cīņas bija
jāizcīna «Mājas Viesim" un tāpat arī «Pēterburgas
Avīzēm". Vācu minoritāte vēl labāk zina, kāda po-
lītika toreiz bija vāciem; es domāju, viņa itin labi vēl
atceras, kā vāci toreiz cīnījās pret latviešu valodu un
avīzēm; tāpēc lai viņu domu biedrs Vitenbergs te
labāk nemaz nerunā.

Tālāk Vitenberga kungs te jautāja, kāpēc neesot
pārmainīti vāciskieuzvārdi. Atļaujiet rnan uzstādīt
pretjautājumu: kāpēc žīdi pārmaina savus uzvārdus
pret latviskiem uzvārdiem? Es savu uzvārdu ne-
esmu mainījis aiz cieņas pret saviem.senčiem. Ne ar
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uzvārda maiņu, bet ar darbiem es kā Bachmanis pie-
radīšu, ka esmu latvju tautas darbinieks, ka esmu
savas valsts patriots. Man nav nekādu politisku vei-
kalu, kadeļ man būtu jācenšas mainīt savu uzvārdu.
Daži žīdi gan ir pieņēmuši gan Bērziņu, gan Kaņepīšu
uzvārdus, cenzdamies ar to dzīt veikalus, pievilkt
sev vairāk pircēju, vai arī iegūt kādus zemes ga-
balus u. t. t. Es varu Vitenberga kungam atgādināt,
ka žīdi ir pat ticību mainījuši un dabūjuši nosaukumu
— es teikšu to krieviski — «BHKpeem" ; varbūt tā
Vitenberga kungs labāk sapratīs. Tikai tad, kad pati
krievu tauta jau bija sev izcīnījusi brīvību,
1917.—1918. gados, arī žīdi tapa ļoti aktīvi un pat
saka ierakstīties kommunistu partija, jo viņi zināja,
ka tad viņu stāvoklis būs drošs. Atminieties, Viten-
berga kungs, vēsturiskos notikumus, atminieties tos
apstākļus, kas žīdus spieda mainīt viņu ticību un
uzvārdus. Un es jums, žīdiem, to nepārmetu, tāpēc
ka ta smaga vara_ kas jūs toreiz spieda locīties, bija
arī ta vara, kas jus spieda mainīt ticību.

Dažus vardus_ Nuroka kungam par tiem «fremd-
stāmmig'iem"._ Jūs ļoti labi zināt, ka nevienam no
mums nav velēšanās nospiest jūsu tautas dzīvi, lai jūs
nevarētu baudīt savu kultūru, baudīt savas tiesības,
cik tai tas jums vajadzīgs;_bet mēs arī negribam pie-
laist to tiktai, ka jus vēlētos, lai jūs uzskatītu sevi
par vadošam un valdošām tautām kultūras ziņā;
mes negribam, lai jums būtu tiesība diktēt latviešiem
kaut kādus priekšrakstus un noteikumus. Latvju
tauta un tie 34.000 latviešu jaunekļu, kas tagad guļ
zeme Rīgas apkārtne un kas arī citās krievu frontēs
ir izcīnījuši mušu valsti, ir atstājuši mums testa-
mentu, ko mes nedrīkstam lauzt; viņu vārdā mēs
neļausim jums graut to, ko viņi cēluši. Esiet droši,
ka tas netiks pielaists! Ja jūs runājat par savu kul-
tūru, tad to mes jums palīdzēsim aizstāvēt; bet ne-
meģinait savas tiesības uzturēt tā, kā to ir mēģinā-
jusi darīt vācu tautība līdz 1918. gadam.

Ta tad mēs_atzīstam, ka valsts saimnieciskā un
kulturāla uzbūve jums ir līdzīgas tiesības, bet mēs
atzīstam par nepieciešamu mūsu latviešu valodu kā
valsts valodu nostādīt cienīgā vietā, lai mūsu tauta
visas valsts iestādes varētu ar pilnu tiesību runāt
latviski.

Kas attiecas uz mazākuma tautībām Latgalē, tad
sakait, vai jums ir dots maz tiesību! Mēs nebaidī-
jāmies poļus likt par iekšlietu ministra biedriem, mēs
nebaidījāmies krievus likt par ministru biedriem; kaut
ne tieši mes_— ne progresīvā apvienība, ne centrs,
bet labais spārns —, es viņus tomēr saucu par latvie-
šiem. Ja_ m.es bijām tik droši, tad mums bija griba
kopīgi strādāt, un man šķiet, ka ari tagad mums ne-
vienam nav velēšanas nospiest krievu tautību Lat-
gale, poļus, vai kādu citu tautību. Bet jums jāsaprot,
ka mes nevaram atteikties_ no tiesības latviešu valo-
dai mušu valsts dzīve ļeradīt to cieņu, ko ir izcīnī-
juši mušu valsts dibinātāji un brīvības cīnītāji. Tādēļ
es atzīstu, ka visas šīs kliedzošas runas bija gan, var-
būt, politiski izdevīgas mazākuma tautībām, izde-
vīgas Eiropas priekša, lai, varbūt, kaut kur kapitā-
listu pasaule, vai citur sakarsētu atmosfairu; bet mū-
su Latvijas valstī šīs karstās runas ir pilnīgi liekas.
Paršovinisņju te nevar būt ne runa, par to es jau
minēju piemērus, betmes gribam ierādīt mūsu valo-
dai tādas tiesības, kādas tai pienākas un kādas jaupastāv citas jaunas un vecas valstīs valdošās tautas
valodai.

Priekšsēdētāja biedrs K, Pauluks: Vārds depu-
tātam Špoļanskim.,

L. Špoļanskis (Latvijas pagastu un apriņķu paš-
valdību krievu _ darbinieku savienība; runā krie-
viski) :*) Deputātu kungi! Pirms ķēros pie šī jau-

*) Runātāja «atreferējums,

»

tajuma būtības, gribot negribot jāatbild uz deputāta
Breikša kunga pēdējo uzstāšanos, kad viņš centās
apgāzt deputāta Kalļistratova pierādījumus par to, ka
vēlēšanu laikā krievu valodu lietojis arī demokrāti-
skais centrs. Gribu teikt tikai dažus vārdus šai lietā.

Breikša kungs centās nostādīt šo jautājumu tā,
ka ta bijusi tikai arēja valodas lietošanas lieta. Viņa
viedoklis esot tads.ka latviešu valodai kā valsts va-
lodai piederot pirmā vieta_un ja viņi esot lietojuši ari
krievu valodu, tad tikai arēju iemeslu dēļ. Tomēr
še nav darīšana tikai ar valodas lietošanu vien; šai
lietai ir sava dziļāka būtība. Un .par šo būtību Jūs,
Breikša kungs, sarunājat daudz interesanta.

Toreiz, Breikša kungs, nebija darīšana ar valo-
das lietošanu vien, ka Jūs apgalvojāt. Ko jūs rakstī-
jāt savos uzsaukumos? «Krievu iedzīvotāji 10 gadu
esot balsojuši un velējuši Saeima savus ļaudis. Viņi
esot velējuši gan laba, gan kreisā spārna ļaudis un
esot gaidījuši sava stāvokļa uzlabošanu, bet tas esot
kļuvis tikai sliktāks." — To jūs konstatējāt savos uz-
saukumos. Ta tad ta nebija tikai valodas lietošana
vien, bet daudz_ dziļāka lieta. Mēs jums ticam, ka
krievu iedzīvotāju stāvoklis pagājušos 10 gados ir
kļuvis tikai ļaunāks. — Un ko jūs teicāt tālāk? «Krie-
vu iedzīvotāji visu laiku esot balsojuši par krievu de-
putātiem, bet krievu deputātu balss Saeimā vienmēr
esot bijusi' tikai saucēja balss tuksnesī." — Vai tad
krievu deputati_ vainīgi, ka viņu balss vienmēr ir
bijusi tikai saucēja balss tuksnesī? Man liekas, tas
pierādīsies vel šodien, kad mēs pārrunājam stāvokli,
kādu Jr radījis jūsu izdotais likums. Mēs esam pār-
liecināti, ka jus pielīksit visas pūles, lai krievu depu-
tātu balss paliktu saucēja balss tuksnesī.

Jus sacījāt, ka krievu deputāti nekā neesot gri-
bējuši darīt krievu iedzīvotāju stāvokļa uzlabošanai.
Es_ domāju, šīs dienas krievu deputātu uzstāšanās
mērķis un uzdevums taisni ir uzlabot viņu stāvokli,
piejradīt, cik nepieciešami ir atlikt jūsu izdotā likuma
speķa stāšanos.

Tālāk jūs savos uzsaukumos aicinājāt visus Lat-
gales iedzīvotājus aizmirst_ nacionālo naidu. Bet ko
jus esat darījuši visus pēdējos mēnešus pēc Saeimas
sanākšanas?_ Vai še parlamentā jūs arī aicināt aiz-
mirst nacionālo naidu? — Jūs rakstījāt: «Krievu
zemniek! Mes saucam Tevi palīgā uz labāku nā-
kotni!" — Es domāju, kungi, daudz nevajadzēs vairs
lasīt!

Starp parakstiem ir arī jūsu godājamā Zemgala
kunga un citu demokrātiska centra korifeju vārdi.
Visi latvieši; tikai viens no uzsaukuma parakstītājiem
— zvērināts advokāts Rozentāls — ir cittautietis, bet
arī tas ir vācietis, ne krievs.

Protams, es negribu teikt, ka tikai demokrāti-
skais centrs ir saucis aizmirst nacionālo naidu u. t. t.,
u. t.t. Tomēr varu teikt_ka demokrātiskais centrs
ir rēķinājis uz daudz lielāku muļķību krievu ļaužu
starpa. Breikša kungs, krievu iedzīvotāji pa šiem '12
gadiem ir arī daudz audzināti, tāpat kā ir audzināta
latviešu tauta. Ieguvusi brīvību, dzīvodama Latvijā,
krievu tauta ir stipri pāraudzināta. Un es personīgi
uzskatu, ka jūsu tagadējie soļi, jūsu tagadējie eksperi-
menti krievuiedzīvotajiembus vēl labāka audzinā-
šana, jo tos jus tagad izdarāt valsts masštābā.

Kā jau aizrādīju, es negribu teikt, ka ar tādiem
eksperimentiem nodarbojaties tikai jūs. Te ir pie-
mēram deputāts Trasuns. Viņa partija darīja to pa-
šu. Ka progresīvie, ta demzemci un citi — visi lika
priekša pārvērsties viena kopīgā partijā, kas nepa-
zītu ne valodas, ne tautību starpības. Bet šodien vi-
sas šīs partijas — ari deputāts Pabērzs — nobalsoja
pret krievu zemniekiem, pret krievu valodu. Tikai
kristīgo partija, man jāsaka, nedarīja to, ko darīja
Trasuna kungs, Rubuļa kungs, Pabērza kungs, kas

t
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solīja visiem spēkiem censties mazināt nacionālo nai-
du, visiem spēkiem censties uzlabot arī krievu ie-
dzīvotāju stāvokli.

Kungi! Kad nu jūs esat bijuši patiesi, kad jūs
esat runājuši to, kas jums sirdī, kad jūs esat rīko-
jušies saskaņā ar savu sirdsapziņu? Vai šodien Sa-
eimā, vai presē, vai tanīs uzsaukumos, ar kuriem jūs
griezāties pie Latgales krievu iedzīvotājiem? Es uz
šo jautājumu nespēju atbildēt. Man liekas, ka arī
jums pašiem būs grūti atbildēt. Ne Trasuna kungs,
ne Breikša kungs nebūs spējīgi to izdarīt. Neviens
šinī Augstajā namā nevarēs pateikt, kāda ir jūsu īstā
seja.

Vēl dažus vārdus Bachmaņa kungam. Es nezi-
nāju, ka še mums ir tik labs Ukrainas dzīves pazinējs.
Betvarbūt Bachmaņa kungs pats ir ukrainietis? Viņš
runāja par centrālo radu, par direktoriju u. 1.1. Ukrai-
nas direktorija un centrālā rada esot pavēlējušas 10
dienu laikā noņemt Kijevā visas izkārtnes,kas neesot
bijušas rakstītas ukrainiešu rakstībā. Tāpat esot rī-,
kojies Petļura ar saviem dekrētiem. Bachmaņa
kungs, tas, viss nebija gluži tā; es Jums atgādināšu,
kā tur bija. Toreiz Ukrainā nebija ļaužu, kas būtu
varējuši izpildīt tekošos darbus valsts iestādēs.
Petļuras valdība drukāja laikrakstos, ka meklē vice-
direktoru amatam ļaudis, kas pārvalda ukraiņu va-
lodu. Bachmaņa kungs, ja, atlaida no amata 10 pil-
sētu galvas, tad ne tāpēc, ka viņi divkāršā „i" vietā
nerakstīja „i" ar punktu, bet gan tāpēc, ka viņi bija
vecā režima ļaudis, kas neiederējās republikāniskā
iekārtā. Bet Bachmaņa kungs, tāpēc, ka tika izdoti
šādi rīkojumi, notika tas, ka ukrainieši tika sakaitinā-
ti — par ko runāja ari deputāts Pavlovskis —, ka
ukrainiešos iedegās nacionālais naids, ko deputāts
Pavlovskis jums ieteica nepavairot. Jūs zināt, kādi
panākumi bija Petļuras valdīšanai: par 5—6 nedēļām
ilgāk viņš Kivejā nevarēja noturēties. Pēc šādu rī-
kojumu izdošanas viņam visi savi rīkojumi bija jāsa-
kravā ceļa somās, un drīz vien viņš jau bija Galicijā.
To Jūs, Bachmaņa kungs, esat aizmirsuši un to pašu
kļūdu atkārtojat tagad.

Es teikšu jums vēl vairāk: ja šo nacionālā naida
kultivēšanu izvedīs dzīvē, tad Latgalē, šinī Latvijas
nomalē, būs nopietni sarežģījumi. To nepiemirstiet
un tāpēc Ukrainas piemērus nepieminiet. Ukrainas
piemēri ir ļoti slikti piemēri. Petļura trīs reizes at-
griezās Kijevā, un vienmēr viņu izsvieda laukā. Es
pats labi zinu, ka tautas_ brīvības partiju Petļuras
šovinisms tā bija satracinājis, ka tā pateica, lai tad
labāk paraujot kaut velns, lai labāk nākot kaut sarka-
nie, bet tikai ne Petļura. Tāda polītika ir kaitīga,
un pret to mēs protestējam arī še.

Tagad gribu piegriezties tām runām, kas tika ru-
nātas pagājušā sēdē.

Dažus vārdus par dzejnieka Skalbes kunga runu,
— Varbūt, viņa dzejas ir ļoti labas — nedrīkstu
spriest: neesmu kompetents —, bet viņa politiskā uz-
stāšanās neder nekur. Piedodiet, ļoti godājamais
dzejnieka kungs, bet man jāuzstājas pret Jums!

Jūs teicāt, ka viss būšot pavisam labi. Visu sa-
vu runu Jūs teicāt visai saldā tonī. Jūs pat teicāt,
ka minoritātes itin labi protot latviski, tikai viņas
pašas domājot, ka neprotot pietiekoši labi. Jūs esat
aizgājuši jau tik tālu, ka domājat mūsu vietā, labāk
zināt, ko mēs varam, ko nē, cenšaties mūs pārlieci-
nāt, ka mēs tikai iedomājoties, ka neprotot latviski.
Tas taču ir naīvi! Es izlasīju Jūsu runas stenogram-
mu un visu atzīmēju. Bez tam Jūs ļoti daudz runā-
jāt par to, ka Latvija ir latviešu valsts, un tāpēc la-
tviešu valodai viņā jābūt galvenai. _ Latvija nevarot
būt ne krieviska, ne vāciska, ne kāda cita. Valsts
valoda Latvijā varot būt tikai latviešu valoda. Tāda
bij Jūsu runas doma.

Bet tūliņ turpat Jūs jau atkāpāties no_ sava prin-
cipiālā viedokļa. Turpat tālāk Jūs sacījāt: ja kāda
vietā krievu būtu 25%, tad parallēli latviešu valodai
otra valoda varētu būt krievu, tad varētu runatarī
to. Tā tad Jūs nenoliedzat iespēju but arī vel kādai
otrai valodai, tikai nosakāt tai tādu procentu, kāda
mums, krieviem, nav. Kāpēc tad, ja krieviem kaut
kur būtu 25%» iedzīvotāju, krievu valodu varētu ru-
nāt, bet tad, ja būtu tikai 22% — nē? No ka Jus to
spriežat? Krievu valoda ir plaši izplatīta mušu valstī,
un līdz šim tās lietošanas dēļ neviens nekada_ ļaunu-
ma nav manījis. Latvija ir bijusi, ir un bus, tāpat ka
esam bijuši, esam un būsim ari mes, krievi. Kapec
tā steigties ar šo likumu? Jūs savas runas izteica-
ties tā, ka tad, ja to tik steidzīgi neizdotu, Latvijai
gandrīz vai jau draudētu kaut kādas briesmas, drau-
dētu vai viņas de jure atņemšana, mazinātos viņas
nozīme un iespaids. Jūs taču runājat paši sev pretim!

Jūs sacījāt, ka nebūšot nekādu ierobežojumu, ne-
kādu spaidu, jo pašlaik visi ierēdņi vel protot krievu
valodu. Mēs zinām, ka patlaban esošaieredņu pa-
audze ne tik drīz izmirs; sevišķi tas sakāms par jūsu
partijas ierēdņiem. Varbūt mēs taisni ļoti gribētu,
lai visa jūsu partija iespējami ātrāk pazustu no šīs
pasaules, bet jūsu ierēdņi tik drīz n_eizzudīs,_ Jus paši
sacījāt, ka tas notikšot tikai tālāka nākotne. Ja ta-
gad nebūšot nekādu ierobežojumu,_ tad ierēdņiem va-
jadzēšot prast 5 — 6 valodas. Kapec Jus te piesie-
nat vēl kādas valodas.ja te ir runa tikai par divi va-
lodām — krievu un vācu valodu? Kas tas par vel
kādām citām valodām?

Visi Jūsu apgalvojumi, kurus es te esmu iz-
rakstījis, ir tik nepārliecinoši, ka liekas tiešam sava-
di, ka vienas lielas partijas pirmais runātājs varēja
minēt tādus piemērus, tādus motīvus.

Vēl gribu apstāties pie tiem apgalvojumiem, kas
it kā esot pamudinājuši arī valdības galvu_ņemt uz
saviem pleciem iniciatīvu šī likuma izstrādāšana. —
Skujenieka kungs runāja diezgan gaišu valodu. Viņš
minēja dažus piemērus, lai pierādītu, kapec šis likums
bijis nepieciešams. Viņš minēja šādupiemēru: visa
kanceleja kādā valsts iestādē bijusi spiestapartraukt
darbu, lai ierēdņiem būtu bijis iespējams izpētīt, ko no-
zīmējot vārds „H<ecTHHHK", jo neviens neesot zinajis_,
ko tas nozīmējot. Ministru prezidents uzdūries sava
statistiskā pārvaldē uz šādu ainu: bijušas salasīju-
šās visas kancelejas jaunkundzītes un nu ņēmušas
meklēt, ko nozīmē šis krievu vārds! Sakait, lūdzu,
kāds pārliecinošs pierādījums par labu tam, ka stei-
dzīgi bijis jāizdod likums par valsts valodu! Neviens
nav varējis pārtulkot vardu ,.>KecTH_HK", neviens
nav zinājis, ko tas nozīmē latviski! Luk, viens no mi-
nistru prezidenta pierādījumiem!

Bez tam bija vēl 2—3 piemēri. _ Viens bija tāds:
kāds pagasta padomes priekšsēdētājs Latgale paga-
sta padomes sēdē teicis: «Lūdzu nerunāt man ne-
saprotamā valodā!" — Tas ir briesmīgi pārlieci-
nošs motīvs! Es gan to neuzskatu par pietiekoši
pārliecinošu motīvu likuma izdošanai par valsts va-
lodu satversmes 81. panta kārtībā.

Ministru prezidents minēja vēl kādu gadījumu:
armijas oikonomiskā veikalā pieteicies kāda Latvijas
atbrīvotāja dēls un gribējis pēc pamatskolas un d_ vu
klašu vidusskolas beigšanas pieņemt izsūtāmā zēna
vietu, bet tā viņam netikusi piešķirta tādēļ, ka viņš
neprātis visas trīs vietējās valodas. Es Jums teikšu,
Skujenieka kungs: ne tādēļ viņam nepiešķīra šo vie-
tu, ka viņš neprata visas trīs vietējās valodas, bet
tāpēc, ka viņam nebija rekomendācijas! Viņš šo vie-
tu nedabūja tāpēc, ka viņam nebija kādas partijas ie-
teikšanas, ka viņšnepiederēja pie Eglīša kunga parti-
jas, kura patlaban ir noteicēja armijas oikonomiskā
veikalā; varbūt, viņu bija sūtījis pats Skujenieka
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kungs. Tā tas pie mums ir vienmēr: ja nepiederi
pie zināmas partijas — tevi vietā nepieņem!

Skujenieka kungs uzsvēra: tas esot bijis Latvi-
jas atbrīvotāja dēls. Atļaujiet man vaicāt: kā būs
ar to Latvijas atbrīvotāju dēliem, kas patlaban vēl
neprot runāt latviski? Kā būs ar viņiem, tāpat arī
ar tiem tūkstošiem Latvijas atbrīvošanas kara dalīb-
nieku, kas vēl līdz šim nav saņēmuši nekādas at-
līdzības? Šodien šepat publikā sēž atbrīvošanas ka-
radalībnieki, landesvēristi u. c, kas nerunā latviski.
Mūsu organizācijā ir ap 600 bijušo Latgales partizā-
ņu, kuri neprot runāt latviski un ir 40—45 gadus veci
cilvēki. Viņiem arī ir bērni. Ko teiks ministru pre-
zidenta kungs un citi, ja šie ļaudis vēlreiz nāks šurp,
ka viņi bija atnākuši pusotra_ gada atpakaļ, kad viņi
staigāja pa mušu valsts iestādēm, bija pie ģenerāļa
Baloža, pie Celmiņa kunga, pie deputāta Eglīša, pie
ministra Gulbja un lūdza par jaunu iekustināt jautā-
jumu par viņu apbalvošanu ar zemi? Toreiz depu-
tāts Eglītis ar viņiem runāja krieviski, ģenerālis Ba-
lodis runāja krieviski, _tapat Gulbis; tagad būs vieg-
lāk tikt no viņiem vaļa. Bet ko jūs teiksit viņiem, ja
viņi jums pateiks: toreiz, kad mūs paņēma un lika
uz robežas, neviens neprasīja, vai mēs protam latvi-
ski, vaine. Kungi, še ari slēpjas viena daļa briesmu,
no kādam jus brīdināja viens no krievu deputātiem.
Tagad jus šinīs ļaudīs, kas .toreiz labprāt lika uz spēli
savu dzīvību, izsaucat dvēseles cīņu, viņus uztrau-
cat. Šie ļaudis jau tagad saka: atnāks reiz laiks,
kadmus lūgs iet sargāt Latviju, un tad mēs runāsim
sava valoda. _ To nevajaga slēpt, to vajaga atklāti
pasacīt. Ja jus šos ļaudis ta apvainosit, tad viņi ne-
kad vairs nestāsies Latvijas aizsargātāju rindās. Mini-
stru prezidents ir nācis pie tāda slēdziena, ka šiem
ļaudīm vajaga aizliegt runāt krieviski, viņus vajaga
apspiest, viņu stāvokli vajaga padarīt ļaunāku.

Ta Skujenieka kungs minēja veselu rindu pie-
mēru, kas neiztur ne mazākās kritikas. Pēc tam
viņš teica, ka neesototras tādas zemes, kur būtu tā-
da brīvība ka Latvija. Pēc viņa pirmās uzstāšanās
Saeima es lasīju laikrakstā' «Sevodņa" Skujenieka
kunga apgalvojumu, ka tāda zeme tomēr esot — tā
esot Cekoslovaķija. No viena momenta līdz otram
ir pagājušas divas nedēļas, un Skujenieka kungs vairs
nezina, kur tāda zeme ir. Viņš stāstīja, ka no turie-
nes it ka esot ņemts paraugs šim valsts valodas li-
kumam un pārstrādāts, piemērojot to mūsu zemes ap-
stākļiem. Deputāts Skalbe un citi teica to pašu, lai
nosaucot vel kādu zemi, kur būtu tik lielas brīvības
ka Latvija.

Deputāts Mīlbergs aizrādīja uz avotu, no kurie-
nes vējš puš, ko mes ņemam par paraugu. Viņš tei-
ca, ka, iebraucot robežas stacijā Turmontos, esot jū-
tams pavisam cits gars, cits režims, lai gan viņam
pašam bija jāatzīst,ka tādu kārtību, tādurežīmu, kāds
valdot Polija, ievest nevarot. Ta Mīlberga kungs do-
ma tikai pagaidām; viņa Polijas atmiņas vai nu agri,
vai veļu pamudinās viņu atdarināt to, kas ir Polijā.
Ir pietiekoši raksturīgi, ja, runājot par šo likumpro-
jektu, ta iniciatoru gara stāvokli grib pielīdzināt tai
kartībai, kāda ir Polija ajtiecībā pret minoritātēm.

Skujenieka kungs vēl teica, starp citu, ka lielākā
daļa Latgales iedzīvotāju runājot tikai latviski. Es
nu nezinu, ka tas jr_ pec kādas statistikas tas iznāk.
Bet kapec tad velēšanu uzsaukumus jūs drukājāt
krievu valoda? Ta tad vai nu tanī statistikā kaut
kas nav kartība, vai ministru prezidenta apgalvojums
nesaskan ar patiesību.

Skujenieka kungs arī aizrādīja, ka valdība neesot
ielikusi šinī likuma_ vardu «tiesā". Viņš teica tā:
«Ja jus paņemsit mušu priekšā esošā likuma 2. pantu
un viņa vārdus salīdzināsit ar līdzīgiem pantiem citu
valstu likumos, tad jus tur atradīsit izteicienu, ka

valsts valodas lietošana ir obligātoriska armijā, flotē,
tiesa un citas valsts iestādēs. Mūsu likumā šis vār-
diņš «tiesa" nav ielikts tāpēc, ka Ministru kabinets
negribeja _ radīt_ ne mazāko aizdomu, ka šis likums
kaut kāda mēra gribētu kollidēt ar mūsu satversmi."
— Redziet, aiz kādiem iemesliem šī vārdiņa tur nav!
Bet vai valdība būs sasniegusi to, ko viņa it kā esot
gribējusi sasniegt? Es domāju, ministru prezidenta,
minoritāšu deputātu un sociāldemokrātu frakcijas
pārstāvju uzstāšanās būs pārliecinājusi Augsto namu,
ka ne tikai ir izsauktas šādas aizdomas, ne tikai tās
ir izteiktas, bet ir izteikti arī apvainojumi, ka valdība
ir pārkāpusi konstitūciju, ka ir izsauktas pretrunas
starp konstitūciju un šo likumu. Satversmes 81.
pants atļauj izdot likumus, jato prasa neatliekama va-
jadzība. Šimgadījumā tādas vajadzības nebūt nebija.

Ir pateikts, ka attiecībā uz Saeimu šī likuma ie-
spaids ir zināma mērā ierobežots. Ja attiecībā uz
Saeimu bija vajadzīgs izņēmums, kāpēc tad skaidrī-
bas dēļ to nevarēja pateikt arī attiecībā uz tiesu? Ja
nebūs nekas pateikts, ka šis likums neattiecas arī uz
tiesu, tas būs pamudinājums tiesas ierēdņiem prasīt
šī likuma ievērošanu arī tiesā. Mēs jau zinām, ka
tiesa pastāv dažādi ierobežojumi, piemēram tāds, ka
neviens nevar rakstīt lūgumus priekš otra — katrā
gadījumā jāgriežas pie advokāta. Jaunus ierobežo-
jumuste radīs likums par valsts valodu. Jūs zināt,
deputātu kungi, ka jau agrāk ir bijuši gadījumi, kad
ierēdņi ir atteikušies_ņemt pretim rakstus, kas bijuši
rakstīti krievu valodā. Šis likums pamudinās ierēd-
ņus darīt to vēl plašākos apmēros un apspiedīs mino-
ritātes viņu valodas lietošanas tiesībās vēl vairāk.

Dažus vārdus gribu teikt arī par Mīlberga kunga
runu. Mīlberga kungs teica, šis likums tikai aprobe-
žošot minoritāšu privilēģijas. Mīlberga kungs, acīm-
redzot, nesaprot starpību starp privilēģijām un bez-
tiesiskumu. Par privilēģijām šinī gadījumā nevar būt
nekāda runa. Bez tam Mīlberga kungs teica: «Mēs
Latviju esam izcīnījuši politiski, bet Latvija nav vēl
izcīnīta saimnieciski un ari kultūrāli-nācionāli. " Viņš
teica: «Mes Latviju izcīnījām!" — Es nezinu, kā tas
nu ir bijis; žel, ka te nav klāt deputāta Kaļļistratova
— viņšir liels Mīlberga kunga varoņdarbu un militā-
ro panākumu pazinējs, viņš gan par tiem varētu ko
pastastīt._ Es varu teikt tikai vienu: ja tādā gaitā
ies vel talak un spers vēl vairāk šādu soļu, tad ļoti
var gadīties, ka Latgale jums jāiekaro vēlreiz. To es
gribu jums pateikt pavisam atklāti.

Jums jāzina,kāds Latgalē ir gara stāvoklis. VI-
surudeni tur stāvoklis bija nemierīgs. Zemnieku
prati bija uztraukti, viņi prasīja valdību, prasīja liku-
mus. Bet ir pagājuši daži mēneši — un Saeima to
visu ir it ka aizmirsusi, it kā viss jau atkal būtu pa-
visam labi. Patiesības labā man jums jāsaka, ka Lat-
gales zemniekiem drīz būs jācieš bads. Mūsu zem-
niekiem nav maizes; viņi ēd ne tikai miežu, bet pat
auzu maizi. Viņiem nav ne meža darbu, ne ceļu dar-
bu, viņiem nav ienākumu par liniem, nav itin nekā.
Rezultāta ir zināma rūgšana, un Saeimai ar to jārē-
ķinās. Varbūt jūsu vardi, ja jūs runājat tik karei-
visku valodu — par iekarošanu —, uzvedīs Latgali uz
domam, ka būtu jāliek jums to vēlreiz iekarot. Mīl-
berga kungs teica, viņš esot ļoti tālu no šovinisma,
viņš domājot, ka tādu režimu, kāds valdot Polijā,
pie mums nevajagot ievest. Bet man liekas, ka viņa
partija taisni ņem piemēru no Polijas.

Varu teikt, ka tikai diviem no runātājiemmēs
nevaram izteikties pretim, tikai ar divi runātājiem
mes varam but solidāri —?_ tie bija sociāldemokrātu
runātāji Menderis un Cielēns. Viņi atgādināja, ka
latvieši esot aizmirsuši, ka viņiem pašiem kādreiz
klājies vecoslaikos. _ Mums sacīja, ka tad mēs esot
bijuši Krievija. It ka krievu tautības iedzīvotājiem
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šeLatvijā varētu uzlikt atbildību par to, kas bijis kād-
reiz Krievijā, ko darījuši visu tautību cara ierēdņi!
Daudzi tie, kas_ tagad kalpo Latvijai, paši ir kalpojuši
agrāka Krievija, paši ir centušies pēc labām vietām,
paši izkalpojuši tur pensijas. _ Nebija agrākā Krievijā
tāda resora, tādas nozares, tādas iestādes, kur nebū-
tu bijis neviena latvieša. Tur viņi taisīja karjeru, bet
tagad runa par to, kā agrāk bijis Krievijā. Tas taču
nebija ne piemums, ne pie jums, bet pie mums un
jums, jo ari jūs dzīvojāt Krievijā. Ja var apvainot
krievu iedzīvotājus par kaut ko no tā, kas tur bijis,
tad tikpat labi var apvainot arī latviešus, kas ari to-
reiz dzīvoja Krievijā.

Ministru prezidents aizrādīja, ka Latgalē esot iz-
ņemumastavoklis: tas tur esot nenormāls — tur
esot it ka otra valsts. Tā tad no vienas puses mini-
stru prezidents saka, ka tur visi runājot latviski, bet
no otras puses to tūliņ aizmirst un saka, ka tur esot
nenormāls stāvoklis, ka tur esot it kā pavisam cita
valsts. Tas mani uzved uz domām, ka šis valsts va-
lodas likums ir vērsts galvenā kārtā pret krievu tau-
tības iedzīvotājiem un galvenā kārtā krievu zemnie-
kiem. Zemniekiem turpmāk visās lietās vajadzēs
griezties pie speciāliem tulkotājiem un advokātiem.
Visa šī lieta nav nekas cits kā centra vēlēšanās dot
nopelnīt saviem ļaudīm, visiem tiem, kam ir kaut kā-
di pārrakstīšanas biroji, kas ir advokāti u. 1.1.Krievu
iedzīvotajiem šis likums būs speciāls, lieks nodoklis
šinī grūtajā_ laikā. Šis likums tagadējo partiju cīņu no
Saeimas pārnesis uz tautu. Tas ir ļoti svarīgi, un
mēs uzskatām par savu pienākumu vērst uz to jūsu
uzmanību. Jūs ar šo likumu sakrājat uz savām gal-
vām milzīgu vairumu degoša materiāla. Jūs pārnē-
sāt šo cīņu tautā, zemē, sevišķi Latgalē, un atbildība
par to kritīs uz jums pašiem. Jūs to darāt, kaut ar
Saeima par šo lietu ir izšķīrusies tikai ar nelielu bal-
su vairākumu. Un tas tiešām ir likums, ko vajadzē-
tu pieņemt ar lielu balsu vairākumu. Gandrīz puse
valsts iedzīvotāju pārstāvji protestē pret šo likumu,
tāpēc ka tas ir ļoti svarīgs; tomēr jūs turpināt aiz-
stāvēt savu viedokli.

Skujenieka kungs teica, pieaugot jauna latviešu
paaudze, kas citas valodas neprotot, tādēļ ar to jā-
rēķinoties. Bet vai tad ar citu tautību jauno paaudzi
nemaz nav jārēķinās? Vai visa krievu tautības jau-
natne jau var iegūt nepieciešamo izglītību? Ja gan-
drīz 50% Latgales iedzīvotāju nedabū pat ne pamat-
skolas izglītības, kā jūs to varat iedomāties? Kā jūs
varat atteikties no tās jaunās paaudzes, kas nedabū
pat ne pamatskolas izglītības, neprot ne lasīt, ne

rakstīt pat ne savā mātes valodā, kas prot tikai savu
valodu runāt? Ja jūs runājat par latviešu tautības
jauno paaudzi, tad neaizmirstiet, ka arī citām tautī-
bām aug sava jaunā paaudze, kas līdzekļu trūkuma
dēļ paliek bez kādas izglītības.

Aiziet pat līdz tam, ka deputātu uzstāšanos pret
likumu par valsts valodu nosauc par pretvalstisku.
Tā viņu uzstāšanās ir novērtēta arī presē. Varbūt
mūsu klusēšanu pagājušo reizi, kad neuzstājās visi
minoritāšu deputāti, bet vienīgi Šīmaņa kungs, iztul-
koja tā, ka mēs baidāmies no tā, ko par mums saka,
ka mūsu uzstāšanās esot pretvalstiska. Tiem depu-
tātiem, kas varbūt paši ir rakstījuši par šo jautājumu
avīzēs un varbūt ir domājuši mūs iebaidīt, es gribu
apgalvot, ka tas mūs nebaida, ka tāds apvainojums
mums nav bīstams, jo mums jāizpilda savs pienā-
kums pret tautu un parlamentu. Šodien mēs runājam
še, bet ja šis likums iegūs likuma spēku, ja tā spēkā
stāšanos neatliks uz 1935. gadu, mēs savu pienāku-
mu izpildīsim arī turpmāk, brauksim pie saviem vē-
lētājiem un noskaidrosim viņiem radušos stāvokli.
Saduroties ar šo stāvokli, zemnieki paši redzēs un
sapratīs, ka likums vērsts pret viņiem, ka tas ir ap-
vainojums viņiem. Mēs neuzskatām par savu pienā-
kumu mazināt reakciju pret šo likumu, nomierināt ie-
dzīvotājus, remdināt viņu protestus.

Es vēlreiz lūdzu Saeimu un visus deputātu kun-
gus nesteigties ar šo jautājumu. Ja valdība šo kļūdu
ir izdarījusi, tad Saeimai tā jāizlabo. Likuma spēkā
stāšanās jāatliek, tāpēc mēs liekam priekšā pieņemt
mūsu priekšlikumu, lai šo jautājumu vēlreiz pamatī-
gi varētu pārrunāt un tikt pie zināma kompromisa;
bet šis kompromiss var būt tikai tāds, ka likuma spē-
kā stāšanos atliek uz 1935. gadu. Mēs neesam par
tā atlikšanu tikai līdz 15. aprīlim; to mēs atbalstīsim
tikai aiz nepieciešamības. Tas nenozīmēs, ka mēs
negribam aizstāvēt savas pamata tiesības.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie vārda pieteiku-
šies vēl 5 runātāji. Prezidijs liek priekšā sēdi slēgt.
Iebildumu nav? Priekšlikums pieņemts. —

Man vēl jāpaziņo, ka deputāts Rancans liek
priekšā centrālā vēlēšanu.kommisijā deputāta A. Bu-
džes vietā ievēlēt deputātu A. Jukšinski. Iebildumu
nav? Pārmaiņa notikusi. — Sociāldemokrātu frak-
cijas uzdevumā deputāts F. Cielēns liek priekšā
publisko tiesību kommisijā bijušā deputāta A. Petre-
vica vietā ievēlēt deputātu P. Ulpi. Iebildumu nav?
Pārmaiņa notikusi.

Nākošā sēde 4. martā, pīkst. 17.
Sēde slēgta. , j

(Slēgta pīkst. 22.20.) .
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta.

Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi; pēc tam
turpināsies jau agrāk izsludinātā dienas kārtība, pa-
pildināta ar finanču ministra atbildi uz deputāta F.
Landovska u. c. iesniegto jautājumu, tautas labklājī-
bas ministra atbildi uz.deputāta R. Dukura u. c. ie-
sniegto jautājumu un pārgrozījumiem likumā par ku-
ģošanas tiesībām. Iebildumu pret dienas kārtību
nav? Dienas kārtība pieņemta.—

1. dienas kārtības punkts — prezidija z i -
ņ o ju mi,

Ministru kabinets piesūtījis likumprojektu par
piemaksām pie atlīdzības par valdībai nodotiem 1931.
gada ražas liniem. Prezidijs liek priekšā nodot šo
likumprojektu budžeta kommisijai. Lūdzu pacelties
tos, kas ir pret prezidija priekšlikumu. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir par prezidija priekšlikumu. Bei-
dzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par prezidija
priekšlikumu — likumprojektu nodot budžeta kom-
misijai — nodotas 34 balsis, pret to nodots 20 balsu,
atturējušies 2. Likumprojekts nodots budžeta kom-

misijai. — Ministru kabinets piesūtījis nolīgumu par
Latvijas un Holandes kuģu mēru grāmatu savstarpē-
jjiatzīšanu. Prezidijs liek priekšā nodot šo nolīgumu
ārlietu kommisijai. Iebildumu nav? Nolīgums no-
dots ārlietu kommisijai. —

Tālāk turpināsim pagājušā sēdē iesāktās deba-
tes par deputāta M. Dubina un V. Lapinska iesnieg-
tiem līdzīgiem likumprojektiem — pārgrozījumu no-
teikumos par valsts valodu. Vārds deputātam
Trofimovam.

S. Trofimovs (krievu zemnieku apvienības un
krievu sabiedrisko darbinieku frakcija; runā krie- '
viski). *)

Priekšsēdētājs_ P. Kalniņš: Vārds deputātam
Lapinskim. Deputāts Lapinskis no vārda atsakās. —
Vārds deputātam Vitenbergam. Deputāta Vitenber-
ga nav zāle. — Vārds deputātam Mīlbergam.

G.Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku par-
tija): Tautas vietnieki! Noklausoties pagājušā sēdē
cittautiešu

^
runātājus, likās, ka esam aizkustinājuši

lapseņu pūli. To_ es šeit gribu konstatēt. Ja Viten-
berga kungs pieķeras mums, latviešiem, ka mums ne-
esot latvisku uzvārdu, tad ar tādu pašu izbrīnu es
varu jautāt, ka viņš ir ticis pie uzvārda «Viten-
bergs"? Viņš taču varētu saukties par Bileamu, Ija-
bu vai cita vārda.

Kas attiecas uz pārējiem cittautiešu runātājiem,
tad viņi būtu darījuši prātīgāk, ja savo_s laikrakstos
butu_ rakstījuši, ka cittautiešiem ir pienācis laiks būt
lojālākiem un mācīties valsts valodu; tad nevajadzē-
tu tādu likumu izdot.

Mēs šinī gadījumā balsosim pret minoritāšu
priekšlikumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Jeršovam.

L. Jeršovs (strādnieku un zemnieku frakcija;
runa krieviski). *)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Vitenbergam.

S. Vitenbergs (Agudas_ Jisroel): Es būtu attei-
cies_ no vārda, bet pagājuša Saeimas sēdē viens de-
putāts sakara ar valodas likumu teica no šīs katedras
kaut ko līdz šim, liekas, nedzirdētu. Viens no valdo-
šaskoalīcijas vadošiem vīriem no šīs katedras asi un
skarbi pārmeta 53 koalīcijas deputātiem ļoti lielus
rakstura trūkumus. Neesmu paturējis atmiņā visus
asos vārdus, bet divi pārmetumi man palikuši atmi-
ņa — gļēvums un muļķība. Tā šis deputāts teica par
53 Augsta nama locekļiem. Es gaidīju izbrīnā, ko pil-
soniska koalīcija atbildes uz šiem pārmetumiem, bet
nedzirdēju nekādas drošas un gudras atbildes. Esnedomāju, ka kāds cits no koalīcijas vīriem uzdroši-
nātos ta_runāt ar tiem 53, kas viņu tur un palīdz vi-
ņam turēties pie varas. Es uzskatīju to par pārdrošī-
bu, bet_ tas, kas notika, bija sekojošais. 53 vīri no-
klausījās šī vīra pārmetumus. Augstais vīrs runāja,
un Augstais nams drebēja. Visi noklausījās, paklanī-
jās, kad viņš nobeidza. Sekoja viņa norādījumiem
un taisnojas: es neesmu tas vainīgais! Grēki ir
citiem!

Un tā šoreiz es esmu nāciskatedrā, lai pateiktu,
ka šinī gadījuma man tomēr jābūt vienis pratis ar
Breikša kungu. Un jāsaka,_ ja tiešām visa pilsonība ir
nonākusi jau tiktālu, ka tādā tonī un tādā veidā var
runāt ar visām tām lielām politiskām partijām, ka var
runāt tik stipras runas šīm politiskām partijām, tad
tas ir labākais pierādījums, ka pārmetumi ir bijuši pil-
nīgi vietā. Šīs dienas Jbalsojums, kas noticis kādā
no Saeimas kommisiju sēdēm šai jautājumā, visskaid-

*) Runas atreferējums nav iesniegts,
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rak pierāda, ka še, acīmredzot, ir bijis rakstura trū-
kums, un viss tas, ko šeit pārmeta deputāts Breikša
kungs pilsonībai, ir bijis pilnīgi_ pareizi. Citādi tas,
kas noticis un notiek mūsu dienās, nebūtu noticis.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie vārda vairāk ne-
viens nav pieteicies. Debates izbeigtas. — Vispirms
nobalsošana nāks deputāta M. Dubina, S. Vitenberga,
u. c. iesniegtais likumprojekts, pēc tam deputāta V.
Lapinska, L. Špoļanska u. c. iesniegtais likumprojekts.
Prezidijs liek priekša deputāta M. Dubina u. c. ie-
sniegto likumprojektu nodot publisko tiesību kommi-
sijai. Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret minētā likumprojekta nodošanu publisko
tiesību kommisijai. Acīmredzot vairākums. Depu-
tāta M. Dubina u_ c.iesniegtais likumprojekts norai-
dīts. Nobalsošana nak deputāta V. Lapinska u. c. ie-
sniegtais likumprojekts. Prezidijs liek priekšā arī šo
likumprojektu nodot publisko tiesību_ kommisijai.
Ludzu pacelties tos, kas ir pret deputāta Lapinska
u. c. iesniegta likumprojekta nodošanu minētai kom-
misijai. Acīmredzot vairākums, deputāta Lapinska
u. c. iesniegtais likumprojekts noraidīts.—

Lauksaimniecības kommisijas uzdevumā ie-
sniegts šāds priekšlikums:

„Saeima nolemj: nodot arī lauksaimniecības kommisijai
izskatīšanai pārgrozījumus un papildinājumus cīvīl- un civil-
procesa likumos, kas š. g. 1. marta plenārsēdē nodoti juridi-
skai kommisijai."

Vārdu neviens nevēlas? Lieku uz balsošanu
lauksaimniecības kommisijas priekšlikumu. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret tā pieņemšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Arī nav? Lauksaimniecības kommi-
sijas priekšlikums vienbalsīgi pieņemts. —
Deputāti P: Zeibolts, A_. Rudevics, J. Celms, R. Du-
kurs u. c. pagājušā sēdē iesniedza šādu priekšli-
kumu :

„Saeima nolemj: uzdot valdībai divu nedēlu laikā izstrā-
dāt likumprojektu par darba invalidu darba namiem."

Vārds deputātam Zeiboltam.
P. Zeibolts (sociāldemokrāts): Godātie deputā-

tu kungi! Iepriekšējās Saeimas sesijās šādi priekš-
likumi jau vairākkārt apskatīti, bet tiem bija citāds
veids, jo tanīs bija uzdots Tautas labklājības ministri-
jai ierīkot darba invalidiem darba namus. Mana frak-
cija tagad liek priekšā uzdot valdībai, izstrādāt likum-
projektu par darba invalidu darba namiem.

Man jāaizrāda, ka tagadējos apstākļos, kad ir
vispārīgs darba sabrukums, kad ir pāri par 40.000
bezdarbnieku un kad Tautas labklājības ministrija ir
izdevusi rīkojumu nereģistrēt darba apgādēs 50 gadu
vecumu sasniegušos strādniekus, šie pāri par 50 ga-
du vecie strādnieki paliek ārpus darba apgādēm. Arī
privātā rūpniecībā neviens šos vecos strādniekus
darbā nepieņem, nerunājot nemaz par valsts uzņē-
mumiem, jo tie paši ar katru dienu vecāko gadu gā-
jumu strādniekus izsviež uz ielas. Kas paliek pāri
šiem vecāko gada gājuma bezdarbniekiem? Viņiem
atliek tikai lēnā garā gaidīt savu bada nāvi, jo ne-
viens viņiem nepalīdz. Arī pilsētas sociālā apgāde
tos nepieņem un noraida, nesniedzot tiem nekāda pa-
balsta. Kad viņi griežas pie tautas labklājības mi-
nistra, latgalieša Vladislava Rubula, un lūdz pabalstu,
tad arī tur viņi nekāda atbalsta nedabū. Tā tad šie
strādnieki, šī darba tautas daļa ir pilnīgi izolēta no
katra pabalsta. Viņi nostādīti tādā stāvoklī, it kā uz
viņiem neattiektos neviens likums Latvijā. Šāds stā-
voklis pēc_ mūsu domām ir pilnīgi neciešams, jo tas
noved strādniekus galīgā izmisumā un izsauc viņos
tikai sašutumu. Ir skaidrs, ka viņu pacietība var
reiz beigties, un tad var rasties valstī sarežģījumi;
tapec pašas valdības labā Augstajam namam šis
priekšlikums jāpieņem, lai valdība izstrādātu attiecī-
gu likumprojektu, lai drīz varētu stāties pie darba

namu celšanas, un darba invalidi varētu atrast dar-
bu un maizi.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk ne-
viens nevēlas. Nobalsošanā nāk deputāta P. Zeibol-
ta u. c. iesniegtais priekšlikums

uzdot valdībai 2 nedēlu laikā izstrādāt likumprojektu par
darba invalidu darba namiem.

Lūdzu pacelties tos,kas ir par deputaāta Zeibolta
u. c. iesniegto priekšlikumu. Acīmredzot vairākums.
Deputāta Zeibolta u. c. priekšlikums pieņemts. —

Deputāti K. Mežulis, E. Sudmalis, F. Landovskis
L. Jeršovs u. c. iesnieguši likumprojektu, ko lūdzu
sekretāru nolasīt. —

Sekretārs A. Bļodnieks:
«Saeimas prezidijam.

Lūdzu celt Saeimai priekšā sekojošu steidzamu likum-
projektu:

Likums par bezdarbnieku nodrošināšanu un aizsardzību.
1. Par bezdarbnieku uzskatāms katrs algas darbinieks —

pilsētu un lauku strādnieks, kalpotājs un ierēdnis, kas ne
agrāk par 2 nedēļām pēc darba zaudēšanas reģistrējies darba
apgādē.

2. Valstij jādod darbs visiem, bezdarbniekiem, piemēro-
joties viņu kvalifikācijai, dzimumam un apstākļiem.

Piezīme. Sievietēm un jauniešiem līdz 18 gadiem jādod
darbs, kās piemērots viņu spējām.

3. Sabiedriskos darbos nodarbinātiem bezdarbniekiem
tiek maksāta alga, ne mazāka par Ls 4.— dienā.

4. Tiem bezdarbā nonākušiem algotiem darbiniekiem,
kuriem valsts nespēj sagādāt darbu, no valsts līdzekļiem
maksājams pabalsts Ls 4.— dienā.

5. Bezdarbnieces-mātes ar mazgadējiem bērniem un
bezdarbnieces-grūtnieces, sākot ar 6. grūtniecības mēnesi, at-
svabināmas no sabiedriskiem darbiem, un tām maksājams pa-
balsts Ls 4.— dienā.

6. Noliegts bezdarbniekus spaidu kārtā sūtīt darbā pie
lauksaimniekiem.

7. Noliegti akorda darbi sabiedriskos darbos.
8. Noliegts bezdarbniekus izslēgt no slimo kasu dalīb-

nieku skaita. Iemaksas slimo kasēs par bezdarbā nonākušiem
algotiem darbiniekiem izdara valsts.

9. Ārpus pilsētas, meža un. citos darbos var sūtīt tikai
tos bezdarbniekus, kas nodrošināti ar attiecīgu siltu apģērbu
un apaviem. Darba vietās izsniedzams silts ēdiens. Jānodro-
šina lētas un labas pārtikas piegāde. Jānodrošina silts un hi-
giēnisks dzīvoklis darba vietas tuvumā.

10. Nopelnītā alga jāizmaksā katru nedēļu noteiktā laikā.
11. Apģērba, apavu un cita nepieciešama iegādei iz-

sniedzams visiem bezdarbniekiem vienreizējs pabalsts Ls 50.—
apmērā.

12. Bezdarbniekiem ir tiesības uz satiksmes līdzekļu —
dzelzceļa, tramvaja, autobusu, un kuģīšu lietošanu līdz darba
vietai un atpakaļ par brīvu.

13. Kamēr bezdarbnieks nesaņem algu vai pabalstu Ls
4.— dienā, tam izsniedzama par brīvu malka no valsts krā-
jumiem un pabalsts īres samaksai, kā arī tas atbrīvojams no
maksas par elektriskās strāvas lietošanu.

14. Līdzekļus šī likuma realizēšanai ņemt: 1) no Kara
ministrijas izdevumu budžeta līdzek _em,_ 2) no Iekšlietu mini-
strijas izdevumu (policijas, politiskas pārvaldes, aizsargu un
baznīcu) budžeta summām un 3) ievedot speciālu krizes no-
dokli par labu bezdarbniekiem no visiem tiem, kuru mēneša
ienākumi pārsniedz Ls 300.—..

15. Likums stājas spēkā ar izsludināšanas dienu.
Rīgā, 22. februārī, 1932. gadā.

K. Mežulis, E. Sudmalis, Fr. Landovskis, O. Jau-
kus, L. Jeršovs."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Mežulim.

K. Mežulis (strādnieku un zemnieku frakcija):
Strādnieku un zemnieku frakcija no jauna griežas pie
Saeimas ar jaunu bezdarbnieku apdrošināšanas liku-
mu. Saeimai sanākot, strādnieku un zemnieku frak-
cija jau bija iesniegusi likumu par bezdarbnieku ap-
drošināšanu, bet buržujiskais Saeimas vairākums šo
likumprojektu noraidīja. Tagad, ievērojot pieaugo-
šo bezdarbu un to lielo postu, kas patlaban ir, strād-
nieku un zemnieku frakcija atrod par nepieciešamu
vēlreiz iesniegt likumprojektu par bezdarbnieku ap-
drošināšanu bezdarba gadījumā, par pabalstu snieg-
šanu un līdz ar to par attiecīga darba došanu,
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_ Runājot par šo likumprojektu, gribu apstāties
sīkaķ pie pašreizējā bezdarbnieku stāvokļa, lai rak-
sturotu, ka katru nedēļu pat katru dienu bezdarba
šausmasLatvijā pieaug tik lielos apmēros, ka pat ne-
var zināt, kādas tās būs pēc nedēļas, cik lielas tās būs
turpmāk.

Kā visiem zināms, tagad ir 40.000 reģistrētu bez-
darbnieku, bet ar tiem 40.000 neaprobežojas visu
Latvijā esošo bezdarbnieku skaits. Loti liels bez-
darbnieku skaits vispār neiet uz darba apgādēm un
vispār nereģistrejas, jo ko nozīmē reģistrēties, ja ti-
kai % bezdarbnieku var dabūt darbu. Tā tad ir viena
daļa bezdarbnieku, kas nav reģistrēti un kas nevēlas
reģistrēties. Ir vēl otra daļa bezdarbnieku, kas gri-
bētu reģistrēties, bet netiek reģistrēti, tāpēc ka maz-
pilsētās un bieži apdzīvotās vietās, sevišķi uz lau-
kiem, vispār nav darba apgāžu, bezdarbnieki netiek
reģistrēti, un desmitīm tūkstošu Latvijas mazpilsētu
un Latvijas lauku bezdarbnieku tādā kārtā ne tikai
nedabū darbu un tos pašus niecīgos pabalstus, bet pat
netiek reģistrēti, pat netiek ieskaitīti Latvijas neapgā-
dāto bezdarbnieku skaitā. Te pievienojas klāt, kā
teicu, arī lauki un it sevišķi tā saucamā Latvijas dar-
ba spēka rezerve, t. i. Latgale, kur ikkatrā pagastā
apmēram 1U iedzīvotāju ir bez darba — vai nu tie ir
mazzemnieki, vai arī pilnīgi bez zemes, kam nav nedz
darba, nedz maizes. Šie ļaudis regulāri meklē darbu
Kurzemē un Vidzemē; bet līdz ar darba sašaurinā-
šanos un lauksaimniecības krizi arī Kurzemē un
Vidzemē viņi darbu nevar dabūt. Tas uz lielo bez-
darbnieku armiju atstāj ļoti lielu iespaidu; šis bez-
darbnieku rezervuārs stipri iespaido mūsu bezdarb-
nieku armiju.

Tā tas ir ne tikai Latvijā. Visās kapitālistiskās
valstīs pašreiz ir liels bezdarbs. Šeit konstatēja, ka
pašreiz Latvijā ir apmēram 40.000 bezdarbnieku. Ja
nu pieskaitām klāt nereģisrētos bezdarbniekus, ja ņe-
mam klāt laukus, tad, tā knapi sakot, faktisko bez-
darbnieku ir divreiz vairāk nekā to ir reģistrēts. Sa-
skaitot nereģistrētos un reģistrētos bezdarbniekus,
Latvijā var rēķināt ap 100.000 bezdarbnieku, kas ne-
var dabūt darbu.

Bet man jāsaka, ka ar reģistrētiem un nereģi-
strētiem bezdarbnieikem bezdarbnieku skaits nebūt
nav izsmelts. Ir mums vēl tādi, kurus formāli neuz-
skata par bezdarbniekiem — tie ir pa daļai nodarbi-
nātie strādnieki. Mēs zinām, ka saimnieciskā krize
uz rūpniecības darba spēku atstāj divējādu iespaidu.
Vienu daļu strādnieku nodarbina tikai pa daļai. Paš-
reiz lielā mērā praktizē tā saucamo rūpniecības da-
ļējo izmantošanu. Strādnieki nedabū vairs strādāt
pilnu stundu skaitu, tos nodarbina vai nu 3—4 dienas
nedēļā, vai arī tikai 4—5—6 stundas dienā, protams,
attiecīgi samazinot arī algu. Ja varam konstatēt, ka
50% visu rūpniecības strādnieku ir bez darba, tad
atlikušiem 50% darbs samazināts — ļoti bieži pat uz
pusi. Tāds vispār ir stāvoklis ar bezdarbu.

No visiem desmitīm tūkstošu, no visa tā bez-
darbnieku skaita, kas sniedzas jau pie simts tūkstošu,
Latvijā nodarbināti tikai kādi 10.000 bezdarbnieku.
Pat no visiem Latvijā reģistrētiem bezdarbniekiem
tagad nodarbināta tikai viena ceturtā daļa.

Paskatīsimies, kādi ir tie darbi, par kuriem te
nāk runāt Rubuļa kungs un droši vien nāks runāt vēl
turpmāk, par kuriem raksta buržuāzijas prese, par
kuriem priecājas „Latvls" un par kuriem zemnieku
savienība saka, ka tur nu gan esot bezdarbniekiem —
pilsētas sliņķiem zelta dienas, ka tālab sabiedriskie
darbi, kas bezdarbniekiem dodot zelta kalnus, ar 15.
martu jāizbeidzot. Paskatīsimies, kādi ir tie darbi,
kuros nodarbina bezdarbniekus, kādi ir tie zelta kalni,
ko bezdarbnieki sarauš, aizejot sabiedriskos darbos
— vai nu pilsētās, vai uz laukiem, vai meža darbos,

ko it sevišķi sāk slavēt „Jaunākās Ziņas" un visa bur-
žuāzijas prese uz tautas labklājības ministra norādī-
jumu, lai attaisnotu tās šausmas, kādas ir sabiedri-
skos darbos.

Saskaņā ar pēdējo Tautas labklājības ministrijas
instrukciju pilsētās strādājošie bezdarbnieki nopelnī
ne vairāk, ne mazāk kā: sievas — nedaudz vairāk
par latu, vīrieši— pusotra lata — pie ārkārtīgi grūtā
truļu dzīšanas un smilšu rakšanas darba, 8 stundas
dienā. Tik daudz pelnī pilsētās dzīvojošie bezdarb-
nieki, kam vajaga"apgādāt ģimeni, kam bez tam, jā-
maksā par dzīvokli, jāgādā sev apavi — pastalās.
Šie ģimenes cilvēki — strādnieki nopelnī nepilnus
pusotra latus dienā.

Tā tas ir pilsētās. Meža darbos apstākļi ir vēl
šausmīgāki. Strādnieku un zemnieku frakcijai un vi-
ņas atsevišķiem deputātiem katru dienu nākas sa-
stapties ar veselām bezdarbnieku delegācijām; nā-
kas saņemt veselas petīcijas un bezdarbnieku pazi-
ņojumus, kurus sakopojot, dabūjam sekojošo ainu.
Bezdarbnieki meža darbos brauc gandrīz pilnīgi ba-
sām kājām, kas aptītas tikai lupatām. Turp brauc,
cerēdami, ka Tautas labklājības ministrija taču būs «
aizsūtījusi apavus, ka tur būs iespēja dabūt apavus,
apauties un tad iet smagos meža darbos, kur jābrien
pa sniegu u. t. t. Bet, lūk, kad nobrauc galā, tad apa-
vus nedabū un ārkārtīgi stiprā salā jāiet mežā gan-
drīz pusbasām kājām, saplēstiem zābakiem, kuros
sniegs lien iekšā, autiem apautām kājām, saplēstām
pastalām, ko var dabūt no lauku pelēkiem baroniem
par dažiem santīmiem. Tā viņi nosaldē kājas, sa-
kropļojas, un kad nevar vairs izturēt, tad brauc mā-
jā. Kad pirms Ziemas svētkiem sākās sabiedriskie
darbi, strādnieku un zemnieku frakcija savā pēdējā
likumprojektā, ko viņa iesniedza un ko šeit noraidīja,
lika priekšā piešķirt katram bezdarbniekam 50 latu,
silta apģērba un apavu iegādāšanai, bet tas netika
pieņemts. Tagad viņiem aukstā laikā jāiet nepilnīgi
apģērbtiem un apautiem. Tā viņi sakropļojas un
kļūst par darba invalidiem nepilnas nedēļas laikā.
Kļuvuši par invalidiem, viņi ir spiesti atgriezties pil-
sētā aukstos, nekurinātos dzīvokļos pie savām sal-
stošām, badā mirstošām ģimenēm. Nav viņiem dar-
ba, nav maizes un nav arī vairs veselības, kas sabo-
jāta, strādājot mežā pusbasām kājām, bez apģērba.

Meža darbos ari dzīvokļu jautājums nav nokār-
tots; dažreiz darbā jāiet veseliem kilometriem tālu,
pat desmitīm kilometru un jāguļ — ja arī izdodas da-
būt kur dzīvokli pie pelēkiem baroniem — pat ne
kalpu galā, bet aukstos šķūņos, klētīs, vai kaut kur
nekurinātos ķēķos blakus samazgām. Šīs mājas daž-
reiz ir tik stipri pārpildītas, ka visiem bezdarbniekiem
pat nav iespējams dzīvot daudzmaz normālu cilvēka
dzīvi un nav pat iespējams normāli elpot gaisu. Tās
nedaudz barakas, kas uzbūvētas meža darbu strād-
niekiem, ir tādā stāvoklī, ka tāds Rubuļa pazīstams
kundziņš — revidents, degunu raukdams, skrien lau-
kā no šīm barakām. Rubuļa kungs, ja tur vajadzētu
dzīvot kādam jūsu aizsūtītam bezdarbnieku komisā-
ram, šinīs utīm un blusām pārklātās vietās, tad šķiet,
tie jau pēc dažām stundām aizbēgtu prom. Tāds ir
stāvoklis šinīs barakās. Sliktuma ziņā viņas pat pār-
spēj vācu gūstekņu barakas.

Bet visa tā vēl nepietiek. Pelēkie baroni zina,
ka Rubulis nav gādājis par pārtiku meža strādnie-
kiem, nav rūpējies, lai pārtika viņiem būtu pietiekošā
daudzumā un dabūjama uz vietas par pieņemamām
cenām. To zinādami, pelēkie baroni 'uzskrūvē tik
augstas cenas, ka uz vietas pārtikas nav iespējams
nopirkt. Nevar iztikt pat tie bezdarbnieki, kuri vēl
spēj nopelnīt savu latu vai pusotra lata, bet nemaz jau
nav ko runāt par tiem bezdarbniekiem, kuri par savu
darbu saņem santīmus. Loti bieži gadās tā, ka no pil-
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. sētas meža darbos izsūtītais bezdarbnieks, atrodo-
ties sliktos apstākļos, nespēj izpelnīt pat 14, vai 18
santimu dienā. Un tas nenotiek tikai pirmajās die-
nās; tā iet veselām nedēļām. Ir vesela rinda tādu
darbu, kur bezdarbniekiem, nospiedošam bezdarb-
nieku vairākumam izdodas nopelnīt tikai līdz 50 san-
timu dienā. Tikai nedaudz strādniekiem ir nodroši-
nāta viena lata izpeļņa. Bet daudz gadījumos, pie-
mēram, Ventspils un Jēkabpils apkārtnē, sabiedriskos
darbos šāda minimuma norma nav ievesta. Bez-
darbnieks iztikas minimumu nevar nopelnīt. Viņš
nespēj nopelnīt pat tik daudz, lai nopirktu sliktu, pār-
tiku. Ar nopelnīto naudu viņam nepietiek pat tai
melnajai maizei, ko viņš var atrast sabiedrisko dar-
bu vieta.

Ar _to vēl nepietiek! Lai valstij darba rīki nekā
nemaksātu, Tautas labklājības ministrijā ievedusi
„labu" kārtību: visi_ darba rīki, kas pagatavoti no
slikta materiāla — zāģi, cirvji u. 1.1., tiek nodoti bez-
darbniekiem uz viņu personīgo atbildību. Ja kāds
darba rīks salūzt, teiksim, ja, koku nolaižot, nepa-
spēj laikā izvilkt zāģi, un tas salūzt, vai koks uz-
krīt cirvim, un tas salūzt, tad bezdarbniekam no viņa
1—1*/2 lata algas jāsamaksā par salauzto darba rīku.
Mums ir vesela rinda bezdarbnieku vēstuļu, kur viņi
ziņo, ka nedēļas beigās, kad darba vadītājs izdara
aprēķinu, neiznākot ne 4—5 lati nedēļā, jo visa alga,
bieži vien pat nodrošinātais lats, aizejot par sabo-
jātiem darba rīkiem.

Beidzot administrācijas izturēšanās tanīs „zelta"
sabiedriskos darbos, tanīs meža darbos, par kuriem
buržuji kliedz, ka tur bezdarbnieki mācoties slinko,!,
izturēšanās pret cilvēkiem, kas cieš badu, kas ne-
spēj nopelnīt savai ģimenei nepieciešamo pārtiku,
kas cieš salu, kas strādā meža darbos 20 grādu salā,
aptinuši kājas tikai lupatām, izturēšanās pret viņiem
ir tāda kā vergu, darbos. Gan pilsoniskie, gan so-
ciāldemokrātiskie darba vadītāji izturas pret šiem
strādniekiem, kā „pogonščiki", kā vergu dzinēji, kā
lopu dzinēji, kas tikai uzkliedz, kas nostāda bezdarb-
niekus lopiem līdzīgā stāvoklī, turēdami viņus zem
kartiņas atņemšanas draudiem: „Ej pie velna, ja
negribi strādāt; strādās citi!"

Nav labāks stāvoklis arī tiem bezdarbniekiem,
kas nodarbināti pie pelēkiem baroniem. Te es gribu
apstāties pie dažiem gadījumiem, lai raksturotu stā-
vokli, kādā bezdarbnieki iekļūst, iestājoties tur darbā,
lai raksturotu, kādi apstākļi vispār ir pie lauku pelē-
kajiem baroniem, lai raksturotu, cik k patiesības zem-
nieku savienības deputātu, kā ari Mīlberga un pārē-
jās kompānijas apgalvojumos, ka bezdarbnieki ne-
gribot iet lauku darbos, lai raksturotu kā dzīvo bez-
darbnieki, kas aizgājuši pie lauku pelēkajiem baro-
niem, kas nav atteikušies, bet ir mēģinājuši tur strā-
dāt. Es te minēšu tikai vispārīgos vilcienos dažus at-
sevišķus faktus, lai raksturotu vispārējo stāvokli. Tu-
vāk pie šī jautājuma mēs apstāsimies, kad būs jā-
apspriež mūsu likumprojekts par laukstrādnieku ap-
drošināšanu.

Pašreizējā bezdarba laikā lauku pelēkie baroni
ir nodzinusi strādnieku algas līdz neiespējamībai; tā
puišiem viņi tagad maksā 10—15 latu mēnesī, bet
meitām līdz 10 latu mēnesī, un ēdiens parasti ir zilā
putra. Tikpat slikti ir arī ar dzīvokļiem. Pat pil-
soniskie darbinieki aizrāda, ka laukstrādnieku stā-
voklis ir grūts, ka neviens negrib palikt uz laukiem.
Ka tas tiešām tā, par to liecina tas, ka pat izbadēju-
šies pilsētu bezdarbnieki nespēj izturēt šajos ap-
stākļos un bēg atpakaļ no šiem vergu darbiem uz
pilsētu.

Ja paraugāmies, kā vispār lauku budži izturas
pret bezdarbniekiem, tad jāsaka, ka pelēko baronu

izturēšanās pret bezdarbniekiem ir pilnīgi neiespē-
jama. Aizejiet uz Dzirnavu ielu, kur notiek bezdarb-
nieku līgšana, aizbrauciet uz Pļaviņām, kur pelēkie
baroni uz tirgus līgst sev strādniekus un kur pēc ap-
mēram mēneša būs īsts vergu tirgus, tad jūs redzē-
sit, kādi ir apstākļi! Berta Pīpiņa, Jūs varētu aiziet
uz Dzirnavu ielas tējnīcām; tad Jūs redzētu, kā ap-
dzērušies lauku papas čamdās ap bezdarbniecēm, kā
viņi nosiekalojušies apgrābsta vai katru bezdarbnie-
ces muskuli, kā viņi turpat uz vietas, nenogaidot aiz-
vešanu mājās, mēģina ar bezdarbniecēm apmierināt
savus izvirtušos instinktus. Viņi visos sīkumos ap-
tausta un novērtē katru bezdarbnieci, lai zinātu, vai
tā būs viņiem tā īstā. Viņi gatavi izģērbt.ik katru
sievieti un jau iepriekš liek manīt, ka bezdarbnieces
būs pie viņiem tādā stāvoklī, ka tām būs jāpadodas,
lai vai ko ar tām darītu.

Nevaru neatstāstīt vienu gadījumu, ko nesen no-
vēroju, braucot no Liepājas uz Aizputi. Tai pašā va-
gonā brauca kāda Liepājas nodokļu inspektora brā-
lis ar savu jaunsalīgto kalpu latgalieti Sergeju. Kā-
das 2 stundas, kamēr braucām no Liepājas līdz Aiz-
putei, pelēkais barons taisīja ar savu kalpu tādus nu-
murus, ka pat Ulmanim būtu jākaunas, ja viņš būtu
redzējis, kā viņa vēlētāji apietas ar cilvēkiem. Pe-
lēkais barons liek savam kalpam, kuru viņš salīdzis,
reižu 20 piecelties kājās un reižu 20 nosēsties, izsau-
cot dažādas pazeminošas frāzes. Neskaitāmas rei-
zes viņš lika savam kalpam kliegt: „J1io6jik> tcčh,
xu3hhh-_" u. t. t. Tamlīdzīgā veidā viņš veselas
pusotras stundas tramdīja vergu tirgū savervēto bez-
darbnieku, kurš taisīja dažādus cilvēka cieņu paze-
minošus numurus tikai tamdēļ, ka viņš bija izbraucis
no Latgales sādžas, bija izdevis visu naudu ceļam
līdz Liepājai, un nebija, ar ko atgriezties mājās. Tā-
pēc viņš cieta visu izsmieklu, izpildīja visus pelēkā
barona untumus. Bet vai visi kalpi to spēs paciest?
Tas bija latgalietis, varbūt pat analfabēts, kam, var-
būt, pašlepnums nebija tik stļpri attīstīts. Tas pacie-
ta; bet mēs zinām, ka pilsētās ir vesela rinda intelli-
gentu bezdarbnieku ar vidusskolas izglītību, pat stu-
denti, kam nav darba un kas spiesti iet pie lauku pe-
lēkiem baroniem par kalpiem. Tie nespēj izturēt
tādu despotismu. Ja pēc visa tā bezdarbnieks bēg
atpakaļ uz pilsētu, tad Rubulis un Ulmanis saka, ka
strādnieki negribot strādāt. Jā, viņi negrib strādāt
tādu darbu, kas līdz beidzamam izsūc un pazemina
cilvēku tā, kā pat vergu laikos cilvēks nav bijis pa^
zemots un izsūkts.

Kas attiecas uz pabalstiem, par kuriem šeit visi
Lejas-Lejiņi uņ visi pārējie, kā viņus visus te sauc,
kliedza, ka bezdarbniekiem tiekot izsniegti pabalsti
u. t. t., tad es jautāju: cienījamie kungi, kādi tad pa-
balsti bezdarbniekiem tiek izsniegti? Ez jums prasu,
cik bezdarbniekiem — no tiem 40.000 strādnieku, kas
reģistrēti darba apgādēs — pabalsts tiek izsniegts?
Cik daudziem; izsniedz pabalstus? Man jāsaka, ka,
summu, kas paredzēta pabalstiem, nepietiek pat badā
mirstošiem_ bērniem. Nepietiek tās zupas, ko iz-
sniedz badā mirstošiem bērniem. Tāpat tas ir ar
apaviem, kas it kā tiekot izsniegti. Tie aiziet sociāl-
demokrātu līderu protežētiem sportistiem, vai citur
kur. Jūs veltīgi šeit runājat un mēģināt apmierināt
sabiedrisko domu, ka bezdarbnieki pie mums saņem
pabalstus un ka šie pabalsti ir tik lieli, ka mūsu zem-
nieku savienība, demokrātiskais centrs — Zemgals
un pārējie — kliedz, ka pabalsti jāsamazina. Ir jau
saprotams, kāpēc viņi to dara. Viņi kliedz tikai tā-
pēc, lai ar šokliegšanu parādītu, ka Latvijā ir bez-
darbnieku pabalsti. Ar to viņi grib arī iztapt saviem
vēlētājiem, grib aizstāvēt savu vēlētāju intereses.
Viņi negrib ..karāties starp diviem stabiem un vienu
šķērskoku". Viņi negrib, lai viņu vēlētāji viņus pa-
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kārtu. Tapec viņi uzbrūk strādniekiem un bezdarb-
niekiem.

Beidzot gribu teikt dažus vārdus par represijām,
ko lieto pret tiem strādniekiem, kuriem ir drosme
prasīt darbu un maizi, kuri prasa sev elementāro tie-
sību dzīvot. Man vispārīgos vārdos te jāpastāsta
tas, kas notika pagājušās sēdes laikā Saeimas nama
tuvuma, kas notika vakar, kad bezdarbnieki izgāja
uz ielas prasīt darbu un maizi, kas notika Maskavas
priekšpilsēta, kad uz bezdarbniekiem šāva, kaš no-
tika pie darba apgādes, kas notika Daugavpilī, kur 7
bezdarbnieki tika ievainotu Vispār, kur tik bezdarb-
nieki, nebūdami apmierināti ar savu stāvokli, iziet
prasīt darbu un maizi, kur ģimenes tēvs iziet uz ielas
un prasa, lai dod maizi, lai viņa bērns un sieva, kas
bada deļ guļ uz gultas, nemirtu badā, tur Skujenieka
uzkūdīta policija pipko šos ģimenes tēvus, pipko šos
bezdarbniekus. _ Un ja tas nelīdz, ja bezdarbnieku
cīņas spars ir pārak liels, tad uz bezdarbniekiem spiež
šaut. Tos arestē, iesloga cietumos, piemēro tiem Ke-
renska likumu un visdažādākās represijas, lai kaut
vai kāda veida apkautu, apspiestu un iznīcinātu bez-
darbnieku kustību un cīņas sparu, kas laužas uz āru
un top draudošsburžuaziljai un visai viņas iekārtai.

Visu to kopa saņemot, rodas jautājums: ja bez-
darbs Latvija tiešam ir tik liels, ja ir 40.000 reģistrē-
to bezdarbnieku un vismaz divreiz tik daudz tādu,
kas nav reģistrēti, uz laukiem, biezi apdzīvotās vie-
tasu. t. t, ja puse no visiem Latvijā nodarbinātiem
strādniekiem arī jauatrodas pusbezdarbā, strādā pus-
nedeļas, vai pusdienas, cik ilgi tas tā var iet, cik ilgi
tasta var turpināties? Vai ir kāda izeja no pašrei-
zēja krizes, bezdarba un bada šausmu stāvokļa?
Vai L_atvijas_ kapitālistiska iekārta, vai visas Eiropas
kapitālistiska iekārta rada kaut kādu izeju no pašrei-
zēja stāvokļa?. Ko mes redzam?

Lai tie kungi nevarētu teikt, ka te ir dēmagoģi-
ja, atzīmēšu tikail dažus faktus.

Visu valstu statistiskie biļeteni, visu valstu statis-
tiskas pārvaldes, visu valstu buržujiskā prese un
tautsaimnieki pat neiedrošinās apgalvot, ka no krī-
zes redzama kāda izeja. Šodien arī „Jaunākās Zi-
ņas" rakstīts, ka krīzei vairs nav izejas, nav per-
spektīvas, nav cerību, ka tuvākā laikā — ne tikai
tuvākas nedēļas, bet arī tuvākos mēnešos un tuvā-
kos gados — bus ies_peja iziet no šī stāvokļa.
Buržujs tagad var atrunāties tikai ar žurnālistiskām
vispārējam frazem, kādas lieto „Sevodņa" ievad-
nieks, ka »rocyn,apcTBe_HocTt> h npano no6e_" un
mēs „BH_neM aa i__po,KyK> noporv". Jā, jums, kungi,
vairs tikai „rocyjj;ap.cTBeHHocTt H.npaBp" jr palikuši!
bet Latvijas saimnieciskā dzīve sabrūk — sabrūk
rūpniecība, sabrūk lauksaimniecība, sabrūk tirdznie-
cība. Imports un eksports ir krities par 40% un vēl
arvien turpina kristies. Valūtas rezerves samazinās.

Visas pārejas, bez izņēmuma, kapitālistiskās
valstīs notiek tas pats. Saimnieciskā krize visās ka-
pitālistiskas valstīs attīstās uz priekšu tik strauji,
ka. . .

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvanī): De-
putāt Mežul, lūdzu Jus turēties vairāk likumpro-
jekta robežas! Tanī nav runa par kapitālismu!

K. Mežulis (turpina): Likumprojektā ir runa
par bezdarbniekiem, bet bezdarbu izsauc. .

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Lūdzu runāt
tagad par likumprojektu, nevis par ko citu!

K. Mežulis (turpina): Lai raksturotu bezdarb-
nieku stāvokli, man jāraksturo. . .

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvani): Lū-
dzu nestrīdēties! Runājiet tagad par likumprojektu!

_ K. Mežulis (turpina): Es jau par to arī runāju!
.Mūsu likumprojekts attiecas ne tikai uz tuvāku lai-

ku, tas attiecas arī uz tālāku laiku, un tālab šodien,
iesniedzot savu likumprojektu, mēs dodam vispārē-
ju saimnieciska stāvokļa analīzi — vai ilgi šim liku-
mam bus nozīme, ja to izdos, vai pati, dzīves gaita
to_ neatcels, piemēram gadījumā, ja kapitālistiskai ie-
kārtai būtu paredzama drīza izeja no šīs krizes. Bet
jakapitalistiskai iekārtai tādas izejas nav, ja krizes
stāvoklis vel padziļināsies, tad šis likumprojekts ir
vajadzīgs.

Te man jāatzīmē īsos vārdos arī tas, ka ir pa-
saule tikai viena valsts — un tā ir Sociālistisko pa-
domju republiku savienība —, kur nav ne tikai bez-
darba

^
(starpsaucieni: „Ko nu melo!"), bet kur rūp-

niecība 1931. gada no jauna ir pievilkti klāt 2 miljoni
strādnieku.

Priekšsēdētāja _ biedrs K. Pauluks: Deputāt
Mežul, šinī gadījuma lūdzu atstāt pie malas Padomju
Krieyijas_ lietas un runāt tikai par to likumprojektu,
kas domāts Latvijai!

K.- Mežulis (turpina): Man jāraksturo bezdarba
stāvoklis visas zemes un arī Sociālistiskā padomju
republiku savienība. . .

Priekšsēdētāja biedrs_ K. Pauluks: Ja Jūs
kritizēsit manu rīcību, bušu spiests ņemt Jums
vardu!

K. Mežulis (turpina): _ Tādā gadījumā es esmu
spiests savu runu sašaurināt, pārtraukt iesākto pār-
skatu par saimniecisko stāvokli, un bezdarbu pārē-
jas zemes. (/. Breikšs no vietas: „Sen jau bija
laiks!")

Runājot par šo likumprojektu, man jāatzīmē, ka
nres prasām, lai valsts dotu darbu visiem bezdarb-
niekiem, piemērojoties viņu kvalifikācijai, dzimu-
mam unapstakļiem. Līdz šim no darba apgādēm iz-
slēdza tādus bezdarbniekus, kuri nebija spējīgi strā-
dāt taisni to darbu, ko viņiem deva. Mēs liekam
priekša ar likumu nodrošināt tādu darbu, kāds kat-
ram

^
bezdarbniekam piemērots, ievērojot viņa kva-

lifikāciju, darba spējas un ievērojot sievietes un jau-
niešus. Mes paredzam nedot viņiem tādu darbu, kas
nav viņu arodam vai spējām piemērots.

Sabiedriskos darbos nodarbinātiem bezdarbnie-
kiem jjamaksaalga ne mazāk par 4 latiem dienā. Pie
tagadējas dzīves dārdzības pilsētās, kur jāmaksā
lielas dzīvokļu īres un kur jāiegādājas par dārgu
naudu visnepieciešamākie pārtikas produkti, neoie-
tiek arī ar šiem 4 latiem,. Tiem bez darba palikušiem
algotiem strādniekiem, kam valsts nespēj sagādāt
darbu, no _valsts līdzekļiem maksājams pabalsts —
4 lati diena. _ Bezdarbnieces-mates, kas nespēj strā-
dāt, jāapgādā ar pabalstu tās algas apmērā, kādu
maksa nodarbinātiem bezdarbniekiem t. i. 4 lati die-
na. Talak mušu frakcijas likumprojektā ir prasība
— noliegt spaidu kārta sūtīt bezdarbniekus darbā pie
lauku pelēkiem baroniem, lai tādā kārtā nerīkotu
zem lauku darba maskas vergu darbus Latvijas
strādniekiem, tāpat noliegt akorda darbus, kur strād-
nieki tiek izdzīti un kur akorda normas noved tik
tālu, ka bezdarbnieki, nespēj izpelnīt pat to nepiecie-
šamo iztikas normu, ko paredzējusi statistiskā pār-
valde.

Svarīgs punkts ir — prasība noliegt bezdarbnie-
kus izslēgt no slimo kasu dalībnieku skaitu. Ie-
maksas slimo kases par bez darba palikušiem algo-
tiem darbiniekiem izdara valsts.

Kamēr _ bezdarbniekiem netiek izsniegts pa-
balsts, kamēr kvalificētiem strādniekiem nav nodro-
šināts piemērots darbs un minētie 4 lati diena, strād-
nieku un zemnieku frakcija iesniegtajā likumpro-
jekta prasa: ārpus pilsētas mežu un citos darbos
var sūtīt tikai tos bezdarbniekus, kas nodrošināti ar
attiecīgu siltu apģērbu un apaviem. Darba vietās
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izsniedzams silts ēdiens. Jānodrošina labas un lētas
pārtikas piegāde._ Jānodrošina silti un higiēniski dzī-
vokļa darba vietas. Nopelnītā alga jāizmaksā no-
teikta laika. Apģērba, apavu un citu nepieciešamo
priekšmetu iegādei izsniedzams visiem bezdarbnie-
kiem vienreizējs pabalsts 50 latu apmērā. Bezdarb-
niekiem ir tiesības lietot satiksmes līdzekļus: dzelz-
ceļus, tramvajus, autobusus un kuģīšus līdz darba
vietai, un atpakaļ par brīvu. Kamēr bezdarbnieki
nesaņem algu, vai 4 latu pabalstu dienā, viņiem iz-
sniedzama par brīvu malka no valsts krājumiem un
pabalsts īres samaksai, kāarī viņi atsvabināmi no
maksas par elektriskās strāvas lietošanu.

Līdzekļi šī likuma realizēšanai ņemami no Kara
ministrijas, Iekšlietu ministrijas, policijas un politis-
kas pārvaldes un baznīcu budžetiem, kā arī ievedot
krizes nodokli par labu bezdarbniekiem visiem tiem,
kuru ienākumi pārsniedz 300 latu mēnesī. Finanču
ministris saka: mums taču nav naudas, nav līdze-
kļu bezdarbnieku nodrošināšanai! Te mēs norādām
uz līdzekļiem, ko var ņemt bezdarbnieku nodrošinā-
šanai. Ja šos līdzekļus ņems, tad to pietiks, lai ap-
gādāt

^
pat divreiz tik daudz bezdarbnieku. Bet tas

ir jautājums, vai jus, kungi, gribēsit ņemt līdzekļus
no turienes, kur tos var ņemt. Ņemiet līdzekļus no
kara budžeta! (Starpsaucieni.) Zemgaļa kungam
ir tik liels kauns, ka viņš pat sirsnīgi pasmieties vairs
neprot. _ (Starpsauciens.) Zemgaļa kungs, nevajaga
krekšinat; ja smejaties, tad smelieties sirsnīgi!

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvanī): Lū-
dzu nesarunāties!

K. Mežulis (turpina): Ņemiet līdzekļus no Kara
ministrijas budžeta, no politiskās pārvaldes, kas lie-
to represijas_ pret strādniekiem; ņemiet no aizsar-
giem paredzētām summām, kas terrorizē meža dar-
bos aizbraukušos bezd_arbniekus; ņemiet no polici-
jai paredzētām summām, kas bezdarbniekus pipko
pie Saeimas nama un pat Saeimā.

Beidzot — mūsu frakcija jau agrāk ir iesniegusi
likumprojektu par krizes apkarošanu, kas paredz ap-
likt ar krizes nodokli visus ienākumus, kas pār-
sniedz Ls 300.— mēnesī, un iegūtās summas izlietot
bezdarbnieku nodrošināšanai.

Iesniedzot šo likumprojektu, man jāaizrāda tas
pats, ko jau aizrādīju pie pirmā likumprojekta, t. i.,
ka strādniekuun zemnieku frakcija brīdina bezdarb-
niekus un strādniekus nelolot sevišķi lielas illūzijas,
necerēt, ka Saeimas buržujiskais un nodevīgais so-
ciāldemokrātu vairākums pieņems šo likumprojektu,
ja bezdarbnieki paši aktīvi neuzstāsies un necīnīsies
par likumprojekta realizēšanu. Galu galā šis likum-
projekts taču ir gājiens pret buržuju kabatām, gā-
jiens pret policiju un politisko pārvaldi; tā ir cīņa
pret buržuju budžetu. Tāpēc buržuji ne santima
nedos strādniekiem, ja viņi nepiespiedīs apvienotos
buržuju un sociāldemokrātu spēkus padoties, ja
strādnieki: nespēs stādīt buržuju spēkam pretim sa-
vu apvienoto revolucionāro spēku. Ja strādnieki
un bezdarbnieki to nespēs, tad buržuji neizdos šo li-
kumu, tad šis likums, kā jau mēs teicām par pagā-
jušāsēdē iesniegto likumu par algu izmaksas nodro-
šināšanu, kļūs Saeimas archīva sastāvdaļa un tālāk
netiks.

Strādnieku ieguvumus mēs /varam iegūt tikai
uz ielas, atklāti rādot savu spēku. Tikai noteikts
šķiru spēku samērs, tikai mūsu, strādnieku, šķiras
spēks izšķirs, cik strādniecība iegūs sev kaut ko arī
pastāvošā iekārtā, iekams tā vēl nav gāzta. Lūk,
šis gājiens par mūsu šķiras stāvokļa uzlabošanu, par
bezdarbnieku nodrošināšanu, šis likumprojekts būs
sasniedzams tikai tad, ja paši bezdarbnieki ies cīņā
par to, ja paši bezdarbnieki visādā veidā cīnīsies
par to.

Bezdarbnieku cīņa ir divējāda. Ir tāda, kāda tā bija
vakar, kad _ Daugavpilī, Jēkabpilī, Jelgavā, Lie-
pāja un pārejas Latvijas pilsētās bezdarbnieki gāja ba-
da gājienos, apvienoti ar pārējiem strādniekiem, pra-
sīt darbu un maizi. Bet ar to nepietiek. Lai cīņas
kampaņa būtu organizēta, lai bezdarbnieku cīņa vēl
labāk izdotos, lai bezdarbnieku spēks būtu vēl lie-
lāks, nepieciešami bezdarbniekiem: organizēties.
Bezdarbniekiem neļauj organizēties bezdarbnieku
apvienības, bezdarbnieku komitejās; bezdarbnie-
kiem neļauj dibināt bezdarbnieku arodbiedrības. Ja
valsts to neatļauj, bezdarbniekiem pašiem jāmēģina
sazināties sava starpa, bezdarbniekiem pašiem jā-
mēģina dibināt uz vietas_ bezdarbnieku grupas, bez-
darbnieku dzīvajam spēkam jāmēģina sazināties.'
Jārada cīņas organizācijas, jārada cīņas apvienības,
ar ko aptvert "visu bezdarbnieku saimi. . .

Priekšsēdētaja biedrs K. Pauluks (zvanī): Par
aicināšanu sākt nekārtības ņemu Jums vārdu! Lū-
dzu atstāt tribīni!

K. Mežulis (turpina): Man ņem vārdu. . .
Priekšsēdētaja biedrs K. Pauluks: Deputāt

Mežul, ņemu Jums vardu! — Vardu vairāk neviens
neveļas? Debates izbeigtas. — Prezidijs liek
priekša deputata Ķ. Mežuļa u. c. iesniegto likumpro-
jektu nodot sociālas likumdošanas kommisijai. Lū-
dzu pacelties tos,, kas ir par likumprojekta nodoša-
nu kommisijai. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.
Tādu nav. (Starpsaucieni.) — Lūdzu mieruL—Par
deputāta Mežuļa u. c. iesniegtā likumprojekta nodo-
šanu kommisijai nodota 31 balss, pret — 44 balsis.
Deputāta Mežuļa u. c. likumprojekts noraidīts.?— ''

Iesniegts likumprojekts, ko parakstījuši depu-
tāti G. Mīlbergs, J. Kauliņš u. c. Lūdzu sekretāru
to nolasīt!

Sekretārs A. Bļodnieks:
„Saeimas prezidijam.

Lūdzam celt Saeimai priekšā pieņemšanai sekojošo li-
kumprojektu:

Likums par meža novērtējuma samazināšanu.
1. Saimniecībām valsts zemes fonda piešķirtā un uz iz-

pirkšanas noteikumiem atstāta meža vērtējumu, kas pieskai-
tīts vai pieskaitāms zemes izpirkšanas maksai, samazināt par '25%. Līdz ar to par tikpat samazināt, Valsts zemes bankā at-
tiecīgu saimniecību izpirkšanas summas.

2. Pazeminājums nav attiecināms uz saimniecībām, ku-
ras mežus jau nocirtušas,

3. Šī likuma pirmā pantā minētais zīmējas arī uz ie- '
gūto augošo mežu virs 3 ha normas.

4. Instrukciju šī likuma izvešanai dzīvē izdod Zemkopī-
bas ministrija.

5. Likums stājas spēkā izsludināšanas dienā.
G. Mīlbergs, J. Kauliņš, V. Šlakans, D. Apinis,
A. Eglītis, A. Bļodnieks, A. Erniņš,, J. Kukainis,
K. Bachmanis, A. Frišmanis, J. Šterns."

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Prezidijs .
liek priekša nodot šo likumprojektu lauksaimniecī-
bas kommisijai. Vardu neviens nevēlas? Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret likumprojekta nodošanu
kommisijai. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Likum- i
projekts vienbalsīgi nodots lauksaimniecības, kom-
misijai. —

Deputāti K. Mežulis, F. Landovskis, E. Sudma-
lis, O: Jankus un L. Jeršovs iesnieguši jautājumu
tautas labklājības ministrim, ko lūdzu sekretāru no- .
lasīt.

Sekretārs A. Bļodnieks
„Saeimas prezidijam.

Lūdzam celt priekšā, Saeimai sekojošo jautājumu tautas
labklājības ministrim. —.

_ Jelgavas linu apstrādāšanas fabrikas īpašnieki, brāļi Hofi
sistemātiski ietur no strādniekiem nopelnīto algu. Patlaban
fabrikas īapšnieki ir palikuši strādniekiem'parādā 5 nedēļu
algu, aprn. Ls 60.000.—, un atsakās to maksāt.

Jautajam: ko tautas labklājības ministris domā darīt, lai
piespiestu fabrikas īapšniekus samaksāt 1100 strādniekiem'ie-
turēto algu?"
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Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Jautājuma
motivēšanai vārds deputātam Mežulim.

K. Mežulis _ (strādnieku un zemnieku frakcija)
Jau pagājuša sēdē runāju par algas neizmaksāšanu,
bet jautājumu netikām iesnieguši. Tagad gribu at-
zīmēt, ka Hofa strādnieki vēl līdz šim nav saņēmuši
algu, un labākais pierādījums tam ir vakardien noti-
kušais Hofa strādnieku bada gājiens, kad viņi uzstā-
dīja jautājumu, vai viņiem dzīvot, vai mirt badā.
Pat„Jaunakās Ziņas" raksta, ka 1200 Hofa strādnie-
ku mirst bada; tapec mēs jautājam tautas labklājī-
bas _ ministrim, vai viņš ļaus strādniekiem nomirt
bada.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Jautājumu
virzīs talak kartības rullī paredzētā kārtībā. —

Deputāts J. Trasuns liek priekšā lauksaimniecī-
baskommisija deputāta V. Rubuļa vielā ievēlēt de-
putātu A. Jukšinski. Iebildumu nav? Deputāts
Jukšinskis ievēlēts lauksaimniecības kommisijā. —
Līdz ar to 1. dienas kārtības punkts izsmelts. —

_ 2. un 3. dienas kārtības punkti — tautas lab-
klājības ministra atbilde uz deputā-
ta A. Rudevica u. c. iesniegto steidza-
mu pieprasījumu un deputāta J. V i š-
ņ a s u. c. iesniegto jautājumu. Vārds tau-
tas labklājības ministrim Rubulim.

Tautas labklājības ministris V. Rubulis: Aug-
stais nams! Valdības uzdevumā man vienā reizē jā-
atbild uz deputāta Rudevica u. c. iesniegto pieprasī-
jumu un arī uz deputātu Višņas, Mendera u. c. 1931.
gada 3. novembrī iesniegto jautājumu.

Šī gada 23. februārī Saeima pieņēma deputātu
Rudevica, Veckalna, Višņas, Zeibolta u. c. iesniegto
steidzamo pieprasījumu valdībai par bezdarbnieku
stāvokli. Pieprasījuma iesniedzēji motivējumā norādī-
jauz dažiem faktiem un apstākļiem un prasīja vai mi-
nētie fakti un apstākļi valdībai zināmi un ko viņa do-
mājot darīt, lai gadatu darbu bez darba palikušiem
strādniekiem pilsētas un laukos, lai izsniegtu pabalstu
tiem, kam darbu nav iespējams dot, kā arī, lai gādā-
tu par cilvēcīgiem un ciešamiem darba apstākļiem
meža darbos. Valdības uzdevumā man gods atbil-
dēt un ziņot sekojošo.

Pieprasījumā un motīvos minētie fakti un ap-
stākļi valdībai ir zināmi, bet šie fakti un apstākļi nav
tādi, kādus pieprasījuma iesniedzēji un motivētāji
tos ir attēlojuši.

Vispirms par bezdarbnieku skaitu un to nodar-
bināšanu man jasaka,_ ka reģistrēto bezdarbnieku
skaits 36 Latvijas pilsētās 1. februārī bija 37.740 un
1. marta — 36.500. Rīgā 1. februārī bija reģistrēts
18. 616 bezdarbnieku un 1. marta — 17.118. Tā tad
marta mēnesī, salīdzinot ar februāra mēnesi, manā-
ma— kaut arī neliela — bezdarbnieku skaita sama-
zināšanas. Sabiedriskos darbos nodarbināto skaits
vļsa Latvija 1. februārī bija 12.751 un 1. martā —
pāri par 17.000. Neskatoties uz sevišķi grūto saim-
niecisko gadu, palīdzība bezdarbniekiem ar darbu
šogad ir bijusi vislielākā, salīdzinot ar iepriekšējiem
gadiem. Nodarbināto bezdarbnieku procents ie-
priekšējos gados ļoti reti ir pārsniedzis 30%—35%;
šogad nodarbināto procents ir 46%. Bez tam jā-
ievēro, ka pie darba tiek vēl lielāks skaits nekā ir
nodarbināto procents, jo no nodarbinātiem 17.000
strādnieku apmēram 14.000 strādā maiņās. Divas
nedēļas, vai ilgāk, vai drusku garāku laiku nostrādā
viena strādnieku grupa, un tad nāk jauna strādnieku
grupa. Tāda kārta jārēķina, ka pie darba tiek uz il-
gāku vai mazāku laiku no 36.500 apmēram 30.000,
vai 31,000 cilvēku.

Pieprasītāji prasa, ko domājot darīt valdība, lai
dotu darbu_ veltiem dīka stāvošiem 24.000 cilvēku.
Šis skaits jāreducē uz 5000—6000, jo kaut arī ne visu

laiku, sabiedriskos darbos vismaz kādu laiku tiek
nodarbināts lielāks skaits un netiek nodarbināti tikai
kādi 5000—6000 cilvēku. No šiem pieci vai, seši
tūkstošiem: ne visi ir tādi, kas darbu tiešām gribētu,
vai kam darbs būtu vajadzīgs. Prakse rāda, ka dar-
ba apgādēs reģistrēts daudz tādu, kam darbs nemaz
nebūtu vajadzīgs; Izdarītā kontrolē šīs kontroles
darbinieki aizrāda, ka vismaz 10% reģistrēto bez-
darbnieku pec kontroles atkritīs.

Sabiedrisko darbu sarīkošanai iepriekšējos ga-
dos valdība bija izdevusi ikgadus apmēram 2 miljo-
nus latu; šogad turpretim līdz šim — līdz 1. martam
izdots jau 4,5 miljoni latu. Tas ir divi un vairāk rei-
žu vairāk neka iepriekšējos gados. Ja bezdarbnie-
kus grib nodarbināt līdz 15. aprīlim, tad vajadzētu
vel apmēram 2 miljoni latu. Valdība ir izsmēlusi vi-
sus līdzekļus, kādi ir bijuši tekošā gada pamata bu-
džeta, un arī tos līdzekļus, kas paredzēti papildu bu-
džeta. Bez tam valdība aizņēmās no Finanču mini-
strijas līdzekļiem_ apmēram 2 miljonus latu. Fonds,
kas tika nodibināts sabiedrisko darbu rīkošanai ar
likumu par .līdzekļu sagādāšanu bezdarba apkaroša-
nai un kura visi algotie darbinieki maksā zināmu
procentu, jūtamas summas vel nav devis. Līdz šim
ir ienākuši- apmēram 200.000 latu, lai gan vajadzē-
ja but ienākušam apmēram pusotram miljonam iatu.
Sagaidāms, ka vasara ienāks prāvākas summas, .tā-
pēc tagad ir iespējams aizņemties no Finanču mi-
nistrijas.

Neatkarīgi no sabiedriskiem darbiem un it se-
višķi rudenī, kad vel nebija iespējas, sakarā ar strau-
jo bezdarbnieku skaita pieaugšanu, visā ātrumā ķer-
ties pie sabiedrisko_darbu sarīkošanas plašos apmē-
ros, valdība bija gādājusi par tiem, kas netika pie
darba _ Sakaraar to bija atļauts tiem, kam darbu
nevarēja apgādāt, saņemt zināmu pabalstu. Šo pa-
balstu neiz_sniedza naudā, bet Tautas labklājības mi-
nistrija atļāva izsniegt zināmas summas bezdarbnie-
ku ēdināšanai un galvena kārtā darba nespējīgiem
bezdarbniekiem un bezdarbnieku bērniem. Valdība
ar saviem līdzekļiem pašreiz ēdilna 16.822 personas;
bez tam Rīgas pilsetas_sabiedriskās palīdzības komi-teja, ēdina 2600 un dažādas citas Rīgas pilsētas orga-
nizācijas — 2400 cilvēku. Kopā ēdināšanu dabū
21.800 personu. Ta tad pieprasījuma iesniedzēju no-
rādījums, ka valdība it ka nekā nedarot un nekā ne-
izsniedzot bez darba palikušiem strādniekiem, nav
taisnība. 4.500.000 latu, kas izsniegti sabiedriskiem
darbiem — bezdarba apkarošanai, un arī tās sum-
mas, kas izdotas bezdarbnieku ēdināšanai, pierāda,
ka valdība šinī_ grūtajā krizes gadā ir darījusi vairāk
neka bijis iespējams.

Pieprasījuma motivētājs deputāts Veckalns un
arī Latvijas arodbiedrību centrālbirojs 18. februāra
iesnieguma. ministru prezidentam norādīja, ka val-
dībai vajadzētu rast vēl plašākus līdzekļus, un proti
— sekojoša veida. Lai iegūtu plašākus līdzekļus
bezdarba apkarošanai, _ liek priekšā samazināt Kara
ministrijas budžetu vēl par 10.000.000 latu gadā
(A. Veckalns no vietas: „Pareizi!"), pārtraukt ie-
saukšanu obligātoriska kara dienestā un samazināt
virsnieku stātus. Valdība noteikti noraida līdzekļu
rašanu šāda vai līdzīgā veidā. Kara ministrijas bu-
džets ir jau samazināts_ un tālāk to samazināt nevar.
— Bez tam liek priekšā, lai rastu plašākus līdzekļus,
aplikt mantīgāko šķiru ar lielāku krizes nodokli, sa-
mazināt izdevumus sūtniecībām un citām reprezen-
tācijas vajadzībām, likvidēt piemaksas un pabalstus
lauksaimniekiem un pilsoniskām privātām organizā-
cijām — aizsargiem, baznīcām u. t. t., atlaist no
valsts darba tos darbiniekus, kam eksistences ie-
spēju nodrošina nekustami īpašumi u. t. t. Visi šie
pēdējie izdevumi kopsummā ir samērā niecīgi, tāpēc
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šie projekti ir diezgan fantastiski un reālus ieguvu-
mus nevar dot.

Par lauku bezdarbu man jāsaka, ka uz laukiem
darba un peļņas vajadzība sajūtama vēl vairāk nekā
pilsētās. Kad pieņēma likumu par bezdarba apka-
rošanu, tad bija iesniegta pārejas formula, kuļā bija
prasīts daļu no paredzētiem līdzekļiem nodot lauku
bezdarbniekiem, bet pieprasījuma iesniedzēji un mo-
tivētāji tad uzstājās pret to. Valdība no savas puses
ir varējusi nākt pretim lauku bezdarbniekiem tik
daudz, ka viņa ir noorganizējusi plašākos apmēros
sabiedriskos darbus un mežu izstrādāšanu saimnie-
ciskā kārtā. Tādā kārtā arī lauku bezdarbniekiem
ir dota iespējamā palīdzība. Šim nolūkam, doti
3.000.000 latu mežu departamentam, un samērā ne-
liela summa -^ 400.000 latu uz nākošā gada budžeta
rēķina paredzēti Satiksmes ministrijai ceļu laboša-
nas darbiem. Mežu darbos pašlaik strādā 19.000
cilvēku, no tiem 4000 pilsētas bezdarbnieku un 14.000
zirdzinieku.

Bezdarbs, bezdarbnieku skaits un viņu nodarbi-
nāšana ir cieši saistīti ar mūsu grūto saimniecisko
stāvokli. Par tik, par cik varēsim apkarot pašrei-
zējās grūtības, par cik tās varēsim novērst, par tik
mazināsies bezdarbs.

Valdības uzdevums tagadējā grūtajā brīdī ir rū-
pēties par to, lai ar viņas rīcībā esošiem līdzekļiem
bez darba palikušos varētu pārvietot no tiem apvi-
diem, kur darba trūkst, uz tādiem Latvijas apgaba-
baliem, kur ir strādnieku 'trūkums. Lai ari cik savā-
di tas neizklausītos, tomēr tāds stāvoklis pie mums
Latvijā ir. Uz laukiem, nemaz nerunājot par vasaru,
kad trūkst 20.000—30.000 strādnieku un kad tos ie-
ved no ārzemēm, arī tagad vel trūkst darba roku, lai
gan reģistrēti 36.000 bezdarbnieku. Šis jautājums
tiešām grūti atrisināms. Te valdība saduras ar tā-
dām grūtībām un parādībām, kas ļoti grūti novērša-
mas. Šīs grūtības ir tādas. No vienas puses lauk-
saimnieki un viņu organizācijas ne par ko negrib
ņemt pie sevis darbā pilsētu bezdarbniekus. Lauk-
saimnieki, kā viņi paši izsakās, ir ar mieru pat
piemaksāt, maksāt dārgāk ārzemju strādniekiem,
lai tik viņiem nevajadzētu ņemt pilsētu bezdarbnie-
kus, (Ķ. Mežulis no vietas: „Tā tad viņi paši ne-
grib!") Laikam taču ir kādi iemesli tai negribēša-
nai! Es nedomāju, ka lauksaimnieki būtu tik ne-
patriotiski, ka ņemtu labāk ārzemju strādniekus un
vienkāršas negribēšanas dēļ neņemtu pilsētu bez-
darbniekus. — No otras puses atkal pilsētu bez-
darbnieku un pilsētu strādnieku organizācijas uzska-
ta lauku darbu — kā izsakās viņu pašu delegācijas, kā
to kvalificē strādnieku preses orgāni — par vergu
darbu; labāk esot dzīvot badā, pakārties, vai darīt
ko citu,, bet neiet strādāt uz laukiem. (Sauciens pa
kreisi: „Lūk, redziet!")

Kāpēc tas tā ir? Iemeslu ir vairāk — tie paši
iemesli, kuru dēļ organizējot sabiedriskos darbus,
mēs nevaram dabūt strādniekus lietderīgam darbam,
mežu darbiem un ceļu labošanai, kuru dēļ bezdarb-
nieki cenšas palikt pilsētās un tikt pilsētu organizē-
tos darbos.

Sabiedriskie darbi, kurus rīko un organizē val-
dība, sadalāmi 2 grupās. Viena grupa ir — pašu
valsts iestāžu rīkotie sabiedriskie darbi; tie ir: me-
žu darbi, šoseju un zemesceļu departamenta organi-
zētie zemes darbi, akmeņu skaldīšanas, akmeņu lau-
šanas un dažādi dzelzceļu darbi; otra grupa ir pilsē-
tu pašvaldību rīkotie darbi. — Valsts darbos no
17.000 nodarbināto strādnieku pašlaik strādā 11.000
—12.000 cilvēku, un pilsētu pašvaldību sarīkotos sa-
biedriskos darbos pašlaik strādā visās Latvijas pil-
sētās kopā 5500 cilvēku. Kā jau šeit minēju, lauku
darbiem, tāpat arī mežu un citiem valsts rīkotiem
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darbiem ir ļoti grūti dabūt pilsētu strādniekus. Tam
ir vairāk iemeslu. Pirmais iemesls ir tas, ka pilsētu
bezdarbniekiem lauku darbi un mežu darbi nav vi-
sai piemēroti 1— vai nu apģērba trūkuma, vai darba
neprašanas dēļ; pa daļai arī tāpēc, ka pilsētu bez-
darbnieki nekādā ziņā negrib doties strādāt ārpus
pilsētas. Otrs iemesls ir — politiskā aģitācija, ko it
sevišķi attīsta pilsētās. Pēdējā laikā to dara se-
višķi mežu darbos. — Gribu apstāties mazliet pie
šiem divi iemesliem.

Vispirms — mežu darbi. Pieprasījuma iesnie-
dzēji norāda, ka_apstākļi mežu darbos esot galīgi ne-
ciešami, ka_ tāpēc strādnieki bēgot no šiem darbiem
un ka vispārīgi strādnieki nevarot izpelnīt cilvēcīgu
algu, sakarā ar ko strādnieki mežu darbos neejot.

Kādi ir apstākļi mežu darbos? — Vispirms jā-
saka, ka visiem strādniekiem, lauku bezdarbniekiem
un pilsētu bezdarbniekiem maksa mežos ir vienāda.
Akorda darbu maksa atkarīga no pastrādātā darba
daudzuma. Galvenais pierādījums tam, cik nepama-
toti ir zināmā mērā pilsētu strādnieku iebildumi pret
mežu un citiem valsts darbiem, būtu tas —pēc mana
ieskata—, ka mežu darbos nodarbināti 19.000 cilvē-
ku, no kuriem tikai 4000 ir pilsētu bezdarbnieku. Šā-
du skaitu pilsētu bezdarbnieku mums ar lielām grū-
tībām izdevās pārcelt no pilsētām mežu darbos. Kā-
pēc viņi sūdzas? 15.000 lauku bezdarbnieku var
strādāt, ir apmierināti un pateicīgi par to, ka viņiem
dod šo darbu, bet 4000 pilsētu strādnieku nav apmie-
rināti, ir nemierā ar šo darbu, bēg no tā. 15.000 cil-
vēku var strādāt, bet 4000 nevai" strādāt.— un nevar
strādāt pat tad, kad viņiem dod, diezgan lielas pri-
vilēģijas, salīdzinot ar mežu strādniekiem — lauku
bezdarbniekiem. Šīs privilēģijas rada lauku bez-
darbniekos ļoti pamatotu rūgšanu. Bet valdība ir
nākusi pretim un ir devusi pilsētu bezdarbniekiem
šīs privilēģijas, lai tikai dabūtu viņus lietderīgā dar-
ba. Jums taču visiem jāatzīst, ka sabiedriski daudz
derīgāks darbs ir sagatavot malku, cirst mežu, gā-
dāt valūtu, palielināt eksportu, nekā tas darbs, ko ta-
gad strādā 5500 strādnieku pilsētu sabiedriskos dar-
bos — kā labā spārna aprindas izsakās —, dzenājot
smiltis pa Rīgas ielām un laukumiem, jo galvenie pil-
sētu sabiedriskie darbi ir vai nu pilsētu laukumu uz-
bēršana, vai ielu labošana.

Man jāsaka, ka visi tie 4000 strādnieku, kas paš-
laik strādā mežu darbos, nav tādi, kas negribētu
strādāt. _ Es teikšu pat vairāk: apmēram 80% ir
labu strādnieku, bet 10%—20% ir tādu, kas patie-
šām negribstrādāt. Šeit aizrādīja, ka Dundagas
virsmežniecībā izpeļņa tāda, ka viens pilsētas strād-
nieks-bezdarbnieks nopelnījis tikai Ls 1.47 nedēļā.
Man jāsaka, ka šis strādnieks ir bijis tāds, kas nav
gribējis strādāt, kas varbūt, nebija mežā ne kāju spē-
ris. Visi minētie gadījumi ir izmeklēti un pārbaudīti.
Labākais pierādījums ir algu saraksti, pēc kuriem
mežu strādniekiem-bezdarbniekiem izmaksāta atlī-
dzība. Izrādās, ka tanī pašā virsmežniecībā, kur šis
famozais strādnieks nopelnījis Ls 1.47 nedēļā, 10%
strādnieku nopenījuši Ls 2.50 dienā — ne nedēļā;
40% izpelnījuši apmēram Ls 2.— dienā, 40% —
Ls 1.75 dienā, un tikai pārējiem — apmēram 10% —
izmaksātas mazākas summas —ildz 50 santimu
dienā. Viens strādnieks tomēr tur bijis tāds, kas no-
pelnījis nedēļā Ls 1.47 tanī pašā mežniecībā tādos
pašos darba apstākļos. Ir norādīts, ka darba apstā-
kļi bijuši tādi, ka bijušas jācērt kārtis un no kāda
puskilometra jāsavāc kopā. Pārbaudot izrādījās, ka
lielākais attālums, kāds, kārtis cērtot bijis jāmērī,bijis
kādi 50 soļu. Vietējie strādnieki — lauku bezdarb-
nieki izcērt 75—100 kāršu dienā, bet šādi bezdarb-
nieki nocērt tikai kādas 7 kārtis dienā. Ja viņi iero-
das darbā pīkst. 10 rītā un pīkst. 3 pēcpusdienā dar-
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bu atstāj, tad nav nekāds brīnums, ka šāda bezdarb-
nieka Izpeļņa ir tāda, kas neļauj pienācīgi dzīvot.

Šeit ir viens vietējo iedzīvotāju ziņojums no
Talsiem, kurā rakstīts šādi: „No Talsiem bezdarb-
nieki ieradās mežā. Uz mežu gan atnāca. Vispirms
nobēra veselu stundu „treknus" vārdus; teica, ja
viņus sūtot mežāstrādāt, tad viņi labāk izsitīšot Tal-
su kungus un labāk sēdēšot cietuma." — Par šo .Jo-
ku" lieliski priecājušies turienes vietējie strādnieki,
kas strādā ar lielāko prieku no tumsas līdz veļai
naktij. (Starpsauciens pa kreisi: „No tumsas līdz
tumsai ar lielāko prieku?!") _ Man jāatzīst, ka lauku
bezdarbnieki strādā ar lielāko prieku, tadeļ ka ir
laimīgi, ka tikuši pie darba, kur var kaut ko nopelnīt.
Viņi nedomā par to, ka varētu labi pelnīt, aizejot uz
darbu pīkst. 10 no rīta un atstājot darbu jau pīkst. 3.

Es teicu, ka apmēram 80 %\ ir labu strādnieku,
bet 10%—20%, kurus politiski sakūda vai nu kom-
mūnisti, vai Veckalna ļaudis, ir tie, kas visur taisa
tračus un negrib strādāt. Man ir ļoti daudz piemē-
ru un ļoti daudz gadījumu, kas attēlo, kā šie strād-
nieki uzvedušies. Tā, piemēram, _ Rembate, Aiz-
krauklē un Vecmuižā šādi jaunie strādnieki, uzbruku-
ši veciem strādniekiem un spieduši tos atstāt dar-
bus. Kad tas nelīdzējis, šie jaunieši izdemolējuši
strādnieku dzīvokļus. Pat pie tādiem paņēmieniem
ir ķērušies šie sakūdītie bezdarbnieki! — Kāda cita
vietā ieradušies šī gada 5. februārī no Rīgas uz Rem-
bati mežu darbos nosūtītie 123 bezdarbnieki, kuru
starpā iekļuvuši arī daži kommūnistiskās organizā-
cijas darbinieki. Ceļā uz darba vietu — Ogres sta-
cijā daži no viņiem izkāpuši no vilciena un salasī-
jušiesstacijas laukumā. Pūļa vidū tie izsvieduši uz-
saukumus, drukātas proklamācijas ar uzrakstu „Nost
fašistisko iekārtu" u. t. t., ar L. K. P. Rīgas komite-
jas bezdarbnieku sekcijas parakstu. Vēlāk izrādī-
jās, ka uzsaukumus izplatījuši 4 bezdarbnieku vidū
iekļuvušie kommūnisti, kas vēlāk pēc ierašanās uz
vietas otrā dienā ar taksametru atgriezušies Rīgā.
(Starpsaucieni: „Kas to taksametru viņiem sūtīja?"
— .Mežulis!")

Šādos apstākļos, protams, citādi nevar rīkoties.
Ja saaģitētos bezdarbniekus nevar dabūt pie darba
ar labu, tad viņi tur jānorīko spaidu kārtā, jāķeras
pie represijām, pat izslēdzot viņus no darba apgā-
dēm. Tādā kārtā februāra mēnesī no darba apgā-
dēm ir izslēgti 3500 cilvēku. (Ķ. Mežulis no vietas:
„Darba nespējīgi cilvēki!")

Valdība un es personīgi šinī grūtajā saimnieci-
skā gadā esam darījuši visu, ko esam varējuši, lai
atvieglotu bezdarbnieku stāvokli, jo tiešām ir daudz
cilvēku, kas tagad nonākuši grūtā stāvoklī. Val-
dība arī turpmāk darīs visu, lai šo grūtībās nonā-
kušo cilvēku stāvokli atvieglotu. Bet tādos gadīju-
mos, kad cilvēki negrib strādāt, kad viņi grib tikai
nodarboties ar politisku aģitāciju, grib kavēt citiem
darbu, valdība 'neatteiksies lietot vajadzīgās repre-
sijas, neatkāpjoties no saviem iepriekš nospraustiem
mērķiem. Man jāsaka, ka šīaģitācija ir nogājusi, tik
tālu, ka vienā otrā vietā lauku bezdarbnieki ir sašu-
tuši un prasa, lai šādus pilsētu bezdarbniekus pie
viņiem nesūta. Valdībai, sevišķi Tautas labklājības
ministrijai, būs jārūpējas par atsevišķu darba vietu
radīšanu pilsētu bezdarbniekiem.

Te starpsaucienos teica, kā varot lauku bezdarb-
nieki-zemnieki strādāt no tumsas līdz tumsai, un rai-
dīja man zobgalīgas piezīmes, kad es teicu, ka lau-
ku bezdarbnieki ir apmierināti. Tas tā ir! Lauku
bezdarbnieki grib strādāt, jo stāvoklis uz laukiem
tagad ir daudz grūtāks nekā pilsētās_ Valdība maksā
pilsētu bezdarbniekiem, kas strādā mežu darbos,
pirmās 3 nedēļas 1 latu dienā, kamēr viņi iemācās
šo darbu strādāt. (Starpsaucieni.) Tā ir speciāla

prēmija pilsētu bezdarbniekiem. Es saku: pilnīgi pa-
matots ir lauku bezdarbnieku sarūgtinājums par to,
ka lauku bezdarbniekiem to latu nedod, bet pilsētu
bezdarbniekiem dod. Lai to izlīdzinātu, es personīgi
esmu lūdzis mežu departamentu gādāt par izpeļņas
paaugstināšanu mežu darbos visiem, lai nevajadzētu
šķirot, bet mežu departamenta darbinieki pamatoti
norāda, ka visiem pacelt cenu nav iespējams, jo pa-
tiesi vienlīdzīgi jānākpretim kā lauku, tā pilsētu bez-
darbniekiem; bet paceļot cenas, dezorganizētu koku
tirgu, jo tagad meži jāpārdod tikai par darba cenu,
nemaz nerēķinot koku vērtību.. Šādos apstākļos jā-
rēķinās ar koku materiālu tirgus stāvokli, un tā-
pēc paaugstināt cenas mežu izstrādāšanā var tikai
tik tālu, cik tālu tirgus to atļauj. — Pilsētu bezdarb-
niekiem bez tam vēl ir citas sīkākas priekšrocības.
Piemēram, viņiem samaksā telpas, kur viņi dzīvo,
izsniedz zābakus par pašizmaksas cenu, atvelkot 2
lati nedēļā; viņiem, ja ir 20 strādnieku grupa, algo
speciālu ēdienu pagatavotāju. (Ķ. Mežulis no vie-
tas: „Kurā valstī tas tā ir?") Tas ir Latvijā, ne Pa-
domju Krievijā!

Tālāk pieprasījuma motivētājs, deputāts Vec-
kalns, norādīja, ka Rīgas un citu pilsētu sabiedriskos
darbos stāvoklis esot tik grūts, ka bezdarbnieki ne-
varot nopelnīt pat vajadzīgo iztiku; bez tam darbā
spiežot darba, nespējīgos un pat kroplos, bet darba
spējīgos cilvēkus darbā neliekot. Es jau teicu, ka
darba spējīgos strādniekus pilsētu sabiedriskos dar-
bos mēs negribam laist un nelaidīsim, lietosim pat
represijas, ja viņi negribēs iet strādāt sabiedriski
derīgu valsts darbu. (Ķ. Mežulis no vietas: Ne-
spēlējieties, Rubuļa kungs!") — Mežuļa kungs, es
domāju, arī tanī iekārtā, ko Jūs aizstāvat, pirmais
lozungs ir: kas negrib strādāt, tam nebūs ēst!
(Ķ. Mežulis no vietas: „Bet labu darbu, kulturālu,
7 stundas dienā!" — Starpsaucieni. Priekšsēdētājs
P. Kalniņš zvanī.) Tiem, kas patiesi aiz kaut kādiem
iemesliem nevar braukt no pilsētas laukā, piemēram,
atraitnēm ar bērniem, vai arī atraitņiem ar bērniem,
kas nevar bērnus vienus atstāt, domāti pilsētas sa-
biedriskie darbi, un tiem arī turpmāk tur dos nodar-
bošanos.

Veckalna kungs aizrādīja, ka sabiedriskos dar-
bos — te, laikam, domāti Rīgas sabiedriskie darbi—,
spiežot iet pat sievietes-grūtnieces. Veckalna kungs
izteicās, viņas esot pieķēdētas pie tačkām. Uz šādu
Veckalna kunga apgalvojumu man jāsaka tā: ja jau
kāds ir spiedis šādas sievietes iet sabiedriskos dar-
bos, tad tie ir viņa paša ļaudis, jo darba apgāde taču
ir viņa partijas cilvēku rokās. Darba noteikumi ir
tādi, ka darba nespējīgi bezdarbnieki, strādnieki —
te, saprotama lieta, pieskaitāmas arī grūtnieces pē-
dējos mēnešos — darba apgādē nav jāreģistrē un
nav jāsūta darbā. Man jāsaka vēl vairāk: no 15.
februāra Rīgas darba apgāde tiešām šādas sievie-
tes nereģistrē un arī nesūta darbā, bet reģistrē tikai
viņu vīrus un dod tiem darbu. Sievām-grūtniecēm
turpretim maksā līdz 6 lati nedēļā — pēdējos grūt-
niecības mēnešos un arī pirmos mēnešus pēc dzem-
dībām.

Cik nepamatoti ir Veckalna kunga uzbrukumi un
cik demagoģiski tie ir raidīti valdībai, to es pierā-
dīšu, minot paša Veckalna kunga vārdus. Veckalna
kunga stenogrammā lasām tā: „Kāda strādniece
Šternberga, kas pielikta pie sabiedriskiem darbiem,
bijusi grūtniecības stāvoklī. Viņa kritusi un sasitu-
šies; noticis aborts. Ilgāku laiku viņa nogulējusi
slimnīcā, un tagad nu viņa sakropļota uz ilgāku lai-
ku. " — Tāpat minēts daudz citu vārdu. Es aizsū-
tīju uz darba apgādi speciālu kontrolieri, lai dabūtu
visu Veckalna kunga pieminēto bezdarbnieču darba
kartiņas. — Vispirms par bezdarbnieci Šternbergu.
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— Ir reģis'treta tikai viena bezdarbniece Šternberga;
turpretim bezdarbnieču ar uzvārdu Jansons ir vai-
rāk, laikam kādas 6. Ieskatoties Šternbergas darba
kartiņa, redzam, ka viņai 56 gadi vecs virs, bet vi-
ņai pašai ir 55 gadi. Šternberga! līdz šim neviens
bērns nav bijis un nav arī tagad. (A. Veckalns no
vietas: „Cita kartiņa paņemta!") Citas kartiņas
uz Šternbergas vārda darba apgāde nav. Viņa ir re-
ģistrējusies tikai 1931. gada 17. novembri un sa-
biedriskos darbos nevienu reizi) nav sūtīta. (A. Vec-
kalnsno vietas: „Tas nesaietas ar patiesību!") Tas,
ko Jus sakāt, gan nesaietas ar patiesību!

Tālāk ? minēta kāda Anna Čorņaka, kurai esot
paralizēta kreisa roka. Veckalna kungs savā runā
saka: „Tomer ministra kungs ir atradis, ka šī sie-
viete, neskatoties uz to, ka viņai paralizēta roka,
var iet strādāt." — Ministra kungs nekā nav atradis;
viņš šo sievieti ar paralizēto kreiso roku nemaz nav
redzējis.

Tālāk minēta kāda Viļoinska. Viņai esot lauzta
kāja, bet viņai jāstrādājot smags darbs. Tālāk mi-
nēta kāda Lina Bobkovičs, kura esot 5. grūtniecības
mēnesī. Es nezinu, kā Veckalna kungs to ir kon-
statējis. (A. Veckalns no vietas: „Prlekš tam ir
ārsts!") Viņu likuši pie tačkas strādāt. (Saucieni
pa kreisi.) — Es atbildu tāpēc, ka Veckalna kungs
ir šos piemērus minējis un ir uzbrucis man kā mi-
nistrim visbrutālākā veidā, ka es piespiežot šīs sie-
vietes ar paralizētām rokām, lauztām kājām un pē-
dējos grūtniecības mēnešos iet darbā. Te minēti
kādu 5 bezdarbnieču vārdi, ko viņš nosauca, kas
tādā kārtā esot sūtītas darbā.

Šī lieta par bezdarbniecēm-grūtniecēm kļūst vēl
interesantāka, kad ieskatās šādā oficiālā Rīgas darba
apgādes paziņojumā: „Tautas labklājības mi-
nistrijai. Ar šo paziņoju, ka bezdarbnieces:
Rīgas darba apgādē nav reģilstrēta s." Pa-
rakstījis A. Krastiņš 3. martā. Tā tad šādu bezdarb-
nieču nemaz nav. (A. Veckalns no vietas: „Nav
reģistrētas?") — Jā, tā liecina Šteina, Jēgera un citu
jūsu biedru vadītā darba apgāde!

Redziet, ar kādiem līdzekļiem Veckalna kungs
nodarbojas ar dēmagoģiju! Es personīgi atrodu, ka
tas ir negodīgi, ka pat kommūnisti rīkojas godīgāk.
(Ķ. Mežulis no vietas: „Bez šaubām!" — E. Sud-
malis no vietas: „Mums Jūsu atzinība nav vaja-
dzīga!" — Saucieni: „Oho!" — «Dibinās jauna koa-
līcija! ") Viņi vismaz zina, ko dara; Veckalna kungs
nezina, ko viņš dara, nav lietu pārbaudījis un nāk ar
tādiem apgalvojumiem un uzbrukumiem, kas nemaz
nav pārbaudīti. (Starpsauciens.) Ja pieņem, ka tas,
ko es saku, ir nepatiesība, tad jāpieņem arī, ka ir
viltota jūsu pašu biedru izdotā apliecība.

Mēs šinīs dienās no_ jauna atgādinājām, izsūtī-
jām rakstus un arī. mutvārdiem devām norādījumus
darba apgādēm, ka darba nespējīgie un kropļi:, kā ari
sievietes pēdējos grūtniecības mēnešos nav reģistrē-
jami darba apgādēs un nekādā gadījumā nav sūtāmi
sabiedriskos darbos. Bez tam darba apgādēm Rīgā
un citās pilsētās ir tiesība izsniegt sievietēm pēdējos
grūtniecības mēnešos, ja viņu vīri ir bez darba, ja vi-
ņu vīri nav nodarbināti ne sabiedriskos darbos, ne
arī kur citur, naudas pabalstu līdz 6 latiem nedēļā 8
nedēļas pirms un 8 nedēļas pēc dzemdībām. (A.
Veckalns no vietas: „Visā Latvijā? ") Jā, visā
Latvijā! Darba nespējīgo reģistrēšana noliegta no-
teikumos par bezdarbnieku reģistrēšanu, kas tagad
vēl pastiprināts ar apkārtrakstiem.

Man jāaizrāda vēl uz vienu kuriozu Veckalna
kunga runā. Runājot šeit par grūtniecēm un citam
nelaimīgām sievietēm, ka viņām neizsniedzot arī pa-
balstus, viņš teica, ka šeit Saeima tomēr redzot mi-

nistru kungus staigājam 3 dienas pirms algas iz-
maksas dienas un saņemot algu. Vispirms deputātu
kungiem ir zināms, ka ar 3. novembra likumu mini-
stru kungi, ja ari viņi ir deputāti, divas algas nesa-
ņem; viņi saņem tikai ministra algu, bet nesaņem
vairs deputātu algu. Tas nozīmē, ka ministru kungi
nevar staigāt šeit Saeimā 3 dienas pirms algas iz-
maksas un nevar saņemt šeit algu. To saņem gan
Veckalna kungs, bet ne ministru kungi.

Jautāts, ko valdība domājot darīt. Man jāatbild,
ka valdība, tāpat kā lidz šim, arī turpmāk palīdzēs
kā pilsētu, tā ari lauku bezdarbniekiem, rīkos sa-
biedriskos darbus, palielinās nodarbināto skaitu
valsts darbos, mežos un dažādos ceļu darbos, sama-
zinot darbu pilsētās. Valdība izbeigs ļaunprātīgu
bezdarbnieku musināšanu, kā arī ļaunprātīgu baumu
izplatīšanu. Valdība visiem līdzekļiem centīsies bez-
darbniekus novietot uz laukiem un ierobežos ārzem-
nieku nodarbināšanu saskaņā ar Saeimas pagājušās
sēdēs norādījumu. Reizē arī viņa rūpēsies, lai lauk-
saimnieki nepaliktu bez strādniekiem. Pagastu val-
dēs ierīkos sevišķus darba galdus, kur tiks reģistrēti
tikai tie laukstrādnieki, kas vēlas iet strādāt lauku
darbos kā laukstrādnieki, regulējot tādā veidā darba
piedāvājumu un pieprasījumu lauku darbos. Valdī-
ba panāks, lai pilsētu darbos nebūtu izdevīgāk strā-
dāt kā uz laukiem valsts darbos, mežos un vēl dažā-
dos ceļa -darbos. Paaugstinot, cik iespējams, iz-
peļņu mežu darbos, valdība rūpēsies, lai paaugstinā-
šana nedezorganiizētu koku materiālu tirgu. Bez-
darbnieku reģistrēšanā un sūtīšanā darbos izbeigs
nepareizības un ļaunprātības, pārņemot pēc vajadzī-
bas un iespējas darba apgādes no pašvaldību rokām
valsts rokās.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Atklāju debates.
Vārds deputātam dēlēnam.

F. Cielēns (sociāldemokrāts): Augsti godātie
deputātu kungi! Noklausījušies ministra kunga at-
bildi uz iesniegto interpellāciju, varam konstatēt, ka
viņš savā atbildē izteica vienu ļoti pareizu vispārēju
slēdzienu, kas skanēja tā: bezdarba apkarošana sa-
vā būtībā un savos pamatos atkarājas no valsts vis-
pārējā saimnieciskā stāvokļa un no valdības saim-
nieciskās politikas. Bez šaubām, šai domai un šai
tēzei var tikai piekrist. Bet tā kā atbilde uz inter-
pellāciju beidzas ar pārējas formulu, kuras saturs ir
uzticības, vai neuzticības izteikšana valdībai, apmie-
rinātība, vai neapmierinātība ar valdības politiku,
tad, izejot no šīs ministra kunga tēzes, es atļaušos
pakavēties savas runas galvenajā daļā pie tagadējā
saimnieciskā stāvokļa, pie tagadējās valdības saim-
nieciskās politikas.

Es jautāšu: vai tagadējās valdības saimnieciskā
polītika sistemātiski nepalielina bezdarbu, vai viņa
tuvāko mēnešu un tuvākā pusgada laikā sistemātiski
neved Latvijas tautsaimniecību pretī vēl lielākam
saimnieciskam chaosam nekā tas patlaban ir? Jā
šinī virzienā metam skatu uz valdības saimniecisko
politiku, tad pareizi bija vārdi, kas atskanēja kādā
pat zināmā mērā stichiski un anarchistiski noskaņotā
lauksaimnieku kongresā, ka Latvijas tagadējās saim-
nieciskās krizes sekas nav izsaukusi tikai pasaules
saimnieciskā krize, bet lielā mērā mūsu pašu mantī-
gās pilsonības visu pēdējo gadu saimnieciskā po-
lītika.

Kādi bija paņēmieni, tie dievinātie paņēmieni,
ar kuriem Latvijas pilsonība, pareizāk sakot —_ lat-
viešu pilsonība piegāja saimnieciskās dzīves kārto-
šanai, saimnieciskās dzīves veidošanai? Visu laiku
bija viens vienīgs svēts, neaizskarams princips un
paņēmiens, universāls līdzeklis — privātā iniciatīva.
Visur un vienmēr, kad sociāldemokrātu partija norā-
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dīja, ka šis līdzeklis nevarēs veicināt Latvijas saim-
niecisko izveidošanu, Latvijas saimniecisko atdzim-
šanu, visur un vienmēr pilsoniskas partijas — ka
cittautiešu, tā latviešu partijas, stāvot uz šī sava
svētā pamata, atrada tikai vienu atbildi _— ka tam
nedrīkst roku pielikt, to nedrīkst satricināt, nedrīkst
aizskart.

Kur tad nu mēs esam nonākuši pa visiem šiem
Latvijas pastāvēšanas gadiem, lietojot šo_metodi?
Visā mūsu saimnieciskā dzīvē, saimnieciskas dzīves
izveidošanā, bez šaubām, ir bijušas redzamas apbrī-
nojamas darba pūles un centība. To_ ir_ paradījuši
zemnieki savu saimniecību atjaunošanā pēc pasaules
kara sabrukuma; viņi ir veikuši neaprakstāmu darbu
un pielikuši milzu pūles savu vecsaimniecību atjau-
nošanai. Ir veikts kollosāls, nenovērtēts un vēl ne-
novērtējams darbs arī jaunsaimniecību izbūvē, kur ir
strādāts, strādāts un vēlreiz strādāts. Arī valsts no
savas puses, bez šaubām, ir veikusi saimnieciskās
dzīves atjaunošanā ļoti daudz — dzelzceļus atjau-
nojusi un izbūvējusi, uzcēlusi stacijas, atjaunojusi
tiltus. Bez šaubām, vispār ir veikts liels darbs, Ir
sekmēta kara seku likvidēšana. Bet visam tam pa-
rallēli iet nepārtraukts chaoss, saimniekošana bez
plāna, nepārtraukta nemākulība, vieglprātība un
daudz gadījumos pat noziedzība.

Es domāju, pašreiz nebūtu īstais laiks plašāk pa-
kavēties pie šīm ainām, kuras kādreiz novērtēs Lat-
vijas vēsturnieks; tomēr mēs visā šai lieta redzam,
ka blakus uzbūves darbam pamatos iet līdz arī ne-
mākulība, vieglprātība un daudz gadījumos pat no-
ziedzība, piemēram Latvijas bankas kredītpolitikā.
Mēs zinām, ka tā kredītpolitika, kas centās kreditēt
vecsaimniecības un lielā mērā vēlāk izpaudās caur
zemes banku un vietējām krāj-aizdevu sabiedrībām,
pamudināja mūsu zemniecību ņemt iespējami daudz,
iespējami vairāk, ņemt ar abām rokām; neviens ne-
kad nav prasījis, ar kādiem paņēmieniem un kādiem
līdzekļiem šī lieta attaisnojama. Un šie līdzekļi, kas
plašos apmēros ieguldīti zemkopībā, kas plašos ap-
mēros atrauti sabiedrībai, valsts kasei, nav aizgājuši
viscaur mūsu zemkopības racionālizēšanai. Daudz
gadījumos tie ir aizgājuši neracionāliem lauksaim-
niecības uzņēmumiem, neracionāliem lauksaim-
niecības ieguldījumiem, kas tagad, saimniecisko grū-
tību laikā, vairs nerentējas un neatmaksājas. Neru-
nāsim tālāk par to neracionālo, nemākulīgo un viegl-
prātīgo kredītpolitiku, kas izpaudās veselas rindas
dažādu importieru kreditēšanā, uzņēmumu kreditē-
šanā, kuru nosaukumi ir „Lats", „Konsums", lauk-
saimnieku ekonomiskā sabiedrība" u. c, kam kūmās
stāvēja mūsu lauksaimnieku vadošās personas, kas
sistemātiski kultivēja importa un vekseļu sistēmu,
mūsu lauksaimnieku pārkrēditēšanu, neskatoties uz
to, vai mākslīgie mēsli, ko ieved np ārzemēm, ir de-
rīgi attiecīgā vietā un laikā, vai visas tās mašinas, ko
iegādājas lauksaimniecībai, ir rentablas, vai tie lauk-
saimniecības uzņēmumi, kas tik grandiozi uzplauka
Latvijā pēdējos gados, kā piensaimniecība un sviesta
ražošana, ir ierīkoti pēc zināma pārdomāta territo-
riāla plāna, vai to kādā attiecīgā vietā nav par daudz.
Daudz gadījumos atsevišķas kliķes un draugi viens
izgādāja zemes bankā krēditus, otrs izgādāja kredī-
tus un bieži vien rīkojās uz krustdēlu būšanas pa-
mata
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Atsevišķos pagastos ir tuvu kopā 2—3 piena

apstrādāšanas uzņēmumi, kas sadārdzina ražošanu
un samazina piena cenu. Varam runāt arī par jūsu
slavenās piensaimniecības stāvokli, kas, bez šaubām,
ir veikusi daudz lauksaimniecības atbalstīšanā un
sviesta ražošanā; bet ja salīdzinām cenas, ko maksā
par litru piena lauksaimniekam-ražotājam, un svie-
sta cenas, tad redzam, ka tās bijušas atkarīgas ne
tikai no cenu svārstībām pasaules tirgū, bet ka
ekspluatācijas izdevumi bieži vien bijuši pārāk lieli.

Atsevišķos gadījumos tie ir radušies politisku node-
vu un nomaksu dēļ.

Ja pārejam tālāk uz dažām citām mūsu tautsaim-
niecības nozarēm, piemēram uz banku politiku, tad
jāsaka sekojošais. Priekš kara Rīgā, kur rūpnie-
cība apgrozīja vienā gadā tuvu pie 500 miljonu latu,
kad Rīga bija viens no lieliem pasaules tirdz-
niecības centriem, Rīgā bija tikai 4 bankas. (Starp-
sauciens.) Protams, par bankām es nesaucu Suvo-
rova ielas krājkases. Tagad mums Latvijā ir ap-
mēram _24 bankas. Kā tās nodibinājās? Sanāca
kopa šādi tādi — ne ārzemnieki, ne iekšzemnieki,
piesēdināja klāt vienu latvieti — un finanču ministra
atļauja bankas dibināšanai rokā! Pēc tam piesēdās
vēl viens otrs klāt, un tā tas gāja. Es jautāšu, vai ir
bijusi kāda sistēma banku dibināšanā un atļauju do-
šanā? Kādas tās bankas ir bijušas, un kā tās nodibi-
nātas? Te nav bijis_ nekādas racionālas finanču un
tautsaimnieciskas politikas.

Tāpat, ja_ runājam par mūsu rūpniecību: vai ir
bijis kāds plāns, kāda sistēma, kādas perspektīvas
saskatāmas? Vai ir bijis kaut kāds pārskats par
iekšzeme esošām jēlvielām un par ārzemju tirgiem?
(Ķ. Mežuļa starpsauciens.) Mežuļa kungs, ja Jums
šīs elementārās patiesības nav zināmas, tad es Jūs
paris vārdos pamācīšu un pateikšu, ka ar banku po-
litiku var veidot rūpniecības attīstību un gaitu. Man
jāuzsver, ka pie mums Latvijas bankai pieder iz-
šķiroša loma mušu rūpniecības attīstībā, un tā no-
teic viņas virzienu. Vēl vairāk: Latvijas bankai pie-
der izšķirošā loma visā mūsu tautsaimniecības dzīvē.
(£". Sudmalis no vietas: „Vai pozitīva, vai nega-
tīva?")

Uznāca saimnieciskā krize. Kāda tad nu ir bi-
jusikrizes apkarošanas polītika? Vai te ir bijusi kā-
da_ sistēma, vai ir bijis plašs vēriens? Privātās ini-
ciatīvas fanātiķi, redzot savā priekšā pilnīgu chaosu,
ķeras pie valsts iniciatīvas, ķērās pie valsts lī-
dzekļiem, lai ar to palīdzību novērstu saimniecisko
chaosu,_saimniecisko sabrukumu, Pa kaklu, pa gal-
vu pagājušas vasaras otrā pusē nāca noteikumi par
banku glābšanu. Vai tā nebija privātās iniciatīvas
aizskaršana? Desmitīm tūkstošu privāto noguldī-
tāju intereses sadragāja, lai glābtu atsevišķas ban-
kas, desmitīm tūkstošu privāto noguldītāju īpašuma
tiesības valsts iniciatīva mīdīja kājām, lai nāktu pre-
tim bankām. Es domāju, Latvijā banku ir daudz
par daudz, un tas bankas, kas nav dzīves spējīgas,
kas_ satricina uzticību pārējām bankām, varētu lik-
vidēties. Rodas jautājums, vai pāris banku glābša-
nas deļ bija jānosit elementārā interese noguldītā-
jam nest savu naudu uz banku. Painteresējieties,
cik miljonu latu jau tagad noguldītāji atrāvuši ban-
kām un cik miljonu latu jau tagad neguļ zeķēs. Mil-
joniem latu patlaban ir atrauti tautsaimniecībai, un
to ir sekmējusi ta chaotiskā polītika, tā uzticības kri-
ze, ko ir radījusi jūsu polītika iepretim noguldītāju
interešu sargāšanai.

Nāca kontingentu sistēma, nāca valūtas ierobe-
žošanas noteikumi; nāca arī demokrātiskā centra,
,,.launako Ziņu" lielā stilā izslavētā monopolu sistē-
ma. Ko tad nu šī kontingentu sistēma, ko ievadīja
Ulmaņa_ kungs un ko turpina Zemgaļa kungs, ir de-
vusi mūsu valsts glābšanai no sabrukuma? Kungi,
kas mazliet ir ieskatījies mūsu pašreizējā valsts fi-
nanču stāvokļa deklarēšanā uz papīra, un kas ir
drusku padomājis par to, kas slēpjas aiz tiem papī-
riem, tam uznāk bažas, vai mēs pēc dažiem mēne-
šiem nenonāksim pie vēl neredzēta Latvijas taut-
saimniecības sabrukuma, pie lata, katastrofālas kri-
šanas un pie sociāla un politiska chaosa Latvijā. Pē-
dējā mēneša statistiskais biļetens rāda, ka ārzemju
valūtas krājumi Latvijas bankā stāv uz 13 miljonu



169 Latvijas Republikas IV Saeimas II sesijas 4. Sēde 1932. gada 4. martā. 17°

latu. — Kungi, pa šiem gadiem, ja metam skatu at-
pakaļ uz pēdējiem 4—5 gadiem, šī slīdošā diagramma
rāda noeju uz barometrisku sastingumu, kas tuvo-
jas pilnīgai sasalšanai, kas tuvojas nullei. Kungi, kas
slēpjas aiz šiem .13.000.000 latu? Es negribu atklā-
tības priekšā daudz runāt par šiem skaitļiem — bet
šie 13.000.000 latu nepieder Latvijas bankai; tanīs ie-
tilpst laba summa, ko ir iemaksājuši ārzemnieki, da-
žādas ārzemju firmas pārvedumiem uz ārzemēm.

Kā tad nu ir ar Latvijas tautsaimniecības glāb-
šanas politiku, ar kontigentu sistēmu, ar valūtas kom-
misijas atļauju sistēmu? Mēs, sociāldemokrātu par-
tija, esam iestājušies par valsts iniciatīvu tautsaim-
niecības glābšanā kā par vienīgo metodi, kas Lat-
vijas tautsaimniecību var glābt no chaosa un sabru-
kuma. Tas tiek darīts arī visā pārējā pasaulē. Pil-
soniskā Vācija ir gājusi desmitreiz tālāk valsts ini-
ciatīvas lietošanā tautsaimniecības glābšanai no
chaosa un no sabrukuma; bet valsts iniciatīva ar tā-
diem paņēmieniem, kādus pie mums patlaban lieto
pilsonības kungu vadītā saimnieciskā polītika, sekmē
saimniecisko chaosu.

Kas ir drusku painteresējušies par to, kas no-
tiek ar importa atļauju licencēm, kas notiek ar va-
lūtas atļauju licencēm, tie zina, ka tā lieta, kungi, ir
pilnīgi chaotiska, pilnīgi bez plāna, bez jebkādas
saimnieciskās politikas. Mēchanisks ir likums, mē-
chaniska ir instrukcija, un mēchaniska ir arī šo in-
strukciju lietošana. Nedz importa kommisijā, nedz
valūtas kommisijā nav saskaņojušas savu darbību ar
Latvijas bankas finanču un oikonomisko politiku.
Bez kādiem principiem valūtas, kommisijā vienam
atļauju dod un otram nedod. Vai šinī ziņā mēs esam
dzirdējuši kādu interviju, kādu paskaidrojumu par to,
vai esam redzējuši kādu rakstu ..Ekonomista", Fi-
nanču ministrijas žurnālā, no kādiem principiem iz-
ejot, A personai atļauja tiek dota un B personai ne-
tiek dota? To mēs neesam dzirdējuši. Nav itin ne-
kādas sistēmas ne valūtas kommisijā, ne arī importa
kommisijā. Vienam dod un otram nedod. Tas ir
viss! Kungi, es šeit negribu mest ēnu ne uz vienu
valūtas kommisijas augstāku kungu, negribu šeit iz-
teikt nedibinātas aizdomas pret valsts darbiniekiem,
bet Rīgā saimnieciskās aprindās — un solidas saim-
nieciskās aprindās — cirkulē baumas, ka atsevišķos
gadījumos ir zināms diskonta samērs tiem paņēmie-
niem, ar kuriem var dabūt atļauju valūtas kommisijā
valūtas lietās. Es saku, esneuzņemos atbildību
par to,'ko solidās tirdznieciskās aprindas Rīgā runa,
bet kamēr nebūs noteiktas tautsaimnieciskas sistē-
mas un tautsaimnieciskas politikas importa licencēm
un valūtas atļaujām, tikmēr rodas iespējamība šā-
dām valodām un arī visādiem dūmiem, par kuriem
saka, ka tie neceļoties bez uguns.

Otrkārt, kungi, kur tad ir sistēma un pie kā ir
novedusi jūsu mēchaniska valsts iniciatīvas lieto-
šana? Mēs zinām, ka patlaban mūsu tirdzniecības
ārzemju parādi sniedzas pēc dažiem aprēķiniem pie
80.000.000 latu, pēc dažiem — pie 100.000.000 latu.
bet pēc dažiem — pat pie 130 miljonu laju. Tie
Latvijas tautsaimniecībai jāmaksā ārzemēm par
agrākos laikos Latvijā ievestām precēm. Vai tad,
kungi, ar vienkāršiem mēchaniskiem līdzekļiem Lat-
vijas valūtas kommisijā un importa atļauju kommi-
sijā var izšķirt šo problēmu, vai jūs, kungi, domājat,
ka aiz tiem rūpniekiem un tirgotajiem, kas Latvijai
pārdevusi savas preces, nestāv attiecīgas valsts un
to valdības? Vai šis jautājums ir tik mechaniski
vienpusīgi izšķirams? Vai te nav vajadzīga plaša
vēriena saimnieciskā ārpolitika, kas šo sarežģīto jau-
tājumu vadītu uz atrisināšanu abām pusēm pieņema-
mā kompromisā? Par to mēs nedzirdam. Mes dzir-
dam gan par to, ka pat tās firmas, kas nodarbojas ar

Latvijas ražojumu eksportēšanu uz ārzemēm, ja gri-
bot saņemt naudu par Latvijas eksportētam man-
tām, pie tās netiekot. Viņas pie tas netiek tapec, ka
valūtas kommisijā saka:_ mes neatļaujam. Mes esam
nonākuši pie tā, ka valūtas kommisijas mechanisms
lielā mērā sāk dezorganizēt un dezorganizē Latvijas
eksportu. Mēs esam nonākuši ar šo mechanisko si-
stēmu, kas bez jēgas aizliedz katru importa artiķeli,
tik tālu, ka nevar ievest atsevišķas jelvielas,kas va-
jadzīgas fabrikām, vai atsevišķas mašinas, kas vaja-
dzīgas jēlvielu apstrādāšanai. Visu_ to nevar dabūt
bez sevišķas atļaujas_ Lūk, pieka ir_ novedusi šī
jūsu mēchaniska sistēma, kas tāda kārta top par
chaosa stiprinātāju un saimnieciskas krizes sekmē-
tāju.

Un kāda tad nu ir monopolu sistēma? Kad jūs
sastādījāt valdību,tad kārāt monopolu sistēmu pie
lielā zvana un teicāt, ka valdība, šinī virziena ejot,
attīstīs un sekmēs Latvijas finances un Latvijas taut-
saimniecību. Kur nu ir darbi? Cukura monopols
ir ievests. Bet kāpēc tas ievests? Finanču ministra
kungs ir devis interviju laikrakstam ,.Sevodņa" par
to, kāpēc Latvijā ievests cukura monopols. Kad in-
tervētājs jautā viņam, kā būs ar monopoliem, viņš
pasaka: „Mohoiiojihh? — Hex! HeT!" — Ta tad
divreiz pateikts: „Hct!" —

„ — Caxap_aH mohoitojihh najia npudujit?
— Her, ona ne aajia np_6i_aH, ho ona ee nacT.

Bī>T HOJDKHH nOHHTfa, HTO, BBOH5Ī CaxapHVK> MOHO-
nojraio, jt hmcji b BHny apyroe. Mu ne moimih
npOCTO BB6CTH 3KHH3 Ha C3Xap| 3TO BCTpCTHJIO 6u
cjihuikom Gojibiuoe eonpoTHBJieHiie b Ceft_e."

Tā tad šis monopols bijis vajadzīg_s, lai apliktu
ar akcīzi demokrātiska centra aizstāvētos mazmaj-
niekus, apbūviešus un ierēdņus, šis monopols bijis
vajadzīgs, lai viņi neredzētu._ ka demokrātiskais
centrs ir gan uzlicis cukuru, velētajiem meles gala,
bet viņu kabatās un makā ir zaudējumi. — Filmu
monopols? — „Her, ner!" — Monopoli neka ne-
dod, tāpēc pie monopoliem neapstāsimies, jofinanču
ministrim kabatā nav ne tikai filmu monopola, bet
vispār nekādu monopolu.

Tālāk, kungi, nonākot pie finanču politikas, re-
dzam atkal tikai mēchaniskus paņēmienus. Mecha-
niski notiek valsts budžeta samazināšana un mecha-
niski no otra gala mēģina atkal valsts budžetu palie-
lināt. Vai ari šeit ir kāda drusciņ plašāka tautsaim-
nieciska pieeja un drusciņ plašāka valsts polītika
valsts budžeta sakārtošanā, it sevišķi iekšzemes tir-
gus sakārtošanā, mūsu rūpniecības un arī mušu lauk-
saimniecības pacelšanā, kur iekšējais tirgus sāk spē-
lēt diezgan svarīgu un pat primāro lomu? (Starp-
saucieni.) Iekšējais irgus, bez šaubām, tagad sak
spēlēt primāro lomu. Plašo masu pirkšanas spējas ir
viens no Driekšnoteikumiem arī Latvijas lauksaim-
niecībai (starpsaucieni), tās ienākumu pacelšanai.
Kamēr mūsu pilsētās būs strādniecība, kas pelnī tikai
latu un pusotra lata dienā, tikmēr mūsu sviestam,
gaļai un sieram nebūs cerēt uz to tirgu, kāds bija
senos laikos, kad mūsu strādniecība_ oļkonomiskā zi-
ņā stāvēja uz augstāka līmeņa. Tāpēc arī nodokļu
polītika, mēchaniska netiešo nodokļu polītika izvēr-
šas par neprātīgu traucējumu masu pirkšanas spēļu
palielināšanā, vai, pareizāk, iekšējā tirgus sašaurinā-
šanā un līdz ar to iekšējās ražošanas samazināšanā.
Ja nu beigās saņemam kopā visu to, ko mēs gribētu
uzskatīt par pamatu — saimniecisko pamatu bez-
darba un vispār saimnieciskās krizes apkarošanai un
nākotnes izredzēm, tad tiešām jāsaka, ka mūsu fi-
nanču ministrim patlaban izredžu nav itin nekādu.
Mēs taču redzam, tanī pašā intervijā viņš pasaka —
ka viņš vispār nezinot, ko turpmāk darīt. Viņš esot
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gribējis ievest apgrozības nodokli; koalīcijas partijas
to malušas un atkal malušas 7 dienas, vai pat 7 ne-
dēļas, malušas no visām pusēm, kamēr samalušas
tādos miltos, ka tur nekas nav iznācis. Zaķa kungs
to malis no vienas puses, Breikša kungs no otras pu-
ses, un beidzot Ulmaņa kungs no trešās puses. Malts
šis apgrozījuma nodoklis tikmēr, kamēs beigās ne-
kas vairs nav iznācis.

Kādi bijuši finanču ministra labie nodomi, to
viņš pasaka jau pieminētā intervijā, kurā viņš ap-
gaismo stāvokli žīdu un krievu tirgotājiem, kas tir-
gojas Maskavas priekšpilsētā ar saulespuķu sēklām.
(Jautrība.)

„— Bh XOT6JIH ho6htlch coKpauteHHH KOJIH-
necTBa npennproiTHH uajioroM c ofiopora?

— Hunero nonoduaro! Hajior c odopora hmcji
cobccm npyr_H ucjih. R xoīeji pacnpocTpar_n _
THHteCTb HajIOrOB Iia IUHpOKHH Maccbt, bmccto
Toro, hto6h eme h eme odjiaraTt noMOBJia-
nciībneB, ToproBueB h tomj nonodubiK."

Latviešu valodā tas skanētu apmēram tā: ar apgro-
zības nodokli es gribēju nodokļu smagumu pārvelt
uz plašām tautas masām, lai nodokļi netiktu vēl vai-
rāk uzvelti namsaimniekiem, tirgotājiem un tamlī-
dzīgiem. Finanču ministra kungs šiem žīdu un
Maskavas priekšpilsētas saules puķu sēklu krievu
tirgotājiem pastāsta arī, kā apgrozības nodokli va-
rētu pat ar dažu santimu peļņu, pārvelt uz patērētā-
jiem. Neļaunojieties, demcentra kungi, par to, it kā es
pārspīlēju; — es atļaušos citēt arī šo vietu: »Pae__-
6yni> oh hoji>k -_ Bejp> _a_T_ oTiiy_iHHy." Latviski
tas būtu apmēram tā: kaut kur tam tirgotājam jāat-
rod, kā saka, tāds „luftloch's". Ja tirgotājam, pēc
apgrozības nodokļa uzlikšanas, kāda prece sadār-
dzinātos par 1,5 santīmi, tad viņš uzliktu šai precei 2
santīmi, to sadārdzinātu un tā vēl nopelnītu. Tā tad
nodoklis gan būtu, bet tirgotājs vēl nopelnītu.

Tālāk intervētājs jautā: kā tad nu būšot ar saim-
niecisko politiku, jo koalīcija lemj vienreiz tā, otrreiz
citādi. Ministris beidzot atbild, ka tad viņš teikšot
„ao cB_naH_H" un aiziešot. Mēs to „ho CBHnaHHji,,
esam dzirdējuši jau vairāk reižu — pie viena likuma,
pie otra, pie trešā. Kungi, es tiešām gribu teikt:
«mhjiocth npocHM"— demisionējiet, jo pēc šādas in-
tervijas man tiešām rodas bažas, vail no tādas saim-
nieciskās politikas kaut kas var iznākt.

Kas var iznākt ar šādu saimniecisko politiku, ar
šādām perspektīvām, kur redzam, ka valdošāskoalī-
cijas atsevišķas partijas — visas viņas partijas —
jau 2-—3 mēnešus nodarbojas uz savu roku ar da-
žādu likumprojektu iesniegšanu gan attiecībā uz
nodokļiem, gan attiecībā uz financēm. Ulmaņa kungs,
piemēram, liek priekšā atlaist nodokli piensaimnie-
kiem. Šodien Mīlberga kungs iesniedza projektu pa-
zemināt jaunsaimniekiem mežu novērtējumu. Nav
nevienas dienas, kad valdošās koalīcijas partijas ne-
iesniegtu šādus vai tādus oikonomiskus, finanču, vai
citus likumu ierosinājumus. Nu, kungi, mēs zinām,
ka Vakareiropā — protams, mūs grūti salīdzināt ar
Vakareiropu — nav tādas koalīcijas, kas sastāvētu
no_17 partijām. Lai gan pilsoniskais spārns mēdz uz-
svērt, ka_ pie Zilupes sākoties Vakareiropā, mēs to
varam_ vērot tikai ar grūtībām. Patlaban pie mums
Latvija_ notiek visai dīvainas lietas. Koalīcija, valdī-
ba it kāir aizmirsušas pašreizējās saimnieciskās dzī-
ves_ grūtības un saimniecisko jautājumu kārtošanu
it ka ir atstājušas opozīcijas partijām. Koalīcijas rī-
cībajr tāda, it kā pēc 3 mēnešiem vajadzētu notikt
jaunam velēšanām. Nē, kungi, vēlēšanas notiks tikai
pec 3 gadiem. Man jāsaka tikai viens: tagadējai koa-
licija _ un valdībai nav savas saimnieciskās politikas,
un tapec, luk, katra partija rīkojas uz savu roku,
katra partija iet savu ceļu, bet finanču ministrim at-

liek tikai noskatīties. Vakarieropā pie parlamentā-
rās sistēmas parasts, ka ministru prezidents atse-
višķos gadījumos, kaut arī svinīgos gadījumos, uz-
stājas ar savu deklarāciju, runā par valdības nodo-
miem un projektiem tautsaimnieciskā un finanču po-
litikā. Pašreizējā nopietnā momentā Vakareiropas
valstu ministru prezidenti paziņo valdības nodomus
gan pa radio, gan presē, gan arī no parlamenta tri-
bīnes. Es tomēr nezinu, ka arī mūsu ministru pre-
zidents kādreiz būtu deklarējis savas valdības saim-
niecisko politiku. Tāpēc es domāju, ka par visas
valdības programmu jāuzskata „Sevodņa" intervija.

Ka jau teicu, visu šo laiku partijas nodarbojas
katra ar saviem projektiem. Zemnieku savienība
nak ar savu grandiozo programmu: atjaunot pie-
maksas bekonam, sviestam, noteikt citiem produk-
tiem cietas cenas u. t. t., u, t. t. Latgaliešu kungi
gāja papriekšu; Ulmaņa kungs domā: ja jau latga-
lieši var prasīt — vai tad mēs neesam zemnieki, vai
mes neesam vēl lielāki vīri un finanču politiķi! nekā
latgalieši? Mēs iesim viņiem pakaļ, mēs sekosim
viņu politikai un ari prasīsim valdībai piemaksas par
lauksaimnieku ražojumiem! Cik valsts kasē ir nau-
das, par to zemnieku savienība neatbild, par to lai
atbild „Puankarē". Mēs tik prasām cietas cenas
bekonam, sviestam_ liniem u. t. t; bet par to, kas to
naudu dos un no kā to ņems, mēs neinteresējamies!

Pirms dažām dienām redzējām „Pēdējā Brīža"
jubilejas numuru ar tādu lielu galvu, un daudz depu-
tātu kungu bija pagodinājuši šo jubilejas numuru ar
savām intervijām, pielikdami klāt arī savas fotogrā-
fijas, it kā pēc 2 mēnešiem būtu vēlēšanas. — Kungi,
vēlēšanas būs pēc 3 gadiem! — Visi šie kungi bija
izteikušies par Latvijas saimniecisko politiku, par

Latvijas finanču politiku un tās uzdevumiem, un
katram no viņiem bija savs sakāmais, katram no vi-
ņiem bija savas prasības. Ja nemaldos, no Bļod-
nieka partijas laikam bija izteicies Eglīša kungs. —
Labi neatceros — to fotogrāfiju bija ļoti daudz, tāpēc
jau iepriekš atvainojos, ja aiz pārskatīšanās minēšu
vienu otru, kas savu fotogrāfiju ,,Pēdējam Brīdim"
nebūtu devis. — Man acu priekšā stāv Zaķa kunga
fotogrāfija un lielā deklarācija ar 19 punktiem, kur
arī namsaimnieki sūdzas: „Mēs slīkstam! Valsts un
valsts kase. glābjiet mūs! Mēs nevaram vairs ne-
vienu nodokli nomaksāt; mūsu namus var nosargāt
tikai tad, ja samazina to un to, ja atlaiž to un to." —
Trūkst vēl tikai cietās minimālās īres maksas!
CStarnsaucieni) Uz augšu, tikai uz ausršu! ' Vai iūs
domājat, ka viņi grib uz leju? Tādi viņi nav! Tas
iau būtu pārpratums! Jūs tās īres cenas gribat da-
būt uz augšu, un namsaimnieki gribēs uz leju!? —
Tā viņi nav domājuši! Uz augšu grib visi. tāpat kā
iūs. — Lasot šo interviju, man likās, ka tiešām Zaķa
kunga reprezentētie lielie namsaimnieki' raud kā ka-
ziņas bāra bērni, kas pilnīgi slīkst nost. kas ir pilnīgi
sabrukuši, kam atkal un atkal vajadzīga valsts pa-
līdzība, valsts flābšana.

Bet kur tad galu galā paliek valsts un kur paliek
valsts saimnieciskā polītika, ia visaskoalīcijas partijas
nodarboias ar tukšu dēmaģoģiiu savu vēlētāju priek-
ša? _ Katrs sola no tukšās valsts kases un prasa vai
nu šādā vai citādā veida visādus labumus un atlaidu-
mus_Tiešam jāsaka,ko tad lai dara manis reprezentē-
tā_ veletain dala, kas tiešām tagad dzīvo pusbadā un
trūkumā! Tā prasīja, nrasa un nrasīs ariturnmāk dar-
bi' mī maizi Pap-āiušā sēdē dzirdējām latviešu oil-
5-.nnis .ko *wtī.fu atbildes uz šo jautājumu. Te viens
aiz otra k?na šai katedrā šo partiju pārstāvi!, bet. &*-
ņemot; zaimus nar trūkumtn un par ciešanām, nekā
n'ta šefa nedzirdējām. Zemnieku savienība sūtņa nat
divus runātāius uz ?īs katedras, kad mēs fesn^zām
valdībai šo interpellāciju. Un ko mēs, kungi, dzirdē-
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jām? Mēs dzirdējām un arī „Brīvajā Zeme" redzē-
jāmpārdrukājam šodeputātusociālo dēmagoģiju, kas
skanēja arī daža laba delegāta mutē lauksaimnieku
kongresā.

Jūs brīnāties, zemnieku savienības kungi, vadoņi
un deputāti, ka lauksaimnieku kongresā šī solīšanas
stichija sāk kāpt pārāk augstu un mazliet jau grauj
jūsu pamatu vēlētājos! (Sauciens pa labi: „Tas no
leikartiešiem!") Tas ir jūsu pašu nopelns; tas vējš,
ko jūs sējat, sāk augt. Vai jūs nedzirdējāt nepatiesī-
bas par bezdarba jautājumu Latvijā? Lauksaimnie-
ku kongresā dzirdējām to pašu, kas izskanēja no šīs
katedras, proti, ka Latvijā patiesa bezdarba nemaz
neesot, to šeit pateica kāds runātājs pagājušā sēdē
— zemnieku savienības runātājs. Bet tanī paša laikā
valdības ministris valdības uzdevumā pateica, ka
Latvijā Ir 35.000 bezdarbnieku pilsētās, turpretim
jūsu runātājs saka, ka patiesa bezdarba Latvijā nav.

Otrkārt no šīs katedras teica — mēs varam kon-
trolēt, kas šeit runāts, ka pabalsti bezdarbniekus sa-
maitājot. Vai jūs dzirdējāt Rubuļa kunga runa,_ ka
šādi pabalsti ir, ka šādus pabalstus izsniedz? Tādu
nemaz nav! (Saucieni pa labi: „Nu, nu?") Pabal-
stu bezdarbniekiem nemaz nav, tie netiek izsniegti.
Jūs, laikam, uzskatāt par pabalstiem to, ka bezdarb-
nieku mātēm un bērniem nodrošina zupas, laiviņi ne-
nomirtu badā. ' Vai tadjūs gribat, lai viņi vārda tie-
šā nozīmē nomirtu badā? Vai to jus vēlaties?

Jūs teicāt, ka pilsētu bezdarbniekiar pabalstiem
tiekot samaitāti un tāpēc neejot strādāt uz laukiem.
Nu, kungi, jūs runājat par latviešu tautas un latviešu
valodas cieņu, betatļaujiet jums drusciņ pateikt acīs,
ka jums ir vislielākā necienība pret latviešu tautu.
Cik man ir zināms, un cik arī jums tas bus zināms,
kas redzējuši strādniekus darba uz laukiem, tad lat-
vietis nepieder pie tiem, kas saka, ka „pa6ora nypa-
kob jiiočht". Latviešu strādnieks ir uzcēlis jūsu
karā sagrautās mājas. Vai saimnieki vieni paši ir
strādājuši, lai atjaunotu mājas pie Daugavas un Liel-
upes? Tur galvenā kārta ir strādājis Latvijas strād-
nieks, bez slimības nodrošināšanas un bez apdroši-
nāšanas nelaimes gadījumos_ līdz_ 1927. gadam, no
saules līdz saulei. Viņš Ir uzcēlis jūsu kara sagrautas
mājas, bet jūs sakāt, ka latviešu strādnieki neejot
strādāt. Latviešu strādnieki neejot uz_ laukiem tā-
pēc, ka viņi esot sliņķiun vazaņķi. Jus to rakstāt
savā presē, un stiprāka veida to atbalso Leikarts,
kas, jādams uz pātagas kata.to Iznesa pa visu Lat-
viju. Ir bijuši laiki, kad zemnieku savienībai ir bi-
juši drusku tālredzīgāki) valsts vīri un tālredzīgāki
sociālpolītiķi. Bija laiks, kad Satversmes sapulcē
nelaiķa Zigfrīda Meierovica vadība zemnieku savie-
nības frakcija nobalsoja pat par 8 stundu darba dienu
pilsētas strādniekiem. Bet tie laiki ir ļoti tālu aiz
muguras, un tagad mes redzam tukšu sociālo dēma-
goģiju, neredzam ne mazakas_valsts politikas plašā-
kā mājienā un plašākā virziena. —

Bet tagad iesim tālāk — pleotra jautājuma,kam
ir tiešs sakars ar bezdarbu, _ Jus sakāt, ka uz lau-
kiem agrākos Latvijas pastāvēšanas gados darba alga
strādniekiem cēlusies tapec, ka pilsētas esot par
daudz sociālo nodrošinājumu. Kungi, šo_ ceļu ejot,
samazinot sociālos nodrošinājumus pilsētas, jus ne-
tiksit pie Latvijas saimnieciska stāvokļa nodrošinā-
šanas un nepanāksi! ari lauksaimniecības pacelšanu.
Vienīgais veids, kā būtu iespējams nodrošināt mu-
šu lauksaimniecību... (P. Leikarta starpsauciens:
„Ievest ārzemju labību!") —' Jus, Leikarta kungs,
brauciet labāk uz sava slotas kāta (jautrība), līdzīgi
Valpurģu nakts pasaku sieviņām! — Kamēr zināma
mērā nebūs atrisināti laukstrādnieku sociālie dzīves

apstākli uz laukiem, tikmēr tautsaimnieciski abso-
lūti neizbēgami būs tendence bēgt no laukiem uz
pilsētām. Latvijas lauksaimnieki visa Latvijas pa-
stāvēšanas laikā Ir dabūjuši tikai 2 sociālos nodro-
šinājumus — apdrošināšanu nelaimes gadījumos un
to ārstēšanas likumu, kas zināma mēra ļoti maz ko
dod. Kamēr pastāvēs tāda disproporcija, nebrīnās
tīes, ka pastāvēs tāda oikonomiskā tendence. Kamēr
kaut cik ciešamā veidā nebūs atrisināts laukstrād-
nieku dzīvokļu jautājums,_ turpināsies tas lauku sa-
brukums, kas tagad novērojams atsevišķas vietās.
Piemēram, Cēsu apriņķī uz laukiem pec valsts stati-
stiskās pārvaldes datiem vairāk cilvēku mirst, neka
piedzimst. (E. Laimiņa starpsauciens: „Neprecas!")
Pareizi: neprecas! Bet, Laimiņa kungs, pasakait,
cik pēc kara Latvijā ir lauksaimnieku, kas vispār
algo precētus kalpus? (/. Bērziņš no vietas: „L_oti
daudz!") — Daudz?! Bērziņa kungs, ja Jums būtu
kaut cik patiesības sajutās, ja Jus būtu kaut cilk_ no-
pietni šai problēmai piegājuši, tad jums būtu zināms,
ka precētus gada kalpus uz laukiem līgst ļoti maz.
Ja arī ņem precētu kalpu, tad pirmais jautājums ir,
vai bērni arī Ir. Bērnu ģimenes neviens negrib laist
savā mājā iekšā. (Starpsaucieni!.) Bērziņa kungs
par precētiem pāriem skaita laikam arī tos gadīju-
mus, kad latgaliešu puiši palustejas ar Baltijas mei-
tām, vai otrādi — Baltijas _puiš_ ar latgaliešu mei-
tām. (Smiekli.) Tāda precēšanas šinī gadījuma ta-
ču nav vērā ņemama; es runāju par ģimenes
stāvokli.

Kungi, jūs nu domājat, ka ir pienācis īstais laiks
nosist laukstrādniekiem algas. Pilsētas pec jūsu do-
mām Ir 36.000 bezdarbnieku. Kurp viņi dosies? Ja
viņi paši neies uz laukiem, tad Rubuļa kungs ar re-
presijām palīdzēs, ar represīviem noteikumiem palī-
dzēs tos šķūrēt no pilsētām uz laukiem. Un tad
tikai dzīs algas uz leju! Ja nu nevarēs tos strādnie-
kus izšķūrēt no pilsētām uz_ laukiem, ka to Rubuļa
kungs valdības vārdā deklarēja savas atbildes runas
beigās, tad no otras puses ļaus ievest no ārzemēm
Latvijā tik strādnieku, cik tik vel bus vajadzīgs.Lat-
viešu lielsaiimniekiem poļu un leišu laukstradnlekil ce-
nu nosišanai būs vajadzīgi vienmēr. Šie Ietie ārzemju
strādnieki būs vajadzīgi vienmēr, kaut arī Latgales
sīksaimniecībās ar 3—4 desetiņam zemes, ir liels
darba roku pārpalikums. ŠieLatgales sīksaimnieki,
vai, patiesību sakot, sociāla ziņa proletariats_ (kaut
arī pēc savas psīchesun pec sava juridiska stā-
vokļa neīsts proletariāts), šie tūkstoši un desmi-
tīm tūkstošu Latgales strādnieku, šis pusprole-
tāriāts ir bez darba. Ko _ jus esat darījuši, lai
kaut cik pieņemamā veidā padarītu viņiem ie-
spējamāku darba _ atrašanu, lai viņi _ darbu me-
klējot, varētu ērtāk sazināties ar pārejam Latvijas
provincēm? Vai jūs esat kādreiz aizgājuši un

^
pa-

skatījušies, kā pavasaros notiek šo „darba lopu" —
atvainojiet par izteicienu —_ līgšana? Viņimitinas
mājvietās, iebraucamās vietās, pa 20 cilvēku sa-
spiesti vienā istabā. Nakti šie latgalieši

^
sastopami

stacijās un viaduktos. Tur_ viņus diena līgst un
meklē. Jums nav nācis prāta uzcelt Latgales priekš-
pilsētā kādu patversmi, kur viņi varētu pavadīt vie-
nu — divas dienas, kamēr meklē šeitdarbu.Ynav dzirdēts, kādos apstākļos mitinās no ārzemēm
ievestie laukstrādnieki Baznīcas iela? Tur bija ap-
mēram 100 cilvēku sagrūzti kopa pagraba telpas tāda
veidā, kā jūs uz laukiem savus zirgus neturat. (Sau-
ciens no vietas: „Turpinait, turplnait! Smuki skan!")

Kungi, ja jūs būtu mazliet tālredzīgāki, jus re-
dzētu, ka, pastāvot šādai sociālai politikai, jus Latvi-
jas lauksaimniecību nekad neuzcelsit. _ Viss tas, ko
jūsu agronomi runā par Dāniju un_ cl:tam_ zemem_ Ir
staigāšana pa svešām mājām ar-teorētiskam frazem,
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kam neatbilst jūsu praktiskajā politika daudz svarī-
gu priekšnoteikumu.

Ko tad valdības vārdā Rubuļa kungs tuvāk teica
par bezdarbniekiem? Viņš diezgan vieglā stilā pa-
zobojas par manas frakcijas kollēgu Veckalnu, no-
nākdams līdz tādai banalitātei, ka atļāvās no šīs ka-
tedras jautāt Veckalnam," kā viņš konstatējis, vai
strādniece bijusi piektā vai sestā grūtniecības mēne-
sī. Šo_ ironisko un vulgāro toni var atstāt kādai lubu
literatūrai, bet ne Augstajam namam, kur sēd ari
viena deputāte — sieviete-māte.

Kung_, pēdējos mēnešos esmu bieži bijis provin-
ces pilsētās. Varu teikt, ja tāda instrukcija par ma-
tem-grutniecem pastāv (sauciens no vietas: „Tādas
nav!"), tad ta ir uzrakstīta tikai uz papīra. Pagā-
jjišosvetdienu_ biju Ventspilī. Runāju ar turienes
ārstiem, kas ārstē bezdarbniekus. Varu sacīt, kā
visa Ventspils ir viens liels bezdarbs, izņemot ne-
daudz kuģu, kas, Rīgas ostai aizsalstot, tur pēdējā
laika ienākuši. Tur sievietes-grūtnieces tiek nodar-
binātas; to man ir teikuši ārsti un ārstes, kas šīs
grūtnieces pieņēmuši. (Starpsaucieni.)

Otrkārt, Jūs, Rubuļa kungs, esat ieveduši si-
stēmu, ka strādnieki, kas slimo kasēs maksājuši ie-
maksas ilgusgadus, kamēr tik bijuši darbā, un ar sa-
vam iemaksām sagādājuši līdzekļus attiecīgām ka-
sēm, tagad kā bezdarbnieki tiek izslēgti no slimo ka-
sēm un medicīniskā un ārstniecības ziņā, var teikt,
ir bezizejas stāvoklī. To es varu apliecināt, jo man
to stāstīja Ventspils ārsti; viņi teica, ka tagad sa-
biedriskos darbos strādājot pat diloņa slimnieki ar
38° un pat 39° augstu temperatūru. (Starpsaucieni
pa kreisil: „Rubuli vajaga nodot prokuroram!") To
es Jums, Rubuļa kungs, varu apliecināt un prasu no
Jums paskaidrojumus, kāpēc tas ir noticis. Es jau-
tāju, vai Jūs esat izdevuši noteikumus, ka strādnie-
kiem, kas tagad vairs navslimo kasēs, bet ārsta pa-
līdzību saņem no valsts, zāles jāpērk privātās aptie-
kas? Vai tas ir taisnība? Kāpēc tas ir darīts?
(Br. Kalniņš no vietas: „Veselīgākas zāles!")

Tautas labklājības ministra kungs ļoti pašapzi-
nīgā — lai neteiktu varonīgā — tonī analizēja lat-
viešu strādnieku darba mīlestību un darba nemī-
lestību. Nezinu, pēc kādas kalkulācijas, pēc kāda
barometra viņš varēja pateikt, ka no tiem 17.000 me-
žu darbos nosūtīto bezdarbnieku 20% esot tādu, kas
negribot strādāt. Es nezinu, kā ir ar latgaliešiem;
bet kas attiecas uz Baltijas strādniekiem, tad līdz šim
gan nav dzirdēts, ka tie negribētu strādāt, ka tie no-
darbotos ar dažādām nelietībām un slinkošanu.

Pagājušā sēdē dzirdējām dažādas pasaciņas par
to, ka izdauzīta Tukuma stacijas bufete un ka to iz-
darījuši no darba, aizbēgušie bezdarbnieki, jaunā-
kās Ziņas" rakstīja: _,Pilsoņi, bīstaities! Vienu kliņ-
ģeri dumpinieki paņēmuši bez samaksāšanas!" —

Dažas dienas vēlāk tai pašā pilsoniskā presē lasījām
oficiālu paskaidrojumu, ka šādu nemieru Tukumā
nav bijis un ka pat tas kliņģeris nav paņemts. Kungi,
vai jus drusku nelasāt telegrammas, kas nāk no Va-
kareiropas, vai dažs no jums nelasa arī Vakaretropas
avīzes? _Vai jūs neesat lasījuši, ka pat tādā zemē
ka Anglija, kur jau gadu desmitīm pastāv 8 gadu
obligātoriska tautskola, kur ļaudis ar savu nosvēr-
tību un aukstasinīgo raksturu ir labi pazīstami, kur
pastāv valsts apdrošināšana pret bezdarbu un kur
bezdarbnieki dabū daudz lielāku valsts pabalstu nekā
pie mums Latvijā darbā esošie strādnieki — vai jūs
neesat dzirdejuši,_ka Glazgovā, Londonā un vienā
otra vieta Anglija ir radušies tipiski bezdarbnieku
nemieri, kas ir izpaudušies logu izsišanā un automo-
biļu apgāšana?

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvanī): Es
atvainojos! Jūsu runas laiks Ir izbeidzies. — Ie-
sniegts priekšlikums —

deputātam Cielēnam pagarināt runāšanas laiku par 30
minūtēm.

Vai Augstajam namam ir pret to iebildumi?
Iebildumu nav. — Lūdzu turpinait savu runu!

F. Cielēns (turpina): Es varu teikt tikai vienu:
visa pasaule var apbrīnot Latvijas strādnieka aukst-
asinību, viņa nosvērtību un disciplīnu, ja šādos chao-
tiskos apstākļos, šādā saimnieciskā postā un trūku-
mā, neskatoties uz kommūnistu aicinājumiem — kra-
siem aicinājumiem, mums nav vēl neviens automo-
bilis apgāzts un neviens puskliņģeris nozagts, izņe-
mot kādu gadījumu, kad 3 žīdu jaunekļi kādam žīdu
beķerim bija apgāzuši abru; izņemot šo vienu gadīju-
mu, nav redzēti nekādi stichiski nemieri, nav redzēti
nekādi dumpji. Jūs ar šādām runām provocējat sašu-
tumu un dusmas, bet jūsu kailā sociālā uztvere bez-
darba problēmā jo spilgti atklāj jūsu šķiras pozīcijas,
jospilgti atklāj jūsu šķiras ideoloģiju. Tas ir zināmā
mēra atklāts, nepārprotams šķiru karš, ko jūs vedat,
un pat vēl vairāk — tā ir vulgāra zobošanās par bez-
darbu un bezdarbniekiem, tas ir vulgārs jūsu šķiras
naids pret strādniekiem un viņu ciešanām.

Kungi, kas būs tālāk? Vai ar šādu chaotisku
saimniecisko polītiku, vai ar šādām izredzēm tikai
nav sagaidāma tālāki saimnieciski sastrēgumi pat ar
varbūtēju saimniecisku sabrukumu? Ne uz laukiem,
ne pilsētās, ne lauksaimniecībā, ne rūpniecībā, ne
tirdzniecībā, nedz ari eksportā neredzam plānvei-
dīgu plaša virziena un plaša stila saimniecisko po-
litiku. Vai' tā saimnieciskā dzīve pati no sevis neies
tālāk chaosa un pretim sabrukumam? Demokrāti-
skais centrs, Breikšs ar savu finanču kommisiju pie
centralaskomitejas savā oficiozā — ,.Jaunākās Zi-
ņas" runa par monopoliem, runā par nodokļiem: uz
kapitālu, par nodokļiem uz nekustamiem īpašumiem;
tur Breikšs saviem vēlētājiem-ierēdņiem uzsmērē uz
zobiem gan šo, gan to, gan vēl ko citu; bet tanī pašā
laika valdība, valdības partijas — arī partija, kas ie-
ņem finanču ministra posteni — nerunā ne par kā-
diem valdības likumprojektiem. Ar tukšu izrunāša-
nos valdība saimnieciskā krizē nekā nepanāks. Jūs
esat uzņēmušies atbildību par Latvijas saimniecisko
stāvokli, tāpēc jums_ šeit vajaga nevis tikai izrunā-
ties, bet vajaga izstrādāt likumprojektus, iesniegt tos
Saeimai, virzīt tos tālāk un nevis nākt ar tukšiem
solījumiem un tukšu dēmagoģiju.

Viena šāda ainava gan saskatāma demokrātiskā
centra „Cent_ra Balsī"_ 7. numurā, 19. februāri, kur
rakstīts apmēram šāda stīla — autors gan, laikam,
zem ta raksta nav parakstījies, un labāk ari ir, ka
viņš savu parakstu nav devis —: .,Ja 3 mēnešus at-
oakaJatradamies pje tukšas valsts kases jau bezcerī-
bu stāvoklī par mušu valūtas kursu — valsts saim-
niecības pamata drošību, tad tagad stāvoklis jau la-
bāks. Tautā radusies apziņa un ticība uz valsti, uz
saviem nacionāliem speķiem." Izlaists — nacionā-
liem vadoņiem! — „Banku stāvoklis uzlabojas. Nā-
koša gada budžets sastādīts reāls. Lata kurss drošs,
un arī zemnieks — yalsts_oamatu stutētais — ar prie-
cīgu seju raugās nākotne." — (Smiekli.)

Kungi, mēs esam strādnieku partija, bet mēs at-
klāti pasakām, ka tagadējā pasaules lauksaimniecības
krizes stāvoklī un Latvijas pilsonības nemākulīgās
saimnieciskas politikas seku rezultātā ari latviešu
zemnieks un saimnieks raugās nākotnē ar ļoti drū-
mam perspektīvām, un nevis ar priecīgu seju! Kungi,
kāds stāvoklis mums ir ar sviesta eksportu? Kāds
stāvoklis mums ir ar lauksaimniecības izredzēm,
kāds stāvoklis mums ir pat graudkopībā? Mēs kom-
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misijā maļam nedēļu pēc nedēļas, valstām no vienas
puses un no otras puses likumu par labības mono-
polu, bet tālāk par valstīšanu neesam tikuši un ari
netiksim. Kiršteina kungs — viņa augstības nav še
klāt—, ja nemaldos, jau 3 gadus maļ „Jaunāko Ziņu"
slejas labības monopola lozungu. Ja runā ar zemnie-
kiem, tad valsts monopols ir izdevīgs, bet tālāk par
kommisijam tā lieta netiek. Te tagadējā centra par-
tija, kas ir galvenā atbildētāja par valsts saimnieci-
sko politiku, ir mēma kā zivs un it nekā nevar pa-
nākt, lai citas koalīcijas partijas atbalstītu šo it kā
svarīgo lauksaimniecības — graudkopības sargāša-
nas metodi. Jā, kad Zaķa kungam vajadzēja īres
likuma ko grozīt, kad viņam vajadzēja ko panākt
savu namsaimnieku aizstāvēšanai, tad redzējām citu
ainu. Juridiskā kommisijā Juraševska kungam un
pat zemnieku savienībai bija uznākusi taisnības un
žēlastības sajūta, lai bezdarbniekus nevarētu izlikt
no dzīvokļiem; bet kad šis likumprojekts nonāca šeit
Augstajā namā, tad Zaķa kungs piegāja klāt vienai un
otrai koalīcijas partijai un beidzot prezidenta kun-
gam: rokas nost no šī likuma — citādi es aizbēgšu
no koalīcijas —, un viņš izdabūja savu. Bet par la-
bības monopolu — par to demokrātiskam centram
nav nekas sakāms, tur nav nekādas koalīcijas at-
speres, ko piespiest. «Jaunākās Ziņās" jau var pa-
runāties par labības monopolu —tas ir ļoti izdevīgi;
bet reāli nekur uz priekšu netiek.

Un uz priekšu netiek ne ar vienu koalīcijas li-
kumu. Pa kommisijām_ tos valsta, valsta — rullē,
rullē, kamēr labi norullē, lai nogrimst zem kādas
zostes.

Kas tad mums iet uz priekšu, kungi? Vai no šīs
katedras mēs esam redzējuši, vai dzirdējuši ko par
saimnieciskiem likumiem Latvijas saimniecības glāb-
šanai, ko gaida visa mūsu zeme — kā strādnieki, tā
zemnieki, tā vidusšķiras? Mēs redzam gan, ka koalī-
cijā valdības partijas nodarbojas ar dažādiem likum-
projektiem; bet valdībai pašai nav likumprojektu, jo
tai nav nekādas saimnieciskās politikas, tā ir bez šā-
das politikas un bez perspektīvām pie šādas politikas
tikt.

Šādos apstākļos, kungi, jau tagad redzam visu
Latvijas saimniecību iestiegam saimnieciskā purvā.
Šis purvs kļūst ar katru mēnesi dziļāks, šis purvs
k'ūst ar katru nedēļu staignāks, šis purvs kļūst ar
katru dienu melnāks. Vai mēs neredzam, kungi, ka
šai: saimnieciskā purvā sāk jau rasties pazīmes, ko
sauc par purva drudzi? Vai mēs neredzam šai purvā
iedegamies jau zaļas purva uguntiņas, ko nacionālie
šovinisti patētiski un sirsnīgi aizstāv, uguntiņas, ko
agrākos laikos gājuši meklēt, par ko arī Skalbes
kungs savās sīkās piezīmītēs runā, vēloties izvestLat-
viju no saimnieciskā purva, ko viņš gan nav sapratis?
Tāpat ir apgulušies daži citi liela stila jautājumi, ko
pats ministru prezidenta kungs šeit ar tādu lielu pār-
liecību un tādu lielu spēku no šīs katedras aizstāvēja.
Tad nu nāk tas slavenais valodas likums! Jūs būtu
desmitreiz gudrāk darījuši, ja ar tādu pat dziļu pār-
liecību un tādu pat lielu aizrautību būtu likuši mums
priekšā likumprojektus un priekšlikumus Latvijas
glābšanai no saimnieciskā sabrukuma, no tuvošanās
saimnieciskam purvam. Bet jūs atvietojat šos lie-
los saimnieciskos jautājumus ar citu, sīkākas dabas
jautājumu izšķiršanu. Tie jums ir daudz ērtāki savas
politikas taisīšanai nekā griba kārtot lielos saimnie-
ciskos jautājumus.

Tāpēc ari, trūkstot šim virzienam jūsu darbībā,
mēs redzam garīgo pesteļošanu. Itin bieži tagad
mūsu mazpilsētās pie sienām'redzamas lielas afišas,
lieli sludinājumi. Paskataities jūs paši, ka šie nami
nepārtraukti ir pilni ļaudīm, kas no šiem baptistiem
gaida savu glābiņu! Jūs neesat spējīgi iedot ticību

šiem ļaudīm, šiem plašiem Latvijas tautas slāņiem.
Tāpēc ari mūsu garīgā dzīve, pateicoties jūsu poli-
tikai, sāk apstāties, un ļaudis sāk meklēt glābiņu tikai
baptismā un anabaptismā.

Politiskā dzīvē, turpretim, sāk celt galvas augšā
dažādi politiski pūšļotāji. Pie šiem pūšļotājiem es
gribētu pieskaitīt arī kaut arī ārpus šī Augstā nama
esošo melnās spalvas bruņinieku Arvedu Berga
kungu. Es gan pieminu viņu šoreiz ne tāpēc, ka viņš
atrodas ārpus šī Augstā nama, bet galvenā kārtā tā-
pēc, ka viņa politiskā pūšļošana pēdējās dienās sāk
skaidri izpausties tādā veidā un formā, kas vēršas
pret mūsu Latvijas demokrātijas satversmi. Mēs re-
dzam šo politisko pūšļošanu lauksaimnieku nedēļā
formā un veidā, kas atgādina Somijas lapujiešu runas
vīra stīlu priekš diviem gadiem. Runā par divi sta-
biem un mietu pāri; runā, ka satversme „neiet", runā,
ka valsts iekārta neder, runā stichiskā, uzbudinātā
stīlā. Kungi, vai šīs balsis nav purva drudža, poli-
tisko pūšļotāju izpausme? Es nepiederu pie bailī-
giem, un sevišķi tā šķira un partija, kuras vārdā man
te gods runāt, mēs nedomājam, ka Arveds Bergs un
arī Avota kungs uz saviem spalvas kātiem un tintes
pudelēm iejās Latvijā fašismu; bet es runāju par to,
ka, trūkstot saimnieciskai politikai, trūkstot liela vē-
riena saimniecisko jautājumu kārtošanai arī lauk-
saimniecības jautājumos, arī zemnieku interešu aiz-
stāvēšanā, ceļas augšā tādi politiski pūšļotāji, kāds
ir arī pātagas jājējs Leikarta kungs.

Bez garīgiem baptistiem ceļas augšā arī sociālie
anabaptisti. (Starpsauciens kommūnistu solos.) —
Atvainojiet, jūs varbūt nezināt, ko tas vārds nozīmē!
Tas nenozīmē nekā slikta. Ja jūs būtu_ lasījuši! vē-
.stūri , tad jūs zinātu, ka tas jums ir zināms kompli-
ments. Anabaptisti bija sekte, kurai savā laikā bija
kommūnistiskās tendences. Arī šie sociālie anabap-
tisti ceļas augšā, tāpēc ka Latvijas tautsaimniecības
dzīve ievirzās purvā. Viņi ceļas augšā, vismaz grib
celties augšā, tāpēc ka Latvijas tautsaimniecību sāk
kratīt purva drudzis.

Kungi, tai pusei, kur ceļas melnās fašistiskās re-
akcijas stichija, jūs nelietojat par pretdēmokrati-
skiem izteicieniem un vārdiem ne gumijas stekus ne
prokuratūras paragrāfus, ne arī citādus asākus pa-
ņēmienus, kādus jūs lietojat pret galējo kreiso spār-
nu. Purva drudzī, kas tuvākā laikā sāks mūs kratīt,
emocionālie stichijas eilementi neklausa prāta slē-
dzieniem. Valsts drošības un valsts satversmes sar-
gāšanai pirmais priekšnoteikumus ir sapratīga valsts
saimnieciskā polītika un sociālā oolītika bezdarba
jautājumā, kas kaut cik līdzinātos Vakareiropas kul-
turālo valstu praksei šo jautājumu atrisināšanā.

Beigās man tomēr vēl jāpiezīmē, ka jau minē-
tiem apstākļiem vēl jāpievieno klāt daži citi mo-
menti, un proti — jājautā,ko vēlētāji, ko plašās Lat-
vijas tautas masas, ko Latvijas darba ļaudis prasa
šai momentā, par ko viņas cīnīsies un uzstāsies. Pēc
mūsu ieskatiem viņas sociāldemokrātu partijas va-
dībā ir vienīgais spēks Latvijā, kas valsti var glābt
no tautsaimnieciskā sabrukuma. Ja jūs. kungi, arī
tālāk turnināsit tādā veidā, ja jūs turpināsit šo lat-
viešu ..Puankarē" programmu, kas nodrukāta
..Sevodņā", fa jūs strādāsit ar citiem līdzīgiem paņē-
mieniem, tad tie valūtas 13.000.000 latu, ko jūs uz
papīra rakstāt Latvijas bankas bilancē, pēc dažiem
mēnešiem saruks līdz nullei. Cik, kungi. Latvijas
banka ir aizņēmusies no depozītiem un kādā veidā?
Cik Latvijas banka nav pārveduši uz ārzemēm ie-
maksātās naudas? Cik ilgi tas tā ies? Cik ilgi tas
tā būs?

Nobeidzot savu runu, man pāris vārdos jāsaka,
ka bez valsts varas iejaukšanās saimnieciskās dzī-
ves sanešanāmēs neiztiksim. Pretējā gadījumā mēs
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nonāksim pie saimnieciska sabrukuma ar visām pur-
va drudža sekām. Šī valsts varas iejaukšanās ne-
drīkst norisināties nevēlamā veidā. Vajadzīga valsts
aktīva, līdzdalība saimnieciskā dzīvē, gan ievedot mo-
nopolus, gan arī citādā veidā tanī iejaucoties, Fran-
ču sakāmvārds — lielas slimības prasa stipras zāles
— patlaban ir vairāk kā vietā. Šī slimība, kura Ir
diezgan dziļi iesakņojusies valsts saimnieciskā orga-
nisma, prasa diezgan stipraun tālu: ejošu valsts ini-
ciatīvas programmu. Kamēr jūs turpināsit tagadē-
jo saimniecisko politiku, tikmēr saimnieciskais sa-
brukums un saimnieciskais chaoss Latvijā ies tālāk
un talak.

Latvijas sociāldemokrātu strādnieku partija ir
pārliecināta, ka stāvokļa uzlabošanos var gaidīt tikai
par tik, par cik aiz_ viņas grupēsies visa Latvijas
strādniecība organizēta un disciplinētā cīņā, par cik
ta nesekos sociāliem anabaptistiem, kas nevar dot
nekāda glābiņa, kas nevar rādīt nekādas izejas, kas
nevar dot nekāda uzlabojuma, kas tikai var sekmēt
strādniecības spēku saskaldīšanu un strādniecības
speķu jaukšanu. Latvijas strādniecības lielum lielais
vairums pat tagadējā saimnieciskā purva stāvoklī sa-

prot un zina, ka jūsu sludināta izeja viņai nav nekāda
izeja, ka ta ir tikai dzīšanās pakaļ purva ugunti-
ņām, kas nerada izeju, nerāda ceļu uz izeju.

Latvijas strādniecība, kopā ar darba zemniecību,
kopa ar visplašakam vidusšķiru masām šinī momen-
ta prasa no likumdevējas iestādes sapratīgu, tālu ejo-
šu valsts iejaukšanos saimnieciskās dzīves veido-
šana; viņa prasa tādu sociālo politiku, kas atbilstu
tagadejas_ lielas slimības ārstēšanai, prasa arī ārējo
līgumu kārtošanu, lai varētu nokārtot ārējās attiecī-
bas

^
saimniecisko

^
sakaru paplašināšanai un miera uz-

turēšanai. Kamēr visas plašās masas jo spēcīgi ne-
pulcesies ap sociāldemokrātiju, tikmēr turpināsies
saimnieciskais sabrukums, kas radīs Latvijai dziļas
saimnieciskas grūtības un zināmā mērā dezorganizēs
apstākļus, kādos Latvija dzīvoja visus pagājušos ga-
dus. (Aplausi pa kreisi.)

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Pie vārda
pieteikušies vel vairāk runātāju. Laiks ir samērā
vels, tapec prezidijs liek priekšā šīs dienas sēdi slēgt.
Iebildumu nav? Prezidija priekšlikums pieņemts.

Nākoša sēde otrdien, 8. martā, pīkst. 17.
Sēde slēgta. ; . ? ,

(Slēgta pīkst. 21.05.)

II sesijas 5. sēde 1932. gada 8. martā.
(Atklāta pīkst. 17.05.)
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A. Kursītis, satiksmes ministris 221

6. Iekšlietu ministra atbilde uz deputāta F. Landovska
u. c. iesniegto jautājumu:

M. Skujenieks, ministru prezidents 222

7. Iekšlietu ministra atbilde uz deputāta Br. Kalniņa
u. c. iesniegto jautājumu:

M, Skujenieks, ministru prezidents 222

8. Iekšlietu ministra atbilde uz deputāta K. Mežuļa u. c.
iesniegto jautājumu:

M. Skujenieks, ministru prezidents 223
9. Finanču ministra atbilde uz deputāta F. Landovska

u. c. iesniegto jautājumu:
G. Zemgals, finanču ministris 225

10. Tautas labklājības ministra atbilde uz deputāta R.
Dukura u. c. iesniegto jautājumu:

V. Rubulis tautas labklājības ministris , . . 225
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Mežuja u. c. iesniegto jautājumu:
V. Rubulis, tautas labklājības ministris . . . 226
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta, —

Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi;_ pēc tam
turpināsies jau agrāk izsludinātā dienas kartība, pa-
pildināta ar tautas labklājības ministra atbildi uz de-
putāta K. Mežuļa u. c. iesniegto jautājumu, pārgrozī-
jumu pie noteikumiem par valsts valodu un likumu
par Rīgas-Valkas, Rīgas-Daugavpils-Indras un citu
valsts dzelzceļu līniju korroborēšanu. Pret dienas
kārtību iebildumu nav? Dienas kārtība pieņemta. —

1. dienas kārtības punkts — prezidija zi-
ņojumi.

Ministru kabinets lūdz Saeimu izsniegt atpakaļ
valdībai likumprojektu par 1169 ha zemes atsavinā-
šanu no Mārtiņam Liljem piederošas nekustamas
mantas valsts vajadzībām, kas iesniegts Saeimai
1928. gada 19. aprīlī. Ar Mārtiņu Lilji par dzelzceļa
vajadzībām atsavināmo zemi panākta vienošanas un
noslēgts arī attiecīgs pirkšanas-pārdošanas līgums,
tāpēc, pamatojoties uz Ministru kabineta š. g. marta
lēmumu, Ministru kabinets lūdz Saeimu izsniegt mi-
nēto likumprojektu! tam atpakaļ. Likumprojekts sa-
vā laikā nodots juridiskai kommisijai, kas piekrīt li-
kumprojekta atpakaļ atdošanai valdībai. Vai Aug-
stajam namam ir pret to iebildumi? Iebildumu nav.
Minētais likumprojekts atdots atpakaļ valdībai. —
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Ministru kabinets 1931. gada 8. janvārī piesūtīja Sa-
eimai Rīgas apgabaltiesas 1930. gada 27. oktobra
sprieduma izrakstu par Saeimas deputātu Oskaru
Janku un lūdzu Saeimu noteikt deputātam Jankum
piespriestā soda izciešanas laiku. Tā kā Liepājas
apgabaltiesa savā 1931. gada decembra spriedumā
šo sodu ir apvienojusi ar citiem deputātam Jankum
piespriestiem sodiem un tas nav atsevišķi izpildāms,
Ministru kabinets pagodinās lūgt Saeimu izsniegt
tam atpakaļ bez izpildīšanas iepriekš minēto Rīgas
apgabaltiesas sprieduma izrakstu. Šī lieta savā lai-
kā nodota Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas kom-
misijai, kas piekrīt minētās lietas atpakaļ atdošanai
Ministru kabinetam. Vai Augstajam namam ir pret
to iebildumi? Iebildumu nav. Minētā lieta izsniegta
atpakaļ Ministru kabinetam. —

Ministru kabihets lūdz Saeimas piekrišanu de-
putāta Konstantīna Mežuļa saukšanai pie tiesas at-
bildības, apvainota uz sodu likumu 138. panta pama-
ta. Prezidijs liek priekšā nodot šo lietu Saeimas de-
putātu lietu izmeklēšanas kommisijai. Iebildumu
nav? Šī lieta nodota minētai kommisijai. — Līdz ar
to 1. dienas kārtības punkts izsmelts. —

Apvienotie 2. un 3. dienas kārtības punkti —
tautas labklājības ministra atbilde
uz deputāta A. Rudevica u. c. iesnieg-
to steidzamu pieprasījumu un depu-
tāta J. Višņas u. c. iesniegto jautā-
jumu. Turpināsies debates. Vārds deputātam
Veckalnam.

A. Veckalns (sociāldemokrāts): Tautas labklā-
jības ministra atbilde nevar apmierināt sociālde-
mokrātu frakciju. Mūsu iesniegumā bija minēts vai-
rāk faktu, kas tomēr šeit netika noskaidroti, un at-
bildi uz kuriem mēs nesaņēmām. Ministra kunga
runa bija vienīgi atrunāšanās, un viņš šeit uzstājās
tikai ar sīkumiem, bet būtībā nekā pozitīva nepa-
teica.

Viens no galveniem argumentiem, ar ko šeit mi-
nistra kungs uzstājās, bija tas, ka šogad, tāpat kā
iepriekšējos gados, sabiedriskos darbos nodarbināti
ap 40% bezdarbnieku. Tā tad stāvoklis esot vai nu
tāds pats kā senāk, vai pat labāks, jo iepriekšējos
gados esot bijuši nodarbināti tikai ap 30% bezdarb-
nieku. Ministra kungs aizmirst, ka iepriekšējos ga-
dos bezdarbs bija daudz mazāks. Ja ministra kungs
būtu papūlējies izlasīt sava prezidenta kunga izdoto
statistisko biļetenu, tad viņš būtu varējis salīdzināt,
ka nupat beidzamos mēnešos bezdarbnieku skaits
Latvijā ir par kādiem 20.000 lielāks nekā iepriekšē-
jos gados. Tai pašā grāmatā varam konstatēt, ķa
no 37.500 reģistrēto bezdarbnieku ap 22.000 ir radu-
šies tagadējās krizes dēļ. Tā tad bezdarbs ir daudz
lielāks, un nevar runāt tā, ka tad ja 40% ir nodarbi-
nāti, ar to jau viss līdzēts.

Diemžēl, sabiedriskie darbi līdz šim ir sarīkoti
tikai divos veidos — smilšu bēršana pilsētās, ielu
uzpildīšana un tie diezgan sīkie mežu darbi, kas ir
uzsākti. Sevišķi mēs uzsveram meža darbus, jo tie
nav noorganizēti, tur daudz kas nav bijis sagatavots.
Mēs pat zinām, ka daudz mežziņu nav centušies šos
darbus veicināt, bet gan ir tos sabotējuši. Uz to
mēs noteiktu atbildi nesaņēmām.

Tāpat mēs norādījām,ka jāgādā ne tikai par pil-
sētu strādniekiem, bet arī par lauku iedzīvotājiem,
kas palikuši bez darba. Ja meža darbus grib nopiet-
ni sarīkot, tad pirmā kārtā tanīs jāpievelk vietējie
strādnieki no mazpilsētām un apkārtējiem pagastiem;
un tikai tad, ja šīs rezerves ir nepietiekošas, meža
darbos ņemami bezdarbnieki arī no lielpilsētām.
Tagad turpretim meža darbi sarīkoti darba biržu iz-
tīrīšanai.

Ministra kungs minēja veselu rindu apgalvoju-

mu, ka meža darbos pelnot ļoti labi un ka ministrija
turpmāk nedomājot kaut ko vēl piemaksāt, jo daudzi
protestējot pret piemaksām; tāpēc arī nekāda pie-
maksāšana turpmāk laikam nenotikšot, ko mums gan
solīja. Man ir ziņas par vairāk mežniecībām, kur
izpeļņa deviņi desmitdaļām ir ārkārtīgi niecīga un
nepietiekoša. Tā tas ir Pļaviņu apkārtnē, Limbažu
apkārtnē, Liepupē, Stendes apkārtnē, Rembates mež-
niecībā un citur. Visur algas ir ārkārtīgi zemas.

Lai man šeit atļauts citēt kādas mežniecības iz-
rakstu, ar kuru es jums varu rādīt tās niecīgās algas,
ko strādnieki tur var nopelnīt.

Rembates virsmežniecībā nodarbinātie bezdarb-
nieki strādā 8—10 stundu dienā. Ja pieskaitām klāt
arī piemaksas, ko valdība ir devusi, tad redzam, ka
strādnieki Morozovs un Petrans 36 dienās nopelnī-
juši katrs Ls 101.60. Izdalot šo skaitli uz 36, dabū-
jam Ls 2.83 dienā. Atņemot vienu latu Piemaksas,
paliek 1.83par 10 stundu darba dienu. — Šteinbergs
Vilis, Osipovs Jēkabs, strādādami 36 dienas, nopelnī-
jušiLs 86.40. Uz katru dienu iznāk Ls 2.40. Atņemot
to vienu latu, ko pagaidām maksā kā piemaksu,
paliek Ls 1.40. — Kuške Augusts un Marauskis
Aleksandrs 36 dienās arī nopelnījuši Ls 86.36.
Katram iznāk Ls 2.37 dienā. — Kārkliņš Nikolais un
Priede Jānis 30 dienās nopelnījuši Ls 62.84. Katram
iznāk dienā Ls 2.10. Atņemot vienu latu, iznāk Ls
1.10 dienā. — Man te ir zinas par veselu strādnieku
grupu, kas, strādādami 308 dienas, nopelnījuši 2.42
dienā. No visiem šiem piemēriem redzam, ka pelņa
grozās no Ls 1.10, bez tās piemaksas, kas garantēta
tikai zināmu laiciņu, līdz Ls 1.83. Tas ir oficiāls iz-
raksts, un es ceru, ka ministra kungs to neapšaubīs.
Izrakstu var pārbaudīt, salīdzinot ar algu sarakstiem,
ko strādnieki man ir piegādājuši. — Līdzīgi skaitļi
ir ziņoti no citām darba vietām.

Tā tad meža darbu atalgojums neatbilst smaga-
jam darbam, kāds tur ir, jonetiek samaksāta strād-
nieka patērētā enerģija. Ja ņemam vēl oārējbs ap-
stākļus: grūtības ar produktiem, ar nakts mājām,
ar drēbēm, tad nav brīnums, ka meža_darbos strād-
nieki ne labnrāt iet, un ja tomēr ir aizgājuši, tad strā-
dā ne labprāt. Mežniecībās, kur iespējams kaut ko
nopelnīt, strādnieki ir strādājuši un strādā ari tagad,
tomēr ir vajadzīga pārcenošana un algu paaugstinā-
šana, ko mēs ari prasām. Ja pārcenošana nenotiks,
tad, protams, strādnieki nebūs apmierināti.

Tālāk ministra kungs paziņoja, ka bezdarbnie-
kus spiedīšot pie darba, un visus tos, kas darbā ne-
iešot, no darba biržām iztīrīšot. (Sauciens no vietas:
..Pareizi !") Pareizi būtu. ja cilvēks varētu kaut ko
nopelnīt; bet ja jūs liekat strādniekam smagos me-
ža darbos strādāt par Ls 1.—, vaiLs 1.10 dienā, tad
viņš to nevar, un tas ir netaisni. Jūs nevarat par
strādniekiem ļaunoties, ja viņi jums šo vergu darbu
negrib strādāt par velti. Darbu no cilvēka varam
prasīt tikai tad, ja viņam ir pieklājīgs atalgojums, ar
kuru viņš var iztikt. Ir nepielaižami dzīt darbā cil-
vēkus, nemaz neraugoties uz to, kādi ir apstākli.
Mums taču jāievēro, ka meža darbos nevar sūtīt
kuru katru, bet gan baori'ekš jāpainteresējas, vai
cilvēks ir spējīgs strādāt šo smago darbu. Ir skaidrs,
ka daudzi nav šim darbam piemēroti, un tāpēc, ja
kāds tad atteicas iet meža darbos, jūs viņu nevarat
padzīt no darba biržas. Tas ir nepielaižami un ne-
taisni.

Man jāaizrāda, ka meža darbos un arī pārējos
sabiedriskos darbos ārpus Rīgas medicīniskā palīdzī-
ba un sabiedrisko darbu strādnieku ārstēšana ir zem
katras kritikas. Es jau reiz aizrādīju, ka sabiedri- .
sko darbu strādniekiem Siguldā, kuru tur ir diezgan
liels skaits, nav vajadzīgo medikamentu, nav pārsie-
namā materiāla u, t, t, Tā, knngi, ir liela nolaidība,
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ko atļāvušies sev sabiedrisko darbu organizētāji,
tāpēc te nekavējoties jāsper soļi šīs nebūšanas no-
vēršanai. Bez tam sabiedrisko darbu strādniekus
izņem no slimo kasēm un pievieno tautas labklājības
ministra kunga ārstēšanai, kas, kā mēs visi zinām,
ir zem katras kritikas. Arī valsts darbinieku ārstē-
šana ir slikti noorganizēta, bet vēl daudz sliktāka ir
sabiedrisko darbu strādnieku ārstēšana. Rīgas pil-
sētas robežās sabiedrisko darbu strādnieku ārstēša-
nā palīdz Rīgas pilsēta; tā ir darījusi daudz laba, bet
valdība slimo ārstēšanā dara visai maz. Ārstēšana
atļauta tikai 2 nedēļas, turpretim, ja strādnieks slimo
ilgāk, viņam ārsta palīdzību vairs nesniedz. (Sau-
ciens: „Pietiek jau!") Te sauc, ka ari tas jau par
daudz. Kungi, es jūs saprotu! Jūs vēlaties, lai daļa
cilvēku, sevišķi tagadējā krizes laikā, nobeigtos.
Jums tie nav vajadzīgi. Vēlāk jūs importēsit strād-
niekus no kaimiņu valstīm. Tāda ir jūsu loģika. Ta-
gad jūs gribat cilvēkus nomirdināt, novietot tos
smiltainē zem velēnām, bet kad jums vajadzēs strād-
nieku, tad jūs ievedīsi! jaunus vergus no kaimiņu
valstīm. Jūs tikai gribat cilvēkus izsūkt, viņus iz-
mantot; bet kad tie ir izsūkti un izmantoti, tad tie
jums vairs nav vajadzīgi. Ne viņiem ārsta, ne zāļu;
nav ari maizes — lai beidzas nost! Tāda ir jūsu lo-
ģika, par kuru man jāsaka, ka tā jūs var novest pie
tādiem rezultātiem, kas jums nebūs visai labvēlīgi.

Ministra kungs savā atbildē uztraucās par sie-
vietēm, kuras zaudējušas darba spējas un tomēr tiek
liktas pie darba, pie smaga smilšu vešanas darba,
un par sievietēm mātes stāvoklī. Ministra kungs
paziņoja, ka tādas nav brīv nodarbināt un ka jāno-
dod prokuratūrai visi tie, kas šīs sievietes nodarbi-
na; bet ministra kungs nepapūlējās šeit pateikt, kā-
du palīdzību tautas labklājības ministris sniedz mā-
tēm ar mazgadīgiem bērniem un sievietēm grūtnie-
cības stāvoklī. Es varu uzsvērt, ka ministra kungs
un Tautas labklājības ministrija nedod ne santima
šādām sievietēm, un vienīgā vieta, kur pēdējā laikā
pabalsti tiek doti, ir Rīgas pilsēta; bet valdība nekā-
da pabalsta nedod.

Iedomājieties tagad stāvokli, kādu es pagājušo
reizi raksturoju tām sievietēm, kuras es minēju:
Bobriško, Karpevičs, kurām ir 4 bērni un kuras pa-
šas ir grūtniecības stāvoklī; nekāda pabalsta no
valdības viņas nesaņem. Darba apgādēm bija no-
liegts kādu pabalstu viņām izsniegt. Ko šīm sievie-
tēm darīt? Apstākļi spiež viņas iet strādāt, jo vi-
ņām nav pašām ko ēst, un nav, ko saviem bērniem
dot. Ministra kungs grib nodot prokuratūrai tos,
kuri ir iežēlojušies, vai kuri ir pielaiduši šādas strād-
nieces pie darba un ļāvuši viņām nopelnīt maizes
riecienu.

Tālāk ministra kungs aizrādīja, ka vainīgie, kas
liekot šādas sievietes pie darba, esot Šteins un citi,
kuri strādā Rīgas un citās darba biržās; ka mi-
nistra kungs pats šinī lietā neesot vainojams. Lai
atļauts man nolasīt divus rakstiņus, lai deputātu
kungi dzirdētu, cik sīki un pamatīgi tautas labklājī-
bas ministris iejaucas darba biržas darbībā un rīcī-
bā un cik stingrus un noteiktus rīkojumus viņš dod.

Pirmais rakstiņš izdots 1931. gadā. Tanī tautas
labklājības ministris paziņo sekojošo: „Rīgas pilsē-
tas darba apgādei. — Tautas labklājības ministrijas
darba aizsardzības departaments paziņo, ka darba ap-

. gādē reģistrētie bezdarbnieki vieninieki, kā arī pre-
cētie bez apgādājamiem ģimenes locekļiem nav no-
darbināmi Rīgas pilsētas sarīkotos sabiedriskos dar-
bos, bet sūtāmi laukā uz virsmežniecībām pie mežu
darbiem." — Ko nozīmē, ministra kungs, tas, ka šos
reģistrētos bezdarbniekus nevar nodarbināt Rīgas
pilsētas sabiedriskos darbos? Tas, ministra kungs,
nozīmē, ka šeit var nodarbināt tikai tos, kam ir bērni.

Otrs rakstiņš, kas rakstīts drīz pēc tam — 1932.
gada 5. februārī, skan tā: „Tēlefonogramma Nr 39 b.
Rīgas pilsētas darba apgādei. — Tautas labklājības
ministrijā ienākušas ziņas, ka Vecā nometņu laukumā
atrodas darbā strādnieki, kuri ar šī gada 39b rīkoju-
mu nav pielaižami Rīgas pilsētas sabiedriskos dar-
bos. Sakarā ar to ministrija paziņo, ka nodarbinātie
vieninieki un precētie bez apgādājamiem ģimenes
locekļiem šī gada 6. februārī atlaižami no darba un
nosūtāmi mežu darbos."

Ministra kungs, klausaities, tas ir Jūsu raksts,
ko Jūs esat parakstījuši un nosūtījuši darba apgādei,
kur liekat priekšā atlaist dažus cilvēkus no darba!
Tomēr ministra kungam ir tik daudz pārgalvības
nākt šeit un pateikt, ka viņš nekā nezina, kas notiek
darba apgādēs, viņš nezinot, kā tur rīkojas ar mātēm,
kam ir mazgadīgi bērni, un ar mātēm, kas ir grūtnie-
cības stāvoklī. Iznāk tā, ka ministra kungs dzīvo
kaut kur Filipīnu salās un tiešām nezina, kas šeit no-
tiek. Šie divi mazie rakstiņi, ministra kungs, ir Jūsu
rakstiņi.; tās ir Jūsu instrukcijas, Jūsu rīkojumi, un
tie pierāda, ka Jūs iejaucaties darba apgādes jau-
tājumos ļoti dziļi.

Ministra kungs vēl paziņoja, ka no visiem manis
minētiem faktiem viņš varējis konstatēt tikai vienu
un pārējos bezdarbniekus nemaz neesot varējis at-
rast reģistrētus Rīgas pilsētas darba apgādē. Man
jāpaziņo, ka tas nav patiesība, un manis pieminētie
fakti ir pareizi. Datus var dabūt darba biržā; ja
tikai ministra kungs būtu papūlējies.

Es atkal atļaušos nosaukt tikai pāris gadījumu
no visiem pārējiem, par kuriem kartiņas ir pieejamas
arī ministra kungam. — Dobruško Alīde ar mazga-
dīgu apgādājamu bērnu ir strādājusi sabiedriskos
darbos. Viņa ir bijusi piektajā grūtniecības mēnesī.
To ministra kungs var pārbaudīt un par to pārlieci-
nāties. Te ir kartiņa, to var norakstīt un kontrolēt.
— Tālāk — Karpevičs Marija, kurai, kā jau minēju,
ir 4 bērni — 9, 7, 5 un 4 gadi. Pati māte bija astotā
grūtniecības mēnesī un bija nodarbināta sabiedriskos
darbos. Es lūdzu ministra kungu atzīmēt arī šīs
kartiņas numuru un turpmāk nepaust nepatiesību, ka
tādu strādnieču nav bijis un nav par viņām nekas
zināms. — Arī Šternbergs ir reģistrēta, un šeit ir
viņas reģistrācijas kartiņa.

Ministra kungs ļoti nekorrektā veidā jautāja, kā
tas esot zināms, vai kāda sieviete esot piektajā vai
astotajā grūtniecības mēnesī. Varbūt Latgalē mi-
nistra kungam jāiet pie katoļu mācītājiem, lai tie pa-
saka, kādā stāvoklī ir kāda sieviete; Rīgā un visā
civilizētā pasaulē katra sieviete pati to zina, un bez
tam ārsti to var konstatēt. Ja tautas labklājības mi-
nistris to nezina, ka ārsts var konstatēt, kādā grūt-
niecības mēnesī sieviete atrodas, tad jābrīnās, kāds
mums ir tautas labklājības ministris, kurš var šaubī-
ties pat par šādām lietām un nākt no šīs katedras
ar tādiem jautājumiem. Lai paši deputātu kungi
spriež, cik šī uzstāšanās ir nopietna un cik nekorrekti
ministra kungs rīkojas nopietnos jautājumos.

Man vēlreiz kategoriski jāpaziņo, ka līdz šai
dienai valdība nedod ne santima pabalsta ne mātēm
ar mazgadīgiem bērniem, nedz arī grūtniecēm, ku-
rām nav nekādas iztikas. Ministru prezidenta kungs
Rubuļa kunga klātbūtnē teica, ka par šo jautājumu
kabinetā jau esot runāts, un valdība esot piekritusi
pabalstu izmaksāšanai, bet Rubuļa kunga atbildēs
dzirdējām, ka valdība pabalstus nedos. Tā tad arī
turpmāk šīs sievietes atstās viņu liktenim.

Saka, lai viņas griežoties pie sociālās apgādes.
Bet tā palīdz tikai veciem nespējniekiem un arī tiem
pašiem ļoti ierobežotos apmēros; tur šīs mātes ne-
kāda _ pabalsta nevarēs dabūt. Tā tad viņām arī
turpmāk nekāda pabalsta nebūs. Ja Tautas Jabklājī-
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bas ministrija nopietnāk nepapūlēsies šo jautājumu
nokārtot, kā ministru prezidenta kungs to ir solījis,
tad stāvoklis ilgāk vairs nebūs ciešams, un bezdarb-
nieki būs spiesti paši raudzīt izeju un parūpēties, lai
piespiestu ievērot viņu dibinātās prasības. Ir ļoti
nekorrekti nākt šeit tikai ar atrunāšanos un nekā ne-
pateikt, ko valdība turpmāk darīs, lai bezdarba po-
stu mīkstinātu.

Represijas darba biržā ir jau diezgan lielas un
stipras. Bez represijām ļoti bieži bruņotā vara ie-
jaucasarī darba biržas telpās, un bezdarbniekiem jā-
piedzīvo pārestības. Negribu plaši runāt par notiku-
miem Rīgas darba biržā pagājušā gada oktobra mē-
nesī, kad valdība izpipkoja izsalkušos bezdarbnie-
kus gan telpās, gan arī uz ielas. Daudzus piekāva
līdz asinīm. Arī 2. martā, kad bezdarbnieki bija
pārtraukuši darbus un no darba biržas ieradušies pie
tautas labklājības ministra, Rīgas pilsētas valdes
telpas un pie ministru prezidenta, pie Tautas labklā-
jības ministrijas notikušas represijas pret šiem mierī-
gajiem bezdarba strādniekiem, kuri bija atnākuši ti-
kai izteikt savas prasības un dzirdēt atbildi.

Mums ir zināmi vairāk aculiecinieki, kuri redzē-
juši šos notikumus. Piemēram kāds strādnieks, vār-
dā Eiduks, gājis pa ielu. Viņam uzbrukuši vairāk
policistu un bez kaut kāda iemesla lietojuši savus
sitamos. Eiduks ar gumijas stekiem nosists gar ze-
mi, lai gan tanī vietā nekāda drūzmēšanās nav bijusi.
Pēc tam viņš aizstiepts uz iecirkni un redzējis, ka
pēc neilga laiciņa iecirknī ievests vēl vairāk arestē-
to. Tad piepeši divi policisti uzbrukuši pavisam mie-
rīgi sēdošajam Eidukam un zvēluši viņam ar gumijas
nūju vairāk reižu pa galvu. Es prasu, vai tā nav ne-
likumība, vai tā nav lielākā bezkaunība, ja valdības
iestādes uzbrūk apcietinātam mierīgam cilvēkam ta-
nī laikā, kad viņš mierīgi sēž iecirkņa telpās un gai-
da savu nopratināšanas kārtu. Ja apcietināto pie-
kauj liecinieku klātbūtnē, tad jājautā, ko tad tādi
zvērīgi policisti nedara ar nopratināšanā atvestiem
cilvēkiem, kad nav klāt neviena liecinieka, kas visu
to redzētu. Tāpēc ir jājautā valdībai, vai minētais
gadījums ir izmeklēts un kādi soļi ir sperti pret šiem
noziedzīgiem policistiem, kas ir piekāvuši nevainīgu
cilvēku un pārkāpuši likumu. Ir vēl citi ziņojumi par
gadījumiem, kad apcietināti kādi 6—7 cilvēki, kas
nav gajuši_kopā, bet katrs atsevišķi. Tie, kas pra-
sījuši, kādēļ viņus apcietina,aizvesti uz iecirkni. Kā-
di divi_ viņu starpā, kas nekā nav teikuši, palaisti va-
ļā. Ta tad arī to uzskata par noziegumu, ja Latvijas
pilsonis prasa, lai pasaka, kādu iemeslu dēļ viņu ap-
cietina. Tas ir noziegums — uz iecirkni prom, sa-
stāda protokolu. Tepat pie Saeimas nama apcietināti
cilvēki, aizvesti uz iecirkni, sastādīti protokoli, un
viņi tiks nodoti tiesai. Tā tad mierīgi bezdarbnieki,
kas nak uz Saeimu, lai iesniegtu savas prasības, lai
dzirdētu, kas tiks darīts bezdarba apkarošanai, tiek
apcietināti, nodoti tiesai, tiek piekauti gan uz ielas,
gan iecirknī. _ To_ visu_ dara tagadējā nacionālā val-
dība, kas sava brutalitātē ir līdzīga iepriekšējām val-
dībām, kuru rīcību mēs esam kritizējuši, pret kurām
mes esam uzstājušies. Šāda rīcība ir nepiedodama.
Mes prasām šos gadījumus izmeklēt un vainīgos
saukt pie atbildības.

Pilsoniskā presē parādās baumas, it kā sabied-
riskos darbus tuvākā nākotne pārtraukšot un visas
darba biržas slēgšot. Šīs ziņas ir stipri uztraukušas
bezdarbnieku prātus, jo, slēdzot tuvākā nākotnē dar-
ba biržas, vai izbeidzot sabiedriskos darbus, liels
daudzums bezdarbnieku nonāktu galīgā postā. Tā-
pēc mesprasam sabiedriskos darbus turpināt, kamēr
daudz tūkstošiem darba biržās reģistrēto bezdarb-
nieku rāsies iespēja tikt kaut kur darbā.

Sevišķi uztraucošs bezdarbniekiem ir īres kār-
tošanas jautājums. Saeima pieņēma lēmumu, ka īri

var gaidīt tikai 3 mēnešus un ne ilgāk kā līdz 1. aprī-
lim. No ziņojumiem presē redzams, ka lielam dau-
dzumam īrnieku šie trīs mēneši jau ir notecējuši, un
īres valdes drudžainā steigā liek ārā simtiem cilvē-
ku no viņu mitekļiem. Te jāprasa, lai valdība stei-
dzamības kārtībā izsniegtu līdzekļus īres parādu seg-
šanai. Salīdzinot īres valžu datus, redzam pieaugu-
šo postu. Proti — 1930. gadā no dzīvokļiem izlikti
223 īrnieki, turpretim tagad, februāra mēnesī vien,
iesniegts 400 sūdzību, kas izšķirtas bezdarbniekiem
nelabvēlīgi. Moratorijs. īres samaksai pagarināms;
tas ir Saeimas uzdevums. Valdībai turpretim jānāk
talkā ar līdzekļiem, jāpalīdz trūcīgiem maksāt īres
parādus. Ja pēc 3, vai 4 mēnešiem bezdarbnieks arī
dabūs nodarbošanos, tad atalgojums būs tik zems un
niecīgs, ka viņš nevarēs nokārtot īres parādu, jo vi-
ņam nepaliks, ko ēst — ne pašam, ne viņa ģimenei.

Tautas labklājības ministrijai būtu jārūpējas, lai
sabiedriskos darbus plašākā mērogā sarīkotu arī va-
sarā, jo visu lielo bezdarbnieku daudzumu, kāds
tagad ir radies rūpniecības krizes dēļ, mūsu lauk-
saimniecība nevarēs uzsūkt, ja arī pieņemam, ka ār-
zemniekus izraidīs un nelaidīs turpmāk ievest ārzem-
ju laukstrādniekus. Tā tad sabiedriskos darbus va-
jadzētu rīkot arī vasarā; vajadzētu būvēt šosejas,
veicināt dzelzceļu būves u. t. t.

Valdībai vajadzētu pārņemt savā pārziņā dažas
fabrikas, kuram te ir zināms pamats. Liels dau-
dzums fabrikantu ir izņēmuši no valsts kredītiestā-

dēm, no Latvijas bankas ļoti lielas summas — tik
lielas, ka pašiem no fabrikām vairs nekas nepieder.
Ta tas ir ar brāļiem ilofiem un vēl daudz citiem.
Šādas fabrikas, kas celtas ar valsts naudu, nekavē-
joties jāpārņem valsts īpašumā, un valstij darbi jā-
turpina. Mes nedrīkstam minētās fabrikas atstāt
viņu līdzšinējiem īpašniekiem, kas ir gribējuši tikai
iedzīvoties uz valsts rēķina un tagad, kad viņiem
vairs nav izdevīgi strādāt, kad viņi vairs nevar no-
pelnīt tik milzīgas summas kā senāk, fabrikas slēdz.

Tāpat vasara varētu sarīkot meliorācijas darbus,
purvu nosusināšanu. Tur varētu nodarbināt lielāku
daudzumu strādnieku, ja tikai darbus laikā uzsāktu
un kārtīgi organizētu.

Ministra kungs savā runā vēl aizrādīja, ka bez-
darbnieki savas prasības gājuši ļoti tālu, izteikuši ne-
pildāmas prasības. Tas prasības bija šādas: pirmkārt
— apdrošināt stradniekus_ pret bezdarbu, otrkārt —
kārtot īres parādus, treškārt — mātēm ar mazgadī-
giem bērniem izmaksāt pabalstus viņu izpeļņas ap-
mēros, lai viņas varētu palikt pie saviem bērniem;
uh beidzot bezdarbnieki prasīja sievietēm un jaunie-
šiem sarīkot vieglākus, viņu organismam vairāk pie-
mērotus darbus.

Līdz šimTautas labklājības ministrija nav pielikusi
ne druskas pūļu kaut kādu vieglāku darbu organizē-
šanai, bet matēs — mazbērnu apgādātājas, kā ari
grūtnieces ir liktas pie smilšu darbiem, lai ar lāpstām
mestu smiltis un dzītu truļus._ Sievietes organismam
šāds darbs ir nepiemērots, tāpat jauniešiem. Tāpēc
mes prasām, lai valdība papūlētos atrast vieglākus
darbus, kur šīs sievietes un jauniešus varētu nodar-
bināt.

Sievietēm-mātēm, kurām ir bērni 14—16 gadu
vecuma,_ netiek dots pabalsts bērniem, kaut gan tie
iet skola. Ierēdņi valsts iestādēs turpretim saņem
ģimenes piemaksas par šinī vecumā esošiem bēr-
niem. Mes prasām šospusaudžus, ja viņi iet skolā,
ieskaitīt ģimenes apgādājamos un lai par viņiem arī
izsniegtu ģimenes piemaksu.

Sevišķi ministra kungs uztraucās par bezdarb-
nieku norādījumiem, kur ņemt līdzekļus bezdarba
apkarošanai. Bezdarbnieku sapulce ir lēmusi prasīt
valsts neproduktīvo izdevumu ierobežošanu kā:
pārstāvniecībām, sūtniecībām dažādās valstiņās un
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daudz pilsoniskām organizācijām. Beidzot bezdarb-? nieku masu sapulce bija lēmusi, ka jāsašaurinaKara
ministrijas budžets uz 10.000.000 latu gadā, bet pārē-
jie līdzekļi nododami produktīvu darbu organizēša-
nai. Tas valdībai nepatīk, tāpēc aizrāda, ka tā esot
pilnīgi neiespējama prasība. Man šķiet, ka krizes
apstākļos, kad. mušu saimnieciskā dzīve ir ievirzīju-
sies tik smaga gultnē, šī bezdarbnieku masu sapul-
ces prasība ir vairāk kā dibināta. Visas valstis runā
par kara ministriju izdevumu sašaurināšanu, un dažas
valstis pat ierosina atcelt pastāvīgo kara dienestu; ari
mušu mazajai Latvijas republikai nav pa spēkam iz-
sviest kara resoram tik milzīgus līdzekļus. Lielu da-
ļu no tiem 39 miljoniem latujūs iesviežat kā ūdenī.
Šie miljoni nav mums pa spēkam, un tie ir ierāvuši
galveno robu mušu valsts budžetā.

Ja apskatāmies, kas bija tie, kas atbrīvoja Lat-
viju, kas 1919. gada izcīnīja Latvijai brīvību, tad re-
dzam, ka tie bija pa lielākai daļai brīvprātīgie, kuri
nāca no arkla, kurigaja cīņa bez sevišķas sagatavo-
šanas un specializēšanas. Ja arī turpmāk Latvijas
republika kādreiz bus jāaizstāv, tad to atkal izdarīs
Latvijas darba tauta. Bet, protams, to viņa darīs
tad, ja viņai busbijis darbs unmaize. Ja jūs gadiem
ilgi turēsit cilvēkus bada, mērdēsit viņus, un daļa
no_ viņiem aizies boja, tad jus varat viņus diezin kā
mācīt un dresēt — tanī brīdī, kad Latvijai draudēs
briesmas, viņiem nebūs sajūsmas par savu tēviju,
kura viņiem_ bijis jāmirst b_ad_ā,_kur nav bijis maizes
rieciena. Tapec Latvijai jagadā par to, lai viņas ie-
dzīvotāji būtu paēduši, lai viņiem būtu, ko iztikt un
ar ko dzīvot.

Līdzekli, ko Jūs, cienītie kungi, izsviežat militā-
rismam, tālu pārsniedz iespējas. Mūsu flote un aviā-
cija kara gadījuma mušu lielajiem kaimiņiem nekā
nevarēs izdarīt, bet pašreiz tās prasa valstij milzī-gus līdzekļus, un tapec tagadēja krizes laikā sils jau-
tājums tiešam nopietni jāpārrunā. Jāpadomā par to,
vai nebūtu iespējams uz kādu laiku saīsināt 12 mē-
nešu garo obligātorisko kara dienestu un ietaupītos
līdzekļus dot produktīviem pasākumiem, proti — šo-seju un zemesceļu izbūvei, dzelzceļu izbūvei, spēkastacijas celšanai. Tāda kārtā mēs varētu savu saim-
niecību ievirzīt cita _produktīvākā gultnē nekā taslīdz šim bijis. Tapec ministra kunga uztraukumsšai jautajjuma, pec manas saprašanas, bija nevietā.

Godājamie kungi! Es jums_ gribu aizrādīt, ka
pie militāro izdevumu samazināšanas jūs novedīs
pati dzīve. Jus varat pretoties, bet atnāks nākošais
un pecnakošais gads un novedīs pie tā, ka tie jums
bus jāsašaurina. Ja šogad jus bijāt spiesti samazināt
Kara ministriOasbudžetu no 39 miljoniem uz 31 mil-
jonu latu, tad nākoša gada jus droši vien paši būsitspiesti ķerties pie_ turpmākiem samazinājumiem, jo
mušu saimnieciska dzīve tādu izšķērdību neatļauj.
Tapec es domāju, ka šeit jātaupa, lai dzīve varētu
ievirzīties produktīvāka gultnē.

Sociāldemokrātu frakcija iesniedz priekšlikumu
par to, kas būtu darāms, bezdarba posta mīkstināša-
nai. Tie būtu šādi: 1) divu_ nedēļu laikā Iesniegt
Saeimai likumprojektu par strādnieku apdrošināšanu
bezdarba_gadījumos; 2) visiem bez darba paliku-
šiem strādniekiem nodrošināt darbu, nenodrošinā-
tiem — izsniegt pabalstu eksistences minimuma ap-
mēros; 3) nenodarbināt sabiedriskos darbos mātes
ar_ mazgadīgiem bērniem un sievietes grūtniecībasstāvoklī, sakot ar sesto grūtniecības mēnesi, bet no-
drošināt tas ar pabalstiem; 4) sievietes un jauniešus
nodarbināt pie viņu organismam piemērotiem dar-
biem; 5) atcelt tautas labklājības ministra rīkojumu
parsabiedrisko darbu strādnieku izslēgšanu no slimo
kasēm un nodrošināt visiem bezdarbniekiem un viņu
ģimenes locekļiemslimības gadījumā brīvu ārstu un
zāles; 6) lai sagādātu nodarbošanos ihtelligentiem

bezdarbniekiem, uzdot valdībai nedēļas laikā iesniegt
Saeimai likumprojektu, kas noliegtu vienai personai
valsts, vai pašvaldības dienestā ieņemt vairāk algotu
vietu, vai amatu; 7) bezdarbniekiem, kuri nespēj
samaksāt īri, izsniegt pabalstu īres parāda samaksai;
pagarināt termiņu, līdz kuram bezdarbniekus nevar
izlikt no dzīvokļa; 8) paplašināt mežu darbus, no-
organizēt tos ta, lai bezdarbnieki būtu nostādīti cil-
vēcīgos darba apstākļos un varētu nopelnīt vismaz
Ls 3.— diena; 9) atvēlēt pagaidām vismaz 5.000.000
latusabiedrisko darbu organizēšanaiun bezdarbnieku
apgādāšanai, radot ietaupījumus valsts budžetā uz
neražīgo izdevumu rēķina un apliekot turīgās šķiras
ar lielāku krizes nodokli; 10) noliegt strādnieku ie-
vešanu no ārzemēm. —

Šādi ir mūsu priekšlikumi, ko mēsiesniedzam
Saeimai. Tikai šos punktus labvēlīgi atrisinot, būs
iespējams cik necik mīkstināt grūto stāvokli, kāds ir
radies visa bezdarba frontē. Tie 40.000 bez darba
esošo ar viņu piederīgiem gaida steidzīgus pozitīvus
soļus no valdības, un mēs vēlreiz atkārtoti grieža-
mies pie valdības un prasām, lai valdība beidzot to-
mēr atteicas no tas vienaldzības, ievērotu traģisko
stāvokli, kāds ir valstī, un nopietni ķeras pie bez-
darba apkarošanas. Jau tas vien, ka, bezdarba fon-
da, kur vajadzēja but ienākušām jau lielākām sum-
mām, Tautas labklājības ministrijai iemaksāti tikai
niecīgi graši, rada, ar cik vieglu roku valdība pieiet
bezdarba apkarošanas jautājumam. Tas pierāda, ka
visi resoripatur naudupie sevis, savos resoros, Pri-
vātuzņēmēji neiemaksā to slimo kasēm, jo zina, ka
valdība nopietni un enerģiski nerīkojas; viņiem ar
šo naudu ir iespējams kārtot savus tekošos izdevu-
mus. Mes protestējam pret šādupaviršību, pret šā-
du, nolaidību visa bezdarba jautājuma kārtošanā un
prasām; noteiktus un stingrus soļus un enerģisku rī-
cību, lai postu mīkstinātu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Breikšam.

J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Augsti go-
dātie deputātu kungi! _ Sociāldemokrātu frakcija ir
iesniegusi šo interpellaciļjune tik daudz pašas lietas
deļ (saucieni: „Lai mācās latviešu valodu!"), kā
gluži vienkārši aiz taktiskiem iemesliem (starpsau-
cieni), lai, saprotams, Mežulis un citi nevarētu iz-
mantot pašreizējo politisko stāvokli. (Starpstucieni.)
Tas ir patiesība, Ulpes kungs, jo lieta ir tāda, ka jūs
paši, noteikti runājot, neticat tam, ko jūs sakāt.
(E. Sudmalisno vietas: „Ta tad sociāldemokrāti rī-
kojas jūsu intereses!")

Vispirms man jākonstatē,ka neviena valdība līdz
šim nav darījusi bezdarbnieku labā tik daudz, kā
taisni šī_valdība. To neviens nevar apstrīdēt, jo ne-
var apgāzt skaitļus — tos skaitļus, ko šeit minēja tau-
tas labklajībasministra kungs. Ministra kungs aiz-
rādīja, ka agrākos gados, kad bezdarbnieku skaits
bija samēra mazs, nodarbināti 35% bezdarbnieku,
bet tagad, kad_ bezdarbnieku skaits ir daudzreiz lie-
lāks, nodarbināti 46%. Tas ir liels ieguvums.

Tai paša laika man jāsaka, ka bezdarba lietas
kārtošana notiek ļoti lielas netaisnībts, bet par šīm
netaisnībam, Veckalna kungs, Jūs negribat runāt.
Man nu gan šim netaisnībam būs jāpieskaras, jo paši
bezdarbnieki, pat vecāki vīri un sievas, vēl šodien
man ir devuši materiālus un aizrādījumus. (Starp-
saucieni. ) Jums, Veckalna kungs, protams, nepa-
tiks, ka es šīs lietas aizskaru, bet mans uzdevums
ir pateikt to, ko zina visa tauta, ko redz un saprot tie
cilvēki, kas šai lietai stāv vistuvāk un kas zina, par
ko jaruna.

Man šķiet, ka pirmais, par ko jārunā, ir tas, ka
bezdarbnieki ir sadalīti divi daļās. To Tautas lab-
klājības ministrija ir slikti darījusi. Piemēram lauku
bezdarbnieki, mazpilsētu bezdarbnieki, kas iziet strā-
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dat meža, dabu mazāk, bet tie, kas atbraukuši no liel-
pilsētas, dabu vairāk. Mazpilsētu bezdarbnieki to
sajūt ka dziļu netaisnību. Jāstrādā turpat blakus, bet
no lielpilsētas sabraukušajiem maksā 1 latu piemaksu.
Šī piemaksa ir nedibināta. (P. Ulpes starpsauciens.)
Ulpes kungs, nemaz neuztraucieties! Aizbrauciet uz
Strenčiem, uz Alūksni u. t. t.; tur Jūs dzirdēsit, ko
saka Jūsu pašu partijas biedri, vai tāda piemaksa ir
taisnīga vai ne. (Sauciens pa kreisi: „Vai mēs to
ievedām?") — Jus taču gribat šo piemaksu visiem!

Talak — neviena valdība tagadējos grūtos
saimnieciskos apstākļos nav darījusi bezdarbnieku
laba tik daudz ka tagadējā. Neviena valdība nav
sagādājusi tādas summas ka_ tagad, gan apliekot dar-
binieku algas, gan citus ieņēmumus. Neviena valdī-
ba nav ķērusies pie šī jautājuma atrisināšanas tik
radikal^ ka šī valdība. Tapec nevar teikt to, ko tei-
ca Cielenakungs un Veckalna kungs, kas protestēja
un protestēja. Pret ko jus protestējāt? Pret sevi
pašiem! (_ . Cielēna starpsauciens.) — Veckalna
Kungs teica, ka viņšprotestējot.

Ka nutagad ir? Piemēram Rīgas darba biržā,
kur noteicējs ir Šteina kungs — vai tur viss ir pa-
reizi? Veckalna kungs teica, ka nevajagot palaist
ne roku, ne kāju attiecībā uz bezdarbniekiem, vai ci-
tiem pilsoņiem. Viņš runāja par policistiem. Kas no-
tiek Rīgas darba biržā? Man viena veca sieviņa-
stradniece stāstīja, ka viņu neesot laiduši iekšā dar-
ba birža — divi jauni vīri stāvējuši pie durvīm.
(Starpsauciens no vietas: „Uz Rubuļa rīkojumu!")
— Ne, Rubulis tur neka nevar darīt! — Vēl šodien
man stāstīja viens bezdarbnieku delegācijas loceklis,
ka tur esot tādi „uzpasieri", par kuriem pieņemot tā-
dus, kas protot vingrot — tos jaunos; bet vecos vī-
rus, kuru kauli vairs navtik vingri, par šiem „uzpa-
sieriem" nepieņemot. Tā tad jaunos bezdarbniekus,
kas prot vingrot, pieņem vecākiem bezdarbniekiem
par uzraugiem. Vai tas ir pareizi? To dara Šteina
kungs, nevis ministris Rubulis. (A. Veckalnsno vie-
tas: „Uz pilsētas valdes rīkojumu!") — Varbūt! —
Ls domāju, spēcīgos vīrus-bezdarbniekus Šteina
kungs varētu sūtīt meža darbos, bet par uzraugiem
pieņemt vecākus cilvēkus. (V. Bastjānis no vietas:
„Cik tādu uzraugu ir?") Lai nu viņu būtu cik bū-
dams! Uz katriem desmit bezdarbniekiem esot viens
uzraugs. (Starpsaucieni. Priekšsēdētājs zvanī.)
Mums ir tādas lietas, ka, piemēram, dažās iestādēs
studenti kontrolē inženierus; tagadējā bezdarba laikā
Rīga ir tāds stāvoklis, ka veci vīri un sievas strādā,
bet jauni cilvēki, viņu dēli ir to uzraugi. (Starpsau-
cieni pa kreisi.) Veckalna kungs, tā tās lietas ir! Ja
tie nav fakti, tad, Veckalna kungs, nāciet un apgā-
ziet tos. (Starpsaucieni par kreisi.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Lūdzu ap-
mierināties!

J. Breikšs (turpina): Te Cielēna kungs pagāju-
ša sēde, runājot par saimniecisko politiku, izteicās,
ka mušu saimniecība esot novesta purvā. Otrā die-
na viņš šai savai runai ..Sociāldemokrātā" bija licis
skaļu virsrakstu — ka tikai sociāldemokrātu strād-
nieku partija glābšot Latvijas saimniecību. Bet tai
paša laika, man_ jāsaka, viņa vārdi neatbilst īstenī-
bai. Es teikšu ta: ja sociāldemokrāti neatbalsta taga-
dējo valdību, tad tas ir liels minuss. (Starpstucieni
pa kreisi.) Ja Jus, Cielēna kungs, runājot par finan-
ču ministra interviju, uzskatījāt to par kādu oficiālu
dokumentu, tad man jāsaka, ka tas patiesībā ir tikai
feļetons. (Starpsaucieni!pa kreisi.) Viņš to nav rak-
stījis! Cielēna kungs, arī Jūsu runas žurnālisti var
sagrozīt. (Starpsaucieni pt kreisi.) — Ja mums tas
vezums stāv uz vietas, tad tikai tāpēc, ka mums
trūkst demokrātisku spēku, kas to virzītu uz priekšu.

Ko mes_ redzam sociāldemokrātu partija? Tur
ir divas dvēseles: viena velk uz Maskavu, otra —

uz demokrātisko pilsonību. (Starpsaucieni pa kreisi.
— F. Cielēns no vietas: „Uz pilsonību neviens ne-
velk!") Cielēna kungs, jūsu spēks tomēr vēl nav tik
liels, ka jus varētu nākt demokrātiskai pilsonībai pa-
līga, bet viens Jus neka neizdarīsit! Ir taču skaidrs,
ka sociālistiskas republikas še vēl tik drīz nebūs, bet
pilsoniski-demokratiska republika ir jau tagad. Par
to mes visi stāvam un krītam. (Starpsaucieni pa
kreisi.) .Ka jus neesat par pilsoniski-dēmokratisko
republiku, par to man te ir viens pierādījums — žur-
nāls, kura ir rakstījis kāds jūsu cienījams rakstnieks.
(Br. Kalniņš no vietas: „Kads tam sakars?") Kal-niņa kungs prasa, kāds tam sakars. Jums nepatīk,
kas tur rakstīts, Jus sakāt, ka mūsu saimniecība ie-
gājusi purva. Es domāju, ka šinī gadījumā sociālde-
mokrātu frakcija, sevišķi Cielēna kungs, nostājas kā
viens virs purva mala: luk, es stāvu malā, un nekā
negribu darīt, izņemot to, ka kliedzu: nāciet pa-
līga!— Kapec jus nevarat nākt palīgā? Lūk, tāpēc,
ka jūsu frakcijai ir divas dvēseles. Man te jācitē no
šīs dienas grāmatas ieraksts, kas rakstīts 1926. gada
10. oktobrī. (Sauciens pa kreisi: „Vai sakarā ar
bezdarbu?") — Sakara ar mūsu saimniecisko politi-
ku, kurai bezdarbs jānovērš.— Te sacīts: ,.Paliekumāja līdz 12, t. i. pie Bastjaņa. Menderis, Buševics
un visi no „Transitbankas" pret Latviju, par Krie-viju." — Ja Veckalna kungs šodien apzinīgi palaida
vienu frāzi un sacīja, ka mušu militārismu, mūsu ar-miju vajagot iznīcināt, tad, es domāju, tas ir tā turpi-nājums, ko Rainis ir rakstījis savā dienas grāmatā.
(A. Veckalna starpsauciens.) — Jā, jā — Jūs teicāt,
ka armiju vajagot iznīcināt!

_ Iesim vēl tālāk! Šeit pat Rainis raksta: „Vaja-
dzētu rakstīt pret Menderi un visām citām lietām,
bet bail, jo partija ka tāda neļauj." — Sakait, cienī-jamie deputātu kungi, Augstais nams un sociāldemo-
krātu frakcija, vai jums nav 2 dvēseles! (R. Dukurs
no_ vietas: „Kāds tam sakars?") Sakars ir tāds: ja
mes sakām, ka mušu saimniecība ir purvā, tad esgribu arī aizrādīt, kas ir tie, kas mūs velk purvā.(F. Cielēna starpsauciens.) Es saprotu, Cielēnakungs, ka jus visiem speķiem gribat cīnīties pret to,
bet jus_ esat nespēcīgi. (Starpsaucieni pa kreisi;
priekšsēdētājs P. Kalniņš zvanī.) Es saku, ka jums
trūkst speka_ Tikmēr, Cielēna kungs, kamēr jums ir
šīs divas dveseles_ no kuram viena ir pret Latviju unpar Krieviju, tikmēr jums nav tiesības šeit nākt un ru-
nāt. Nāciet palīga tas lietas labot, tad būs labi arībezdarbniekiem! /

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātamAnkipanam.
F. Ankipans (sociāldemokrāts): Sociāldemokrā-

tu frakcija jauta valdībai, ko ta domājot darīt gadī-juma, ja bezdarbs pieņemtos vēl bīstamākos apmē-
ros. Man jāsaka, ka bezdarbs jau tagad top ar-
vien bīstamāks un plašāks, bet līdz ar to arī valdī-ba ķļust arvien vienaldzīgāka pret šo jautājumu.
Beigu beigas debates par mušu pieprasījumu ministra
partijas vīrs pasacīja, ka šis pieprasījums nepavisam
neattiecoties uz īstiem bezdarbniekiem, kas tiešām
palikuši bez darba, bet tas attiecoties uz tiem bez-
darbniekiem, kurus Bruno Kalniņš vadājot, uz bez-
darbniekiem, kas staigājot lakādas kurpēs u. t. t.
Tāds, luk, bija ministra partijas vīra sociāldemokrātu
iesniegta pieprasījuma novērtējums, ko šeit paziņoja
Latgales deputats-pilsonis. Pēc tam nāca ministris
un valdības vārda atbildēja uz iesniegto pieprasījumu.
Viņš teica, ka bezdarbs daudz vairāk esot sajūtams
uz laukiem neka pilsētas. Līdz ar to viņš apstipri-
nāja to, ko kādreiz iepriekš bija noliedzis, ko kādreiz
nebija atzinis.

Negribu pakavēties pie visiem tiem jautājumiem,
pie visam tam lietam, ko šeit apgaismoja jau ie-priekšējais manas frakcijas runātājs, kas no šīs ka-
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tedras visus jautājumus vispusīgi apsprieda un pār-
runāja; bet man gribētos aizrādīt uz vienu "lietu, par
ko šeit neviens līdz šim nav runājis, un, jāsaka, nav
runājis ne tikai šinī Saeimā, bet ari iepriekšējās Sa-
eimās. Šī lieta līdz šim ir palikusi galīgi neizprasta.

Ministris savā atbildē paziņoja, ka sabiedriskos
darbos strādnieki varot nopelnīt Ls 1.70 un ka viņi
par to esot briesmīgi priecīgi. Strādājot no tumsas
līdz tumsai, cilvēks var nopelnīt tikai Ls 1.70 un par
to vēl priecāties! Man jāsaka: jaministra kungs par
to var priecāties, tad tas prieks ir stipri mazs, jo sava
laikā mūsu senči arī bija laimīgi, kad viņus neveda
pie karātavām, bet baroja un sūtīja darbā kā lopus.
Vai par to var priecāties, ka Latvijas laukstrādnieks
var nopelnīt tikai Ls 1.70 dienā? Vai viņš var ar to
apģērbt savu ģimeni un pabarot savu saimi? Stā-
voklis Latgalē ir taisni atbaidošs.

Pēc tam ministra kungs uzsvēra, ka šī valdība
esot gādājusi vairāk nekā jebkura agrākā valdība,
izdodot 4.500.000 latu. Un tad nu viņšpar šo naudu
sāka savā atbildē skumt, ka, lūk, tik daudz esot izda-
līts. Man jāsaka, ja šeit atrod kaut ko, par ko skumt,
tad gan būtu jāskumst par to, ka šī valdība un šievīri,
kas 10 gadu atradušies valsts priekšgalā, ir norakstī-
juši zaudējumos no mūsu zemnieku un strādnieku
naudas vairāk desmit miljonu latu. Bet par to jūs
neskumstat, ka esat atdevuši tos dažādiem oikonomi-
skiem līderiem, „Uniona" bankām, zemnieku ban-
kām un citiem saviem veikaliem. Par to neviens ne
vārda nesaka un neskumst.

Pats par sevi saprotams, ka mēs neesam redzē-
juši nevienas grupas, kas aizstāvētu Latgales lauk-
strādnieku intereses. Diemžēl, to nedara pat tie, kas
ar šo pašu laukstrādnieku-vēlētāju balsīm ir ietikuši
Saeimā, kam tagad ir noteikšana, bet kas it nekā ne-
dara viņu labā. Jūs šeit ejat kopā ar Vidzemes liel-
saimniekiem, kaut gan paši savos kongresos esat
piespiesti pie sienas, un tur jums jārunā citādi. Lat-
gales progresīvai zemnieku apvienībai pagājušo svēt-
dienu Rēzeknē bijusi sava konference, kur pieņemts
vienbalsīgs atzinums, ka Latvijā noliedzama lauk-
strādnieku ievešana. Tas bija rakstīts pat „Jaunākās
Ziņās". Bet tās pašas apvienības ministris saka, ka
valdība gādās, lai lauksaimnieki nepaliktu bez lauk-
strādniekiem, ar ko viņš ir gribējis pateikt, ka val-
dība gādās par ārzemju laukstrādnieku ievešanu
Latvijā. Viņš paziņojis arī, ka sūtīšot uz laukiem bez-
darbniekus no darba biržām, lai tie tur strādātu. Tas,
pirmkārt, nebūt nesakrīt ar jūsu partijas interesēm,
jo jūsu partijas interesēs nav laukstrādnieku skaita
pavairošana. Otrkārt, tas nesakrīt arī ar jūsu per-
sonīgām interesēm, jo no pašiem Latgales deputā-
tiem ir dzirdēts, ka lauksaimnieki nekad neņemšot
pilsētu strādniekus par laukstrādniekiem. Kāpēc?
Tāpēc, ka tāds pilsētas strādnieks neprot aizjūgt zir-
gu, neprot izlabot arklam rokturi, kad tas salūzis
u. t. t, ar vārdu sakot — lauku darbam nav derīgs.
Es domāju, šis jūsu priekšlikums ir tikai vienkārša
acu aizsiešana. Var jau pateikt, ka šie strādnieki
neprot to un neprot to, bet tas nozīmē tikai, ka jūs
paši negribat laist viņus savās mājās. Deputātu kun-
gi paši centrālā komitejā ir teikuši, ka nekādā ziņā
negribētu pieņemt darbā tādu strādnieku, kas ir dzī-
vojis pilsētā.

Te būtu ļoti svarīga vēl viena lieta — gādāt, lai
Kurzemes un Vidzemes laukstrādnieki neienīstu Lat-
gales laukstrādniekus. Diemžēl, tik ātri tas nevar
notikt. Mēs ļoti labi zinām, ka Latgales laukstrād-
nieki ir pavisam citādi nekā tie, kas tagad dzīvo Vid-
zemē un Kurzemē un saucas par profesionāliem lauk-
strādniekiem,kam nav savas zemes, bet kas no gada
uz gadu gaida, kad viņus salīgs. Otra šķira ir tādu,
ko sauc par pusgraudniekiem. Latgalē tādu nav.
Latgalē ir lauksaimnieki, kam nav daudz zemes, bet

kas, trūkuma spiesti, iet meklēt vēl blakus nodarbo-
šanos. Agrāk viņi to vienmēr atrada Pēterpilī,
Maskavā un tikai pa daļai Rīgā. Turp viņi brauca
ziemas periodā, bet vasaru brauca atkal atpakaļ. Tā
viņi dabūja nopelnīt vēl šo to klāt, lai savas mazās
saimniecības varētu paplašināt un varētu savest ga-
lus ar galiem kopā.

Latvijas valsts atbrīvojās no svešnieku varas. Es
itin labi atminos to brīdi, kad Ludzā iebrauca pirmais
rnūsu ministru prezidents Ulmaņa kungs. Viņš no-
stājas milzīgo tautas masu priekšā, un sajūsma bija
neaprakstāma. Viņu sagaidīja ar maizi un sāli, un
visi teica, ka atbraucis mūsu jaunais tētiņš. Bija sa-
braukuši, arī apkārtnes zemnieki. Pirmais ministru
prezidents nostājās lielo tautas masu priekšā speciā-
lā tribīnē un aizrādīja, ka nu atnākuši citi laiki. Viņš
sacīja, ka latgaliešiem vairs nebūšot jābrauc uz
Maskavu un Pēterpili, nebūšot uz turieni jāmet savi
skati, bet ka tagad, sākot ar šo bridi, visiem jāskalo-
ties tikai uz galvas pilsētu Rīgu un mūsu mīļo dzim-
teni Latviju. Protams, tāda valoda bija ļoti patīka-
ma un vēl vairāk patīkama tādēļ, ka tā atskanēja no
Latvijas pirmā ministru prezidenta mutes. Ulmaņa
kungs aizrādīja, ka būšot vieglāka dzīve ari Latga-
les zemniekiem. Varēšot dabūt zemi, kam zemes
par maz, un visiem zemniekiem līdz divu zirgu saim-
niecībām, tās ieskaitot, nebūšot vairs jābrauc blakus
peļņas, bet viņi varēšot apsaimniekot savu zemi. Sa-
jūsma bija grūti aprakstāma. Visi sanākušie noklau-
sījās ministru prezidenta vārdus ar lielu aizrautību
un labprāt uzklausījās to, ka visi sīkzemnieki, kam ir
3—5 ha zemes, dabūs tik daudz zemes, ka varēs
strādāt paši savās mājās un nedomāt vairs par „bur-
lakošanu".

Bet viņi savās cerībās un dzirdētos solījumos ir
rūgti vīlušies. Tagad redzam, ka katru pavasari sim-
tiem un tūkstošiem cilvēku dodas uz Rīgu meklēt sev
darbu, lai papildinātu Rīgā iztrūkumu savā saimnie-
cībā tādā pašā veidā, kā viņi to agrāk darīja Pēter-
pilī un Maskavā. Šiecilvēki tagad ir spiesti katru pa-
vasari blandīties pa Rīgas plašajām ielām, vai doties
uz laukiem, kur viņi cerēja sagaidīt lielāko viesmīlību
no saviem brāļiem, jo visi mēs esam viena latviešu
tauta ar vienu kopīgu valodu. Tāpēc visi brauca
šurp, cerēdami, ka jutīsies kā savu brāļu vidū. Bet
viņus sagaidīja ar dzēlīgām piezīmēm, ar izsmieklu,
un beidzot aizvēra durvis. Viņiem bija jāiet uz mā-
jām. Lielceļu malās varēja redzēt ugunskurus, pie
kuriem sildījās latgaliešu laukstrādnieki, kas bija me-
klējuši darbu Kurzemes un Vidzemes saimniecībās.
Šādu stāvokli latgalieši sagaidīja solītās zemes. vietā.
Ja Ulmaņa kungs savus solījumus būtu izpildījis, tad
nevarētu liegt viņam runāt par laukstrādnieku ieve-
šanu no Polijas. Strādnieki, kas dzīvo pilsētās, tie-
šām nav sagatavoti lauku darbam. Latgaliešu strād-
niekiem ir pilnīga tiesība prasīt Latvijas valdībai dar-
bu savā dzimtenē. Jūs šo darbu viņiem negribat dot,
bet gribat dot Polijas pavalstniekiem.

Vēl tālāk jāsaka, ka tos pašus Latgales lauk-
strādniekus, kam ir 5—6 dēli, kas savā laikā bija
strēlnieku pulkos, sēdēja ierakumos un sala, tagad,
aizgājušus darbā pie baltiešiem, neuzskata par sev
līdzīgiem, lai gan viņi ir palīdzējuši izcīnīt brīvo Lat-
viju. Tagad viņiem saka: tu esi kalps, es saimnieks
— mums nav kopīgas valodas. Kurzemē un Vidzemē
ir ārkārtīgs naids starp saimniekiem, kalpiem un pus-
graudniekiem. Latgalē tāda naida nav. Šis naids
nepatīk latgaliešiem-strādniekiem, kad viņi atbrauc
peļņā pārējā Latvijā.

Šī naida izskaušanu nevar gaidīt no tagadējās
valdības. Viņa ir parādījusi savā darbā, ka viņai tu-
vāk pie sirds stāv bijušās Krievijas cara žandarmi
nekā pārējie pilsoņi.

Kādreiz kāds diezgan naivs latgalietis žēlojās
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par savu likteni mušu brīvajā Latvijā. Piemēram,
mušu valstī bijusi kāda pils, kurā dzīvojis muižnieks.
Tuvojoties šai pilij, mušu vectēvi aiz bailēm salieku-
sies. Tagad mušu valdība piešķīrusi šo pili tam pa-
šam muižniekam, kas bijis gubernators, un vēl klāt
arī pensiju. Laukstradniekiem-latgaliešiem zemi ne-
piešķir, lai gan viņi to varēja prasīt. Man liekas, ka
šis atzinums, vai drīzāk piedzīvojums ir tieši traģisks
un var but ļoti liktenīgs.

Beidzot savu īso runu, es gribētu teikt, ka stā-vokli, kāds tagad radies bezdarba jautājumā, un ne-
ciešamos apstākļus, kādos tagad atrodas visi pilsētu
un lauku strādnieki, mušu valdība — ne tikai taga-
dēja, bet arī iepriekšējās — nav centušās uzlabot;
tapec arī _ tagad mes neceram, ka valdība te ko iz-
darīs. Tapec arī iesniegtais pieprasījums ir vietā.

Tautas labklājības ministris te gan pūlējās at-
taisnot savu nacionālo valdību un apvainoja strād-
niekus-bezdarbniekus, it kā 20% viņu būtu tādi, kas
negribētu iet_ peļņa, kas negribētu iet strādāt. Man
jāsaka, ka mes šiem ministra kunga vārdiem neticam.
Es uzsveru, ka tagad ikkatrs bezdarbnieks strādātu,
ja tikai valdība dotu kādu darbu. Bezdarbnieki paši
apgalvo, ka viņi grib strādāt, lai tik valdība dod dar-
bu. Man šķiet, ka ministra kungam vajadzēja runāt
par to, ka katram bezdarbniekam jādod viņam pie-
mērots darbs, piemēram pilsētniekiem jādod darbs
pilsētas. Ne, to ministra kungs nedarīja. Neskato-
ties uz lieliem latgaliešu laukstrādnieku-bezdarbnieku
bariem, neskatoties uz viņu neapskaužamo stāvokli,
kad viņiem jāiet no_ vienas vietas uz otrupar kalpiem,
necerot kādreiz kļūt par saimniekiem, ministra kungs
solījās atļaut ievest strādniekus no ārzemēm. Tā tad
viņš vairāk gada par lauksaimniekiem. Tas nedrīkst
notikt. Man valdībai jāsaka, ka viņa vienkārši ne-
prot rīkoties Latvijas apstākļos, viņa neprot gādāt
par darba tautu. Bieži vien tagad mēs dzirdam dzie-
dam patriotisko_„Mes gribam būt kungi mūsu dzim-
tajazeme"; gadajiet,_lai nākotnē strādnieku bērniem
nebūtu jādzied: „Musu tēvi te cieta, mūsu asins te
lieta."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Jukšinskim.
, A. Jukšinskis (kristīgo zemnieku un katoļu frak-

cija)
^

Breikša kungs šeit skaidri pateica, kāpēc so-
ciāldemokrāti iesnieguši pieprasījumu tautas labklā-
jībasministrim, Jumstaču, kungi, bija jāparāda uz
ārieni, ka jus protestējat. No otras puses jums vaja-
dzēja atņemt kommunistiem trumpi, aizsteigties vi-
ņiem priekša un pateikt, ka jūs gādājat par bezdarb-
niekiem. Bet ja paskatāmies, vai jūsu darbi saskan
ar jūsu vārdiem, tad redzam pavisam ko citu. —

Dzirdējām Veckalna un Ankipana kunga runas.
Ankipana kungs teica, ka laukstrādniekiem jāgādā-
jot darbs. Bet ko teica Mendera kungs un citi? Vai
jus atceraties mušu parejasformulu — lai valdība no
bezdarbnieku fonda summām pusi līdzekļu atvēlētu
lauku bezdarbniekiem. Vai jūs toreiz nebijāt tam
pretī,, vai jus toreiz neteicat, ka mēs gribam atņemt
pilsētu bezdarbniekiem pabalstus? Vai jūs nebijāt
tie, kasatņemat laukstrādniekiem maizi, kas atņēmāt
laukstrādniekiem algu, kas atņēmāt laukstrādnie-
kiem darbu? _ Tagad jūs gribat šeit iestāstīt bezdarb-
niekiem, ka jus viņus aizstāvot!

Tautas labklājības ministris jau aizrādīja, ka 36
pilsētas 1. marta bija reģistrēti 36.500 bezdarbnieku.
Tas ir skaits, par kuru jusrūpējaties, kas jūs interesē
un kuriem jus_gribat, lai būtu darbs un maize; bet jūs
varat prasīt jūsu frakcijas biedrim Ankipana kungam,
lai viņš painteresētos, cik bezdarbnieku ir Latgalē. Es
jumsteikšu, kāvienā Latgales apriņķī ir daudz vairāk
bezdarbnieku neka visās- jūsu pilsētās. (J. Višna no
vietas_ „Kapec tad jus baidāties pieteikties?") Mēs
nebaidāmies, bet mes prasām: dodiet naudu, pārne-

Krājumā Saeimas Stenografu
birojā Rīgā, Saeimas laukumā.

/

siet sabiedriskos darbus uz laukiem. Bet ko jūs sa-
kāt? Sakait, vai uz laukiem sabiedriskie darbi tiek
sarīkoti.vai uz laukiem bezdarbniekiem tiek izmak-
sātas prēmijas, ko jūs te darāt? — Tas netiek darīts!
(/. Višņas starpsauciens.)

Tagad valdībai pārmet, ka viņa par maz darījusi
bezdarbnieku laba. Bet paskatīsimies, cik lielas sum-
mas ir izdotas bezdarbnieku labā. Šinī gadā bez-
darbniekiem izsniegts 4.512.000 latu; no šīs summas
3.684.000 latu par valsts sarīkotiem sabiedriskiem
darbiem un 82L000 latu — pilsētu sarīkotiem dar-
biem. Ta tad ka Veckalnam, ta arī Bruno Kalniņam
bija dota iespēja sagādāt saviem partijas biedriem
privileģētu stāvokli. Pie šīs lietas es vēlāk vēl at-
griezīšos un minēšu dažus konkrētus faktus.

Tautas labklājības ministrijai uz sociāldemokrātu
pieņemtas pārejas formulas pamata, kura pieņemta
1931. gada 11. novembrī un kurā bija teikts, ka val-
dībai jagada par to, lai pilsētu sabiedriskos darbos
nodarbināto bezdarbnieku atalgojums nebūtu mazāks
par 2 lati vīrietim un 1 latu 50 santimu sievietei. Tau-
tas labklājības ministrijai bija jāizdod attiecīgs rīko-
jums. Bet, kungi1, nav jāaizmirst, ka šim atalgoju-
mam nak klāt arī vel uzturs — 20 santimu par katru
ģimenes locekli, zābaku lāpīšana, īres maksa u. t. t.
Bet ko mes redzam, kas tanī pašā laikā notiek uz
laukiem? Mes redzam, ka uz laukiem cilvēki ne-
dabū pat putras paēst. U. Veckalns no vietas: „Kas
tad jums liedz viņus aizstāvēt?") Jūs to liedzat, Jūsuzstājaties pret to pārejas formulu, ka sabiedriskie
darbi jārīko arī uz laukiem! Ja uz laukiem strād-
nieks-bezdarbnieks dabūtu to pašu putru, ko šeit
izsniedz pilsētas bezdarbniekiem, tad tā viņam būtu
svētku diena. (A. Veckalns no vietas: „Jūs jau va-
rat pie savam baznīcām izdalīt strādniekiem putru!")
Veckalna kungs jau var savos tautas namos saviem
partijas biedriem izdalīt putru!

Mes redzam, ka pilsētu bezdarbniekiem atalgo-
jums ir bruņots; tas noteikts ne mazāks par 2 lati,
bet, aizbraucot mežu darbos, viņi dabū vēl 1 latu
prēmijas veida_ Lauku bezdarbnieks ir spiests strā-dāt bez jebkādam prēmijām, un jūs paši šeit aizrādī-
ja^ cik maz var nopelnīt mežu darbos. Jūs gribatprēmijas pilsētu bezdarbniekiem, Lai jūsu pilsētu bez-
darbniekiem paaugstinātu algas. Lauku bezdarbnie-
ki jus nemaz neinterese.

Mēs redzam, ko dara Rīgas pilsētas bezdarb-
nieki. No viena kalna uz otru smiltis pārvadā! Pats
darbs nav racionāls, un te valsts līdzekļi tiešām tiek
nosviesti zeme.

Tagad,_ kungi, atļaujiet man atgriezties pie tās
kartības, kāda pastāv Veckalna valstībā. Mēs zi-nām, ka vienkāršs mirstīgais — bezdarbnieks dienāvar saņemt tikai_2_latus un strādā viņš tikai 2 nedē-
ļas, Pec 2 nedēļām viņš dabū nelabprātīgu atvaļi-nājumu, kad viņam jāiet māja un jāgaida. Bet mēs
zinām arī, ka Brunīša leitnanti un Veckalna rokas
puiši ir dažādi pārziņi, gan lāpstu, tirgus un tačkupārziņi, un tie saņem diena Ls 4.60 un tiek nodarbi-
nāti bez pārtraukuma. Veckalna kungs, Jums pašam
bija izdevība vienu nedēļu atpakaļ piedalīties jūsu
biedru un „siseņu" komandieru apspriedē, kur Rū-
dzis, bijušais Saeimas deputāts, sita roku uz katedras
un.teica: bezdarbnieki ir sašutušipar to, ka mēs sa-
viem biedriem maksājam Ls 4.60 — vajaga maksāt
ne vairāk par Ls 3.— dienā. Beidzot Jūs paši bijāt
spiesti atzīt, ka esot nepareizi rīkojušies, nepareizi
atbalstījuši savus partijas biedrus, bijāt spiesti sama-
zināt viņiem atalgojumu no Ls 4.60 uz Ls 3.—.

Veckalna kungs, Jūs pārmetat tautas labklājības
ministrim, ka tas esot pāri darījis sievietēm-bezdarb-
niecem un mazgadīgiem bērniem, ka tiem liekot grūztsmagos truļus. Vai tad Jus, Veckalna kungs, ar žē-līgu sirdi nevarējāt likt šīs sievietes par darbu pār-
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zini? Kapec Jūspar pārzini likāt savu partijas bie-
dru? Redziet, Jūs ar tiem bezdarbnieku grašiem un
santīmiem tomēr gribat savu partiju stiprināt.

Es jau aizrādīju pagājušo gadu, kā jūs rīkojaties
viena otra_gadījuma; man noteikti bija zināmi fakti,
ka sacialdemokratu partijas biedri-bezdarbniekl tika
nodarbināti nepārtraukti — vienā rajonā strādāja 2
nedēļas un tad pārcēla uz otru rajonu, lai citi nezi-
nātu, ka sociāldemokrātu partijas biedri tiek nodar-
bināti bez pārtraukuma. Tā jūsu buķetei _ nāk klāt
vel viena roze. Jus pārmetat tautas labklājības mi-
nistrim; bet, kungi, paskataities, ko jūs paši darāt!

Vel drusku par tām prasībām, ko Veckalna
kungs uzstāda, par jūsu priekšlikumu — uzdot Sa-
eimai likvidēt dubultos amatus. Veckalna kungs, vai
starp jūsu darba apgādes vadītājiem nav tādas per-
sonas, kas ieņem 6 amatus? (Starpsauciens pa krei-
si: „Neviena!") Nav neviena? Es jums tūliņ no-
lasīšu veselu sarakstu un nosaukšu tās personas vār-
da, kas saņem 6 algas, kas ieņem 6 amatus. Jūsu
pienākums būtu rūpēties par to, lai jūsu pašu biedri
neieņemtu 6 amatus. Jūsu žēlīgām sirdīm vajadzētu
atdot šīs algas bezdarbniekiem. Vai Jūs, Veckalna
kungs, varbūt, pazīstat tādu Šteinu? Vai viņš nav
pilsētas valdes loceklis? Vai viņš nav skolotājs?
Vai jūsu biedrs Šteins nav skolotāju krāj-aizdevu
sabiedrības direktors, skolotāju savienības valdes lo-
ceklis, vai viņš nav turklāt vēl slimo kases valdes lo-
ceklis un slimo kases padomes loceklis? (Starpsau-
cieni.) Protams_ jūs par to varat tikai pasmieties. —
Tas pats man jāsaka par jūsu bezdarbnieku ķēniņu
Veckalnu. (Starpsaucieni.)

Pirms jūs pārmetat šīs lietas pilsoņiem un uz-
stāda^ tādas prasības, vai nebūtu laiks jums pašiem
parūpēties,_ lai jūsu pašu mājas viss būtu kārtībā, un
pec tam nākt šeit uz katedras ar pārmetumu pilso-
ņiem, ar prasībām.

Pirmais jūsupriekšlikums bija — uzdot valdībai
divu nedēļu laika izstrādāt vajadzīgo likumprojektu.
(Starpsaucieni; troksnis.) Jūs prasāt, lai valdība
divu nedēļu laika izstrādātu likumprojektu par bez-
darbu, tādu likumprojektu, kas katram strādniekam
nodrošinātu maizi un darbu, nodrošinātu peļņu. Mēs
varētu piekrist šādai jūsu prasībai, bet tikai ar vienu
kategorisku nosacījumu, un proti, ka jūs nedrīkstat
šķirot laukus no_ pilsetam. Jūs, kungi, aizmirstat, ka
šeit nav kaut kāda Anglija,_vai Krievija, kur ir lieli
rūpniecības centri, kur sociāldemokrāti var cerēt uz
lielu pilsētas strādnieku atbalstu un ar šo atbalstu
cerēt lielas lietas izdarīt. Arī jums, sociāldemokrā-
tiem, jāzina,ka Latvija nav rūpniecības valsts. Latvi-
ja ir lauksaimniecības zeme, un tāpēc viņā pirmā
vieta ir lauksaimnieks un laukstrādnieks. Mēs gri-
bētu dzirdēt no jūsu mutes, ka jūs vienreiz likšot
priekša atbalstīt laukstrādniekus un arī nabadzīgākos
lauksaimniekus. Tad mēs varētu ar jums saprasties
un varētu kopīgi pie šī jautājuma strādāt. Bet līdz
ko jus gribat šķirot laukus nost, līdz ko jūs negribat
atzīt, ka uz laukiem arī ir bezdarbs, mēs ar jums ko-
pīgus ceļus nevarēsim iet. Man jāsaka: vēl vairāk
— tāda gadījumā mēs būsim vēl nesaudzīgāki pret
pilsētu strādniekiem. Kungi, nevar šķirot lauku bez-
darbniekus no pilsētas bezdarbniekiem.

Pagājušā sēdē Cielēna kungs par galveno uz-
skatīja finanču ministri Zemgaļa kungu un nosauca
viņu par Latvijas Puankarē. Pēc šāda salīdzināju-
ma es arī uz Cielēna kungu varētu attiecināt vienu
vardu, be_t lai_ tas šoreiz paliek. Pagājušā sēdē viņš
mums mēģināja iegalvot, ka pilsētu strādnieki esot
nolīdzinājuši tranšejas, uzcēluši ēkas; pilsētu strād-
nieki ar savam asinīm esot izkarojuši Latvijai brī-
vību. Man jājautā: vai no tagadējiem pilsētu bez-
darbniekiem un strādniekiem 50% tanī laikā, kad iz-

cīnīja Latvijas valsti, nebij aiz Zilupes? Vai galve-
nie Latvijas valsts izkarotāji nebija laukstrādnieki un
lauksaimnieki?_ Pie Latvijas izcīnīšanas piedalījās
lauku iedzīvotāji, bet kad jādala līdzekļi, tad pilsētu
strādnieki grib sev lauvas daļu.

Tālāk — jūs atceraties, ka tad, kad Saeima pie-
ņema_ likumu par bezdarbnieku fondu, kurā 1% ie-
maksa_ uzņēmēji un ierēdņi, mūsu frakcija likapriekša, pusi no bezdarbnieku_ fonda līdzekļiem dot
lauku bezdarbniekiem. Jūs bijāt pret to. Kad tautas
labklājības ministris gribēja izdot rīkojumu par 50%
no bezdarbnieku fonda ienākošām summām nodoša-
nu bezdarba apkarošanai uz laukiem, jūsu presē pa-
rādījās raksti, ka tautas labklājības ministris gribot
atņemt bezdarbniekiem darbu un maizi. Tagad An-
kipana kungs te nak un saka, ka viņš arī aizstāvot
lauku bezdarbniekus. Es nedomāju, ka tik nopietna
frakcija par vienu un to pašu jautājumu vienā un tai
paša diena var izteikties tik divkosīgi. Lai nenormā-
lais stāvoklis reiz beigtos, lai nebūtu vairs pilsētu
bezdarbnieku-kungu un lauku bezdarbnieku-kalpu,
lai priekšrocības baudīt» ne tikai pilsētu bezdarbnieks,
bet arī lauku bezdarbnieks, es lieku priekšā pieņemt
pārejas formulu: „Saeima nolemj uzdot valdībai sa-
mazināt algas un atcelt piemaksas pilsētu bezdarb-
niekiem, paaugstinot atalgojumu valsts sabiedriskos
darbos uz laukiem." Tautas labklājības ministris
labprāt paaugstinās atalgojumu, ja bezdarbnieki strā-
dās uz laukiem, jo tad tas būs ražīgs valstisks darbs,
un bezdarbnieki tad veltīgi nevadās smiltis no vie-
nas vietas uz otru.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Zālītēm.

P. Zālīte (profesora Kārļa Baloža darba partija):
Godātie deputātu kungi! — Es nerunāšu ilgi, jo esmu
vel slims un ārsts man ir aizliedzis ilgi runāt. —

Visu cilvēku apmierināšana un laime, protams,
nav sasniedzama nevienā saimniecības sistēmā. Mū-
su mērķis var būt tikai cenšanās pēc taisnības.
(A. Eglīša starpsauciens.) Tā saka profesors Balo-
dis savas „Nakotnes valsts" 4. izdevuma 296. lappusē.
Es te šodienuzstajos profesora Kārļa Baloža darba
partijas vārda. (A. Eglīša starpsauciens.) Es Jums,
Eglīša kungs, pašlaik citēju nelaiķa profesora Baloža
vārdus. Tie daudz ko izteic. (A. Eglītis no vietas:
„_Cītīgi klausīšos, profesora kungs!") Paceļas jau-
tājums, ka šinī dziļas krizes laikā, kad Latvijā visas
kases ir tukšas, lai apmierinām visus bez darba pa-
likušos strādniekus, kā lai visiem bezdarbniekiem
spējam dot darbu un maizi! Un tomēr mums jā-
cenšas to panākt. Taisnība prasa,_lai mēs dotu dar-
bu un maizi visiem,_kam ta nav. Šāda prasība atskan
ne tikai mušu dienas, bet ir atskanējusi jaudziļā se-
natne; jau tad prasīts darbs un maize visiem valsts
iedzīvotajiem, visiem pilsoņiem. Piemēram, lielais
angļu filozofs revolucionārs, ko agrāk uzskatīja par
konservatīvu, par despotisma piekritēju, Toms Hobss,
(Thomas Hobbes 1588.—1679.), kas tagad nostādīts
pavisam, cita gaisma, ari prasa, ka valdībai jādod
darbs un maize visiem pilsoņiem, un, ja kāda valdība
to nespēj, tad viņa zaudē savas eksistences tiesības.
Šāda Toma Hobsa gara ir strādājuši un mācījuši tālāk
lielie angļu filozofi: Džons Loks un citi. Arī franču.
Vel šī mācība izpaužas pat Kanta filozofijā, kurš saka:
„Ja taisnība izzūd — paiet, tad nav vērts, ka cilvēks
pasaule dzīvo." —

Ceļas jautājums: kā tagadējā krizes laikā, kad
visas kases ir tukšas, lai panākam, lai bezdarbnie-
kiem būtu darbs un maize? Tomēr taisnība to prasa,
un mums bezdarbniekiem darbs un maize ir jādod.
— Es negribu te apvainot nevienu; mēs visi itin labi
zinām, kas ir vainīgs pie Latvijas tukšajām kasēm.
Tur spilgtus gaismas starus met arī Uniona bankas
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prāva. Mes arī zinām, ka tas mazās korrupcijas lī-daciņas ieiet cietuma; bet es jautāšu jums visiem:vai tas lielas arī tur ieiet? Vai viņas skar Temidaszobens? Ne! Mums nav vienādas taisnības.
Tagad nu es gribētu pieskarties kommūnistiem,

savam „kommunisti _kajam draugam" Mežuļa kun-gam, ja ēsta drīkstētu izteikties. Man pret to, koviņš te pagājušo reizi teica par bezdarbu, nav daudz,
ko iebilst; viņam bija daudz taisnības. Tomēr vienā
ziņa man ar visu sparu jāuzstājas pret viņu. Kur
mums jāpieliek visi speķi un viss prāts, lai mēs tie-
šam varētu iziet no krizes un sagādāt visiem darbu
un maizi, tur Mežuļa kungs runā par ieročiem un par
cīņu uz ielas. — Vai ta mēs pildīsim tukšās kases un
sagādāsim bezdarbniekiem darbu un maizi? Nē,
Mežuļa kungs, tur Jus ļoti viļaties! Man gluži vien-alga, ko Maskavas prese par mani domā; lai lamā-
jas, cik grib, es tam nepiegriežu nekādas vērības;
bet ticiet, Mežuļa kungs, labāk būtu, ja Jūs tur vi-
siem parūpētos sagādāt darbu un maizi, Jūs gan sa-
ka^

un lielaties_ ka tur nav bezdarba, ka visi ir labi
paedušiun apģērbušies, bet man jāsaka, ka tur valda
vel lielāks _maizes_ trūkums._ Ja jūs šeit aprakstāt,
kādos apstākļos jādzīvo strādniekiem mežu darbos
pie mums, ka viņiem esot jāsalstot, daudz jāciešot
u. t. t, tad, man šķiet, jus darītu labāk, ja jūs ap-
rakstītu, ka piejums Padomju Krievijā, Archangeļ-
ska jādzīvo strādniekiem mežu darbos, kādi viņiem
tur ir dzīvokļi. Vispirms aprakstait tur strādnieku
dzīvi, pastastait visu pec taisnības, un tad nāciet un
pamacait mus, kas mums jādara. Mēs labprāt no
jums — vismaz es — mācītos to, kas ir labs; es
labprāt ari no kommūnistiem mācītos to, kas pie vi-ņiem tiešam būtu labs. Man vienalga, kas mani mā-
ca; ja tik tas ir labs, tad es to arī labprāt pieņemu.
Vispirms izveidojiet savu 5-gadu saimniecību par
paradīzi untad nāciet un parmetiet mums; bet ka-
mēr jus strādājat tikai ar muti, kamēr jūs tikai aģi-
tējat, rīdāt strādniekus, skubināt viņus ķerties pie
ieročiem, tikmēr Jums ir vieta kur citur, ne Latvijas
Saeima. (Ķ. Mežuļa starpsaucieni.) Es pats esmu
izbaudījis meža stradnieka-cirtēja likteni. Kādreiz
sava jaunība es 5 gadus esmu strādājis mežā. Tas
bija priekš piecdesmit gadiem. Un tiešām, Mežuļa
kungs.es esmu gulējis tādas telpas, kādas Jūs šeitap-
rakstījāt. Šo māju sauca par kaupiņu māju, tāpēc
ka tur bija iekša _visvisādi kukaiņi un nepanesams
gaiss. Jus šeit tēlojat_bezdarbnieku dzīvi un likteni
mežu darbos un runājat arī par zāģiem un cirvjiem,
kas tur tiekot salauzti. Es Jums teikšu, ka prātīgs
strādnieks ļoti viegli unerti var iemācīties rīkoties
ar zāģi._ Ja strādnieks bus kaut cik uzmanīgs, tad ne-
viens zāģis nelūzīs, un par cirvju bojāšanos nevar
but pat ne runa.

Kā jau sacīju, jūs pateicāt daudz patiesības, bet,
diemžēl, ļoti daudz arī nepatiesības. Man jāuzstājas
ari pret tiem nepiedodamiem paņēmieniem, ko jūs ne-
skaitāmas reizes šeit atkārtojāt, kā lamas vārdiem:
pelēkais barons, budzis u. t. t. Sakait, kam tāda va-
loda Latvijas Saeima vajadzīga? Labāk rādait dar-
bus neka šādu rīdīšanu ar vārdiem. Es zinu un ļoti
labi pazīstu pelekos_ baronus. Daudzi no viņiem arī
ir vainīgi pie tagadēja posta; bet sakait: ko zemnie-
ku savienības līderi un agronomi viņiem ir mācījuši?
Viņi tiem ir dziedājuši tikai vienu dziesmu: pašiz-
maksu par lauku ražojumiem, piemaksas un atkal
piemaksas. _ Ta viņi ir ieaijājuši mūsu lauku saim-niekus — ka_ vecsaimniekus, ta jaunsaimniekus. Ti-
kai piemaksāt un_ piemaksāt! Piemaksāt par liniem
Latgale, piemaksāt pa_r sviestu un bekonu u. t. t. Vai"
kāds no viņiem ir macīts.ka mēs nevaram iziet no
vispasaules krizes, ja nerēķināmies ar pasaules tir-
gus cenām? Nelīdzēs nekas cits. Mums jāgādā par

to, lai mes varētu leti un daudz ražot kā labību, tā
sviestu un bekonu ;_jagada tapec par lētiem mākslī-
giem mesliem, par Ietam mašinām u. t. t. Sakait, vai
Ulmaņa kungs, kas ir galvenais vainīgais pie tagadē-
jas krizes, pie mušu tukšam kasēm, vai tas to ir mā-
cījis un pateicis? Vai vispārīgi zemnieku savienī-
bas līderi un agronomi to ir mācījuši? Nē!

Un nu piegriezīšos sociāldemokrātiem. Cielēna
kungs, kas zīmējas uz_ Jūsu runu, ko Jūs pagājušo
reizi teicat, tad man jāsaka, ka ar ļoti maz izņēmu-
miem es to visu varu parakstīt. Ari to, ko Jūs ru-nājat par mušu finanču sistēmu, un par to, it kā mūsufinanču ministris nebūtu redzams, un to, ko jūs citē-
jat no viņa. Tas tiešam ir ļoti dīvaini. Es varu kon-
statēt — man tas ir jāsaka šinī Augstajā namā un
jāsakatautai —, ka mums ir finanču ministris, un nav
finanču ministra. Tāpat kaprofesors Balodis sacīja,
ka Ulmanis, ejot pa līdzšinējo ceļu, novedīs Latviju
purva, tāpat es to pašu varēju turpināt un, uzskaitot
Ulmaņa grēkus, pateikt, ka Latvija ir jau purvā ie-
vesta. Ulmanis to ir padarījis. (A. Eglītis no vie-tas: „Ner_unajiet,_arī Jus esat palīdzējuši Latviju ie-
vest purvā!") Ne, Eglīt! Profesors Balodis un es
no ta brīdinājām. Jus mus neklausījāt. Ja būtu klau-
sīts, nebūtu krizes. — Atgriezdamies pie finanču mi-
nistra, atkārtošu: mums ir finanču ministris, un nav
finanču ministra. Es_ domāju, ka viņš nav savā īstā
vieta. Jums, sociāldemokrāti, tiešam ir labāki finan-
ču ministri, jums ir pat 2_personas. Man tiktos vie-
nam vai otram — vislabāk gan Bastjāņa kungam ^~uzticet šo posteni. Bet, sociāldemokrāti, man ir jums
jāpārmet, ka jus šo posteni nepieņemat. Jūs daudz
ko pārmetat mušu finanču ministrim. Viņam tiešām
ir grūts stāvoklis. Kases tukšas; viņšnav financists,
viņš nav finances studējis. (Starpsauciens pa kreisi:
«Profesora kungs, Jus jau arī esat koalīcijā!") Jūs
ta tad esat uzaicināti dot mums finanču ministri. Es
viņu apsveiktu. Vienīgi Bastjāņa kungs var šinī kri-
zes laika izvadīt Latviju no ta purva, kurā Ulmanis
un Ulmaņa darba biedri to ir ieveduši. Zemgaļakungs jau labprāt grib iet. Man pret viņu personīgi
nav gluži nekas pretim, esviņu cienu; Valsts Prezi-
dents viņš bija labs, bet ka_ finanču ministris viņš ir
slikts. Nevajaga nemaz but lielam financistam, lai
varētu saprast, ka viņš Latviju no finanču krizes
neizvedīs un nespēs dot visiem darbu un maizi, kam
tas bus vajadzīgs. Tāpat viņš nav arī tas vīrs, kas
ievedīs monopolu sistēmu, to, ko prasīja Balodis, bez
ka, t. i. īstu monopolu ievešanas, Latvija nav izve-dama no krizes.

Un nu vēl kas! Te ņēma vārdu arī Breikšakungs. Viņš minējāliela Raiņa vārdus. Es tos ne-apšaubu. Sava laika Rainis to tiešam ir rakstījis. Tas
irtaisnība. _ Bet es uzdrošinos apgalvot, ka Rainis
velak skatījās citam acīm, vismaz uz dažiem sociāl-
demokrātiem, t. i. daudz vēlāk pēc tā laika, kad viņš
rakstīja tos vārdus, ko šeit minēja Breikša kungs.
Ari es sakuma ta domāju ka Rainis Breikša minētos
vārdos. Pec pirmās runas, ko es dzirdēju Latvijā
no Bastjāņa kunga, man ta vien likās, ka viņš nepie-
der Latvijai,_bet Krievijai; arī man sākumā likās, ka
viņš interesējas tikai par Krieviju un savā runā apto grozās! Bet velak, iepazīstoties ar Bastjāņa kun-gu, es nācu pie citādas pārliecības. Vēlāk es nācu
pie tas atziņas, ka viņš ir viens no labākiem latvie- ?
šiem, viens no ? musu_ labākiem financistiem. Pēctam, kad es no Bastjaņakunga mutes pirmo reizidzirdēju viņa_ runu, bet velak ilgāku laiku nekā ne-
dabūju dzirdēt, eskada saruna reiz ar Raini viņam
aizrādīju uz Bastjāņa uzskatiem, sacīju, ka viņš ne-
pieder Latvijai, ka viņš tas patstāvību un labklājību
dara atkarīgu no Krievijas. Kāpēc es tā domājot
man jautajā Rainis. Es aizrādīju Rainim uz Bast-
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jāņa runu, kur arī Rainis bijis klāt. Tad Rainis man
apgalvoja, ka Bastjānis tagad iepazinies ar Latvijas
apstākļiem, domājot citādi. Viņš ir krietns Latvijas
darbinieks, piebilda vēl Rainis. Arī es vēlāk esmu
pārliecinājies, ka, sociāldemokrāts būdams, Bastjānis
tomēr ir cilvēks, kas jūt Latvijai līdz un no sirds;
lai viņš runā ir it kā internācionālists, savā sirdī viņš
tomēr ir palicis latvietis. (Starpsaucieni.) Arī Rai-
nis par tādiem pašiem atzina Bastjāni, Lorenču, Ru-
devicu un vēl citus. Mēs visi, ja tik gribam, ari so-
ciāldemokrātu aprindās varam atrast daudz ļoti
krietnus un godājamus vīrus. Uzskaitīt es tos visus
šeit negribētu. Tādēļ nav nekāda iemesla Breikša
kungam nākt demokrātiskā centra uzdevumā un no-
lasīt sociāldemokrātiem tādu lekciju. Demokrātiska-
jam centram pašam ir daudz kas labojams savā vidū.
Rainis vēlāk domāja un runāja citādi, ne tā, ka
Breikšs šeit sacīja.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Sudmalim.

E. Sudmalis (strādnieku un zemnieku frakcija):
Zālīte runāja beidzamais un griezās tieši pie mums,
jautājot par Padomju savienību. Es viņam gribu at-
bildēt ar vienu teikumu: Zālītes kungs, aizbrauciet
uz Padomju savienību, paskataities, kā tur strādā,
kas tur izdarīts, un Jums ies tāpat, kā gāja Bernhar-
dam Šovam, kas tur aizbrauca un pēc tam, atgrie-
zies rakstīja, sacīdams visai pasaulei: „Es biju tur
un redzēju visas tās šausmas un briesmas, par kurām
jūs runājat Vakareiropā, par kurām jūs rakstāt, un
man šīs šausmas ļoti patika. Kad šīs šausmas pār-
ņems visu pasauli, tad cilvēcei sāksies_ jauns laik-
mets, kāda vēsture vēl nepazīst." Vairāk man nav
vajadzīgs Jums te atbildēt.

Runājot tieši par šī vakara tēmu, ministris Ru-
bulis jau aizrādīja, ka bezdarba apkarošana pamatos
atkarājas no valsts un vispārīgā saimnieciskā stā-
vokļa un valsts saimnieciskās politikas. Arī sociāl-
demokrāts Cielēns savā P/2 stundas garajā runā ļoti
plaši runāja par pilsoniski-sociāldēmokratiskas valsts
vispārējo saimniecisko stāvokli jeb, kā viņš teica,
analizēja kapitālisma stāvokli. Pareizi, jo tieši pil-
soniski-kapitālistiskā saimnieciskā polītika ir vainīga
pie tagadējāskrizes un pie tā bezdarba stāvokļa, kādu
tagadējākrizes laikā ieņem bezdarbnieki. Tāpēc ru-
nāšu arī par vispārējo saimniecisko stāvokli, jo no tā
atkarājas arī bezdarba jautājums.

Nav taisnība, it kā Latvijā krize būtu vieglāka
nekā citās zemēs. Latvijā krize ir pārņēmusi visas
saimnieciskās dzīves nozares — kā zemkopību, tā
rūpniecību, tirdzniecību un pēdējā laikā sevišķi stipri
finances. Finances dezorganizē visu saimniecisko
dzīvi. Pietrūkst krēditu, ārzemju valūtas, sabrūk
valsts un pašvaldību budžeti, pietrūkst maksāšanas
līdzekļu. Finanču krize pastiprina un padziļina krizi
pārējās saimniecības nozarēs, un līdz ar to paslikti-
nās vispārējais stāvoklis. Piemēram rūpniecība pē-
dējā gadā ir sarāvusies uz 2/5. Mūsu tirdzniecība, se-
višķi ar ārzemēm, sašaurinājusies jau līdz 50%.
Iekšējais tirgus apgroza vairs tikai 65%—70%, un
transports iepriekšējā gadā samazinājies par 32% ;
bet ļoti raksturīgi, ka vienīgi transports no Padomju
savienības pēdējā gadā pieaudzis par 15%. Talak
krizi raksturo jēlvielu un pusfabrikātu ievedumu ie-
robežojumi, kas, saprotama lieta_ samazina arī izve-
dumus. Fabrikātu eksports pēdējo 2 gadu laika sa-
mazinājies par Vš.

Visa tā rezultāts tagad ir vispārējais saimnieci-
skais sabrukums, no kā visvairāk tomēr cieš visvai-
rāk nospiestie, t. i. bezdarbnieki, kuru stāvoklis ir tie-
šām briesmīgs. Patlaban 36 Latvijaspilsētās ir ap-
mēram 37.000 bezdarbnieku; tas ir pēc Tautas lab-
klājības ministrijas datiem. Protams, mēs zinām, kā

notiek bezdarbnieku reģistrēšana._ Mēs zinām, ka
vairums bezdarbnieku paliek ārpusē. Mēs zinām arī
to, ka Latvijā nav tikai 36 pilsētas, bet 54; tā tad lie-
lā daļā Latvijas pilsētu bezdarbniekus nemaz nere-
ģistrē, tāpat arī uz laukiem nē. Tāpēc īsto bezdarb-
nieku skaitu mēs nemaz nevaram noteikt; tas nekādā
ziņā nebūs 37.000, bet gan par vairāk desmit tūksto-
šiem lielāks.

Stipri, pieaudzis arī pa daļai strādājošo strād-
nieku skaits. Pēc valsts statistiskās pārvaldes biļe-
tena datiem pa daļai strādājošo skaits 1931. gada
beigās sasniedza 31% no visa strādājošo strādnieku
skaita. Saprotama lieta, ka tas krizi tikai padziļina.

Kā uz sevišķi raksturīgu parādību jāaizrāda uz
kapitālu bēgšanu uz ārzemēm. Ārzemnieki izņem
savus kapitālus no Latvijas bankām, no tirdzniecības
un rūpniecības uzņēmumiem, tāpēc,ka viņi baidās tos
zaudēt, un arī tāpēc, ka tie neatmaksājas. Te vainoja-
ma pati pilsonība ar savu pastāvīgo rīdīšanu un baidī-
šanu ar kommūnisma briesmām. Protams, cik tālu šīs
«briesmas" ir faktiskas, tik tālu kapitāliem jāaizplūst
uz ārzemēm, jo ārzemju baņķieri taču neatstās sa-
vus kapitālus apdraudētā zemē. Vēl tālāk krizi pa-
stiprina tas, ka zem vispārējās trauksmes iespaida
liela daļa vienkāršo noguldītāju paniskā ātrumā iz-
ņēma savus noguldījumus no bankām un tagad glabā
zeķēs.

Sakarā ar visu to ir radies maksāšanas līdzekļu
trūkums, sakarā ar to draud inflācija, sakarā ar to
veļas bankrotu vilnis, un sakarā ar visu to mēs saim-
nieciskā ziņā, nerunājot par politisko, esam nonākuši
bezdibeņa malā.

Kas tad nu vainīgs? Vai tiešām ir tā, kā te grib
jautājumu nostādīt sociāldemokrāti, ka, lūk, vainīgas
pilsoņu partijas, ka vainīgi nemākulīgie pilsoņu saim-
niekotāji? Vai tad neredzam, ka saimnieciskā krīze
ir visur, neatkarīgi no tā, vai valda Musolini — pilso-
nis kvadrātā, vai valda «sociālists" Makdonalds, vai
valda Ulmanis, vai valda Bastjānis? Tāpēc nav pa-
reizi vainot te Ulmani, vai Bastjāni. Ne viņu perso-
nīgā polītika te vainīga, bet vainīga ir visa kapitāli-
stiskā sistēma, kuru tie aizstāv; ir vainīga tā iekār-
ta, kas savu laiku ir pārdzīvojusi, kas ir miršanas
stadijā, kas nedod vietu jaunai iekārtai,kas cīnās pret
šo jauno iekārtu, ar Ulmaņiem un Bastjāņiem un vi-
ņiem līdzīgiem priekšgalā.

Krizi Latvijā pastiprina sevišķi tas, ka viņa ir
atrauta no savas dabīgās saimnieciskās bāzes, Pa-
domju savienības.

Mēs neredzam citas izejas, kā vienīgi revolucio-
nāru izeju no cīņas. Šo revolucionāro izeju strādnie-
cība aizstāv un par to cīnās.

Buržuāzijas pamata princips ir — apspiest
strādniecību, lai vēl vairāk to ekspluatētu, lai jolabāk
to ekspluatētu. Tagadējā krizes laikā buržuāzijas
saimnieciskais un reizē politiskais princips ir —? pār-
velt krizes nastas, cik var, uz strādnieku pleciem;
bet lai šo pārvelšanu izdarītu labāk, tad atkal un at-
kal, ar visstiprākiem līdzekļiem, jāapspiež strādnie-
cība.

Arī bezdarbnieku jautājums ir viens no krizes
pārvelšanas veidiem, jo bezdarbs vajadzīgs, lai rūp-
niecībai būtu rezerves armija, lai varētu labāk eks-
pluatēt pārējos strādājošos. Atraujot sociālos pa-
balstus bezdarbniekiem, buržuāzija tos savukārt iz-
dod savām vajadzībām: savām baznīcām, savai
armijai, policijai u. t. t.. Un beidzot — lētie spaidu
darbi, tā saucamie sabiedriskie darbi, kas vajadzīgi,
lai nosistu darba algas. Šos piespiestos spaidu dar-
bus, sabiedriskos darbus, izmanto ne tikai uzņēmēji,
bet arī valsts un pašvaldības ļoti plašos apmēros, iz-
manto lēto darba spēku_ maksājot,_ tikai 1/8, vai arī
1no patiesās darba vērtības. Tā buržuji turpina
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iedzīvoties uz strādnieku posta rēķina, uz bezdarba
posta rēķina, izmantojot bezdarbniekus piespiestos
spaidu darbos. Tāda ir vispārīgā buržuju saimnie-
ciskā polītika, un tāda ir arī tagadējā Skujenieka
valdības saimnieciskā polītika.

Analizējot šo politiku, mēs redzam, ka vispirmā
kārtā tā iziet uz importa un eksporta samazināšanu,
otrkārt — pavairo tiešos un netiešos nodokļus, kas
tagad visvairāk gulstas uz nabadzīgākiem tautas slā-
ņiem, uz strādniecību, un beidzot — pazemina algas.
Algu pazeminājumi skar ne tikai strādniecību, bet
arī ierēdniecību, skar visu sīkpilsonību valsts, paš-
valdību un privātos uzņēmumos.

Nav jāaizmirst ari sociālās apdrošināšanas sa-
šaurināšana, ko tagad turpina Skujenieka valdība.
Viņa turpina to darbu, ko bija iesākusi jau Ulmaņa-
Celmiņa valdība.

Tā ir fašisma saimnieciskā programma, ko rea-
lizē tagadējā valdība, tādi turpinot agrāko -valdību
politiku. Šī polītika ir novedusi pie plašām strādnie-
ku atlaišanām no darba. Tikai pagājušo nedēļu lie-
lā Hofa fabrika Jelgavā ir atlaidusi vairāk par 1200
cilvēku, un nupat pēdējās dienās arī Mīlmaņa fabri-
ka izbeiguši darbus, atlaižot 500 cilvēku. Tie būtu
tikai lielāki uzņēmumi; bet arī sīkos uzņēmumos
strādnieku atlaišana turpinās visu laiku.

Buržuāzijas saimnieciskā polītika ir novedusi
strādniecību vislielākā bezdarbā, visdziļākā ver-
dzībā un badā. Tāds ir tās pilsoņu saim-
nieciskās politikas rezultāts, kāda ir turpinājusies līdz
šim. Cieš ne tikai strādniecība, bet krizes nastas
lielā mērā pāriet jau uz sīkpilsonību, sevišķi
uz ierēdniecību. Sakarā ar to nemiers visā
valstī aug augumā. Visvairāk nospiesti bezdarbnie-
ki. Tie, protams, kā visvairāk nospiestie, ir arī vis-
aktīvākie un cīnās pretim. Bezdarbnieku uzstāšanās
dažādās Latvijas pilsētās izpaužas demonstrācijās
pret valdošo kapitālistisko iekārtu. Strādājošie vi-
ņiem pievienojas. To norāda ārkārtējais streiku
vilnis. Tagad, vissmagākās depresijas laikā, vis-
lielākā bezdarba laikā streiki tomēr neatslābst, bet
vienmēr pieaug. Nemiers pārņem arī ierēdņus un
sīkpilsoņus. Ir raksturīgi, ka taisni sīkpilsonība, kas
pagājušā rudenī Saeimas vēlēšanās gaidīja glābiņu
no tā saucamās Māras baznīcas lietas, tagad atjē-
dzas un redz savu vilšanos. Šī dēmagoģija tagad
sabrūk, un Māras baznīcas kavalieri bankrotē. Na-
cionālā atmoda izrādās pārāk rūgta taisni vidusslā-
ņiem, sīkpilsonībai, kurā lielā mērā ietilpst arī ierēd-
niecība. Velti demokrātiskais centrs un pārējās sīk-
pilsonību un vidējos slāņus reprezentējošās grupas
te atkal mēģina rīdīt sīkpilsonību pret kommūnistiem,
bļaut par viņu briesmām, satricināt tos pret strādnie-
ku un zemnieku frakciju. Mūsu frakcija, aizstāvot
pirmkārt strādniekus un nabadzīgo zemniecību, nav
arī pret mazo ierēdniecību, ne pret vidus slāņiem.
Ja kāds aizstāv šo vidusšķiru intereses, tad tā ir ti-
kai strādnieku un zemnieku frakcija un vispār revo-
lucionārā kustība. Bet negrib un nespēj to aizstāvēt
patentētie sīkpilsoņu aizstāvji — demokrātiskais
centrs un citas sīkās grupas.

Ir bankrotējusi tā finanču polītika, ko vēl tagad
reprezentē demokrātiskais centrs ar savu ministri
Zemgali. Gluži velti būtu nostādīt Zemgala kungu
par Latvijas Puankarē, vai citādi. Viņa polītika sa-
bruka, un viņam būs jāatgriežas savā notāra kantorī,
un, varbūt, viņa vienīgais ieguvums būs tas, ka „Se-
vodņa" korrespondenti ar pazīstamo interviju būs
piegādājuši viņam plašāku klientūru.

Spriežot pēc saimnieciskās pārorientēšanas,
grozās arī politiskais stāvoklis, un tagad jau ceļ gal-
vu tās grupas, tie lielpilsonības slāņi, ko reprezentē
Arveds Bergs. Arveds Bergs laužas jau gar Saeimas

durvīm. Ja sekojam tiem rakstiem, kādus atrodam
„Latvī", tai politikai, ko Bergsatbalsta, tad redzam,
ka paceļas jautājums par atklātas fašistiskas dikta-
tūras ievešanu. Vai tagadējā valdība ir pret šo po-
litiku? Vai tā nav ceļa sagatavotāja atklātai fašisma
politikai? Tas tiešām tā ir! Nav tur nekādu pret-
runu. Buržuāzijas, mērķis — izbīdīt pie varas brī-
žiem vienu, brīžiem otru grupu — kā vajadzīgs. Vai
tā ir Berga-Ulmaņa-minoritāšu koalicija, vai sociāl-
dēmokratu-zemnieku savienības lielā koalicija, kas
nāks, mēs zinām, ka turpmākās koalīcijas un valdī-
bas mērķis var būt tikai viens: fašistiskā diktatūra.
Strādniecībai un bezdarbniekiem, kas šeit visvairāk
ieinteresēti, tas nozīmē tikai represijas, politisko un
saimniecisko spaidu pastiprināšanos; tas nozīmē no
sausā režima pāriet uz slapjo, t. i. no tagadējām pip-
kām uz asins izliešanu. Asins izliešana, kas tagad
izmēģināta vēl tikai atsevišķos gadījumos, turpmāk
var pārvērsties par sistēmu.

Bet tagad, runājot tieši par iepriekšējās Saei-
mas sēdes pusotras stundas garo deklaratīvo sociāl-
demokrāta Cielēna runu, jāapstājas pie tās, lai
raksturotu sociāldemokrātu stāvokli.

Cielēna uzstāšanās, valsts saimniecisko politiku
novērtējošā runa raksturoja to, ko mēs par viņiem
esam jau izteikuši agrāk, proti, ka sociāldemokrāti ir
buržuāzijas kreisais spārns. Tā ir barjera, kam jā-
nosargā masu nemiers pret kapitālistisko iekārtu.
Tā ir buržuāzijas sociālā rezerve, kas tiks izlietota
turpmākiem gadījumiem un ko gan maskētā, gan at-
klātā veidā izmanto jau tagad.

Cielēns kritizēja kapitālistisko saimniecību, jeb,
kā viņš izteicās — kapitālistiskās saimniecības pur-
vu. Cielēns kritizēja gan, bet no kāda viedokļa?
Vai no strādniecības viedokļa viņš to darīja, vai no
bezdarbnieku viedokļa? Viņš kritizēja šo kapitā-
listisko saimniecību tikai no kapitālistiskā viedokļa,
un pie tam ar abām kājām stāvēdams šai kapitālismā
iekšā, ar visām četrām grimstot līdzi šai kapitālisma
purvā, kupā, pēc viņa vārdiem, Latviju ved pilso-
niskā valdība. No šī tīri pilsoniskā viedokļa, no šī
kapitālistiskā viedokļa raugoties, Cielēns kritizēja
kapitālistisko saimniecību.

..Neesot nekādas sistēmas valsts saimniecībā,
valdot pilnīgs_ saimniecisks chaoss, pilsoņi vedot
ārkārtīgi nemākulīgu valsts saimniecību, nepārdomā-
jot saimniecisko politiku." — Tie ir izvilkumi no Cie-
lēna runas. Mēs nepavisam nedomājam, ka pilsoni-
skā saimniecībā trūktu sistēmas. Gluži otrādi: mēs
redzam, ka pilsoniskā valdība, pilsonība realizē siste-
mātisku, apdomātu plānu. Tikai kā interesēs? Vai
strādniecības interesēs? Es domāju, mēs visi viņam
piekritīsim, ka nē. Un tā ir ļoti mākulīga, apdomāta
polītika, ko yed_ pilsoniskā valdība savas šķiras inte-
reses. Sociāldemokrāti, stāvot uz šī paša viedokļa,
praso _ labot šo saimniecisko politiku, prasot vest
vel makulīgāku politiku, nekā to dara tie, kas pašreiz
izved šo pilsonisko šķiras politiku. Sociāldemokrāti
prasa izvest valsti no tā chaosa, kurā tā novesta it
ka pilsoņu nemākulīgās rīcības dēļ. Tas nozīmē,
ka sociāldemokrāti vēl stingrāk uzstātos, ka sociāl-
demokrāti vēl sistemātiskāk izmantotu strādniecību,
lietotu vēl lielākas, sistemātiskākas represijas, sevi-
šķi pret bezdarbniekiem. Sociāldemokrāti to pašu
pilsoniskās valsts saimniecisko politiku tikai siste-
matizētu, padarītu vēl stingrāku attiecībā pret strād-
niekiem un bezdarbniekiem; bet vai tas līdzētu, ir
jautājums. Runa var būt tikai par tagadējā stāvokļa
saglābšanuuz laiku,bet ne novēršanu uz ilgāku laiku.

Es_ gribu teikt_ ka sociāldemokrāts Cielēns pārāk
vulgāra un atklāta veidā deklarēja savu pilsoniskās
valsts glābšanas politiku — tik atklātā veidā, kādā
sociāldemokrāti to līdz šim nebija darījuši. Es nere-
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dzeju, vai Menderis tobrīd sarka, vai bālēja, bet es
zinu, ka Mendera polītika kapitālisma glābšanas ziņā
ir daudz slīp_etaka,_ daudz viltīgāka un daudz labāk
maskēta neka Cielēna polītika. Mendera polītika ir
ricinejļa, ko grib iespricēt strādniecībai, ievīstīta
«sociālisma" kapseles._ Menderis šo politiku prot
daudz labāk neka Cielēns. Mendera u. c. sociālde-
mokrātu deklarētais valsts kapitālisms ir tieši no-
rakstīts no Austrijas «marksista" Otto Bauera
rakstiem. Šī valsts kapitālisma īstais mērķis ir se-
kojošais.

Tagadējais pārejas laikmets strādniekiem jāuz-
skatot par tādu laikmetu, caur ko mēs ejot uz sociā-
lismu, uz ko vedot_ arī valsts kapitālisms. Tāpēc
jaatturoties no uzstāšanās pret represijām. Strād-
niekiem jaapmierinoties, jo iešot labāk. Tas ir so-
ciāldemokrātu jaunais evaņģēlijs, ko sludina Mende-
ris un C_o._ Šis sociāldemokrātu evaņģēlijs ir vēl
reakcionārāks neka vecais mirstošais baznīcas evaņ-
ģēlijs, Viņa sociālā un saimnieciskā nozīme pret
strādniecību ir daudz reakcionārāka.

Šo jauno evanģēliju _propagandē sociāldemokrāti.
Pirmā kārta valstij jācenšoties nostāties privātu
saimniecību vieta, valstij jākontrolējot rūpniecība,
tirdzniecība un jaievedot monopoli. Monopoli ir pats
galvenais-valsts kapitālisma lozungs. Ko mēs re-
dzam_ Latvija? Ko ir devis sociāldemokrātu propa-
gandētais cukura monopols? Tie, kas agrāk cuku-
ru pirka, tagad to vairs nevar pirkt viņa sadārdzi-
nāšanas deļ.

Tālākais sociāldemokrātu propagandētais un aiz-
stāvētais likums ir — par bezdarba apkarošanas
fondu Tautaslabklajības ministrijā, ko Saeima pieņē-
ma ziemassvētku laika. Ko šis fonds ir devis strād-
niecībai? Mes balsojām_ pret to un jau toreiz aiz-
rādījām, ka tas tikai izsūks strādniecību, un tā tas
arī ir noticis. Pagājušā sēdē tautas labklājības mi-
nistris pateica, ka bezdarba apkarošanas fondā, kas
sakrājas no pašu strādnieku un ierēdņu iemaksām,
ienākuši tikai kādi 200.000 latu, bet vajadzējis ienākt
apmēram 1.500.000 latu. Kāpēc šī summa nav ienāku-
si? Kur ta palikusi ?_l,zradas, ka ir tāpat kā ar slimo
kasu iemaksām: uzņēmēji gan iekasē no strādniekiem
summas, bet patur tās savās kabatās, un tāpēc tās
bezdarba apkarošanas fondā nemaz arī nenonāk.

Pieņemot šo likumu, toreiz pieņēma arī pārejas
formulu, ar kuru noteica, ka pusi no bezdarba apka-
rošanas fonda summām var izlietot lauku ceļu labo-
šanai. Tas nozīmē, ka pusi no šīm summām var iz-
lietot izpeļņai lauku budžiem. Arī tas ir viens no
sociāldemokrātu aizstāvētiem valsts iniciatīvas pro-
jektiem.

Velta ir Cielēna un citu sociāldemokrātu stā-
stīšana, ka šis valsts kapitālisms ir pāreja uz sociā-
lismu. Sociāldemokrātu mērķis ir atturēt strādnie-
kus no cīņas, piespiesttos apmierināties ar viņu paš-
reizējo stāvokļi. Cielēns tagadējo kapitālistisko si-
stēmu aizstāvēja nevis ar parasto sociāldemokrāti-
sko noteikumu .ka jāizvēlas mazākais ļaunums; nē,
viņš to aizstāvēja no visas sirds. Cielēns te runāja
par purvu, kūja esot iestigusi_ Latvijas saimniecība.
Viņš šai purva redzēja jau zilas uguntiņas — nāves
uguntiņas un grib ar strādnieku sviedriem šo purvu
nosusināt, grib uz strādnieku mugurām un pleciem
uzvelt šī purva nosusināšanas darbus. Viņš grib, lai
strādnieki šo glābšanas darbu strādātu kopā ar pil-
soņiem.

Tautas labklājības ministrim Rubulim un sociāl-
demokrātam Cielenam ir kopējs mērķis. Rubulis vai-
rāk runajapar represijām un_ spaidiem, kas jālieto-
jotpret strādniekiem, bet Cielēns grib panākt to pašu
ar mīļiem iestastījumiem un iespaidojumiem. Tā tad
uzstāšanas forma un līdzekļi ir dažādi, bet mērķis ir

viens un tas pats — glābt tagadējo kapitālistisko
iekārtu. Cielēns saka, ka buržuāzija esot novedusi
visu saimniecību purvā, un vienīgie, kas no šī purva
varētu izglābt, esot sociāldemokrāti. Bet vai tad so-
ciāldemokrāti tāpat nav bijuši vainīgi pie šī sabruku-
ma un kapitālisma purva? Vai šinī purvā sociāldemo-
krāti neiegrūda strādniecību jau 1919. gadā, ar iero-
čiem rokas karodami pret strādnieku Latviju? Pēc
tam 13 gadu viņi ir bijuši līdzvainīgi šinī saimniecībā.
Vaitad nav vienalga, vai vienu brīdī ministru krēslos
sedeja Bastjānis, Rudevics, Cielēns, otru bridi Ulma-
nis, vai cits kāds no labā spārna, un trešo brīdi'viņi
ir sēdējuši kopā? Kāda tam nozīme, ja vienu brīdi
sociāldemokrāti ir pozicijā, un opozīcijā ir Ulmanis,
bet ojru brīdi ir Ulmanis pozicijā, un opozīcijā ir so-
ciāldemokrāti? — Izšķirības te nav nekādas; visus
šos gadus ta ir bijusi tikai varas maiņa no vienām
rokam otrās ar vienu mērķi — sargāt Un glābt ka-
pitālistisko iekārtu un buržujisko valsti.

Tālāk Cielēns sacīja burtiski tā: «Man jāsaka,
ka Latvijas bankai pieder izšķirošā loma mūsu valsts
saimniecība, un tā noteic viņas virzienu. Tomēr Lat-
vijas bankai nav bijis nekāda plāna, nav bijis nekā-
das sistēmas." Kas tad ir vadījis šo banku? Daudz
gadu to ir darījis sociāldemokrāts Celms un viņš kā
galvenais vadītājs ari nav par šo plānu rūpējies un
nes galveno atbildību, Jūs, Celma kungs, taču tur
bijāt galvenais komandieris! Arī šobrīd šinī bankā,
šinī ļoti svarīgajā iestādē_ sēž jūsu Lindiņš un citi,
kuri gan ir jau iespeciālizējušies, izsaimniekojot jūsu
pašu organizācijas, «Kultūras balsi" u. t. t.

Kas tad ir_ vainīgs pie visas šīs saimniekošanas
bez plāna? Ka rokās visus gadus ir bijusi Valsts
kontrole ? _ Vai Valsts kontrole nav tas aparāts, kas
savas rokas tur visas saimnieciskās dzīves galus?
Šī _ iestāde visu laiku ir bijusi sociāldemokrātu rokās.
Tapec man jāsaka, ka tas ir vai nu absurds, vai arī
melīgi teikts, ka sociāldemokrāti nav vainīgi pie ta-
gadēja sabrukuma, pie_ tā kapitālisma saimnieciskā
purva, kāda tagad nonākusi visa valsts saimniecība.
Gluži otrādi! Jūs, sociāldemokrāti, esat vainīgi vai,
pareizāk sakot_ līdzvainīgi. Jūs esat līdzvainīgi pie
ta stāvokļa, kāda tagad atrodas visa strādniecība,
kāda tagad atrodas bezdarbnieki. Jūs esat līdzvainī-
gi par to, ko solījāt 1918. un 1919. gadā; toreiz jūs
solījāt strādniekiem labklājību, brīvību un tiesības.
To vieta jūs esat noveduši, strādniecību tagadējā
stāvokli, tagadēja purvā.

Tagad jūs esat nonākuši pie tāda punkta — pie nā-
ves punkta, no kura izejas vairs nav. Man nav vaja-
dzīgs uzskaitīt rezultātus, aprādīt apstākļus, kādos
tagad atrodas strādniecība. Tagad sociāldemokrātiem
ir tieksme uz priekšu vēl aktīvāk piedalīties valdībā,
ieejot varbūt atklāti lielajā koalīcijā, pretēji tagadējai
taktikai, kad tie valdību atbalsta pasīvi, dažreiz šķie-
tami nostādamies opozīcijā. Mēs redzam šo sociālde-
mokrātu tieksnh ieiet lielajā koalīcijā un aktīvāk strā-
dāt pie tagadējas kapitālistiskās krizes novēršanas.
Sakara ar to jau ir noticis apvērsums sociāldemokrātu
frakcijas galma, sakarā_ ar to gatavojas pučs sociāl-
demokrātu organizācijas un komitejās, kur tuvākā
laika gaidāmas velēšanas. Mēs zinām ļoti labi, kāda
revolūcija tiek gatavota sociāldemokrātu kongresā
aprīļamenesī, lai_sagatavotu_ ceļu lielajai koalīcijai,
kaska draudoša ena stāv mūsu priekšā. Un te jā-
atgādina pašu sociāldemokrātu t. i., Buševica vārdi,
ko_ viņš ir teicis par lielo koalīciju, rakstīdams «So-
ciāldemokrāta" ievada: «Vai tiešam jūs, biedri, gri-
bat uzņemties pilsoņu šinderu lomu?" Un tiešām
sociāldemokrāti grib uzņemties šo šinderu lomu.
Tikaivarbut bus tā, ka uz bukas sēdēs Cielēns, bet
pakaļa sēdes šis pats Buševics, kas uzstājās pret šo
šinderu lomu; turpretim ratos grib iejūgt strādnie-
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čību. Vai tas izdosies, par to mēs šaubāmies. Jā-
šaubās, vai sociāldemokrātiem izdosies šie viņuplāni,
kas pirmā kārtā irkapitālisma glābšanas plāni.

Te Cielēns mus_ salīdzināja ar anabaptistiem, ar
kādu reliģiozi-revolucionaru sēkti, Tam pretim es
gribētu teikt, ka jūsusociālfašistiskā partija nodar-
bojas vienkārši ar pūšļošanu un brīnumdakterību.
Nekāda pūšļošana un brinumdakterība nevar izārstēt
tagadējo kapitālistisko sistēmu; bet tie, kas nodar-
bojas ar kapitalisma_ glābšanu, pārvēršas par pestī-
šanas armiju, vai,_kā franči saka «Armee de salut",
par kapitālisma glābšanas armiju. Tāda ir jūsu loma,
preteji_ anabaptismam.

Tāpat kā pilsonībā ir divi virzieni, kas cīnās par
vienu mērķi, t. i. tagadējās valdības sīkpilsoniskais
fašistiskais virziens unberģistu lielpilsoniskais vir-
ziens

^
tāpat divas brigādes ir ari sociāldemokrātu

partija, kas ir sadalījušas darbu, lai cīnītos un vestu
uz _ vienu mērķi, Ta viena ir ministru brigāde, at-
klāta socialfašistiska sistēma; tā otra ir slīpētāka —
kreiso trikuun kreiso frāžu polītika, ar maskēto Men-
deri priekša. Strādniecībai šī beidzamā, maskētā
sistēma ir daudz bīstamāka nekā atklāti socialfaši-
stiska Cielēna polītika. Mendera polītika strādniecī-
bai ir daudz bīstamāka, jo ir meligāka un maldinošā-
ka. Ta tad tāpat ka buržuāzijai, arī sociāldemokrā-
tiem ir divi spārnu Un buržuāzija savu mērķu sa-
sniegšanai manevrē ar visiem saviem spārniem — ar
sociāldemokrātisko, ar sīkpilsonisko, ar lielpilsonības
atklāto fašisma spārnu; tas visas irburžuāzijas rezer-
ves, tie visi ir buržuāzijas speķi, ko visu laiž darbā,
lai glābtu savu stāvokli.

Kāds ir mūsu stāvoklis? Mēs, cīnīdamies par
šīs dienas prasībām, neizlaižam iz acīm tālākās per-
spektīvas; cīnīdamies par šīs dienas daļējam prasī-
bām, mes cīnāmies par tālākiem galējiem mērķiem.
Bet tie nav sasniedzami ar tiep līdzekļiem, ko mums
provokatoriski grib uzspiest demagoģiskā pilsonība:
it ka mēs sauktu uz terroru un aicinātu uz laupīšanu.
To lai dara pilsonības provokatori; mums ar to nav
jānodarbojas. Mūsu revolucionārā taktika ir citāda.
Tanav individuāls terrors, vai anarchisms. Mūsu
nolūki un mērķi ir atklāti, skaidri zināmi; tā ir re-
volucionārā masu cīņa par strādniecisku Latviju.
Tā ir strādniecības un bezdarbnieku kopējā cīņa.

Taī pašā reizē mēs cīnāmies par mūsu stāvokļa
uzlabošanu tūlīt esošos apstākļos, t. i. par strādnieku
un bezdarbnieku stāvokļa uzlabošanu. Mūsu cīņas
programmā ietilpst bezdarbnieku stāvokļa uzlaboša-
na jau šodien.

Reāli šodien prasām savienību, saimniecisku
savienību ar Padomju savienību, prasām paplašināt
saimnieciskos līgumus ar Padomju savienību. Tas
dos strādniekiem darbu un maizi. Jau šodien Pa-
domju savienība dod darbu Latvijas strādniecībai,
bet šos sakarus izveidojot un paplašinot, darba un
maizes netrūks.

Reizē ar to mēs prasām kā strādniekiem, tā arī
bezdarbniekiem ne tikai saimnieciskus' uzlabojumus,
ne tikai saimnieciskus sakarus ar Padomju savienību.
Reizē ar to mēs uzstādām politiskas prasības un,
pirmkārt, prasām politiskas tiesības strādnieku šķirai
un bezdarbniekiem. Mēs prasām tiesības organizē-
ties, prasām preses brīvību, sapulču tiesības, kuru
tagad strādniecībai nav. Un kamdēļ nav? Vien-
kārši tamdēļ, ka visa buržuāzijas polītika tagad iziet
uz to, lai iespējami vairāk apspiestu strādniecību, lai
to apspiestā veidā vēl jo vairāk izmantotu. (V. Bast~
jānis no vietas: «Vai Padomju savienībā brīvība
ir?!") Bez šaubām, ka Padomju savienībā viss tas
ir! (Starpsaucieni; smiekli.) Padomju savienībā
ir darbs visiem strādniekiem, kamēr visā pasaulē jūs
redzat tikai bezdarbu. (Starpsaucieni; smiekli.)

Padomju savienības stāvoklis arvien uzlabojas, un
jūs paši redzat, ka tā lieta tuvojas atrisinājumam vis-
pasaules apmērā. (Starpsaucieni.) Ka reiz padom-
ju savienība būs visā pasaulē, par to, Bastjāņa kungs,
nešaubāties arī Jūs. (Starpsaucieni.)

Tagad, atgriežoties beidzot pie ministra Rubuļa
atbildes, man jāsaka, ka tā bija tāda, kādu varēja sa-
gaidīt tikai 1905. gadā un kādu varēja dot ministris
Trepovs, vai kaut kāds tamlīdzīgs. Ministris Rubu-
lis vairāk reižu atkārtoja strādnieku un bezdarbnie-
ku ieskatus, ka lauku darbi esot nepanesami, ka la-
bāk esot pakārties nekā iet uz laukiem strādāt u. t. t.
Tiešam par tādiem vergu darbiem, kur labāk pa:
kārties neka strādāt, izvēršas sabiedriskie darbi mi-
nistra Rubuļa un sociāldemokrāta Šteina vadībā.
Tādu. teicienu viņa runā ir vairāk: ja vajadzēšot
meža strādāt, tad labāk iešot sist Talsu kungus, la-
bāk sēdēšot cietumā nekā strādāšot šo darbu.

Talak Rubuļa kungs ļoti atklātā veidā deklarē-
ja valdības viedokli pret bezdarbniekiem. Valdība
izbeigšot ļaunprātīgu bezdarbnieku musināšanu, ļaun-
prātīgu baumu izplatīšanu un centīšoties visiem lī-
dzekļiem bezdarbniekus novietot uz laukiem. Ko tas
nozīme? Tas nozīmē, ka Rubulis tiešām lietos visas
represijas tāpat kā tagad, bet daudz pastiprinātākā
mēra, un ar visiem spaidu līdzekļiem bezdarbniekus
izsutīs uz laukiem vergot. Es saskaitīju ministra
Rubuļa atbilde kādus 25 teikumus, kur viņš lietoja
vārdus «represijas" un «spaidus" pret bezdarbnie-
kiem. _Trūkst_ ka viņš beigās būtu izsaucies: «Un
par visam lietam valdība šaus uz bezdarbniekiem!"
Tas būtu bijis konsekventi.

Ja tiešam Rubulis grib nodarboties ar tādu politiku,
ar kādu 1905. gadā nodarbojās cara iekšlietu ministris
Trepovs, kas bija ietverta vārdos .,»e>Kajiei_ naTpo-
hob", tad es varu teikt, ka bezdarbnieki atbildēs vi-
ņam ar tādu pašu politiku. Tādi apstākļi var pienākt
ļoti drīz. Ja turpināsies tagadējais stāvoklis, jasaim-
nieciska krize pastiprināsies, tad beigas pienāks vis-
drīzākā laika. Strādnieki kopā ar bezdarbniekiem
darīsvisu, laireiz šo stāvokli izbeigtu — izbeigtu ne
ar kādiem glābšanas līdzekļiem, ne ar kādiem zāļo-
šanas un pūšļošanas paņēmieniem, ko ieteic sociāl-
demokrāti, bet radikāli pārmainot tagadējo saimnie-
cisko un politisko sistēmu, cīnoties par strādnieku
un zemnieku Latviju, par darba tautas Latviju —
pret buržuāzijas un sociāldemokrātijas savienotām
brigādēm. Un nav šaubu par to, kas šinī cīņā
uzvarēs.

Priekšsēdētāja biedrs J. Pabērzs: Vārds depu-
tātam Lejiņam-Lejam.

J. Lejiņš-Leja (zemnieku savienība): Augstais
nams! Šķiet, ka pēc visa tā, kas te runāts bezdarb-
nieku jautājumā, vairs nebūs palicis pāri nekas, ko
teikt. Tomēr jāsaka, ka vēl joprojām var runāt ļoti
daudz šai sarežģītā jautājumā, un vēl aizvien pa-
liks tik daudz lietu neapskatīts un neapgaismots, ka
par to aizvien vēl varēs runāt. Patlaban gribu tik
ar_ nedaudz piemēriem un datiem illūstrēt pašreizējo
stāvokli, lai rādītu, cik nedibināti ir daudzie pārme-
tumi valdībai, ko ir izteikuši interpellācijas iesnie-
dzēji.

Vispirms gribu citēt dokumentus, kas ir nākuši
no iestādēm, kuras vai nu ir revidējušas bezdarbnie-
ku stāvokli sabiedriskos darbos, vai arī kā citādi de-
vušas savu atsauksmi šai jautājumā.

Pirmais piemērs ir par Šlīteres mežniecībā meža
darbos nodarbinātiem bezdarbniekiem. Ziņotājs rak-
sta ta: «Strādnieki, kas grib strādāt, ir pilnīgi ap-
mierināti ka ar dzīvi, tā arī ar darba apstākļiem un
izpeļņu. Nemierā ir tikai tie, kuru izpeļņa nepār-
sniedz Ls 1.— dienā, bet šie strādnieki ir tādi, kas
darbā ierodas tikai pīkst. 10-os un mājā iet jaupīkst.
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14-os." — Es domāju, no šī citāta ir pilnīgi skaidrs,
kas tie par strādniekiem, kuru dienas alga nepār-
sniedz Ls 1.— dienā. Ja ir tādi strādnieki, kas darbā
ierodas tikai pīkst. 10-os no rīta un 2-os jau iet prom,
tad neviens nav vainīgs, ka viņu izpeļņa tik maza.

Nākošais ziņojums ir no Gulbenes rajona Balvu
virsmežniecības. Te meža darbos nodarbināti 42
bezdarbnieki no Daugavpils un 40 bezdarbnieki no
Ludzas. No šiem 82 bezdarbniekiem patlaban darbā
palikuši tikai 32; pārējie bezdarbnieki darbu patvarīgi
atstājuši. Aizbēguši galvenā kārtā Daugavpils bez-
darbnieki un bēgot paņēmuši līdz virsmežniecībās
darba rīkus — zāģus, vīles u. t. t. Tā tad viņi aizbē-
guši un bez tam ari instrumentus paņēmuši līdz.
Balvu virsmežzinis šo bezdarbnieku grupu raksturo
ka norūdītus sliņķus, kuri, pēc visiem norādījumiem,
nav gribējuši nekādu darbu strādāt, bet kuriem gan
esot bijuši kādi citi nolūki. No šiem bezdarbniekiem
12 cilvēku Sitas stacijā mēģinājuši iekļūt vilcienā bez
biļetēm. Kad tas nav izdevies, viņi sacēluši lielu tra-
ci un aizbēguši Jaunlatgales virzienā kājām.

Tālākais ziņojums ir par Rīgas-Skaņkalnes
jaunbuvejamas šosejas darbiem. Šeit ziņo, ka 14.
janvāri daļa strādnieku, kāda politiska aģitatora uz-
kūdīta, uzsākusi streiku, kas turpinājies gan tikai 2
dienas — līdz 16. janvārim. Streiku uzsākot, uzstā-
dītas saimnieciskas prasības, bet visu laiku starp bez-
darbniekiem notikusi arī politiska aģitācija. Daudz
bezdarbnieku aizbraukuši uz Iecavu, lai sakūdītu
parejo_s strādniekus, kas nav gribējuši piedalīties
streika un strādājuši Iecavas akmeņu laustuvēs. No
250 nodarbinātām personām streikojušas apmēram
40 personas. Streika iesācēji ar varas darbiem pie-
spieduši streikot arī daudz strādāt gribētāju, kurus
streika iesācēji iespaidojuši. Kad strādāt gribētāji
griezušies pie policijas, pat pie aizsargiem, lai viņus
a_zsarga_ jo viņi grib darbu turpināt, streikotāji pā-
rējos strādniekus smagi piekāvuši, tā ka tie, baidīda-
mies no nepatikšanām, bijuši spiesti darbu atstāt un
lūguši darbu kāda citā vietā.

Es domāju, viss tas raksturo, kādi ir faktiskie
apstakjiun ka tiem ir politiskas tendences.

Tālāk atlaisto strādnieku grupa, apmēram 30 cil-
vēku, 31. janvāri izdemolējusi Odiņu mājas, izsituši
logus, piedraudējusi darba vadītājam ar izrēķināša-
nos. Man šķiet, ka šinī gadījumā nav saskatāma ne-
kāda tieksme pec darba, bet gan pēc kaut kā pavisam
cita.

Nākošais fakts. 16. februārī bezdarbnieki Vec-
muižas pagasta Zvirgzdos sacēluši nekārtības bez
jebkāda iemesla. Bezdarbnieki visi bijuši iereibuši.
Viņi visādi ālējušies, atkal draudējuši darba vadītā-
jam, solījušies ar to izrēķināties, un, tikai pateicoties
policijas rīcībai, šie bezdarbnieki nomierināti un inci-
dents izbeigts.

Par šo pašu lietu ir vēl viens fakts. Bezdarb-
nieki sistemātiski ceļ visāda veida nekārtības, tai pa-
šā laikā nodarbojoties ar pretvalstisku politisku aģi-
tāciju, pastāvīgi izsaucot arī policiju, lai tā iejauktos
šajos incidentos un notikumam tādejādi piedotu bra-
vūrāku un skaļāku raksturu.

Manā rīcībā ir ļoti daudz līdzīgu faktu un mate-
riālu, bet es domāju, ka, nav vērts tos visus apgai-
smot un uzskaitīt. Pilnīgi pietiek ar jau minētiem
faktiem, lai taisītu slēdzienu, ka pie mums ir apstākļi
un ir personas, kurām ir pavisam citas intereses —
nevis dot cilvēkiem, kas palikuši bez darba, darbu un
maizi, tā dodot viņiem iespēju tikt kaut pie minimā-
las izpeļņas savam uzturam, bet šīmpersonām ir pa-
visam citi mērķi un citi centieni, un tanīs ietilpst arī
— vel pavairot nekārtības. Viņiem nav intereses
novērst bezdarbu, viņiem nav intereses lai bezdarbs
Ietu mazuma.

Gribu atbildēt šeitari uz pāris pārmetumiem, kas
izteikti tautas labklājības ministra kungam sakarā ar
to, it kā viņš būtu nosaucis aplamus datus. Es redzu,
ka Veckalna kungs aiziet; tas ir ļoti žēl. Šeit tautas
labklājības ministris minēja, ka personas, kas atzīmē-
tas interpellācijas motivējumā; s'tarp bezdarbniekiem
nemazneesot sastopamas. Šodien Veckalna kungs
atsaucās uz kādu Alidi DibriŠko un kādu Karpovičs
Mariju, rādīja, ka viņām ir kartes un ka viņas ir bez-
darbnieces. Ja tas tā, tad ir redzams, ka kārtība tur,
kur valda Šteina kungs un Jūs, Veckalna kungs, kā
viņa tiešais palīgs, tiešāmir tāda, ka notiek nezin kas
viss. Man jums pretim jārāda otrs dokuments, kas
adresēts Tautas labklājības ministrijai un kurā Rīgas
pilsētas darba apgāde paziņo, ka tādi un tādi bezdarb-
nieki darba apgādē nav reģistrēti un vairs nestrādā.
Starp tiem ir arī Dobriško un Karpovičs Marija. Pa-
rakstījis šo rakstu Krastiņš, un Rīgas darba apgādes
zīmogs arī ir klāt. Veckalna kungs, ja Jūs operējat
ar šādiem datiem un vēl paši tos parakstāt...
(A. Veckalnsno vietas: «Jūsu inspektors to parak-
stījis. Tas ne velnam neder!") Es to nezinu; Jūs
esat darba apgādes vadītājs, un Jums jāzina, kāda
tur kartība, Betja Jūs ar oficiālu dokumentu un zī-
mogu sakāt, ka tādu bezdarbnieku nav, bet tanī pašā
laika sakat,_ ka viņi tomēr ir, tad vajaga taču reiz
tādu nekārtību izbeigt, lai tur būtu kārtība un snieg-
tas ziņas būtu pareizas.

Bez tam es gribētu pāris vārdu atbildēt kādam
Veckalna izteicienam, kas bija vērsts personīgi pret
manu runu interpellācijas iesniegšanas dienā. Es mi-
nēju kādu gadījumu, kad kāda darbiniece, kas ieņem
algotu vietu, nosūtīta Rīgas darba apgādē ar nolūku
pārbaudīt baumas, vai patiešām tur reģistrē absolūti
katru cļlvēku bez jebkādiem pierādījumiem. Kāda
orgjanizacijanosūtīja šo_ darbinieci, un viņa tika reģi-
strēta. Tas ir ļoti savāds gadījums, ka Rīgas darba
apgāde tādus reģistrē. Tad jau mēs kurš katrs va-
ram aiziet reģistrēties; darba apgāde mūs reģistrēs,
un bezdarbnieku skaits palielināsies.

Te aizrādīja, kātā esot blēžu būšana, ja sūtot re-
ģistrēties tādus cilvēkus, kas nav bezdarbnieki. Nu
tad jau man jāsaka tā: ja policija kramplauzi pie-
ķer tai brīdī, kad tas atlauž durvis, tad policija ir ie-
jaukusies godīga cilvēka darbā, jo tad viņš izpilda
savu amatu. Tas izklausās tāpat: jūs varat brīvi rī-
koties savā iestādē, bet nav atļauts kontrolēt jūsu
slikto darbību.

Ar to lai pietiktu šinī jautājumā. (Starpsauciens
pa kreisi.)— To es nezinu, vai tā ir, vai nav. Pēdē-
jalaika no cietuma neviens uz Saeimu nav nācis.

Atļaujiet pie šī jautājuma pakavēties vēl pāris
vārdos arī no citas puses. Mēs, zemnieku pārstāvji,
aizvien, kad ir runa par bezdarba jautājumu, esam
spiesti atgadinat,_ ka šim jautājumam ir visciešākais
sakars ar laukstrādnieku jautājumu, un es gribu sacīt:
ja to dziļi nenormālo stāvokli, kas valda pie tagadē-
jas iekārtas bezdarbnieku jautājumā, mēs drīzumā
nevarēsim novērst, tad radīsies, varbūt, smagi sa-
tricinājumi valsts dzīve un nopietnas sekas, ko, var-
būt, bus ļoti grūti pārredzēt no mūsu tautsaimniecī-
bas viedokļa_ Sperami visi soļi lieko bezdarbnieku
skaita likvidēšanai, un, ja bezdarbnieki grib ražīgu
darbu strādāt, viņus vajadzētu novadīt uz laukiem
pie ražīga darba, kur_tā netrūkst un līdz ar to ne-
trūkst ari maizes. Mes zinām, ka visus iepriekšējos
gadus aizvien darba apgādēs ir bijuši reģistrēti bez-
darbnieki, un tomēr lauksaimniekiem nav bijis ie-
spējams salīgt pietiekošā skaitā laukstrādniekus. Tā
tad redzama zināma starpība starp to, ko vieni saka,
ka viņiem nav darba, bet otri lūdz, lai viņiem būtu
strādnieki. Tomēr nekas neiznāk no tās lietas, un
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lielākas vai mazākas nesaskaņas starp abām pusēmpaliek.
Vēj.sakarā ar bezdarbnieku jautājuma apskatī-

šanu jaatzīme_ ārzemju strādnieku ievešanas jautā-jums. Diemžēl, pie mākslīgi, uzpūstā bezdarbnieku
skaita — bez šaubām, nerunājot tik daudz par tiem,
kuri šogad pie mums patiešam uzskatāmi par īstiem
bezdarbniekiem pilsētas, bet kuriem tomēr ir
iespējams darbu atrast, kurus ir iespējams novietot
pie ražīga darba —, pamatojoties uz šiem datiem, tiek
izdarīts arkartīgsspiediens, lai katrā ziņā turpmāk no
ārzemēm laukstrādnieki netiktu ievesti. Ar to domā
panākt stāvokli, lai visiem būtu pietiekoši darba. Pēc
manas dziļākas pārliecības ir ļoti nepareizs tāds uz-
skats, ka mes varētu bezdarbu novērst ar noliegumu
ievest ārzemju laukstrādniekus. Mēs varam jums
apgalvot, ka, lauku darbu sezonai sākoties, neskato-ties uz to, vai Rīga un citas lielākās pilsētās būs bez-darbnieki, _vai ne, tomēr laukstrādnieki uz laukiem
nebūs dabujami._ Mes domājam, ka tas nebūs iespē-
jams pat pie lielāka bezdarbnieku skaita pilsētās. Ja,
pamatojoties uz šiem skaitļiem, aprobežotu laukstrād-
nieku ievešanu no ārzemēm, tad nodarītu lielu kļūdu.
Mes esam pārliecināti, ka tad, ja šī kļūda tiks izda-
rīta, tomēr kļūdas izdarītāji paši būs spiesti drīz vien
atzīt, ka bez strādniekiem mēs iztikt nevarēsim. Un
tad mes varēsim runāt par nokavētiem vienu, vai
vairāk mēnešiem un par tiem zaudējumiem, ko, var-būt, ne tik daudz sajutīs mušu lauksaimnieki, bet gan
vairāk musu_ valsts ienākumi, jonetiks ražoti tie pro-
dukti, kas nak no lauksaimniecības un kas ir vienīgi
mušu eksporta priekšmeti, kas ieņem redzamu vietu
mušu eksporta ka valūtas preces.

Ja runā par ārzemju laukstrādniekiem un atsau-
cas uz to, ka pagajušagada pavisam nodarbināti ap
24.000 strādnieku — ārzemnieku, tad aizvien jāat-
ceras_ ka katru gadu ļotidaudz viņu arī izceļo. Pa-
gājuša gada izceļoja lielākā puse to, kas bija ienā-
kuši, un uz ziemas sezonu palika tikai 8000 ārvalstu
laukstrādnieku. Ja nebūtu sevišķi spiedošas strād-? nieku vajadzības, tad lauksaimnieki pēc viņiem ne-
maz netīkotu. Ja būtu iespējams salīgt ar vietējiem
strādniekiem par tādu cenu, kādu lauksaimnieki šo-
brīd spējīgi maksāt, un ja vietējie strādnieki gribētu
un prastu strādāt, tad konkurrence būtu tāda, ka ār-
zemju strādniekus nevajadzētu ievest. Šobrīd tas
nav iespējams, un nav cerams, ka arī turpmākos ga-
dos tas bus iespējams.

Sāpīgi cietīs mūsu pierobežas apriņķi, kuri vi-
sus Latvijas pastāvēšanas gadus ir bāzējušies gan-
drīz vienīgi uz Lietuvas un Polijas laukstrādniekiem.
Tādi apriņķi ir Jelgavas, Bauskas, Ilūkstes un Liepā-
jas-Aizputes. šinīs apriņķos nodarbināta lielākā pu-
se no 24.000 ievestiem ārzemju laukstrādniekiem. Ar
toes gribu teikt, ka šo apriņķu lauksaimnieki pilnā
mēra ir atkarīgi no ievestiem laukstrādniekiem. Ja
Saeima rastos vairākums, kas panāktu ārzemju lauk-
strādnieku ievešanas noliegšanu, tad tas nozīmētu,
ka attiecīgie apriņķi paliktu ja ne par 100%, Tad par
95%, bez laukstrādniekiem. Ja Saeimas vairākuma
nolūks ir radīt apstākļus, lai šo apriņķu saimnieki pa-
liktu bez strādniekiem, tad to var darīt; bet lai pa-
domā par sekām. Taisni šie apriņķi ir visauglīgā-
kie mūsu valstī. Šie apriņķi ražo gandrīz pusi no
visas Latvijas maizes. Ja mēs šinīs apriņķos gribam
radīt tādu stāvokli, ka tur nebūs laukstrādnieku, tad
ir skaidrs, ka liela daļa lauku paliks neapsēta, tā tad
no tiem arī nekā neievāks. Vai tur galvenais cietējs
būs lauksaimnieks, tas vēl ir liels jautājums.

Ja mēs kā zemnieku pārstāvji par to runājam,
tad šinī gadījumā ne tik daudz aizstāvēdami to iedzī-
votāju intereses, kas mūs šeit sūtījuši, bet galvenā
kārtā raugoties no valstiskā viedokļa. Pastāvot ta-

gadējam zemajam produktu cenām un krizes stāvo-
klim, ir liels jautājums, vai lauksaimniekiem šogad ir
izdevīgi iespējami daudz set un pļaut. Varbūt šo-
gad stāvoklis, kad lauksaimniekiem nebūs vajadzī-? go laukstradnieku_ izrādīsies viņiem tas izdevīgākais,
jo var taču but ta: jo lielāka platība būs apsēta, jo
lielāka zemes' platība bus apstrādāta, jo dziļāk ie-
kritīs lauksaimnieks parādos sakarā ar vispārējo
saimniecisko krizi, sakara ar cenu sabrukumu. Tā
tad lauksaļmnieki varbūt tagad nav ieinteresēti lai
būtu apstrādātas lielas zemes platības, bet no valsts
viedokļa raugoties ir otrādi: ja lauksaimnieki nekā
nesēs un nepļaus, kas tad būs ar visiem bezdarbnie-
kiem un pārejam iedzīvotājai grupām? Tāpēc man
šķiet, ka radikāli jagrozatā polītika, kas visu laiku
ir valdījusi bezdarba jautājumā.

^
Bezdarbnieku jautājums mums jānostāda visā

plašumā. Murns jārevidē nenormālais bezdarbnieku
jautājums un jāizravē visas nebūšanas šinī lietā ar
sakni. Valstij jāatrod ceļi, kā izdalīt īstos bezdarb-
niekus no mākslīgiem bezdarbniekiem. Bezdarbnie-
ki, kas tiešam grib un nevar atrast darbu, jāierindo
viena kategorija, bet tie, kam nav tiesības skaitīties
par bezdarbniekiem no bezdarbnieku saraksta jāstrī-
po. Tikai tā rīko_ot_ies,_ mēs nokārtosim bezdarbnie-
ku jautājumu. Tādā kārtā mēs īstos bezdarbniekus
varēsim nodarbināt lauksaimniecībā un arī citur, un
tad vairs nebūs jāsūdzas par nenormālo bezdarbnie-
ku jautājumu. Tad nebūs nemiera pārējo valsts ie-
dzīvotāju starpā par nenokārtoto bezdarba jautājumu;
tad bus apmierināti arī laucinieki, un mums nevaja-
dzēs ievest tik lielā skaitā ārzemju strādniekus. Ie-
kams bezdarbnieku jautājums nav nokārtots, mums
vajadzēs ievest strādniekus-ārzemniekus un tā-
pēc te nevajadzētu likt šķēršļus ceļā.

Pamatojoties uz visu sacīto, man jāuzsver, ka šī
interpellācija ir bez kāda nopietna pamatojuma un
tapec ir noraidāma.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Špoļanskim.

L. Špoļanskis (Latvijas pagastu un apriņķu paš-
valdību darbinieku savienība; runā krieviski):*) Ru-
nājot par bezdarba jautājumu, daži deputātu kungi,
kas te šodien uzstājās, apskatīja to plašāki, attiecinot
to arī uz laukiem. Ari es gribu darīt to pašu, ap-
gaismojot šo jautājumu ari no_ laucinieku viedokļa.
To man ir uzdevuši mani vēlētāji., ar kuriem es diez-
gan bieži esmu ticies pēdējos pusotra mēnešos un ari
pagājušo svētdienu mūsu konferencē. Tāpēc dažos
vārdos ziņošu valdībai un Saeimai par stāvokli
Latgalē.

Jau pagājušos gados, deputātu kungi, bija at-
zīts par nepieciešamu ziemu zināmos apstākļos sarī-
kot sabiedriskos darbus arī uz laukiem. Tā tas bija
1928/29. gada ziemā un arī dažus citus gadus. To-
reiz šie darbi tika sarīkoti diezgan lielā masštābā, jo
bija atzīts, ka neražas un citu apstākļu dēļ zemnie-
kiem vajadzīga kāda blakus peļņa. Taisnība, dažas
partijas ļoti stipri uzstājaspret sabiedrisko darbu sa-
rīkošanu uz laukiem, bet mēs uzskatām, ka arī šo-
gad uz laukiem ir radušies tādi apstākļi, ka tur nepie-
ciešama plašāka sabiedrisko darbu sarīkošana. Mūsu
zemnieki līdz šim vajadzīgos līdzekļus nopelnīja tri-
jos darba veidos: ceļu, meliorācijas un meža darbos.
Par meliorācijas darbiem tagad nav ko runāt, var ru-
nāt tikai par darba sagādāšanu trūcīgiem bezzemnie-
kiem un mazsaimniekiem ceļu un meža darbos. Bez-
darbnieki,ko uz laukiem izsūta no Rīgas, sagādā vie-
tējiem zemniekiem konkurrenci. No vietējo zemnieku
viedokļa šiem no Rīgas izsūtītiem bezdarbniekiem

*) Runātāja atreferējums, ,
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navtik daudz tiesību uz vietējo darbu, kā pašiem
vietējiem zemniekiem. Es negribu te nekā pārmest
ne valdībai, ne Tautas labklājības ministrijai, bet zem-
niekos tas izsauc lielu naidu un nemieru pret tiem, ko
izsūta no pilsētām. Bieži vien šie ļaudis nemaz ne-
prot strādāt, lauž darba rīkus. Dzīves apstākļi uz
vietain viņiemarī diezgan grūti, ievērojot vietējo ie-
dzīvotāju naidīgo izturēšanos, augstās cenas, kādas
zemnieki prasot par saviem produktiem u. t. t. Šis
tagadejais_stāvoklis ir radies tādēļ, ka zemnieki šinīs
no pilsētām izsūtītos strādniekos redz sev kon-
kurrentus.

Starp citu zemnieki stāsta arī par tādu parādību,
ka no pilsētām izsūtītie strādnieki — par kuriem jau
runāja deputāts Jukšinskis un par kuriem daudz jā-
dzird arī no_ lauku administratīvās funkcijas izpildo-
šam personām -—, bez neprašanas strādāt rīkojoties
arī ta, ka vienkārši nemaz neejot uz darbu, bet palie-
kot māja, kur nu kurais apmeties — vai nu kādās
oficiālas telpas, vai privātās mājās. Man pašam zi-
nām^fakti, kad daži no Rīgas izbraukušie strādnieki
darba nav gājuši, bet ir nodarbojušies ar vijoles spē-
lēšanu un darba dienās kavējuši laiku ar dejošanu.
Zemniekiem tas, protams, duras acīs un izsauc ne-
mieru pret šiem Rīgas strādniekiem. To man stāstīja
vairāk zemnieku mušu konferencē un lūdza mani no-
dot valdībai un visiem, no kātas atkarājas, lūgumu
tādus cilvēkus, kasnav piemēroti tādam darbam —
vai nu savas fiziskas izturības dēļ, vai tādēļ, ka nav
tam pietiekoši sagatavoti — nesūtīt darbā uz lau-
kiem un sevišķi nesūtīt Latgales meža darbos tādus
vijolniekus un dejotājus. Ta teica kāds no mūsu kon-
ferences dalībniekiem.

Es jau teicu, ka negribu apvainot ne valdību, ne
Tautas labklājības ministriju, ne Rubuļa kungu per-
sonīgi,_bet tikai uzskatu par vajadzīgu paziņot to, ko
man lūguši mušu zemnieki.

Zemnieki bez tam saka, ka tagadējais laiks vi-
ņiem ir briesmīgi grūts, sevišķi pēdējā laikā. Tagad,
kad nodokļu piedzīšanas lieta nodota policijai, ļoti
daudz zemnieku ir zaudējuši ticību, ka likums, ko Sa-
eima izdeva 1931. gada 15. decembrī un kas sargā
viņu inventāru, var dot viņiem kādus atvieglojumus;
viņi pat baidās, ka tas pavisam varētu zaudēt savu
likuma speķu. Ir bijuši gadījumi, kad zemnieki, iz-
dzirduši, ka nodokļu piedzīšana nodota policijai, ir bi-
juši spiesti apēst savu pēdējja govi. Kāds zemnieks,
kas jau ta dzīvojis pusbada, nokāvis savu vienīgo
govi un ar tas gaļu paēdinājis savu ģimeni. Kāds
cits zemnieks, žēlodamies par savu drausmīgo stā-
vokli, stāstīja, ka viņš nav varējis nomaksāt kādai
privātai personai 2 latus, un tāpēc šī privātā perso-
na aprakstījusi viņa zirga lietas, vienīgās, kas viņam
bijušas. Tagad nu šis zemnieks nevar strādāt, jo po-
licija šīs zirga lietas nav vis atstājusi pie viņa, bet no-
devusi kādai trešai personai glabāšanai.

Tāpat, man liekas, būs vietā aizrādīt, lai turpmāk
neatkārtotos tādas lietas, kādas notika pagājušos ga-
dos meliorācijas unceļu darbos. Mēs jauagrāk esam
aizrādījuši uz nekārtībām un netaisnībam, kādas ir
notikušas. Mums ir zināms, ka ministris toreiz, dažu
partiju un atsevišķu deputātu lūgumu iespaidots, bija
sadalījis darbus tā, ka daži pagasti un apvidi tos pa-
visam nedabūja, vesela rinda pagastu palika pavisam
bez meliorācijas un ceļu darbiem. Mums ļoti labi zi-
nāmi iemesli, kāpēc tas tā notika. Un viens otrs ra-
jons palika bez šiem darbiem ne politisku iemeslu
dēļ, ne tāpēc, ka tur būtu bijusi ieinteresēta kāda po-
litiska partija, bet gan taisni nacionālu iemeslu dēļ.
Izrādījās, ka bez šiem darbiem bija palikuši tādi ap-
vidi, kur dzīvo krievu iedzīvotāji, vai arī tur šie dar-
bi bija sarīkoti ļoti niecīgos apmēros. Tā tas bija ar
Ludzas apriņķa Brigovas, Linavas, Purmales un ve-

selu rindu citu pagastu. Tāpēc uzskatu par vajadzī-
gu šodien uz to aizrādīt un lūgt, lai, izstrādājot sabie-
drisko darbu plānus uz laukiem, turpmāk šādas lie-
tas netiktu pielaistas. Tas būtu ārkārtīgi netaisni
pret_ vienu iedzīvotāju daļu un izsauc tagadējā grūtā
laikā zemniekos stipru sašutumu.

Man vienmēr liekas, ka lielākais vairums depu-
tātu nemaz nevar iedomāties, cik tiešām grūts stā-
voklis ir mazākais pusei Latgales zemnieku. Viņu
stāvoklis ir tik smags, ka jau tagad ir skaidrs, ka vis-
maz puse Latgales zemnieku, ja ne divas trešdaļas,
pavasarī nebūs spējīgi apsēt laukus. Ja zemniekiem
nedos iespēju kaut ko nopelnīt tagad, kamēr vēl ir
ziema un labs ziemas ceļš, tad pavasari viņi nebūs
spējīgi iegādāties sēklu, ko viņi parasti dara katru
pavasari. Tagad, pēc moratorija likuma pieņemša-
nas, lauku veikalos krēdita vairs nav — pirkt var
dabūt tikai par skaidru naudu; bet šīs skaidrās nau-
das nu nevienam nav. Tāpēc zemniekiem tagad nav
nekādas iespējas dabūt pavasarim sēklu. Pagastu
darbveži, pagastu valžu priekšsēdētāji apgalvo, ka
varbūt pat divas trešdaļas Latgales zemnieku pa-
vasarī nebūs spējīgi apsēt laukus ar vasarāju; ne-
būs ne miežu, ne auzu, ne citas sēklas. Protams,
Saeima par šo jautājumu runās, kad būs apspriešanā
Zemkopības ministrijas budžets, bet man liekas, ka
tad, varbūt, būs jau par vēlu; es uzskatu par labāku
but skaidrībā par šo lietu jau tagad. Vēlāk stāvokli
bus iespējams saglābt tikai dodot sēklu, bet labāk ir
jau tagad stāvokli noskaidrot un dot zemniekiem ie-
spēju kaut konopelnīt, ne ar pabalstiem, ne ar filan-
tropiju mēģināt viņiem nākt palīgā, bet ar darbu, lai
vajadzīgo sēklu varētu iegādāties viņi paši. Šodien,
apspriežot_ sabiedrisko darbu jautājumu, man ir pie-
nākums vērst Saeimas un valdības uzmanību uz to,
ka ir nepieciešami tūliņ tagad, marta mēnesī, dot Lat-
gales zemniekiem iespēju kaut ko nopelnīt ceļu un
meža darbos.

Varu jums teikt, ka esmu redzējis veselu rindu
ģimeņu, kam pavisam jau vairs nav maizes. Rudzu
maizes nav vismaz vienai trešdaļai Latgales iedzīvo-
tāju, jane vairāk. Šī trešā daļa Latgales iedzīvotāju
tagad ed dažādus maizes surogātus — ar miežu, auzu
miltu un citiem piemaisījumiem. Daži iedzīvotāji ēd,
piemēram, auzu putru, kas viņiem atvieto maizi skai-
drā veidā. Maizes nav — ēd auzu putru ar sīrupu,
kas izgatavots no sacharina. Šo sīrupu sauc „c_Ta"
un īstenībā to pagatavo no medus, bet tā kā ne me-
dus, ne cukura nav, to pagatavo no sacharina. Mai-
zes vietā ēd arī kartupeļus. Kartupeļus saberž, ap-
vārta miežu miltos, apcep un ēd maizes vietā. Bez
tam nav arī siļķu, par kurām runājām pāris mēnešu
atpakaļ. _ Es toreiz lūdzu siļķu muitu nepaaugstināt,
jo tad tas kļūs nepieejamas mūsu zemniekiem; ta-
gad tas ir apstiprinājies. Loti daudz Latgales zem-
nieku tagad nav vairs spējīgi nopirkt pat siļķi, un viņi
iet uz veikalu, lai par 10—15 santīmiem nopirktu siļ-
ķu sālījumu; ar šo siļķu sālījumu tad ēd kartupeļus.

Lūk, deputātu kungi, kādos apstākļos tagad rit
Latgales zemnieku dzīve. Miežu maize — tā ir jau
greznība; ēd auzu maizi. Es esmu lūdzis veselai rin-
dai dažādu pagastu ļaužu no iespējami plašāka ra-
jona piesūtīt man maizes paraugus, ko tagad ēd Lat-
galē.. Esmu atvedis arī līdz nelielu gabaliņu šīs mai-
zes. Eglīša kungs, redzu, izturas pret šo lietu sevišķi
skeptiski; lūk, šīs maizes paraugs, kas vēl ir samērā
laba. Tai klāt ļoti daudz sēnalu un pelavu, tā gan-
drīz nav ēdama, un tomēr tā nav tā sliktākā, bet ēd
vēl daudz sliktāku maizi — ar ļoti lielu smilšu pie-
maisījumu u. t. t., u. t. t. Es esmu pilnvarots pa-
teikt, ka ļoti_ daudz Latgales zemnieku stāv jau bada
priekšvakarā.

Kungi! Es atminos bada gadus, kas tagad ir
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iegājuši vēsture,kas kādreiz bija pie Volgas, kad turp
sūtīja maizi pat no Amerikas. Lai gan toreiz biju vēljauns, atminu tomēr, ka sabiedrība atsaucās uz zi-ņām, kas toreiz nāca no bada cietējiem pie Volgas.
Tika sastādītas komitejas, valdība centās palīdzēt.
Kaut arī šī valdības palīdzība bija nepietiekoša, to-
mēr bija redzams, ka valdība pūlas kaut ko darīt po-
sta mazināšanai. Toreiz šo badu uzskatīja par kau-
nu cara valstij. Vai tagad arī mums nebūs kauns,ja nepratīsim tikt gala_ ar pašreizējo stāvokli Lat-
gale? Es atkārtoju: pec mēneša vai pusotra trešā
daļa Latgales iedzīvotāju cietīs badu.

Ja šodien apspriežam _sabiedrisko darbu jautā-jumu, tad es ka Latgales pārstāvis pastāvu uz to, ka
sabiedriskie darbi sarīkojami arī Latgalē uz laukiem.
Latgales zemnieki patlaban ļoti uztraukti par paš-
reizējo stāvokli, uztraukti arī sakarā ar sējas laika
tuvošanos, uztraukti par to, ka nav darba, ka tos
nav sarīkojuši ne privātie uzņēmēji, ne arī valsts, ko
viņi bija gaidījuši. Es domāju, ka šodien ir vietā ru-
nāt arī par sejas laika tuvošanos, lai gan mūsu priekšā
ir tautas labklājības ministris; viņam jāklausās, ko
runa. par bezdarba jautājumu, bet es domāju, ka sējas
jautājums arīir ļoti cieši saistīts ar tautas labklājību.
Ja nekas nebūs sets — nebūs arī ražas, un tas var sa-
gādāt ļoti daudz rupju arī tautas labklājības mini-
strim. Viņa vērību tagad saista galvenā kārtā bez-
darba jautājums pilsētas._ Kaut gan viņš arī ir Lat-
gales deputāts, viņš tomēr ir it kā aizmirsis to ap-
vidu, kura pārstāvis viņš pats ir. Līdz šim nav bijis
nekas redzams, ka tautas labklājības ministrim būtu
izdevies dot kaut ko konkrētu tas briesmīgās naba-
dzības mazināšanai, kas_Latgalē vēl arvien izplatīta.

Nesen atpakaļ viena no mušu kommisijam dzir-
dēju, ka deputāts Ulmanis pateica — viņa zemnieki
pavasarī neka nesēšot, nesēšot tāpēc ka neesot cie-
tu cenu. Kurzemes un Vidzemes zemnieki tagad ar
labību baro savas cūkas, savus lopus. Nu labi —
viņi tos vairs nebaros un neražos bekonu, jo nav cie-
tu cenu. Dažos apvidos ar labību baro slaucamos lo-
pus — jāto nedarīs, mazināsies sviesta ražošana, un
atkal tapec, ka nav cietu cenu. Lūk, galvenais mo-
tīvs, ko izteica, piedraudot, ka zemnieki var samazi-
nāt sejas platību. Es saprotu, kāpēc deputāts Ulma-
nis ta runāja: viņš gribēja pierādīt, cik nopietns ir šis
jautājums. Ja zemnieki nesēs, tas vilks sev līdz ne-
vēlamas sekas visai zemei. Visa mūsu likumdošana
unmusu polītika ir pamatota uz to, ka mums pēc ie-
spējas jāiztiek ar saviem ražojumiem. Ja zemnieki
nesēs — tas, protams, izsauks sarežģījumus visā
valstī.

Es ar šo deputāta Ulmaņa paziņojumu pilnīgi rē-
ķinos. Pilnīgi iespējams, ka zemnieki, kuru pārstāvji
ir zemnieku savienības frakcijas deputāti, samazinās
savas saimnieciskās operācijas, un tas izsauks nepa-
tīkamas sekas.

Bet tas pats, kungi, ir Latgalē. Taisnība — aiz
pavisam citiem iemesliem. Ne tāpēc, ka Latgales
zemnieks gribētu dabūt augstu cenu par sviestu — tā
sviesta jau viņam nemaz nav; ne tāpēc, ka viņš tī-
kotu saņemt augstu cenu par bekonu — arī tā bekona
viņam nav;_ bet viņš nesēs tāpēc, ka viņam nekā
nebūs, ko set! Patlaban zemnieki, kuriem vēl kaut
kas ir, bada 'spiesti,_ peļņai neesot, apēd pat sēklas
labību. Piemēram sēklas nav pat Augšpils pagastam
— Jaunlatgales bagātākajam pagastam, jo pagājušā
gada rudzi ļzdega. Augšpils pagastam, kas labākos
gados pat pārdeva labību valdībai, tagad nav maizes,
sevišķi rudzu maizes. Vietējā pašvaldība,rūpīgi pār-
baudījusi šī agrāk turīgā pagasta iedzīvotāju taga-
dējo stāvokli noteikti prasa sūtīt turp sēklu sējai, ja
netiek sarīkotisabiedriskie darbi vai citādi kā zem-
niekiem palīdzēts.

Luk, kungi, tie daži vārdi, kas man jums bija jā-
pasaka mušu konferences dalībnieku, pašvaldības
darbinieku un arī atsevišķu zemnieku uzdevumā. Es
ļoti lūdzu piegriezt visnopietnāko vērību sēklas jau-
tājumam. Kad saņemšu maizes paraugus, ko ēd Lat-
gale, vēlreiz jums tos parādīšu. Ja Latgalē tagad ēd
maizj, ko vecos laikos sauca par bada maizi, tad, es
domāju, šim jautājumam jāpiegriež visnopietnākā
venba.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Rudevicam.

A. Rudevics (sociāldemokrāts): Ko tad tautas
labklājības ministra kungs varēja atbildēt uz mūsu
pieprasījumu tādos apstākļos_ kad 90% koalīcijas
partiju, kas stāv aizviņa, skatās uz bezdarbu ar ļau-
nu ironiju? — Lielākās koalīcijas partijās pārstāvis
Lejiņš-Leja apgalvoja, ka Latvijā bezdarba nemaz
nav, ka uz laukiem ir strādnieku trūkums, ka jātran-
sportē vel iekša ārzemju strādnieki. — To pašu do-
mu izteica, tikai citādi motivējot, Jukšinska kungs,
kurš sacija, ka vajagot uzstāties pret tiem bezdarb-
niekiem, kas reģistrēti 36 Latvijas pilsētās.. Viņš uz-
svēra, pretēji zemnieku savienības kungiem, ka Lat-
gale ir_ milzīgs bezdarbnieku skaits, kas vēl neesot
reģistrēts. Es gribu jautāt, kāpēc jūs viņus nereģi-
strējat. — Breikša kungs neturēja par vajadzīgu uz-
stāties pret šo zemnieku savienības politiku, kas vēr-
šas pret bezdarbniekiem, par ārzemju strādnieku ie-
vešanu; viņš tikai centās pierādīt, ka sociāldemokrāti
gribot lietot kādu sevišķu taktiku un ka pie viņa esot
ieradusies kāda'sevišķa delegācija; es labi nesapra-
tu, ko šī delegācija ir gribējusi — laikam tā ir lūgusi,
lai demokrātiskais centrs bezdarbniekus vēl pāra rei-
žu izpipko. Tā demokrātiskā centra pārstāvis gribē-
ja lietu nostādīt.

Pie šiem dažādiem, savā starpā pretim runā-
jošiem ieskatiem gribu paris vārdos pakavēties.

Tiem, kas saka, ka bezdarba nav, vai ka bezdarb-
niekus katru brīdi var izdzīt uz laukiem, kur tos gai-
da_ atplestām rokām, es gribētu aizrādīt uz valsts ofi-
ciālo statistiku, valsts statistiskās pārvaldes datiem,
kur jaunāka biļetenā sacīts, ka agrākos gados gan ir
bijis sezonas bezdarbs, un 14% bezdarbnieku armija,
kas radusies pēdējos gados, nākuši no laukiem; tie
bijuši strādnieki, kas rudeņos tiek, atlaisti. Ja 14%
laukstrādnieku ziema kļūst par bezdarbniekiem, tad
taču ir aplami runāt par to, ka uz laukiem ir strād-
nieku trūkums.

Ka uz laukiem nav strādnieku trūkuma, to varē-
tu apstiprināt ar daudz datiem. Piemēram, Bauskas
apriņķa valde ir pārrunājusi jautājumu, ka no vairāk
pusēm apriņķa valdē ienākuši norādījumi par to, ka
lauku bezdarbnieki nekur netiek pieņemti sabiedri-
skos darbos u. t. t. Redziet, jūsupašu apriņķa valde
konstatē, ka no vairāk pusēm ienāk ziņas, ka bez-
darbnieki ir arī uz laukiem. Otrkārt to pierāda arī
bezdarbnieku_ sapulces_ kurās ir runāts par to, ka
viņu apgabala iepludināts daudz ārzemju strādnieku
un ka vietējie strādnieki ir bez darba un postā. No
vairāk desmit pagastiem es varētu minēt faktus par
to, ka tur ir konstatēts, ka pagastos ir 30—40—70 un
pat 100 bezdarbnieku un ka peļņa, ko bezdarbnieks
var nopelnīt meža darbos, ir ļoti zema — nepārsniedz
pat 1 latu dienā.

Mūsu frakcijai ir piesūtītas vēstules no vairāk
pagastiem, kuras ir aļzrādīts, ka uz laukiem ir bez-
darbs. Tapec, man jāsaka, pilnīgi lieka bija Jukšin-
ska kunga laušanās vaļējās durvīs, ka nekā negribot
darīt lauku bezdarbnieku labā, ka ari uz laukiem esot
bezdarbniekam t. t.; tā runādami, Jūs, Jukšinska
kungs_ runājat pretim saviem koalicionāriem. Jums
taču jāievēro, ka zemnieku savienība, kas vada k.oa-
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liciju, pastāvīgi šeit apgalvo, ka uz laukiem bezdarba
nav. Jukšinska kungs, ja uz laukiem ir bezdarbs, tad
arī tur vajaga visus bezdarbniekus reģistrēt un vi-
ņiem palīdzēt.

Ir taču skaidrs, ka ar tādu politiku, ar kādu no-
darbojas tagadējā koalicija, ko arī jūs atbalstāt, bez-
darbu jūs nenovērsīsit. Bezdarbs uz laukiem nezu-
dīs, ja jūs sūtīsit turp pilsētu bezdarbniekus. Ar to
nekas nebūs līdzēts, jo laukiem pašiem jau ir bez-
darbnieki. Tāpēc ir pilnīga nejēdzība sūtīt cilvēkus
ziemas laika uz laukiem. Ja par to runā, tad tā ir
tikai izrunāšanās un tukšu salmu kulšana.
Reiz taču tomēr vajaga_ tikt skaidrībā, kā galu galā
palīdzēt bezdarba novēršanā. Valsts oficiālā sta-
tistika saka, ka šogad bezdarbam vairs nav tikai se-
zonas raksturs, _ka bezdarbnieki vairs negrupējas ti-
kai no laukstradniecības, kokrūpniecības, būvniecī-
bas un transporta nozarēm, kā tas bijis agrākos ga-
dos, bpt ka 31. decembrī bijuši jau 15.000 bezdarb-
nieku ārpus šiem sezonas bezdarbniekiem, kas nā-
kuši tieši no rūpniecības. To apstiprina skaitļi, sa-
līdzinot tos ar iepriekšējo gadu bezdarbnieku skaitu.
To apstiprina arī pārskati, cik no slimo kasēm izstā-
jušies kasu dalībnieki. Te jūs redzat oficiālu stati-
stiku, ka no slimo kasu dalībniekiem ļoti liels skaits,
apmēram kādi 25.000, ir izkrituši, laukā. Kāpēc?
Vienkārši tapec, ka viņi ir zaudējuši darbu. No šiem
25.000 cilvēku, kas izstājušies no slimo kasēm kā dar-
bu zaudējuši, 10.000 februārī vēl nav_bijuši reģistrē-
jušies bezdarbniekos. Tie reģistrēsies vēl tikai
velak.

Es gribētu_ jautāt Lejiņa-Lejas kungam, kurš te
vairākkārtīgi nāca ar savu zemnieku savienības jaun-
kundzīti, kas gājusiuz darba biržu pārbaudīt, vai vi-
ņu reģistrēs, va_ nē, vai bez šīs jaunkundzītes, kura
ir tikpat vieglprātīgā kā Jūs, tiešām Latvijā nav ne-
vienas nopietnas iestādes, ne oficiālās valsts stati-
stikas

^
nedz jūsu Tautas labklājības ministrijas, kas

' nevarētu pārbaudīt, vai Latvijā ir bezdarbnieki, vai
nav? Un ja jus atzīstat, ka Latvijā_ bezdarbnieku
nav, tad, protams, par to nav, ko runāt, tad jūs par
tiem arī negādāsit. Bet mēs domājam, ka Latvijā
bezdarbnieki ir, ka no tiem 40.000 bezdarbnieku, par
kuriem ir runa pieprasījumā, vismaz 24.000—25.000
ir palikuši bez darba. Šo faktu jūs nevarat noklusēt,
un šis bezdarbs nebeigsies arī ar pavasara silto laiku,
jo jums lauku darbos taču nebūs vajadzīgs vairāk
strādnieku kacitos laikos. Taisni otrādi: krizes lai-
ka, kura arī jūs dzīvojat, lauksaimnieki taisoties ne-
līgt tik daudz laukstrādnieku kā citus gadus. Tā tad
paliks pāri par 25.000 bezdarbnieku, ko ierāvusi bez-
darbā sagrautā rūpniecība. Tāpēc visa tā runa, ko
te runāja Lejiņa-Lejas kungs, ir no gaisa grābta un
neauglīga. Ja nosit laiku ar tādu no gaisa grābtu
runu, tad tā ir vienkārša tukšu salmu kulšana.

Bet par tādām pašām tukšām runām var nosaukt
arī Jukšinska un Breikša kunga runas, jo, vai tad
Jukšinska kunga priekšlikums ir nopietns! Bez šau-
bām, arī lauku bezdarbniekiem vajaga palīdzības.
Bet ņo kurienes ņemt šo palīdzību? Viņš liek priekšā
pieņemt vienu pārejas formulu, kurā liek priekšā sa-
mazināt līdzekļus, kas tiek izsniegti līdz šim reģi-
strētiem bezdarbniekiem, un dot tos lauku bezdarb-
niekiem. Jukšinska kungs un visi kristīgie un mā-
cītāju kungi, mēs nemaz nenoliedzam, ka Latgales
strādniekiem un zemniekiem vajaga pabalsta! Nē,
mēs domājam, ka tas tur ir vajadzīgs; bet jūs līdz
šim nekā neesat darījuši, lai tos reģistrētu, lai atrastu
līdzekļus, ko pabalstu sniegt. Jūsu priekšlikumā vie-
nīgais avots, kur līdzekļus varētu ņemt, ir līdzekļi, ko
izsniedz bezdarbniekiem, kam nekas netiek dots. Ci-
ta avota Latvijā nav, un citu līdzekļu Latvijā nav, uz
ko jūs varētu norādīt. Bet jūs taču paši zināt, ka

visi līdzekļi, kas ir bijuši, ir izsīkuši, un nevar neka
noņemt pilsētu bezdarbniekiem_ lai dotu lauku bez-
darbniekiem. Tā ir jūsu speciālā metode, ka kūdīt
lauku strādniekus pret pilsētu strādniekiem.

Zemnieku savienībai ir savasjnetodes ka kudit.
Zemnieku savienība kūda pret pilsētniekiem, pretpil-
sētu strādniekiem un bezdarbniekiem savus turīgā-
kos saimniekus un pastāvīgi norāda, ka bezdarbnie-
kiem dodot lielus pabalstus. Jums, Latgales depu-
tātiem, turpretim, ir citāda metode, proti — uzkūdīt
Latgales mazturīgās aprindas, nabadzīgākos zemnie-
kus pret pilsētniekiem. Jūs sakāt, ka viņi bus pa-
ēduši, ka viņiem būs labāk, ja neatbalstīs pilsētu bez-
darbniekus. Kā vieniem, tā otriem no jums nav no-
pietnas gribas, vispirms, atzīt pašu faktu, ka bezdarb-
nieki ir, un no tā tad taisīt attiecīgu slēdzienu.

Breikša kungs pārmeta sociāldemokrātu frak-
cijai vispārīgi par to, ka viņa uzstājusies ar tādu pie-
prasījumu un vispār jautā tagadējai valdībai, ko viņa
domā darīt bezdarbnieku labā. Breikša kungs šeit
izbrauca ar visdažādākiem argumentiem. Viņš pat
pieminēja nelaiķi dzejnieku Raini, ņemdams palīgā
to, ko nelaiķis rakstījis savā dienas grāmatā, ka da-
ži sociāldemokrāti esot parKrieviju u. 1.1.To viņš da-
rija pavisam lieki. Rainis bija vairāk dzejnieks kā
politiķis, bet par visām lietām jāsaka, ka Rainis ne-
kad nebija pret to, ka bezdarbniekiem nāktu pretim.
Viņš nepiederēja pie tiem, pie kuriempieder Breikša
kungs, kas pret bezdarbniekiem uzstājas ar pipkām.
Tāpēc uz Raini Jums nevajadzēja atsaukties. Kā
Rainis vienā otrā gadījumā domājis, tas Jūs šeit ne-
interesē.

Jums šinī gadījumā vairāk vajadzēja padomāt
par to, ko jūs būtu varējuši darīt, kā jūs domājat, jo
jūs, Breikša kungs, esat lielā mērā atbildīgi pa _r to
bezdarba postu, kas pašreizLatvijā ir.' Tāpēc nāciet
un sakait, ko jūs domājat darīt! Jūs atbildat uz to,
ka varētu vairāk izdarīt, ja sociāldemokrāti jūs at-
balstītu. Ko tad mēs lai atbalstām? Jūsu metodes,
jūsu bezdarbnieku badā mērdēšanu? Lai atbalstam
to, ko dara jūsu Rīgas prefekts un jūsu politiskā pār-
valde? Nē, šīs metodes sociāldemokrāti pret bez-
darbniekiem neatbalstīs. Tiešām taktika, par ko jūs
mums pārmetat, mums ir dažāda: mēs gribam dot
bezdarbniekiem darbu un maizi, bet jūs gribat viņus
uzskatīt par buntavniekiem, bandītiem, trokšņa cēla-
jiem, un tāpēc dot viņiem ar pipku pa muguru. Tā kā
mēs jūsu taktiku atbalstīt nevaram, tad mēs nevaram
jums arī palīdzēt. Tāds ir jautājums. Tāpēc es do-
māju, ka. no tagadējās koalīcijas nav sagaidāms, ka
viņa pieņems nopietnus priekšlikumus bezdarba ap-
karošanai.

Kā vārdā var runāt tautas labklājības ministris
Rubuļa kungs? Šīs koalīcijas vārdā, kura par daļai
neatzīst bezdarbu, pa daļai negrib bezdarbniekiem
palīdzēt, kura faktiski ir pret tādu politiku, kas grib
bezdarbu apkarot. Ari tam, ko ministris Rubulis ofi-
ciāli solīja, nevar ticēt, tāpēc ka koalicija ar zem-
nieku savienību priekšgalā, kas grib nosist strādnie-
kiem algas, neļaus viņam darīt nekā, ja viņš arī gri-
bētu. Tāpēc ir skaidrs, ka jums nav gribas dot skai-
dru atbildi uz šo jautājumu. Jūs labākā gadījumā gri-
bat tikt no tās vaļā ar faktu noliegšanu — ar tādu
faktu noliegšanu, kas nav noliedzami.

Beidzot gribu sacīt, ka jūsu priekšlikumi un ru-
nas šeit man atgādina to politiku, ko Mandžurijā iz-
ved japāņipret ķīniešiem. Japāņi saka, attaisnodami
savu uzbrukumu ķīniešiem, ka ķīnieši esot banditi.
To pašu saka Lejiņš-Leja par bezdarbniekiem, lai vi-
ņam būtu iemesls nodarboties ar bezdarbnieku sa-
valdīšanu. Jūsu polītika līdzinās tai stratēģijai, ko
lieto japāņi pret ķīniešiem. Tagadējā valdība ar sa-
vu, tā saukto, nacionālo politiku patiešām rada tādu
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dūmu aizsargu, lai ķīnieši neredzētu, ka japāņu kara-
spēks viņiem uzbrūk un uz viņiem šauj. Ar dažā-
diem tukšiem nacionāliem jautājumiem pašreizējā
koalicija ir mēģinājusi radīt dūmu aizsargus, lai strād-
nieki neredzētu, ka viņiem uzbrūk, ka viņiem gata-
vo uzbrukumu, grib tos aplaupīt. Ja kāds Jukšinskis,
vai cits kāds Latgales dieva kalps nāk un saka, ka
bezdarbniekiem vajaga atņemt no viņu peļņas un
dot citiem, tad tas taču nav nekas cits kā strādnieku
acu apmiglošana, lai tie neredzētu, ka valdības kungi
uz viņu rēķina grib vēl iesist savu grasi un atdot to
turīgam šķiram. Lūk, tāda ir jūsu polītika! Tāpēc
jums nav tiesības pārmest kommūnistiem. Jūs taču
esat vel sliktāki par viņiem; jūs taisni radāt kommū-
nismu ar savu bezdarbnieku mānīšanu. Mēs jūsu po-
litikai nevaram piekrist.

Šinīs garajās debatēs, kas, varbūt, tagad tuvo-
jas beigām, mums vēlreiz jāatkārto mūsu kategori-
skais jautājums, proti: vai jūs gribat atbildēt uz mūsu
pieprasījuma uzstādītiem jautājumiem, vai nē? Ar
dažādam tukšam runām un tukšu salmu kulšanu jūs
taču nevarat atbildēt uz šiem svarīgiem jautājumiem.
Ja jusatbildi nevarat dot, tad tā jādod citam, bet skai-
drība te vajadzīga. Tāds stāvoklis ilgāk nevar tur-
pināties. Bezdarbnieki ilgi pie darba biržas vairs ne-
gaidīs; arī viņu pacietībai ir savas robežas. Negau-
žleties,kungi_ ja jau tagad šur tur ir bezdarbnieku ne-
mieri. Varbūt velak tie bus vēl plašāki, varbūt, tad
jus sapratīsit, ka kaut kas jādara šai jautājumā, bet
tad bus par veļu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Kaļļistratovam.

M. Kaļļistratovs (vecticībnieks; runā krie-
viski) :*)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds vēl deputā-
tam Veckalnam.

A. Veckalns (sociāldemokrāts): Deputātu kungi,
kuri šeit uzstājas pret mūsu iesniegumu, nāca ar ļoti
niecīgiem, neizturētiem motīviem un centās visādi
bezdarba jautājumu notušēt. Ne tautas labklājības
ministris, ne arī labā spārna deputāti nevarēja ko lie-
tišķu celt priekšā, bet ņēmās mūsu sacīto atspēkot ar
dažādiem nepareiziem norādījumiem.

Jukšinska_ kunga norādījumi par laucinieku kūdī-
šanu pret pilsētniekiem un norādījums, it kā viens no
mušu runātājiem esot aizstāvējis lauciniekus un otrs
?— pilsētniekus, nesaietas ar patiesību. Gan es, gan
citi manas frakcijas biedri, ir aizstāvējuši bezdarb-
niekus kā uz laukiem, tā pilsētās, un mēs prasām, lai
darbs tiktu dots viņiem visiem. Ja nav piešķirti lī-
dzekļi lauku bezdarbniekiem, tad neesam vainojami
mēs, kreisais spārns, bet vainojami ir labā spārna
kungi, kuri nav šos līdzekļus atvēlējuši.

Breikša kungs tiešām uzstājās kā īsts demokrā-
tiskā centra cilvēks, vai pareizāk sakot, kā piektais
ritenis, jo teikt šai nopietnajā jautājumā, kur 40.000
cilvēku ir bez darba, ka bezdarba postam būs līdzēts,
ja 2 jaunu spēcīgu cilvēku vietā kontrolē pie durvīm
noliks divas vecas sieviņas, var tikai demokrāti-
skais centrs, kam nav nekāda saprāta par saimnie-
cisko dzīvi, kas ir pilnīgi aptumšots savā skatā, savā
polītika un savā darbībā.

Tāpat neiztur kritiku pārējie apvainojumi, it kā
jauni cilvēki nolikti pie lāpstu izsniegšanas u. 1.1.Man
jāsaka, ka šis ir atbildīgs darbs, un to strādā 500—600
cilvēku; ir vesels lēvenis dažādu darba rīku, un ir
vajadzīgi uzmanīgi, veikli cilvēki, kas šos darba rī-
kus varētu kārtīgi izsniegt un tāpat kārtīgi atlikt at-
pakaļ. Pieliekot pie šī darba vecas nemākules un ne-
veiklas sieviņas, darba rīki ietu zudumā, un pilsētai
celtos lieli zaudējumi. Tāpēc šai postenī jāliek at-

*) Runas atreferējums nav iesniegts.

bildīgi cilvēki, un nevar rīkoties tā, kā teica Breikša
kungs un pārējie kungi, ka šinīpostenī varot ielikt ne-
spējīgas vecākas sievietes, lai tās šo darbu kārtotu.
Ja to darītu, tad iznāktu tikai nepatikšanas, sūdzē-
šanas par nepareizībām un nekārtībām darbā.

Divi sargi pielikti pie darba apgādes durvīm uz
Rīgas pilsētas valdes lēmuma pamata, jo nebija cie-
šams tāds stāvoklis, kāds bija līdz tam. Darba biržā
parasti ieraaas demokrātiskā centra ļaudis ar gumi-
jas stekiem, apmēram 10 vīru, un, bez šaubām, vi-
ņiem gribējās šos_ gumijas stekus laist ari darbā. Dar-
ba biržas apmeklētāji, bezdarbnieki, vairākkārtīgi da-
būja ciest, vairākkārtīgi tika piekauti bez vajadzī-
bas. Lai no šādam nejēdzībām un bezdarbnieku pie-
kaušanām izvairītos, Rīgas pilsētas valde nāca pie
slēdziena, ka kartība darba biržā uztu*-«ma bezdarb-
niekiem pašiem. Tāda bijaarī pašu bezdarbnieku
prasība. Policija_ tikai sakarsēja atmosfairu un izsau-
ca incidentus,_ tādēļ pilsētas valde apsolīja bezdarb-
niekiem, ka demokrātiskā centra vīri ar gumijas ste-
kiem tiks atsaukti un lai bezdarbnieki paši uzņemas
kartības uzturēšanu darba biržā. Tāpēc . saziņā ar
pilsētas valdi tika nozīmēti pāris cilvēku, kuriem uz-
deva uzturēt kartību darba biržā.

Bezdarbnieki bija prasījuši piešķirt viņiem pla-
šākas telpas, jo Torņa ielas biržas telpas bija par
šauram. Sadovska kungs jau ari bija apsolījis, ka
biržai pievienos vienu daļu skolas telpu, bet vēlāk ,
laba spārna frakcijas, kombinācijā ar minoritātēm,
protestēja pret to, un ta solījums, ko bija devis Cel-
miņa kungs un Sadovska kungs, tika ņemts atpakaļ.
Ta ka telpas ir par šauram, un tanīs nevarēja ietilpt
visi bezdarbnieki, jo bezdarbnieku ir liels skaits, dar-
ba birža bija jālaižiekša tikai pa kategorijām. Tāpēc
arī nolikti paris cilvēku, lai telpās ielaistu attiecīgās
kategorijas; tam vajadzīgi tie kontrolieri pie durvīm.
Apgalvot, it ka šie cilvēki nolikti tikai tāpēc, lai vi-
ņiem dotu Vietu, ir nepareizi; tāda jautājuma apgai-
smošana ir nepareiza.

Par algām, pret kurām _ šeit .uzstājās deputāts
Jukšinskis un teica, ka algas japazeminot,es jau teicu,
ka bezdarbnieki saņem niecīgu atalgojumu: vīrieši
— Ls 2.— diena, sievietes — Ls 1.50. Rīgā tiek dots
klāt viens litrs zupasun mārciņa maizes; citās dar-
ba vietas visa valstī šī piemaksa naturālijās netiek do-
ta. Darbs ir tikai 2 nedēļas. Pēc tam nāk nākošā
maiņa, un nav zināms, kad pirma_ maiņa atkal tiks
darba. Ja labā spārna kungi domā, ka 2 lati dienā,
vai, ja kādam laimējas nostrādāt 12 dienu, tad 24
lati par 3—4—5 mēnešiem, ir pārāk daudz, tad do-
mājiet to un darait ta — redzēsim, kādi būs rezul-
tāti. Līdzšinējais atalgojums ir minimālākais un vis-
niecīgākais, un tur vel kaut ko atņemt nav iespējams,
ja jus tiešam negribat klaji izaicināt cilvēkus uz kā-
diem citiem soļiem savu interešu aizstāvēšanai.

Loti bieži Rīgas pilsētas darba apgādei uzbrūk,
ka tur neesotkartības. Protams, nav iespējams aiz-
iet māja un pārbaudīt katru cilvēku, kas ieradies re-
ģistrēties bezdarbniekos, vai tā ir zemnieku savie-
nības jaunkundzīte, vai kāds cits. Tad būtu vajā-'
dzīgs pārak liels kontrolieru Stāts, joīsā laikā ir reģi-
strējušies
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18.000 cilvēku, un visus viņus nav iespē-

jams māja pārbaudīt. Darba biržā ir tiesības reģi-
strēties katram, kas tur atnāk. Turpretim pabalstus,
ka zupu, malku u. c, izsniedz tikai tiem, kas pārbau-
dīti, un tikai tiem, kam tas nepieciešams. Nevienam
tādam, kas būtu pierakstījies darba biržā, lai dabūtu
darbu, ja apstākļi viņu uz to nav spieduši, netiek iz-
sniegti nekādi pabalsti. Ja nu starp 18.000 reģistrēto
viens otrs irreģistrējies tāds, kam, varbūt, nevaja-
dzēja reģistrēties, tad nav vainojama biržas admini-
strācija, jo tik lielā daudzumā var būt visādi ele-
menti. Interesanti, ka tad, kad mēs savā laikā ie*
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sniedzam pieprasījumu par aizsargiem un norādījām,
ka tur ir lielsprocents noziedzīgu elementu ... (starp-
sauciens) — ja, daži laupītāji un daži zagļi ir nākuši
no aizsargu sastāva, arī slepkavas — to jūs, laikam,
paši zināsit —, tad jus pateicāt, ka aizsargu skaits
esot liels un esot iespējams, ka starp tiem esot daži
noziedzīgi elementi. _ Tā _tad, kur dod ieročus un
patronas, kur vajadzētu but izlasītiem cilvēkiem, tur
jus varat pielaist, ka ir viens otrs noziedzīgs elements
iekša; bet darba biržā, kur reģistrējas tūkstošiem cil-
vēku, ir liels ļaunums, j_a ir reģistrējies kāds, kam
nevajadzēja but reģistrētam. Kontrole notiek pie
pabalstu izsniegšanas, un katrs, kam nav tiesības to
dabūt, pabalstu nesaņem un tiek izslēgts no darba
biržas, tiek atraidīts.

Instrukcija, par ko šeit runāja, nerunā bezdarb-
niekiem par labu, bet par ļaunu. To ir izstrādājusi
kommisijā, kura vairākums ir pilsoņiem.

Atbildot Jukšinskim uz norādījumu, ka mēs esotbijuši pret līdzekļu izsniegšanu lauciniekiem, man jā-
teic, ka tas nesaietas ar patiesību. Mēs esam gan
pret to, ka Rīgas pilsētas strādnieku, pilsētas ierēdņu,
valsts un pašvaldības ierēdņu iekasēto naudu izlieto
Latgales ceļu būvēšanai. Mēs esam pret tādu paņē-
mienu

^
ja

nauda iekasēta no fabrikas strādniekiem
un'ierēdņiem, tad ta jāizlieto bezdarba apkarošanai
pilsētas. _ Ceļu darbi, dzelzceļu un šoseju darbi uz
laukiem jāizdara valstij ar valsts līdzekļiem.

Attiecībā uz manu uzstāšanos it kā pret armiju
man jāaizrāda uz to, ko esmu teicis, ka bezdarbnieki
sava sapulce pieņēmuši zināmu lēmumu, ka tagadē-
jos grūtos apstākļos ir pacēlusies doma, vai obligā-
toriska kara dienesta laiks no 12 mēnešiem nebūtu
jāsašaurina uzkadu īsāku laiku. Tāds bija mans no-
rādījums, un tapec te aizrādīt uz kādu pretrunu nav
vieta. Tādu uzskatu aizstāv arī daudz citu zemju
strādniecība un par to cīnās. _ Ja jāmeklē līdzekļi kā-
dam neatliekamam vajadzībām, tad vispirms jāmē-
ģina tos rast no neproduktīviem izdevumiem.

Vienu daļu apvainojumu mēs šeit jau esam at-
spēkojuši, un es beidzot gribētu vēl tikai aizrādīt, ka
pats ministra_ kungs šo jautājumu gribēja nostādīt
ļoti slidena plāksne pie tam ar nepareiziem argumen-
tiem. Piemēram, par to pašu Šternbergu Annu viņš
noradīja, ka tikai1 viena Šternbergs Rīgā reģistrēta.
Ta esot 55 gadus veca un nevarot dzemdēt. Te ir
kartiņa, kur ir reģistrēta manis minētā Anna Štern-
bergs, dzim. 1904., tā tad 28 gadus veca, 3 bērnu mā-
te; viņa ir strādājusi, un ta nelaime, par kuru es ru-
nāju, ir tiešam notikusi. Tādēļ nenāciet ar paviršī-
bām un muļķīgu izrunāšanos.

Tāpat ir ministra kungs, ir labais spārns gribēja
nostādīt šo bezdarba jautājumu ļoti viegli un apgal-
vot, it ka bezdarba nebūtu. Bezdarbs ir, posts ir
liels, un šis lielais posts jāmīkstina steidzamības kār-
tība, izsniedzot līdzekļus gan pilsētām sabiedriskiem
darbiem, gan šoseju un zemesceļu darbiem un tanī
paša laika rupejoties.lai lauku bezdarbniekiem tiklab
Vidzeme, ka Kurzeme un arī Latgalē darbs tiktu gā-
dāts. Pretēja gadījuma bezdarbnieki būs spiesti gā- .
dat sev maizi citādiem līdzekļiem, ja valdība nedos
iespēju to godīgi nopelnīt. '

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Jukšinskim.

A. Jukšinskis (kristīgo zemnieku un katoļu frak-
cija) : Kungi, bušu ļoti īss! Man tikai jākonstatē, ka ?

. sociāldemokrāti, kas tik bravurīgi uzstājās savā pie-
prasījuma, ar sašļukušu dūšu tagad nāk un mēģina
taisnoties. _ Pateicamies, kungi, ka jūs bijāt vaļsirdīgi
un paradījāt Saeimai atklāti, kas jūs esat!

Sociāldemokrātu pēdējais runātājs Veckalns pa-
teica, ka viņi esot bijuši pret 50% sabiedrisko darbu

fonda līdzekļu došanu sabiedriskiem darbiem uz lau-
kiem, tapec ka ta nauda nākot no pilsētu intelligences
un pilsētu strādniekiem. Veckalna kungs, vai Jūs ar
savu bezdarbnieku armiju dodat līdzekļus budžetam?
Lauku strādnieki un zemnieki ar savu sviedroto dar-
bu dod budžetam ienākumus. Ja viņi atteiktos šos
līdzekļus dot, kur Jūs ņemtu naudu algu izmaksai pil-
sētniekiem? Galvenā kārtā jāpateicas zemniekiem
par viņu sūro darbu, kas dod iespēju mums sastādīt
budžetu. Beigu beigas — cik izmaksā jūsu pilsētas
partijas biedru, pilsētas ierēdņu, pilsētas bezdarbnie-
ku un parejo uzturēšana? Ja jūs savāksit objektīvu
statistiku, tad_ redzēsit, ka lauki budžetam dod vai-
rāk neka pilsētas; tapec laukiem ir tiesība prasīt no
bezdarbnieku fonda sev mazākais pusi.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas.
— Iesniegtas divas pārejas formulas. Pirmā — ne-
motivēta, ko iesnieguši deputāti: J. Štems, K. Kir-
šteins.fi. Celmiņš, A. Bļodnieks, J. Vinters u. c,
skan ta:

«Saeima, noklausījusies valdības atbildi uz sociāldemo-
krātu pieprasījumu bezdarba apkarošanas lietā, pāriet uz nā-
košo dienās kartības punktu."

Otra .pārejas formula, ko iesnieguši deputāti. F.
Cielēns, V. Bastjānis, J. Celms u. c. skan tā:

„Saeima, noklausījusies valdības atbildi uz steidzošo pie-
prasījumu bezdarba lieta, atzīst šo atbildi par neapmierinošu."
Saskaņā ar kārtības rulli vispirms nobalsošanā nāks
deputāta J. Šterna u. c. iesniegtā nemotivētā pārejas
formula. Ja to pieņems, atkritīs otra pārejas formula,
ko iesniedzis deputāts F. Cielēns u. c; ja deputāta
J. Šternau._c. iesniegto pārejas formulu noraidīs, no-
balsošananaks otra — deputāta F. Cielēna u. c. ie-
sniegta pārejas formula. — Lieku uz balsošanu de-
putāta J. Šterna u. c. iesniegto vienkāršo pārejas
formulu. Ludzu pacelties tos, kas ir par deputāta
Šterna u. c. iesniegtas pārejas formulas pieņemšanu, .'::?Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret šīs pārejas for-
mulas pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas. Tādu nav. Balsošanas rezultāts; par deputā-
ta Šterna u. c. iesniegto vienkāršo pārejas formulu
nodotas 47 balsis, pret to nodotas 37 balsis. Deputāta
J. Šterna u. c. iesniegta vienkārša pārejas formulapieņemta; otra pārejas formula atkrīt. —

Iesniegti divi priekšlikumi, kurus varam ap-
spriest un nobalsot tikai tanī gadījumā, ja nevienam
Augsta nama deputātam pret to nav iebildumu.
(Saucieni no vietām: «Lūdzam nolasīt!") Lūdzu
sekretāru tos nolasīt!

Sekretārs A. Bļodnieks:
I.

„Lieka.m priekša bezdarba jautājuma pieņemt sekojošu lē-mumu:
Saeima nolemj uzdot valdībai:
1. Divu nedēlu laikā iesniegt Saeimai likumprojektu parstrādnieku apdrošinašanu_bezdarba gadījumā.
2. Visiem bezdarba nonākušiem strādniekiem nodroši-nāt darbu. Nenodarbinātiem izsniegt pabalstu eksistences mi-nimuma apmēros.
3. Nenodarbināt sabiedriskos darbos mātes ar mazgadī-giem bērniem un sievietes grūtniecības stāvoklī, sākot ar 6.

grūtniecības mēnesi, bet nodrošināt tās ar pabalstiem.
4. Sievietes un jauniešus nodarbināt pie viņu organismam

piemērotiem darbiem.
, . , .- , Atcelt tautas labklājības ministra rīkojumu par sa-biedns_ko darbu strādnieku izslēgšanu no slimo kasēm un no-
drošināt visiem_bezdarbniekiem un viņu ģimenes locekļiem sli-
mības gadījuma _brīvu ārstu un zāles.

6. Lai sagādātu nodarbošanos intelligentiem bezdarbnie-kiem, uzdot valdībai nedēļas laika iesniegt Saeimai likumpro-
jektu, kas noliegtu vienai personai valsts vai pašvaldības die-
nesta ieņemt vairākas algotas vietas vai amatus.

7. Bezdarbniekiem,. kuri nespēj samaksāt īri, izsniegt
pabalstu īres parada samaksai. Pagarināt termiņu, līdz kurambezdarbniekus nevar izlikt no dzīvokļiem.

8. Paplašināt mieža darbus un noorganizēt tos tā, lai bez-
darbnieki tiktu nostādīti cilvēcīgos darba apstākļos un varētu
nopelnīt vismaz Ls 3.— dienā.
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'9. Atvēlēt pagaidām vismaz 5 miljoni latu sabiedriskodarbu organizēšanai un bezdarbnieku apgādāšanai, radot ie-taupījumus valsts budžeta uz neražīgo izdevumu rēķina un
apliekot turīgas šķiras ar lielāku krizes nodokli.

10. Noliegt strādnieku ievešanu no ārzemēm:. —
J. Višņa, A. Veckalns, P. Zeibolts, Br. Kalniņš,
P. Ulpe, J. Celms,_ K. Dēķens, A. Buševics,
Fr. Menderis, F. Cielēns, V.Bastjānis, R. Dukurs."

II.
„Ludzam likt Saeimai priekšā sekojošu priekšlikumu:
baeima nolemj: uzdot valdībai pārkārtot algas un pie-

maksas bezdarbniekiem pilsētu sabiedriskos darbos; veicinātbezdarbnieku nodarbināšanu uz laukiem ražīgos darbos. —
A. Jukšinskis, J. Birznieks, A. Bļodnieks, A. Gai-
lītis, A. Pastors, G. Mīlbergs, A. Budže,
A. Vaivods, K. Kiršteins,, J. Rancans, St. Ivbuls,
L. Ozoliņš, A. Dzenis, V. Barkans."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pirmo priekšlikumu
parakstījuši deputāti J. Višņa, P. Zeibolts u. c; otropriekšlikumu parakstījuši deputāti A. Jukšinskis A.Bļodnieks, G. Mīlbergs, K. Kiršteins u. c. Vai Aug-
stajam namam ir iebildumi pret deputāta J. Višņas u.
c. iesniegta priekšlikuma apspriešanu? (Ķ. Ulma-
nis no vietas: «Ir iebildumi!") Pirmā priekšlikuma
apspriešana atlikta uz nākošo sēdi. — Vai Augsta-jam namam ir iebildumi pret to, ka šodien apsprie-
žam A. Jukšinska u. c. iesniegto priekšlikumu?(Ķ. Ulmanis no vietas: «Ir iebildumi!") Arī šī
priekšlikuma apspriešana_ atlikta uz nākošo sēdi. —Līdz ar to šis dienas kartības punkts izsmelts. —

4. dienas kartības punkts — satiksmes mi-
nistra atbilde uz deputāta E. Sudma-
1a u. c. iesniegto jautājumu. Vārds satik-smes ministrim.

Satiksmēs ministris A. Kursītis: Augstais nams!
Atbildot uz pagājuša gada 10. novembrī deputāta E.
Sudmaļa u. c. iesniegto jautājumu par Rīgas galve-
na pasta priekšnieka Jura Kļaviņa rīcību, pa-
godinos ziņot sekojošo.

Rīgas pasta nodaļas vadītājs Pētersons, izpildot
dienesta pienākumus, vairāk darbinieku klātbūtnē
nomiraar sirdstrieku p. g. 11. oktobrī. Pēc Pēter-sona nāves starp pasta darbiniekiem izplatījās bau-
mas, it ka pēkšņo nāvi izsaukusi pasta priekšnieka
asa uzstāšanas saruna ar Pētersonu. Pasta untelegrāfa departamenta izdarītā izziņā noskaidrots,
ka tas,nesaietas_ar patiesību. Reizē ar baumu iz-
platīšanos pasta ari dažos laikrakstos parādījās
raksti, kuros izteikti apvainojumi pret pasta priekš-
nieku Juri Kļaviņu. Nepamatotu apvainojumu at-
spekošanaļ priekšnieka Kļaviņa rīcība izpaudusies
paziņojuma ar p. g. 2. novembra rīkojumu Nr. 21 kan-
tora darbiniekiem, ka laikrakstos par viņu ievietotos
rakstus viņš uzskatot par ļaunprātīgu apmelojumu,
aizrādot, ka šādi negodīgi uzbrukumi viņu neaizturēs
arī turpmāk nolaidīgos darbiniekus saukt pie kārtī-
bas, bet nelabojamus dzērājus un noziedzībās pie-
nāktos stādīt priekša atlaišanai kā nederīgus pasta
dienestam.

Tā kā laikrakstos ievietotie raksti atstāja iespai-
du, it ka apvainojums izteikts visu darbinieku vārdā,pret to viena darbinieku daļa radās sašutums, un tie
mēģināja rakstos ievietotas nepareizās ziņas atsaukt,
kādam nolūkam saka vākt parakstus, darot to bez
Kļaviņa iespaidojuma. Tiklīdz _ pasta un telegrāfa
departamenta direktoram tas nāca zināms, viņš deva
rīkojumu parakstu vākšanu kantorī pārtraukt, kas
arī tūliņ izpildīts.

Kas_ zīmējas uz biežāku pasta sūtījumu piegādā-
šanu mājas, tad jāsaka, ka Augstais nams caur bu-
džeta kommisiju šo lietu ir atbalstījis. Pie tampastnieku darbs visuma tiek iekārtots tā, lai darbi-
niekiem nebūtu jāstrādā caurmērā vairāk par 8 stun-
dām diena resp. 208 stundām mēnesī, un tie saņem
arī likuma paredzētas 4 brīvdienas mēnesī.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Līdz ar to šis dienas
kartības punkts izsmelts. —

5. dienas kārtības punkts — iekšlietu mi-
nistra atbilde uz deputāta F. Landov-
ska u. c. iesniegto jautājumu. Vārds mi-
nistru prezidentam M. Skujeniekam.

Ministru prezidents M. Skujenieks: Jautājumsir sekojošais.
24. un 26. oktobrī Rīgas pilsētas darba apgādē

Torņa iela_4 un arī uz ielas policija un politiskās pār-
valdes ierēdņi esot uzbrukuši un piekāvuši ar gumi-
jas sitamiem un revolveru spaliem vairāk bezdarb-
nieku, to skaita arī sievietes; pēc tam piekautie un
ievainotie bezdarbnieki arestēti un automobiļos aiz-
vesti uz politisko pārvaldi.

Par šo jautājumu īsumā varu teikt sekojošo.
Notikumi ir norisinājušies 24. un 26. oktobrī, tātad jau labi sen atpakaļ. Šie notikumi izskaidroti arto, ka kommunistu partija saviem piekritējiem de-

vusi rīkojumu _aktīvi darboties starp bezdarbnie-kiem, cik iespējams sarīkot ekscesus, varas dar-
bus un sadursmes ar policiju, lai šos ļoti neapmieri-
nātos un ļoti nelabvēlīgos apstākļos dzīvojošos iedzī-votāj^ slāņus saistītu pie sevis. Minētā dienā pa-
sludināta jauna kartība bezdarbnieku reģistrēšanai.Pret to celti iebildumi, sacelts tracis Torņa ielā piedarba biržas, izdauzīts vairāk logu, izdemolētas tel-pas un ar varas darbiem aizkārts viens darba biržas
darbinieks. LJz šo vietu izsaukti policijas spēki, lainodibinātu kartību. Ta kā starp bezdarbniekiembijis vairāk kommunistu partijas darbinieku, kas pre-
tojusies kartības nodibināšanai, uzaicinot ļaudis sistpoliciju, uzbrukt policijai, lietojot pat akmeņus, poli-cija bijusi spiesta kartības nodibināšanai lietot visusbkuma paredzētos līdzekļus. Apgalvojums, ka turbijusi smagi ievainoti, ir nepatiess; par tādiem ga-dījumiem valdības iestādēm nekas nav ziņots.

Tālāk ir jautājums, ka politiskā pārvalde esotizdarījusi strādnieku starpā plašas kratīšanas un esotarestējusi vairāk desmit strādnieku. Iekšlietu mi-nistrijas orgāni esot paskaidrojuši preses pārstāv-jiem, ka strādnieku aresti esot notikuši sakarā aroktobra revolūcijas 14 gadu svētku dienu. Es varupaskaidrot, ka Iekšlietu ministrija nekad nekur navvajājusi strādniekus, bet gan ir vajājusi tos elemen-tus, kas arsavu politisko partiju ir naidīgi mūsu val-stij, kas pārkāpj mušu valstī pastāvošos likumus unir zināma politiska virziena — kommunistu piekri-tēji. Sadi cilvēki ir vajāti. Turpretim pilnīgi aplamiir to šeit ģeneralizēt un teikt, it kā būtu vajāti strād-nieki. Pa lielākai daļai personas, ko policija vajā-jusi, stāv diezgan tālu strādniekiem, kaut gan viņassaista ar tiem savu politisko darbību.
Tālāk ir jautājums, ka Rīgas policisti pēdējālaika apstaigājot avīžu kioskus un izspiežot pa-rakstus no viņu turētājiem, ka tie turpmāk neņemspārdošanai strādnieku un zemnieku frakcijas izdotāsavīzes. Sis apgalvojums nesaietas ar patiesību- tātas nav bijis.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Šis dienas kārtībaspunkts izsmelts.
6. dienas kārtības punkts — iekšlietu mi-nistra atbilde uz deputātaBruno Kal-n i ņ a u. c. i e s n i e g t o j a u tā j u m u. Vārds mi-nistru prezidentam Skujeniekam.
Ministru prezidents M. - Skujenieks: Jautājumasaturs tāds, ka Rīgas policijas dienestā jaunākā poli-cijas kārtībnieka pakāpe atrodas kāds Nikolajs Lap-siņs, kas esot aktīvs nacionālo aktīvistu kluba darbi-nieks. Jauta, vai šis fakts valdībai esot' zināms unko domāts darīt, lai novērstu to, ka valsts kārtībassargos atrastos fašisti. —
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Man jāaizrāda, ka minētais policijas kārtībnieks
ir samērā jauns cilvēks, kas uzņemts policijā pagā-
jušā gada sākumā. Tā tad viņš tagad atrodas poli-
cijas dienestā jau vairāk par gadu. Viņš ir cilvēks
ar komercskolas izglītību, beidzis tirdzniecības kur-
sus. Bijis kara dienestā, kur atestēts vislabākā kār-
tā. Pēc tam atradies policijas dienestā, kur par viņu
ka no priekšniecības, tā no iedzīvotājiem ir ļoti lab-
vēlīgas atsauksmes. Ja viņš savā laikā ir nodarbo-
jies politiskā organizācijā, kuras darbība visā visumā
no valsts viedokļa nebūtu akceptējama, tad pēdējā
laikā viņš tādā organizācijā nedarbojas, katrā ziņā
nekad_ nav saukts pie atbildības, sodīts, vai savās
tiesībās ierobežots.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Arī šis dienas kārtī-
bas punkts izsmelts.

7. dienas kārtības punkts — iekšlietu m in I-
stra atbilde uz deputāta K, Mežuļa u.
c. iesniegto jautājumu. Vārds ministru
prezidentam M. Skujeniekam.

Ministru prezidents M. Skujenieks: Šeit ir ve-
sela rinda jautājumu; vispirms — kāpēc tiek pie-
kauti bezdarbnieki, kad tie prasa nodrošināt savu
stāvokli. — Uz to es varu atbildēt, ka bezdarbnieki,
kad viņi prasa nodrošināt savu stāvokli, netiek pie-
kauti. Bet var izcelties sadursmes starp cilvēkiem
neatkarīgi no tā, vai viņi ir bezdarbnieki, vai nē, kad
apdraudēts tiek miers un kārtība. Šī jautājuma uz-
stādīšanai bija pievests piemērs, ka Liepājā, pieda-
loties, janemaldos, deputātam Landovskim, bezdarb-
nieku gājieniem bijušas sadursmes ar policiju, pie
kam šis gājiens nav bijis atļauts un gribējis virzīties
uz pilsētas namu, Tā tad šeit nav runa par bezdarb-
nieku vajāšanu, bet par miera un kārtības nodibinā-
šanupilsēta.

Otrs piemērs attiecas uz Daugavpili, kur sa-
dursme notikusi ar ļaužu pūli, kas iznācis no darba
biržas. Šai pūlī bijis arī deputāts Jeršovs. (Sau-
ciens pa kreisi: «Kurš aizmucis!") — Viņš aizmuka
pec tam! — Arī šim_ gadījumam nav nekāda sakara
ar bezdarbnieku vajāšanu, vai piekaušanu, bet gan
ar kartības nodibināšanu minētā pilsētā.

Otrkārt — kāpēc valdības aģenti un policija pro-
vocējot sadursmes ar bezdarbniekiem? Nav minēts
neviens pjemērs, kakaut kur, kaut kādos apstākļos
policija būtu provocējusi sadursmes. Taisni otrādi:
ir dots rīkojums no sadursmēm izvairīties. Ja te
nosauc Daugavpili, tad Daugavpils notikumi nav pil-
nīgi noskaidroti, bet no tiem materiāliem, kas ir manā
rīcība, izriet, ka no pūļa, kuru vadījis Jeršovs, atska-
nējuši šāvieni, un policija arī raidījusi šāvienus gaisā.
Viens no pūļa dalībniekiem ievainots, pie kam nav
noskaidro^, kas viņu ievainojis. Katrā ziņā šis ie-
vainojums nav bijis izdarīts ar lodi, kādas ir policijas
kārtībnieku ieročiem.

Tālāk jautāts, kāpēc policija šaujot uz bezdarb-
niekiem. Tāda gadījuma nav bijis; policija nevie-
na nav sašāvusi, bet šaušana notikusi Daugavpilī
minēta gadījuma, kad zināma ļaužu grupa gribējusi
iet uz pilsētas valdi un sarīkot neatļautu gājienu.

Talak — kāpēc uzbrūk strādnieku bēru gājiena
dalībniekiem uz ielas un kapos? Arī tādi gadījumi
man nav zināmi. Rīgā gandrīz ik dienas notiek
strādnieku bēres, bet nekad šiem strādnieku bēru
gājieniem neviens neuzbrūk, un ja šeit minētais gadī-
jums par_ kommūnistu_ partijas biedri Ikalu minēts,
tad tamdeļ,_ ka kommunistu partija, sava biedra bē-
res ir gribējusi! jzlietot savu nolūku demonstrācijai.
Tā ka demonstrācija nebija pieteikta un pieņēma tā-
du raksturu, kāds nebija vēlams, policija bija spie-
sta nodibināt kartību.

Tālāk — kāpēc notiekot piekaušana krievu tra-
dicionālos svētkos? Krievu tradicionālo svētku

svinības notiek bieži, ik gadus, un jašeit jautātāji aiz-
rāda uz kādu gadījumu Daugavpilī, tad atkal jautā-
jumsgrozās vienīgi ap to, ka policija ir uzskatījusi par
savu pienākumu nodibināt mieru pūlī, kas rīkojies tā,
kā nav pielaižamsapstākļos, kur valda kārtība un kur
pastāv likuma normas, kas nosaka, kā rīkoties katrā
atsevišķā gadījumā.

_ Nākošais jautājums — kāpēc notiek masu aresti
strādnieku, darba zemnieku un sevišķi trūcīgo Lat-
gales darba ļaužu aprindās? Te mana atbilde atkal
tāda pati. Nekur netiek arestēti strādnieki, vai zem-
nieki ka tādi; bet ja cilvēki tiek apcietināti, ieslo-
dzīti un tiesāti, tad nevis tāpēc, ka viņi ir strādnieki,
vai zemnieki, bet tāpēc, ka viņi darbojas mūsu val-
stij naidīgas politiskas partijas uzdevumā, vai saska-
ņa ar šis partijas rīkojumiem un noziedzas pret mūsu
valstī pastāvošiem likumiem. Tā tad šeit var būt
runa nevis par kādas atsevišķas iedzīvotāju grupas
vajāšanu, bettikai par zināmas politiskas partijas'
piekritēju vajāšanu.

Beidzot — kāpēc aizliedz apgabaltiesā reģistrē-
tam arodorganizācijām sapulces? — Sapulces ne-
tiek vis noliegtas apgabaltiesā reģistrētām arodnie-
ciskam organizācijām, bet gan tādām organizācijām,
kuru merķis _ ir darboties noteikti kommunistu par- -
tijas virziena. (Ķ. Mežuļa starpsauciens.) Pa lie-
lākai daļai starp cilvēkiem, kas šīs sapulces sasauc,
ir personas, kas jau ar savu iepriekšējo darbību ir
ļoti labi pazīstamas.

Kāpēc iekšlietu ministrija ar varas līdzekļiem
aizkavē strādnieku un zemnieku frakcijas avīzes iz-
došanu? — Šeit ir nevietā vārdi «ar varas līdze-
kļiem". Iekšlietu ministrija lieto tikai tādus līdze-
kļus, kas paredzēti mušu likumos. Valdība uzskata
par savu pienākumu neatļaut tādu preses orgānu
izdošanu, kuru uzdevums ir noteikti radīt mūsu valstī
nemieru, nekārtības un kaitēt mūsu valsts attīstībai,
strādājot, varbūt, citas valsts uzdevumā.

Kāpēc policija un politiskā pārvalde rīko terro-
ristiskus uzbrukumus strādnieku un zemnieku frakci-
jas deputātiem? — Man nav zināmi tādi gadījumi,
un arī interpellantl nav minējuši tādu gadījumu, kad
pret šīs frakcijas piederīgiem būtu rīkoti,terroristiski
uzbrukuma akti. (Ķ. Mežuļa starpsauciens.)

Kapec iekšlietu jninistris uzaicina policiju uz
patvarībam pret strādnieku un zemnieku frakcijas
deputātiem un satversmes noteikumus par deputātu
neaizskaramību iztulko fašistiskā garā. — Iekšlietu
m_inistris_nekur un nekad nav uzaicinājis policiju uz
patvarībam pret strādnieku un zemnieku frakcijas
deputātiem. Šādu uzaicinājumu nav bijis. ,— Jau-:
tajuma otra daļa teikts, kāpēc iztulko fašistiskā ga-
ra satversmes noteikumus par deputātu neaizkara-
mību. Te nevar but runa tikai par satversmes no-
sacījumu ievērošanu, un ja šādi nosacījumi satversmē
paredzēti, tad tie ievesti ar nodomu, un ja tos lieto,
tad tas saskan ar likuma burtu un garu.

_Beidzot_ strādnieku un zemnieku frakcija jautā,
kāda nolūka valdība inspīre minēto provokatorisko
baumu izplatīšanu par bezdarba strādniekiem un
strādnieku un zemnieku frakcijas deputātiem. —
Man ka iekšlietu ministrim nav zināms, kur valdība
būtu inspirējusi kādu provokatorisku baumu izplatī-
šanu; tapec es uz šo jautājumu ari nevaru atbildēt.

Pats galvenais tomēr ir tas, ka šie jautājumi ir '
nepareizi un demagoģiski, it kā valdība vajātu strād-
niekus un zemniekus. Tas nav taisnība; to valdība
nekad nav domājusi darīt. Valdība noraida šādus
jautājumus, bet uzsver, ka viņa būs pret katru mē-
ģinājumu satricināt valsts likumīgo iekārtu un spers
stingrus soļus pret vainīgiem. Valdība uzskata, ka

'ir dziļi aplami domāts, ka valsts iekārtai jābūt ne-
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vārīgai, ka_ jāļauj sevi iznīcināt. Nē, valdība domā,
ka viņai jāaizstāv mušu valsts iekārta pret visiem
ienaidniekiem, kas to apdraud, un pie tādiem pieder
arī kommunistu partija un ļaudis, kas tanī darbojas.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Šis dienas kārtības
punkts izsmelts. —

8. dienas kārtības punkts — finanču mini-
stra atbilde uz deputāta F. Landovska
u. c. iesniegto jautājumu. Vārds finanču
ministrim.

Finanču ministris G. Zemgals: Jautājums attie-
cas uz Kregera zviedru sērkociņu tresta uzņēmu-
miem; proti, ir jautāts, vai finanču ministrim ir zi-
nāms, ka tur 6 dienu vieta nedēļā strādā 5 dienas. —

Tas ir taisnība; ministrijai tas ir zināms, un tas
atkarājas no lielā bezdarba Latvijā vispār. Jūs dzir-
dējāt vakar un šodien Tautas labklājības ministrijas
paskaidrojumu, ka ne tikai šinī rūpniecības nozarē,
bet vispār bezdarbs ir tik liels, ka tas skar pāri par
36.000 cilvēku. Tāpēc darba samazināšana sērkoci-
ņu uzņēmumos nav nemaz tik sāpīga, ja tur strādā
nedēļa 6 dienu vietā tikai 5 dienas. Pēc tam, kad
ministrijai tas tika zināms, ministrija no savas puses
aizrādīja, ka tāda darba iedalīšana nebūtu vēlama,
bet ta kā strādnieki pret šādu darba iekārtojumu
ierunas nav cēluši, turpretim ir izteikuši savu apmie-
rinātību par tādu šī jautājuma atrisināšanu, Finanču
ministrija atrada, ka tāds darba iekārtojums ir pie-
ņemams. Sērkociņu trests pilda līgumu, proti —
eksportē tik_ cik līgumā paredzēts; pagājušā gadā
bija eksportēts daudz vairāk, kāpēc arī strādnieki
strādāja 6 dienas nedēļā; bet tagad, ievērojot saim-
niecisko krizi, viņi to daudzumu, kādu eksportēja
agrāk, nevar eksportēt — tāpēc viņi nestrādā 6 die-
nas nedēļā. Es atkārtoju, ka trests eksportē to dau-
dzumu, kas līgumā paredzēts, un sedz arī vietējo
patēriņu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Līdz ar to 8. dienas
kārtības punkts_ izsmelts. —

9. dienas kārtības punkts — tautas labklā-
jības ministra atbilde uz deputāta R.
Dukura u. c. iesniegto jautājumu. Vārds
tautas labklājības ministrim.

Tautas labklājības ministris V. Rubulis: Aug-
stais nams! Sakarā ar deputāta Dukura u. c. ie-
sniegto jautājumu par darba apstākļiem Jelgavas Ho-
fa fabrikā man jāsaka sekojošais.

Fabrikas administrācija jau pagājušā gada rude-
nī bija vienojusies ar strādniekiem, ka ieturēs viņiem
2 nedēļu izpeļņu un par trešo nedēļu maksās nākošā
sestdienā. Bet izrādījās, ka nākošā sestdienā Hofa

fabrikas administrācija termiņu nebija ievērojusi, un
sakarā ar to fabrikā izcēlās streiks. Tad fabrikas
administrācija paziņoja, ka viņa pārtrauc fabrikas
darbību, tāpēc ka viņai neesot iespējams sakarā ar
muitas ievešanu Anglijā dabūt pasūtījumus. Pēc tam
fabrikas administrācija sāka sarunas ar Vācijas fab-
rikām; bet tur stājās ceļā valūtas jautājums. Valū-
tas jautājums tagad ir nokārtots tādā veidā, ka val-
dība parādīja zināmu pretimnākšanu fabrikas admi-
nistrācijai, lai tikai atjaunotu fabrikas darbību. Rei-
zē ar to paredzams, ka fabrika darbību atjaunos vai
nu rīt, vai parit.

Hofa fabrikas administrācija ir apsolījusi iz-
maksāt arī ieturēto algu. Pa daļai ieturētā alga ir
jau samaksāta, un tuvākās dienās streiks izbeigsies.
Pēc valūtas jautājuma nokārtošanas atjaunosies arī
fabrikas darbi.

Man jāatzīmē, ka Hofa fabrikā šis nav pirmais
gadījums, kad darbi tiek pārtraukti un tiek ieturēta
strādnieku alga. Te nu paceļas jautājums, ko valdī-
ba varētu darīt, lai fabrika turpmāk ieturēto algu iz-
maksātu. Fabrika valstij ir parādā ļoti lielas sum-
mas, un marta beigās par dažiem parādiem ir no-
likta ūtrupe. Ja Hofa fabrikas administrācija neva-
rēs pati fabriku vadīt, tad valstij nekas cits neatliks,
ka piedalīties ūtrupē un fabriku pārņemt savā rīcībā.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Ar to šis die-'
nas kartības kunkts izsmelts.

_ 10. dienas kārtības punkts — tautas lab-
klājības ministra atbilde uz deput ā-
ta Mežuļa u. c. iesniegto jautājumu.

Tautas labklājības ministris V. Rubulis: Depu-
tāti .Mežulis, Landovskis u. c. jautā to pašu, kas bija
jautāts iepriekšējā deputāta Dukura u. c. iesniegtajā
jautājumā. Tāpēc atbildei varu norādīt uz to, ko jau
iepriekš teicu.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Šis dienas kār-
tības punkts izsmelts.

Deputāts P. Sīmanis iesniedzis prezidijam lū-
gumu piešķirt viņam atvaļinājumu no š. g. 12. marta
līdz 30. aprīlim. Prezidijs atbalsta šo lūgumu. Vai
Augstajam namam ir iebildumi pret to? Iebildumu
tmv. Atvaļinājums piešķirts. —

Deputāts V.Firkss liek priekšā publisko tiesību
kommisijā deputāta Šīmaņa vietā ievēlēt deputātu
V. Pusulu. Iebildumu nav? Deputāts Pusuls ievē-
lēts publisko tiesību kommisijā. —

Vēla laika dēļ prezidijs liek priekšā sēdi slēgt.
Iebildumu nav?

Nākošā_sēde piektdien, 11. martā, pīkst. 17.
Sēde slēgta. —

(Slēgta pīkst. 22.10.)
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Krājuma Saeimas Stenografu °birgjā Rigā, Saeimas laukumā.
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saturs.

1. Dienas kārtības grozīšana . . ., - 227
2. Likumprojektu nodošana kommisijam .... 228, 240
3. Deputāta J. Višņas u. c. iesniegtais priekšlikums par

bezdarbnieku stāvokļa atvieglošanu (noraida):
A. Veckalns (sociāldemokrāts) 229
A. Jukšinskis (kristīgo zemnieku un katoļu

frakcija) 229
K. Beldavs (kristīgais darba bloks) ...... 230
P. Zeibolts (sociāldemokrāts) 230

4. Deputāta A. Jukšinska u. c. iesniegtais priekšlikums
— uzdot valdībai pārkārtot algas un piemaksas bez-
darbniekiem pilsētu sabiedriskos darbos un veicināt
bezdarbnieku nodarbināšanu uz laukiem ražīgos
darbos (pieņem):

A. Veckalns (sociāldemokrāts) 230
A. Jukšinskis (kristīgo zemnieku un katoļu

frakcija) 231
5. Pārmaiņa kommisijas sastāvā . 232
6. Deputāta E. Sudmala u. c. iesniegtais jautājums mi-

nistru prezidentam par Latvijas un Sociālistisko pa-
domju republiku savienības neuzbrukšanas līguma
ratifikācijas novilcināšanu:

E. Sudmalis (strādnieku un zemnieku frakcija) 1 . 232
7. Deputāta E. Sudmala u. c. iesniegtais jautājums ār-

lietu ministrim par viņa deklarāciju atbruņošanās
konferencē 2enēvā š. g. 13. februārī:

E. Sudmalis (strādnieku un zemnieku frakcija) . 238
8. Likums par Pļaviņu pilsētas nodibināšanu (pieņem

steidzamības kārtībā):
J. Lejiņš-Leja, referents 240, 251
S. Vitenbergs (Agudas Jisroel) 1 .... 241, 250
G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku

partija) . . ^43
P, Ulpe (sociāldemokrāts) -. . 243
J. Breikšs (demokrātiskais centrs) 247
A. Lūkins (kristīgais darba bloks) ...... 247
A. Gailītis (zemnieku savienība) 248
K. Bachmanis (progresīvā apvienība) .... 249
A. Jukšinskis (kristīgo zemnieku un katoļu

frakcija) 249
9. Pārgrozījumi likumā par akcīzi no naftas produktiem

(pieņem steidzamības kārtībā):
K. Ulmanis, referents 253

10. Pārgrozījumi un papildinājumi likumā par pagastu
pašvaldību (atdod atpakaļ kommisijai)':

E. Rimbenieks, referents 254, 255
A. Jukšinskis (kristīgo zemnieku un kātoju

frakcija) 255
K. Bachmanis (progresīvā apvienība) .... 255

11. Papildinājums un pārgrozījums Lāčplēša kara orde-
ņa statūtos (pieņem steidzamību):

E. Laimiņš, referents 256, 257
P. Zeibolts (sociāldemokrāts) 256

12. Nākošā sēde ' ... 258

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta.

Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi; pēc tam
turpināsies jau agrāk izsludinātā dienas kārtība, pa-
pildināta ar pārgrozījumiem muitas tarifos.

Deputāts J. Lejiņš-Leja iesniedzis priekšli-
kumu —

5. jdienas kārtības'punktu — likumu par Pļaviņu pilsētas
nodibināšanu — likt dienas kārtībā 2. vietā.

Vārdu pie šī priekšlikuma neviens neveļas?
Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret deputāta Lejiņa-Lejas priekšlikumu. Tādu nav.
Kas atturas? Arī nav. Deputāta Lejiņa-Lejas
priekšlikums vienbalsīgi pieņemts. — Vairāk nekādu
iebildumu pret dienas kārtību nav? Dienas kārtība
pārgrozītā veidā pieņemta.

1. dienas kārtības punkts ?— prezidija z i-
nojumi.

Ministru kabinets piesūtījis dažu noteikumu
unifikācijas konvenciju attiecībā uz starptautisko
gaisa satiksmes transportu līdz ar pielikumiem.
Prezidijs liek priekšā nodot šo konvenciju ārlietu
kommisijai. Iebildumu nav? Tā nodota ārlietu
kommisijai!. — Tālāk nāk nobalsošanā 2 pagājušā
sēdē iesniegtie priekšlikumi. Pirmo priekšlikumu
iesnieguši deputāti J. Višņa, A. Veckalns, P. Zeibolts
u. c. Pie šī priekšlikuma vārdu neviens nevēlas?
Priekšlikumam 10 punktu. Lieku uz balsošanu
katru punktu atsevišķi. Lūdzu nolasīt 1.punktu.

Sekretārs A. Bļodnieks:
„Liekam priekšā bezdarba jautājumā pieņemt sekojošu lē-

mumu:
Saeima nolemj uzdot valdībai:
Divu nedēlu laikā iesniegt Saeimai likumprojektu par

strādnieku apdrošināšanu bezdarba gadījumā."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku 1. punktu uz

balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par 1. punkta
pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret
ta pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas at-
turas. Tādu nav. Par .l. punkta pieņemšanu nodots
20 balsu, pret tā pieņemšanu nodotas 38 balsis. 1.
punkts noraidīts. — Lūdzu nolasīt 2. punktu.

Sekretārs A. Bļodnieks:
„Visiem bezdarbā nonākušiem strādniekiem nodrošināt

darbu. Nenodarbinātiem izsniegt pabalstu eksistences mini-
muma apmēros."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku 2. punktu uz
balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par 2. punkta
pieņemšanu. Tikai 20 balsu. Nepietiekošs balsu
skaits. 2. punkts noraidīts. — Lūdzu nolasīt 3.
punktu.

Sekretārs A. Bļodnieks:..Nenodarbināt sabiedriskos darbos mātes ar mazgadī-
giem bērniem un sievietes grūtniecības stāvoklī, sākot ar 6.
grūtniecības mēnesi, bet nodrošināt tās ar pabalstiem."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk
3. punkts. Ludzu pacelties tos, kas ir par tā pieņem-
šanu. _ Nepietiekošs balsu skaits. 3. punkts noraidīts.
— Ludzu nolasīt 4. punktu.

Sekretārs A. Bļodnieks:
_„Sievietes un jauniešus nodarbināt pie viņu organismam

piemērotiem darbiem."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk 4.

punkts. Lūdzu pacelties tos, kas ir par tā pieņem-
šanu. Par 4. punkta pieņemšanu nodots 20 balsu.
Nepietiekošs balsu skaits. 4. punkts noraidīts. —
Ludzu nolasīt 5. punktu.

Sekretārs A. Bļodnieks:
„Atcelt Tautas labklājības ministra rīkojumu par sabie-

drisko darbu strādnieku izslēgšanu no slimo kasēm un nodro-
šināt visiem bezdarbniekiem un viņu ģime.nes locekļiem sli-
mības gadījuma brīvu ārstu un zāles."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk 5.
punkts. Lūdzu pacelties tos, kas ir par tā pieņem-
šanu. Par 5. punkta pieņemšanu nodota 21 balss.
Nepietiekošs balsu skaits. 5. punkts noraidīts. —
Ludzu nolasīt 6. punktu.

Sekretārs A. Bļodnieks:
„Lai sagādātu nodarbošanos intelligentiem bezdarbnie-

kiem uzdot valdībai nedēļas laikā iesniegt Saeimā likumpro-
jektu, kas noliegtu vienai personai valsts vai pašvaldību die-
nesta ieņemt vairākas algotas vietas vai amatus."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk 6.
punkts. Lūdzu pacelties tos, kas ir par tā pieņem-
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šanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret 6.
punkta pieņemšanu. Par 6. punkta pieņemšanu no-
dotas 26 balsis, pret — 33 balsis. 6. punkts noraidīts.
— Ludzu nolasīt 7. punktu.

Sekretārs A. Bļodnieks:
«Bezdarbniekiem, kuri nespēj samaksāt īri. izsniegt pa-

balstu īres parada, samaksai. Pagarināt termiņu, līdz kuram
bezdarbniekus nevar izlikt no dzīvokļiem."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk 7.
punkts. Lūdzu pacelties tos,kas ir par tā pieņemša-
nu. Par 7. punkta pieņemšanu nodota 21 balss. Ne-
pietiekošs balsu skaits. 7. punkts noraidīts. — Lūdzu
nolasīt 8. punktu.

Sekretārs A. Bļodnieks:
«Paplašināt meža darbus un noorganizēt tos tā, lai bez-

darbnieki tiktu nostādīti cilvēcīgos darba apstākļos un varētu
nopelnīt vismaz Ls 3.— dienā."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk 8.
punkts. Lūdzu pacelties tos, kas ir par tā pieņem-
šanu. Par 8. punkta pieņemšanu nodota 21 balss.
Nepietiekošs balsu skaits. 8. punkts noraidīts. —
Lūdzu nolasīt 9. punktu.

Sekretārs A..Bļodnieks:
«Atvēlēt pagaidām vismaz 5 miljoni latu sabiedrisko dar-

bu organizēšanai un bezdarbnieku apgādāšanai, radot ietaupī-
jumus valsts budžetā uz neražīgo izdevumu rēķina un apliekot
turīgās šķiras ar lielāku krizes nodokli."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nak 9.
punkts. Lūdzu pacelties tos, kas ir par šī punkta
pieņemšanu. Par 9. punkta pieņemšanu nodota tikai
21 balss. Nepietiekošs balsu skaits. 9. punkts at-
krīt. — Lūdzu nolasīt pēdējo — 10. punktu.

Sekretārs A. Bļodnieks:
«Noliegt strādnieku ievešanu no ārzemēm."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk 10.

punkts. Lūdzu pacelties tos, kas ir par tā pieņem-
šanu. Tikai 21 balss. Arī 10. punkts noraidīts.
Deputāts A. Veckalns iesniedzis rakstītu paziņojumu
par balsošanas motīviem:

«Balsoju par pabalstu izsniegšanas priekšlikumu, lai at-
vieglotu bezdarbnieku grūto stāvokli."

Vārds paskaidrojumam deputātam Veckalnam.
A. Veckalns (sociāldemokrāts): Deputātu kun-

gi! Sociāldemokrātu frakcijas iesniegtie 10 punkti
ir tādi, ko vajadzēja pieņemt, lai mīkstinātu grūto
stāvokli, kāds radies valstī. Diemžēl, Augstā nama
labā spārna deputāti neatzina par vajadzīgu balsot
ne par vienu no šiem priekšlikumiem, lai gan starp
tiem bija arī tādi, kas attiecas uz Latgales iedzīvo-
tājiem, kā arī uz lauciniekiem. No labā spārna de-
putātu kungiem šie priekšlikumi nedabūja atbalsta.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāt Veckaln,
Jums jārunā par to, kāpēc Jūs balsojāt par priekš-
likumiem.

A. Veckalns (turpina): Es balsoju par šiem
priekšlikumiem, lai atvieglotu grūto stāvokli, kāds
radies bezdarba frontē. Diemžēl, mūsu priekšliku-
mam nepievienojās ne demokrātiskais centrs, ne
mācītāji — piemēram, Beldavs, ne arī pārējie. Līdz
ar to strādnieki ir iegrūzti vēl dziļākā postā. Tāds
stāvoklis nav ciešams. Gan ārpusē novērtēs norai-
došo izturēšanos, kādu šinī gadījumā ir izrādījis la-
bais spārns.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vēl iesniedzis rakstītu
paziņojumu par balsošanas motīviem deputāts A.
Jukšinskis:

«Balsoju par noraidīšanu tāpēc, ka valdība ir daudz da-
rījusi bezdarbnieku stāvokļa uzlabošanā un arī turpmāk darīs
to pašu."

Vārds deputātam Jukšinskim.
A. Jukšinskis (kristīgo zemnieku un katoļu frak-

cija) : Es ņēmu vārdu, lai paziņotu, kāpēc mana
frakcija un arī pārējie koalīcijas deputāti balsoja pret
sociāldemokrātu iesniegtiem priekšlikumiem. Līdz

šim valdība ir izsniegusi bezdarbnieku nodarbināša-
nai vairāk par 4.000.000 latu. Valdība arī turpmāk
ir paredzējusi šai vajadzībai lielākas summas. So-
ciāldemokrātu kungi, mēs taču nebalsosim par jūsu
demagoģiskiem priekšlikumiem, jo zinām, ka bez-
darbniekiem no viņiem labāk nekļūs.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt
Jukšinski, Jums tagad jārunā par to, kāpēc Jūs bal-
sojāt pret sociāldemokrātu iesniegtiem priekšliku-
miem.

A. Jukšinskis (turpina): Es uzskatīju, ka so-
ciāldemokrātu priekšlikumi bija demagoģiski, nebija
nopietni domāti, un tāpēc nevarēju par tiem balsot.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Rakstītu paziņoju-
mu par balsošanas motīviem iesniedzis arī deputāts
K. Beldavs:

«Balsoju pret deputātu Višņas, Veckalna u. c. iesniegtiem
priekšlikumiem tāpēc, ka sociāldemokrāti labprāt grib uzdot
valdībai, bet paši nepiedalās valdībā, lai savus priekšlikumus
izvestu dzīvē."

(Starpsaucieni pa kreisi.) Vārds paskaidroju-
mam deputātam Beldavam.

_ K. Beldavs (kristīgais darba bloks): Mēs neva-
rējām balsot par šiem 10 punktiem nevis tāpēc, ka
būtu pret tiem. Nē, man jāsaka, ka mēs no sirds
piebalsojam dažam labam no šiem punktiem. (Starp-
saucieni un troksnis pa kreisi.) Bet man jums jāsaka,
ka mēs gribam panākt citādā ceļā to (starpsaucieni
pa kreisi), ko jūs gribat panākt ar dēmagoģiju.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vēl iesniedzis rakstī-
tu paziņojumu par balsošanas motīviem deputāts
P. Zeibolts:

«Balsoju par sociāldemokrātu frakcijas iesniegtiem 10
priekšlikumiem, lai bezdarbnieki tiktu pasargāti no bada."

Vārds paskaidrojumam deputātam Zeiboltam.
P. Zeibolts (sociāldemokrāts): Godājamie de-

putātu kungi! Es balsoju par sociāldemokrātu frak-
cijas iesniegtiem priekšlikumiem tamdēļ, ka bez-
darbnieki tiešām ir trūkumā un badā. Nevar bez-
darbniekus no šī bada paglābt ar skaistām sirds jū-
tām un akmeņiem; tos var glābt tikai ar reāliem
pabalstiem. Tiešām jābrīnās, ka mācītāj^ kristīgie
nāk te tikai ar skaistām sirds jūtām, bet nekā reāla
bezdarbniekiem nedod. Lai sniegtu ko reālu, es bal-
soju par šiem priekšlikumiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lūdzu nolasīt otru
priekšlikumu, ko pagājušā sēdē iesniedza deputāti
A. Jukšinskis, J. Birznieks, A. Bļodnieks u. c.

Sekretārs A. Bļodnieks:
«Lūdzam likt Saeimai priekšā sekojošu priekšlikumu:
Saeima nolemj: uzdot valdībai pārkārtot algas un piemak-

sas bezdarbniekiem pilsētu sabiedriskos darbos, veicinot bez-
darbnieku nodarbināšanu uz laukiem ražīgos darbos.—

A. Jukšinskis, J. Birznieks, A. Bļodnieks, A. Gai-
lītis, A. Pastors, G. Mīlbergs, A. Budže, A. Vai-
vods, K. Kiršteins, J. Rancans, St. Ivbuls, L. Ozo-
liņš, A. Dzenis, V. Barkans."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds pie šī priekš-
likuma deputātam Veckalnam.

A. Veckalns (sociāldemokrāts): Iepriekšējās Sa-
eimas sēdēs sociāldemokrātu frakcijas runātāji! aiz-
rādīja, kādas ir algas sabiedriskos darbos. Šīs algas
ir visminimālākās, kādas var būt: vīrietis saņem 2
latus dienā, sievietēm maksā P/2 lata dienā. Jau pa-
gājušo rudeni tautas labklājības ministris gribēja šīs
algas samazināt, un tās pa daļai tika Samazinātas
Daugavpilī un citās vietās; bet tad no šīm pilsētām
pacēlās protesti, brauca šurp delegācijas un katego-
riski prasīja šīs niecīgās algas nesamazināt, jo ar tām
nav iespējams cilvēkam paēst._ Arī tautas labklājī-
bas ministris to atzina un izteicās delegācijām, ka al-
gas ir minimālākās, un tās nevar pazemināt. Tāpēc
arī tika solīts, ka reducētās algas atjaunos agrākā lie-
lumā, proti — maksās arī turpmāk vīrietim 2 latus

8*
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un sievietei P/2 lata. Ja tagad Jukšinskis it ka kri-
stīgo frakcijas uzdevumā liek priekša šīs algas pa-
zemināt, tad tā ir lielākā bezkaunība. Tas pierada,
kādi ir tie misu kristīgie ļaudis, kas grib gan barot
cilvēkus ar vārdiem, bet negrib dot maizi viņiem.
To pierāda Jukšinska kunga priekšlikums, un to pa-
šu pierādīja arī Beldava kunga balsošanas motivācija.
Beldava kungs gan teica, ka sirds viņiem it ka esot
par bezdarbniekiem, viņi jūtot tiem līdzi, bet tās pā-
rējās miesas daļas neiet sirdij līdz. Tāpēc arī viņš
nevarēja balsot un nevarēja palīdzēt šiem izsalkuša-
jiem cilvēkiem.

Es jau aizrādīju, ka sabiedriskos darbos strādā
tikai 12 dienu, t. i. maiņās. Pēc 12 dienām strādnie-
kus atlaiž, un nevar zināt, kad ietiks atkal nākoša
maiņā. Vislabākā gadījumā, nostrādājot 12 dienu,
vīrietis var nopelnīt 24 latus, sieviete 18 latu mēnesī.
Kā jau teicu, tas ir labākā gadījumā; bet ir ļoti
daudz tādu, kuriem ar šiem nedaudz latiem jāiztiek
visu ziemu, jo nākošā maiņā vairs nevar ietikt. Dar-
ba biržas visas ir pārpildītas — ne tikai Rīgā, Liepā-
jā un Jelgavā, bet tas pats ir arī Daugavpilī, Rēzeknē
un citās vietās. Tāpēc nākt šeit ar šādu izaicināju-
mu, vel tālāk sašaurināt šos niecīgos grašus, ir ne-
iespējama lieta, un es kategoriski noraidu šādupriekš-
likumu. Es ceru, ka Augstajā namā nebūs daudz tik
īsredzīgu deputātu, kas pievienosies šim kristīgo
frakcijas nekristīgajam priekšlikumam, un tāpēc šo
priekšlikumu noraidīs.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Jukšinskim.

A. Jukšinskis (kristīgo zemnieku un katoļu frak-
cija) : Es jau saprotu, kāpēc Veckalns uztraucas par
pārejas formulu, ko mēs esam iesnieguši pagājuša
plenārsēdē, itin kā mums būtu nodoms samazināt
bezdarbnieku algu, vīriešiem no 2 latiem uz 1 latu 50
santīmiem un sievietēm — no 1 lata 50 santīmiem
uz 1 latu. Es jau pagājušā reizē minēju faktus par
līdzšinējo kārtību, bet sociāldemokrātu frakcija, Vec-
kalns un pārējie, neuzskatīja par vajadzīgu tos at-
spēkot. Es jums jau aizrādīju, ka Veckalna partijas
biedri, Bruno Kalniņa leitnanti saņem nevis 2 latus,
bet Ls 4.60 dienā, un tāds stāvoklis nav normāls.
Ja pilsētas bezdarbnieks aizbrauc uz laukiem meža
darbos, tad viņš dienā var nopelnīt tikai 2 latus un
vēl mazāk; bet jūs šeit dažādiem tačku un lāpstu
pārziņiem maksājat Ls 4.60 dienā tikai tāpēc, ka viņi
ir aktīvi jūsu partijas biedri, vai arī aktīvi Bruno
Kalniņa „siseņu" komandieri. (Troksnis pa kreisi.)
Tāpēc mēs prasām, lai valdība reorganizētu piemak-
sas bezdarbniekiem. Tanī pašā laikā mēs prasām
sagādāt labākus apstākļus meža darbos nodarbinā-
tiem bezdarbniekiem. (Nemiers pa kreisi.)

Man jāpaziņo, ka pārejas formulā ir ieviesusies
redakcionāla kļūda: pēc vārda „darbos" jāliek sē-
mikolons, un nākošais vārds ir nevis «veicinot", bet
„veicināt", t. i., lai valdība rūpētos par lauku bez-
darbnieku stāvokļa uzlabošanu. (Troksnis pa krei-
si; starpsauciens: „Labāk tomēr nodarbojieties ar
sievietēm; tur vairāk ko sajēdzat!" — Smiekli.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk ne-
viens nevēlas? Nobalsošanā nāk deputāta Jukšin-
ska u. c. iesniegtais priekšlikums, pie kam pēc _sē-
mikolona vārds „veicinot" izlabots par „veicināt".
Lieku šo priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pacel-
ties tos, kas ir par deputāta Jukšinska u. c. iesniegto
priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret
to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par
deputāta Jukšinska u. c. iesniegto priekšlikumu no-
dotas 38 balsis, pret — 23 balsis, aturējušies 5. De-
putāta Jukšinska u. c. iesniegtais priekšlikums pie-
ņemts.

Deputāts L Šēlers liek priekšā ārlietu kommi-
sijā deputāta P. Šīmaņa vieta ievelēt deputātu V.
Firksu. Iebildumu nav? Tas pieņemts.

Deputāti E. Sudmalis, F. Landovskis u. c. iesnie-
guši jautājumu ministru prezidentam, ko lūdzu no-
lasīt.

Sekretārs A. Bļodnieks:
«Saeimas prezidijam.

Lūdzam celt priekšā Saeimai sekojošo jautājumu ministru
prezidentam.

Šā gada 5. februārī Latvijas republikas un Sociālistisko
padomju republiku savienības priekšstāvji Rīgā parakstīja sav-
starpējas neuzbrukšanas līgumu. Pēc ša līguma parakstīšanas
Latvijas ministru prezidents un ārlietu ministra v. i. M. Sku-
jenieka kungs deva presei interviju, kurā deklarēja, ka Latvi-
jas valdība noslēgtā līguma ratifikāciju saista ar līdzīgu līgu-
mu noslēgšanu starp Sociālistisko padomju republiku ^vienību
no vienas puses un Igauniju. Poliju un Rumāniju no otras. _

Tā kā līdz šim starp pēdēji minētam valstīm savstarpējas
neuzbrukšanas līgumi nav noslēgti, ka arī nav zināms, ka tādi
varētu tikt slēgti, tad iznāk, ka, parakstītā Latvijas-SPRS_līgu-
ma ratifikācija novilcinās Latvijas valdības politikas deļ.

Ar ko ministru prezidents izskaidro Latvijas-Socialistisko
padomju republiku savienības neuzbrukšanas līguma ratifikāci-
jas novilcināšanas politiku, kas klust sevišķi nesaprotama paš-
reizējo, ārkārtīgi saspīlēto starptautisko attiecību stāvoklī?"

Priekšsēdētājs
^

P. Kalniņš: Vārds jautājuma
motivēšanai deputātam Sudmalim.

E. Sudmalis (strādnieku un zemnieku frakcija):
Jautājums ir ārkārtīgi svarīgs, sevišķi svarīgs tagad,
kad mēs vairs nedzīvojam pēckara laika, bet gan
jauna draudoša pasaules kara priekšvakara. Kāda
pozicijā, kādā lēģerī atradīsies Latvija turpmākos
notikumos, tas ir dzīvības un nāves jautājums vis-
plašākām tautas masām.

Neuzbrukšanas līgumu ierosināja Podomju sa-
vienība, vadoties no miera politikas. Sarunu gaita
turpinājās apmēram mēnesi, un redzējām, ka sevi-
šķi Latvija ar savu pretošanos, ar saviem iebildu-
miem bija tā, kas novilcināja līguma noslēgšanu.
Prese konstatēja, ka pēc 3 nedēļām, kad sarunas
bija novestas līdz galam, Ārlietu ministrijā ieradās
preses fotogrāfi un žurnālisti, lai būtu klāt pie līguma
parakstīšanas; bet izrādījās, bija iejaukusies citi
„tumši spēki" no ārpuses, kuriem šis neuzbrukšanas
līgums starp Padomju savienību un Latviju nebija
pieņemams, un tie tā parakstīšanu toreiz izjauca.
Sarunas tomēr turpinājās, un beidzot 5. februārī lī-
gumu arī parakstīja.

Līgumu gan parakstīja, bet tas nav ratificēts.
Tas nozīmē, ka tam pagaidām nav nekāda spēka,
un, ja to neratificēs, tas paliks arī tupmāk Ārlietu
ministrijas archīvos. Pēc ministru prezidenta Sku-
jenieka deklarācijas presē mēs redzam, ka tuvākā
laikā nav nekādu izredžu, ka līgumu ratificēs. Šīs
deklarācijas saturs bija tāds: „Latvija katrā izde-
vīgā gadījumā noteikti un nepārprotami ir, pastrīpo-
jusi savu nelokāmo gribu visiem viņas rīcībā eso-
šiem līdzekļiem uzturēt mieru. Latvija pasaules
karā un tam sekojošos neatkarības gados ir nesusi tik
smagus upurus, ka tagad mūsu zemē nav nevienas
grupas, neviena slāņa, kas būtu citādās domās nekā
valdība, kas ar mūsu lielo austrumu kaimiņu ir vien-
mēr uzturējusi vislabākās un draudzīgākās, attiecī-
bas. Tālab arī tagad parakstītais neuzbrukšanas
līgums ar Krieviju pilnā mērā saskan ar mūsu valsts
līdzšinējo ārpolitikas virzienu. Parakstītais līgums
pēc Latvijas valdības ieskatiem ir ļoti svarīgs, bet
viņa nozīme būs nesalīdzināmi pilnīgāka, ja tādā
pašā kārtā.miers būs nodrošināts ar valstīm Eiro-
pas austrumos, kam līdzīgas robežu attiecības ar
Krieviju; tālab Latvijas valdība šim apstāklim pie-
šķir sevišķu svaru. Tanī pašā laikā izcila nozīme
piešķirama tam, lai līdzīgi līgumi būtu noslēgti arī
ar mūsu sabiedroto valsti Igauniju, pie kam Latvi-
jas valdība ir tanīs ieskatos, ka šim līgumam jāstā-
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jas spēkā drīz un iespējami vienā laikā. No šiem
apstākļiem Latvijas valdība stāda atkarībā arī līgu-
ma ratificēšanu/'

Šinī deklarācija redzam, ka mušu valdība turas
pie ieskata ka līgumu ratificēs tikai saskaņā ar lī-
dzīgu līgumu noslēgšanu starp Padomju savienību
no vienas un Igauniju, Poliju un Rumāniju no otras
puses. Ir pagājis jau vairāk kā mēnesis no līguma
noslēgšanas, bet ratificēts tas nav. Arī turpmāk ne-
redzam, ka varētu tikt noslēgti attiecīgi līgumu starp
Poliju — Padomju savienību un Rumāniju — Pa-
domju savienību, sevišķi tāpēc nē, ka Rumānijai nav
diplomātisko sakaru ar Padomju savienību neno-
kārtotā Besarabijas jautājuma dēļ. Kā zināms, sava
laikā Rumānija, izmantojot Krievijas pilsoņu karu,
sagrāba Besarabiju un ir paturējusi to līdz pēdējam
laikam. Protams, tad nav izredžu noslēgt attiecīgu
līgumu starp Padomju savienību un Rumāniju, un,
lūk, Latvijas valdība stāda šo līgumu atkarība no ta,
vai arī ar Rumāniju, Poliju un Igauniju tiks parak-
stīts attiecīgais līgums, vai nē. Tā kā tāds līgums
nav iespējams, tad arī Latvija atsakās no šī līguma
ratificēšanas.

Kas attiecas uz Padomju savienību, tai' nav ie-
bildumu pret līgumu, un tā nav tā, kas novilcina
līguma ratificēšanu. Padomju savienība šo līgumu
ierosināja, vadoties vienīgi no savas miera gribas.
Padomju savienībai vajadzīgs miers. Tas vajadzīgs,
lai realizētu savu piecgadi, lai nobeigtu sociālistisko
celtniecību, kas jau'ir izšķīrusi _v_iņas likteni un bus
ar tālu ejošām sekām visās pārējāsvalstīs. Padom-
ju savienībai nav iekarošanas nolūku. Viņa to ir
atklāti deklarējusi savos pēdējos kongresos. Ir pa-
celts lozungs, ko ir izteikusi Padomju savienības
vadošā persona — Staļins: „Mēs negribam nevie-
nas pēdas citu zemes, bet mēs neatdosim arī neviena
sprīža no savas zemes." Tā tad Padomju savienību
neinteresē iegūt jaunas zemes. Tā vienīgā, kas
vilcina šī līguma ratificēšanu, ir Lavijas valdība.

Tiešām pēc. valdības galvas Skujenieka dekla-
rācijas, kurš sākumā ļoti pacilātiem vārdiem pasa-
ka, ka Latvija vadoties tikai no miera gribas un ka
šis līgums Latvijai esot ārkārtīgi svarīgs, ka valdī-
ba un iedzīvotāju masas esot par šo līgumu, beidzot
to stāda atkarībā no tā: jā, bet, ja Polija un Rumā-
nija to neparaksta, tad ari mes neparakstīsim šo ļoti
svarīgo līgumu, ko grib valdība un iedzīvotāji — pec
Skujenieka izteiciena. — Betto ir deklarējis ne tikai
Skujenieks. Līdzīgu deklarāciju redzējām: arī no
labā spārna vadošā politiķa Berga puses, kas savas
avīzes „Latvja" 7. februāra numurā ir ieņēmis to
pašu pozīciju un pastrīpojis, ka neuzbrukšanas lī-
gums starp Padomju savienību no vienas un Latvi-
ju no otras puses bijusi tikai demonstrācijā par
Latvijas, Polijas un Rumānijas kopējo uzstāšanos
pret Padomju savienību. To ir uzsvēris Bergs, un
līdzīgu slēdzienu redzam arī Skujenieka deklarācija.
Tā tad izrādās, ka Latvija izmanto neuzbrukšanas
līgumu ar Padomju savienību, lai demonstrētu ko-
pēju fronti ar Poliju un Rumāniju. Mes zinām, kādu
kopēju fronti ir ieņēmušas šīs valstis un kādi agre-
sīvi mērķi viņām ir pret Padomju savienību.

Otrkārt Latvijas valdībai ir bijis vel otrs no-
lūks, kāpēc viņa ir parakstījusi neuzbrukšanas līgu-
mu, proti tas, ka plašākas tautas masas negrib karu,
bet ir par mieru. Valdībai vajadzēja radīt šķietamu
illūziju, ka viņa kaut ko dara miera laba. Latvijas
valdība nevarēja noraidīt Padomju savienības ne-
uzbrukšanas piedāvājumu, un tāpēc viņa arī, vismaz
izskata pēc, rādīja, ka paraksta šo līgumu, jo tauta
prasa ieturēt miera politiku.

Vēlreiz es uzsveru, ka tik ilgi, kamēr līgums
nav ratificēts, tam ir tikai papīra vērtība, un tas nav

ratificēts tikai Latvijas valdības deļ. Tā tad Latvijas
valdības nolūks ir — izmantot līgumu nevis miera
stiprināšanai, bet lai radītu bloku, lai demonstrētu so-
lidaritāti ar Padomju savienībai naidīgam valstīm.

Vai tāds pats nolūks bija arī Padomju savienī-
bai, kad viņa piedāvājas slēgt neuzbrukšanas līgumu
ar Latviju? Padomju savienībai nav iemesla vilci-
nāties; viņas polītika aizvien ir bijusi pārak atklāta,
pārāk skaidra, tā viscaur ir bijusi absolūta miera
polītika. Arī šobrīd viņai_ nav iemesla vilcināties.

Līdz šim Latvija turējās pie tradicionālas Balti-
jas valstu savienības, kas oficiāli gan nav noslēgta,
bet faktiski pastāv. Tagadēja valdība šo bloku ir
paplašinājusi — paplašinājusi noBaltijas juras līdz
Melnajai jūrai, un šis bloks, kurā ietilpst arī maza
antante, kas atrodas Francijas imperiālisma pavada,
kas kalpo Francijas imperiālisma interesēm, šinī
blokā, pēc ministru prezidenta Skujenieka pa-
skaidrojumiem, ietilpināta arī Latvija. Ka uzbruku-
mu priekšgalā pret Padomju savienību stāv Franci-
ja, to redzam no daudz pierādījumiem. Pagājuša
gadā Maskavā notika ta saucama „rupniecības prā-
va" pret intervences gatavotājiem, kurus koman-
dēja Francija; tas tika pierādīts visai pasaulei. —
Paneiropa, kuras galvena inspirētajā ir ta pati
Francija, ir tikai kara bloks pret Padomju savienību.
Tāpat starptautiskā _ armija, kuru atbruņošanas kon-
ferencē lika priekšā organizēt Francija, domāta ti-
kai uzbrukumam tai pašai Padomju savienībai. Un
šai blokā noteikti ir ieslēgusies arī Latvija. Tas_ no-
zīmē, ka Latvija ieslēdzas arī visa tai politiska si-
stēmā, ko noteic Francija. Latvija ir nostājusies
Padomju savienību apdraudoša pozicijā. —

Arī oikonomiski redzam tas pašas saistības.
Pagājušo vasaru noslēgtais līgums ar frančiem par
aizņēmumu un dzelzceļu materiālu piegādi šo pašu
politisko kursu tikai apstiprina. — Slēdzieni par to
sekojošie. -

Ratifikācija nav vairs atkarīga no Padomju sa-
vienības, bet no tās politikas, no tas ārpolitikas, kā-
da ir Latvijas buržuāzijai un viņas valdībai. Ta nav
miera, tā ir kara polītika. Tas nav miera kurss, tas
ir imperiālistisko valstu intervences kurss, kas
vērsts pret Padomju savienību. Šiskurss ir nepie-
ņemams un_ kaitīgs Latvijas tautai, vispirma kārta
Latvijas strādniecībai, kas grib mieru, kas simpatizē
Padomju savienībai, kas negrib karot ar saviem brā-
ļiem, ar Padomju savienības strādniekiem. (J. ,
Breikšs no vietas: „Vai nepietiks?")

Sevišķi bīstams šis kurss, ko ietur Latvijas val-
dība, ir tagadējā momentā, kad starptautiska situā-
cija ir ārkārtīgi saasinājusies, kad, ka jau teicu, si-
tuācija ir tāda, ka atrodamies jauna_ pasaules karā
priekšvakarā. Šī situācija ir imperiālistisko valstu
politikas rezultāts, kāda tām ir bijusi līdz šim.

Kas ir novedis pie tagadējā saspīlēta stāvokļa?
Pāri valstīm, pāri zemēm brāžas krizes viesulis, kas
sagrauj kapitālistisko valstu saimniecību. _ Mes la-
sām avīzēs par banku krachiem, par rūpniecības
sabrukumu, par budžetu sabrukumu. Šīs ziņas līdzi-
nās kara laika ģenerālštābu ziņojumiem no frontēm.
Lasot oikonomisko statistiku, statistiku par saimnie-
ciskiem notikumiem, redzam, ka ta ir_ kapitālistisko
valstu nāves statistika. Kapitālistiskas valstis ne-
redz vairs no tagadējās krizes citas izejas ka tikai
caur jauniem imperiālistiskiem kariem un, pirmkārt,
caur intervences karu pret Padomju savienību. P _ec
kara Eiropa ir sadalīta, sadrumstalota sīkas daļas.
Ir doti dažādi piegriezumi un atgriezumi ar varu,
vienu apgabalu pievienojot otram, un visu to ir dik-
tējis 1914.—1918. gada kara iespaids. Krizes sekas
stiprākās valstis uzveļ vājākām valstīm, un tās sa-
vukārt uzveļ tās savām apakšniecēm.
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Mēs redzam, ka tā saucamā Versaļas miera
sistēma ir monopolistiskā kapitālisma sistēma.
Ziemeļamerikas savienoto valstu valdošais kapitāls
ir tas, kas diktē šo Versaļas miera sistēmu visām
citām valstīm. Ziemeļamerikas savienoto valstu
valdošam kapitālam klausa un ir padotas Francija
un Itālija, bet tām savukārt mazā antante — Čeko-
slovaķija, Polija, Dienvidslāvija, Rumānija u. t. t. Un
visas šīs starptautiskās imperiālisma sistēmas
apakšā atrodas l/* miljarda apspiesto koloniju tau-
tu, kas nospiestas visdziļākā verdzībā, kas nogrū-
stas viszemāk. Tas viss ir pārvērtis starptautiskās
attiecības par pulvera pagrabu, kas' katru acumirkli
var uzsprāgt gaisā.

Negribu šeit atkārtot imperiālistisko valstu
pretešķības. Mēs zinām, kādas pretešķības ir starp
Angliju un Franciju, starp Angliju un Ameriku, starp
Franciju un Itāliju un pirmā kārtā starp Franciju un
Vāciju. Šie bloki, šie nogrupējumi, šie pretešķību
centri ir visiem zināmi, un es tos neuzskaitīšu. Tā-
pat mēs zinām, kādas pretešķības pastāv Klusajā
okeānā starp Japānu un Ameriku; arī Anglijas,
Francijas un Itālijas intereses tur akūtas. Šo inte-
rešu pretešķība Klusajā okeānā jau ir novedusi pie
tā, ka vairāk kā 4 mēnešus jau plosās Japanas-Kinas
karš. Lielvalstu politikā jau sen ir ietilpusi Kinas
sadalīšana saviem tirgiem, savu iespaidu sfairās.
Japānas oikonomiskā agresivitāte aizsteidzās priek-
šā pārējām lielvalstīm. Pārējās lielvalstis klusē,
lai gan viņas daudz cieš no Japānas agresivitātes.
Kāpēc klusē? Tāpēc, ka Kinā jau 80 miljonu iedzī-
votāju pieder Padomju Kinai. Padomju Kinai ir spē-
cīga sarkanā armija, kas cīņās iet uz priekšu. Pa-
domju Kina izplešas arvien vairāk, tās iespaids pa-
lielinās arvien vairāk, un ja Padomju Kinas spēki sa-
vienosies, varbūt, turpmāk ar Padomju savienības
spēkiem, uz otru pusi ar nemierīgās Indijas revolu-
cionāriem spēkiem, kur visu laiku tāpat plosās sa-
celšanās ugunsgrēks, tad turpmākās perspektīvas
Eiropas starptautiskajam inperiālismam ir bēdīgas;
tās ir nāves perspektīvas. To imperiālisti ļoti labi
saprot, tāpēc cieš Japānas agresivitāti. Kā izturas
japāņu armija Kinā pret starptautiskiem kvartāliem,
pret Amerikas, Anglijas, Francijas pārstāvjiem?
Japāņu armija ielaužas viņu dzīvokļos, daudzi no
tiem ievainoti, bet tas viss jāpacieš, jo nav citas iz-
ejas. Japāņu polītika var nākt par labu, jo no šīs
vietas varbūt tiek sakauta Padomju Kina. To cer
imperiālisti. Bet galvenais ?— viņi bīda Japānu un
vada kopējo imperiālistisko politiku tā, lai Mandžu-
rijā varētu sākt intervences karu pret Padomju sa-
vienību.

Kāpēc imperiālismam vajadzīgs, intervences
karš pret Padomju savienību? Mēs zinām, kādā
tempā pēdējos gados ir gājusi uz priekšu Padomju
savienības attīstība. Mēs zinām, kādus sasniegumus
tā uzrāda rūpniecībā, lauksaimniecībā, visur. Mēs
zinām to, un Eiropas vadošie politiķi, Eiropas taut-
saimnieki un zinātnieki ļoti labi saprot, ka, lūk, Pa-
domju savienība nostiprinādamās turpmākos gados
saimnieciski diktēs pārējai Eiropai un visai pasau-
lei; diktēs miera ceļā ar saviem saimnieciskiem sa-
sniegumiem, ar saimniecisko pārsvaru. Eiropa sa-
prot savu stāvokli. Turpretim no otras puses re-
dzam, ka pārējās zemēs stāvoklis ir katastrofisks,
rodas arvien lielāks sabrukums, un nav vairs citas
izejas, kā tikai uzbrukuma veidā ar bruņotu varu
sakaut Padomju savienību. Padomju savienība ir
iegājusi sociālistiskās celtniecības laikmetā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt,
Sudmal, tam gan nav nekāda sakara ar neuzbrukša-
nas līgumu starp Latviju un Sociālistisko padomju
republiku savienību,

E. Sudmals (turpina): Es gribu raksturot stā-
vokli, kas starptautiski var izsaukt jaunu pasaules
karu, ko jau teicu sākumā, un kas Latvijai ir ļoti
bīstami. Ir atklāts noslēpums, ka jauna pasaules
kara gadījumā Latvijai nav iespējams palikt neutrā-
lai. Latvija būs ieinteresēta šinī jautājumā, un vi-
ņai būs jāņem stāvoklis par, vai pret, būs jānostā-
jas vai nu vienā, vai otrā pusē. Ar starptautiskā
stāvokļa raksturojumu gribu tikai uzsvērt, ko jau
sākumā teicu, ka pašlaik starptautiskais stāvoklis
ir tik ass un sasprindzināts, ka Latvija nedrīkst ie-
ņemt tādu poziciju, kādu ir ieņēmusi Skujenieka val-
dība Latvijas — Padomju savienības neuzbrukšanas
līguma jautājumā. Stāvoklis jāraksturo tāpēc, ka
starptautiski tiek gatavota intervence pret Padomju
savienību.

Šīs intervences galvenais nolūks ir — izkļūt no
krizes uz Padomju savienības rēķina. Otrkārt —
Padomju savienība rada nemieru jau ar savu eksi-
stenci vien un ir drošākā ķīla tam, ka arī citur no-
tiks tas pats, kas notiek tur. Beidzot — Padomju sa-
vienība traucē uzvarētājas valstis par jaunu pārda-
līt Eiropu un pārējo pasauli, kas ir jau pārdalītas
pēc kara. Padomju savienība ir tā, kas traucē iz-
vest ari savstarpējos imperiālistiskos karus. Pa-
domju savienība ar savu sociālistisko sistēmu no-
stājas pret kapitālistisko sistēmu. Šī kapitālistiskā
sistērna ir apdraudēta jauar Padomju savienības ek-
sistenci vien.

Es šeit gribu citēt pazīstamā Eiropas polītika,
Prāgas archibīskapa Kordača izteicienus. Viņš sa-
ka: „Mēs stāvam tādā sabiedriskā lūzuma posmā,
kāda vēl nav bijis. Vai tam valsts vīram un politi-
ķim, kurš to neredz un neapjēdz! Vai tam valsts
darbiniekam, kurš šīs neatvairāmās briesmas neredz
un tās nenovērtē! Ir nobriedis laiks pasaules revo-
lūcijai. Un ja kapitālisti, kuru rokās ir vara, neatzīs
kristiānisma likumus, tad visu pasauli aprīs sarkanās
liesmas, un tā ies bojā." — Tā saka šis kapitālisma
politiķis. Protams, viņa bībeliskā pieeja šai lietai ir
naīva, bet viņš labi saprot stāvokli, brīdina no tā un
mudina uzbrukumam Padomju savienībai. To da-
ra lielas valsts baznīcas galva.

Pēdējā laikā draudošākais briesmu centrs tomēr
savelkas Mandžurijā — Tālajos austrumos. (Sau-
ciens no vietas: „Vai Jums jau briesmas?") Eiro-
pas prese citē no Padomju savienības oficioza „Iz-
vestijām" ļoti svarīgus atklājumus, kas nāk no Ja-
pānas ģenerālštāba un Japānas valdības aprindām.
Šie citējumi ilr iespiesti visā Vakareiropas presē, un
viņu ticamību neviens neapšauba. Vienā no šiem
dokumentiem sacīts sekojošais. „ Jautājumā, vai Ja-
pānai jāuzsāk karš ar Padomju savienību, turam par
vajadzīgu atbildēt: Japānai reiz jānostājas uz sting-
ras pozīcijas savās attiecībās pret Krieviju un Pa-
domju republiku savienību. Ir neapšaubāmi, ka karš
starp Japānu un Padomju savienību ir tuvākā laika
jautājums. _. . . Mērķim jābūt ne tik daudz Japā-
nas nosargāšanai no kommūnisma." —

Lūk, tādi ir citāti no dokumentiem, kas nākuši
no Japānas valdības un ģenerālštāba, kuru ticamību
Eiropas prese un valdības neapšauba.

Pašreizējos notikumos redzam, ka Mandžurijā
izvirzās jaunas kara iespējamības, ka tur organizē-
jas bāze uzbrukumam Padomju savienībai. Franci-
ja jau atklāti! ir nostājusies Japānas pusē. To pašu
netieši un slepeni 'dara Tautu savienība. Japāna
rēķinās ne tikai ar to, ka viņa pati uzbruks Padomju
savienībai, ne tikai ar to, ka viņa iegūs daļu Padom-
ju savienības Austrumsibirijas līdz Baikala ezeram;
viņas nodomi iet daudz tālāk. Karu viņa iesāks tad,
kad viņai palīgā nāks Eiropas valstis. Fronte pār-
sviedīsies uz Eiropu, un tādā kārtā sāksies pasaules
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karš. Vienā pusē būs imperiālistiskās valstis, bet
otrā pusē — Padomju savienība un viņas sabiedro-
tais — revolucionārais proletariāts. Lūk, ko cer
Japāna, un to apstiprina arī manis minētie un citētie
dokumenti.

Starp citu šinīs dokumentos rakstīts tā: „Ne-
raugoties uz mūsu uzbrukšanas stratēģiskiem cen-
tieniem. . .

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: (zvanī): Deputāt
Sudmal, tas viss ir ļoti interesants, bet Jūs par daudz
attālināties no Latvijas republikas un Sociālistisko
padomju republiku savienības neuzbrukšanas līguma.

E. Sudmalis (turpina): Ar to es gribu uzsvērt
briesmas, kas draud arī Latvijai, jo Japānas ģene-
rālštāba dokumentos pastrīpots, ka Polija un Rumā-
nija būs tās valstis, kas uzbruks Padomju savienī-
bai, un ka ari Baltijas valstis būšot tās, kas varē-
šot piedalīties uzbrukumā. Tā tad Japāna atklāti
pasaka, ka arī Latvijai būs jāpiedalās intervencē
pret Padomju savienību. Japāna savos kara plānos,
savā kara stratēģijā ietver šo momentu un izmanto
sarežģīto starptautisko diplomātiju, lai pievilktu ari
Latviju. Tāpēc arī, runājot tagad par intervences
karu, mūs interesē tas, kādu stāvokli ieņems Latvi-
ja un kāpēc Latvija konkrētā gadījumā, t. i. neuz-
brukšanas līguma jautājumā, vilcinās un kāpēc ne-
veicina tādu miera politiku, tādu ārpolitikas kursu,
kas intervenci no Latvijas puses izslēgtu. Šī_ rati-
fikācijas novilcināšana, nerunājot par to, ka ta nav
draudzīga Padomju savienībai, liek arī šaubīties par
Latvijas turpmāko neutrālitāti. Tā nav miera tak-
tika, tā ir kara taktika.

Ir atklāts jautājums, ka buržuāzijas sabiedriska
doma ir pret Padomju savienību. Ja sekojjam
Latvijas presei, tad šīs preses tonis ir neapšaubāmi
agresīvs, uzbrūkošs un ir bijis tāds pret Padomju sa-
vienību vienmēr. Mēs redzam, kā tiek audzināta
Latvijas armija, kā tiek sagatavots, uz ko tiek vir-
zīts Latvijas armijas sagatavošanas darbs.

Mēs zinām arī vadošo politiķu uzskatus šai pašā
jautājumā. Mēs atminamies pazīstamas ģenerāļu
intervijas, un visbeidzot mēs atminamies arī tagadē-
jā valdības galvas — Skujenieka runu šeit Saeimā,
no šīs pašas katedras, 1929. gadā. Skujenieks teica
tā: „Rodas jautājums, ar ko Latvijai varētu but
kādreiz karš. Ir skaidrs, ka ne ar Igauniju, ne ar
Lietuvu, ne ar Poliju. Esmu pārliecināts, ka tagadē-
jā politiskā situācijā arī ar Vāciju un Skandināvijas
valstīm nevar būt karš. Bet ar ko tad? Atbilde ir
tāda — es domāju, arī klātesošo lielākā daļa to at-
zīs —, ka Latvijai var būt karš vienīgi ar Padomju
Krieviju." Tā runāja pirms divi gadiem no šīs ka-
tedras Skujenieks. To viņš atkārtoja savā runā vai-
rāk reižu, ka, lūk, Krievija un Albānija esot visne-
kulturālākās zemes Vakareiropā un ka tikai ar tādu
zemi kā Krieviju Latvijai varot būt karš, ne ar citam
zemēm. Es to Uzsveru tāpēc, ka Skujenieks tagad
ir valdības galva, un viņš savā deklarācijā pēc
Latvijas-Padomju savienības neuzbrukšanas līguma
parakstīšanas deklarēja sākumā lielu Latvijas mier-
mīlību pret Padomju savienību, ka neuzbrukšanas
līgums ir Latvijas interesēs, ka, lūk,_Latvijas valdī-
ba to gribot, tāpat kā to gribot plašākās tautas ma-
sas, bet tanī pašā laikā, konstatēdams ārkārtīgo
Latvijas miermīlību pret Padomju savienību, viņš
ir izteicies — mums nav iemesla domāt, ka viņš sa-
vus uzskatus tagad būtu grozījis —, ka Latvijai karš
var būt vienīgi ar Padomju savienību. Vai tas sa-
skan ar miermīlīgu toni pret Padomju savienību?
Vai tā ir miermīlīga polītika? Vai ta ir miermīlība,
ja tagad izvairās ratificēt parakstīto un noslēgto lī-
gumu? Vai tā nav kara polītika pret Padomju sa-
vienību?

Mēs šo līgumu pazīstam un varam teikt, ka
Latvijas revolucionārā strādniecība būtu noslēgusi
pavisam citādu līgumu ar Padomju savienību. Mes
šo līgumu pazīstam un zinām, ka Latvijas revolucio-
nārai strādniecībai nav vajadzīgi līgumi ar Padom-
ju savienību, bet tagadējos apstākļos, tagadējos
draudošos kara apstākļos arī šis līgums, kāds no-
slēgts starp Padomju savienību un Latviju, mus var
interesēt, un tāpēc mēs gaidām Latvijas valdības at-
bildi uz šo jautājumu,kāpēc valdība šo līgumu ir pa-
rakstījusi, kāpēc šis līgums netiek virzīts uz priekšu,
kāds būs šī līguma turpmākais liktenis. Šinī gadī-
jumā mūs interesē Latvijas valdības atbilde, jo, ka
jau teicu, mēs atrodamies jauna 1914. gada jūlija,
kad austrumos jau grauj lielgabal _ un kad šī lielga-
balu grauja izplatās jau tālāk. Mes esam jauna pa-
saules kara priekšvkarā. Ne strādniecība, ne pla-
šasLatvijas iedzīvotāju masas šī kara negrib. Mes
esam pret šo karu. Mums nevajaga ne slepkavību
pilnā brāļu kara, ne slepkavīgā imperiālistiska kara.
Mēs būsim pret šo karu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Jautājumu virzīs
tālāk saskaņā ar kārtības rulli.

Deputāti E. Sudmalis, F. Landovskis u. c_ ie-
snieguši otru jautājumu ārlietu ministrim, ko lūdzu
nolasīt.

Sekretārs A. Bļodnieks:
«Saeimas prezidijam.

Lūdzam celt priekšā Saeimai sekojošo jautājumu ārlietu
ministrim.

13. februārī 1932. gadā Latvijas ārlietu ministris atbru-
ņošanās konferencē Žeņevā ir deklarējis, ka «Latvijas delegā-
cija ar lielu interesi ir uzņēmusi un iepazinusies ar šeit iesnieg-
tiem konkrētiem priekšlikumiem attiecībā uz starptautiska bru-
ņota spēka nodibināšanu zem Tautu savienības kontroles un
autoritātes"; tāpat ārlietu jninistris ir apsolījis, ka «Latvijas
valdība šos iesniegumus pārbaudīs ar vislielāko labvēlību un .
simpātijām".

Kā no atbruņošanās konferences_ vispārējam debatēm zi-
nāms, tad vairākas valstis — starp tam Latvijas kaimiņu val-
stis — Sociālistisko padomju republiku savienība un Vacija _ —
uzskata šāda lielo Tautu savienības valstu komanda norīko-
juma starptautiska bruņota spēka organizēšanu par tiešu ap-
draudējumu viņām.

Ar ko izskaidrojama šāda Latvijas valdības pozicijā, ku-
ru bez pārpratuma var uzskatīt par tādu, kas vērsta vispirms
pret abām minētam kaimiņu valstīm?"

Priekšsēdētājs
^
P. Kalniņš: Vārds šī jautājuma

motivēšanai deputātam Sudmalim.
E. Sudmalis (strādnieku un zemnieku frakcija):

Šis jautājums ir ne mazāk svarīgs par jepriekšejo.
Ārlietu ministris Zariņš 13. februārī Zeņevas atbru-
ņošanas konferencē ir deklarējis Latvijas valdības
vārdā, ka viņš pievienojas tai pozīcijai un tiem
priekšlikumiem, ko Francija iesniegusi atbruņošanas
konferencē. Burtiski viņš ir sacījis sekojošo: „Va-
ru deklarēt", ka tāpat mana zeme apsveiks un pie-
kritīs priekšlikumam, kura nolūks būtu radīt sav-
starpējas palīdzības sistēmu, kas nodrošinātu mušu
drošību un neatkarību. Latvijas delegācija ar lielu
interesi ir uzņēmusi un iepazinusies ar šeit iesnieg-
tiem konkrētiempriekšlikumiem attiecībā pret starp-
tautiskā bruņotā spēka nodibināšanu zem Tautu
savienības kontroles un autoritātes, Latvijas val-
dība šos iesniegumus pārbaudīs ar vislielāko labvē-
lību un simpātijām. Mēs apsveicam no sirds franču
priekšlikumu. Mēs apsveicam jo silti franču priekš-
likumus."

Vispirms mūs interesē jautājums, kas tad_ ir šī
starptautiskā palīdzības sistēma. Ta ir diplomātiska
formula, kurā ietverts ļoti reāls saturs par miļitari-
polītiska bloka radīšanu. Pēc kara diplomātiskā
terminoloģija ir ļoti izsmalcināta, ļot? maskēta, ļoti
pacifistiska. Pēc kara diplomātiska terminoloģija
gandrīz nelieto vairs jeb izvairās no vārda „karš"
un tā vietā saka ,.incidents , konflikts", jeb vēl mier-
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mīlīgāk — „tautas interešu sargāšana". Nelieto
vairs terminoloģiju „militārās savienības", _bet vārdus
—savstarpējā palīdzība, milera nodrošināšana, dro-
šības garantija u. t. t. Mūs interesē, kāds reāls poli-
tisks spēks slēpjas tanī starptautiskas palīdzības
sistēmā, kāda tiek izvirzīta Žeņēvā. Mēs pazīstam
starptautiskās palīdzības sistēmas dažādas modifi-
kācijas. Piemēram, mēs pazīstam Somijas tēzi par
starptautisko financiālo palīdzību. Mēs zinām Pan-
eiropu kā starptautisku imperiālistisku bloku un bei-
dzot — franču priekšlikumu par starptautiskās palī-
dzības sistēmas radīšanu. Tā ir starptautiskā palī-
dzība ar ļoti „cēlu" mērķi, ar „mīlīgu" nolūku, lai
savstarpēji izlīdzētos, lai savstarpēji atbalstītu viens
otru.

Bet kas tad ir īstenībā šis bruņotais bloks, ku-
ru izvirza Francijas valdība, kurā ieteic apvienoties
visām valstīm, padodot to Tautu savienības kontro-
lei? Vai tā ir tikai diplomātiska formula, vai reāls
spēks, kurā ietilpst visas kara mašīnas, starptautis-
kie bruņotie spēki, lielgabali, drednauti, gaisa flote,
munīcija — visi kara vešanas līdzekļi? Tad tā nav
nekāda diplomātiska formula, bet tas ir ļoti reāls
spēks, tā ir militāra techniska kara organizācija,
kuru Tautu savienība ar savu politisko iespaidu sa-
ķitē, sacementē. Tiešām, ja šo starptautisko bruņo-
to bloku tādu noorganizēs, ja to izdarīs ar Tautu sa-
vienības autoritāti, tas būs reālākais sarptautiskais
spēks, kāds līdz šim eksistējis, tas būs organiski vis-
labāk pamatotais, vislabāk nostādītais bruņotais
spēks, kāds jebkadbijis.

Pret ko tad varētu vērsties šis starptautiskais
bruņotais spēks? Vai pret kādu imperiālistisku liel-
valsti? Vai tas varbūt vērstos pret tagadējo uzbru-
cēju, Japānu? Taču nē! Arī pēc tagadējiem Tautu
savienības statūtiem šo spēku var noorganizēt un
sūtīt pret Japānu, ja to gribētu darīt; bet mums lie-
kas smieklīgi pat domāt par to — tā tad par to ne-
var būt ne runas. Vienīgais mērķis, kas varētu būt
šim starptautiskajam bruņotam spēkam ir — kolo-
niju tautu apspiešana, kuras imperiāliistu plēsoņas
tur savā kalpībā. Otrkārt, šis bruņotais spēks va-
rētu vērsties pret karā nospiesto Vāciju, un treš-
kārt un galvenā kārtā — pret Padomju savienību.
Tāpat kā Tautu savienībā tagad valda un komandē
Francija, arī šis\siarptautiskais bruņotais spēks būs
pilnīgi Francijas kalpībā. Dabīgi, ka šo bruņoto spē-
ku vairāk valstis, to starpā arī Latvijas kaimiņu val-
stis, Vācija un Padomju savienība, jau Žeņēvas at-
bruņošanas konferencē uzskatīja par naidīgu, vērstu
vienīgi pret viņām. To atklāti deklarēja Vācijas mi-
nistru prezidents Brinings. To deklarēja Padomju
savienības delegācijas priekšsēdētājs, ārlietu komi-
sārs Litvinovs. Šai deklarācijai pievienojās arī Tur-
cijas, Pērsijas un citas atbruņošanas konferences de-
legācijas.

Bet mūs interesē vispirms tas, ka šis jautājums
interesē Latvijai tuvākās kaimiņu valstis, t. i. Pa-
domju savienību un Vāciju, kuras šo starptautisko
bruņoto spēku uzskata par sev naidīgu. Latvijas
delegācijas priekšsēdētājs, ārlietu ministris Zariņš ir
atklāti deklarējis, ka viņš atzīst šī bruņotā spēka
vajadzību, ka viņš nostājas viņa pusē, ka viņš ar
lielāko miermīlību, savas valdības vārdā, labvēlīgi
atbalstīs šo starptautisko bruņoto spēku organizē-
šanu. Viņš to dara tanī pašā laikā, kad Latvijai tu-
vākās kaimiņvalstis — Padomju savienība un Vā-
cija ir nostājušās pret šī starptautiskā bruņotā spēka
organizēšanu, kas vajadzīgs starptautiskai interven-
cei pret .Padomju savienību, vai uzbrukumam Vācijai.

Latvijas tagadējā buržujiskā valdība turpina to
pašu politiku, kas ir bijusi līdzšinējām valdībām.
Vai tagadējā Latvijas valdība varbūt ir uzņēmusi kā-

du citu kursu ar šo pievienošanos Francijas priekšli-
kumam? Mēs zinām, ka tas nav cits kurss, bet agrā-
kā kursa turpinājumŝ , tikai tagad tas ir atklātāks un
tiek vēl paplašināts. Šis kurss nav Skujenieka perso-
nīgais kurss, bet tas ir buržujiskās valdības kurss.
Mēs nevaram teikt, ka to ieturētu Skujenieks perso-
nīgi, bet gan jāsaka, ka Skujenieku ir izvirzījusi bur-
žuāzija kā savām interesēm ļoti noderīgu, lai atbalstī-
tu to plānu realizēšanu, kādi ir Latvijas buržuāzijai.
Skujenieks ir Latvijas-Polijas tuvināšanas biedrības
priekšsēdētājs, Skujenieks ir Polijas ordeņu kava-
lieris. Skujenieks ir atklāti deklarējis, ka Latvijai
var būt karš vienīgi ar Padomju savienību. Tas ir
viedoklis, kam pilnīgi piekrīt arī Polija un Rumā-
nija, un, lūk, tāpēc mēs nevaram teikt, ka tā būtu
Skujenieka personīgā polītika. Skujenieks tikai re-
prezentē to politisko virzienu, kas vajadzīgs Latvi-
jasburžuāzijai. Vēsture pati izvirza vajadzīgās per-
sonas savu mērķu realizēšanai. Kad Briana paktu
un Lokarnas politiķa vairs nebija vajadzīga, tad līdz
ar to arī Brians tika nobīdīts, un viņš nomira.
(Smiekli.) Viņa vietā kā tiešs kara politikas atbal-
stītājs nāk Tardjē. Šāda polītika ir vajadzīga arī
Latvijas buržuāzijai.

Kā uz šo politiku jāskatās Latvijas strādniecī-
bai? Mēs zinām, tā ir šķiras polītika, tā ir buržuā-
zijas intervences polītika. Latvijas tautas vairāku-
mam tā ir naidīga polītika un nekādā ziņā nav pieņe-
mama. Uzstājoties pret šo politiku, mēs domājam,
ka izteicam latvju tautas vairākuma uzskatus, mēs
domājam, ka izteicam arī sociāldemokrātu vēlētāju
uzskatus, arī latgaliešu vēlētāju uzskatus, kuri ne-
gribēs iet brāļu karā pret Padomju savienību. Re-
volucionārā strādniecība būs tā, kas uzstāsies, lai
šo buržuāzijas kara politiku salauztu, lai reizē sa-
lauztu arī buržuāzijas bruņoto diktatūru no imperiā-
listu žēlastības.

Ja buržuāzija karu tomēr izprovocētu,' tad
Latvijas strādniecībai šai karā būs atklāta, skaidra,
aktīva pozicijā — tā būs revolucionāra pozicijā.

Mēs prasām atklātību šai jautājumā. Mēs pra-
sām no Latvijas ārlietu ministra, ar kādu nolūku un
kā vārdā viņš ir iestājies par Padomju savienībai
naidīgu politiku, kāpēc viņš ieslēdz Latviju blokā,
kas vērsts pret Padomju savienību? Mums šī at-
klātība vajadzīga, lai būtu skaidrība, lai mēs varētu
mobilizēt masas pret šo kara politiku. Mēs uzstāsi-
mies pret katru karu, ko buržuāzija gribēs uzspiest
strādniecībai.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Ari šo jautājumu vir-
zīs tālāk kārtības rullī paredzētā kārtībā.

Ministru kabinets piesūtījis nolīgumu par tirdz-
niecisko prasību kārtošanu starp Latviju un Franciju.
Prezidijs liek priekšā nodot šo nolīgumu finanču,
tirdzniecības un rūpniecības un ārlietu kommisijam.
Iebildumu nav? Tas nodots minētām kommisijam. —
Ministru kabinets piesūtījis likumprojektu par aizlie-
gumu vienam darbiniekam ieņemt vairāk algotu
amatu valsts vai pašvaldības dienestā. Prezidijs liek
priekšā nodot šo likumprojektu sociālās likumdošanas
kommisijai. Iebildumu nav? Tas nodots minētai kom-
misijai. — Līdz ar to 1. dienas kārtības punkts iz-
smelts.

2. dienas kārtības punkts — likums par
Pļaviņu pilsētas nodibināšanu. Refe-
rents J. Lejiņš-Leja. Vārds referentam.

Referents J.Lejirjš-Leļa: Augstais nams! Paš-
valdības kommisijā apsprieda satversmes 81. panta
kārtībā valdības izdotos noteikumus par nilsētas tie-
sību piešķiršanu Pļaviņu miestam un Pļaviņu ro-
bežu paplašināšanu, kas izdoti 1926. gada aprīlī. Jau-
nais likums ir stipri pārveidojis pilsētas administra-
tīvās robežas. Sevišķi radikāli šis likums ir pārvel-
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dojis pilsētas robežas tanī ziņā, ka daļu pilsētas ter-
ritorijas, kas bija paredzēta valdības izdotos notei-
kumos, tā saukto Gostiņu miestu no Daugavpils ap-
riņķa Aiviekstes pagasta, paredz atvienot un pievie-
not šobiezi apdzīvoto vietu Daugavpils apriņķim, kur
tā atradās pirms šī likuma izdošanas, turpretim pil-
sētas tiesības ar Pļaviņu nosaukumu piešķirt tikai
agrākam Pļaviņu miestam Rīgas apriņķī. Man jāzi-
ņo, ka šo divu agrāko biezi apdzīvoto vietu centri
viens no otra atrodas apmēram 3—31 /? kilometru at-
statumā, bet ja ņem Pļaviņu biezi apdzīvotas vietas
pēdējo punktu, kas ir uz Rīgas pusi, un Gostiņu biezi
apdzīvotās vietas pēdējo punktu, kas ir uz Krust-
pils pusi, tad atstatums ir stipri liels un sasniedz S/*
kilometra, pie kam zināms rajons starp šīm bijušam
biezi apdzīvotām vietām ir vienkārši pilnīgi neapdzī-
vots. Tā rodas zināms tukšums, jo vidū ir divas lau-
ku mājās — Kampēnu un Skanstnieku mājas, kuras
pa daļai jau saparcellējušās, pie kam daži gabaliņi
jau apbūvēti; lielākais territorijas daudzums tomēr
nav apbūvēts, un tādi starp šīm ir zināms tukšams
biezi apdzīvotām vietām. Bez tam šīs
biezi apdzīvotās vietas ir ļoti izstieptas; tam ir ten-
dence šaurā joslā stiepties gar_ Drugavas krastu, jo
nav citas iespējas izplesties, tāpēc ka otra puse ir,
dzelzceļa territorija, pēc tam nāk zemnieku mājas.
Kā jau teicu, gar otru pusi tek Daugava.

Pašvaldības kommisijā, apsverot visus šos ap-
stākļus, it sevišķi ievērojot to lielo atstatumu, kāds
ir starp šīm divām biezi apdzīvotāmvietām, vieno-
jās, ka nevar šīs divas biezi apdzīvotās vietas saistīt
vienā organismā, vienā veselā pašvaldības vienībā.
Līdzšinējā prakse ir pierādījusi, ka nekas prātīgs no
šādas apvienošanas nav iznācis, jostarp šo divu biezi
apdzīvoto vietu — Pļaviņu un Gostiņu miesta iedzī-
votājiem valda liela nesaticība un lielas domstarpī-
bas; katrs domā, ka viens dzīvo uz otra rēķina, ta
ka pilsētu pašvaldības orgānā ir liela nesaticība, un
pilsētas pašvaldības iestādēs nevar būt produktīvs
darbs. To ir teikuši paši iedzīvotāji, un tas redzams
ari oficiālos ziņojumos, ka produktīvs darbs nav bijis
iespējams. Ievērojot šos motivus. pašvaldības kom-
misijā atrada par nepieciešamu pilsētas tiesības pie-
šķirt tikai Pļaviņām, bet Gostiņu miestu atdalīt at-
pakaļ pie pagasta.

Es gribētu noraidīt iebildumus, kas pa daļai iz-
paudās arī kommisijā, kad tika aizrādīts, it kā. šo lē-
mumu pieņemot, pašvaldības- kommisijā piešķīrusi
kādu nozīmi kaut kādiem nacionāliem motīviem, it
kā šis likums būtu tādā veidā grozīts aiz kaut kāda
naida pret zināmas minoritātes iedzīvotāju dalu, t. i.
pret Gostiņu iedzīvotājiem. Es aizrādu, ka tādu mo-
tīvu kommisijai nebija, neviens tur tādus nav iztei-
cis. Es domāju, tiem gan nebūs bijusi nekāda no-
zīme, šos likuma pārgrozījumus pieņemot, bet gan
būs ievēroti tikai saimnieciski un lietderības motīvi.
To darīt kommisiju ir spieduši arī tie ārkārtīgi dau-
dzie iesniegumi gan parakstu veidā, gan no veselām
organizācijām, kas kommisijai ienākuši, kur visi vien-
balsīgi lūdz Pļaviņas no Gostiņiem atdalīt.

Pamatojoties uz sacīto, es lūdzu pāriet uz likum-
projekta pantu lasīšanu un pieņemt to kommisijas
redakcijā. Lūdzu arī steidzamību.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents _ liek
nriekšā steidzamību. Vispirms nāk nobalsošanā stei-
dzamība. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret steidza-
mību. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par steidza-
mību. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu
nav. Par steidzamību nodotas 38 balsis, pret to no-
dots 20 balsu. Steidzamība pieņemta. — Atklāju
vispārīgas debates. Vārds deputātam Vitenbergam.

S. Vitenbergs (Agudas Jisroel): Augstais nams!
Šoreiz jārunā par mēģinājumu sakropļot vienu pilsē-

tiņu, sadalot to divi, daļās. Ja paskatāmies, cik lie-
la ir šī pilsētiņa, tad redzam, ka 1930. gadā Pļaviņu
pilsētai bijis 2631 iedzīvotājs, no tiem 1457, t. i. ap-
mēram puse, Pļaviņu galā un 1174 — otrā Gostiņu
galā.

Apskatot šo jautājumu no tīri oikonomiskā vie-
dokļa, man jāteic, ka es nezinu, vai referents ir ie-
priekš parūpējies sīki iepazīties ar tagadējo pilsētas
finanču stāvokli. Nesen atpakaļ bija sanācis pilsētu
pašvaldību kongress, kurā vienīgais jautājums, kas
stāvēja kongresa degpunktā, bija finanču jautājums,
jo tagad visas pilsētas pārdzīvo vissmagāko finanču
krizi. Nodokļi pilsētu pašvaldībām nedod gaidītos
ienākumus. Visi ienākumi ir samazinājušies. Pil-
sētu uzņēmumi nedod gaidīto peļņu, bet gan zaudē-
jumus. Pilsētas ir iekritušas parādos un nevar no-
kārtot financiālās saistības. Pilsētu pašvaldību dar-
biniekiem nav maksātas algas par 4—5 mēnešiem un
dažreiz oat par pusgadu.

Laikā, kad pilsētas un taisni mazās pilsētas, kā-
da, piemēram, ir arī Pļaviņas, pārdzīvo visgrūtāko
saimniecisko krizi, nav atraduši neka labāka, ka
ņemt vienu pilsētu ar 2100 iedzīvotāju un sadalīt to
divi daļās. Liekas, no oikonomiskā viedokļa tam
stingri jāpretojas. Tas nozīmē saimniecisku sabru-
kumu ir Pļaviņu, ir Gostiņu galā. Man liekas, tie
kungi, kas tagad aiz politiskiem motīviem šo pilsētu
grib sadalīt, jo šurp brauc dažādas delegācijas, lai
iespaidotu frakcijas par labu sadalīšanai, nav šo jau-
tājumu pārdomājuši. Te jāievēro pilsētas saimnie-
ciskais stāvoklis. Ir ļoti maldīgi,, ja politisku ie-
meslu dēļ grib iznīcināt kādas pilsētas saimniecisko
stāvokli.

Bet kas tad nu tur ir oar politisku nelaimi? Tā
politiskā nelaime ir ļoti vienkārša. Saprotams, ne-
var jau teikt, ka tas būtu noticis aiz naida pret mi-
noritātēm. Mēs'jau labi zinām, ka mūsu tagadēja
valdība sevišķi rūpējas par minoritātēm. Viņas
labvēlība pret minoritātēm ir_ visiem pazīstama, tā-
pēc valdībai te nekā nevar pārmest. Te vainīgi citi
apstākļi. Vara Pļaviņās ir vienai partijai, bet šo varu
grib sagrābt savās rokās otra partija. Tai_ partijai,
kam pašlaik ir vara rokās — kreisajam spārnam ir
vairākums Gostiņos, otram spārnamir vairākums
Pļaviņās. Bieži vien gadās, ka ir zināmi pilsētu ra-
joni, kvartāli, kur ir zināma politiska noskaņa, bet
šis ir pirmais gadījums, kad doma izbeigt polītisku
cīņu un sagrābt varu. sadalot pilsētu. Ja Jeršova
kungs, piemēram, valda Jaunbūvē, tad tomēr val-
dībai nav nācis prātā to atdalīt no Daugavpils_ jaMīl-
grāvī ir vairākums, kas balso par sociāldemokrā-
tiem, tad valdība tomēr nedomā atdalīt Mīlgravi no
Rīgas; ja Latgales priekšpilsētā iedzīvotāju vairā-
kums savas balsis nodod par minoritāšu sarakstiem,
tomēr ne valdība, ne Rīgas pilsēta nedomā šo Lat-
gales priekšpilsētu atdalīt no Rīgas.

Man liekas, kungi, ka kommisijā referents un arī
tās partijas, ko viņš reprezentē, ir atļāvušās pārāk
tālu nākt pretim pārāk iedomīgām lokālām varas ten-
dencēm. Ja kāda partija grib saņemt varu pilsētā —
lai cīnās parastiem politiskiem līdzekļiem, lai pierā-
da, ka rūpējas par iedzīvotājiem. Tas, kas te do-
māts, ir pilnīgi nesaprotams un nepieņemams, un man
liekas, ka drīz vien pēc šīs sadalīšanas to vajadzēs
atcelt. Kommisijā stāstīja, ka tur esot 7 kilometru
liels attālums; bet te jau referents teica, ka neesot
vairāk par 5,5 kilometru. Es jautāšu referentam,
kāds stāvoklis būs nēc šīs sadalīšanas? Kāds stā-
voklis būs šīm divi biezi apdzīvotām vietām — Pļa-
viņām un Gostiņiem, kas atrodas viena otrai blakus?
Kādas tur būs attiecības? Kāda nozīme būs konkur-
rencei? Vai plaviņieši domā, ka Pļaviņu pastāvēša-
na ar 1400 iedzīvotāju ir iespējama, pēc tam,kad Go-
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stiņi aizies pie Aiviekstes pagasta, vai tiks pārvērsti
par patstāvīgu pilsētu?

Man liekas, ka no pašvaldību darbinieku vie-
dokļa vienīgais pareizais darba virziens šinī ziņā būtu
— apellēt pie demokrātiskā centra, kurš tomēr ir zi-
nāma mērā pilsētnieku partija un piedalās visu lie-
lāku un mazāku pilsētu pašvaldības darbā. Taču jā-
saprot, ka pilsētu saimnieciskais stāvoklis tagadējā
laika ir tāds, ka to nevar upurēt kādai partijai; es
nezinu, kura partija to grib, vai jaunsaimnieki, vai
zemnieku savienība — laikam gan jaunsaimnieki.
Loti labi varētu dzīvot pa draugam ar jaunsaimnie-
kiem un nākt viņiem pretim; bet es nezinu, kāpēc
šīs mīlestības deļ vajadzīgs bērnu griezt uz divām
daļām! Man liekas, ka pec tam, kad 5 gadus šī pil-
sētiņa ir pastāvējusi vienoti,.pēc tam, kad šīs pilsē-
tiņas jestades ir apkalpojušas abus pilsētiņas galus,
tagadēja krizes laika dibināt katrā pilsētiņas galā at-
sevišķas iestādes, dot divus budžetus, vairot ierēd-
ņus, vairot birokrātismu un izdevumus, taisni tagad,
kad ienākumi ir samazinājušies, ir vairāk kā grēks.
Tas ir_ pārkāpums pret pašvaldības interesēm. Tā-
pēc mes lūdzam Saeimu nepieņemt šo likumu, bet to
noraidīt, nepārejot uz pantu lasīšanu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Mīlbergam.

G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija): Tautas vietnieki! Jau vairākkārt jaun-
saimnieku un sīkgruntnieku frakcijai ir nācies no šīs
Augsta nama katedras aizrādīt, ka ir nenormāli, ja
lielus lauksaimnieciski izmantojamus zemes gabalus
ieslēdz pilsētu robežas; tāpat nav ne ar ko attaisno-
jams, ja radam jaunas pilsētas.

Šinī gadījumā pilnīgi mākslīgi tika sasietas di-
vas apdzīvotas vietas, starp kurām atrodas ļoti liela
platība pilnīgi lauksaimnieciska rakstura zemes, zem-
nieku mājas, kuri ne domāt nedomā kļūt par pilsēt-
niekiem un kuri tagad sten un vaid visus šos gadus,
kamēr šīs abas vietas apvienotas. Ja pielaižam tādu
Pļaviņu un Gostiņu apvienošanas iespējamību arī
turpmāk, tad jau gandrīz tikpat tālu atrodas arī Skrī-
veri no Jaunjelgavas, un, tā kā Jaunjelgava ir samē-
ra niecīga pilsētiņa, tad tiešām nebūtu brīnums, ja
prasītu arī šo abu vietu apvienošanu, līdz ar vidū eso-
šo lauksaimniecību pievienošanu jaundibinātai pil-
sētai.

Mākslīgi radītās pilsētas robežās ietilpinātie ie-
dzīvotāji vairākkārt! ir griezušies pie Saeimas frak-
cijām un arī pie jaunsaimniekiem. Man te ir kāds
raksts — ne no Pļaviņu iedzīvotājiem, kas varbūt
gribētu nodalīties, bet tieši no pašiem Gostiņu iedzī-
votajiem ar kādiem 40 parakstiem, kurā vārdu pa
vārdam rakstīts: „Visi šie gadi, kad bijām pievie-
not^ Pļaviņām, ir mušu verdzības gadi. Daudzreiz
savas pārdomas nācām pie slēdziena, ka labāk jālik-
vidē saimniecības un jādodas prom." — Šis lūgums
nav vienkāršs lūgums, bet gan izmisuma sauciens;
tapec bus dabīgi, ja likumu pieņemsim kommisijas
redakcijā.

Mana frakcija balsos par šo abu apdzīvoto vietu
atdalīšanu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Ulpem.

_ P. Ulpe (sociāldemokrāts): Patlaban dienas kār-
tība ir vienas pilsētas robežas, ko Saeima ir apsprie-
dusijau vairākkārt; un tomēr Saeima nav spējusi šo
jautājumu nokārtot. Tas ir radījis tādus apstākļus,
ka visus šos gadus norisinās cīņa dažos iedzīvotāju
nogrup_ejjimos par pilsētas sadalīšanu divās pilsētās.
Tagadējas Pļaviņu pilsētas robežas noteiktas satver-
smes 81. panta kārtība 1927. gadā izdotajā likuma,
ko parakstījis toreizējais ministru prezidents Skuje-
nieks. Dīvaini, ka tagad kā dzird, taisni ministru

prezidenta frakcija vairs neatbalstot savu 1927. gada
likumu, ko Skujenieka kungs pats toreiz parakstījis,
tā tad atzīdams par vajadzīgu nodibināt vienu cik
necik dzīves spējīgu pilsētu. Tagad sīkgruntnieku
frakcijas pārstāvis saka, ka šī pilsēta jāsadalot, tā-
pēc ka abas pilsētas daļas it kā nevarot sadzīvot
kopā. Ja pilsētu pašvaldības vienību robežām grib
pieiet no šāda viedokļa, tad drīz būtu jāsāk domāt
arī par citu pilsētu sadalīšanu, jāatdala viena tautība
no otras_ jāatdala arī Rīgā Latgales priekšpilsēta, kur
iedzīvotāju viarākums ir krievi; tie tad arī būtu jā-
atdala nost, jo tas rada nesaticību pilsētas domē.
Būtu jānovelk arī robežas ap Strēlnieku dārzu, kur
dzīvo vācieši; tas ir viņu vecu vecais kvartāls —
atdosim vāciešiem viņu Strēlnieku dārzu, lai viņi
dzīvo savā rajonā. (Sauciens: „Pareizi!") Tādu
mērauklu tagad grib lietot tie diktētāji, kuri tagad
no saviem sēdekļiem tā paklusu saka: „Pareizi";
var redzēt, ka šis „pareizi" ir arī viņu sirdīs — ne-
var atļaut ilgi dzīvot kopā latviešiem un krieviem,
krieviem un žīdiem, tie jāadala viens no otra nost.
Laikam nacionālas atmodas laikā nevar atļaut vienā
pilsētā dzīvot kopā latviešiem un žīdiem, bet tie jā-
atdala, lai katrs dzīvo atsevišķi. To jums, kungi,
te vajaga atklāti pateikt, bet nemeklēt dažādus mo-
tīvus, kas ir aiz matiem pievilkti.

JTagadējās Pļaviņu pilsētas iedzīvotāju skaits
nepārsniedz 3000. Vairākkārt zemnieku frakcijas,
ari demokrātiskais centrs, ir uzsvēruši: mazas pil-
sētas nevar eksistēt, vajadzētu rast izeju un mazās
pilsētiņas likvidēt, vai pievienot pagastiem, lai ne-
radītu dzīves nespējīgas pašvaldības vienības. Pa
daļai ir patiesība, ka mazās pilsētiņas nevar eksistēt.
Tādas mums tiešām ir; vienā pilsētiņā ir 600 iedzī-
votāju, citā — 1000 iedzīvotāju, citā 1200 iedzīvo-
tāju. Protams, tādas pilsētiņas ir ļoti maz dzīves
spējīgas, tās nevar savu pašvaldības darbu kārtīgi
veikt, nevar ne skolas kārtīgi ierīkot. Nespējnieku
patversmes tur vāji nostādītas. Ir taisnība, ka šīs
pilsētas ir par mazām, lai varētu veikt visus pašval-
dības pienākumus. Bet kāpēc tad šie paši kungi,
kad nonāk pie šīs pilsētas robežām, to vairs neredz,
kāpēc tad šinī gadījumā viņiem šie argumenti ir iz-
zuduši, proti, ka pilsēta ir par mazu, ka tai ir tikai ne-
pilni 3000 iedzīvotāju! Kāpēc tad viņi saka: dalīsim
uz pusēm, lai būtu divas pilsētas, katrā pilsētā pa
1500 iedzīvotāju. Tagad viņi mākslīgi rada robe-
žu starp divām pilsētām, starp divām daļām, kur vie-
nā daļā dzīvo žīdi un otrā daļā latvieši.

Gribu īsumā atzīmēt vēl dažas nepareizības, ko
šeit sastāstīja referents. Man šķiet, ka referenta
kungam gan vajadzēja būt bezpartejiskākam, bez kā-
das politikas šinī jautājumā. Viņš nevarēja teikt, ka
viņam ir iesniegumi, ko parakstījuši iedzīvotāji un
kuros iedzīvotāji vienbalsīgi prasot pilsētas dalīšanu.
Tādus iesniegumus, kur pilsētas iedzīvotāji prasa
pilsētu līdzšinējo robežu, viņš nav redzējis. Refe-
rentam gan vajadzēja būt tik bezpartejiskam un pa-
reizi apgaismot iesniegumus, kādi ir viņa rīcībā. Re-
ferents nevar ziņot tikai par tiem iesniegumiem, kas
viņam patīkami, un pārējos iesniegumus pilnīgi igno-
rēt. Bet man jāsaka, ka tādus iesniegumus, kas pra-
sa vienotu robežu, ir parakstījis daudz lielāks iedzī-
votāj^ s_kaits.

Tālāk referenta kungs saka, ka no šīs apvieno-
šanas nekas prātīgs neesot iznācis, jo abas šīs pil-
sētas nevarot sadzīvot. Referenta kungs, nekas prā-
tīgs tur_ nav iznācis tamdēļ, ka šinīs pilsētās ir biju-
šaszināmas aprindas, kas ir kultivējušas naidu starp
divam_ iedzīvotāju daļām. Tas darīts sistemātiski,
ar zināmu nolūku, un arī šeit Saeimā tam ir radušās
dzirdīgasausis. _ Ja referenta kungs būtu papūlējies
painteresēties, kā šīs nesaskaņas radušās, tad viņam



245 Latvijas Republikas IV Saeimas II sesijas 6. sēde 1932. g a d a 11. ma r t ā. 246

butu pavisam cits uzskats. Nav nevienam noslē-
pums, vismaz tiem,_kas ilgāku laiku par šo jautājumu
ir interesējušies, ka nesaskaņas radušās. Runāsim
atklāti; tas radušas ta: vienai politiskai partijai uz-
reiznav radies vairākums vietējā pašvaldībā. Tas
ir_ demokrātiskais centrs. Tas nu briesmīgi sašutis,
ka ta var notikt ar vienu tautisku partiju — demo-
krātisko centru. Pļaviņu pilsētā viņiem bijis vairā-
kums, un nu uzreizviena diena vara izšļūk no rokām,
un vairs nav pilsētas galvas. Kā tas pielaižams?
Protams, nak vietējie kungi pie lielākiem kungiem
uzRīgu un saka: „jus esat koalicija un varat palī-
dzēt mums tikt atkal pie varas. Nu, protams, demo-
krātiskais centrs papūlas šo jautājumu nostādīt pat
par koalīcijas jautājumu, lai naktu palīgā savas no-
daļas cilvēkiem, lai tie tiktu atkal pie pilsētas pār-
valdīšanas. Tapec jāpanāk Pļaviņu atdalīšana no
Gostiņiem. Šai lietai aizmugurē slēpjas vēlēšanās
panākt, lai viena demokrātiskā centra nodaļa atkal
tiktu pie valdīšanas pašvaldībā, lai varētu dabūt sa-
vu pilsētas galvu.

Tā tad, kungi, te ir nozīme ne tikai nacionālam
jautājumam, bet tas ir arī neapslēpts partijas jau-
tājums: vienai partijai jātiek pie varas. Nost to
naidīgo daļu, kas nebalso par demokrātisko centru!
Sist žīdus, kaut žīdus! Lai dzīvo latviešu nacionā-
lās valdības polītika! Tāds patiesībā ir jūsu demo-
krātiskais sauciens. Referents to mēģināja apgai-
smot pavisam no greizas puses.

Tālāk referents pateica sekojošo. Pilsēta gara
— 5V2 kilometra. (Starpsauciens: „Rīga vēl ga-
rāka!") Jā, Rīga vēl garāka! Tas ir taisnība. Un
bus daudz pilsētu, kas būs vēl daudz garākas. Bet
ja jau šai lietai grib pieiet ar garuma mēru, tad sāk-
simtik mērīt ar to arī visas citas pilsētas un visām
pilsētām, kas garumā pārsniegs 4 kilometrus, griezī-
sim nost to lieko gabalu. Es domāju, garuma mērs
šinī gadījumā nebūs īstais, jo citur jūs ar to ne-
merosit.

Referents saka: centrs, pilsētas vidus neapdzī-
vots, neapbūvēts; kaut gan tālāk viņš piemetināja —
jā, nu jau gan tā neapbūvētā daļa sākot apbūvēties.
Tiešām, ja referenta kungs būtu bijis uz vietas, tad
viņš būtu redzējis, ka tās 2 saimniecības, par kurām
te ir runa — Kampēni un Skanstenieki jau parcellē-
jas, jau sadalās, un saimniecība, kas ir tuvāk Gosti-
ņiem, ir ne tik vien saparcellēta, bet 2 joslas no par-
cellēm jau apbūvētas. Tām ir pilnīgi pilsētas rak-
sturs — tā nav vairs nekāda lauksaimniecība; daļa
tās ir jau pieņēmusi pilnīgi pilsētas raksturu, ir jau
apbūvējusies. Ja visu šo apbūvēto lauksaimniecību
grib atdalīt nost, tad Gostiņi iznāks vienā pusē ielai
un otrā pusē būs pusapbūvēta lauksaimniecība, kur
daļai apbūvētās zemes būs pilsētas raksturs. Ja re-
ferents būtu apskatījies šo pilsētu, tad viņš būtu re-
dzējis, ka 2 neapbūvētie zemes gabali, minētās di-
vas saimniecības apbūvējas viena no vienas puses —
no Pļaviņu gala un otra — no Gostiņu gala. Apbu-
vēšanās neiet vēl tik rosīgi uz priekšu tādēļ, ka nav
vēl nokārtotas pilsētas robežas. Tāpēc arī zemes
saparcellēšana nav aizvirzījusies tik tālu, ka tas būtu
bijis tad, ja robeža būtu galīgi nokārtota. Neapbū-
vētās daļas apbūvēšanās ir tikai laika jautājums, un
tā drīz vien notiks. Motīvs, ko te minēja Mīlberga
kungs, ka nevar ievietot pilsētas robežās lauksaim-
niecības, tā tad atkrīt. Viena no šīm lauksaimniecī-
bām ir jau pa pusei apbūvēta, otru jau arī saparcellē.
Abu šo saimniecību īpašnieki piekrīt saimniecību ie-
vietošanai pilsētas robežās. Kāpēc viņi tam piekrīt?
— Tāpēc, ka tas ir izdevīgāk materiālā ziņā. Iriz-
devīgāk šo zemi saparcellēt apbūves gabalos un tādā
veidā likvidēt. Kā vienas, tā otras saimniecības īpaš-
nieki ir jau to paziņojuši kommisijai, bet referents,

diemžēl, to noklusēja. Viņš to neminēja, kaut gan
vajadzēja atzīmēt, ka abi īpašnieki ir ar mieru, un
ka viņi vēlas palikt pilsētas robežās. Tā tad te ne-
var būt runa par lauksaimniecību ievietošanu pilsētu
robežās pret īpašnieku gribu. Tāds stāvoklis ar šīm
saimniecībām nav.

Šeit aizrādīja, lūk, Pļaviņu galu pārvarot, pār-
balsojot Gostiņu gals. Kungi, kā ir ar šo pārbalso-
šanu? Man šeit ir pēdējie — 1931. gada vēlēšanu
materiāli. Paklausaities, kungi, kā sadalās vēlētāji
starp Gostiņu un Pļaviņu galu: no 1563 vēlēšanās
nodotām balsīm Pļaviņu galā nodotas 884 balsis, bet
Gostiņu galā — tikai 679 balsis. Kur šeit ir Pļaviņu
gala pārbalsošana? (Starpsaucieni.) — Nu ja, žīdi
un sociālisti ir otrās šķiras pilsoņi! Demokrātiskais
centrs savā atmodas laikmetā ir jau sācis nākt pie
tādas atziņas, kāda bija krievu laikā, kad īstiem krie-
vu ļaudīm bija sakāmvārds: sit žīdus un sociālistus.
Tagad demokrātiskais centrs sāk atzīt, ka sociālisti
esot pret nacionālismu, tāpat arī žīdi esot pret na-
cionālismu, un tā tad viņi ir otrās vai trešās šķiras
pilsoņi. (Starpsaucieni.) Redziet, kungi, tā ir ar pār-
balsošanu: Pļaviņās nodotas 884 balsis, bet Gostiņu
galā — tikai 679 balsis; tā tad Pļaviņu gals par 200
vēlētājiem bagātāks par Gostiņu galu, un nevar teikt,
ka Gostiņu gals ar savu balsu vairākumu pārbalso
Pļaviņu galu. Te jums jāpasaka: jums.nepatīk vē-
lēšanu rezultāts, jo tur žīdu tautība un strādnieki ir
pārsvarā; tāpēc tie jāatdala, lai pilsoņi tiktu pie val-
dīšanas. Tā jums vajadzēja atklāti te pateikt, ne-
vis slēpties aiz pilnīgi nepamatotiem argumentiem.

Te, varbūt, teiks, ka materiālā ziņā Gostiņu gals
dabū no Pļaviņām lielu atbalstu, citiem vārdiem —
Gostiņu gals dzīvo uz Pļaviņu rēķina. To aizrādīja
arī kommisijā. Kādi ir budžeta skaitļi? Par tiem
jūs nerunājāt. Man še ir dati, kur uzskaitīti izdevu-
mi, kādus prasa Gostiņu gals. Tur ir 33 nespējnieki
ārpus patversmēm, kuri prasa 3846 latus. Šo ne-
spējnieku ārstēšana maksā 1200 latu, latviešu sko-
las uzturēšana — 11.800 latu, žīdu skolas uzturēša-
na — 11.600 latu, policijai — 406 lati, elektriskā tīkla
izbūve — 106 lati. Kopā — 28.988 lati. Ienākumi no
Gostiņu gala ir šādi: par dzīvokļiem un citām tel-
pām nodokļu veidā — 5500 latu, no traktieriem —
1450 latu, par tirdzniecības zīmēm un procentuālais
peļņas nodoklis — 3500 latu, valsts pabalsts pamat-
skolu skolotāju algošanai — 8500 latu; kopā 28.984
lati. Gostiņu gals prasa izdevumiem 28.988 latus, bet
dod 28.984 lati ienākumus. Kur tad te nu ir Pļaviņu
gala izmantošana? Tādas nav! Skaitļi runā ne-
pārprotamu valodu: te ir līdzsvars starp ienāku-
miem un izdevumiem abos galos. Tas ari ir sapro-
tams. Gostiņu daļā ir daudz tirgotāju, kas ņem tirdz-
niecības zīmes. Tāpat Gostiņi dod daudz pudu no-
dokļa, kas nāk kopīgā kasē. Ja jūs to ievērojat, tad
jūs nevarat runāt par to, ka Gostiņu gals izmanto
Pļaviņu galu; tas pilnīgi atkrīt, jo skaitļi runā pre-
tēju valodu. Tā tad arī šis arguments nav nopietns,
jo tas ir tikai aiz matiem pievilkts. Nekādas izman-
tošanas nav. Abi gali saimnieciskā ziņā ir līdz-
vērtīgi.

Šie ir tie svarīgākie argumenti, par ko tagad
esmu runājis. Nākošiem runātājiem citu argumen-
tu nebūs, viņi tikai tos, varbūt, drusku atsvaidzinās
ar dažiem iesniegumiem un skaļām frāzēm, bet ne-
kādu jaunu patiesību nedos. Vienīgā patiesība tai
lietā ir tā, ka demokrātiskam centram jāpanāk, lai
viņa turienes nodaļa tiktu pie varas, lai kāds no vi-
ņu cilvēkiem dabūtu pilsētas galvas posteni.

Kungi, ja jūs gribat aizstāvēt kaut cik dzīves spē-
jīgas pašvaldības, tad jūs nedrīkstat prasīt šīs pilsē-
tas sadalīšanu. Kungi, kur paliek jūsu taupības po-
litika, ko jūs tagadējās krizes laikā tik ļoti uzsverat



247 Latvijas Republikas IV Saeimas II sesijas 6. sēde 1932. gada 11. marta. 248

un prasāt, lai citi ievēro? Jūs tagad gribat vienu pil-
sētu sadalīt divās dzīvot nespējīgās pilsētās, gribat
radīt divas pilsētas valdes, gribat ierīkot parallēlas
skolas u. t. t., u. t. t. Skaidrs, ka jaundibinātās pil-
sētas pašas ar saviem līdzekļiem netiks galā, viņām
būs jālūdz valdībai pabalsti un aizdevumi. Tad jūs
nevarēsit žēloties, ka jums nav vajadzīgo līdzekļu,
jums viņām būs jāpalīdz, jums būs jāšķiež līdzekļi
nevietā, jo paši būsit radījuši šīs dzīves nespējīgās
pilsētiņas ar 1000—2000 iedzīvotāju katrā. Mana
frakcija domā, ka labāk būtu, ja tik mazu_ pilsētiņu
vispār nemaz nebūtu. Kādreiz arī jūs mūs sapra-
tāt, bet tagad jūs to visu esat aizmirsuši; jūs tikai
gribat nodrošināt demokrātiskā centra pozīcijas Pļa-
viņās, lai tas dabūtu noteikšanu Pļaviņu pašvaldībā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Breikšam.

J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Augsti go-
dātie deputātu kungi! Kad agrāk Saeimā bija so-
ciāldemokrātu un minoritāšu vairākums, notika šo
divu pilsētu nelaimīgā salaulāšana, ja tā varētu teikt.
Šī lieta, Ulpes kungs, nav nokārtojama ar admini-
stratīviem rīkojumiem, ar zināmā mērā varas aktiem.
Nevar taču ar varu vienu kristīgu latvieša cilvēku
likt dzīvot, dažreiz kopā ar neticīgiem! Ja Jums,
Ulpes kungs, tas patīk, lūdzu, dzīvojiet savā interna-
cionālē. Mēs tur nekā nevaram darīt.

Kas attiecas uz lietderību, tad es domāju, Ulpes
kungs, ne Jums šinī gadījumā spriest par to; lai par
lietderību spriež tie, kam tur jādzīvo, lai spriež paši
pļaviņieši. Viņi saka, ka nevar ļaut uz Pļaviņu rē-
ķina izbūvēt Gostiņus. Un ar kā palīdzību? Ar so-
ciāldemokrātu palīdzību. Tāpēc, lai iestātos miers
abu šo nelielo pilsētiņu starpā, kuras šķir apmēram
3 kilometrus garš neapdzīvots zemes gabals, jāpie-
ņem šis likums. Demokrātiskā centra frakcija to
visiem spēkiem atbalstīs.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Lūkinam.

A. Lūkins (kristīgais darba bloks): Godājamie
deputātu kungi! Kristīgā darba bloka vārda man
jāpaziņo, ka mēs balsosim par šo likumu — balsosim
ne aiz tiem motīviem, ko šeit minēja minoritāšu un
sociāldemokrātu pārstāvji, bet pēc labākās sirdsap-
ziņas tikai aiz lietderības motīviem. (S. Vitenberga
starpsauciens.) Klausaities, Vitenberga kungs, es
pazīstu turienes apstākļus labāk nekā jebkurš cits
no visiem deputātu kungiem, jo visu laiku esmu dzī-
vojis kaimiņos Gostiņu pagastam un visā Gostiņu
daļā esmu bijis spiests strādāt kā tiesnesis. —

Nav absolūti nekāda pamata teikt, ka kristīgo
darba blokam tur būtu kāda aizmugure. Kristīgo
darba blokam tur nav nekādu nodaļu, nav nekādu
interešu. Tāpēc nav nekādas vajadzības minēt pie-
mērus par Rīgu, Mīlgrāvi un Latgales priekšpilsētu.
Kā jau teicu, kristīgam darba blokam nav nekādas
politiskas aizmugures, bet tas aizstāv dalīšanu tikai
aiz lietderības.

Vispirmā kārtā man jāaizrāda, ka ar šī likum-
projekta pieņemšanu pilsētas nebūt netiks financiāli
ruinētas, bet financiālā ziņā viena iedzīvotāju šķira
tiks pasargāta no ruīnēšanas. Tā ir lauksaimnieku
šķira, kas tiks pasargāta no financiālas ruīnēšanas;
tie ir 14 jaunsaimnieku,kas ietilpst tagadējās pilsētas
robežās. Šiem jaunsaimniekiem jāmaksā pilsētai
nodoklis par katru govi, par katru zirgu, par katru
aitu, un no šiem lauksaimniekiem ņem pat dzīvokļa
nodokli par katru istabu. Redziet, kungi, šeit ir tā
ruīnēšana; _ sevišķi šie jaunsaimnieki tiek- ruinēti.
Savu pārstāvi pilsētas valdē viņi nevar dabūt iekšā,
un tāpēc pilsēta var viņiem gluži vienkārši pasacīt:
maksājiet tik, mums ir grūts stāvoklis, ir daudz iz-
devumu, un mēs tos nevaram segt. Tur, lūk, arī

slēpjas tā lietderība — šo lauksaimnieku pasargāša-
nā no netaisniem nodokļiem.

Otrkārt atļaujiet man drusku atgādināt vēsturi
un pateikt, ka 1927. gadā Pļaviņu pilsētai pievienota
daļa vienmēr ir piederējusi pie agrākas Vitebskas
guberņas, un vienmēr tur ir bijis spēkā civillikumu
X sējums. (Sauciens' no vietas: «Krustpili ar!")
Jā, Krustpilī arī — un paldies dievam; citādi var-
būt Krustpils arī būtu pievienota Pļaviņām. (/.
Breikšs no vietas: „Vai tad Krustpils tabeg no Pļa-
viņām?!") Es domāju gan! Tur ir kādi, 18 kilo-
metru starpā un nevis 3, vai 4 kilometri. (Starpsau-
ciens.) — Stacijas priekšniekus jau nu jūs ceļat no
vienas puses uz otru! — Bet tagad_ turēšos pie lietas.

Minēšu dažus konkrētus piemērus par to, ka arī
Gostiņi stipri cieš šīs pievienošanas dēļ. Kad Gosti-
ņus pievienoja Pļaviņām, vietējie tiesas darbinieki
gribēja panākt, lai tiesas ziņā Gostiņi būtu padoti
Rīgas apgabaltiesai. Tas nu nebija iespējams, tā-
pēc ka Gostiņu daļā ir spēkā civillikumu X sējums,
bet Pļaviņu daļā — vietējie prīvātlikumi, jeb III sē-
jums. Tā Gostiņi un visa šī pievienotā daļa palika
padota Latgales apgabaltiesai. Tāpat tas ir ar tiesu:
jābrauc vai nu uz Krustpili, vai. Daugavpili. Pie no-
tāra jābrauc vai nu uz Krustpili, vai atkal Daugavpili.
Uz zemes grāmatu nodaļu jābrauc uz Daugavpili.
Visas darīšanas ir Daugavpilī, bet nevis Rīgā, kur
būtu jābrauc uz Rīgas apgabaltiesu. Tas ir iedzī-
votājiem ērtāk.

Ir vēl viena cita lieta, ko Pļaviņu pilsēta līdz
šim nav nokārtojusi, un ko arīnevar nokārtot, ne-
dzenot Pļaviņu pilsētu vēl lielākos izdevumos. Ta
ir īres valžu lieta. Tagad Pļaviņu pilsētas gals pa-
dots Rīgas apgabaltiesai, bet otrs gals — Latgales
apgabaltiesai. Tagad lietas nevar izņemt jeaurivie-
nā īres valdē. Nevar būt vienā īres valde divi īres
valdes priekšsēdētāji, jo likums nosaka, ka priekš-
sēdētājs ir vietējais miertiesnesis. Ja nu tagad bū-
tu jāizšķir Gostiņu lietas, tad vajadzētu dibināt at-
sevišķu īres valdi, kas līdz šim nav darīts. Pļaviņu
daļā atkal vajadzētu atsevišķu īres valdi. īres val-
des uzturēšana tomēr prasa pilsētai izdevumus.
(S. Vitenberga starpsauciens.) Tā tad jūs maksāsit
par tām sesijām? Ja maksāsit, tad jums ir zināmi
politiski nolūki, par ko maksāt. Bet kam politisku
nolūku nav, tie par sesijām nemaksā, un tāpēc se-
sijas tur nenotiek.

Man atkārtoti jāuzsver, ka tikai lietderības mo-
tīvu dēļ kristīgais darba bloks balsos par šo likumu,
jo vairāk ievērojot to, ka pats Ulpes kungs teica, ka
ari pēc sadalīšanas Pļaviņas nebūs tā mazākā pilsēta,
jo ir vēl citas pilsētas ar 600 — 1000 un 1250 iedzī-
votāju.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds de-
putātam Gailītim.

A. Gailītis (zemnieku savienība): Deputātu
kungi! Man liekas, ka šim likumam jāpieietno saim-
nieciskā viedokļa. Tāpēc vispirmā kārtā gribu pa-
kavēties pie apstākļiem toreiz, kad abas šīs pilsētas,
kā Breikša kungs teica, tika salaulātas. Tas bija
1927. gadā, kad pilsētām deva dažādas paplašinātas
tiesības, un Pļaviņas, toreiz miestiņš, arī gribēja ie-
gūt šīs tiesības. Toreiz Gostiņu miests bija pret
apvienošanos, un nezin aiz kādiem motīviem tagad
atskan pretējas domas. Man liekas, ka taisni šeit
ir kādi politiski iemesli. Ja runājam tieši par kādu
saimniecisku izdevību, tad varam runāt arī par ap-
stākļiem, kas vispirmā kārtā būtu jāievēro. Starp
Pļaviņām un Gostiņiem, kas tagad ir viena pilsēta,
ir 3V2 kilometra garš starpgabals, kas nekādā ziņā
neatļauj apvienot šos divus objektus vienā pašval-
dības saimniecībā. Tāpēc, man šķiet, deputātu kun-
giem jāsaprot, ka pašvaldību darbā vienmēr radī-
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sies zināms naids un nesaskaņas, jo viena puse gribēs
gūt uzvaru, otra gribēs jautājumus izšķirt sev par
labu. Pļaviņas ir mēģinājušas dabūt pārsvaru savā
puse, un Gostiņi ir mēģinājuši dabūt to sev. Ievē-
rojot šo stāvokli, nevar atļaut divām pašvaldībām
sanākt strīdu pašvaldības darbā, kur iespējams to
novērst. _ Mans viedoklis tāds, ka nevar piekrist
tādu pilsētu apvienošanai, kas pašvaldības darbā
ved uz_ šķelšanos, nevis uz kārtīgu saimniecisku dzī-
vi. Tapec es uzskatu, ka šis jautājums būtu pieņe-
mams un Gostiņi atdalāmi no Pļaviņām.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds de-
putātam Bachmanim.

K. Bachmanis (progresīvā apvienība): Augsti
godājamie tautas vietnieki! Progresīvā apvienība
balsos par šo likumu aiz sekojošiem iemesliem.

Jau iepriekšējais runātājs aizrādīja, ka dažādie
likumi, kas noteic gan materiālās, gan publiskās tie-
sības Gostiņos un Pļaviņās, ir tā sarežģījuši vietē-
jo dzīvi, ka vienas un tās pašas iestādes šo dažādo
likumu dēļ nevar bez lielām grūtībām apkalpot pil-
soņus tiesiskā ziņā; tādēļ progresīvā apvienība aiz
lietderības balsos par šo likumu.

Šeit izteica pārmetumus, it kā tagadējais mini-
stru prezidents un agrākais iekšlietu ministris Sku-
jenieks būtu piekritis projektam — apvienot Gosti-
ņus_ ar Pļaviņām, bet tagad viņa frakcija — progre-
sīva apvienība balsojot par to atvienošanu. Viņa
to dara_ tāpēc, ka no_ 1927. gada ir pilnīgi pierādījies,
ka dažādo likumu dēļ šīs divas vienības nav iespē-
jams apvienot. Ievērojot to, ir nepamatots aizrādī-
jums, it ka Skujenieks vienā gadījumā būtu bijis par
šo vienību apvienošanu, bet tagad viņa paša partija
un frakcija — progresīvā apvienība — balsošot par
likumu. Progresīvā apvienība atzīst šo likumu par
nepieciešamu un balsos par to.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds de-
putātam Jukšinskim.

A. Jukšinskis (kristīgo zemnieku un katoļu frak-
cija) : Man šeit jāatspēko to deputātu runas, kas sa-
ka, it kā kommisijas locekļi nepazīstot Pļaviņu pil-
sētu. Man kā pašvaldības kommisijas loceklim, kas
ir bijis uz vietas, apstākļi ir ļoti labi zināmi.

Kategoriski jānoraida Ulpes kunga izteiktā do-
ma, it kā nacionālā valdība ir neiecietīga un grib
panākt Gostiņu atdalīšanu no Pļaviņām tikai tāpēc,
ka Pļaviņu pilsētā tagad valda sociāldemokrāti un
minoritātes. Tas nav taisnība. Pļaviņās nevalda ne
sociāldemokrāti, ne pilsoņi, un nav arī valdījuši. Vai
Jūs, Ulpes kungs, nenāktu šeit un nepateiktu, kā so-
ciāldemokrāti Pļaviņu pilsētā ir vienā koalicija ar Du-
binu? Mēs būsim Jums ļoti pateicīgi, ja Jūs pateiksit,
ka esat tik tālu sapratušies ar Dubinu, ka esat Pļavi-
ņu pilsētā ar viņu vienā koalīcijā.

Fakti rāda, ka tur nav šķiru un partiju naida,
bet atsevišķu pilsētas daļu naids. Pagājušās vēlē-
šanās guva uzvaru Gostiņu gals, kam pievienojās
Pļaviņu sociāldemokrāti. Mēs zinām, ka pēdējā lai-
kā visi pilsētas ienākumi aiziet Gostiņu galam. Pie-
mēram, skolas pirkšana tiek domāta Gostiņu galam.
Paies 3—4 gadi, un, varbūt, uzvarēs Pļaviņu gals;
tad atkal visi līdzekļi tiks pumpēti no Gostiņiem uz
Pļaviņām. Tā tas bija 1928. gadā, kad valdīja Pļa-
viņu pilsoņi — demokrātiskā centra ļaudis. Tad
Gostiņos jaunsaimnieki tika aplikti ar tādiem nodo-
kļiem, kādu nebija nevienā pilsētā. Piemēram jaun-
saimnieks, kam bija 4 ha zemes, tika aplikts ar 80
latu lielu nodokli. Ja jūs gribat novērst naidu, tad
vajadzētu dibināt 2 pilsētas; bet tā kā Gostiņi vie-
ni kā pilsēta nevar pastāvēt, viņiem būsjādod lielāks
skaits jaunsaimniecību, kam mēs nevarēsim piekrist,
jo esam pret lauksaimniecības zemes pievienošanu

pilsētām, tad var būt tikai viena izeja, proti — Go-
stiņi atvienojami no Pļaviņām un pievienojami Ai-
viekstes pagastam.

Otrkārt jūs, kungi, taču zināt, ka šis jautājums
kommisijā ir sīki pārrunāts; un jūs zināt, ka šo 2
pilsētiņu iedzīvotāji ir tiešām atdalīti viens no otra.
Pļaviņu iedzīvotāji brauc uz Rīgu, bet Gostiņu —
uz Daugavpili. Ja Pļaviņu iedzīvotājiem ir kāda
vajadzība pie vecākā notāra, tad viņi brauc uz Rīgu,
bet Gostiņu — uz Daugavpili. Tāpat pie kara ap-
riņķa priekšnieka vieni brauc uz Rīgu, otri — atkal
uz Daugavpili.

Mana frakcija balsos par šo pilsētu sadalīšanu,
t. i. par Gostiņu pievienošanu Aiviekstes pagastam.
Baumas, ko daži deputātu kungi izplata kuluāros,
it kā mūsu frakcija balsos pret šo likumprojektu, ir
pilnīgi nedibinātas. Mēs, kā jau teicu, balsosim par
šo pilsētiņu atdalīšanu.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds de-
putātam Vitenbergam.

S_Vitenbergs (Agudas Jisroel): Augsti godātie
deputātu kungi _ Man ļoti patīk deputāta Lūkina
kunga runa. Tā vismaz bija apģērbta, bet Breikša
kunga runa bija kaila. Lūk, tāpēc deputāta Lūkina
kunga runa man arī patika.

Bet arī šīs runas tērps nav pietiekoši izturīgs.
Atļaujiet man citēt pāris skaitļu par šo pilsētiņu.

Saka, ka pilsētiņa esot izstiepta garumā, ka tās
territorija esot par plašu. Palūkosimies 1930. gada
pilsētu sarakstā. Tur mēs redzēsim, ka Pļaviņas
ir 6 kvadrātkilometrus lielas, un tanīs ir uz 1 ha 4^2
iedzīvotāju. Ja jūs domājat, ka ar šādu iedzīvotāju
skaitu Pļaviņas būtu visvairāk izstieptā pilsēta La-
tvijā un ka tāpēc dažas grupas grib to dalīt 2 pilsē-
tas, tad man jāaizrāda, ka turpat blakus ir Jaunjel-
gava, kas ir 10 kvadrātkilometru liela, bet kam uz
katru hektāru ir tikai 2,4 iedzīvotāju. Tā tad tā ir
divreiz tik gara un divreiz tik izstiepta, bet iedzīvotā-
ju skaits uz 1 ha ir uz pusi mazāks. Liekas, tad vis-
pirms būtu jādala Jaunjelgava tādā veidā, kā Breikša
kungs ieteica, proti — atdalot tās 2 tautības, lai tās
nedzīvotu kopā. Acīmredzot, Breikša kungs domā,
ka naida un nesaticības vairošanai ir nozīme ne tikai
šeitgalvas pilsētā, bet arī katrā mazākā pilsētā jā-
rūpējas, lai iedzīvotāju starpā valdītu naids un ne-
saticība. Es ieteikšu Breikša kungam vispirms pa-
rūpēties par Jaunjelgavas sadalīšanu, kas ir pārāk
gara un kur irpārāk maz iedzīvotāju. — Ja vēlaties,
varat dabūt vēl smukāku pilsētiņu, kas obligātoriskl
būtu sadalāma; tā ir Ilūkste, kas ir 10 kilometru
gara un kur dzīvo 1,1 cilvēka uz ha. Šī ir viena no
visvairāk izstieptām pilsētām, un tā katrā ziņā būtu
jāsadala._ To varētu sadalīt atsevišķos kvartālos.
Vislabākā izeja būtu, saprotams, ja demokrātiskam
centram ierādītu atsevišķu kvartālu ar vispieklājī-
gāko centru, kā jau pienākas centram. Zināmu ga-
balu varētu ierādīt arī žīdiem. (Ķ. Ulmaņa starp-
sauciens.) Pareizi, Ulmaņa kungs, un zināmu gaba-
lu varētu ierādīt par policijas valdīšanu. Tā varē-
tu to pilsētu sadalīt. — Es varētu ieteikt sadalīt vēl
paris pilsētas. Tas būtu tikpat apsvērti un tikpat la-
bi apdomāti, kā šīs pilsētas sadalīšana.

Augsti godājamie deputātu kungi! Tas jums
skaidri, un gaiši pierāda, ka šī pilsēta samērā ar ci-
tām ir pavisam normāla pilsēta; tikai nelaime ir tā,
ka viņas politiķiem ir pavisam nenormāls apetīts.
Tie nevar nosēdēt mierīgi 3 gadus no vietas un gai-
dīt, kad nāks viņu kārta ķerties pie pašvaldības pī-
rāga. Viņi grib to darīt jau tagad, tāpat kā tā dru-
sku neīstā māte, kas Zālamana spriedumā teica:
„Dalait to bērnu uz pusēm!" —

Es lasīju 2 rakstus. Vienu no tiem parakstījuši
250 iedzīvotāju, kuri ziņo, ka viņi negrib šīs pilsētas
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sadalīšanu 2 daļās. 90% no šiem 250 iedzīvotājiem
nav žīdu tautības. Tā tad vismaz tik daudz jau būs
pieaugušu cilvēku, kas nevēlas pilsētu dalīšanu. —
Bet no otras puses ir ļoti smuks raksts ar ļoti dema-
goģisku saturu, ko parakstījušas 50 organizācijas. —
Pardon, tik daudz tur nav! Bet galvenais ir tas, ka
visas tās biedrības un organizācijas, kas ir parakstī-
jušās, neviens nav pilnvarojis to darīt. Tas ir noti-
cis ļoti vienkārši: biedrības priekšnieks aiziet un
aprunājas ar otras biedrības priekšnieku, nesasauc
nekādu pilnu sapulci, vai valdes sēdi, bet vienkārši
parakstās zem iesnieguma, kurā lūdz pilsētu sadalīt.
To darījušas pat tādas biedrības, kuru statūtos nav
minēts nevienā vietā, ka viņām būtu jānodarbojas
ar šādām lietām. Bet kad ir runa par valdīšanas un
varas sagrābšanu savās rokās, tad ir tādi politiski
darbinieki, kas neapstājas ne pie kādiem apstākļiem
un gatavi darīt visu, lai tikai dabūtu varu savās
rokas.

Tagad pāriesim pie pilsētas budžeta. Budžets
pilsētiņai ir pavisam normāls. (Starpsaucieni.) —
Nu, ko tur var darīt? Tā jau ir ar slimu cilvēku! —
Ja palūkojamies Pļaviņu pilsētas budžetā, tad re-
dzam tur šādus skaitļus: Pļaviņu pilsēta ar saviem
3000 iedzīvotājjj 1930. gadā bija ieņēmusi 163.000
latu. Tanī pašā laikā citām pilsētām 1 ar nedaudz lie-
lāku iedzīvotāju skaitu, piemēram, Smiltenei bija
124.000 latu liels ienākuma budžets, Rūjienai —
108.000 latu, nabagai Krāslavai — 119.000 latu u. t. t.
Ta tad ienākumu budžets Pļaviņām ir pavisam nor-
māls. Budžets stabilizējies 1930. gadā sekojošā vei-
da. Kad 1927. gadā Gostiņus pievienoja Pļaviņām,
budžets bijis 32.000 latu liels, vēlāk — 92.000 latu,
pec tam— 129.000 latu un pēdējā gadā — 163.000
latu. Ta tad var pilnīgi droši teikt, ka pilsētas bu-
džets ir pilnīgi normāls.

Lūkina kungs minēja vēl vienu motīvu, kas lie-
kas diezgan svarīgs, proti — ka pilsētas valdes sē-
des jāsasauc atsevišķi Gostiņu galam un atsevišķi
Pļaviņu galam. Kad es viņam devu padomu, ka tas
ļoti vienkārši izdarāms — tāpat kā īres valdē, kas
viena sēde izlemj tikai Gostiņu lietas un otrā sēdē
tikai Pļaviņu lietas —, tad deputāts Lūkins bija ļoti
dusmīgs. Es jums atļaušos minēt piemēru. Arī
Latgales apgabaltiesā ir jauna nodaļa, kas nodarbo-
jas territoriāli ar zināmu apriņķi. Tad. ļoti vienkārši
saprotams, ka tādas lietas var nokārtot. Tās nav
nekādas briesmas, nedz šausmas, kuru dēļ pilsētu
vajadzētu šķirt divi daļās. Man liekas, daudz grū-
tāk un smagāk pilsētu sadalīšana atsauksies uz ie-
dzīvotajiem.

Ja vēl apskatām atsevišķi, no kā sastādās ieņē-
mumi. . . (Starpsauciens) — pasauciet Dubinu, tad
es beigšu —, tad redzam, ka nodevu nasta samērā
ar iedzīvataju skaitu ari ir līdzīga citām mazpilsēti-
ņām ar 3000 iedzīvotājiem; iznāk kādi 8, vai 10 latu
uz personas, kas arī nav pārāk smags apgrūtinājums.
Tādēļ mēs lūdzam pilsētiņu nedalīt.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Debates
izbeigtas. Vai referents vēlas vārdu? Vārds
referentam.

ReferentsJ. Lejiņš-Leja: Pašvaldības kommi-
sijas uzdevumā lūdzu šo likumu pieņemt.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Nobalsošanā
nak pāreja uz_ pantu lasīšanu. Lūdzu 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 no balsoša-
nas. Par pāreju uz pantu lasīšanu nodots 40 balsu,
pret to nodotas 24 balsis, atturējušies 2. Pāreja uz
pantu lasīšanu pieņemta. — Likuma virsraksts.

«Likums par Pļaviņu pilsētas nodibināšanu."

Vardu neviens nevēlas? Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret virsraksta pieņemšanu. Tādu nav. Kas
atturas? Nav? Virsraksts vienbalsīgi pieņemts. —
Ludzu nolasīt 1. pantu. — (Saucieni no vietām:
„Nav vajadzīgs lasīt!") Augstais nams nevēlas, lai
pantus nolasa. 1. pants.

(Bijušam Pļaviņu miestam Rīgas apriņķī, 3. pantā noteik-
tas robežas, piešķirt pilsētas tiesibas, attiecinot uz to pilsētu
pašvaldības likumu un_ citus attiecīgus likumus un. noteikumus
un atdalot to no vietējās lauku pašvaldības vienības.)

Vārduneviens nevēlas? Lieku 1. pantu uz bal-
sošanu. Ludzu pacelties tos, kas ir pret 1. panta
pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par
1. panta pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas no balsošanas. Tādu nav. Par 1. pan-
ta pieņemšanu nodotas 42 balsis, pret — 26 balsis.
1. pants pieņemts. — 2. pants.

(Pilsētu nosaukt «Pļaviņas" un tās domnieku skaitu līdz
domes velēšanām pec pirmās nākošas vispārējas iedzīvotāju
skaitīšanas noteikt uz 15.)

Vārdu neviens nevēlas? Lieku 2. pantu uz bal-
sošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 2. panta
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? 24 atturo-
ties, 2. pants pieņemts. — 3. pants.

(Pļaviņu pilsētas' administratīvo robežu ārējo līniju no-
teikt pec sekojoša apraksta:

Sākot pilsētas robežu no Daugavas pie Pļaviņu pagasta
Ulesmuižas mājas austrumu robežas, tā iet pa šo robežu līdz
Rīgas-Daugavpils dzelzceļa territorijai un tālāk pa šīs territo-
rijas dienvidus robežu uz Rīgas pusi līdz Salmiņu mājas aust-
rumu robežai un tad_ pa šīs mājas austrumu un dienvidus ro-
bežu, Lejasstartu mājas zemes dienvidus un rietumu robežu
un Vecstartu mājas dienvidus robežu līdz Vāgeļu mājas robe-
žai. Tālāk robeža iet pa Vāgeļu mājas ziemeļu un austrumu
robežu līdz Plaviņu-Gulbenes dzelzceļa territorijai un tad gar
šo territoriju uz_ austrumiem, pāri Pļaviņu-Vietalvas lielceļam,
līdz Bogdanu mājas robežai un tad tālāk pa šīs mājas robežu
pāri Pļaviņu-Gulbenes dzelzceļam līdz Rīgas-Daugavpils dzelz-
ceļa territorijai. Tad robeža iet pa šīs territorijas ziemeļu pu-
si uz austrumiem līdz vietai,, kur Sveķu mājas robeža iet pāri
šai territorijai uz tas dienvidus pusi, un iet tad tālāk pa Sve-
ķu mājas zemes rietumu un dienvidus robežu līdz Skanstnieku
mājas robežai. No šejienes robeža iet pa Skanstnieku mājas
un Kampēnu mājas robežām, ietverot Skanstnieku mājas pil-
sētas robežās, bet Kampēnu mājas izslēdzot no pilsētas robe-
žām, līdz Aiviekstes upes vidum un tad uz leju pa Aiviekstes
un Daugavas vidu līdz aprakstītās pilsētas robežas izejas
punktam.)

Vārdu neviens nevēlas? Lieku 3. pantu uz bal-
sošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 3. panta
pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par
3. panta pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas no balsošanas. Tādu nav. Par 3. panta
pieņemšanu nodota 41 balss, pret — 21 balss. 3.
pants pieņemts. — 4. pants.

(Jaundibinātās pilsētas administratīvās robežās pastāvo-
šas ielas, ceļusun laukumus atzīt par tādiem, kas atrodas vis-
pārēja, lietošana.)

Vārdu neviens nevēlas? Lieku uz balsošanu 4.
pantu. Ludzu pacelties tos, kas ir pret 4. panta pie-
ņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par tā
pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas attu-
ras. Tādu nav._ Par 4. panta pieņemšanu nodots
40 balsu, pret ta pieņemšanu nodotas 23 balsis. 4.
pants pieņemts. — 5. pants.

(Pļaviņu pilsētas pašvaldībai 3 gadu laikā, skaitot no šā
likuma speķa nākšanas, jānosprauž pilsētas robežas dabā un
jāizgatavo attiecīgs robežu plāns. Šā plāna apstiprināts no-
raksts iesniedzams Iekšlietu ministrijai uzglabāšanai.)

Vārdu neviens nevēlas? Lieku 5. pantu uz bal-
sošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 5. panta
pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par
5. panta pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas no balsošanas. Tādu nav. Par 5. panta
pieņemšanu nodotas 45 balsis, pret — 25 balsis. 5.
pants pieņemts. — 6. pants.

(Ar noteikumu par pilsētas tiesību piešķiršanu Pļaviņu
miestam un Pļaviņu pilsētas robežu paplašināšanu šai pilsētai
pievienoto agrāko Gostiņu miesta territoriju pievienot Aiviek-
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stes pagastam, Daugavpils apriņķī, un Kampēnu mājas territo-
riju Pļaviņu pagastam, Rīgas apriņķī.)

Vārdu neviens nevēlas? Lieku 6. pantu uz bal-
sošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 6. panta pie-
ņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par 6.
panta pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas. Tādu nav. Par 6. panta pieņemšanu nodo-
tas 44 balsis, pret — 22 balsis. 6. pants pieņemts. —
7. pants.

(Iekšlietu _ministris nokārto attiecības un izšķir strīdus
starp ieinteresētam pašvaldībām sakarā ar Pļaviņu pilsētas
nodibināšanu un viņas administratīvo robežu noteikšanu, k|
arī noorganizē pilsētas pagaidu valdi un dod rīkojumus par šīs
pilsētas domes ievēlēšanu.)

Vārdu neviens nevēlas? Lieku 7. pantu uz bal-
sošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 7. panta pie-
ņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par tā
pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas attu-
ras. Tādu nav. Par 7. panta pieņemšanu nodotas
46 balsis, pret — 23 balsis. 7. pants pieņemts. — Li-
kuma noslēguma teksts.

(Ar šo atvietoti noteikumi par pilsētu tiesību piešķiršanu
Pļaviņu miestam un Pļaviņu pilsētas robežu paplašināšanu (lik.
kr. 1927. g. 71).)

Vārdu neviens nevēlas? Lieku uz balsošanu
likuma noslēguma tekstu. Lūdzu pacelties tos, kas
ir pret noslēguma teksta pieņemšanu. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir par noslēguma teksta pieņem-
šanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par
noslēguma teksta pieņemšanu nodotas 45 balsis, pret
tā pieņemšanu nodota 21 balss. Noslēguma teksts
pieņemts. — Nobalsošanā nāk likums visumā. — De-
putāts S. Vitenbergs u. c. iesnieguši priekšlikumu —

«likumu visumā nobalsot aizklāti."
(Saucieni no vietāmj „Kas vēl parakstījuši?") De-
putāti P. Ulpe, L. Špoļanskis, L. Laicens, I. Muiž-
nieks un P. Zeibolts, — Likumu visumā nobalsosim
aizklāti. Lūdzu izdalīt zīmītes! Balsošanas kārtī-
ba: tie, kas balso par likuma pieņemšanu visumā,
lai atstāj uz zīmītēm „par"; kas balso pret likuma
pieņemšanu, lai atstāj „pret", kas atturas, lai atstāj
„atturas". Baltas zīmītes atzīst par nederīgām. —
Vai visi deputāti saņēmuši zīmītes? Vai zīmītes iz-
pildītas? Lūdzu salasīt zīmītes! — No jauna zīmītes
neviens nepieprasa. Iebildumu nav. Lūdzu saskaitīt
zīmītes! — Balsošanas rezultāts: pavisam izdalītas
73 zīmītes, tikpat daudz saņemtas atpakaļ; par liku-
ma pieņemšanu visumā nodotas 39 balsis, pret — 33
balsis, 1 zīmīte nodota nederīga. Likums visumā
pj e ņ_e m t s. — Redakcijas kommisijas ziņojums
būs nākošajā sēdē.

Nākošais dienas kārtības punkts — pārgro-
zījumi likumā par akcīzi no naftas
produktiem. Referents K. Ulmanis. Vārds re-
ferentam.

Referents K. Ulmanis: Augstais nams! Šis li-
kums, kas saucas — pārgrozījumi likumā par akcīzi
no naftas produktiem, kommisijā pieņemts un te likts
Augstajam namam priekšā ar lūgumu pieņemt to arī
šeit, tāpēc ka tagad, nodibinoties pasaulē jaunai pa-

, radībai, ka benzīnu un tamlīdzīgas vielas pagatavo
ne tikai no naftas, bet arī no citām jēlvielām, ir ra-
dusies vajadzība tekstu likumā par akcīzi no naftas
produktiem, t. i. no benzīna, petrolejas un smēreļļām
paplašināt, ieslēdzot tanī, ka ar akcīzi apliekamas
visas vielas, ja tās pagatavotas ne tikai no naftas,
bet arī no brūnoglēm un šīfera. Tas ir viss. Vairāk
nekas nav grozīts. Teksts grozīts 1. pantā un 2.
panta 3 punktos.

Lūdzu pieņemt šo likumu steidzamības kārtībā.
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Referents

liek priekšā steidzamību. Nobalsošanā nāk steidza-
mība. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret steidzamību.
Tādu nav. Kas atturas? Ari nav. Steidzamība

vienbalsīgi pieņemta. — Atklāju vispārīgas debates.
Vardu neviens nevēlas. Nobalsošanā nāk pāreja uz
pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret pā-
reju uz pantu lasīšanu. Tādu nav. Kas atturas?
Arī nav. Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi pie-
ņemta. Likuma virsraksts.

«Pārgrozījumi likumā par akcīzi no naftas produktiem."
Iebildumu nav? Virsraksts pieņemts. Vai

Augstais nams vēlas, lai likuma tekstu nolasa?
(Saucieni no vietām: „Nevēlas!") — Ievada teksts.

(Likumā par akcīzi no naftas produktiem (lik. kr. 1922. g.
104, 1924. g. 32 un 1927. g. 183) 1. un 2. pantu izteikt tā:)

Vārdu neviens nevēlas? Iebildumu nav? Ie-
vada teksts pieņemts. — 1. pants.

(Kā no ārzemēm ievestie, tā vietējās .fabrikas , pārstrādā-
tie naftas, brūnogļu un šīferu produkti, kā arī dažādi zemes
vaski apliekami ar akcīzes nodokli.)

Vārdu neviens nevēlas? Lieku 1. pantu uz bal-
sošanu. Ludzu pacelties tos, kas ir pret 1. panta
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Arī nav.
1. pants vienbalsīgi pieņemts, — 2. pants.

(Akcīzes nodoklis ņemams no kilograma sekojošos ap-
mēros: I _lii_J

1) no benzīna, viņa destillatiem un naftas pār-
strādāšanas produktiem ar īpatnējo svaru
līdz 0,790 pie 15°C 6 santimi

2) petroleja ar īpatnējo svaru no 0,790 līdz
0,850 pie 15°C un ar uzliesmošanas tem-
peratūru ne zemāk par 23" C Abel-Penska
aparātā . . . _ _ . . brīvi

3) no solar un smēreļļām un to destillatiem
ar īpatnējo svaru virs 0,850 pie, 15°C, va-
zelīna, cerezīna, parafīna,, zemes vaskiem,
ozokerita u. t. 1. ..........15 santimi.)

Vārdu neviens nevēlas? Lieku 2. pantu uz bal-
sošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 2. panta
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 2.
pants vienbalsīgi pieņemts. — Likuma noslēguma
teksts.

(Likums stājas spēkā izsludināšanas dienā.)
Vārdu_ neviens nevēlas? Iebildumu nav? Li-

kuma noslēguma teksts pieņemts. — Lieku uz balso-
šanu likumu visumā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
tā pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
Likums visumā vienbalsīgi pieņemts. — Redak-
cijas kommisijas ziņojums būs nākošajā sēdē.

4. dienas kārtības punkts — pārgrozījumi
un papildinājumi likumā par pagastu
pašvaldību. Referents E. Rimbenieks. Vārds
referentam.

Referents E. Rimbenieks: Savā laikā Augstais
nams nodeva pašvaldības kommisijai pārgrozījumus
un papildinājumus likumā par pagastu pašvaldību.
Pārgrozījumos bija paredzēts grozīt šī likuma 30., 31.
un 33. pantus. Pargrozījurni skar galvenā kārtā pa-
gasta valžu ievēlēšanas kārtību. Agrākais likums
noteica tādu kartību, ka pagasta padome ievēl pa-
gasta valdes priekšsēdētāju un 2—4 locekļus. Jau-
nie pārgrozījumi paredz pagasta valdi ievēlēt aizklā-
ta

^
balsošana uz proporcionalitātes pamatiem. Ar

vardu sakot, pārgrozījumu galvenais saturs ir tāds,
ka pagasta pašvaldības pārvaldes orgānu ievēlēšanā
ievestsproporcionalitates princips, kādu-savā laikā
pieņemam pjlsētu pašvaldības likumā.

Pārrunājot šos pārgrozījumus pašvaldības kom-
misijā, daļa kommisijas locekļu tos aizstāvēja. Tie,
kas aizstāvēja jauno kārtību, ka pagastu valdes ie-
vēlamas uz proporcionalitātes pamatiem, aizrādīja,
ka pļe tagad pastāvošās kārtības mazākums pagasta
valde nevar tikt reprezentēts. Otrs uzskats bija
tāds, ka velēšana uz proporcionalitātes pamatiem
nav vēlama, jo tā^ ļoti lielā mērā traucēšot pagasta
valdes darbību, tapec ka uz proporcionalitātes pa-
matiem ievelētie locekļi varbūt vienā otrā gadījumā
nejutīšoties atbildīgi par savu darbu pagasta valdē.
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Pēc plašām pārrunām pašvaldības kommisijā šo
principu tomēr noraidīja Un līdz ar to nolēma norai-
dīt visus pārgrozījumus un papildinājumus pagastu
pašvaldības likumā. Tā tad man jaziņo_ Augstajam
namam, ka šie pārgrozījumi un papildinājumi paga-
stu pašvaldības likumā ir noraidīti, un jaludz ari
Augstais nams tos noraidīt.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Atklāju vis-
pārīgas debates. Vārds deputātam Jukšinskim.

A. Jukšinskis (kristīgo zemnieku _un katoļu frak-
cija) : Saeimas pašvaldības kommisijā mūsu frakcija
balsoja pret sociāldemokrātu ierosinājumu grozīt un
papildināt pagastu pašvaldības likumu tā,_ lai_pagastu
valdes tiktu vēlētas, ievērojot proporcionalitāti. Pēc
tam mums notika Rēzeknē kongress, un tas nolēma,
ka šis ierosinājums būtu atbalstāms, t. i. ka turpmāk
pagastu valdes būtu vēlamas, ievērojot proporciona-
litāti. Tāpēc tagad mēs balsosim par pagastu paš-
valdības likuma grozīšanu. Lai to panāktu, lieku
priekšā nodot šos pārgrozījumus un papildinājumus
jaunai apspriešanai pašvaldības kommisijai, lai pēc
tam, ka kommisijā tos būs izskatājusi, plenārsēdē
tos varētu pieņemt.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Bachmanim.

K. Bachmanis (progresīvā apvienība): Augsti
godātie tautas vietnieki! Priekšlikums — nepieļaut
proporcionālas vēlēšanas pagastu pašvaldībā — ir
saprotams, ja skatās no lielāku, vai konservatīvu
grupu viedokļa. Šīs grupas pagastu pašvaldībā ar-
vien grib nospiest mazākas politiskas vienības, pro-
gresīvas vienības, kas vairāk aizstāv demokrātijas
principus. Tāpēc arī lielās politiskās partijas bieži
vien panāk to, ka pagasta dzīvē viņas ir valdošās;
viņas diktē visu pagasta dzīvi tādā virzienā, kāds
nav vēlams bezspēcīgām, vai politiski mazāk attīstī-
tām grupām. Ja šīs lielās partijas vien ievēl paga-
sta valdē savus pārstāvjus, tad viņi nodokļu, klaušu
un visādu nastu ziņā nodara lielas pārestības tām
politiskām grupām, kas nav dabūjušas pagasta valdē
savus pārstāvjus. Saprotams, tāda lieta mūsu valsts
dzīvē nav pielaižama; tas ir tāds lielo partiju prin-
cips, kam sekojot, viņas pamazām grib sagrābt visu
varu savās rokās un nodarīt netaisnību mazākām
grupām. — Mums mūsu jaunajā valstī sevišķi jāska-
tās, lai taisni tās centīgās, demokrātiskās, jaunās un
mazākās politiskās grupas arvien varētu radīt jaunus
principus, jaunus centienus mūsu pašvaldību dzīvē.
Tādēļ progresīvā apvienība balsos par likuma atdo-
šanu atpakaļ kommisijai pārstrādāšanai tādā virzie-
nā, lai pagastu valžu vēlēšanas notiktu uz propor-
cionalitātes pamatiem.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Debates iz-
beigtas. Vārds referentam.

Referents E. Rimbenieks: Es domāju, kungi,
ka iebildumi, ar kādiem šeit nāca Jukšinska kungs
un Bachmaņa kungs, nepelni sevišķas vērības. Juk-
šinska kungs gan teica, ka viņa kongress esot lēmis
citādi, bet Bachmaņa kungs savu stāvokli mēģināja
pamatot ar to, ka šeit konservatīvās un lielākās gru-
pas gribot nospiest progresīvās 'mazākās grupas. Tā-
pēc ari lielākās grupas esot pret proporcionālām vē-
lēšanām. Man jāaizrāda, ka mūsu apstākļos pro-
porcionālās vēlēšanas pagājušās Saeimas laikā lika
priekšā ievest taisni Arveds Bergs, un man šķiet,
ka Arvedu Bergu Bachmaņa kungs gan negribēs pie-
skaitīt progresīvām grupām. (Ķ. Bachmanis no vie-
tas: „Mazākām grupām!") Varbūt to mazākumu
varētu ievērot, bet man jāsaka, ka kommisijā bija
tāds uzskats, ka šinī ziņā ir ļoti svarīgi radīt darba
spējīgus izpildu orgānus. (Starpsauciens.) Tā jau ir tā
lielā kļūda! Pilsētu praksē ir pierādījies, ka taisni
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proporcionalitātes princips padara pilsētu valdes dar-
ba nespējīgas, jo tad tur ieiet tādas personas, kas ne-
kādi negrib būt atbildīgas par pilsētas darbu. Tā-
pēc ir daudz pareizāk, ja sastādās zināma koalicija.
Tā solidāri uzņemas visas lietas un arī ir morāliski
atbildīga 3 vai 4 gadus. Protams, ja tā neiegūs_ iedzī-
votājos uzticību, nākošās vēlēšanās viņas vietā nāks
cita. Atstājot proporcionalitātes principu, mēs radī-
sim darba nespējīgas pagasta valdes, kur neviens ne-
gribēs būt atbildīgs. Lai no tā izvairītos un mūsu paš-
valdības padarītu pilnīgi darba spējīgas, pašvaldības
kommisijā bija pret šiem pārgrozījumiem un tos no-
raidīja. Es lūdzu arī Augsto namu tos noraidīt.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Deputāts A.
Jukšinskis iesniedzis priekšlikumu —

pārgrozījumu un papildinājumu projektu likumā par pa-
gastu pašvaldību atdot atpakaļ pašvaldības kommisijai.

Vispirms nāks nobalsošanā šis priekšlikums. Ja
to pieņems, likumprojekts būs nodots atpakaļ paš-
valdības kommisijai; ja to noraidīs, nāks nobalsoša-
nā pāreja uz pantu lasīšanu. — Lieku uz balsošanu
deputāta Jukšinska priekšlikumu —

likumprojektu atdot atpakaļ pašvaldības kommisijai.
Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu.

Acīmredzot vairākums. Deputāta Jukšinska priekš-
likums pieņemts; pārgrozījumu un papildinājumu
projekts likumā par pagastu pašvaldību atdots atpa-
kaļ pašvaldībās kommisijai.

Nākošais dienas kārtības punkts — papildi-
nājums un pārgrozījums Lāčplēša ka-
ra ordeņa statūtos. Referents E. Laimiņš.
Vārds referentam.

Referents E. Laimiņš: Līdz šim Lāčplēša kara
ordeņa statūtos bija paredzēts, ka tikai Lāčplēša ka-
ra ordeņa kavalieru bērni visās valsts uzturamās mā-
cības iestādēs atsvabināti no mācības maksas. Ir iz-
rādījies, ka ir vēl arī daži ordeņa kavalieri, kas paši
mācās vai nu vidusskolā, vai augstskolā. Tāpēc iz-
glītības kommisijā atzina, ka no mācības maksas būtu
atsvabināmi ne tikai Lāčplēša kara ordeņa kava-
lieru bērni, bet arī paši Lāčplēša kara ordeņa kava-
lieri virs attiecīgos noteikumos vai budžeta nosacī-
jumos paredzētās atsvabināmo procentu normas. Šie
pārgrozījumi izglītības kommisijā vienbalsīgi pie-
ņemti, un kommisijas uzdevumā lūdzu tos pieņemt
steidzamības kārtībā.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Referents
liek priekšā steidzamību. Vispirms nāk nobalsošanā
steidzamība. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret steidza-
mību. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Steidzamība
vienbalsīgi pieņemta. — Atklāju vispārīgas debates.
Vārds deputātam Zeiboltam.

P. Zeibolts (sociāldemokrāts): Godātie deputā-
tu kungi! Šie pārgrozījumi un papildinājumi bija no-
doti arī sociālās likumdošanas kommisijai, bet tā kā
šo projektu gribēja pieņemt steidzamības kārtībā jau
decembra mēnesī, nespēja tos izskatīt. Apspriežot
šo projektu, Saeimas sociālās likumdošanas kommi-
sijā uzskatīja, ka ordeņa kavalieriem būtu dodamas
visas tiesības, ko likumprojekts paredz, bet ordeņa
kavalieru bērniem tās dodamas tad, ja šie bērni trū-
cīgi. Ordeņa kavalieriem tiešām ir nopelni.unšos
nopelnus mazināt nevaram, bet viņu bērni vēl tādus
nav ieguvuši. Tāpēc sociālās likumdošanas kommi-
sijā vienbalsīgi pieņēma šinīs papildinājumos un pār-
grozījumos pārlabojumu, kas paredz likuma attieci-
nāšanu uz ordeņa kavalieru trūcīgiem bērniem. Sa-
eimas sociālās likumdošanas kommisijas uzdevumā
lūdzu Augsto namu šo pārlabojumu pieņemt.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārdu vairāk
neviens nevēlas? Debates izbeigtas. — Nobalsoša-
nā nāk pāreja uz pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties
tos, kas ir pret pāreju uz pantu lasīšanu. Tādu nav.

32 ,
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Kas atturas? Nav. Pāreja uz pantu lasīšanu vien-
balsīgi pieņemta. — Likuma virsraksts.

«Papildinājums un pārgrozījums Lāčplēša kara ordeņa
statūtos."

Vārdu neviens nevēlas? Iebildumu nav? Li-
kuma virsraksts pieņemts. —

Vai Augstais nams vēlas, lai likuma tekstu nola-
sītu? Neveļas.

(Likumā par Lāčplēša kara ordeņa statūtiem (lik. kr.
1920. g. 216 un 1927. g. 45) 33. pantu izteikt tā:)

Lieku ievada tekstu uz balsošanu. Lūdzu pacel-
ties tos, kas ir pret ievada teksta pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. Likuma ievada teksts
vienbalsīgi pieņemts. — 33. pants.

(Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem jādod priekšrocība ie-
gūt talaku militāru izglītību. Ordeņa kavalieri un viņu bērni
visas valsts uzturamas mācības iestādēs atsvabināmi no mā-
cības maksas virs noteikumos vai budžetā nosacītās atsvabi-nāmo procentu normas.)

Deputāts P. Zeibolts iesniedzis priekšlikumu —
«33. panta otrajā rindiņā strīpot vārdu «viņu" un tā vietā

likt «trūcīgo ordeņa kavalieru".
Lūdzu referenta atsauksmi.
Referents E. Laimiņš: Izglītības kommisijā ap-

sprieda šo priekšlikumu un vienbalsīgi to noraidīja,
tapec ka tas grozītu pamata principu Lāčplēša kara
ordeņa statūtos, kas pieņemti 1920. gadā, kad karš
vel nebija beidzies. Šis pārgrozījums atņemtu to,

kas tagad pastāvošos Lāčplēša kara ordeņa statūtos
domāts par pamatnoteikumu. Izglītības kommisijā
šo priekšlikumu noraidīja.

Priekšsēdētāja_ biedrs K. Pauluks: Referents iz-
sacījās pret deputāta Zeibolta priekšlikumu. Lieku
to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par de-
putāta Zeibolta priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas. Tādu nav. Par deputāta Zeibolta priekšli-
kumu nodota 21 balss, pret to nodotas 22 balsis. Nav
kvoruma. — Lieku vēlreiz uz balsošanu deputāta Zei-
bolta priekšlikumu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par
šo priekšlikumu, Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tā-
du nav. Par deputāta Zeibolta priekšlikumu nodotas
26 balsis, pret — 23 balsis. Nav kvoruma. (Troksnis;
saucieni no vietām: „Sedi slēgt!") — Lieku depu-
tāta Zeibolta priekšlikumu vēlreiz uz balsošanu.
(Troksnis. Priekšsēdētāja biedrs zvanī) Lūdzu uz-
manību! — Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta
Zeibolta priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir pret šo priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas atturas. Tādu nav. Par deputāta Zeibolta
priekšlikumu nodotas 28 balsis, pret to nodots 13
balsu. Nav kvoruma. (Troksnis; saucieni no vie-
tām: _„Sedi slēgt!)

Nākošā sēde būs 15. martā pīkst. 17.
Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 20.25.)

*

Krājumā Saeimas Stenografu ,,-... . 9
hirojā Rīgā, Saeimas laukumā ^B jbngļ ļ_____1ļ___ļ
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta.

Dienas kārtība: prezidija ziņojumi; redakcijas
kommisijas ziņojumi; papildinājums un pārgrozījums
Lāčplēša kara ordeņa statūtos; ministru prezidenta
atbilde uz deputāta E. Sudmala u. c. iesniegto jautā-
jumu; ārlietu ministra atbilde uz deputāta E. Sud-
mala u. c. iesniegto jautājumu; pēc tam turpināsies
jau agrāk izsludinātā dienas kārtība, papildināta ar
pārgrozījumiem likumā par apdrošināšanas nodevu
un likumu par piemaksām pie atlīdzības par valdībai
nodotiem 1931. gada ražas liniem.

Deputāts A. Dzenis liek priekšā
19. dienas kārtības punktu likt dienas kārtībā 3. vietā.

Vārds deputātam Dzenim.
A. Dzenis (Latgales zemnieku progresīvā ap-

vienība): Augstais nams! Likumprojekts par linu
piemaksām ir nepieciešams, tāpēc ka bez šī likuma
linu monopola nodaļa tagad nevar rīkoties un uzsākt
linu iepirkšanu par paaugstinātām cenām, kaut gan
visi sagatavošanās darbi ir pabeigti. Tā kā linu pie-
ņemšanas pārtraukšana ir neizbēgama sakarā ar jau-
nā likuma pieņemšanu, ir nepieciešami jauno likumu
pieņemt līdz Lieldienu pārtraukumam, pa kuru lai-
ku varētu sagatavoties linu pieņemšanai par jauna-
jām cenām. Tāpēc lieku priekšā apspriest šo likumu
ka 3. dienas kārtības punktu, jo citi dienas kārtības
punkti, bez šaubām, nav tik svarīgi. Ceru, ka Aug-
stais nams atbalstīs manu priekšlikumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai kāds vēlas vār-
du pret deputāta Dzeņa priekšlikumu? Nevēlas.
Lieku šo priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pacel-
ties tos, kas ir par deputāta Dzeņa priekšlikumu.
Acīmredzot vairākums. Deputāta Dzeņa priekšli-
kums pieņemts; 19. dienas kārtības punkts nolikts
dienas kartībā. 3. vietā. — Vairāk nekādu iebildumu
pret dienas kartību nav? Dienas kārtība pieņemta.

1. dienas kartības punkts — prezidija ziņo-
jumi.

Ministru prezidents un iekšlietu ministris iesnie-
guši Saeimas prezidijam rakstu. Lūdzu sekretāru to
nolasīt.

Sekretārs A. Bļodnieks:
«Saeimas prezidijam.

Naktī no 14. uz 15. martu nelegāli pārnācis valsts robežu
no SSSR puses Saeimas deputāts Ernests Miezis. Viņš nele-
gāli bija aiz_braucis uz SSSR un atgriežoties tika apcietināts.
Vjņš mēģināja pārvest pār robežu kādu kominterna darbi-
nieku _ kam no robežsargiem izdevās aizbēgt uz SSSR. — Pie
deputāta E. Mieža atrasta kominterna Iatsekcijas vadītāja iz-
dota apliecība. De _putāts Miezis apcietināts un tiks pārskaitīts
prokuratūras rīcībā saukšanai pie atbildības pēc sodu likumu
102. panta I daļas pazīmēm. Deputāta E. Mieža darbība kom-
interna organizācijā pierādīta vēl vairākās lietās.

Saskaņā ar satversmes 29. pantu pagodinot par to ziņot
Saeimas prezidijam.

Ministru prezidents un iekšlietu ministris M. Skujenieks."
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds pie šī pazi-
ņojuma deputātam Sudmalim.

E. Sudmalis (strādnieku un zemnieku frakcija):Ziņu par mušu frakcijas biedra deputāta Ernesta Mie-
ža apcietināšanu es izlasīju avīze tikai dažas minūtes
pirms sēdes sākšanas; tapec man nav nekas tuvāk
zināms par viņa_apcietināšanu, un apcietināšanas ap-
stākļiem. Apmēram pirms mēneša deputāts Ernests
Miezis aizgāja atvaļinājuma, ka viņš mums izteicās
— dažu ģimenes darīšanu nokārtošanai. Tas, ka
viņš aizbraucis uz ārzemēm resp. Padomju savienī-
bu, mums nebija zinamsj mes par to uzzinājām šai
pēcpusdiena, kad izlasījām to avīzē — protams, ja
šī ziņa saskan ar patiesību. Deputāts Ernests Miezisjau agrāk un arī pedeja laika, ka tas arī avīzē aizrā-
dīts, bija griezies Ārlietu ministrijā, lai dabūtu atļauju
izbraukšanai uz Padomju savienību. Šāda atļauja
nav dota ne tikai deputātam Ernestam Miezim, bet
arī nevienam citam mušu frakcijas deputātam pēdē-jos gados, ar ko, protams, nelikumīgi ierobežota de-putātu brīvība un immunitate. Saprotama lieta, ja
Miezim bija vajadzība braukt uz Padomju savienību,
tad tādos apstākļos viņam nekas cits neatlika, ka aiz-
braukt uz turieni slepeni, nerēķinoties ar dažām for-
malitātēm, paragrāfiem un pantiem, kurus pārkāpj
valdība pati, nedodot likumīgo atļauju. Šo ceļu, ja
šīs ziņas saskan ar patiesību, Miezis arī izvēlējies un
aizbraucis uz Padomju savienību . Tagad viņš, kā
redzams, pārnācis robežu, lai laikā ierastos uz Sa-
eimas sedem, jo_ viņa atvaļinājums izbeidzas 19. mar-
ta. Robežas pāriešana ir tāds nodarījums, kas pēc
Latvijas likumiem sodāms ar 10 latiem, resp. 10 ka-
peiku nodarījums. Protams, tad arī te Saeimā ne-
var but runa par deputāta Mieža noziegumu, vai par
kaut ko tamlīazīgu. Tāpēc mūsu frakcija iesniedz
priekšlikumu: „Uzdot valdībai deputātu Ernestu
Miezi tūlīt atsvabināt."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Breikšam.

J. Breikšs (dēmokratiskais_ centrs): Augsti go-
dātie deputatu_kungi! Te strādnieku un zemnieku
frakcijas pārstāvis nupat diezgan vaļsirdīgi pateica,
ka deputātam Miezim esot vajadzējis braukt uz ār-
zemēm vai nu ģimenes darīšanu, vai politisku nolū-
ku deļ; man _šķiet,_ tas viņam ir bijis vajadzīgs drīzāk
polītiskunoluku deļ, bet mušu republikas likumi liedz
viņam šādu braukšanubez vajadzīgās atļaujas, un
atļauju viņš nevar dabūt, tāpēc ka deputāts Miezis
— tas Augstajam namam ir zināms — ir saukts vai-
rāk lietas pie_ atbildības, un tādiem nevar atļaut ce-
ļot uz ārzemēm. Viņš ir aizbraucis pretlikumīgi, kā
nupat ziņoja iepriekšējais runātājs. Tagad viņš Ir
atgriezies atpakaļun ir notverts nozieguma pastrā-
dāšanas vieta. Tapec šis priekšlikums par deputāta
Mieža atsvabināšanu ir pilnīgi nevietā. Valdība ir
rīkojusies pilnīgi pareizi, un mums vispār jāsper
stingri soļi, lai tādas lietas turpmāk neatkārtotos;
tapec deputāta. Sudmala priekšlikums noraidāms.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Rudevieam.

A. Rudevics (sociāldemokrāts): Mēs no avīzēm
pagaidām zinām, ka _deputāts Miezis, nelegāli pārnā-
kot robežu, apcietināts. Ministru prezidents, saska-
ņā ar mušu likumiem, paziņo to un tai nu būtu jā-
lemj, vai_ deputātu Miezi paturēt apcietinājumā, vai

. atsvabināt.
Kas attiecas uzto, cik liels ir deputāta Mieža no-

ziegums bez nelegālās robežas pārnākšanas, tad to
mums šodien nav iespējams noskaidrot. Ir parādī-
jušas ziņas, ka pie viņa atrasti kaut kādi dokumenti,
bet cik šie dokumenti svarīgi, cik nē, tomēs arī tagad
nevaram noskaidrot. Viens šis pārkāpums — nele-
gāla robežas pāriešana, pats par sevi nav tik liels, ka
deputāts Miezis būtu jāpatur apcietinājumā; tāpēc

mes balsosim par to, ka deputāts Miezis no apcieti-
nājuma atsvabināms. Nav domājams, ka tāda pār-
kāpuma deļ, kāds ir robežas pārnākšana, viņš mēģi-
nātu ;zvairīties no atbildības. Kas zīmējas uz doku-

. mentu slēpšanu, tad Miezis atrodas apcietinājumā, un
kas pie viņa atrasts, to vairs noslēpt nevar.

,Bez šaubām, pēc Breikša kunga paziņojuma re-
dzams, ka šispriekšlikums netiks pieņemts, tādēļ mēs
no savas puses pas_tāvētu_uz to_ ka priekšlikuma no-
raidīšanas gadījuma jāievēro mūsu kārtības rullis un
šī lieta jānodod Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas
kommisijai, lai ta tuvākā laikā, t. i. nākošajā sēdē,
dod savu atsauksmi par to vai deputāts Miezis ap-
cietinājuma paturams, vai ne.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Leikartam.

P. Leikarts (jaunā zemnieku_apvienība): Godā-
tie deputāti! Tiešam ir pats pēdējais laiks uzsākt
enerģisku cīņu pret to nejauko ķirmi, kas jau no
Latvijas pašstavešanas pirmajam dienām grauž tās
pamatus, t. i. kommunismu.

Vispirms kommūnisma darbība pie mums parā-
dījās pagrīde, bet tālāk, pateicoties sociāldemokrātu
un pa daļai arī laba spārna gādībai, kommunistu frak-
cija tagad atrodas jau Saeimā. Šī frakcija tagad no
Saeimas katedras ar savam aģitācijas runām grauj
mušu brīvas Latvijas pamatus. Ir pats pēdējais laiks
uzsākt pret to enerģiskāku cīņu un nevis iet to ceļu,
kas dod iespēju šiem elementiem turpināt savu ļauno
darbību.

Man jāsaka: ne tikai šādā veidā vien tiek grauti
brīvas Latvijas pamati, kā to dara nelegālā kommu-
nistu organizācija un viņas Saeimas frakcija šeit no
šīs katedras, bet arī citādā veidā — un uz šo veidu
man ir nācies jau vairākkārtīgi aizrādīt. Tā ir tā
izsaimniekošanas sistēma, kas ir pastāvējusi visus
šos gadus un kas Latviju daudziem ir padarījusi par
elli. Man jau vairākkārtīgi ir nācies aizrādīt, ka tad,
ja mes gribam nodrošināt brīvās Latvijas pamatus,
mums vajaga radīt tādu iekārtu, lai brīvā Latvija bū-
tuvļsiem mīļa un dārga, jo tikai tad mēs būsim pilnā
mēra nodrošināti pret kommūnisma briesmām.

Tomēr kommūnisms neparādās vienīgi no krei-
> sas puses; tas parādās arī pilsoniskā spārnā. (Starp-
saucieni.) Šie cilvēki uzliek Latvijas labvēļu masku,
itin ka viņi cīnītos par Lavijas labklājību, par taisnī-
bu un patiesību, par ko viņi stāvot un krītot; patie-
sība ari viņu nolūks ir graut Latvijas pamatus. Par
Krievijas, par kommunistu_ naudu tie izdod attiecī-
gus preses orgānus un ta parvērsdamies par kommu-
nistu kalpiem, ir brīvas Latvijas ienaidnieki. (Starp-
saucieni.)

Man šeit ir daži dokumenti par šo lietu. (Starp-
saucieni.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāt Leikart, lū-
dzu turēties tikai pie apspriežamā paziņojuma! Pat-
laban mums apspriežams ministru prezidenta pazi-
ņojums.

P. Leikarts (turpina): Gribu runāt vispār par
kommūnisma briesmām Latvijā un par to, kas ar
tam sakara; tapec lūdzu prezidiju neliegt man vārdu.

Sociālistiskās padomju republiku savienības ārē-
jas polītikas_ mērķis ir — gāzt visā pasaulē visu
valstu kapitālistisko iekārtu un nodibināt tās vietā
Padomju Krievijas kommūnistisko diktatūru. Sis
Sociālistiskas padomju republiku savienības nolūks,
neskatoties uz SPRS un Latvijas noslēgto mierlīgu-
mu, pilna mēra attiecasarī uz Latviju. Šī mērķa sa-
sniegšanai Sociālistiskā padomju republiku savienī-
ba pastāv iestādes un organizācijas, kas ved visda-
žādākā veida darbību, verstu pret Latvijas pastā-
vību. Tasnemitoši organizē un vada Latvijas izlū-
košanu, kāda darbība pilna mērā apdraud mūsu
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valsts_ ārējo un iekšējo drošību. Neskaitāmas rei-
zes kā liecībās, tā izziņās ir pierādīts, ka SPRS pa-
stāv speciālas spiegu un kommunistu skolas, kur ga-
tavo spiegu un kommunistu darbiniekus, kurus pēc
skolas beigšanas apgādā ar viltotiem dokumentiem
un ar kommunistu iestāžu palīdzību pārsūta pār ro-
bežu uz Latviju, lai tie šeit aktīvi darbotos pret pa-
stāvošo iekārtu. SPRS Maskavā .pastāv trešā kom-
mūnistiskā internacionāle, kuras mērķis ir, kā nosa-
ka šīs organizācijas statūti, neizslēdzot bruņoto varu,
gāzt pastāvošo Latvijas demokrātisko iekārtu un no-
dibināt viņas vietā padomju iekārtu, kommūnistisko
diktatūru.

Kā trešās kommūnistiskās internacionāles sekci-
ja Latvijā darbojas Latvijas kommūnistiskā partija,
kuras biedri, saskaņā ar Maskavas kommūnistiskās
internacionāles dotiem rīkojumiem, nemitīgi orga-
nizē un aģitē par pastāvošās iekārtas gāšanu. Kom-
mūnistiskās aģitācijas nolūkos kommūnistiskās orga-
nizācijas izdod arī presi — laikrakstus.

Padomju Krievijas nolūkus stiprā mērā izved
Padomju Krievijas sūtniecības. Pie tām pastāvīgi
atrodas piekomandēti SPRS valsts apvienotās poli-
tiskas pārvaldes sarkanās armijas štāba izlūkošanas
pārvaldes un trešās kommūnistiskās internacionāles
pārstāvji, kas Latvijā organizē un ved spiegošanu,
kā arī organizē un vada kommūnistisko kustību. Šo
iestāžu darbinieki nemitīgi Latvijā organizē spiego-
šanu un vāc kā tīri militāras, tā oikonomiskā rakstura
ziņas. Visas šīs ziņas vāc, lai novērtētu Latvijas
valsts ārējo un iekšējo drošību un Latvijas izturību
kara gadījumā. Un šādu ziņu vākšana resp. spiego-
šana noteikti apdraud Latvijas drošību. SPRS valsts
apvienotās politiskās pārvaldes un trešās kommūni-
stiskās internacionāles uzdevums ir — uzpirkt kādu
zem pilsoniskās maskas iznākušu laikrakstu Latvijā
un tad ar tā palīdzību šeit veicināt kommūnistisko
aģitāciju un vietējo sabiedrisko domu noskaņot
par labu SPRS. Pēc politiskā pārvaldē esošām zi-
ņām pie SPRS sūtniecības Latvijā ...

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt Lei-
kart, es lūdzu taču neaizskart savā runā mums drau-
dzīgas valsts sūtniecību šinī lietā!

P. Leikarts (turpina): Laikraksta „Pēdējā ,
Brīdī" atbildīgais redaktors Pēteris Brunners ir ie-
stājies SPRS valsts apvienotās politiskās pārvaldes
un trešās kommūnistiskās internacionāles dienestā
un, izpildīdams šo iestāžu izlūkošanas uzdevumu,
grauj Latvijas ārējo un iekšējo drošību (starpsaucie-
ni), iegūdams no SPRS iestādēm materiālus labu-
mus. (A. Eglīša starpsaucieni.) — Pēdu dzēšana?
Katrs veikls blēdis jau māk pēdas dzēst! (Starpsau-
cieni.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt
Leikart, Pēterim Brunnerim nav nekāda sakara ar
visu šo lietu. Turieties pie maniem aizrādījumiem.
Pretējā gadījumā būšu spiests ņemt Jums vārdu.
Es nevaru atļaut Jums pusstundu lasīt dokumentus,
kam nav nekāda sakara ar deputāta Ernesta Mieža
apcietināšanu.

P. Leikarts (turpina): Nebūs jau pusstundu!
Drīz būs izlasīts. (Jautrība.) Bet tam ir ciešs sa-
kars ar pacelto jautājumu, t. i. kā mums izturēties
pret kommunistu organizācijām, pret kommunistu
darbību Latvijā. Tā kā tam tiešām ir ciešs sakars,
tad nav lieki to nolasīt, jo vairāk tāpēc, ka tas ir ofici-
āls dokuments, kas arī Saeimas deputātiem būtu jā-
zina.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt Lei-
kart, es lūdzu nepolemizēt ar mani, bet turēties pie
maniem aizrādījumiem. Ja šim dokumentam ir kāds
sakars ar deputāta Mieža apcietināšanu, tad varat to
lasīt, ja nē, tad lūdzu lasīšanu pārtraukt.

P. Leikarts (turpina): Sakars ir un būs! (Jau-
trība.)

Iegūdams no SPRS izlūkošanas iestādēm ma-
teriālus labumus, Pēteris Brunners grauj un dezor-
ganizē Latvijas valsts rūpniecību un saimniecību un
veicina Latvijā SPRS dempingu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāt Leikart, es
esmu spiests Jums pēdējo reizi atgādināt, ka Pētera
Brunnera darbībai nav nekāda sakara ar pašreiz
apspriežamo ministru prezidenta paziņojumu.

P. Leikarts (turpina): Atļaujiet man nolasīt šo
dokumentu, jo tas raksturo visu lietu!

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī):_ Es esmu
Jums jau vairāk reižu aizrādījis, bet tā kā Jūs negri-
bat turēties pie maniem aizrādījumiem, tad esmu
spiests ņemt Jums vārdu.

P. Leikarts (turpina): Ja Jūs man neļaujat no-
lasīt, tad uzskatu to par partejisku rīcību un savā zi-
ņā par kommūnistiskās kustības atbalstīšanu. (Aiz-
iet no katedras.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saucu deputātu Lei-
kartu par pēdējo izteicienu pie kārtības. — Vārds
deputātam Lūkinam.

A. Lukins (kristīgais darba bloks): Godātie de-
putātu kungi! Jautājums par apcietinātā Ernesta
Mieža paturēšanu apcietinājumā, vai atsvabināšanu
no tā, ir tīri juridiskas dabas jautājums un attiecas
tikai uz šo gadījumu. Tam, kas nebūs labi uzklausī-
jies paziņojumu par Ernesta Mieža apcietināšanu un
būs lasījis avīzēs, ka viņš apcienāts tikai par to, ka
nelegāli pārgājis robežu, varbūt, liksies, ka viņa ap-
cietināšana un turēšana apcietinājumā ir bez pietie-
koša juridiska pamata; bet tie, kas šo ministru
prezidenta ziņojumu uzmanīgi noklausījās, būs dzir-
dējuši un sapratīs, ka apcietināšana izdarīta likumīgi
un saskaņā ar mūsu satversmi. Proti, rakstā bija
minēts, ka pie deputāta Ernesta Mieža atrasta
latsekcijas apliecība, kas pierāda viņa piederību
kommunistu partijai resp. nelegālai partijai, kas no-
dibināta mūsu valsts iekārtas graušanai, kas ir
smags noziegums, par ko draud sodu likuma 102.
pants. Mūsu satversme atļauj deputātu apcietināt
ne tikai smagu noziegumu gadījumos, bet arī vien-
kārša nozieguma izdarīšanas vietā. Tā tad sa-
tversme nav pārkāpta, jo noziegums ir bijis. Tāpēc
ir nepamatoti prasīt deputāta Mieža atsvabināšanu.
Katru valsts pilsoni par šādu rīcību turētu apcieti-
nājumā visu izmeklēšanas laiku. Tāpēc man jālūdz
Augstais nams katrā ziņā pieņemt priekšlikumu par
deputāta Ernesta Mieža paturēšanu apcietinājumā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Laicenam.

L._ Laicens (strādnieku un zemnieku frakcija) :
Deputāts Lūkins teica, ka esot juridisks pamats
strādniecības vēlētā deputāta, mūsu frakcijas biedra
Ernesta Mieža paturēšanai apcietinājumā, tāpēc ka
pie viņa atrasta latsekcijas apliecība. Ja nu deputāts
Miezis, kā sāk noskaidroties, nelegāli pārnācis Pa-
domju savienības robežu (/. Biznteks no vietas:
„Kāpēc viņš nebrauca ar vilcienu?"), labi zinādams,
ka viņam priekšā ir tik daudz lietu tiesā, zinādams,
ka viņu prasa izdot tiesāšanai, tad tiešām jābrīnās,
ka viņš būtu nācis ar kādu latsekcijas apliecību ka-
bata. _ Tas izklausās vairāk kā komiski.

Šī lieta ir politiska lieta, te nav nekādas jūridi-
kas. Lietair politiska tādā ziņā, ka deputātu Miezi
vēlas paturēt apcietinājumā. Tas ir viss. Es domā-
ju, tās Saeimas grupas, kas to grib panākt, kas bal-
sos par to, vienkārši izdarīs politisku gājienu — po-
litisku gājienu tai ziņā, ka iznīcinās mūsu deputātu
immūnitāti, lauzīs to tādā gadījumā, kur parasti, kā
zināms, soda ar naudas sodu, vai, augstākais, ar kā-
du arestu. Tā ir visa jūridika, ja runā par šīs lietas
juridisko pusi. Un arī tas vēlreiz apliecina un pierā-
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da, ka te paredzēta politiska izrēķināšanās, un šinī
gadījumā jums liekas, ka būtu ārkārtīgi_ laimīgs ga-
dījums šo izrēķināšanos izdarīt. Kā mūsu frakcija,
tā strādniecība, desmitīm tūkstošu kreisās, revolu-
cionārās strādniecības un, es domāju, vismaz puse
Latvijas iedzīvotāju — es varu droši_ teikt un brī-
dināt —, ja Saeima izdos mūsu deputātu cietumam,
būs ar deputātu Miezi un ne ar izdevējiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Leikartam.

P. Leikarts (jaunā zemnieku apvienība): Man
šeit neļāva izteikt, ko es gribēju pateikt, bet es to-
mēr mēģināšu vēlreiz.

Jautājums negrozās tikai ap vienu Miezi; _ tas
ir daudz plašāks. Ne tikai no Saeimas kommunistu
frakcijas mums draud briesmas, bet arī no tiem, kas,
uzlikdami pilsoņu maskas, faktiski par Padomju sa-
vienības naudu grauj mūsu valsts pamatus. Es jau-
tāju iekšlietu ministra kungam, vai viņam tas ir zi-
nāms, un kādus soļus viņš domā spert, lai tamlīdzī-
gus Latvijas valsts grāvējus savaldītu.

Šo dokumentu ir parakstījis Stiglica kungs, po-
litiskās pārvaldes nodaļas vadītājs. Ta tad es do-
māju, ka uz to var paļauties un to vajadzētu uzklau-
sīties. Es tomēr atļaujos nolasīt pašu beigu slē-
dzienu:

„Pēteris Brunners noteikti sastāv SPRS valsts
apvienotās politiskās pārvaldes un trešās kommū-
nistiskās internacionāles dienestā, noteikti darbojas
kopā ar šo iestāžu pārstāvjiem, no pēdējiem saņem
naudas līdzekļus un pēdējo uzdevumā sistemātiski
grauj Latvijas valsts ārējo un iekšējo drošību. Pē-
tera Brunnera darbība ir Latvijai bīstama un ap-
draud mūsu valsts mieru." — (Sauciens pa kreisi:
„Kāpēc tad viņu neņem ciet?") Ja, man nu arī jā-
jautā, kā šādi vīri var atrasties Latvijā un šeit dar-
boties! —

Ja paskatāmies „Pēdējā Brīdī", tad tiešām tur
atrodam rakstus, kas ļoti rožainās_ krāsās apgaismo
Padomju Krievijas iekārtu, bet mūsu valsts iekārtu
visādi nonicina un nopeļ. Tā, piemēram, „Pedejā
Brīža" Nr. 27 nodrukāts kāds raksts par sociālo ap-
drošināšanu Padomju Krievijā. Starp citu šinī rak-
stā teikts sekojošais: „Padomju Krievijā apdrošinā-
šanas likums attiecas uz visiem strādniekiem un vi-
siem slimības gadījumiem, vai nu slimība dabūta_dar-
bā, vai arī tā būtu parastā slimība. 1931. gadā ap-
drošināto strādnieku skaits sasniedza 17 miljonucil-
vēku, bet tekošā gadā — jau 201k miljonu cilvēku.
Darba devēju iemaksas iztaisa 14 miljonu. . ."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt
Leikart, tam taču nav nekāda sakara ar deputāta
Mieža lietu!

P. Leikarts (turpina): Kāda cita numura at-
kal ir slavēta Padomju Krievijas piecgade. Tur at-
zīts, ka piecgade ir pilnīgi izdevusies un ka nākošā
piecgade būšot vēl cietāksrieksts.

No otras puses man jāaizrāda uz dažiem izvil-
kumiem no „Kommūnāru Cīņas", kas tur iespiesti
vārdu pa vārdam no „Pēdējā Brīža".

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai tam bus sakars
ar deputāta Mieža apcietināšanu?

P. Leikarts (turpina):_ Tam ir sakarsar kom-
mūnisma briesmām Latvija. Šinī pardrukajuma no
„Pēdējā Brīža" minēts, ka strādniekiem šeit Latvi-
jā briesmīgi slikti apstākļi, jāmirst bada, bet slē-
dzienu „Kommūnāru Cīņa" taisa no savas_ puses tā-
du, ka vienīgā izeja nota ir revolucionāra cīņa par
padomju Latvijas dibināšanu. _

Vēl jāaizrāda, ka mušu ta saucamas zemnieku
partijas — es atkārtoju: _ ,_tā saucamas" — šo Latvi-
jas Kangaru lapu ir izvelējušas pa daļai par savu
oficiozu. Lai tikai paskatāmies „Pedeja Brīža" ju-
bilejas numurā, kas tur ir izteikušies un kas tur ir no-

bildēti. (Smiekli.) Pats par sevi saprotams, ari
visu partiju pārbēdzēji — Kangari tur atrod vietu.
Bez tam tur ir vai visa puķu podu jaunsaimnieku
frakcija. (Starpsaucieni.) Ta tur ir gandrīz visa
pilnā sastāvā. (Starpsaucieni.) Erniņš, Zaķis, Mīl-
bergs, Kukainis, Eglītis, Frišmanis u. t. t.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt
Leikart, mēs visi šos laikrakstus esam redzējuši;
tiem nav nekāda sakara ar deputāta Mieža ap-
cietināšanu!

P. Leikarts (turpina): „Pedeja Brīža" jubile-
jas numurā redzam sekojošo.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt
Leikart, esmu spiests pārtraukt Jūsu runu, jo tai nav
nekāda sakara ar deputāta Mieža apcietināšanu.

P. Leikarts (turpina): Es tūlīt beigšu! (Troks-
nis. __ Deputāta A. Eglīša starpsaucieni.) — Jūsu
īstā vieta, deputāt Eglīt, ir Daugavmala zem laivas!

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie vārda vairāk
neviens nav pieteicies. Debates izbeigtas. — Sa-
karā ar ministru prezidenta paziņojumu iesniegti
divi priekšlikumi. Deputāts E. Sudmalis iesniedzis
priekšlikumu:

«Saeima nolemj: uzdot vajdībai deputātu Ernestu Miezi
no apcietinājuma tūlīt atsvabināt."

Otru priekšlikumu iesniedzis deputāts A. Ru-
devics:

«Saeima nolemj: uzdot Saeimas deputātu lietu izmeklē-
šanas kommisijai līdz nākošai Saeimas plenārsēdei dot at-
sauksmi par E. Mieža turēšanu apcietinājuma vai viņa atsva-
bināšanu. "

Vispirms lieku uz balsošanu deputāta Sudmala
priekšlikumu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par - šo
priekšlikumu. Par deputāta Sudmala priekšlikumu
nodotas 22 balsis. Nepietiekošs balsu skaits. Depu-
tāta Sudmala priekšlikums atkrīt. — Nobalsošana
nāk deputāta Rudevica priekšlikums. Ludzu pacel-
ties tos, kas ir par šo priekšlikumu. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas atturas. Tādu nav. Par deputāta Rudevica
priekšlikumu nodota 31 balss, pret to nodotas 46
balsis. Ari deputāta Rudevica priekšlikums no-
raidīts.

Deputāti F. Landovskis un E. Sudmalis liek
priekšā Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas kommi-
sijā deputāta Konstantīna Mežuļa vietā ievelēt de-
putātu Linardu Laicenu. Iebildumu nav? Tas pie-
ņemts. —

Deputāti J. Breikšs, K. Kiršteins, P. Jurašev-
skis un B. Pīpiņa iesnieguši likumprojektu, ko lūdzu
sekretāru nolasīt.

Sekretārs A. Bļodnieks:
«Augsti godājamam Saeimas prezidijam.
Lūdzam celt Saeimai priekšā pieņemšanai, sekojošu li-

kumprojektu:
Pārgrozījumi likumā par pašvaldību obligātorisko skolu

skolotāju algošanu.
Likuma par pašvaldību obligātorisko skolu skojotāju al-

gošanu (lik. kr. 1931. g. 124) 2. un 3. pantu izteikt šādi:
2. 1. pantā minētiem obligātorisko skolu skolotajiem uz

laukiem pilnu algu un ģimenes piemaksas maksa no Izglītības
ministrijas budžetā atvēlētam summām. Pilsētu pašvaldību
obligātorisko skolu skolotājiem pusi algas un pusi ģime-
nes piemaksas maksā no pašvaldības līdzekļie_m un pusi no
Izglītības ministrijas budžeta atvēlētam summām. Uz Izglī-
tības ministrijas priekšlikumu pilsētas, kur apstākļi to prasa,
visa alga izmaksājama no valsts līdzekļiem.

3. Lauku skolu skolotāji saņem no skolas uzturētajiem
dzīvokli ar apkurināšanu un apgaismošanu pec tādām pat nor-
mām kā valsts darbinieki, par kono viņu algas atvelk vienu
trīspadsmito daļu. Pilsētās uz tādiem pat noteikumiem do-
dams dzīvoklis ikkatram skolas pārzinim.

Šie pārgrozījumi stājas speķa 1932. gada 1. aprīlī.
Rīgā, 1932. g. 15. martā.

Saeimas deputāti: J. Breikšs, K. Kiršteins, K.
Skalbe, P. Juraševskis, B. Pīpiņa. "

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Breikšam.
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J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Augsti go-
dāta sapulce!_ 1. aprīlī iegūst likuma spēku jaunais
likums, sakara ar kuru lauku obligātorisko skolu
skolotāj] dabūs algu vienīgi no lauku pašvaldībām.
Bet visas malas un visas vietās atskan ziņas un sū-
dzības, ka tas skolotāju algošanas veids, kāds līdz
šim ir bijis, ir neapmierinošs, jo lauku pašvaldības
nepilda savu pienākumu. Pēc 1. aprīļa tagad nu
bus tāds stāvoklis, ka skolotāji nedabūs savu algu,
un visa izglītības lieta bus dezorganizēta. Tāpēc de-
mokrātiska centra frakcija iesniedz šo likumprojek-
tu, lai paturētu līdzšinējo algu izmaksāšanas kārtību
un grozītu likumu, kas nosaka tādu kārtību, ko visa
zeme neatzīst. Ja tagad pašvaldības nevar samak-
sāt tikai vienu daļu algas, tad, ja tām būs jāmaksā
visa alga, galīgi apstāsies skolotāju algošanas lietas
kārtošana, skolas un izglītības lieta pagrims. Tāpēc
es savas frakcijas uzdevuma lūdzu nodot šo likum-
projektu izglītības kommisijai un uzdot tai izskatīt
to 5 dienu laika, lai jau nākoša Saeimas plenārsēdē
to varētu pieņemt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk ne-
viens neveļas? Debates izbeigtas. — Deputāts J.
Breikšs savas frakcijas uzdevumā liek priekšā

pārgrozījumu_ projektu likumā par pašvaldību obligātori-
risko skolu skolotāju algošanu nodot izglītības kommisijai.

Bez tam deputāts J. Breikšs liek priekšā
šī likuma projekta izskatīšanai noteikt 5 dienu termiņu.
Vispirms nāk nobalsošanā priekšlikums —
pārgrozījumu projektu likumā par pašvaldība obligātori-

sko skolu skolotāju algošanu nodot izglītības kommisijai.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo priekšlikumu.

Tādu nav. Kas atturas? Nav. Šis priekšlikums
vienbalsīgi pieņemts; likumprojekts nodots izglītī-
bas kommisijai. — Nobalsošanā nāk deputāta
Breikša otrs priekšlikums —

pārgrozījumus likumā par pašvaldību obligātorisko sko-
lu skolotāju algošanu izskatīt 5 dienu laikā.

Pie šīpriekšlikuma vārdu neviens nevēlas? Lieku
to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par de-
putāta Breikša priekšlikumu. Par šo priekšlikumu
nodotas tikai 23 balsis. Nepietiekošs balsu skaits.
Deputāta Breikša otrs priekšlikums atkrīt. —

Deputāti P. Ulpe, J. Višņa, P. Zeibolts u. c. ie-
snieguši priekšlikumu:

«Saeima nolemj: uzd_ot _ valdībai nekavējoši paaugstināt
valdības rīkotos mežu izstrādāšanas darbos maksu mežu'strād-
niekiem un mežu materiālu vedējiem."

Šo priekšlikumu var apspriest šinī sēdē, ja ne-
vienam Augsta nama deputātam nav iebildumu pret
to. Ta ka ir iebildumi, šī priekšlikuma apspriešana
atlikta uz nākošo sēdi.

Deputāti _J. Višņa, J. Celms, P. Zeibolts u. c. Ie-
snieguši jautājumu ministru prezidentam, ko lūdzu
sekretāru nolasīt.

Sekretārs A.Bļodnieks:
«Saeimas prezidijam.

Lūdzam celt priekšā ministru prezidentam sekojošu mūsu
jautājumu.

Savā laikā Saeima uzdeva valdībai izstrādāt un iesniegt
Saeimai likumprojektu par darba tiesām. Līdz šim laikam
valdība nav šādu projektu Saeimai iesniegusi.

_ Tamdel mes Jautājam: ko valdība domā darīt, lai augš-
minēto Saeimas lēmumu izpildītu?"

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Jautājuma motivē-
šanai vārds deputātam Višņam.

J. Višņa (sociāldemokrāts): Godājamie tautas
vietnieki! Sociāldemokrātu frakcija pagājušā gadā
iesniedza Saeima priekšlikumu — uzdot valdībai iz-
strādāt likumprojektu par darba tiesām. Šo priekš-
likumu mes iesniedzam tamdēļ, ka algu neizmaksā-
šana ir kļuvusi par tādu slimību, kas ir izravējama
vienīgi ar ļoti radikāliem līdzekļiem, radot speciā-

las tiesas, kas algu sūdzības izspriestu paātrinātā
kārtā. Statistika rāda, ka katru mēnesi darba algas
neizmaksāšana iet plašumā. Kā pilsētās — rūpnie-
cība, tā arī lauksaimniecībā darba dēvēji neizmaksā
algas aiz dažādiem motīviem, bet kārtējās valsts tie-
sas darba algaslietasvelkas tik ilgi, ka dažu desmit
latu prasības deļ tiesāšanas iet gadiem ilgi. Tāpēc
mes likām Saeimai priekšā izdot likumu par sevišķu
tiesu radīšanu, un Saeima šo priekšlikumu pieņēma.
Ir pagājis gandrīz gads, bet valdība līdz šim laikam
tada_ likumprojekta Saeimai nav iesniegusi. Tā kā
apstākļi nav uzlabojušies, bet gan ir pasliktinājušies,
sūdzību par neizmaksātam darba algām ienāk arvien
vairāk, mes jautajam valdībai, kad valdība domā iz-
pildīt Saeimas lēmumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Jautājumu virzīs
talak kartības rullī paredzētā kārtībā. —

Ministru kabinets iesniedzis pārgrozījuma un
papildinājuma projektu muitas tarifos. Prezidijs liek
priekša šo likumprojektu vispirms pārrunāt frakciju
padome, sasaucot frakciju padomes sēdi. Lieku
priekša pārtraukumu uz 20 minūtēm. Iebildumu
nav? Pārtraukums uz 20 minūtēm. — Lūdzu frak-
cijupadomes locekļus sapulcēties frakciju padomes
telpas. —

(Pārtraukums no pklst. 17.55—19.30.)
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde tur-

pinās.
Ministru kabinets iesniedzis likumprojektu —

pārgrozījumu un papildinājumu muitas tarifos, ko
lūdzu sekretāru nolasīt.

Sekretārs A. Bļodnieks:
«Pārgrozījums un papildinājums muitas tarifos.
Muitas tarifu (lik. kr. 1928. g. 57 un 239, 1929. g. 119, 1931.g. 144 un 1932. g. 3-) _visparejos noteikumos ievest šādu pār-

grozījurnu_ un papildinājumu:
Vispārējo noteikumu 5. panta piezīmi apzīmēt ar „1." un

ievest šādu jaunu (2.) piezīmi:
2. piezīme. Ministru kabinetam, uz finanču ministra

priekšlikumu, ir tiesība līdz 1932,. g. 1. novembrim
paaugstināt muitas tarifus līdz 200% un pazemināt
līdz 50%.

Rīgā, 1932. g. 14. martā.
Ministru prezidents M. Skujenieks.

Finanču ministris G. Zemgals."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Prezidijs liek priekšā

nodot šo likumprojektu publisko tiesību kommisijai
atsauksmei

^
no valsts tiesību viedokļa. Vārds depu-

tātam Cielenam.
F. Cielēns (sociāldemokrāts): Augsti godātie

deputātu kungi! Šis likumprojekts, ko mums ie-
sniedzis Ministru kabinets, savā pirmatnējā tekstā
skanēja ta: „Ministru kabinetam uz finanču mini-
stra priekšlikumu ir tiesība līdz 1932. gada 1. novem-
brim papildināt ungrozīt muitas tarifus".

Cienītie deputatu_kungi! Šis mazais likumpro-
jekts, raugoties no mušu valsts satversmes viedokļa,
ir ārkārtīgi svarīgs. Mūsu valsts satversmes 64.
pants nosaka, ka likumdošanas tiesības pieder Saei-

' mai, ka ari tautai satversmē paredzētā kārtībā un
paredzētos apmēros. Satversmes 73. pants nosaka
ierobežojoša nozīme, kādus, likumus resp. likumpro-
jektus nevar nodot tautas nobalsošanai. Tur uzskai-
tīti nodokļu, muitas u. c. likumi. Satversmes 81.
pants nosaka, ka laika starp Saeimas sesijām Mini-
stru kabinetam ir tiesība, ja neatliekama vajadzība
to prasa, izdot noteikumus ar likuma spēku. Šādi
noteikumļ nevar grozīt Saeimas vēlēšanu likumu,
tiesu iekārtas un procesa _ likumus, budžetu un bu-
džeta tiesības, ka ari pastāvošās Saeimas laikā pie-
ņemtos likumus; tie nevar attiekties uz amnestiju,
valsts kases zīmju emisiju, valsts_ nodokļiem, mui-
tām, _ dzelzceļa tarifiem_ un aizņēmumiem, un tie
zaudē speķu, ja ņav vēlākais 3 dienas pēc Saeimas
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nākošās sesijas atklāšanas iesniegti Saeimai. Lo-
ģiski apsverot šos 3 pantus, katram, kas grib būt lo-
ģisks, jāatzīst, ka mūsu satversme paredz likumdo-
šanas tiesības Saeimai un tautai, bet izņēmuma ga-
dījumos — es vēlreiz uzsveru: vienīgi un tikai starp-
sesiju laikā — Ministru kabinets var izdot noteiku-
mus ar likuma spēku, kas zaudē savu nozīmi un spē-
ku, tiklīdz Saeima sanāk kopā un ar vienkāršu bal-
sošanu tos noraida.

Mēs redzam, ka Satversmes Sapulce ir ļoti Ie-
robežojusi Ministru kabineta tiesības izdot noteiku-
mus ar likuma spēku. Šī ierobežošana ir notikusi
trejādi. Vispirms Ministru kabinets var izdot no-
teikumus ar likuma spēku tikai tad, ja to prasa ne-
atliekama vajadzība. Otrkārt ir norobežota matē-
rija, par kādu Ministru kabinets var izdot noteiku-
mus ar likuma spēku, un, treškārt, ir ierobežots
laiks, cik ilgi var pastāvēt šie notekumi bez Saeimas
lēmuma un piekrišanas. Runājot par matēriju, ir
skaidri nateikts. ko Ministru kabinets nevar apstrā-
dāt, kādus noteikumus nevar izdot satversmes 81.
panta kārtībā. Te nu ir skaidri pateikts ka muitas
Ministru kabinets nevar grozīt ne administratīvā
kārtā, ne arī izdot noteikumus satversmes 81. pan-
ta kārtībā. Turpretim mūsu oriekšā esošais likum-
projekts paredz, ka līdz 1932. gada 1. novembrim
Ministru kabinetam ir tiesība izdot noteikumus mui-
tām. Līdz 1932. gada 1. novembrim ir vēl Lieldienu
un Vasarsvētku brīvlaiks — tā tad 2 starnsesijas.
Satversmes 81. pants kategoriski noliedz Ministru
kabinetam tiesību izdot starpsesiju laikā noteikumus
par muitām. Iesniegtais likumprojekts piešķir Mi-
nistr" kabinetam tiesību starpsesiju laikā izdot šādus
noteikumus, bet satversme viņam to noliedz. Ja tas
tā ir attiecībā uz starpsesiju laiku, tad vēl jo vairāk
un desmitreiz vairāk ir spēkā mūsu satversmes
valsts tiesiskais noteikums, ka, Saeimai darbojoties,
Ministru kaibnets noteikumus ar likuma spēku izdot
nevar, jo mūsu satversme paredz, ka likumdošanas
tiesības sesijas laikā ir vienīgi un tikai Saeimai; t<~
paredz satversmes 64. pants.

Tagad šis likumprojekts grib radīt mūsu valstī
pretēji satversmes noteikumiem divus likumdošanas
orgānus, ari Saeimas sesijai darbojoties: Saeimu
un Ministru kabinetu. Frakciju birojā šī likuma pie-
kritēji aizbildinājās ar to, ka tas notikšot ar Saeimas
piekrišanu: Saeima šādas pilnvaras došot ar liku-
mu, un tā būšot likumīgā sankcija šim jaunajam li-
kumdošanas veidam, šai jaunajai Ministru kabineta
tiesībai.

Cienījamie kungi! Vai tad satversme nav no-
teikumi, kas jāievēro visiem Latvijas pilsoņiem —
prīmo — un visiem Latvijas iedzīvotājiem sekundo?
Satversmes noteikumi jāievēro vispirms, kungi, un
galvenā kārtā tautas vietnieku namam.. Mēs ne-
varam prasīt satversmes ievērošanu Latvijas pilso-
nībai, ierēdņiem un visiem Latvijas territorijā dzīvo-
jošiempilsoņiem, ja pati Saeima neievēro to satver-
smi, uz kuras dibināta Latvijas demokrātiskā repub-
lika. Saeima nevar ar likumdošanas aktu mūsu
satversmei ne ko pielikt, ne atņemt; Saeima nevar
deleģēt pilnvaras un tiesības, kas viņai piešķirtas,
kādam citam valsts orgānam. Ja nostājamies uz
tāda viedokļa, ka Saeimai ir tiesība ar vienkāršu
likumu deleģēt savas tiesības kādam citam orgānam,
tad šinī konkrētā gadījumā ar vienkāršu likumu tā-
das pašas tiesības varētu deleģēt arī finanču mini-
strim, ja vēlaties, muitas nodaļas priekšniekam, ja
vēlaties, katram robežu aģentam uz vietas. Tas ir
viens.

Otrkārt man jāsaka sekojošais. Ja ar šo likumu
Saeima deleģēs savas tiesības kādam citam valsts

/

orgānam, šinī gadījumā muitas jautājuma, vai tad
tādā gadījumā nevarētu prasīt, lai valsts deleģētu
Ministru kabinetam, vai finanču ministrim tiesības
noteikt arī visus nodokļus, un, treškārt, vai tad ar
vienkāršu likumu mēs nevarētu deleģēt Ministru ka-
binetam, vai finanču ministrim tiesības noteikt _arī
par visu valsts budžetu? Bet, kungi, vai_ mūsu
satversmē tādas tiesības ir naredzētas, vai ne? Ja
mūsu satversme tādas tiesības neparedz, tad mēs
tagad izdarām vienu nelikumīgu likumdošanas aktu,
kas mūsu satversmē nav paredzēts. JKungi, sat-
versme ir saistoša arī likumdošanas iestādei, un man
jāsaka — pirmā un galvenā kārtā viņai. Ja viņa
grib, lai iedzīvotāji respektētu satversmei, tad_ vis-
pirms tas jāprasa no pašas likumdošanas iestādes.
Tad jauTnēs varam iet vēl tālāk un pateikt,_ka starp-
sesiju laikā Ministru kabinetam tiek deleģētas tiesī-
bas par visu to matēriju, par ko ir runa satversmes
81. pantā, un ka šiem izdotiem noteikumiem ir sai-
stošs spēks. Tad tās var attiecināt ne tikai uz mui-
tām, bet rīt, varbūt, jau uz kriminālprocesu un parīt,
varbūt, jau uz vēlēšanām u. t._ t, Mūsu satversmē
Ministru kabinetam nav paredzētas šādas likumdo-
šanas tiesības, bet satversmes 64. pants nosaka, ka
likumdošanas tiesības pieder vienīgi un tikai Saei-
mai un tautai satversme paredzēta kartībā un ap-
mēros, speciālos gadījumos aprobežota apjomā un
veidā. Ir arī konkrēti uzskaitīts, kādus noteikumus
Ministru kabinetam starpsesijas laikā nav _ tiesības
izdot. Ar vienkāršu likumdošanas aktu mes neva-
ram grozīt satversmi.

Ja jums ir radusies vajadzība kārtot saimnieci-
sko dzīvi tagadējo saimniecisko grūtību laika ar ār-
kārtējiem soliem un ārkārtīgi ātriem līdzekļiem, tad
jāsaka, ka būtībā Saeima nav liegusi valdībai piln-
varas. Saeima ir devusi valdībai ļoti plašasun tālu
ejošas pilnvaras; Saeimā ir devusi valdībai resp. Fi-
nanču ministrijas orgāniem tiesības noteikt visas no
ārzemēm ievedamās preces; Saeima ir devusi valdī-
bai tiesības un pilnvaras attiecībā uz valūtu: Saej-
ma ir devusi Finanču ministrijai resp. valdībai zinā-
mā mērā finpnoiālas diktatūras tiesības. Valdība ne-
var aizbildināties, ka tai nebūtu dotas tiesībās, kā tas
ir tgnīs zemēs, kur ir tendence ierobežot tautas viet-
nieku tiesības ar sistemātisku demokrātijas pamata
principu laušanu un graušanu, kur pārmet ka parla-
ments neesot darba spējīgs, par daudz pļāpājot, ne-
strādājot likumdošanas darbu, tikai gari tērzējot
ii. t. L. u. t. t. Šinī gadīinmā. kaut gan mūsu Sa-
eima, diemžēl, par daudz nodarbojas ar runāšanu un
maz ar likumdošanu, tā tomēr ir devusi valdībai 1 va-
jadzīgāspilnvaras, bet šīs pilnvaras, ko valdība prasa
tagad. Saeima tai nevar un nedrīkst dot, ja viņa grib
nalikt satversmes sargs, ja viņa grib nalikt satver-
smes robežās. Ta ir vajadzība grozīt līdzšinējo kār-
tību, kas ī atvijā ir pastāvējusi jau 10 gadu. tad lie-
ciet priekšā grozīt satversmi, strīpojot tās 81. pantā
vārdiņu ..muitas ". Ja tas būs strīpots, tad starp-
sesiju laikā Ministru kabinets varēs izdot pārgrozīju-
mus muitas noteikumos, bet sesiju laikā viņš to ne-
varēs darīt. Ja dosim Ministru kabinetam tiesības
izdot likumus Saeimas sesijas laikā, piemēram no-
dokļu likumus, tad nonāksim pilnīgā chaosa, tad no-
nāksim pie pilnīga valsts tiesību jēdzienu sabruku-
ma un valsts dzīvi ievirzīsim chaotiskā gultnē. Ja
vienā, un tai pašālaikā, kad darbojas Saeima, arī Mi-
nistru kabinetam būs tādas našas tiesības, ja tā tad
2 orgāni lems par vienu un to pašu vielu un izdos no-
teikumus, tad rodas jautājums, kuri noteikumi tad
nu būs saistošie. Es domāju, kungi, tā tas nav do-
māts. Tas radīs lielu chaosu, ja vienā un tai pašā
laikā jūs gribēsit dot vienas un tās pašas tiesības 2
orgāniem. !
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Bet runāsim tagad no lietderības viedokļa. Ja
Saeima un valdība lems par muitām, kuriem lēmu-
miem būs priekšroka: vai tiem, par ko lems valdība,
vai tiem, par ko lems Saeima? Atbildiet papriekš
uz šo jautājumu, iekams jūs radāt šo valstisko chao-
su pretēji mūsu satversmes noteikumiem.

Cienītie deputātu kungi! Šis jautājums no
valsts tiesību viedokļa ir pilnīgi skaidrs. Mums ir
bijuši jau 2 precedenti šinīs lietās. Viens precedents
bija 1923. gadā. Mūsu satversmes 81. pants nolie-
dza valdībai noteikt arī dzelzceļu tarifus, 1923. gadā
ar vienkāršu likumu Saeima ir deliģējusi šīs tiesības
satiksmes ministrim. Esatzīstu, ka tāds precedents
ir bijis; bet eskāda raksta «Tieslietu ministrijas vēst-
neša" piektajā numura jau esmu atzinis, ka tā ir biju-
si smaga juridiska kļūda, ko Saeima toreiz'vienbal-
sīgi izdarījusi. Šo lēmumu toreiz pieņēma vienbal-
sīgi; bet arī vienbalsīgi var izdarīt kļūdas, kas ne-
var radīt nekāda precedenta, ja lieta grozās ap sva-
rīgu satversmes jautājumu.

Mums ir bijuši arī citi precedenti. Pagājušā
gada februāra mēnesī _toreiz valdošo partiju koalī-
cijas apspriede bija nolēmusi iesniegt Saeimai likum-
projektu, kas bija pilnīgi līdzīgs, indentisks ta-
gad priekša esošajam likumprojektam. Torei-
zējais Ministru kabinets resp. finanču ministris
bija izstrādājis likumprojektu par finanču ministra
tiesībām grozīt un noteikt muitas tarifus, ja neatlie-
kama vajadzība, to prasītu. Tiklīdz šis likumprojekts
parādījās prese, man bija gods sociāldemokrātu frak-
c'jas_ uzdevuma kopa ar citiem līderiem noiet pie to-
reizēja ministru prezidenta. Celmiņa kunga un darīt
viņu uzmanīgu uz to, katads likumprojekts ar savu
formu un juridisko uzbūvi runā pretim mūsu sa-tversmei, un, kaut gan Celmiņa kungs pieder pie labā
spārna partijas, kas arī Satversmes Sapulcē nepie-
krita mums un demokrātismu gribēja saprast citādi,
tomēr arī viņš to atzina un piekrita mūsu uzskatam,
ka_ tiešam, formāli ņemot, nevar rīkoties tā, kā do-
māts ar šo projektu. Kaut gantas jautājums bija jau
Ministru kabineta dienas kartība, toreiz laipnā
kārta to_ no dienas kartības noņēma.

Velak, 1931. gada maijā, kad ministru prezidents
bija Ulmaņa kungs, parādījās savā formā mazliet ci-
tāds, bet ar savu saturu un ar savu nozīmi agrāka-
jam Celmiņa kunga _ laika projektam ļoti līdzīgs pro-
jekts, kas bija izgājis cauri Ministru kabinetam un
nonācis jau līdz Saeimas plenārsēdei. Arī toreiz man
bija gods manas frakcijas uzdevumā no šīs katedras
un velak arī frakciju biroja pēc dziļām un plašām
runām pieradīt, ka šim likumprojektam ir tāds pats
saturs, kāds bijis jau sava laikā atpakaļ paņemta-
jam projektam, un toreizējais ministru prezidents
Ulmaņa kungs arī paņēma savu projektu atpakaļ,
ta ka tas_pat neizgāja caur plenārsēdi uz attiecīgām
kommisijam. Ko redzam tagad? Valdībā, kuras
priekšgala un noteicošā vairākumā ir partijas, kas
atzīst sevi par demokrātiskām, tagadējā krizes un
psīcholoģiska sabrukuma momentā un laikmetā, kad
visādi antidemokrātiski slāņi grib izsist sev cenu pret
mušu valsts iekārtu, pret mūsu valsts pamatiekārtu,
kad dažādi elementi grib parādīt savu neapmieri-
nātību ar tagadējo gauso likumdošanas veidu, par
kuru jāatbild tagadējam partiju vairākumam šinī
Augstajā nama, redzam tieksmes pretēji satversmes
noteikumiem izdot noteikumus, redzam domas, ka
valdība var atvietot tautas vietnieku namu. Kungi,
pietiekoši ilgi Arveds Bergs ir jājis savā presē un sa-
pulcēs teoriju, ka Latvijas republikas satversme ne-
iet. Pietiekoši ilgi_ viņš to ir jājis, bet Latvijas tau-
tas veselīgais vairākums šīs teorijas jājēju ir izsēdi-
nājis lauka no šī Augstā nama. Es brīdinu partijas,
kas saucas par demokrātiskām, nejāt to zirdziņu, uz

kura Arveds Bergs Latvijā tālu nav aizjājis. Laiks
un apstākļi, kuros dzīvojam, nav tādi, lai tagad sa-
biedrības, valsts un ārzemju priekšā izjātu ar liku-
miem, kas varētu dot iemeslu domāt, ka te apzinīgi,
vai neapzinīgi mēģina likt minas zem mūsu demo-
krātiskās republikas tagadējās satversmes.

Kungi, ievērojot sacīto, es savas frakcijas uzde-
vuma paziņoju, ka mēs balsosim par prezidija priekš-
likumu par šī projekta turpmāko caurskatīšanas vei-
du, par ko frakciju padomē pagaidām panākta vie-
nošanās, t. i. par tā nodošanu publisko tiesību kom-
misijai ar_ uzdevumu apskatīt to no tā viedokļa, vai
tas neruna pretim mūsu satversmei. Ja publisko tie-
sību kommisijas vairākums no savu partiju šaurā
politiska viedokļa un tagadējo saimnieciskās dzīves
jautājumu kārtošanā parlamentārā ziņā nespējīgais
vairākums gribēs likumdošanas iestādes tiesības ie-
robežot, vai apcirpt, tad mūsu frakcijā šāds viedoklis
atradīsviskategoriskako protestu, jo satversme, ko
ir pieņēmusi Satversmes Sapulce, ir izcīnīta ar to
speķu un asinīm, ko Latvijas strādniecība ir lējusi
25 gadu ilga cīņa!

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds ministru pre-
zidentam Skujeniekam.

Ministru prezidents M._ Skujenieks: Iepriekšē-
jaisrunātājs pret šo ierosinājumu lietoja ļoti stiprus
vārdus. Man šķiet, ka lietderīgi būtu tādus vārdus
lietot pret objektu, kas tādus varētu izsaukt. Šinī
gadījuma, liekas, runa ir tikai par satversmes strīdī-
ga panta interpretēšanu. Es personīgi uzskatu —
man šķiet, ka es esmu kompentents runāt par šo jau-
tājumu, jo esmu piedalījies satversmes izstrādāšanā
—, ka satversmes 81. pants nenoliedz Saeimai pie-
ņemt tādu likumu, kādu valdība patlaban iesniegusi.

Par ko runa satversmes 81. pants? Tas runā
par to, ka starpsesiju laikā valdībai ir tiesība izdot
noteikumus ar likuma spēku; bet, lai valdība neiz-
mantotu šīs tiesības ļaunprātīgos nolūkos, lai valdība
bez Saeimas piekrišanas neizdotu noteikumus par
svarīgiem likumiem, kādi piemēram ir Saeimas vēlē-
šanu likums, muitas tarifi _u. t. t., tā tad lai valdība
neatrisinātu svarīgus jautājumus bez Saeimas pie-
krišanas ta, ka pedeja, varbūt, nemaz nevēlas, sa-
tversmes 81. pants nosaka, ka par šiem tematiem
valdība starpsesiju laikā noteikumus nedrīkst izdot.

_Valdības iesniegtais likumprojekts, turpretim,
nebūt neskar satversmes 81. pantu. Te nav runa
par noteikumu izdošanu satversmes 81. panta kārtī-
ba; valdība tikai lūdz Augsto namu dot viņai tie-
sības zināmas robežās paaugstināt, vai pazemināt
muitas. Vai Saeima nav Ministru kabinetam, pat at-
sevišķiem ministriem, devusi tiesības rīkoties veselā
rinda jautājumu — uzlikt sodu, noteikt normas
u. t. t, u. t.t.? Saeima šādas tiesības ir devusi, un
nav ne mazāka iemesla tās nedot. Ja mūsu satver-
šai dienai ir spēkā 1923. gada noteikumi par to, ka
muitas likmes nosaka Saeima, tad valdība nevarētu
likt to priekšā; bet es konstatēju un uzsveru, ka mū-
su satversme šāda panta nav. Nav teikts, ka Sa-
eima nevarētu pilnvarot valdību noteikt muitas
likmes.

Tā satversmes 81. pants savā laikā jau ir inter-
pretēts, un mums ir precedents. Jau 1923. gadā Sa-
eima izdeva nosacījumus, ar kuriem ne tikai Mini-
stru kabinetam, bet pat satiksmes ministrim deva
tiesības noteikt dzelzceļu tarifus. Bet, ļoti godātie
deputātu kungi, 81. pantā ir teikts, ka tas nedrīkst
attiekties uz valsts kases zīmju emisiju, nodokļiem,
muitas un dzelzceļa tarifiem. Tur teikts, ka tas ne-
drīkst attiektiesuz dzelzceļa tarifiem, un tomēr līdz
šai dienai ir spēkā 1923. gada noteikumi par to, ka
tarifus nosaka satiksmes ministris. (Sauciens no
vietas: „Tā ir kļūda!") — Tā būtu kļūda? Bet

l
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Saeima ir pieņēmusi 1931. gadā papildinājumus
muitas tarifos; muitas tarifu 5. pantam pieņemta
piezīme, un šīs piezīmes otrā daļa dod finanču mi-
nistrim tiesību normēt, no„sacīt, paaugstināt un pa-
zemināt muitas tarifu likmes. Tā tad vienā gadī-
juma Saeima šīs prasītās tiesības bez kaut kādiem
iebildumiem ir jau devusi ne tikai Ministru kabine-
tam, bet pat finanču ministrim, un — es esmu pār-
liecināts — ka vienā, tā otrā gadījumā mūsu sa-
tversme nav pārkāpta._ Mūsu satversme būtu pār-
kāpta, ja mums būtu kadspants, kas noliegtu tādas
pilnvaras valdībai dot. Tāda panta nav, to es vēl-
reiz konstatēju un uzsveru. Tāpēc ir pilnīgi nepa-
matoti runāt pa_r to, ka kāds gribētu pārkāpt, vai
kajammīdīt mušu satversmi; nav pat ne mazākā
mēģinājuma to darīt. Gluži otrādi: valdība šo
jautājumu ir ļoti nopietni pārdomājusi un ir atzinusi,
kate nevar but runa par kaut kādām sadursmēm ar
mušu valsts pamata likumu nosacījumiem.

Ja līdzīgas sarunas bija pagājušā gadā, kad val-
dība lika priekša pieņemt nosacījumus par muitas
tarifu grozīj_ jmiem,_ tad_ jāievēro, ka nosacījumi, kas
tika pārrunāti pagājušā gada maijā, spilgti atšķiras
no tiem, ko tagad liek. priekšā. Toreiz to galvenais
saturs bija tāds, ka muitas pārgrozījumi iegūst spē-
ku jau pec tam, kadtie pieņemti kommisijā. Tas
runa pretim musu_kartības rullim; arī satversme
neparedz tādu jautājuma kārtošanas veidu, ka kom-
misiļa var pieņemt nosacījumus ar likuma spēku.
Tapec ari tas, ko šeit teica iepriekšējais runātājs,
attiecas uz to, kas notika pagājušā gadā, bet nekādā
ziņa neattiecas uz priekšlikumu, kas pašreiz ir Aug-
stā namā apspriešanā.

Es lūdzu šo likumprojektu nodot kommisijai un
virzīt to talak.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saskaņā ar frakci-
ju padomes lēmumu prezidijs liek priekšā pārgro-
zījuma un papildinājuma projektu muitas tarifos no-
dot publisko tiesību kommisijai atsauksmei no valsts
tiesību viedokļa. Lieku šo priekšlikumu uz balso-
šanu. Ludzu pacelties tos, kas ir pret prezidija
priekšlikumu. Tādu nav. Kas atturas? Arī nav.
Prezidija priekšlikums vienbalsīgi pieņemts; likum-
projekts nodots publisko tiesību kommisijai.

Deputāts _K. Beldavs liek priekšā publisko tie-
sību kommisijā deputāta J. Tēriņa vietā ievēlēt de-
putātu A. Lūkinu. Iebildumu nav? Tas pieņemts.
— Līdz ar to šis dienas kārtības punkts izsmelts.

2. dienas kārtības punkts — redakcijas
kommisijas ziņojumi. Vārds redakcijas
kommisijas referentam L. Ozoliņam.

Referents L. Ozoliņš: Man jāziņo Augstajam
namam, ka likuma par Pļaviņu pilsētas nodibinā-
šanu redakcijas kommisijai nav nekādu labojumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai Augstajam na-
mam ir iebildumi pret šo ziņojumu? Iebildumu nav.
Tas pieņemts. — Lūdzu ziņot par nākošo likumu!

Referents L. Ozoliņš: Pārgrozījumos likumā
par akcīzi no naftas produktiem redakcijas kommi-
sijai nav nekādu labojumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai Augstajam na-
mam ir iebildumi pret šo redakcijas kommisijas zi-
ņojumu ?_ Iebildumu nav. Arī tas pieņemts. — Šis
dienas kārtības punkts izsmelts.

3. dienas kārtības punkts — papildinā-
jums un pārgrozījums Lāčplēša ka-
ra ordeņa statūtos. Referents E. Laimiņš.
Turpināsim nobalsot deputāta Zeibolta iesniegto pār-
labojumu 33. pantā, ko pagājušā sēdē kvoruma trū-
kuma dēļ nevarējām nobalsot. — Deputāts Zeibolts
ziņo, ka šis priekšlikums iesniegts sociālās likumdo-
šanas kommisijas uzdevumā. Priekšlikums skan tā:

«Papildinājuma un pārgrozījuma Lāčplēša kara ordeņa
statūtos 33. panta 2. rindiņā strīpot vārdu «viņu" un tā vietā
likt «trūcīgo ordeņa kavalieru"."

Referents izsacījās pret šo priekšlikumu. Lie-
ku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par
sociālās _ likumdošanas kommisijas priekšlikumu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par
sociālās likumdošanas kommisijas priekšlikumu no-
dotas 24 balsis, pret — 33 balsis. Priekšlikums no-
raidīts. — Nobalsošanā nāk 33. pants kommisijas re-
dakcijā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret tā pieņem-
šanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 33. pants
kommisijas redakcijā vienbalsīgi pieņemts. — No-
balsošanā nāk likums visumā. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret tā pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas?
Vienam atturoties, likums visumā pieņemts. —
Redakcijas kommisijas ziņojums būs nākošajā sēdē.

Nākošais dienas kārtības punkts — likums
par piemaksām pie atlīdzības par
valdībai nodotiem 1931. g. ražas liniem.
Referents A. Dzenis. Vārds referentam.

Referents A. Dzenis: Augstais nams! Linu
cenām nemitīgi krītoties, lai aizsargātu linu ražotā-
jus un veicinātu šīs nozares pastāvēšanu, kam liela
tautsaimnieciska nozīme, valdība ir izstrādājusi
speciālu likumprojektu par linu piemaksām, kas iz-
maksājamas linu ražotājiem par valdībai nodotiem
liniem. Šo likumprojektu kommisijā ir pieņēmusi.
Piemaksāt paredzēts 25% no līdzšinējām linu ce-
nām, pie kam piemaksas nav domāts izmaksāt
skaidrā naudā, bet paredzētas parādu norēķināša-
nai. Ar šīm piemaksām dota tiesība nolīdzināt valsts
parādus, t. i. sēklas un lopbarības parādus. Bez
šaubām, būtu bijis-daudz labāk, ja vajadzīgos līdze-
kļus valdība būtu varējusi paredzēt budžetā, lai pie-
maksas varētu izmaksāt skaidrā naudā, bet budže-
ta spaidīgo apstākļu dēļ valdība nav varējusi to da-
rīt, tāpēc paredzēta norēķināšanās kārtība. Li-
kumprojekts nosaka, kā aprēķināt piemaksas un kā
lauksaimniekiem nolīdzināt parādus valdībai par
savā laikā izsniegto lopbarību un sēklu. — Tas būtu
galvenais likumprojekta saturs.

Ja Augsto namu varētu interesēt linu monopo-
la noliktavu stāvoklis — cik linu saņemts, cik pār-
dots, un cik tas ir maksājis, es mēģināšu īsos vār-
dos to noskaidrot.

Valdība, izdarot aprēķinu, bija paredzējusi no
pagājušā gada ražas ievākt 12.000 tonnu, pie-
maksājot klāt 25% pie pastāvošām tirgus cenām.
Valdība bija rēķinājusies ar zaudējumiem resp. pār-
mākšu pusotra miljona latu apmērā; bet pēdējo
dienu notikumi gaiši liecina, ka pārmaksā būs ma-
zāka, tāpēc ka linu cenas pasaules tirgū tagad aug,
un var cerēt, ka arī turpmāk tās diezgan strauji
pieaugs. Jākonstatē arī. ka pagājušā gada linu ra-
ža ir bijusi mazāka nekā valdība bija rēķinājusi.
12.000 tonnu vietā jārēķina ap 10.000 tonnu, un tādā
kārta valsts kases zaudējumi caurmērā uz visu pa-
gājušā gada linu ražu būtu 1.200.000 latu. Jākon-
statē, ka pēdējo dienu notikumi ari šinī ziņā dod zi-
nāmu uzlabojumu, tādēļ ka vakar un sestdien linus
pardevāmpar 37 angļu zelta mārciņām tonnu, kas
pie tagadējam iepirkšanas cenām dod 3 mārciņas
peļņas. Ja par šo cenu varētu pārdot visu atlikušo
ražu, kas ir noliktavās, tad valdībai piemaksāto 25%
dēļ nebūtu vairs zaudējumu, bet būtu pat maza peļ-
ņa,_mazs pārpalikums; bet ievērojot, ka no pagā-
jušagada ražas apmēram puse jau ievākta un pārdo-
ta par lētākām cenām, ari pie paaugstinātām resp.
pēdējo dienu cenām valdība, pārdodot visu atlikušo
ražas daļu, nevarēs atlicināt peļņu. Tāpēc jārēķinās,
ka, likvidējot1 atlikušo ražas daļu par paaugstina-
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tām cenām, valdībai tomēr nāksies ciest zināmus
zaudējumus; bet tie būs stipri mazāki nekā valdī-
ba bija aprēķinājusi, izstrādājot likumprojektu. Pēc
manas pārliecības, zaudējumi nebūs lielāki par
500.000 laju.

Domājams, ka šis upuris, kaut gan valsts bu-
džeta'stāvoklis ir grūts, šai svarīgajai saimniecības
nozarei valsts kasei būs pa spēkam, un tā varēs to
panest, jo linu ražošanas tautsaimnieciskā nozīme
agrākos gados ir bijusi sevišķi liela un arī pēdējos
gados tā ir ievērojama. Sevišķi pēdējā laikā, kad
lauksaimniecība pārdzīvo krizi, tagad atraisīt ve-
selu apgabalu no šīs svarīgās ražošanas nozares
būtu nepareizi, jo nezinām, ko jaunu likt vietā un
vai tas jaunais būs labāks; tas arī ir jautājums, se-
višķi tagadējā laikā, kad lauksaimniecības produktu
cenas krīt. Aizšiem motīviem valdības izstrādātais
likumprojekts jāatzīst par lietderīgu. Jānožēlo, ka
tas nav izdots linu ražas ievākšanas pašā sākumā,
bet arī tagad tam būs zināma pozitīva nozīme linu
ražotajiem.

Par likumprojekta tekstu gribu sacīt, ka tanī
ir mazas nesaskaņas ar agrāk izdoto likumu par pie-
maksām pie linu cenām. Pēc tagadējās likuma
uzbūves iznāk, ka šis likums it kā atvieto attiecībā
uz 1931. gada linu ražu 1928. gadā izdoto likumu
par linu cenu piemaksām ražotājiem. Neskaidrs
stāvoklis varētu rasties tādā gadījumā, ja valdība bez
tagadējam piemaksām_ būtu spējīga, pārdodot 1931.
gada ražu, atlicināt vēl virspeļņu un to atdot atpa-
kaļ linu ražotājiem, jo tad nebūtu skaidrs, vai valdī-
bai ir tiesība izmaksāt piemaksas linu ražotājiem
otrreiz. Uz to man nācās aizrādīt jau budžeta kom-
misijā. Noskaidrojot šo lietu_ kodifikācljas nodaļā,
saņemu paskaidrojumu, ka pēc -likuma konstrukci-
jas šis likums nonāk pretrunā ar likumu par pie-
maksām pie linu cenām, un proti — ar 2. panta tek-
stu,_kur teikts, ka valdībai, ja uzkrājas lielāka peļņa
neka budžetā paredzēts, ir tiesība saņemto naudu
piemaksu veidā izmaksāt atpakaļ linu ražotājiem;
bet tur arī teikts, ka piemaksas var izmaksāt tādā
gadījuma, ja peļņas kopsumma ir ne mazāka par 2%>
no visu ievākto un pārdoto linu kopvērtības. Lai
nenonāktu pretrunā ar pastāvošo likumu, un lai ari
turpmāk paturētu spēkā 1928. gada likumu par pie-
maksām pie_ linu_ cenām, kāds tas izdots agrāk, šinī
likuma nebūtu jāuztur princips par piemaksām pie
linu cenām, bet gan jānorāda, ka piemaksas izdarā-
mas pēc jaunu — paaugstinātu linu cenu noteikša-
nas principa. Šeit vairāk būtu jāpastrīpo jauno linu
cenu noteikšanas faktors, bet nebūtu jārunā par
piemaksām agrākā likuma nozīmes veidā. Tādā
veida varētu izvairīties no nesaskaņām ar pastāvo-
šo likumu, ko mēs negribētu atcelt, ko mēs gan gri-
bētu atstāt spēkā arī pa to laiku, kamēr būs spēkā
šis likums. Bet tā kā valdības pārstāvis Finanču
ministrijas saimniecības departamenta direktora
personā paskaidroja, ka ar šo likumu nav domāts
atcelt pastāvošo likumu un nav arī domāts ierobežot.
agrāk izdota likumā paredzētos noteikumus laikā,
kad rastos piemēroti _ apstākļi, kad piemaksas vaja-
dzetuotrreiz izmaksāt, tad man no savas puses jā-
atsakās no visiem pārgrozījumiem un tiem iebildu-
miem, kurus espret šo likumu biju spiests celt bu-
džeta kommisijā un gribēju šeit likt priekšā dažā-
du papildinājumu un pārlabojumu veidā- Valdībai
šoreiz pec dotiem paskaidrojumiem ir iespēja, ne-
atkarīgi no šī likuma, izmaksāt piemaksas otrreiz,
un tā tad iznāk, ka šis likums neatceļ un netangē
1928. gadā izdoto likumu par piemaksām pie linu
cenām.

Ievērojot visusaprādītos apstākļus, es no sa-
vas puses ieteicu pāriet uz šī likuma lasīšanu pa

pantiem, lūdzu likumu pieņemt un pieņemšanai lū-
dzu steidzamību.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents liek priek-
šā steidzamību. Steidzamība nāk nobalsošanā. Lū-
dzu pacelties tos, kas ir pret steidzamību. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. Steidzamība vienbalsī-
gi pieņemta. — Atklāju vispārīgas debates. Vārds
deputātam Trofimovam.

S. Trofimovs (krievu zemnieku apvienības un
krievu sabiedrisko darbinieku frakcija; runā krie-
viski). *)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Ankipanam.

F. Ankipans (sociāldemokrāts): Izlasījuši šo
likumprojektu, redzam, ka te atkal ir viens piemērs,
pierādījums, kā mūsu nacionālā valdība mēģina
kārtot saimnieciskos jautājumus. (Starpsauciens:
„Runājiet latgaliešu izloksnē!") — Es nerunāšu lat-
galiešu izloksnē, tāpēc ka pēc manas iepriekšējās
runas man vairākkārtīgi aizrādīja, ka manu runu
neesot sapratuši, lai gan es runāju latviski. — Izla-
sījušiem šo projektu, mums jāatzīst, ka tagadējās
valdības un arī agrāko valdību saimnieciskā polīti-
ka Latvijas saimniecisko dzīvi neuzlabo, bet taisni
gremdē. Nav jābūt diezin cik lielam oikonomistam,
tautsaimniekam, lai pateiktu, ka dažāda veida pa-
augstinājumi, piemēram dzelzceļa tarifu paaugstinā-
šana, zīmognodokļa paaugstināšana u. t. t. valsts
kasei nedos diezin kādu labumu. Mēs, jau tos liku-
mus izdodot, aizrādījām, ka minētie likumi daudz
nedos valsts kasei, un šodien varam konstatēt, ka
mūsu aizrādījumi tiešām ir piepildījušies; tāpat arī
nav izdevušies daudz citi mēģinājumi, ko mūsu na-
cionālā valdība ir izdarījusi.

Šis pats likumprojekts, par ko latgaliešu pilso-
niskās partijas, galvenā kārtā progresīvā apvienība,
tik sīvi cīnījās, piedraudot valdībai pat izstāties no
koalīcijas un palikt opozīcijā, ir tik maz nozīmīgs,
ka, to izlasot, paliek tāds iespaids, ka šīs partijas
ir karojušas tāpat kā Don-kichots, t. i., par neko.
Ko šis likumprojekts dod linu ražotājiem? Nekā,
tāpēc ka Saeima ir izdevusi likumu, kas aizsargā
zemnieku dzelzs inventāru, to normu, kas likumā
paredzēta. Tā tad valdība neprasa samaksāt lop-
barības aizdevumus un arī sēklas fonda parādus.
Šis likumprojekts šobrīd nemaz nebija vajadzīgs;
ja to vajadzētu, tad tikai tad, kad valdība sāktu pie-
dzīt oarādus. Pats par sevi saprotams, ka nekā
taustāma, nekā reāla Latgales iedzīvotājiem tas ne-
dos. Bet es saprotu, kāpēc šī cīņa bija vajadzīga.
Šī cīņa bija vajadzīga, lai it kā turpinātu to pašu
solījumu došanu zemniekiem. Ar solījumiem viņi
ir tikuši Saeimāun arī Saeimā turpina solīt, bet
faktiski nekā reāla nedod. Valdība taču faktiski
neka nedod. Un kādā ziņā? Tādā ziņā, ka viņa
pati domā — un tas ir itin pareizi —, ka visus tos
aizdevumus,_ ko viņa ir devusi, viņa nesagaidīs at-
pakaļ; varbūt, tikai dalu tā saņems atpakaļ, bet, var-
būt, vienai zemnieku daļai valdība norakstīs visus pa-
rādus. —

Likums, kāds tas ir tagad, nekā nedod vietē-
jam pašvaldībām. Te teikts, ka norakstīs sēklas un
labības aizdevumus, kas doti 1929. eadā. Ja būtu
teikts, ka nokārtos parādus pašvaldībām, tad vis-
maz pašvaldības varētu cerēt kaut ko saņemt. Bet
kā tad ir ar tiem, kam nebūs to parādu pašvaldī-
bām? Tie varēšot saņemt piemaksas naudā, bet
tikai pēc pāris gadiem, t. i., kad šo summu uzņems
budžetā — 1933. un 1934. budžeta gadā. Tā tad
viņi piemaksas varēs saņemt tikai 1935. gadā, un
zemnieki, kas cerēs to naudu saņemt, šodien neti-

*) Runas atreferējums nav iesniegts.
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ces, ka valdība stāvokli kādreiz negroza, un, var-
būt, atradīs par iespējamu atkal sagādāt parādus,
lai atkal tos norakstītu. Tā tad naudā nekas neie-
nāks, šis likums nekā nedod, un pareizi teica depu-
tāts Trofimovs, ka arī Latgalei tas nekā nedos.

Vai gribam kaut ko dot, sevišķi tiem sīkajiem
zemniekiem, kādi ir Latgalē, kas tagad ir iekļuvuši
tāda stāvoklī, ka tiem vairs nav iespējams izbrist?
Šo bezcerības stāvokli viņiem ir sagādājušas tās
partijas, kas it kā ir izņēmušas patenti saukties par
zemnieku aizstāvjiem un runāt zemnieku vārdā;
šīs partijas ir sagādājušas to stāvokli, ka liela daļa
lauksaimnieku tagad pilnīga bezcerībā gaida, kā
viss tas beigsies, kad viņi tiks vaļā no parādiem.
Viņi paši izsakās, ka arī tad, ja nākošā gadā vienas
varpas_ vieta izaugtu 5 vārpas, viņi necer tikt vaļā
no parādiem.

Lai nu mazajiem lauksaimniekiem varētu pa-
teikt, ka valsts uzņemsies viņu parādu nokārtošanu,
sociāldemokrātu frakcija iesniegs savu priekšliku-
mu, to pašu priekšlikumu, ko šīs frakcijas pārstāvis
iesniedza arī budžeta' kommisijā un ko balsošanā
noraidījaar 1 balss vairākumu, t. i. ar 8 pret 7 bal-
sīm. Mes ceram, ka Saeima šo priekšlikumu ap-
spriedīs sīkāk, izdebatēs to pamatīgāk un, varbūt,
izlabos budžeta kommisijā nodarīto netaisnību;
varbūt, Saeimas plenārsēde šo priekšlikumu pie-
ņems. Šis priekšlikums skan tā: „Uzdot valdībai
izstrādāt un iesniegt Saeimai likumprojektu par to,
ka visiem tiem lauku maz- un sīkzemniekiem, kuru
taksētā zemes vērtība nepārsniedz 3000 latu, un '
graudniekiem un sīkgruntniekiem, kuru saimniecī-
bas nonākušas spaidīgos saimnieciskos apstākļos,
dzēšami valsts_ un pašvaldības nodokļi, sēklas pa-
radi un lopbarības parādi un izsniedzami valsts II-

' dzekli saimniecības atbalstīšanai." —
Šis _ mūsu priekšlikums ir daudz konsekven-

tāks. Kapec? Tāpēc, ka mums ir zināms, ka zem-
nieku savienības vadošo personu rokās ir arī pro-
jekti, kur bez linu piemaksām prasītas piemaksas
arī sviestam, bekonam un, varbūt, arī graudiem;
varbūt arī par šiem ražojumiem izdos kvītes jeb
bonas, ar kuru palīdzību varēs nokārtot dažādus
parādus. Varbūt, ies pat vēl tālāk. Dzīvē ir jau
pierādījies, ka, ja pakāpeniski ievedīsim kādas pie-
maksas, visus lauksaimniekus tās neapmierinās.
Mums taču ir arī tādi lauksaimnieki, kas linus ne-
ražo; tāpat ir arī tādi lauksaimnieki, kas nevar no-
dot ne_graudu, ne sviesta, ne bekona. Laba daļa
Latgale un, varbūt, arī pārējā Latvijā ir tādu lauk-
saimnieka kas nespēj izmantot stāvokli, un tie paliks
tāpat parādos. Ja pieņemtu šo priekšlikumu, tad
visiem

^
lauksaimniekiem būtu pateikts, ka parādus

norakstam un iekārtojam tā, ka tos pamazām norak-
stam. Valdībavarēslikt priekšā likumprojektu, un
tad par to varēs runāt. Ar to būs pateikts, ka visi
lauksaimnieki, kuru zemes vērtība ir no 10 latu līdz
3000 latu — sīkzemnieki, sīkrentnieki un pusgraud-
nieki varēs dzēst savus parādus tādā pašā kārtībā
kā tie, kam iespējams nodot linus, graudus, bekonu,
vai sviestu.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds de-
putātam Kaļļistratovam.

M. Kaljistratovs (vecticībnieks; runā krie-
viski).- *)

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds de-
putātam Špoļanskim.

L. Špoļanskis (Latvijas pagastu un apriņķu paš-
valdību krievu darbinieku savienība; runā krie-
viski) :**) Papildinot to, ko tikko teica divi krie-

*) Runas_ atreferējums nav iesniegts.
**) Runātāja atreferējums.

vu deputāti, atzīstu par nepieciešamu paskaidrot,
kāpēc likumprojekts par 25%' piemaksu par valdī-
bai nodotiem liniem nav pieņemams Latgales zem-
niekiem. Vispirms likumprojekts nav pieņemams
tāpēc, ka tur paredzēts piemaksas dot nevis naudā,
bet norēķināt parādus. Tāda parādu norēķināšanas
kārtība mums nav saprotama un nav pieņemama.
Nauda par nodoto preci jāizmaksā pilnīgi, bez kā-
das ieturēšanas spaidu kārtā. Naudas neizmaksā-
šana nav saprotama pat tiem, kas nemaz linus nesēj.
Rodas tāds iespaids, ka piemaksās nevis par valdī-
bai nodotiem liniem, bet būs vienkārši kaut kāda
norakstīšana, kādas nodokļu daļas atlaišana — ne
visiem, bet tikai dažiem lauksaimniekiem. Tiešām
tā iznāk. Lauksaimnieks par savu preci grib dabūt
pilnu vērtību naudā. Ja būs tāda kārtība, tautā ra-
dīsies tādi ieskati, ka vajaga visiem atlaist nodokļu
parādus. Ja būs tāda norēķināšanās par nodotiem
liniem, pārrakstīšana, pārskaitīšana grāmatvedībā un
tamlīdzīgas operācijas, neizmaksājot naudu, radīsies
iespaids, ka nemaksā naudu, bet samazina nodokļus;
be,tvisi taču grib, lai viņiem samazina nodokļus! Vār-
du sakot — ar tādu kārtību nebūs apmierināti kā tie,
kam pienākas nauda, bet kas to nedabūs, tā arī tie,
kas tādā parādu nokārtošanā redzēs kaut kādu ap-
slēptu nodokļu atvieglošanu.

Mēs, krievu zemnieku pārstāvji, nekādā ziņā
nevaram piekrist tam, ka piemaksas nedod naudā,
tāpat kā pirmo daļu — linu pieņemšanas punktos.

Otrkārt, visi piemaksu materiāli, kvītes un citi
dokumenti nosūtāmi apriņķa valdei, kura norēķinā-
sies ar ministriju. Tas nozīmē to, ka norēķini nr>
kļūs arī tādu apriņķu valžu rokās, kuras pašas ir
ministrijām parādā par nepareizi izlietotām sum-
mām. Vispirms viņas samaksās tos parādus, kur
naudu nav nodevušas zemniekiem lopbarības iegādā-
šanai, bet pēc saviem ieskatiem izlietojušas citām
vajadzībām. Lūk, pie kā novedīs šinī likumprojektā
paredzētā kārtība! Tā dod iespēju vainīgiem —? ne-
mākulīgiem saimniekotājiem izvairīties no tiesas at-
bildības; tā atraisa viņu radīto „cilpu"", bet ne-
atraisa un arī nepadara vaļīgāku cilpu zemnieku
kaklā.

Visdīvainākais šinī likumprojektā ir tas, ka, kaut
gan piemaksa bija domāta pagastu nodokļu parā-
diem, pagastu nodokļus nenorēķina. Arī to nedara!
Šis likumprojekts pasliktina līdzšinējo stāvokli. Ta-
gad atrēķinās sēklas un lopbarības aizdevumus.
Tāda kārtība nepavisam neder. Tanī laikā, kad
mēs domājam par sēklas un lopbarības parādu pil-
nīgu atlaišanu, steigties tos dzēst linu piemaksām
nekādā ziņā nav pielaižams. Ir laiks šos parādus
atlaist vismaz tiem zemniekiem, kuru īpašumu vēr-
tība nepārsniedz 5000 latu. Tagad, kad jādomā oar
to, ko un kā sēt, grib ieturēt summas- sēklas fon-
dam. Tas pierāda, ka nav ne mazākās vēlēšanās
palīdzēt tiem, kam nav iespējams sēt, kas badā sē-
klas labību ir apēduši.

Šīs dažas desmitis latu taču varētu izlietot sē-
klas iepirkšanai. Krēdita tagad nav, uz parāda ne-
ka nedod. Pie tam — lini ārzemēs ir jau kļuvuši
dārgāki, un valdība ar monopolu sāk pelnīt.

Visā šinī linu lietā visdīvainākais ir tas, ka linu
pieņemšanas punktos linus novērtē tā, ka pirmās šķi-
ras linu nemaz nav, bet ārzemēm pārdod pirmās
šķiras linus.

Mēs prasām piemaksas linu cenām izmaksāt
naudā.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds de-
putātam Jukšinskim.

A. Jukšinskis (kristīgo zemnieku un katoļu frak-
cija) : Te, kungi, vairāk sēžu no vietas var redzēt
interesantas lietas: ja nāk runāt uz katedras Tro-
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fimovs, tad droši vien pēc viņa nāk arī Kaļļistratovs,
un Špoļanskis arī negrib palikt iepakaļ. (Starpsau-
ciens: „ _Un nāks_ arī Jukšinskis!") Ja viens krie-
vu pārstāvis runā par kādu jautājumu, tad tūliņ jā-
izsaka savas domas visiem krievu pārstāvjiem.
Viņu runas mums ir jau pazīstamas ne tikai no šīs
Saeimas katedras, bet arī no Saeimas vēlēšanu laika.
Mes zinām »np_KH3 nepB.iro pyccKaro MHiiiicTpa",
zinām Kaļļistratova uzsaukumus un uzstāšanos tau-
tas sapulces, un nekā jauna viņi tagad nav pateiku-
ši. Es Jums, Kaļļistratova kungs, teikšu: atcerie-
ties, ko Jus esat_ solījuši saviem vēlētājiem un ko
viņiem esat runajušij Tāpēc nevajadzētu stāstīt
par citiem. Mes zinām, ka attiecīgas valsts iestā-
des ir jau painteresējušās par Kaļļistratova kungu;
vai tik viņam nebūs jāatbild par musināšanu. No
kāda lauku pašvaldības pārstāvja dzirdēju rakstu-
rīgu Kaļļistratova izteicienu par nodokļu atlaišanu
pludos cietušiem; viņš esot teicis: «HvpaK, kto
njioTHTHa;iorH".Sk_aidrs_ deputāta kungs, ja mēs tau-
tas sapulces izsakām tādus izteicienus, ko tad lai
dara vienkāršs zemnieks! Viņš droši vien domā:
šie kungi_ ir tuvāk tām lietām, viņi labāk zina, kas
ja_dara; tapec nodokļi nav maksājami. Mums ir zi-
nāms, ka_ kāda deputāta brālis nemaksā nodokļus.
Visi skatās ta: deputāts pats nemaksā, deputāta
brālis nemaksā — viņš taču ir gudrāks, viņam ir da-
rīšanas ar likumiem,, un viņš taču, laikam, zina, ka
bus laiki, kad nodokļi tiks dzēsti. Mūsu pašvaldī-
bas tagad ir ļoti kļūmīga stāvoklī, tāpēc nevar likt
priekša tik demagoģisku priekšlikumu — strīpot
visus pašvaldības nodokļus lauksaimniekiem, kuru
zemes platība ir līdz 3 ha liela. Tad jums, kungi,
bija ari jāparedz,kur valdība ņems līdzekļus. (Starp-
saucieni.) Ankipana kungs, ja Jūs domājat tādu
priekšlikumu iesniegt —? mēs lūgsim atbrīvot visus
lauksaimniekus ar zemes platību līdz 27 ha —, tad
esiet tik laipni un pasakait, kur lai pašvaldības tādā
gadījuma ņem līdzekļus. Jūs zināt, ka valsts vēl
nav samaksājusi pašvaldībām 1928. gada atlaistos
nodokļus Ls 1.300.000.— apmērā, un jūs liekat
priekša dzēst visus_ nodokļus! Kungi, padomājiet,
ko jus runājat! Tā var runāt Latgalē kādā tau-
tas sapulcē, vai mītiņā, bet ne šeit, kur mēs sapro-
tam, par ko jus runājat. Te nevar vienkārši stāstīt,
ka tautas sapulcē: nobalsojiet tikai par mūsu nu-
muru, un mēs jums visus parādus dzēsīsim.

Bet es ari saprotu, kāpēc jūs tā runājat. Jūs
runājat tumšām masām. Tām jums tās runas va-
jadzīgas. Bet šeit gan jūs neviena iespaidot neva-
rat, jo katrs deputāts apzinās, ko jūsu runas nozīmē.
ŠeAugstajā namā jūs runājat pāri Augstajam namam
uz laukiem, uz pagastiem, lai parādītu, ka saprotat
viņu neapskaužamo stāvokli, lai parādītu, ka jūs arī
rūpējaties par Latgales sīkzemniekiem, lai parādī-
tu, ka jūs gribat glābt viņus no pašreizējā posta.
Kad jus gribat nākt tuvāk zemniekiem, tad jūs ejat
vel tālāk un sakāt, ka gribat dzēst viņiem visus no-
dokļus, tikai jums to neatļaujot tā buržujiskā val-
dība, kas par Latgales sīkzemniekiem it kā nerū-
pējoties

^
(Starpsaucieni.) Iznāk, kā Kaļļistratova

kungs kādreiz teica: „B jzepeBiie najia jioiuanb, a
KafirmeT ne odpaiiļaeT iia sto BHiiMaHHa". Vai Mi-
nistru kabineta sēde tāpēc jāsasauc? Iedomājieties
tādu brīnumu: sādžā nobeidzies zirgs, un valdība
nekā nedara! (Smiekli.)

Kungi, šodien šim nopietnajam jautājumam jā-
pieiet no citāda redzes viedokļa. Ar lielām mokām
mēs tagadējos grūtajos laikos izkaulējām šo likum-
projektu un dabūjām 25% piemaksas, bet jūs uzska-
tāt šo darbu par pilnīgi nevajadzīgu. Jūs sakāt, ka
šis likumprojekts nemaz neesot vajadzīgs, ka tas
nekam nederot. Izstrādājiet jūs ko labāku, dodiet

jūs ko labāku, tad mēs varēsim jums piekrist! Ka-
mēr jums labāka nav, jāapmierinās ar šo likum-
projektu.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārdu vai-
rāk neviens nevēlas? Debates izbeigtas. — Vai re-
ferents vēlas vārdu? Referents vārdu nevēlas. —
Lieku uz balsošanu pāreju uz pantu lasīšanu. Lūdzu
pacelties tos, kas ir par pāreju uz pantu lasīšanu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret pāreju uz
pantu lasīšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas at-
turas no balsošanas. Tādu nav. Par pāreju uz pan-
tu lasīšanu nodota 41 balss, pret to nodots 18 bal-
su. Pāreja uz pantu lasīšanu pieņemta. — Likuma
virsraksts.

«Likums par piemaksām pie atlīdzības par valdībai no-
dotiem 1931. gada ražas liniem."

Iebildumu pret virsrakstu nav? Virsraksts pie-
ņemts. — Lūdzu nolasīt 1. pantu. (Saucieni no vie-
tām: „Nav vajadzīgs!")

(Par visiem liniem, kas nodoti valstij caur valsts linu
monopolu, laikā no 1931._g. 5. decembra līdz 1932. g. 15. sep-
tembrim, valsts piemaksā 25% no linu un pakulu iepirkšanas
cenām, kādas aprādītas 1931. g. 5. decembra «Valdības Vēst-
neša" 274. num. izsludinātā Finanču ministrijas rīkojumā
Nr. L/l—19.

Piezīme. Piemaksas lauksaimniekiem maksājamas arī
par linu apstrādāšanas fabrikās nodotiem linu stie-
briņiem vai mīstītiem liniem.)

Vārdu neviens nevēlas? Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret 1. panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas
atturas? Arī nav. 1. pants vienbalsīgi pieņemts.
— 2. pants.

(Piemaksu aprēķinus izdara Finanču ministrija pēc linu
pieņemšanas zīmēm, kas ievācamas no linu ražotājiem caur
vietējam pašvaldības iestādēm. Ražotājiem, kas linu pieņem-
šanas zīmes nevar uzrādīt, piemaksas nav aprēķināmas.)

Vārdu neviens nevēlas? Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret 2. panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas
atturas? Arī nav. 2. pants vienbalsīgi pieņemts.
— 3. pants.

Aprēķinātās piemaksas apmēros zīmes īpašniekam ir tie-
sība nolīdzināt savus parādus sēklas fondam un 1929. gadā
saņemtos aizdevumus lopbarības iegādāšanai. Parāda zīmes
iesniedzamas pagasta valdei, kura tās nosūta tālāk apriņiķa
valdei. Varbūtējo piemaksas pārpalikumu izmaksā Finanču
ministrija, uzņemot attiecīgos līdzekļus 1933./34. g. budžetā.)

Deputāts S. Trofimovs iesniedzis priekšli-
kumu—

3. panta pirmā teikuma beigas papildināt ar turpinājumu:
«kā arī pašvaldību nodokļu parādus".

Lūdzu referenta atsauksmi.
Referents A. Dzenis: Šis priekšlikums kommi-

sijā nav apspriests, bet kaut kas līdzīgs gan, runājot
par valsts parādu daļas dzēšanu. Šāds papildinā-
jums ir noraidīts, tā tad man kommisijas vārdā par
tādu pārlabojumu nav iespējams izteikties pozitīvi.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Referents
izsacījās, ka kommisijā deputāta Trofimova priekš-
likums neesot apspriests. Lieku to uz balsošanu.
Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta Trofimova
priekšlikumu. Par deputāta Trofimova priekšliku-
mu nodots 11 balsu. Nepietiekošs balsu skaits.
Priekšlikums atkrīt. — Nobalsošanā nāk 3. pants
kommisijas redakcijā. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret tā pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? 5
atturoties, 3. pants kommisijas redakcijā pieņemts.
— 4. pants.

(Ar saņemtām zīmēm apriņķa valde nolīdzina no Finanču
un Zemkopības ministrijām saņemtos sēklas un lopbarības aiz-
devumus. Zīmes iesūtāmas minētām ministrijām līdz 1932.
gada 31. decembrim.)

Vārdu neviens nevēlas? 4. pants nāk nobalso-
šanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 4. panta pie-
ņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 4. pants
vienbalsīgi pieņemts. — 5. pants.
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(Saņemto piemaksas zīmju vērtību apmērā Finanču un
Zemkopības ministrijas samazina attiecīgos parādus, norak-
stot tos no saimnieciskās dzīves atjaunošanas un sēklas
fondiem.)

Vārdu neviens nevēlas? 5. pants nāk nobalso-
šana. Ludzu pacelties tos, kas ir pret 5. panta pie-
ņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 5. pants
vienbalsīgi pieņemts. — 6. pants.

(Instrukciju šā likuma izvešanai izdod finanču ministris
saziņā ar iekšlietu ministri un zemkopības ministri.)

Vārdu neviens nevēlas? 6. pants nāk nobalso-
šana. Ludzu_ pacelties tos, kas ir pret 6. panta pie-
ņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 6. pants
vienbalsīgi pieņemts. — Deputāts A. Dzenis iesnie-
dzis priekšlikumu —

likumu papildināt ar šādu noslēguma tekstu: «Likums
stājas speķa izsludināšanas dienā."

Vārds deputātam Dzenim.
A. Dzenis (Latgales zemnieku progresīvā ap-

vienība) : Man liekas, ka Saeimai ir puslīdz vienal-
ga, kad likums stājas spēkā, bet praktiski spēkā
stāšanas termiņam ir liela nozīme. Finanču mini-
strija visus darbus jau ir veikusi un tagad tikai gai-
das! likuma pieņemšanu. Jo ātrāk likums stāsies
speķa, jo ātrāk nokārtosies šis sasāpējušais jautā-
jums, lāpēc es arī lūdzu pieņemt manis iesniegto
noslēguma tekstu.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārdu vai-
rāk neviens nevēlas? Lieku uz balsošanu deputā-
ta Dzeņa iesniegto noslēguma tekstu:

«Likums stājas spēkā izsludināšanas dienā."

Lūdzu pacelties tos, kas ir par likuma noslēgu-
ma teksta pieņemšanu. Acīmredzot vairākums.
Likuma noslēguma teksts pieņemts. — Nobalsoša-
nā nāk likums visumā. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret likuma pieņemšanu visumā. Tagad lūdzu pa-
celties tos, kas ir par tā pieņemšanu. Beidzot lū-
dzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Balso-
šanas rezultāts: par likuma pieņemšanu visumā
nodotas 45 balsis, pret tā pieņemšanu nodots 18
balsu. Likums visumā pieņemts. — Redakcijas
kommisijas ziņojums būs nākošajā sēdē.

5. dienas kārtības punkts — ministru pre-
zidenta atbilde uz deputāta E. Sud-
mala u. c. iesniegto jautājumu. Vārds
ministru prezidentam Skujeniekam.

Ministru prezidents M. Skujenieks: Deputāts
Sudmalis vaicā, ar ko ministru prezidents izskaidro
Latvijas-Sociālistisko padomju republiku savienī-
bas neuzbrukšanas līguma ratifikācijas novilcināša-
nas politiku. — Es varu paskaidrot, ka nekādas no-
vilcināšanas politikas šinī lietā nav. Šis ir ārkārtīgi
svarīgs līgums, kam ir tālu ejošas sekas, un šīs ra-
tifikācijas realizēšana, jau līgumu parakstot, tika
nostādīta atkarībā no dažiem priekšnosacījumiem,
kurus es 5. februārī devu preses pārstāvjiem.

Pats galvenais ir tas — es atkārtošu, ko es to-
reiz teicu —, ka „tanī pašā laikā izcila nozīme pie-
šķirama tam, lai līdzīgs līgums būtu noslēgts arī ar
mūsu sabiedroto valsti Igauniju, pie kam Latvijas
valdība ir tanīs ieskatos, ka šiem līgumiem jāstājas
spēkā pēc iespējas drīz un vienā laikā. No šiem ap-
stākļiem Latvijas valdība arī stāda atkarībā parakstī-
tā līguma ratificēšanu." — Tā tad ar šo_ manu 5.
februārī doto paskaidrojumu jau ir atbildēts uzstā-
dītam jautājumam. Te ir iemesli, kas nosacīs ter-
miņu, to laiku, kad jau parakstītais līgums tiks ra-
tificēts.

Friekšsiēdētāja biedrs K. Pauluks: Šis dienas
kārtības punkts izsmelts.

6. dienas kārtības punkts — ārlietu mini-
stra atbilde uz deputāta E. Sudmala

u. c. iesniegto jautājumu. Ministris ir sa-
slimis. Šis dienas kārtības punkts jāatliek.

Nākošais dienas kārtības punkts — likums
par akcīzes nodokli no minerālūde-
ņiem, limonādēm un augļu ūdeņiem.
Referents V. Sanders. Vārds referentam.

Referents V. Sanders: Līdzšinējais likums par
akcīzes nodokli ļno bezalkoholiska kvasa, limonā-
des, augļūdeņa un minerālūdeņiem pastāv jau no
1921. gada; bet ir izrādījies, ka tas ir nepilnīgs un
nav piemērots tagadējiem apstākļiem. Tāpēc val-
dība iesniedza likumu, kas ir pārgrozīts, papildināts
un ir apzīmēts par likumu par akcīzes nodokli no
minerālūdeņiem, limonādēm un augļūdeņiem. Ak-
cīzes nodoklis no visiem šiem ūdeņiem ir atstāts
tas pats, proti — 12 santimu par litru. Bija gan'
projektēts šo akcīzes nodokli paaugstināt līdz 18
santimu par litru, bet kommisijā šāds priekšlikums
izkrita cauri. Kommisijā aizrādīja, ka bezalkoholi-
skie dzērieni jau tagad aplikti ar diezgan lielu no-
dokli, un tādēļ arī paredzams, ka, paceļot akcīzes
nodokli, papildu ienākums nekādi neattaisnotos. Tā-
dēļ arī šāds valdības priekšlikums — paaugstināt
akcīzi, kommisijā neatrada vairākuma.

Citu nekādu sevišķu grozījumu šai likumpro-
jektā nav, ko šeit varētu, atzīmēt. Pārējos pantus
kommisijā pieņēma bez kādiem iebildumiem, un tā-
dēļ finanču, tirdzniecības un rūpniecības kommisi-
jas uzdevumā lieku priekšā šo likumprojektu pie-
ņemt, kā arī lūdzu šim likumprojektam steidzamību.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Referents
liek priekšā steidzamību. Steidzamība nāk nobal-
sošana. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret steidzamī-
bu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Steidzamība
vienbalsīgi pieņemta. — Atklāju vispārīgas deba-
tes. Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk pā-
reja uz pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret pāreju uz pantu lasīšanu. Tādu nav. Kas at-
turas? Nav. Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsī-
gi pieņemta. — Vai Augstais nams vēlas, lai likumu
nolasa? Nevēlas. Likuma virsraksts.

_ (Likums par akcīzes nodokli no minerālūdeņiem, limo-
nādēm un augļu ūdeņiem.)

Vārdu neviens nevēlas? Iebildumu nav? Virs-
raksts pieņemts. — 1. pants.

(No pārdošanai nopildītiem dabiskiem minerālūdeņiem,
talak no mākslīgi izgatavotiem minerālūdeņiem, limonādēm,
augļūdeņiem un citiem mākslīgi izgatavotiem bezalkoholiskiem
dzērieniem, ka šejienes ta ievestiem, ja tos jau neapliek ar
nodokli uz cita likuma pamata, ņemams akcīzes nodoklis.

Finanču ministris ir pilnvarots tuvāk noteikt, kādi dzē-
rieni uz ša likuma pamata apliekami ar akcīzes nodokli.

No vietām, kuras izgatavo šinī pantā minētos dzērienus,
ņemams patenta nodoklis.)

Vārdu neviens nevēlas? Lieku 1. pantu uz
balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 1. panta
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 1.
pants vienbalsīgi pieņemts. — 2. pants.

(Akcīzes nodoklis no minerālūdeņiem, limonādēm u. t. 1.
dzērieniem ņemams 12 sant. no litra.)

Vārdu neviens nevēlas? Iebildumu nav? 2.
pants pieņemts. — 3. pants.

(Patenta maksas lielumu no 1. p. minēto dzērienu izgata-
vošanas vietām nosaka Ministru kabinets.)

Vārdu neviens nevēlas? Iebildumu nav? 3.
pants pieņemts. — 4. pants.

(Akcīzes nodoklis ņemams no pudelēs nopildītiem dzē-
rieniem, apliekot tos ar bandrolēm. Sevišķos gadījumos pēc
finanču ministra tuvākiem nosacījumiem var pielaist arī citādu
šo dzērienu aplikšanas veidu. Bandroles pēc saņemšanas ra-
žotavā, apzīmējamas ar ražotavas nosaukumu.

Bandrolējot nodoklis aprēķināms pēc tilpuma, pie kam
bandroles sadalāmas pēc pudeļu lieluma šādi:

1) pudelēm 1 litra lielumā,
2) „ 1ln „ „ un
3) „ »/? „ „ .)
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Vārdu neviens nevēlas? Iebildumu nav? 4.
pants pieņemts. — 5. pants.

(Pudeles aplīmējamas ar bandrolēm pirms dzērienu iz-
laišanas no ražošanas vietām.)

Iebildumu nav? 5. pants pieņemts. — 6. pants.
(Bandroles uz nodokļu departamenta rīkojumu izgatavo

valsts papīru spiestuvē un nosūta Latvijas bankai pārdošanai,
šā likuma 1. pantā minēto dzērienu ražotājiem. Uz nodokļu
departamenta rīkojumu, bandroles var izdot arī valsts un paš-
valdības iestādēm un amatpersonām. Bandroļu krāsu, formu
un lielumu, kā arī to zīmes un uzrakstus nosaka nodokļu de-
partaments.)

Vārdu neviens nevēlas? Iebildumu nav? 6.
pants pieņemts. — 7. pants.

(Finanču ministris var noteikt summu, par kādu šā likuma
1. pantā minēto dzērienu ražotavu īpašniekiem jāizpērk norē-

ķina gadā bandroles katrai ražotavai. Ražotavu, kura gada
laikā neizpērk noteikto bandroļu daudzumu, var slēgt. Ga-
dījumos, kas pelna ievērību, finanču ministris var atļaut darbī-
bas turpināšanu ražotavās, kas slēgtas uz šā panta pamata.)

Vārdu neviens nevēlas? Iebildumu nav? 7.
pants pieņemts. — 8. pants.

(Tirgotavas drīkst iegūt, uzglabāt un pārdot vienīgi pu-
delēs nopildītus, apbandrolētus dzērienus.)

Vārdu neviens nevēlas? Iebildumu nav? 8.
pants pieņemts. — 9. pants.

(Minerālūdeņu, augļūdeņu u. t. 1. dzērienu ražotavām jā-
ved pēc nodokļu departamenta noteikta parauga grāmata, pu-
delēs nopildīto dzērienu un bandroļu ienākumam un izdevu-
mam. Pilni noraksti no šīs grāmatas par katru notecējušu mē-
nesi, līdz 10 dienai nākošā pēc pārskata mēnesī iesūtāmi no-
dokļu departamentam.)

Vārdu neviens nevēlas? Iebildumu nav? 9.
pants pieņemts. — 10. pants.

(Patentu minerālūdeņu, limonādes u. t. 1. dzērienu ražo-
tavām izdod, ja darbību uzsāk pirmā pusgadā, uz veselu gadu,
bet ja darbību uzsāk otrā pusgadā — uz pusgadu un tas de-
rīgs līdz gada beigām. Pārskata gads minerālūdeņu, Iimonādu
u. t. 1. dzērienu ražotavā, skaitāms no 1. janvāra līdz 31. de-
cembrim. )

Vārdu neviens nevēlas? Iebildumu nav? 10.
pants pieņemts. — 11. pants.

(Uz pudelēm ar šā likuma 1. pantā minētiem dzērieniem,
jābūt etiķetēm,, uz kurām atzīmējams dzēriena nosaukums,
ražotavās firma un atrašanās vieta.)

Aizliegts lietot uz etiķetēm nosaukumus, kuri neatbilst
dzērieniem un var maldināt publiku attiecībā uz dzērienu iz-
gatavošanu un sastāvu.)

Vārdu neviens nevēlas? Iebildumu nav? II.
pants pieņemts. — 12. pants.

(Uz ārzemēm izvedamie šā likuma 1. pantā minētie dzē-
rieni atsvabināmi no akcīzes nodokļa. Tuvākus nosacīju-
mus par šo dzērienu izvešanu uz ārzemēm un atbrīvošanu no
akcīzes nodokļa izdod finanču ministris.)

Vārdu neviens nevēlas? Iebildumu nav? 12.
pants pieņemts. — 13. pants.

_ (Vietas, kur ražo, uzglabā un pārdod šā likuma 1. pantā
minētos _dzērienus, padotas nodokļu ierēdņu uzraudzībai, lī-
dzīgi citām vietām,, kas izgatavo un pārdod ar akcīzes nodokli
apliktas vielas.

Nodokļu departamenta ierēdņiem ir tiesība bez atlīdzības
noņemt no izejvielām un gataviem dzērieniem paraugus iz-
meklē!.

Vajadzības gadījumos finanču ministris var spert vēl se-
višķus uzraudzības soļus attiecībā uz dzērienu izgatavošanu
un pārdošanu, kuras apliek ar akcīzes nodokli uz šā likuma pa-
mata, kā arī padot uzraudzībai visas iestādes, kas pārdod un
lieto ogļskābi.)

Vārdu neviens nevēlas? Iebildumu nav? 13.
pants pieņemts. — 14. pants.

(Pie l._pantā_minēto dzērienu ražotavām jābūt telpām ar
nepieciešamam mēbelēm (galdu un krēslu), kur nodarboties
nodokļu ierēdņiem, kas apmeklē ražotavu. Šinīs telpās uzgla-
bājama akcīzes norēķina grāmata, bandroļu burtnīca un visi
dokumenti, kas attiecas uz akcīzes norēķinu.)

Vārdu neviens nevēlas? Iebildumu nav? 14.
pants pieņemts. — 15. pants.

^Instrukcijas
un rīkojumus šā likuma izvešanai dzīvē un

piemērošanai izdod finanču ministris.)

Vārdu neviens nevēlas? Iebildumu nav? 15.
pants pieņemts. — 16. pants.

(Šā likuma pārkāpumiem piemērojams sodu likums par
akcīzes noteikumu pārkāpumiem (lik. kr. papild. 1920. g. 60 un
lik. kr. 1931. g. 14.)'

Vārdu neviens nevēlas? Iebildumu, nav? 16.
pants pieņemts. — Noslēguma teksts.

(Ar šo atcelti 1921. g. 16. decembra likums par akcīzes no-
dokli no _bezalkoholiska kvasa, limonādes, augļūdeņa, zeltera
un minerālūdeņiem (lik. kr. 234) un 1922. g. 26. oktobra pār-
grozījums (lik. kr. 246) šinī likumā.)

Vārdu neviens nevēlas? Iebildumu nav? No-
slēguma teksts pieņemts. — Nobalsošanā nāk likums
visuma. Lūdzupacelties tos, kas ir pret likuma pie-
ņemšanu visumā. Tagad lūdzu pacelties tos, kas at-
turas no balsošanas. 3 balsojot pret, likums visumā
pj e ņ_e m t s. —_ Redakcijas kommisijas ziņojums
bus nākošajā sēdē.

8. dienas kārtības punkts — likums par
«papildinājuma vekseļu likumos" at-
celšanu. Referents P. Juraševskis. Vārds re-
ferentam.

Referents P. Juraševskis: Valdība ir izdevusi
pagājuša gada, 22. oktobrī likumu, kas pievieno
vekseļu likuma 4. pantam piezīmi, ka no pagājušā
gada 30. novembra nevar izdot vekseļus mazākus
par 50_ latu. Šis likums izdots satversmes 81. panta
kartība un ir tagad spēkā. Juridiskā kommisijā to-
mēr ķeras pie šī likuma apspriešanas. Satversmes
81. panta kartībā izdotus likumus, kam juridiskā
kommisijā piekrīt, mēs kommisijā nemēdzam apska-
tīt; bet šo likumu mēs apskatījām tāpēc, ka pēc ju-
ridiskas kommisijas domām šis likums neatbilst mū-
su saimnieciskam vajadzībām.

Valdībamotivēdama šo likumu, saka, ka gribē-
jusi pasargāt iedzīvotājus no liekas kreditēšanās,
gribējusi pasargāt iedzīvotājus no lieku mantu
pirkšanas, gribējusi pasargāt pilsoņus no liekiem ne-
produktīviem izdevumiem. Vadoties no šīm do-
mam, lai mazinātu saimniecisko krizi, valdība ir aiz-
liegusi ar šo likumu mazākus aizdevumus. Juridi-
ska kommisijā atzina, ka ar šādiem vekseļiem arī
agrākos laikos dzīve nav bijusi normāla. Agrākais
kreditēšanas veids bija parādu zīmes, uz kurām pa-
rakstījās galvenais parādnieks un galvinieki; tās
bija ļoti labas un bija iegājušās mūsu saimnieciskā
dzīve. Tomēr agrākas_ valdības, laikam dzīdamās
pec zīmognodevam, paradu zīmes iznīdēja un ieveda
ve_kseļus, kur_us_ vajadzēja atjaunot pēc katriem 3
mēnešiem; _ tāda kārta pec katriem 3 mēnešiem pil-
sonim bijajasamaksa valstij zīmognodeva. Tā tad mo-
tīvs, kapec parādu zīmes likvidēja, bija, lai valsts
ieņemtu vairāk nodevu. Ja tagad valdība saka, ka
gribētu pasargāt iedzīvotājus no liekas pirkšanas un
liekiem izdevumiem, tad šāds motīvs mūs nepārlie-
cina. Šo likumu ir ļoti viegli apiet, jo vajaga tikai
izdot vekseli par 51 latu un tanī pašā laikā otrā pusē
uzrakstīt, ka sarhaksats_ 40 latu; tā jūs dabūjat
vekseli par 11 latiem,un tā arī mēdz praktizēt. Otra
lieta, vekselī, kuru mēdz izdot blanko, pēc tam, kaut
vai šodien, ļoti viegli ierakstīt agrāku termiņu. Un
tas nav nekāds noziegums, ne grēks, ne pārkāpums.

Te saka, ka pilsoņi it kā ņemtu vairāk preču
neka vajadzīgs. Bet šai lietai ir arī otra puse: ja
vekseli zem 50 latu nevar izdot, bet tai pašā laikā
citāds kredits ne firmā, ne kasē nav iespējams, tad
tas pamudina_ pilsoņus ņemt vairāk nekā vajadzīgs.
Bez tam zināma loģika ir vajadzīga katrā likumā,
un tāda vajadzīga arī vekseļu likumā. Tāda loģika
agrāk arī bija; tad bija mazas summas, par kurām
nevarēja pat sūdzēt. Agrāk bija runa par 10 kapei-
kām un noteikums, ka lietas zem tādas vērtības ne-
maz nav apspriežamas. Ja valdība negribēja atļaut
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rakstīt vekseļus līdz 50 latu, tad tālāk vajadzēja ie-
likt paradu taisīšanas aizliegumu un vispār aizliegt
taisīt parādus līdz 50 latu, citiem vārdiem sakot —
izņemt no tiesas kompetences sūdzības līdz 50 latu.
Tas būtu loģiski, un Latvijas pilsoņi līdz 50 latu ne-
kādus parādus netaisītu. Tikai vienam veidam, proti
— vekseļu veidam taisīt tādu izņēmumu nav loģiski.
Mes Jau ta esam pieraduši pie visādām apiešanām,
jau ta esam pieradinājuši savus pilsoņus pie visādiem
knifiem, ka apiet likumus, ka to uzskata par veiklī-
bu; kur tadnu vēl lielāka likuma apiešana var būt
iespējama, ka pie šī likuma!

Valdība gribējusi izskaust liekus izdevumus. Tas
arī ir pretstata ar mūsu agrāko valdību, jo agrākās
valdības arvien centās cik iespējams kreditēt visā-
dos veidos, piemēram, izsniedzot aizdevumus melio-
rācijai, izsniedzot sēklas aizdevumus u. c; bet ta-
gad pariet otra kontroversē, ka tādus parādus nevar
taisīt. Ta ir tāda nekonsekvence, kas nevar labi at-
saukties, uz saimniecisko dzīvi. Visus šos motīvus
juridiskā kommisijā apsvēra un atzina, ka šis likums
ir nevajadzīgs un tāpēcatceļams. Šislikums izdots
satversmes 81. panta kārtībā, tā tad pastāv; tāpēc
juridiskai kommisijai bija jāpieņem formula par šī
likuma atcelšanu.

Ievērojot minētos motīvus, lūdzu piekrist juri-
diskas kommisijas atzinumam un pieņemt likuma
caurskatīšanai steidzamības kārtību.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents liek priek-
ša_ steidzamību. Nobalsošanā nāk steidzamība.
Ludzu pacelties tos, kas ir pret steidzamību. Tādu
nav. Kas atturas? Arī nav. Steidzamība vienbal-
sīgi pieņemta. — Atklāju vispārīgas debates. Vārds
deputātam Ulmanim.

K. Ulmanis _ (zemnieku savienība): Augstais
nams! Kad pagājušā gada oktobrī toreizējā valdība
izdeva šo likumu, tad tiešām bija tā, kā te nupat aiz-
rādīja referenta kungs, un valdības nolūks un vēlē-
šanas bija, aizliedzot vekseļus zem 50 latu, mazināt
vai kavētlieku, nevajadzīgu parādu taisīšanu. Ma-
zo veksehšu pieņemšana nav nekas vairāk kā cil-
vēka pavedināšana vieglprātīgi taisīt parādus. Bet
tas nav viss! Tanī pašā laikā, kad, parakstot vekse-
li, mantas var nopirkt ļoti viegli, domājot, ka vekse-
li nāksies samaksāt tikai pēc 3, vai 6 mēnešiem, vai,
varbūt, to varēs pagarināt, pavedina pirkt arī liekas
un nevajadzīgas mantas.

Pagājušā rudenī mūsu tirdzniecības preču ap-
maiņā bija sagaidāms tāds stāvoklis, un tāds pats ir
vel tagad, ka bija jāskatās, lai nevajadzīgi netiktu
paceltas preču cenas. Tīri dabīgi: jo lielāks visā-
du preču pieprasījums, kaut arī mazos daudzumos,
jo vieglāk noturēt cenas, vai pat tās pacelt — un
pacelt bez vajadzības. Tāpēc tālākais nolūks bija —
samazināt preču pieprasījumus, lai ar pieprasījumu
samazināšanu aizkavētu cenu sacelšanu un nedotu
nekāda iemesla, nekāda pamatojuma gadījumiem,
kad būtu vēlēšanās cenas pacelt. Tā tad bija no-
doms ne tikai aizkavēt taisīt veltīgus parādus un
pirkt nevajadzīgas preces, bet arī samazināt piepra-
sījumu un raudzīt aizkavēt neattaisnojamo cenu. pa-
celšanu.

Tālāk pagājušā rudenī, tāpat kā tagad, daudz
cilvēkiem bija novērojama tieksme nevilkt naudu
no kabatas, bet maksāt vekseļiem. Tā kā cilvēki
pie mums paraduši rīkoties ar vekseļiem, tad tīri
dabīgi, ka visu maksāja nevis naudā, bet gan iz-
rakstīja papīrīšus. Šī vekseļu rakstīšana par ma-
zām summām, ko tik viegli varēja izdarīt, veicināja
apgrozībā esošās naudas samazināšanos. Tā tad
šo likumprojektu pieņēma ari, lai stātos pretim, nau-
das izvilkšanai no apgrozības. Tādi motīvi bija to-
reiz. Tas man arī tagad jāsaka šī likuma aizstāvē-

šanai, jo es ņēmu vārdu, lai runātu pretim referen-
ta kunga izteiktām domām. Pēc manām domām li-
kumam katrā ziņā jāpaliek spēkā.

Paskatīsimies, kādi vekseļi apgrozās; tad jūs
vel skaidrāk varēsit slēgt, gūt vēl lielāku skaidrību,
ap ko lieta grozās. Man še ir protestēto vekseļu
saraksts par novembra mēnesi. Pavisam protestē-
ti 40.000 vekseļu, kopsummā par apmēram 9.000.000
latu._ No šī kopskaita — 40.000 vekseļu mazo vekse-
ļu, sakot ar Ls 3.— līdz Ls 50.—, novembra mēnesī
protestēti 7644, kopsummā par 428.000 latu vai 5%
no visas protestēto vekseļu naudas kopsummas un
38%' no vekseļu: skaita. Vidzemē mazo vekseļu
protestēti 563 vai 24%; no visas vekseļu kopsum-
mas un 5% no naudas kopsummas. Kurzemē un
Zemgalē protestēti 2435 mazi vekseļi vai 33%' no
visu vekseļu kopskaita un 6% no naudas kopsum-
mas. Latgalē protestēti 3689 vekseļi vai 34% no
visa protestēto vekseļu kopskaita un 8% no naudas
kopsummas. Pavisam kopā iznāk, ka mazo niecī-
go vekseļu ir 14.000 vai 35%' no visu protestēto
vekseļu kopskaita; bet naudas daudzums — 4%.

Ko te redzam? Redzam, ka mazo vekseļu pro-
testešana, acīmredzot,, ir prasījusi milzīgu, darbu —
14.000 papīru, 14.000 dokumentu, 35%i no visu pro-
testēto vekseļu skaita. Ar 14.000 vekseļu, kas ir
35% no visiem protestētiem vekseļiem, protestēto
vekseļu skaitli esam pacēluši uz 40.000. Bet tas vēl
nav viss, jopar šo darbu ir arī jāmaksā, kur šie pa-
pīri nak un iet.

Cik šo vekseļu protestēšana maksā? Kā zi-
nāms, šo mazo vekseļu protestēšana izmaksā
Ls 1. Ls 2.— gabalā; pie tam ir tā, ka valsts
un pašvaldības dabū apmēram 10—30 santimu, tā
tad, ka redzat, pavisam niecīgu naudu; viss cits,
tie 2 un 3 lati, aiziet citu izdevumu segšanai. Ja ņe-
mam šos 14.000 vekseļu un rēķinam naudā Ls 2.—,
vai L§ 3,— gabalā, dabūjam ap 40.000 latu. — Bei-
gas iznāks, varbūt, vel vairāk parādu, ne 40.000, bet
pat 50.000, vai 60.000 latu, t. i. 10%—15% no kop-
summas, i

Man šķiet, ka tiešām ir pienācis laiks padomāt
par šo mazo vekseļu izskaušanu, lai tādu nemaz ne-
būtu, lai tie vispār izkristu no apgrozības, jo tie ti-
kai apgrūtina. (Starpsauciens.) Tāpēc, man liekas,
katra ziņa jāatzīst, ka šos vekseļus ir nepieciešami
izņemt no apgrozības; es tāpēc vēlreiz saku, ka
šis likums jāatstāj spēkā. Iedzīvotājiem, arī tirgo-
tajiem no šiem mazajiem vekseļiem nekāda labuma
nav_ Tas, ka šādi vekseļi agrākos gados atļauti,
nebūt nenozīme, ka tam tā jābūt uz mūžīgiem
laikiem.

Beigu beigās vēl man jāsaka, ka mēs varam iz-
tikt_ arī bez tiem lieliem ienākumiem, kas pašlaik
ienāk no vekseļu protestiem. Jau toreiz, kad šo li-
kumu rakstīja, paceļas balsis, ka no apgrozības jā-
izņem vekseļi ne tikai par 50 latu, bet ari par 100
latu. To atmeta un teica, ka sākumā pietiks ar 50
latu.

Nesen mēs sākām dzirdēt aizrādījumus, ka, ja
mums izdotos nokārtot zināmā apmērā parādus,
būtu ļoti svarīgi — kas prasītu sevišķi pamatīgu no-
skaidrošanu — visstingrākā veidā ierobežot vekse-
ļu rakstīšanu, sevišķi zīmējoties uz lauciniekiem.
(Sauciens no vietas: _„Kas _tad viņus aicināja taisīt
parādus!") Tanī paša laika paceļas jautājums, ka
mums vajadzētu pāriet atkal uz parādu zīmēm, se-
višķi attiecībā uz lauku ražotājiem, jo vekseļus paš-
reizēja stāvoklī atzīst par tādiem, kas nav piemē-
roti lauku gausai apgrozībai, gausai ražošanas gai-
tai, ka būtu vajadzīgi pavisam citādi parādu raksti
— parastas parādu zīmes.
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Referenta kungs aizrādīja, kādi motīvi bijuši
kommisijai, kas to pamudinājuši atzīt šo likumu par
atceļamu. Starp citiem motīviem bijis arī tāds, ka
šo vekseļu likumu varot viegli apiet. Varbūt arī
citi likumi ir kaut kādā veidā vieglāk, vai grūtāk
apejami. Vai tad tādēļ šie likumi jāatceļ? Tas pa-
mudinot ņemt vairāk preču nekā vajadzīgs. Tas ir
tikai izņēmums, tāpat kā izņēmums būs tas, ka šo
vekseļu tikumu centīsies apiet.

Vispār_ vajagot aizliegt taisīt parādus, arī pret
citiem paradu rakstiem. Es ļoti lūdzu tos kungus,
kas šeit runāja unvel runas, tāpat arī referenta, kun-
gu, kam šis jautājums ļoti labi pazīstams, pateikt,
kapec vekseļus raksta un kāpēc tos liek rakstīt.
Paradu piedzīšana uz vekseļu pamata ir daudz
vieglāka un atraka neka uz citu parādu zīmju pa-
mata; tapec vekselis ir tik ļoti izplatījies. Jāsaka,
ka šo paradu summa nav sevišķi liela. No 8.679.000
latu protestēto vekseļu summa ir 431.000 latu. Tā
ir sameraneliela. Jāsaka, ka arī šai summai apgro-
zība vispār var būt negatīva nozīme, ja apgrozība
pa daļai_ notiktu skaidrā naudā, bet parādu taisīša-
na tai bus ļoti negatīva nozīme.

Pastiprinot no savas puses to, pie kādiem ie-
skatiem toreiz _— oktobra mēnesī turējās valdība,
šo _ likumu izstradāma, es lūdzu_Augsto namu. to at-
stāt speķa, jo tas ir viens no tādiem likumiem, kas,
kaut arī šaurosapmeros, ir_ tomēr labu darījis, labu
dara un darīs vel arī turpmāk.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bachmanim.

_K. Bachmanis (progresīvā apvienība): Augsti
gādātie tautas vietnieki! Būtu ļoti labi, ja mēs vis-
par_ varētu izsargāt mušu tautu no parādiem; vēl
labāk būtu, ja mes varētu izsargāt no parādiem ma-
zos cilvēkus, kas rīkojas ar summām zem 50 latu,
unit sevišķi zemniekus. Bet tas taču dzīvē nav ie-
spējams!

Mēs esam piedzīvojuši, ka agrāk mūsu valsti
ir bijuši tādi cilvēki, kas taisni ir mācījuši lielos
zemniekus taisīt parādus, ir mācījuši vecos lielos
saimniekus un tirgotājus ņemt no valsts kases, cik
tik var. Ta tad ir bijuši „labvēļi", kas lieliem zem-
turiem un tirgotajiem ir devuši iespēju plašos ap-
mēros izmantot valsts kreditu. Tagad nu nāk šeit
zemnieku savienības kungi, kas saka, ka mazajiem
cilvēkiem vajagot iecelt aizbildņus, t. i. aizstāv liku-
mu neatļaut izdot vekseļus par summām, mazākām
par 50 latu. Tas jau ir tīrs aizbildniecības priekšli-
kums.

Bet ar ko tad nu. motivē šo aizbildniecības
priekšlikumu? — Saka, ka šie mazie cilvēki esot
vieglprātīgi taisījuši parādus. Pirmo reizi dzir-
dam likumdošanas darbā un agrākās valdības motī-
vos tādas lietas par maziem cilvēkiem. Pašlaik ap-
grozība esot liels vairums vekseļu par sīkām sum-
mām. Tas pieradot, ka iedzīvotāji plaši izmantojot
šo mazo vekseļu krēditu un vieglprātīgi iegādājoties
uz kredīta dažādas mantas. Kā tad mēs varam no-
saukt visus mazos cilvēkus, mazos tirgotājus, maz-
zemniekus, kas rīkojas savās mazās saimniecībās
ar mazam summām, par vieglprātīgiem? Tāds mo-
tīvs likumdošanā no valdības puses vispār nav pie-
laižams. Vai mēs drīkstam visu mūsu darba tautu
apvainot, ka viņa ar mazām summām rīkojusies
vieglpratīgj? Viņai_ taču nav bijis iespējams rīko-
ties ar liel_am summām un lieliem krēditiem!

Ja mesgribētu nostāties uz tāda viedokļa, ka
maziem cilvēkiem gribētu noliegt krēditu līdz 50 latu,
tad, no valsts viedokļa izejot, jārada cits ceļš, kā vi-
ņiem palīdzēt. Viņu saimniecībām, viņu mazajā
zemnieku saimniecība, mazo laužu tirdzniecībā jā-
atrod cits ceļš. Te cienījamais iepriekšējais runātājs

Ulmaņa kungs aizrādīja, ka agrākā — viņa valdība,
kas tos ierobežojumus izdevusi, izgājusi no princi-
pa_— pārtraukt vieglprātīgu rīcību ar naudu, viegl-
prātīgi vekseļus izdodot. Tad vajadzēja iet vēl tā-
lāk un atcelt visus likumus, kas runā par šo pašu
kreditu lietu. Spēkā vēl ir palikuši citi likumi. Ja
jus gribat attiecināt šo parādību uz Latgali, tad tur
ir palikuši spēkā X sējuma pirmajā daļā 2036. un
2056. panti, _ kas paredz aizdevumu zīmes, kuras ir
daudz vairāk sarežģītas nekā vekseļi. Šīm aizde-
vumu zīmēm, ko var izsniegt par saņemtiem kredī-
tiem, ir tādas pašas priekšrocības kā vekseļiem, bet
tas paliek; tikai tās prasa vēl lielākus izdevumus
un grūtības lietas_ kārtošanā, no kā cienījamais
iepriekšējais runātājs gribēja brīdināt. Aizdevumi
taču katram cilvēkam ir vajadzīgi un neizbēgami.
Arī maziem cilvēkiem tie nepieciešami, jo viņi tāpat
nevardzīvot bez krēditiem — ne zemnieks, ne mazs
tirgotājs, ne mazs iedzīvotājs pilsētā. Visiem kre-
dīti ir vajadzīgi. Es saprastu, ja valdība atrastu kā-
du iespēju vispār atvieglot mazo cilvēku kreditēšanu
un_ iekārtot to bez nodokļiem, bez aplikšanām; tad
mes varētu piekrist mazo vekseļu atcelšanai; bet
nedot vieta neka labāka, tikai atcelt visu agrāko
kartību, ir nepielaižami.

Mums taču paliek spēkā arī vietējo civillikumu
III sejuma_ nosacījumi. Tur 2995. pantā ir noteikta
kartība_ka aktus apliecināt; tur aizrādīts, ko darīt,
lai varētu apliecināt saņemto krēditu. Tālāk kādā
cita pantaparedzets tas pats notariāta nolikuma no-
teikums,ka apliecināt darījumus. Tā tad ar apsprieža-
mo

^
likumumes tikai cilvēkiem ņemsim iespēju izdot

Ietākas kreditu zīmes, vekseļus, un piespiedīsim vi-
ņus iepriekš iet pie notāra, sagādājot viņiem, lielus iz-
devumus jau pirms krēdita saņemšanas. Kas cilvē-
kiem bezparada zīmes apliecināšanas dos kādu sum-
miņu roka, vai tirdzniecības preci? Bez tādas nedos.
Ta tad, atceļot vekseļus, piespiedīs mazos cilvēkus
iet pie notāra un apliecināt parāda zīmi, lai tā baudītu
zināmas priekšrocības piedzīšanas gadījumā.

Kādu ceļu ir gājusi valdība, kas 1931. gadā iz-
deva likumu, ka nedrīkstizdot vekseļus, mazākus
par 50 latu? Viņa ir gājusi aizbildniecības ceļu.
Šo ceļu ir gājušas agrākās Krievijas valdības un arī
mušu valdība līdz 1924. gadam. Krievu valdība ar
1903.gada likumu un agrāko likumu bija atstājusi
speķa nevis 50 latu cilvēku robežu, bet noteiktu
šķiru principu. Tagad mēs turpretim šķirojam valsts
pilsoņus divas kategorijas: vienā ir pilsoņi ar
vekseļiem līdz 50 latu, kuriem tos tagad grib no-
liegt, un otra — pāri par 50 latu. Es saprotu Krie-
vijas likumdošanas principus, kad vispārīgi aizliedza
vekseļus izdot garīdzniekiem, zemniekiem, precē-
tam sievām, neprecētām sievietēm, bez tirdzniecī-
bas zīmes. — Krievijas valdība vēlāk šos ierobežo-
jumus atmeta. Tāpat Latvijas valdība 1924. gadā
atmeta šos Krievijas likumu ierobežojumus, un
vekseļu likuma 2. pants nosaka, ka vienkāršo un
pārvedu vekseļu saistības var_ uzņemties visas per-
sonas, kuram likums atļauj_ stāties parādu saistībās.
Ta tad mušu valsts sakuma likumdevēji ir atzinuši,
ka Krievijas likums ir nepareizs. To ir atzinusi arī
pati Krievija un jau cara laikā atcēlusi šos ierobežo-
jumus un aizbildniecību. Vai tad mēs nu tagad,
savas valsts pastāvēšanas četrpadsmitajā gadā, gri-
bēsim uzņemties _aizbildniecību par zemniekiem un
mazākiem tirgotājiem, atstājot brīvas rokas tikai tu-
rīgākiem zemniekiem un lieliem tirgotājiem? Man
šķiet, ka šai jautājuma jau spēlē lomu šķiru polīti-
ka. Bet ja jau mēs atstājam brīvas rokas tiem, kas
rīkojas ar vekseļiem pāri par 50 latu un bauda valsts
un citus kreditus, tad mums tās jāatstāj arī nabadzī-
gākiem valsts pilsoņiem mazāku summu robežās.
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Te referenta kungs jau aizrādīja, ka likumu
varēšot arī apiet. Sakait, vai mums vajadzīgs at-
kāpties no valdības 1924. gada principiem un nostā-
ties uz viedokļa, kas noliedz trūcīgākiem zemnie-
kiem iegādāties par mazākām summām preces un
zemkopības rīkus! Ar to mēs tikai pārtrauksim vi-
sas nabagu ļaužu operācijas, nedodot tai vietā nekā
cita. Ja mums izdosies nokārtot šo jautājumu ci-
tādi, ja mēs mūsu trūcīgākiem valsts iedzīvotājiem
varēsim sagādāt labāku stāvokli, tad varēsim runāt
citu valodu.

Man jāsaka, ka ir jau slikti, ja parādi jātaisa, bet
mazie zemnieki taču arī grib dzīvot. Zemnieki par
50 latu var iegādāties kādus darba rīkus. Te man
starpsaucienā aizrādīja, ka par 50 latu varot ne labu
govi nopirkt. Es teikšu vēl: daudz ko var nopirkt!
Bet tagad mēs ar 1931. gadā izdoto likumu pārtrau-
cam zemniekiem vekseļu krēditu, spiežam viņus iet
pie notāra un apliecināt parāda zīmes, tā tad spie-
žam darīt to, no kā te viens iepriekšējais runātājs
jau biedināja. Mēs spiežam taisīt izdevumus jau
iepriekš; turpretim, ja būtu atļauts izdot vekseli,
tad to taču varētu samaksāt termiņā un bez kādām
lielām grūtībām izvairīties no iepriekšējas aplieci-
nāšanas izdevumiem.

Te aizrādīja uz zīmognodokli, bet tas taču jā-
maksā kā vienā, tā otrā gadījumā; tas būtu jāmaksā
arī tad, kad izdotu parādu zīmi.

Es nedomāju, ka tā ir liela polītika — dalīt valsts
pilsoņus divās daļās: vienai, kas gribēs izdot vekse-
ļus zem 50 latu, to neļaus, bet otrai pilsoņu daļai, kas
vekseļus izrakstīs pāri par 50 latu, to atļaus. Tāpēc,
ievērojot visu to, ko te teica referenta kungs un ko
es teicu, progresīvā apvienība balsos par juridiskās
kommisijas priekšlikumu, t. i. par agrākās valdības
izdoto papildinājumu vekseļu likumos noraidīšanu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Lūkinam.

A. Lūkins (kristīgais darba bloks): Godājamie
deputātu kungi! Kristīgā darba bloka uzdevumā
man jāpaziņo, ka kristīgais darba bloks balsos par ju-
ridiskās kommisijas priekšlikumu atcelt to ierobežoju-
mu,ka vekseļus drīkst rakstīt tikai sākot ar Ls 50.—.
Tas balsos par šo priekšlikumu pirmkārt tāpēc, ka
nevar atzīt tādu stāvokli, ka viena pilsoņu daļa savā
valstī būtu it kā nepilntiesīga: kas vieniem atļauts,
tas otriem nē. Arī aiz lietderības es atzīstu, ka ne-
vienlīdzība, kas pilsoņiem tagad uzspiesta, nav pie-
laižama un nav lietderīga — nav lietderīga sevišķi
uz laukiem, kurus it kā gribētu aizstāvēt. —?

Ņemiet jūs tādu gadījumu, ka rudenī laucinie-
kam jāsāk kult, un viņam vajadzīga petroleja, vai
nafta; - viņš nevar vēl labību pārdot, tāpēc ka tā
nav izkulta un maisos sabērta, un nav viņam nau-
das, ar ko petroleju, vai naftu iegūt. Naftas, vai
petrolejas pārdevējs zina, ka no laucinieka naudu
iegūs. Var jau to izsūdzēt ar lieciniekiem, bet tas
prasa laiku, sevišķi, ja summa nebūs liela — lai tad
nu iet ar lieciniekiem uz tiesu un tiesājās. Tā tad no
vienas puses pārdevējs labprāt nedos savu petrole-
ju un naftu uz krēdita, un no otras puses laucinieks
nekā neiegūs.

Vēl es gribu aizrādīt uz vienu lietu — ka šis ie-
robežojums ir pilnīgi neciešams Latgalē, proti — pil-
nīgi juridiski, uz likuma pamata. Civilprocesa liku-
ma 133. pants nosaka, ka aizdevumus, mazākus par
Ls 50.—, nevar pierādīt ar liecinieku liecībām. Ja nu
lauciniekam tā kurpe ļoti spiež, un viņš nevar iegūt
krēditu, viņam cits nekas neatliek, kā_pardot_ kādu
govi, lai tādā veidā tiktu pie naudas. Tāpēc mēs bal-
sosim par juridiskās kommisijas priekšlikumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Vinteram.

Krājumā Saeimas Stenografu
birojā Rigā. Saeimas laukumā,

J. Vinters (agrāko naudas noguldītāju un citu
cietušo partija): īsumā gribu pakavēties pie Ulma-
ņa kunga iebildumiem. Ulmaņa kungs šo savā ziņā
sīko likumprojektu uzskata par svarīgu agrākās val-
dības darbības pierādījumu saimnieciskā politikā.
Ulmaņa kungs domā, ka ar šī likuma nepieņemšanu
izglābs visus Latvijas zemniekus no krizes stāvokļa.
Viņš savā runā skaidri pateica, ka agrākās valdības
izdotais likums ir labumus nesis un nesīs. Kādi tad
nu tie labumi ir? Par to viņš nekādus skaitļus,
nedz datus neminēja; bet, spriežot pēc viņa runas,
iznāca tā, ka valdība ar šo likumu bija domājusi pa-
zemināt rūpniecības ražojumu cenas. Sakait,
kungi, vai tā nav pārāk naiva domāšana, ka ar šo
likumprojektu varēs pazemināt rūpniecības ražoju-
mu cenas! Vai tad Ulmaņa kungs nezināja citus lī-
dzekļus un paņēmienus, kā pazemināt rūpniecības
ražojumu cenas, kā panākt samēru starp lauksaim-
niecības un rūpniecības ražojumiem?

Otrkārt Ulmaņa kungs teica, ka cilvēki esot pā-
rāk sīksti ar naudu, ka neviens negribot laist naudu
no savām kabatām laukā, turot to zeķē un tāpēc
rakstot vekseļus. Tas ir galīgi nepareizi. Neviens
cits kā Ulmaņa kungs vainīgs pie tā, ka ļaudis naudu
tur zeķē un raksta papīrus. Jūs radījāt neuzticību
bankām un kredītiestādēm, izdodot dažādus kon-
fiskācijas likumus, kas ļaudīm rādīja, ka naudu ne-
drīkst laist apgrozībā. Šāds apgalvojums ir nepa-
matots, tam nav nekāda iemesla.

Ulmaņa kungs arī aizrādīja, ka ļaudis taisot
briesmīgi daudz parādu, it sevišķi zemnieki. Ja ru-
nā par zemnieku parādiem, tad man jāsaka, ka ir jau
stipri par vēlu nākt šai lietā ar šādiem sīkiem
plāksterīšiem. Atcerēsimies tikai 1928. gadu un 1925.
gadu! Kas bija tie, kas atklāti runāja un teica sa-
viem partijas biedriem: taisait iespējami vairāk pa-
rādu! Ņemiet naudu, kur un cik jūs dabūjat! Mēs
gādāsim par to, ka jūs ar vienu pūru rudzu varēsit
to atmaksāt. — Redziet, tie bija zemnieku savienī-
bas aprindu cilvēki, kas tā aģitēja. Tagad jūs esat
noveduši zemniekus tik tālu, ka viņi ar savas saim-
niecības kārtējiem ienākumiem nespēj deldēt pat ne
savu parādu procentus. Ar šiem plāksterīšiem taču
lieta nav labojama!

Jūs tagad sevišķi interesējaties par vekseļiem
līdz 50 latu. — Līdz 50 latu! Tās taču nav jūsu ap-
rindas! Desmit latu, divdesmit latu, trīsdesmit latu
vekseļus raksta tikai nabadzīgie ļaudis — strādnieki,
amatnieki, rokpeļņi, varbūt arī kāds jaunsaimnieks.
Vecsaimniekus jūs tā neglābsit. Vecsaimnieki raksta
vekseļus par dauz lielākām summām, un viņi ir
spiesti tos rakstīt par lielākām summām.

Nekāda lietderība neprasa šo agrākās valdības
izdoto likumu atstāt spēkā. Ja jūs to prasāt, tad tas
tikai pierāda, ka jums nav nekāda plāna, ne sistēmas
saimnieciskā dzīvē, bet jūs gribat ķerties kā slīkonis
pie salmiņa, lai kaut kā glābtu saimniecisko stāvokli.
Vainīgi esat jūs paši.

Tālāk Ulmaņa kungs aizrādīja, ka briesmīgi
daudz naudas izdodot par vekseļu protestēšanu, un
viņā spīdēja zināmā mērā skaudība — es skatījos, kā
viņš pašķielēja uz Juraševska kungu. Notāri daudz
pelnījot u. t. t. Kungi, taču tāpēc vien mēs nevaram
iesniegt tik nepamatotu likumprojektu, vai likuma ie-
rosinājumu! Ja jūs atzīstat, ka notāri par vekseļu
protestēšanu daudz pelnī, sakait, vai tad, ja cilvē-
kiem būs jānodod piedzīšanā parāda zīme, kad 2%
vietā būs jāmaksā 4% tiesas nodokļa, liecinieku nau-
das u. t. t., zemniekiem nebūs jāizdod daudz vairāk
nekā.tagad, kad vekseļus piedzen vekseļu likumā pa-
redzētā kārtībā.

Aiz šiem iemesliem es atzīstu par nepieciešamu
balsot par kommisijas likumprojektu.

10
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds referentam.
Referents P. Juraševskis: Pret motīviem, ko mi-

nēja Ulmaņa kungs, varu minēt sekojošos pret-
motīvus.

Ulmaņa kungs teica, ka viņi domājuši pazemināt
preču cenas. Viņš domājis tā, ka tad būšot mazāk
pircēju, un tirgotāji būšot spiesti pazemināt cenas,
lai preces varētu pārdot. Man liekas,ka ir taisni ot-
rādi: ja pie tirgotāja jāpērk uz krēdita, tad tirgo-
tajam_ jāņem dārgāk, jo daudz var iet zudumā. Ja
tirgotajam nebūs nekāda pierādījuma, viņš šo nau-
du zaudēs. Tā tad, domājot par šiem zaudējumiem,
cenas jāpaaugstina, nevis jāsamazina.

Pavisam dīvains ir aizrādījums, ka vekseļi doti
tapec, ka pircējs gribējis naudu pjaturēt kabatā —
nauda viņam esot gan bijusi, tomēr viņš to neesot
devis, bet rakstījis vekseļus. Šis pierādījums, cik es
pazīstu pilsoņu psīcholoģiju, neiztur ne mazākās kri-
tikas.

Vēl es gribu aizrādīt Ulmaņa kungam uz vienu
lietu. Ir taču lauku aizdevu kases, kas aizdod ma-
zākas summas —_ teiksim, 100 latu. Krājaizdevu ka-
seprasa norēķināties termiņos. 100 latu uzreiz būs
grūti atmaksāt, bet pa 5, pa 10 latiem tomēr šo sum-
mu dzēsīs. Bet ja nu šī summa būs nodzēsta līdz
50 latiem, ko tad darīs? Tad būs uzreiz jāsamaksā
visi 50 latu._ Ta tad lauciniekam būs jāpārdod kādas
2 govis, Ta taču, Ulmaņa kungs, būs laucinieku ruī-
nešana un nekāda ziņā nebūs panākts tas, ko Jūs vē-
laties.

Ulmaņa kungs vēlas, lai nebūtu mazo papīru
plūdu un lai nesanāktu mazo vekselīšu tik daudz, ka
viņu protestēšana neatmaksātos. Cik es zinu, šie
mazie vekselīši lielā skaitā nemaz protestā nenāk;
bet ir viena cita lieta: ja tirgotājs par aizdoto preci
saņem vekseli, tad viņš rēķinās ar iespējamību to
piedzīt, un vekseļu piedzīšana ir daudz ērtāka lieta
neka katra citaprocēdūra. Te atkrīt jebkāda lie-
cinieku nopratināšana, garā tiesāšanās, bet vienkār-
ši miertiesnesis uz vekseļa uzliek rezolūciju, ja tas
protestēts. Ja nebūs vekseļu, tad tirgotājam būs jā-
sūdzas pec savam grāmatām, būs jāizsauc liecinieki,
jāizliek termiņi un lieciniekiem taču visiem jāmaksā
dienas maksas. Radīsies lielāki tiesas izdevumi.
Ja sudzes parastā kārtībā bez vekseļiem, tad prāva
iznāks dārgāka. Valstij jācenšas dabūt nodokļus,
bet ja līdz 50 latu vekseļu nebūs, tad nodokļi būs lie-
lāki visos gadījumos, kad aizņemsies piemēram
10—20 latu, jo zīmognodeva būs jānomaksā it kā par
50 latu vekseli. Aizņemoties parastā kārtībā 10 latu
pret vekseli, jāmaksā daudz mazāk.

Es domāju, ka visi minētie iebildumi,nav dibināti,
un lūdzu Augsto namu piekrist kommisijas lēmumam.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk pār-
eja uz pantu lasīšanu. 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. Par pāreju uz pantu lasī-
šanu nodotas 44 balsis, pret — 7 balsis, atturējušos
nav. Pāreja uz pantu lasīšanu pieņemta. — Lūdzu
nolasīt likuma virsrakstu. (Saucieni no vietām: „Nav
vajadzīgs!") — Nobalsošanā nāk virsraksts.

(Likums par ..papildinājuma vekseļu likumos" atcelšanu.)
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret virsraksta pie-

ņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Arī nav. Virs-
raksts vienbalsīgi pieņemts. — Nobalsošanā nāk li-
kuma teksts.

(Papildinājums vekseļu likumos, kas izdots satversmes
81. panta kartība 1931. g.22. oktobrī (lik. kr. 210), ar šo atcelts. )

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret likuma teksta pie-
ņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Arī nav. Liku-
ma teksts vienbalsīgi pieņemts. — Beidzot nāk no-

balsošana likums visumā. Lūdzu pacelties tos,kas ir
par likuma pieņemšanu visumā. Tagad lūdzu pacel-
ties tos, kas ir pret tā pieņemšanu. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas. Par likuma pieņemšanu
visuma nodotas 47 balsis, pret — 7 balsis, atturē-
jies 1. Likums visumā pieņemts. — Redakcijas
kommisijas ziņojums būs nākošajā sēdē.

9. dienas kārtības punkts — papildinājums
vekseļu likumos. Referents P. Juraševskis.
Vārds referentam.

Referents P. juraševskis: Šis papildinājums
liek priekša pievienot 9. pantam piezīmi, ka tad, ja
vekseļa devējs neprot rakstīt, tam jāierodas pie no-
tāra, un notāram jāapliecina paraksts. Te nu val-
dībagrib atvieglot parakstu apliecināšanu rakstīt ne-
pratējiem uz laukiem, nododot to pagasta tiesai, bet
Latgale — pagasta valdei.

Kommisijā, pārrunājot šo jautājumu, aizrādīja se-
kojošo. Rakstīt nepratējiem vekseļu izdošana būtu
cik iespējams apgrūtināma, jo rakstīt nepratējs, kas,
varbūt, maz saprot saimnieciskas lietas, ir tāda per-
sona, kam nebūtu ieteicams izdot vekseļus. Aiz šī
iemesla juridiska kommisijā liek priekšā šo projektu
noraidīt. Vel jo vairāk kommisijā par to domāja ie-
vērojot, ka mums ir vekseļu likums, kas izdots 1924.
gada 11. septembrī un kas atļauj stāties parādu sai-
stības visiem pilsoņiem, arī zemniekiem, kam tas
agrāk nebija atļauts; tapec šis projekts noraidāms.
Vel bija tāds aizrādījums, ka pagastu tiesas ierodas
uz sēdi tikai _reiz_ mēnesī. Ja turpretim būs vaja-
dzīgs apliecināt kādu vekseli, tad būs jāsasauc spe-
ciāla sēde, kas nebūs iespējams. Latgalē parakstu
apliecināšanu izdarīs pagastuvaldes, bet tām arī būs
jāierodas uz sevišķu sēdi. Tā tad būs liels darbs ka-
mēr rakstīt nepratējs sadabūs personas, kas aplie-
cinātu viņa parakstu. Aiz šiem iemesliem juridiskā
kommisijā guva pārliecību, ka likumprojekts norai-
dāms.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Atklāju vispārīgas
debates. Vardu neviens neveļas? — Nobalsošanā
nak pāreja uz pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret pāreju uz pantu lasīšanu. (Starpsaucieni;
troksnis.) — Juridiska kommisijā liek priekšā papil-
dinājumu vekseļu likumos noraidīt. Vispirms liekuuz balsošanu pāreju uz pantu lasīšanu. Lūdzu pacel-
ties tos, kas ir par pāreju uz pantu lasīšanu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir pret pāreju uz pantu lasī-
šanu. (Starpsaucieni.) — Ludzu, vēlreiz pacelties
tos, kas ir par pāreju uz pantu lasīšanu. Tādu nav.
Papildinājums vekseļu likumos noraidīts.

10. dienas kartības punkts — pārgrozījumi
un papildinājumi likumā par virsdie-
nesta karavīriem. Referents B. Kalniņš.
Vārds referentam.

Referents B. Kalniņš: Godātie deputātu kungi!
Armijai pārejot uz saīsinātu dienesta laiku, karavīru
skaitu palielināja ar virsdienesta karavīriem. Šo
virsdienesta karavīru stāvoklis nebija ar likumu no-
teikts, un tapec vajadzēja papildināt likumu par virs-
dienesta karavīriem.

_Tālāk, sakarā ar dažiem likumiem, kas pēdējā
la__ izdoti, tāpat arī ar to papildinājumiem, galvenā
kārta ar likumu par dienesta gaitu armijā un noteiku-
miem par atalgojumu, nepieciešami papildināt likumu
par virsdienestakaravīriem, lai novērstu pretrunas,
kas tagad likuma radušas.

Bez tam man kā referentam jāaizrāda, ka es ie-
sniedzu dažus redakcionālas un noskaidrojošas dabas
papildinājumus dažos pantos, kurus, diemžēl, kara
lietu kommisijā savlaicīgi _nav izdarījusi.

Kommisijas uzdevumā lūdzu steidzamību.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš j Referents liek priekšā

steidzamību. Nobalsošana nak steidzamība. Lūdzu
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pacelties tos, kas ir pret steidzamību. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. Steidzamība vienbalsīgi pieņem-
ta. Atklāju vispārīgas debates. Vārdu neviens ne-
vēlas? Nobalsošanā nāk pāreja uz pantu lasīšanu.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret pāreju uz pantu lasī-
šanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Pāreja uz
p.a.ntu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. Vai Augstais
nams vēlas, lai likumu nolasa? (Saucieni no vietām:
„Nav vajadzīgs!") To neviens nepieprasa. Nobal-
sošanā nāk virsraksts.

(Pārgrozījumi un papildinājumi likumā par virsdienesta
karavīriem.)

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret virsraksta pie-
ņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Virs-
raksts vienbalsīgi pieņemts. — Ievada teksts.

(Likumā par virsdienesta karavīriem (lik. kr. 1925. g. 69
un 1929. g. 20 un 166) izdarīt sekojošos pārgrozījumus un
papildinājumus:)

Iebildumu nav? Ievada teksts pieņemts. — I
daļa. Ievada teksts.

(3., 12. p. ar 1. un 2. piezīmi, 15. p. ar piezīmi, 25. p. ar
1. un 2. piezīmi un 27. pantu izteikt šādi:)

Iebildumu nav? I daļas ievada teksts pieņemts.
— 3. pants.

(Pirmo gadu pēc pieņemšanas virsdienestā skaita kā pār-
baudīšanas laiku virsdienesta karavīra derīguma novērtēša-
nai. Ja _šinī laikā viņš izrādās dienestam nepiemērots, vai ja
viņš nevēlas palikt dienestā, viņu atlaiž no dienesta katrā laikā,
uzteicot_ 2 nedēļas iepriekš, vai arī tūliņ, izmaksājot algu par
2 nedēļām uz priekšu.)

Iebildumu nav? 3. pants pieņemts. — 12. pants.
(Virsdienesta karavīriem ierādāmas dienesta telpas kara-

spēka daļas vai iestādes novietojumā. Dienesta telpa var būt
atsevišķa, vai no vispārējām kareivju telpām savrup atdalīta
telpa, vienam vai vairākiem 1 virsdienesta karavīriem kopā.
Dienesta telpas virsdienesta karavīriem piešķiramas ar brīvu
apkurināšanu un apgaismošanu pēc kara resorā noteiktām
normām.

1. piezīme. Rotas virsseržantam pēc iespējas ierādāma
atsevišķa istaba.

2. piezīme. Dienesta telpa, ja apstākļi to prasa, var būt
arī kopēja ar kareivjiem telpa.)

Iebildumu nav? 12.pants pieņemts. — 15. pants.
(Virsdienesta karavīriem, kuriem ir ģimene, vai kas uz-

tur trūcīgus un darba nespējīgus vecākus, bez 1.22. pantā mi-
nētam dienesta telpām, ja iespējams, ierādāms arī valsts dzī-
voklis, pēc noteikumiem par dzīvokļu piešķiršanu kara resora
darbiniekiem (lik. kr. 1925. g. 164), par kuru izdarāmi atvilkumi
no algas pec noteikumiem par valsts darbinieku atalgojuma IIIN daļu (lik. kr. 1929. g. 156).

Virsdienesta karavīri, kuriem ir ģimene, vai kas uztur
trūcīgus un dajba nespējīgus vecākus, ja viņiem valsts dzī-
voklis nav ierādīts, saņem sevišķu dzīvokļa naudu 3,5% ap-
mēra no pamatalgas.

Piezīme. Virsdienesta karavīri saņem malku pēc notei-
kumiem par kurināmo materiālu izsniegšanu kara
resorā.)

Iebildumu nav? 15. pants pieņemts. — 25. pants.
(Miera laika virsdienesta karavīrus var atvaļināt no aktī-

vā kara dienesta:
1) uz paša vēlēšanos, 'izņemot mobilizācijas gadījumu un

kad flote atrodas ārvalstu ūdeņos;
2) slimības dēļ saskaņā ar 19. pantu; šādā gadījumā iz-

maksājams 3 mēnešu atalgojums uz priekšu;
3) disciplinārā kārtā uz rotas komandiera ierosinājumu

par disciplināriem pārkāpumiem un vispār par sliktu
uzvešanos, nolaidīgu un nekārtīgu dienesta pienākumu
izpildīšanu, vai» ja virsdienesta karavīrs izrādījies ne-
piemērots virsdienesta ieņemamam amatam; atvaļi-
not disciplināra kārtā, katrā gadījumā iepriekš izda-
rāma izziņa atvaļināšanas iemeslu noskaidrošanai; ga-
līgs lēmums par atvaļināšanu disciplinārā kārtā pie-
krīt divizijas komandierim;

4) 3. pantā pare_dzētos gadījumos;
5) karaspēka dalās vai iestādes izbeigšanas, pārveido-

šanas, pārorganizēšanas vai štatu samazināšanas ga-
dījumā — pēc likuma par algas izmaksu kara resora
darbiniekiem iestāžu likvidēšanas vai amatu skaita sa-
mazināšanas gadījumos (lik. kr. 1922. g. 77); šajos ga-
dījumos, ja nav brīvu_ vietu ar līdzīgu vai augstāku
atalgojumu — izmaksājams atalgojums par 3 mēne-
šiem uz priekšu;

6) uz tiesas sprieduma pamata;

7) maksimāla vecuma dēļ — virsdienesta instruktorus
pec 46, _bet virsdienesta kareivjus un instruktorus-
arodpratējus pēc 56 gadu vecuma sasniegšanas; virs-
dienesta instruktorus, kas sasnieguši maksimālo vecu-
mu, bet kam līdz pensijas izdienai iztrūkst 2 gadu vai
mazāk, divizijas komandieris var atstāt virsdienestā
šā laika nodienēšanai.

1. piezīme. Virsdienesta karavīra atvaļināšana izdarāma
vēlākais 2 nedēļas pēc tam, kad viņam paziņots lē-
mums vai rīkojums par atvaļināšanu.

2. piezīme. Visur, kur šai likumā minēti vārdi: rotas,
pulka un divizijas komandieris, ikkatrs no tiem at-
tiecas arī uz priekšniekiem ar līdzīgām vai augstā-
kam tiesībām.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 27. pants.
(Šinī likumā instruktoriem paredzētās tiesības un priekš-

rocības attiecas uz visiem tiem armijas un flotes virsdienesta
instruktoriem (kaprāļiem, seršantiem, virsseržantiem, bots-
maņiem un virsnieku vietniekiem), kuri ieņem instruktoru ama-
tus; _virsdienesta_ kareivjiem un instruktoriem-arodpratējiem
piemērojami vispārējie noteikumi par karaspēka amatu sarak-
sta (lik. kr. 1925. g. 139) ierindotiem darbiniekiem, ja šinī li-
kuma nav noteikts citādi. Virsdienesta instruktori-virsnieku
vietnieki, ieņemot virsniekiem, administratīviem virsniekiem
un kara ierēdņiem štatosparedzētus amatus, saņem atalgojumu
pec ieņemamiem amatiem, kā norādīts noteikumos par valsts
darbinieku atalgojumu III daļā (lik. kr. 1929. g. 156) un citos
noteikumos_ par šiem darbiniekiem, bet izpildot amatus, ku-
ros paredzēti virsdienesta kareivji vai instruktori-arodpratēji,
ka šie darbinieki. Virsdienesta instruktoru, virsdienesta ka-
reivju un instruktoru-arodpratēju amatus nosaka štati.)

Referents B. Kalniņš liek priekšā
27. panta otrajā teikumā pēc vārda „arodpratējiem" ie-

spraust vārdus „un instruktoriem, kas ieņem virsdienesta ka-
reivju un instruktoru-arodpratēju vietas", bet priekšpēdējā tei-
kuma strīpot vārdus „bet izpildot amatus, kuros paredzēti virs-
dienesta kareivji vai instruktori-arodpratēji kā šie darbinieki",
atvietojot tos ar sekojošiem vārdiem:

«iestājoties virsdienestā pirmo reizi, viņi saņem šā liku-
ma 13. p. tabele paredzētos ietērpa priekšmetus".

Nobalsošanā nāk 27. pants ar referenta priekšā
liktiem pārlabojumiem. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret 27. panta pieņemšanu pārlabotā veidā. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. 27. pants pārlabotā veidā
vienbalsīgi pieņemts. — II. daļa. Ievada teksts.

(l.,_4., 6., 7., 10., 11. p. 1. piezīmi, 14., 19., 23. un 24. pantu
grozīt šādi:)

Iebildumu nav? II daļai ievada teksts pieņemts.
— 1. panta pārgrozījums.

(1. pantā pirmā teikumā vārdus „vecākos ārrindas ama-
tos" atvietot ar vārdiem „instruktorus-arodpratējus". Šāpanta
piezīmes pedejo teikumu strīpot.)

Referents B. Kalniņš liek priekšā
1. panta p_ēdējo teikumu strīpot un atvietot ar šādiem vār-

diem^ _„Aktīva obligātoriska dienesta kareivju amatos, uz pa-
šu velēšanos, var atstāt vai pieņemt virsdienestā kareivjus,
instruktorus un instruktorus-arodpratējus ar aktīvā obligāto-
riska dienesta kareivjiem paredzēto atalgojumu un tiesībām.
Šādu virsdienesta atstājamo karavīru skaitu nosaka kara mi-
nistris."

Lieku uz balsošanul. panta pārgrozījumu ar re-
ferenta priekša likto pārlabojumu. Lūdzu pacelties
tos, kasir pret 1. panta pārgrozījuma pieņemšanu
pārlabota veida. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
1. panta pārgrozījums pārlabotā veidā vienbalsīgi
pieņemts. — 4. panta pārgrozījums.

(4. panta otrā teikumā „6. panta" vietā likt „15.. panta".)
Iebildumu nav? 4. panta pārgrozījums pieņemts.

— 6. panta pārgrozījums.
(6. pantā strīpot vārdus „un pārdēvē".)

. _ Iebildumu nav? Pieņemts. — 7. panta pārgro-
zījums.

(7. panta 2. punktā strīpot teikuma pēdējo dalu: „ar ar-
mijas komandiera atļauju" un pēdējā teikumā: „pulka koman-
diera" atvietot ar vārdiem: „pulku komandieru". Šā panta
beigas pievienot_ jaunu teikumu: «Pārvietošanai dienesta labā
un pec paša velēšanas, vajadzīga armijas komandiera atļauja".)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 10. panta pārgro-
zījums.

(10. pantā strīpot „lik. kr. 1925. g. 133, III d.".)
10*
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Iebildumu nav? Pieņemts. — 11. panta pārgro-
zījums.

(11. pantā vārdus: „Ārrindas virsdienesta karavīri" at-
vietot ar vārdiem «Virsdienesta kareivji un instruktori-arod-
pratēji" un vārdus: «vispārējiem noteikumiem par papildu algas
izmaksu kara resora darbiniekiem" atvietot ar «noteikumu par
valsts darbinieku atalgojumu III daļu (lik. kr. 1929. g. 156)".)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 14. panta pārgro-
zījums.

(14_ .panta pēdējo daļu «viņu algas apmērs noteicams pēc
augstākā amata, kuru instruktors ieņēmis tai gadā, kad no-
tikusi atvaļināšana" atvietot ar sekojošo: «līdz iecelšanai ama-
tā viņi saņem algu pēc virsštata normām par 2 kategorijām
zemāk nekā viņi saņēmuši pēdējā gadā, kad notikusi atvaļi-
nāšana, bet ne zemāku par pēdējo algas kategoriju".)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 19. panta pārgro-
zījums.

(19. panta pēdējā teikumā strīpot vārdu «vispārējo".)
Iebildumu nav? Pieņemts. — 23. panta pārgro-

zījums.
(23. panta pirmā teikumā vārdus: «uz virsnieka vietas

izpildītāju amatu" atvietot ar vārdiem «virsnieka vietnieka
pakāpes iegūšanai"..)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 24. panta pārgro-
zījums.

(24. pantā vārdus: «uz deķleitnanta vietnieka amatu" at-
vietot ar «virsnieka vietnieka pakāpes iegūšanai".)

Iebildumu nav? Pieņemts, — III daļa. Ievada
teksts.

(Papildināt likumu ar šādu 2. panta 2. piezīmi.)
Iebildumu nav?- III daļas ievada teksts pie-

ņemts. — 2. pants.
(2
2. piezīme. Disciplināra kārta atvaļinātos virsdienesta

karavīrus var uzņemt no jauna virsdienestā ar tā
divizijas komandiera atsauksmi, ar kā lēmumu virs-
dienesta karavīrs atvaļināts.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — Referents B.
Kalniņš liek priekšā

pēc III daļas ievietot šādu tekstu:
«Tabeli priekšmetiem, izsniedzamiem virsdienesta kara-

vīriem vienreizēji pie iestāšanās virsdienestā (pielikums virs-
dien. karavīru likuma 13. p.) papildināt ar: «1 vidus josta".

Tabeli virsdienesta karavīru apgādei ar ietērpa priekš-
metiem un piederumiem (pielikums virsdienesta karavīru li-
kuma 10. p.) papildināt ar: «1 darba cepure, ziemas"."

Lieku referenta iesniegto tekstu uz balsošanu.
Iebildumu nav? Tas pieņemts. — IV. daļa.

(8. pantu strīpot.)
Iebildumu nav? IV daļa pieņemta. — Nobalso-

šana nak likums visumā pārlabotā veidā. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret tā pieņemšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. Likums visumā pārlabotā veidā
vienbalsīgi _p i e_ ņ e m_t s._ — Redakcijas kommisijas
ziņojums bus nākošajā sēde.

9. dienas kārtības punkts — likums par da-
žu tiesas spriedumu izpildīšanas at-
likšanu obligātoriska aktīvā kara
dienesta karavīriem: Referenti B. Kalniņš
un J. Pabērzs. Vārds kara lietu kommisijas referen-
tam Bruno Kalniņam.

Referents B. Kalniņš: Šī likuma nepieciešamība
ir radusies sakara ar to, ka kara klausībā iesaukto
pilsoņu obligātoriska aktīvā kara dienesta laiks ta-
gad ir ļoti īss. Ja karavīrus, kas atrodas obligātori-
ska aktīva kara dienestā, kara dienesta laikā ļautu
ne tikai tiesāt un sodīt, bet ja viņiem ļautu arī pie-
spriesto sodu izciest, viena daļa kareivju būtu ilgāku
laiku atrauta no apmācībām. Apmācību gaita nav
iespējama, ja zināms skaits kareivju nevar piedalī-
ties^ zināma skaita kareivju atraušanās

no apmācības
kavē arī atlikušo kareivju apmācību. Tā kā šis
skaits pec statistiskiem datiem ir diezgan liels, tad
apmācība rastos diezgan lielas neērtības. Tas bija
motīvs nepieciešamībai izdot likumu par dažu tiesas

spriedumu atlikšanu obligātoriska aktīvā kara diene-
sta jesauktiem karavīriem. Šo lēmumu 1930. gada
jūlija pieņēma Kara ministrijas padome, un jau toreiz
— 1930. gada decembrī kara ministris iesniedza to
Saeimai.

Kara lietu kommisijas vārdā lieku priekšā pie-
ņemt šo likumu steidzamības kārtībā un pieņemt to
tāda veida, ka. daži panti attiektos uz kara klausības
likumu, bet ka procesuāla norma arī uz kriminālpro-
cesa un kara tiesu likumiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds juridiskās kom-
misijas referentam Paberzām.

Referents J. Pabērzs: Visumā pievienojos ie-
priekšējam referentam. Gribu tikai piezīmēt, ka li-
kums attiecas uz gadījumiem, kad iesaucamie karadienesta ir sodīti par tādiem nodarījumiem, ko viņi
izdarījuši pirms iesaukšanas kara dienestā. Uz tiem
nodarījumiem, ko viņi izdarījuši, būdami kara diene-
sta, šis likums,neattiecas, un par tiem viņiem sods jā-
izcieš tūliņ.

Priekšsēdētājs P.Kalniņš: Referenti liek priekša
steidzamību. Nobalsošana nāk steidzamība. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret steidzamību. Tādu nav.
Kas atturas? _ Nav. Steidzamība vienbalsīgi, pie-
ņemta. — Atklāju vispārīgas debates. Vārdu neviens
neveļas? Nobalsošana nak pāreja uz pantu lasīšanu.
Ludzu pacelties tos, kas ir pret pāreju uz pantu lasī-
šanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Pāreja uz
pantu lasīšanu viebalsīgi pieņemta. Vai Augstais
nams veļas, lai likumu nolasa? To neviens nepie-
prasa. Nobalsošana nak likuma virsraksts.

(Likums par dažu tiesas spriedumu izpildīšanas atlikšanu
obligātoriska aktīva kara dienesta karavīriem.)

Iebildumu nav? Virsraksts pieņemts. — I no-
dalījums.

(Karaklausības likumu (lik. kr. 1923. g. 94) papildināt ar
šādu jaunu 27. pantu:_

27. Obligātoriska aktīvā kara dienesta karavīriem uz-
liktie sodi — ieslodzījums cietoksnī, ieslodzījums cietumā, vai
arests, vai ar arestu atvietots naudas sods par noziedzīgiem
nodarījumiem, kas izdarīti pirms iesaukšanas kara dienestā,
nav izpildāmi līdz obligātoriska aktīvā kara dienesta beigām,
bet gadījumos, ja_ minētiem karavīriem obligātoriska aktīvā
kara dienesta laika jāizcieš sods pec tiesas sprieduma, kura
izpildīš _ana nav atliekama, tad augstāk minētie sodi izpildāmu
saskaņa ar noteikumiem par sodu kopību.)

Iebildumu nav? I nodalījums pieņemts. — II no-
dalījums.

(Kriminālprocesa likumu (1926. g. izd.) 976. pantu papil-
dināt ar šādu 9. punktu un piezīmi:

976.
9) sprieduma izpildīšana, ar kuru uzlikts obligātoriska ak-

tīva kara dienesta esošam karavīram, ieslodzījums
cietoksnī vai cietuma, vai arests, vai ar arestu atvie-
tots naudas sods, vai arī šos sodus atvietojošie militā-
rie sodi, par noziedzīgiem nodarījumiem, kas izdarīti
pirms iesaukšanas kara dienestā, atliekama līdz obli-
gātoriska aktīva kara dienesta beigām.

Piezīme. Ja karavīram, kuram uz šā panta 9. punkta pa-
mata sprieduma izpildīšana_ atlikta, obligātoriska ak-
tīva kara dienesta laika jāizcieš sods pēc spriedu-
ma, kura izpildīšana nav atliekama, tad arī atliktais
spriedums izpildāms saskaņā ar noteikumiem par
sodu kopību.)

Iebildumu nav? II nodalījums pieņemts. — III
nodalījums.

(Kara tiesu likumu (1869. g. kara lik. kop. XXIIV gr.) 1112.
pantu papildināt ar šādu 6. punktu un piezīmi:

1112
6) spried_uma izpildīšana, ar kuru uzlikts obligātoriska

aktīva kara dienesta esošam karavīram ieslodzījums
cietoksnī vai cietumā, vai arests, vai ar arestu at-
vietots naudas sods, vai arī šos sodus at-
vietojošie militārie sodi, par noziedzīgiem nodarīju-
miem, kas izdarīti pirms iesaukšanas kara dienestā, at-
liekama līdz obligātoriska aktīvā kara dienesta beigām.

Piezīme. Ja karavīram, kuram uz šā panta 6. punkta
pamata sprieduma izpildīšana atlikta, obligātoriska

aktīva kara dienesta laikā jāizcieš sods pēc tiesas
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sprieduma, kura izpildīšana nav atliekama, tad arī
atliktais spriedums izpildāms saskaņā ar noteiku-
miem par sodu kopību.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — Nobalsošanā nāk? likums visuma. Ludzu pacelties tos, kas ir pret li-
kuma pieņemšanu visumā. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. Likums visuma vienbalsīgi pieņemts. —
Redakcijas kommisijas ziņojums būs nākošajā sēdē.

Iesniegts priekšlikums —
_ tūlīt apspriest lēmumu par Valsts kontroles padomes un

kolleģijas locekļu apstiprināšanu.

Iebildumu nav? Tas pieņemts.
Nākošais dienas kārtības punkts — lēmums

par Valsts kontroles padomes un kol-
leģijas locekļu apstiprināšanu. Refe-
rents J. Pabērzs. Vārds referentam.

Referents J. Pabērzs: Pagājušā gadā saskaņā
ar likumu par Valsts_ kontroli no Valsts kontroles pa-
domes ir izstājies Pēteris Vanags, bet no Valsts kon-
troles kolleģijas — Valdemārs Markaus, Oļģerts Ves-
seris un Kārlis Ozoliņš. Ministru kabinets visas mi-
nētas personas ir iecēlis tanīs pašos amatos, kādus
viņas līdz šim ir ieņēmušas, t. i. Pēteri Vanagu par
Valsts kontroles padomes locekli un Valsts kontroles
kolleģija Valdemāru Markau'u, Oļģertu Vesseri un
Kārli Ozoliņu._ Apskatot šo jautājumu publisko tie-
sību kommisijā, pret minētiem kandidātiem ierunas
nepaceļas, un publisko tiesību kommisijā liek priekšā
Augstajam namam visas minētās personas apstipri-
nāt am_atos_ kādos viņas liktas priekšā, proti — ap-
stiprināt Pēteri Vanagupar Valsts kontroles pado-
mes locekli un Valdemāru Markau'u, Oļģertu Ves-
seri un Kārli Ozoliņu par Valsts kontroles kolleģijas
locekļiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vispirms nāk nobal-
sošana Pētera Vanaga apstiprināšana par Valsts kon-
troles padomes locekli. Balsošana būs aizklāta. Lū-
dzu izdalīt zīmītes! Tie, kas balso par Pētera Va-
naga apstiprināšanu par Valsts kontroles padomes
locekli, lai atstāj uz zīmītēm „par"; kas balso pret,
lai atstāj „pret"; kas atturas, lai atstāj „atturas".
Baltas zīmītes uzskatīs par nederīgām. — Vai visi
deputāti saņēmuši zīmītes? Vai zīmītes izpildītas?
Lūdzu salasīt zīmītes! — Vai visi nodevuši zīmītes?
No jauna zīmītes neviens nepieprasa. Iebildumu nav.
Lūdzu saskaitīt zīmītes! — Balsošanas iznākums:
pavisam izdalītas_ 66 zīmītes, tik pat daudz saņemtas
atpakaļ; par Pētera Vanaga apstiprināšanu par
Valsts kontroles padomes locekli nodotas 47 balsis,
pret apstiprināšanu nodots 16 balsu, atturējušies 2,

viena zīmīte nodota nederīga. Pēteris Vanags apsti-
prināts par Valsts kontroles padomes locekli.

Tālāk — Valsts kontroles kolleģijas locekļu ap-
stiprināšana. Vispirms — Valdemārs Markaus. Lū-
dzu izdalīt zīmītes! Balsošanas kārtība būs tāda
pati kā iepriekšējā. — Vai visi deputāti saņēmuši zī-
mītes? Vai visi izpildījuši zīmītes? Lūdzu salasīt
zīmītes! — Vai visi nodevuši zīmītes? No jauna zī-
mītes neviens nepieprasa. Iebildumu nav. Lūdzu
saskaitīt zīmītes! ?— Balsošanas rezultāts: pavisam
izdalītas 62 zīmītes, tikpat daudz saņemtas atpakaļ;
par Valdemāra Markau'a apstiprināšanu par Valsts
kontroles_ kolleģijas locekli nodotas 44 balsis, pret
apstiprināšanu nodots 15 balsu, atturējies 1, 2 zīmītes
nederīgas. Valdemārs Markaus apstiprināts par
Valsts kontroles kolleģijas locekli.

Nākošais apstiprināmais ir Oļģerts Vesseris. Bal-
sošanas kārtība tāda pati kā iepriekšējā. — Vai visi
deputāti saņēmuši zīmītes? Vai zīmītes izpildītas?
Ludzu salasīt zīmītes! — Vai visi nodevuši zīmītes?
No jauna zīmītes neviens nepieprasa. Iebildumu nav.
Lūdzu saskaitīt zīmītes! — Balsošanas rezultāts: par
Oļģerta Vessera apstiprināšanu par Valsts kontroles
kolleģijas locekli nodotas 37 balsis, pret — 25 balsis,
atturējušies 2, 3 zīmītes nederīgas. Oļģerts Vesseris
apstiprināts par Valsts kontroles kolleģijas locekli.

Nākošais, kas likts priekšā apstiprināšanai par
Valsts kontroles kolleģijas locekli, ir Kārlis Ozoliņš.
Balsošanas kārtība tāda pati kā iepriekšējā. — Vai
visi deputāti saņēmuši zīmītes? Vai visi izpildījuši
zīmītes? Lūdzu salasīt zīmītes! —? Vai visi nodevuši
zīmītes? Jaunas zīmītes neviens nepieprasa. Ie-
bildumu nav. Lūdzu saskaitīt zīmītes! — Balsoša-
nas rezultāts: pavisam izdalītas 66 zīmītes, tikpat
daudz saņemtas atpakaļ; par Kārļa Ozoliņa apstipri-
nāšanu par Valsts kontroles kolleģijas locekli nodo-
tas_36 balsis, pret apstiprināšanu nodots 17 balsu, at-
turējušies 10, 3 zīmītes nederīgas. Kārlis Ozoliņš
apstiprināts par Valsts kontroles kolleģijas locekli.

Deputāts V.Firkss liek priekšā publisko tiesību
kommisijā deputāta S. Vitenberga vietā ievēlēt de-
putātu M. Dubinu. Iebildumu nav? Tas pieņemts.
— Deputāts A. Eglītis liek priekšā deputātu lietu iz-
meklēšanas kommisijā deputāta D. Apiņa vietā ievē-
lēt deputātu G. Mīlbergu. Iebildumu nav? Tas pie-
ņemts.
, Iesniegts priekšlikums —

nākošo Saeimas plenārsēdi noturēt š. g. 22. martā pīkst. 17.
Iebildumu nav? Tas pieņemts.
Nākošāsēde būs 22. martā pīkst. 17.
Sēdē slēgta.

(Slēgta pīkst. 22.50.)
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_ Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta.

Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi; redakci- >
jas kommisijas ziņojumi; ārlietu ministra atbilde uzdeputāta E. Sudmala u. c. iesniegto jautājumu;
tieslietu ministra atbilde uz deputāta J. Višņas u. c.
iesniegto jautājumu; _ pec tam turpināsies jau agrākizsludināta dienas kartība, papildināta ar pārgrozī-jumiem likuma par apdrošināšanas nodevu, pārgro-zījumiem un papildinājumiem agrārās reformas li-kuma I daļa, pārgrozījumu kriminālprocesa likumu
643. panta, pārgrozījumiem un papildinājumiem li-
kuma par valsts archīvu, likumu par agrākām Lie-
pājas cietokšņa un kara ostas zemēm, likumu attie-
cība uz nolīgumu par tirdzniecisko prasību kārto-
šanu starp_ L.atviju un Franciju. — Pie dienas kārtī-
bas deputāti J._ Birznieks, J. Bērziņš, E. Laimiņš
u. c. liek priekša —

„17. dienas kārtības punktu likt dienas kārtības 2. vietā."
Pie šī priekšlikuma vārdu neviens nevēlas?

Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas
ir par deputāta J. Birznieka u. c. priekšlikumu.
Acīmredzot vairākums. Deputāta J. Birznieka
priekšlikums pieņemts; 17. dienas kārtības punktu
apspriedīsim ka 2. — Deputāts A. Zaķis liek
priekša —

dienas kārtības 11. punktu pacelt 6. vietā.
Pie šī priekšlikuma vārdu neviens nevēlas?

Lieku to uz balsošanu. Ludzu pacelties tos, kas ir
pardeputata Zaķa priekšlikumu. Nav neviena. De-
putāte Zaķa priekšlikums noraidīts. — Deputāts
Cielēns juridiskas kommisijas uzdevumā liek
priekša —

10. un 16. dienas kārtības punktus likt dienas kārtības
3. un 4. vieta.

Pie šī priekšlikuma vārdu neviens nevēlas?
Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas irpret šo priekšlikumu. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. Priekšlikums vienbalsīgi pieņemts. — Vai-
rāk iebildumu pret dienas kārtību nav? Dienas
kartība pieņemta. —

1. dienas kārtības punkts — prezidija z i-ņ o j u m i. Ministru prezidents iesniedzis rakstu,
ko lūdzu sekretāru nolasīt.

Sekretārs A. Bļodnieks:
„Augsti godāts priekšsēdētāja kungs.

Pagodinos paziņot Jums, augsti godāts priekšsēdētāja
kungs, ka finanču ministris G. Zemgals iesniedzis man lūgumu
ajsvabinat viņu no finanču ministra amata. G. Zemgaļa kunga
lūgumu esmu ievērojis. Pagaidām, līdz jauna ministra iecel-
šanai, es pārzināšu finanču resoru.

M. Skujenieks, ministru prezidents."
1932. g. 22. martā, Rīgā.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: (A. Veckalns no

vietas: „Pirmais līķis „nācionālai atmodai"!") —
Ministru prezidents iesniedzis vēl otru rakstu, ko
lūdzu sekretāru nolasīt.

Sekretārs A. Bļodnieks:
„Augsti godāts priekšsēdētāja kungs.

Pagodinos paziņot Jums, augsti godāts priekšsēdētāja
kungs, ka es esmu nolicis iekšlietu ministra pienākumus un par
iekšlietu ministri uzaicinājis Saeimas deputātu Jāni Kauliņu.

M. Skujenieks, ministru prezidents."
1932. g. 22. martā, Rīgā.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: (H. Ķaupiņš no vie-

tas: „Bet kas tad ar Kukaini?" — A. Veckalns no
vietas: „Kur_ tad paliks Skuju Prīdis?") — Pie šī
paziņojuma vārds deputātam Cielēnam.

F_ Cielēns (sociāldemokrāts): Augsti godātie
deputātu kungi! īsi pirms Lieldienām tagadējā koa-
licija spēlējas ar ministriem kā ar olām, jāsaka -—
ka jau pirms Lieldienām: pa vienu galu laida iekšā,
pa otru bira lauka.

_ Godātie deputātu kungi! _ Es tomēr drusku ap-
grūtināšu Augsto namu ar paris vārdiem. — Taga-
dēja valdības koalicija turas kā Lieldienas zaķis uz
nedrošam kajam, un man ir gods savas frakcijas
vārda paziņot, ka, arī pārmainot iekšlietu ministri,
mums tomēr nav ne mazākas iespējas, diemžēl, bal-
sot šim jaunam iekšlietu ministrim uzticību, jo, lai
nu gan Kauliņa kungam būtu kādi būdami nopelni
dzīve, ļai viņš butu_ cik nopelnu bagāts savā mūžā
un sava darba, tomēr politiskā ziņā — ja šī koalici-ja turpināsies talak, tikai cik ilgi, to nu vēl redzē-
sim —, tāpat ievērojot arī tagadējās valdības saim-
niecisko politiku un it sevišķi tagadējās valdības fi-nanču politiku

^ kur nupat viens demokrātiskā centra
kungs gaudena balsī nosaka, ka nu atkal esot viena
brīva vieta —, man jāsaka, ka ar šiem atsevišķiem
ielapiņiem,_ ko liek virsu tagadējai valdībai, uzticī-
ba tai nekadaziņa nepalielināsies, jo zemē — darba
ļaudjs un plašas tautas masās tagadējai valdībai nav
nekādas uzticības; tā nebauda uzticību un arī ne-
kad nebaudīs.

To pierāda visa tagadējās valdības saimnieci-
ska polītika, kas gan sakumā sacījās esam glābiņa
polītika, kas mušu saimniecisko dzīvi izvedīšot no
grūtībām; bet mēs redzam, ka saimnieciskā dzīve
ir novesta pie vislielākiem sarežģījumiem. Arī ar
tagadējas valdības finanču, nodokļu politiku tā lie-
ta nav labāka, kaut gan mazajiem ļaudīm solīja, ka
krizes smagumu viņiem neuzvels; bet, kā izrādās,
viss krizes smagums ir uzvelts taisni strādniecībai,
mazajiem darba ļaudīm, vidus šķirām. Ari valsts
budžeta pārkārtošana, akcīžu, kā arī netiešo nodo-
kļu polītika, tāpat cukura monopolizēšanā, vārdu
sakot — uz visas līnijas saimnieciskā politikā re-
dzam neveiksmi uz neveiksmes, finanču politikā —jaunus _nodokļus_ uz_ jauniem nodokļiem, bet pārējā
politiska un kulturāla darbība redzam gan daudz vār-
du, d_aud_z žestu, daudz skanīgu un skaļu izteicienu
un pecvelešanu lozungu, bet neredzam it nekādas
lietderības nedz kultūras, nedz valsts politikā. Tā-
pēc, izmantojot šo mazo gadījumu, kad tiek likts
jauns mazs ielāps valdībai,* mēs liekam priekšā tam
jaunajam ministrim, kurš mums prasa uzticību, iz-
teikt neuzticību.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk ne-
viens neveļas? — Deputāti V. Bastjānis un J. Celms
iesnieguši priekšlikumu:

„Izteikt iekšlietu ministrim Kauliņam neuzticību."
Lieku šo priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu

pacelties tos, kas ir par deputātu Bastjāņa un Celma
priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret
to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par
deputātu Bastjāņa un Celma priekšlikumu nodotas
35 balsis, pret — 45 balsis, atturējušies 5. Depu-~
tatu Bastjāņa un Celma priekšlikums noraidīts. —

Deputāts M. Nuroks lūdz piešķirt viņam atvaļi-
nājumu ceļojumam uz ārzemēm no š. g. 23. marta
līdz š. g. 10. maijam. Prezidijs atbalsta šo lūgumu.
Vai Augstajam namam ir kādi iebildumi? Iebildu-
mu nav. Atvaļinājums deputātam Nurokam pie-
šķirts. —

Ministru kabinets lūdz Saeimu izsniegt at-
pakaļ likumprojektu par Satiksmes ministrijas bi-
jušas ceļu un būvju virsvaldes veco rēķinu likvidē-
šanu. Šis likumprojekts savā laikā nodots juridi-
skai kommisijai. Pēdējā piekrīt likumprojekta at-
pakaļ atdošanai valdībai. Vai Augstajam namam
ir kādi iebildumi pret to? Iebildumu nav. Minētais
likumprojekts atdots atpakaļ Ministru kabinetam. —

Ministru kabinets lūdz Saeimu noteikt deputā-
tam A. Veckalnam piespriesta soda neizciestās da-
ļas izpildīšanas laiku. Prezidijs liek priekšā nodot
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šo lietu Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas kom-
misijai. Iebildumu nav? Tā nodota minētai kom-
misijai. —

Ministru kabinets piesūtījis prezidijam pārgro-
zījumu projektu muitas tarifos. Prezidijs liek
priekšā nodot šo pārgrozījumu projektu finanču,
tirdzniecības un rūpniecības kommisijai. Iebildumu
nav. Minētais projekts nodots kommisijai. —

Juridiskā kommisijā iesniegusi priekšlikumu,
ko lūdzu sekretāru nolasīt.

Sekretārs A. Bļodnieks:..Pārgrozījumiem un papildinājumiem cīvīl- un civilpro-
cesa likumos pagarināt caurskatīšanas termiņu uz vienu mē-
nesi."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
vēlas? Lieku uz balsošanu juridiskas kommisijas
iesniegto priekšlikumu. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret juridiskās kommisijas priekšlikumu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir par to. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par juridi-
skās komisijas priekšlikumu nodotas 47 balsis, pret
— 24 balsis. Juridiskās kommisijas priekšlikums
pieņemts. — Pašvaldības kommisijā lūdz likt priekšā
Saeimai šādu kommisijā pieņemtu priekšlikumu:

„Saeima nolemj: nodot arī pašvaldības kommisijai caur-
skatīšanai pārgrozījumus likumā par pašvaldību obligātorisko
skolu skolotāju algošanu, kas Saeimas 15. marta sēdē nodoti
izglītības kommisijai."

Vārds deputātam Jukšinskim.
A. Jukšinskis (kristīgo zemnieku un katoļu frak-

cija) : 15. marta Saeimas plenārsēde nodeva izglī-
tības kommisijai pārgrozījumus likumprojektā par
pašvaldību skolu skolotāju algošanu. Tā kā šis
jautājumsir jau vairākkārtīgi cilāts arī budžeta kom-
misijā, un arī 15. marta plenārsēdē tika izteikti pār-
metumi lauku pašvaldībām par nekārtīgu skolotāju
algošanu, pašvaldības kommisijā sāka interesēties
par šo jautājumu un tāpēc lūdz Saeimu nodot minēto
likumprojektu ari viņai.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Breikšam.

J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Mūsu frak-
cija atrod, ka šis likumprojekts nav jādod tālāk prom
no izglītības kommisijas, un proti tāpēc, ka šis jau-
tājums jāizšķir steidzīgi. Mēs uzskatām, ka šī li-
kumprojekta sūtīšana no vienas kommisijas uz otru
ir tikai laika kavēšana, un tāpēc balsosim pret šo
priekšlikumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk ne-
viens nevēlas? Lieku uz balsošanu pašvaldības
kommisijas priekšlikumu. Lūdzu pacelties tos, kas
ir pret pašvaldības kommisijas priekšlikumu. Ta-
gad lūdzu pacelties tos, kas ir par to. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par pašval-
dības kommisijas priekšlikumu nodotas 27 balsis,
pret — 34 balsis. Pašvaldības kommisijas priekš-
likums noraidīts. —?

Deputāti P. Ulpe, J. Višņa u. c. iesnieguši
priekšlikumu:

Saeima nolemj: „uzdot valdībai nekavējoši paaugstināt
valdības rīkotos mežu izstrādāšanas darbos maksu mežu strād-
niekiem un mežu materiālu vedējiem."

Vārds deputātam Ulpem.
P. Ulpe (sociāldemokrāts): Pagājuša Saeimas

sēdē — kādu nedēļu atpakaļ — zemnieku savie-
nības frakcijas līderim Ulmaņa kungam labpatika
celt iebildumus pret šo priekšlikumu. Citādi šis jau-
tājums būtu apspriests jau iepriekšējā Saeimas sēdē.
Ja Ulmaņa kungs būtu uzklausījis arī savu, vēlētāju
balsis, tad gan laikam viņam nebūtu nezināms, ka
lauksaimnieki, kuri nodarbojas ar meža materiālu
vešanu, ne sevišķi ir apmierināti ar tiem divi un trim
latiem, ko viņi tagad saņem, strādājot ar zirgu cau-
ru dienu. Par meža strādniekiem jāsaka tas pats,
jo katrs zina, kāds ir atalgojums meža darbos. Iz-

l

peļņa meža darbos ir tik niecīga, ka nesedz izdevu-
mus ne par noplēstām drēbēm, ne par apaviem,
nemaz nerunājot par cik necik kārtīgu pārtiku. _

Kungi, jūs esat teikuši, ka izsūtot no pilsētām
strādniekus, kas vai nu neprotot, vai negribot strā-
dāt meža darbus. Cik mums bijuši pieietami ma-
teriāli — un to mums ir iesniegts diezgan daudz no
dažādiem apvidiem, no daudz mežniecībām —,
gandrīz visur ar ļoti maz izņēmumiem izpeļņa ir -
tik zema, ka caurmērā ir tikai Ls 1.—, Ls 1.20, Ls
1.30, strādājot augu dienu, no gaismas līdz gaismai;
bet ļoti bieži peļņa ir pat zem vienalata. Kungi,
jūs paši varat spriest, vai šādos apstākļos arī lau-
cinieki — labi iestrādājušies meža strādnieki var
būt apmierināti ar šo nabaga algu! Mēs_ arī nedo-
mājām, ka, pastāvot zemām koku materiālu cenām,
peļņa meža darbos varētu sasniegt_ normālos ap-
mērus, t. i. 4 vai 5 latus dienā, ko agrāk pelnīja meža
darbos. Arī tā nebija nekāda lielā peļņa, jo meža
darbus parasti sasteidz nedaudz mēnešos. Tagad
šīpelņa ir nokritusi pat zem lata.

Nav pielaižams stāvoklis, ka cilvēkam, bada
spiestam, jāķeras pie darba, kas bieži vien nedod
pat tik daudz, lai varētu nopirkt sev dienišķo pār-
tiku. Mēs arī nemaz neaizstāvam valdības pie-
maksu pilsētu bezdarbniekiem meža darbos. Mēs
to neaizstāvam un neprasām, bet prasām vienu:
dodiet taču, kungi, meža darbos strādniekiem cik
necik cilvēcīgu algu, tad pilsētu strādnieki neprasīs
nekādas speciālas piemaksas. Ir nepieciešami, lai
vēl tagad, iepriekš meža darbu izbeigšanās, valdība
paaugstinātu darba algu mežu darbos. Mēs nedo-
mājam, ka normas jāsaceļ līdz tiem apmēriem, kādi
bija 2 gadus atpakaļ. Atzīstot, ka tagadējais stāvo-
klis algu ziņā meža darbos ir neciešams, mēs ceram,
ka Augstā namā rāsies vairākums, kas uzdos val-
dībai paaugstināt meža strādnieku bada algu līdz cik

. necik pienācīgiem apmēriem.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam

Birzniekam.
J. Birznieks (zemnieku savienība): Augsti go-

dātie deputātu kungi! Priekšlikums, kādu te liek
priekšā Ulpes un citi deputātu kungi, jau- apspriests
budžeta kommisijā. Budžeta kommisijā, uzklausījusi
meža departamenta domas, kas ir visu mežu darbu
vadītājs, pēc departamenta izsmeļošas atbides at-
rada, ka, pastāvot tagadējām koku cenām, meža
strādniekiem nevar maksāt lielāku atalgojumu.
Otrkārt tagad, kad meža darbi tuvojas savam no-
slēgumam, šim priekšlikumam nebūtu nekādas
praktiskas nozīmes. Tāpēc mūsu frakcija balsos
pret deputāta Ulpes u. c. iesniegto priekšlikumu, un
proti tāpēc, ka, pirmkārt, pastāvot tagadējām koku
cenām, nav iespējams maksāt augstākas algas, lai
gan, varbūt, vienā otrā gadījumā pastāvošās algas
nevar apmierināt meža strādniekus un vedējus.
Otrkārt, mēs esam pret šo priekšlikumu vēl tāpēc,
ka, kā jau teicu, meža darbi tagad tuvojas beigām,
un tāpēc algu paaugstināšanai nebūtu nekādas
nozīmes.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Breikšam.

J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Demokrā-
tiskais centrs pievienojas iepriekšējā runātāja aiz-
rādījumam, ka tagad algu paaugstināšana mežu
darbos nāk par vēlu. Ja te arī ko grozītu, tas tomēr
nekāda liela labuma nedotu; tāpēc mana frakcija
pie iesniegtā priekšlikuma nobalsošanas atturēsies.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bastjānim.

V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Birznieka kungs
te sacīja, ka mežu departaments budžeta kommisijā
devis savus paskaidrojumus un norādījumus, un
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pēdējie it kā esot bijuši tik pamatoti un izsmeļoši, ka
tagad priekšlikums par algu paaugstināšanu nemaz
nebūtu vietā. Man jāsaka, ka pārrunās budžeta
kommisijā noskaidrojās, ka daži strādnieki mežu
darbos_ nopelnī tikai 70 santimu dienā. Kāpēc?
Pirmkārt tāpēc, ka cilvēki, kas šos darbus spiesti
veikt, nav tiem piemēroti, un tomēr viņus turp sūta,
un viņiem tur jāstrādā. Otrkārt tas ir tāpēc, ka koki
mežā. — ja tā var izteikties — jāsalasa, un, treš-
kārt, tāpēc, ka no strādnieku apmešanās vietām uz
darba vietām jānoiet lieli gabali. Tāpēc peļņa no
Ls 0.70 — Ls 2. —, augstākais Ls 3.— tiem strād-
niekiem, kuri to var nopelnīt, strādājot uz akordu,
no agra rīta līdz vēlam vakaram, nav liela.

Valsts kontrolei bija ziņojumi no vairāk apga-
baliem, ka izpeļņa ir ārkārtīgi zema; tāpēc nevar
būt runa par to, ka tā būtu pietiekoša. Tā nav pie-
tiekoša, tā ir bada peļņa veselai rindai meža strād-
nieku, strādājot lielā sala laikā. Ir skaidrs, ka
algas jāpaaugstina, un nav nekāda attaisnojuma mo-
tīvam, ka nevarētu tik dārgi kokus pārdot, ka valstij
jāsagādā peļņa. Mēs visu laiku esam aizrādījuši, ka
kurss, kas tagad Latvijā tiek ieturēts, iet uz strād-
nieku šķiras rēķina.

Arī motīvs, ka mežu darbi iet uz beigām, un
ka tāpēc izpeļņa nav jāgroza, neiztur ne mazākās
kritikas. Mežu darbos vēl strādā un tagadējos ap-
stākļos strādās vēl diezgan ilgi. Aizrādījumam, ka
šo lēmumu nevarēs attiecināt uz visiem mežu dar-
biniekiem, nav vietas. Tāpēc mūsu frakcija ir ie-
sniegusi šo priekšlikumu un domā, ka Saeimas vai-
rākums, kas sakās strādniekus aizstāvam, šopriekš-
likumu pieņems.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Mīlbergam.

G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija): Tautas vietnieki! Arī mēs uzskatām, ka
še priekšā celtais ierosinājums nāk stipri par vēlu.
Ja varētu runāt par zemām cenām, tad sevišķi tas
būtu attiecināms uz vedējiem, jo dienas strādnieki,
kas vēlas nopietni strādāt, cik man zināms, nopelnī
līdz 3 lati dienā. Tagadējos apstākļos uz laukiem
tā ir pietiekoši laba peļņa; bet tanī pašā laikā mēs
zinām, ka vedējs-zirdzinieks nebūt nenopelni vairāk.
Piemēram, Siguldas apkaimē, Ropažos un citur, kur
notiek mežu darbi, braucējs izpelnī ne vairāk par 3
lati 20 santimu. Tā kā šeit ir grūti šķirot priekšli-
kuma vienu pusi no otras, mēs balsosim par šo
priekšlikumu; bet mūsu uzskats ir tāds, ka maksa
nebūtu jāpaaugstina meža strādniekiem, bet to va-
rētu attiecināt tikai uz vedējiem-zirdziniekiem.

Priekšsēdēājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk de-
putāta P. Ulpes, J. Višņas u. c. iesniegtais priekš-
likums:

„Saeima nolemj: uzdot valdībai nekavējoši paaugstināt
valdības rīkotos mežu izstrādāšanas darbos maksu mežu strād-
niekiem un mežu materiālu vedējiem."

Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta Ulpes
u. c. iesniegto priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas. Par, deputāta Ulpes u. c. iesniegto priekš-
likumu nodota 31 balss, pret — 20 balsu, atturēju-
šies 6. Deputāta Ulpes u. c. iesniegtais priekšli-
kums pieņemts. —

Deputāti F. Ankipans, J. Celms, I. Muižnieks,
P. Lejiņš u. c. iesnieguši priekšlikumu. Lūdzu
sekretāru to nolasīt!

Sekretārs A. Bļodnieks:
„Saeima nolemj: uzdot valdībai izstrādāt un iesniegt

Saeimai likumprojektu par to, ka visam tam lauku maz- un
sīkzemniecībām, kuru taksētā zemes vērtība nepārsniedz 3000
latu, kā arī graudniekiem un sīkiem rentniekiem, kuru saim-
niecības nonākušas spaidīgos saimnieciskos apstākļos, dzēša-
mi valsts un pašvaldības nodokļi, sēklas fonda un lopbarības

parādi, kā arī izsniedzami valsts līdzekļi saimniecības atbal-
stīšanai."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Mīlbergam.

G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija): Šis priekšlikums noteikti uzskatams par
demagoģisku. Ja mēs tagad pieņemsim 3000 latu
normu, ko tad mēs darīsim ar tiem, kuru īpašumu
taksācijas vērtība ir 3001 lats? Man šķiet, kamēr
Latvijā nav izvests zemes kadastrs, _ tikmēr nekāda
ziņā nav iespējams tik noteikti minēt kadastra jeb
taksācijas vērtību. Man pašreiz rokas ir datļ, ku-
ros redzams, ka 90 ha liela saimniecība novērtēta
uz apmēram 3000 latu, bet 17 ha liela jaunsaimnie-
cība par tikpat lielu summu.

Kas attiecas uz parādu dzēšanu, tad arī prin-
cipā šādai parādu dzēšanai mēs nevaram piekrist.
Kas gan būs tie, kas ir centušies parādus netaisīt?
Kas būs tie, kas ir centušies_ taupīt_un krāt, kas mē-
ģinājuši kaut daļu savu parādu dzēst? Un kas tad
būs tie, kas tikai ir taisījuši parādus un nemaz nav
domājuši par parādu atdošanu? _ Tik vienkārši šim
jautājumam nevarampieiet. Mēs uzskatam, ka, ja
varētu runāt par zināmu parādu strīpošanu un par
parādu daļas atlaišanu, tad tikai tiem, kas cietuši
no krusas, plūdiem, vai citas k_adas nelaimes. Bet
ņemt kādu zināmu taksācijas vērtību, un tad no tas
uz leju parādus strīpot, bet virziena uz augšu tos
pamest — to nevar darīt. Man jāaizrāda, ka lie-
lākais vairums jaunsaimniecību pārsniedz šo_normu,
un tā būtu tikai mākslīga skaldīšana. Tapec mes,
iaunsaimnieku un sīkgruntnieku frakcija, noteikti
balsosim pret šo priekšlikumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Ankipanam.

F. Ankipans (sociāldemokrāts): Ja šo priekš-
likumu var uzskatīt par demagoģisku, tad jāda ga-
dījumā visi tie priekšlikumi, kas liek priekša maksāt
dažādas piemaksas, arī jāuzskata par demagoģi-
skiem. Vēl vakardienas koalīcijas apspriede esot
runāts par to, ka vajadzīgas piemaksas pat sviestam
un bekonam un jānoteic cietas cenas visai labībai.
Tāpēc, ja mums jautā, kur ņemt līdzekļus arī šai
prasībai, mēs savukārt varam prasīt, kur valdība
projektē ņemt līdzekļus savu prasību apmierināša-
nai. Bez visa tā tas ir arī taisnīgi, jo mes prasām
visiem iedzīvotājiem atlaist parādus, kas ietaisīti
1929. gadā.

Ir bijis viens palīdzības veids — aizdevumi lop-
barībai. Pašā sākumā valdība aizdeva natūrā, t. i.
izsniedza lopbarību. Vēlāk tās it kā pietrūka, un
tad zemniekiem izsniedza naudas pabalstus._ _Nu
izrādās, ka zemturi, kas dabūjuši aizdevumu natūrā,
ir brīvi no parāda, tiem šis parāds_ neskaitās, betkas
dabūjuši naudā, tiem tas vēl skaitās. Tā tad zināma
principa dēļ varētu strīpot visus parādus, jo, ja val-
dība varēja par āboliņu, sienu un salmiem izdot nau-
du un to neskaitīt par parādu, tad tāpat varētu ne-
uzskatīt par parādu arī aizdevumu, kas izsniegts
latos.

Es šo priekšlikumu tuvāk motivēju pagājušā sē-
dē, kad bija runa par linu piemaksām, tāpēc sīkāk pie
tā negribu apstāties. Gribu tikai aizrādīt uz vienu —
ka piemaksu polītKH, ar kādu nodarbojās agrākās
un arī tagadējā valdība, ir ļoti nepareiza. Un mēs
zinām — ja pastāvēs šī nacionālā koalicija, tad tā
maksās piemaksas arī nākošajā gadā, un ne visi
zemturi, kam vajadzēs saņemt šīs piemaksas, varēs
tās saņemt naudā, bet saņems zināmus papīrus un
ar tiem varēs dzēst nodokļus. Tā tad, lai lieta būtu
konsekventāka un pareizāka, mēs lūdzam pakāpeni-
ski dzēst nodokļus visiem zemturiem, kas iestiguši
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parādos. Par to mums jāuzvēl galvenā vaina tai val-
dībai, kas ir iedzinusi zemniekus parādos. Ja jūs tā
saimniekosit arī turpmāk, tad, bez šaubām, ievedīsit
purva visus zemniekus un līdz ar to ari visu mūsu
valsti.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Jukšinskim.

A. Jukšinskis (kristīgo zemnieku un katoļu frak-cija) : Man negribējās šeit uzstāties un nosaukt šoierosinājumu tādiem vārdiem, kādiem to nosauca
Mīlberga kungs, aizrādot,_ka tas ir demagoģisks
ierosinājums; bet es gribēju gan pieiet šai lietai ar
vardjem, ar kādiem sociāldemokrātu frakcijas līderis
Cielēna kungs piegāja ministru prezidenta kunga
paziņojumam par ministru maiņu, sacīdams, ka tas
esot_ Lieldienu zaķis. Man arī par šo jautājumu
gribētos tāpat izteikties, ka sociāldemokrāti bieži
vien doma ne vairāk, ne mazāk, kā tikai pasniegt
saviem lauku velētājiem, saviem lauku sīkzemnie-
kiem Lieldienu zaķi.

Mannāk atmiņā 15. marta Saeimas plenārsēde,
kad sociāldemokrāti bija iesnieguši uz mata tādu
pašu vai līdzīgu priekšlikumu, kur prasīja atlaist
visiem lauku sīkzemniekiem ar īpašumu vērtību līdz
3000 latu seklas, lopbarības un citus parādus. Šo
priekšlikumu toreiz noraidīja. Tagad pagājusi tikai
nepilna nedēļa, un sociāldemokrāti atkal iesniedz lī-
dzīga satura priekšlikumu, jau ļepriekš skaidri zinot,
ka Saeima nebūs vairākuma šāda priekšlikuma pie-
ņemšanai. Bet Ankipana un Muižnieka kungiem
pa Lieldienām jābrauc uz laukiem un, saprotams,
jāņem līdz kāds Lieldienu zaķis. Nu viņiem būs
iemesls teikt, ka viņi jau to_ dāvanu gribējuši sagā-dāt, bet,_luk, ta koalicija, tā nacionālā valdība tonav gribējusi dot.

Kungi, neaizmirstiet, kādi ir jūsu priekšlikumi!
Jus_ zināt, kādi apstākļi pašreiz ir uz laukiem. Jūs
zināt, ka pie mums pašreiz pastāv moratorijs. Jūs
zināt, ka lauksaimniekus pašreiz nespiež ne sēklas,
ne lopbarības paradu piedzīšana. Jūs zināt, ka pat
nodokļus nepiedzen. To jūs zināt ļoti labi. Neviens
lauksaimnieks netiek izūtrupēts, nevienu santimu
no viņiem neprasa. Tagad jūs it kā gribat glābt
sīksaimniekus unmazsaimniekus. Kungi, ja jus aiz-
brauksit Lieldienas uz laukiem, tad jūs varēsit tur
stāstīt, ka atlaidīs pat līdz 10.000 latu; bet nenāciet
šeit un nekavējiet veltīgi laiku, jo mūs gaida no-
pietni likumi.

Es domāju, koalīcijas deputāti neļaus sevi pro-
vocēt un nemaz neatbildēs uz šādu ierosinājumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vādrs deputātam
Gulbim.

V. Gulbis (zemnieku savienība): Godātie de-
putātu kungi! Šis priekšlikums bija iesniegts arī
budžeta kommisijai, un tā to noraidīja aiz sekojo-
šiem iemesliem.

_ Pirmkārt .ar linu piemaksātu nodokļu parādus
dzēš vienīgi tapec, ka valsts kasē nav brīvu līdze-
kļu. Linu piemaksas nav nekas jauns; tās pastāv
jau 2—3 gadus. Divos_ iepriekšējos gados linu pie-
maksas izsniedza nauda, bet tagad, ievērojot to, ka
nav brīvu līdzekļu, dzēš parādus.

Tālāk šis priekšlikums pats par sevi ir pilnīgi
nerealsj to nav iespējams izpildīt, ja arī to pieņem-
tu, tapec ka tas paredz valsts līdzekļu izlietošanu
saimniecību atbalstīšanai, bet mūsu valsts kases
līdzekļi neatļauj tādas izmaksas.

Beztam šis priekšlikums ir augstākā mērā ne-
taisns, tapec ka attiecas tikaļ uz tiem lauksaimnie-
kiem, kuru saimniecības novērtētas ne augstāk par
3000 latu. (V. Bastjānisno vietas: „Un cietās labības
cenas ir taisnas?") Ta tad par citiem nerunā; tos
var izūtrupēt. Vai tas ir taisnīgi? Vai lielākais

saimnieks nenes sabiedriskās nastas? Bez tam es
gribu uzsvērt, ka lielākām saimniecībām apstākļi ir
grūtāki neka mazajam. Lielākās saimniecības daudz
lielāka mēra sajūt lauksaimniecības ražojumu cenu sa-
brukumu, jo viņas ražo tirgum; turpretim sīkās saim-
niecības ražo tikai pašu vajadzībām, un tāpēc tās no
pasaules tirgus cenu sabrukuma ir vairāk saudzē-
tas. Apradīto iemeslu dēļ mūsu frakcija balsos pret
šo priekšlikumu.jo tas ir netaisns un neizpildāms.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk de-
putāta F. Ankipana u. c. iesniegtais priekšlikums:

„Saeima nolemj: uzdot valdībai izstrādāt un iesniegt Sa-
eimai likumprojektu par to, ka visām tām lauku maz- un sīk-
zemniecībam, kuru taksēta zemes vērtība nepārsniedz 3000
latu, ka arī graudniekiem un sīkiem rentniekiem, kuru saim-
niecības nonākušas spaidīgos saimnieciskos apstākļos, dzēša-
mi valsts _un pašvaldības nodokļi, sēklas fonda un lopbarībasparadi, ka arī izsniedzami valsts līdzekļi saimniecības at-
balstīšanai."

Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta Anki-
pana u. c. priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas at-
turas. Par deputāta Ankipana u. c. priekšlikumu
nodotas 25 balsis, pret — 39 balsis, atturējušies 6. ?
Deputāta Ankipana u. c. priekšlikums noraidīts. —

Deputāts V. Firkss liek priekšā kultūras fonda
dome deputāta M. Nuroka vietā ievēlēt deputātu
S. Vitenbergu. Iebildumunav? Pieņemts. — Depu-
tāts V. Firkss liek priekša finanču, tirdzniecības un
rūpniecības kommisijā deputāta M. Nuroka vietā ie-
velēt deputātu S. Vitenbergu. Iebildumu nav?
Pieņemts. —

Deputāti S. Trofimovs, A. Stūre u. c. iesniegu-
ši priekšlikumu:

„Saeirna nolemj: atcelt savus 1925. gada 29. maija un 15.
decembra lēmumus par totalizatora noliegšanu Latvijā un uz-dot valdībai izdot atļauju hipodroma un totalizatora ierīkoša-nai, atvēršanai, uzturēšanai un darbībai Latvijā."

Vārds deputātam Lūkinam.
_A. Lūkins (kristīgais darba bloks): Godātie de-

putātu kungi! Man jāņem vārds šai jautājumā, tāpēc
ka avīzes, sakara ar manu parakstu zem šī priekš-
likuma, ir paradījušas nepamatotas ziņas. (Starp-saucieni pa kreisi.) Man to pieskaita par lielu grē-ku, ko tad man arī pārmet. (R. Dukura starpsau-
ciens.) — Loti patīkami, Dukura kungs, no Jūsu mu-
tes dzirdēt, ka tas nav grēks! (R. Dukurs no vie-
tas: „Vai _Jus šo priekšlikumu parakstījāt savasfrakcijas vārdā?") — Man jāsaka, ka es šo priekš-
likumu esmu parakstījis ne ka kristīgā darba blo-
ka deputāts, ne ka šīs apvienības loceklis, bet gan
ka Latgales latviešu apvienības loceklis. (R. Dukurs
no vietas: „Ta tad sava ziņa autonomija.") Es šo
priekšlikumu parakstīju tāpēc, ka to prasa mūsuzirgkopība, mušu zirgu audzēšana. Sevišķi to pra-
sa mušu armija, mušu kavalerija. (Starpsaucieni.)
Es jau zinu, deputātu kungi, jūs vienmēr domājat,
ka aiz katrasjietas slēpjas bieži, žuliki, akcijas; bet
es domāju, jus man ticēsit, ka šinī gadījumā, ma-zākais, aiz mana paraksta tas neslēpjas. Direktora
vietu man tur nedod, kasiera vietas man tur neva-
jaga; kavalerija es neesmu dienējis. (Starpsau-
cieni.) Ne, daudz par smagu! (Starpsaucieni.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī)': Kungi, lū-
dzu apmierinaities!

A. Lūkins (turpina): Bet lieta tāda, ka mūsu
armijas, remonta_ kommisijā nevienu gadu nevar ie-
pirkt Latvija mušu armijai pietiekošu zirgu skaitu,
attiecīgas kvalitātes, un šie zirgi — vai grib, vai
negrib — jāieved no ārzemēm. Vienīgais, kas mūs
no šī stāvokļa var glābt, būtu _— veicināt ar attie-
cīgiem pabalstiem, ar attiecīgam godalgām mūsu
zirgkopību.

Ja jūs būtu_ painteresējušies agrākos gados un
arī šogad, ka ta lieta domāta, tad jūs redzētu, ka
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lielāka daļa, lauvas tiesa ienākumu tiek nodota
valstij; 84% brutto ienākuma saņem Zemkopības
ministrija un Kara ministrija. Paliek 16%, un šie
16% sadaļas ta, ka_ tikai 4% aiziet ekspluatācijas
izdevumiem, bet pārējie — godalgām zirgkopības
veicināšanai.

. Es te daudz vārdu vairs netērēšu, te nāks kungi,
kas_ to lietu principā daudz labāk saprot; tie to
labāk aizstāves. _/. Breikša starpsauciens.) Breikša
kungs saka, ka tā tā lieta neiešot; bet es domāju,
ka šoreiz ta ies, un tāpēc es beigšu runāt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Trofimovam.

S. Trofimovs (krievu zemnieku apvienības un
krievu sabiedrisko darbinieku frakcija; runā krie-
viski). *)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bachmanim.

K. Bachmanis (progresīvā apvienība): Augsti
godātie deputātu kungi! Ir skaidrs, ka katram, kas
neveļas mūsu tautas postu, zināmas šķiras postu,
ir jābalso pret šo priekšlikumu. Ir taisni jābrīnās!
Jo tālāk mēs dzīvojam mūsu valstī, jo vairāk mēs
kārtojam mūsu valsts labklājību, cenšamies novērst
postu, jo sliktākas top mūsu dzīvē dažas citas pa-
rādības. Pirmā Saeima atrada sevī spēku viegli
noraidīt hipodroma un totalizatora realizēšanu, tā-
pat ari II Saeima; bet nu nāk mazas grupas, kas
sarunājušās kopā un parakstījušas priekšlikumu par
totalizatora-hipodroma atvēršanu.

Viens šo mazo grupu runātājs, Lūkina kungs arī
pateica, ka šoreiz tā lieta iešot. Acīmredzot šīm
mazajām grupām, kas parakstījušas priekšlikumu
par totalizatora atvēršanu, ir stipra aizmugure.
(Starpsaucieni un troksnis.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Lūdzu vai-
rāk uzmanības!

K. Bachmanis (turpina): Ja tas tā, ja totaliza-
tors ir nodrošināts, tad var droši sacīt, ka ar to jau
ir veicināta zināmas šķiras nelaime. Šeit Lūkina
kungs aizrādīja, ka totalizatora atvēršanu prasot ar-
mija. Vai tad armijas virsnieki, kas ir stāvējuši par
mūsu tautas labklājību un to izcīnījuši, gribēs veici-
nāt zirgkopību uz vienas zināmas šķiras posta un
nelaimes rēķina? Te aizrādīja arī Trofimova kungs,
ka totalizatora atvēršana nepieciešama vienai lauk-
saimniecības nozarei — zirgkopībai. Man jājautā,
vai patiesi šai iesniedzēju aizmugurei rūp mūsu zirg-
kopība. Man šķiet, ka šīm mazajām grupām un
tiem, kas stāv aiz viņām, tik daudz nerūp zirgkopī-
ba, kā tikai peļņa un spekulācija, cilvēku izsūkšana
un izmantošana ar totalizatora palīdzību. Tāpēc
nevajaga nekādas atsaukšanās uz armiju, uz vienu
lauksaimniecības nozari — zirgkopību, bet vajaga
ar atklātu seju un atklātām acīm skatīties uz to po-
stu, ko nesīs tautai totalizators. Ja I un II Saeima
atrada, ka šāds uzņēmums var nest tikai postu
mūsu tautai, vismaz vienai šķirai, tad IV Saeimai
gan nevajadzētu palīdzēt šo postu celt un veicināt,
bet gan vajadzētu tautu, vismaz zināmas grupas,
sargāt no šīs nelaimes. Kas gan nezina, kādu postu
nesīs totalizators zināmiem cilvēkiem un zināmai
šķirai, kam nav pietiekošas kontroles par savām gri-
bas spējām? Kas gan nezina, kā ir atsaucies šis
totalizatora posts uz tautas dzīvi Maskavā? Tur
cilvēki nogāja līdz pašnāvībai! — Un jūs izvēlaties
taisni šo postu tagadējās vislielākās krizes laikmetā!
Jūs iesniedzat tagad priekšlikumu, kas posta
tautu, un vēl lielāties, ka šoreiz tā lieta ir nodroši-
nāta. Es gribu-redzēt, kas ir nodrošinājuši šo postu
tautai.

*) Runas atreferējums nav iesniegts.

Progresīvā apvienība balsos pret šo priekš-
likumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Šternam.

J. Šterns (progresīvā apvienība): Augstais
nams! Pirmais runātājs šeit runāja par lietam, ko
viņš nepazīst. Viņš sacīja, ka mums vajagot veici-
nāt zirgkopību, jo mūsu armijas vajadzībām nepie-
liekot zirgu. Es gribu pateikt, ka tā ir nepatiesība.
Nevienu gadu kommisijā, kas pieņem zirgus armijas
vajadzībām, nevar pieņemt visus tos derīgos zirgus,
kas tiek savesti. Tā tad šis motīvs atkrīt. Mums
bija gan laiki, kad šeit zirgu nebija, un tos vajadzē-
ja ievest no ārzemēm. Pēc tam man vairāk reižu
nācās budžeta kommisijā Joti asi_ uzstāties pret zir-
gu ievešanu, jo es biju pārliecināts, ka mums iekš-
zemē zirgu pietiek. Toreizējais kara ministris
Bangerska kungs deva vārdu vairāk no ārzemēm
zirgus neievest. Un šis mūsu godājamais ģenerālis
savu vārdu turēja. Zirgi vairs netika no ārzemēm
ievesti, un mēs redzam, ka zirgu mums ir pietiekoši
arī bez totalizatora.

Tālāk mums saka, ka vajagot veicināt zirgko-
pību un nākt zemniekiem palīgā. Ar ko? — Ar to-
talizatoru nākt palīgā? Tā būs lauksaimniecības
veicināšana? Kungi, to grib darīt parketa zemnieki,
bet ne tie, kas tiešām laukus apstrādā. Mums, zem-
niekiem, nav vajadzīgi zirdziņi ar notītām kājām.
Tie nav zirgi, kas var pelnīt maizi un izturēt lauku
darbu. Tie ir zirgi, kas vajadzīgi cilvēkiem, kam
nav darba, kas grib nodarboties ar sportu. Vai jus,
kungi, esat redzējuši kādu bokseri, kas strādā no-
pietnu darbu, vai kādu skrējēju, kas nopelnītu maizi
nopietnā darbā? Tādu jūs neesat redzējuši, un tādi
maizes pelnītāji būs arī totalizatora zirgi. Tie nebūs
tie, kas vajadzīgi mūsu valstij un mušu zemkopības
labklājībai.

Šeit, kungi, ir pavisam cita lieta. Mes zinām,
ka ir krizes laiki, un daudziem ir cauras kases, un
tās nu vajaga aizlāpīt. Tās nu tagad viens otrs aiz-
lāpīs ar totalizatora ienākumiem. Mēs zinām tei-
cienu, ka cilvēks ir apstākļu vergs. Tas nav nolie-
dzams. Un es esmu pārliecināts, ja šodien šeit
Augstajā namā rastos vairākums, kas gribētu mūsu
tautas un valsts postu un pieņemtu šo priekšlikumu,
tad daudz to, kas ir izdzīvojuši savu mantu, un daudz
mūsu ierēdņu, kam ir mazas algas, gribēs gūt Jaiml
totalizatorā, un tie būs tie, kas kritīs postā totaliza-
tora dēļ. Mēs zinām no piedzīvojumiem citās val-
stīs, ka neviens vien cilvēks ir nogājis uz slidena
ceļa tāpēc, ka ir spēlējis totalizatorā, viņam uzticēto
naudu tur ielicis, un bijis spiests beigt ari savu dzī-
vību. Man šķiet, Latvija ir iztikusi bez šī posta, un
viņai arī turpmāk būtu jāiztiek bez tā. Tāpēc es
saku, ka šodien tie kungi, kas te balsos par totaliza-
tora atjaunošanu, būs mūsu tautas labklājības un vi-
ņas interešu nodevēji. (Starpsaucieni.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Beldavam.

K. Beldavs (kristīgais darba bloks): Godātie
deputātu kungi! Man kristīgā darba bloka uzdevu-
mā jāpaziņo, ka mums nav nekas pret to, ka tiek
veicināta mūsu zirgkopība, tiek izkoptas un izau-
dzētas labas zirgu sugas; ja līdzekļu tam nepie-
tiktu, tad varētu prasīt valsts pabalstus tāpat kā da-
žām citām lauksaimniecības un lopkopības nozarēm,
kas piemaksas jau dabūjušas. Bet mēs esam kate-
goriski pret totalizatoru, jo mēs esam pārliecināti,
ka totalizators neizvedīs mūsu Latviju no krizes, to
nemazinās, bet nesīs mūsu tautai tikai postu. Tādēļ
mēs balsosim pret šo priekšlikumu, un, ja Lūkina
kungs še runāja par šo priekšlikumu, tad viņš runāja,
kā viņš pats teica tikai no Latgales viedokļa.
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Cielenam.

F. Cielēns (sociāldemokrāts): Cienītie deputā-
tu kungi! _ Šeit dzirdējām Lūkina kunga ļoti „svarl-
gos" argumentus, un kā šādās lietās dažas personas
mēdz aizsegties ar svarīgiem valsts motīviem; ši-
nī gadījuma Lūkina kungam šie svarīgie motīvi bija
valsts aizsardzības motīvi. Kur par kādu lietu runā
tik patriotiski motīvi, tur, acīmredzot, nevar vairs
celt nekādus iebildumus; tāpēc atļaujiet pāris vār-
dos atbildēt un mēģināt atspēkot šos Lūkina kunga
tik patriotiskos motīvus.

Nezinu, vai Lūkina kungs ir sekojis kara tech-
nikas attīstībai. Ja viņš ir sekojis lielajam pasaules
karam, tad viņš zina_ ka tur kavalerija! bija ļoti nie-
cīga loma, un arī nākošajos karos kavalerijai būs
niecīga loma, vai pat nekāda; tur spēlēs lomu tan-
ki un citi tamlīdzīgi kustības līdzekļi, tāpat gaisa ka-
valerija — aeroplani. Zemes kavalerijai bija loma
Napoleona laikos, bet tagad tai tādas vairs nav. Tā-
pēc šis patriotiskais valsts aizsardzības motīvs pil-
nīgi atkrīt.

Kas ir šī lieta būtībā? Tas ir sports un azarts.
Ja kāds grib nodarboties ar zirgu audzēšanas un jā-
šanas sportu — likums nevienam neliedz, to darīt;
bet ar hipodroma un azarta palīdzību jūs ievilksit
plašākas sa_biedrības_ aprindas vēl dziļākā postā un
saimnieciskas grūtības neka pašlaik ir, kas nekādi
nav pielaižams.

Mēs taču zinām, kā ir ar azarta spēlēm,. Cil-vēks, kam ir, varbūt, samērā maza peļņa, varbūt,
kāds vidusšķiras ierēdnis doma atrast laimi totaliza-
tora, izmeģinaroku un var nospēlēt savu algu; bet
viņš var nospēlēt arī to naudu, ko viņam valsts uz-
ticējusi glabāt. Tādi gadījumi ir notikuši un var at-
kartoties_ Aiz šiem motīviem nekādā ziņā totaliza-
tors nebūtu atļaujams. Ja jūs atvērsit durvis tota-
lizatoram, tad bus jāatver drīz vien durvis loto klu-
biem, spēļu ellem u. t. t. Šinīs grūtajos laikos, kadmorāle ir ne visai stingra, tamlīdzīgu azarta spēļu
atļaušana var pavairot ļaužu nabadzību un vājināt
sabiedrisko morāli, jo var _ieraut bezdibeņa valsts
darbiniekus, kas var nospēlēt valsts naudu.

Ievērojot šos motīvus, sociāldemokrātu frakci-
ja balsos pret ļesniegto priekšlikumu un uzaicina
Augsto namu, tāpat ka iepriekšējās Saeimās, norai-
dīt šo priekšlikumu. (Saucieni no vietas: „Pareizi!")

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Juraševskim.

P. Juraševskis (demokrātiskais centrs): Runā-
jot šobrīd par šo jautājumu, mums jāatceras situā-
cijas, kādas bija_ nedaudz gadu atpakaļ, kad mūsu
valstī vel pastāvēja dažādi azarta spēļu veidi un uz-
ņēmumi, ka, piemēram, loto klubi un arī hipodroms.
Ja toreiz Saeima divi reizes runāja, par šo lietu un lik-
vidēja pastāvošos azarta spēļu veidus, tad taču tam
laikam bija pamats. —Lai atceramies tikai stāvokli,
kāda nonāca personas, kas savu pēdējo santimu aiz-
nesa uz loto klubiem un tur to paspēlēja. Daudzi palika
bez kādiem līdzekļļemun nonāca bezizejas stāvoklī.
Tas pats bija ar totalizatoru. Tāpēc ariAugstais nams
nolēma visu to likvidēt. Tagad totalizatoru grib at-
jaunot un par vienu no motīviem uzdod to, ka tad
radīšoties labi zirgi karaspēkam. Šī lieta mums jau
ir kaut cik pazīstama no 1928. gada. Arī tad mums
gribejajestastīt,ka uz vietas nav dabūjami labi zirgi,
un tapec remontam zirgi jāieved no ārzemēm. Ne-
skatoties uz visu _to, toreiz valdība stingri noteica,
ka zirgi jāizmeklē tepat uz vietas, ka ārzemēs zir-
gus nedrīkst iepirkt, un es nezinu sūdzību par vie-
tējiem zirgiem.

Bez tam mums taču ir dažādas ērzeļu stacijas.
Valsts dod līdzekļus šo staciju uzturēšanai. Man

šķiet, ja personas un iestādes, kas šos līdzekļus sa-
ņem, tos izlietotu _lietderīgi,_ tad lietai būtu lielā mērā
hdzets. Ja apskatam minētās stacijas, tad jāsaka, ka
tur jr ļoti daudz,ko vēlēties. Man ir bijusi izdevība ie-
pazīties ar 3—4 šādām stacijām, un es varu teikt, ka
tur, izņemot „braķi", nekas vairāk nebija atrodams.

Demokrātiskais centrs balsos pret šo priekš-
likumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Leikartam.

P. Leikarts (jaunā zemnieku apvienība): Zirg-
kopība ir viena no tautsaimniecības nozarēm, un, iz-
ejot no šī_ viedokļa, mums tā katrā ziņā jāveicina.
Tiesa, mes dzīvojamtagad mašīnu laikmetā, mūsu
zirgus izspiež automobiļi; bet kādas tam ir sekas,
to mes visi redzam — bez zaudējumiem tas cita ne-
ka nedod. Ja. mēs visur izlietojam automobiļus —
preču pārvadāšanai, pasažieru pārvadāšanai, arī tā-
dos gadījumos, kad gluži labi varētu iztikt arī ar zir-
giem, tad tas rada mušu tautsaimniecībai tieši zaudē-
jumus. Lai tas nebūtu, mums jānodarbina zirgi, un
tadeļ ļaveicina zirgkopību. Mums vajadzīgi arī
augstvērtīgi zirgi, kas sacensībās uzvarējuši, guvu-
ši prīzes, jo šādus zirgus mēs varam eksportēt arī
uz ārzemēm. Valstīm, kur notiek zirgu sacensības,
ir arī zirgu eksports, unto zirgu pēcnācēji kuri ir gu-
vuši godalgas sacensībās, par milzu summām tiek
pārdoti uz ārzemēm.

Bet mēs, diemžēl piederam pie tām valstīm, kas
zirgus nevis eksportē, bet gan importē. Mums visu
laiku ir bijuši vajadzīgi_ augstvērtīgi zirgi; mums
pašiem to nav bijis, tapec ka mūsu zirgkopībai nav
piegriezta pietiekoša vērība, un līdz ar to mums ir
labu zirgu trūkums. — Zirgkopību izkopt var arī
citādi — var izkopt ar valsts pabalstiem; bet tur
nekad nebūs tādas sacensības, jo nav, kas maksā par
sacensību sarīkošanu. Līdz ar to nevar notikt zirgu
izlase, un tadeļ arī navto priekšrocību, kas ir tur,kur
ir hipodromi,kur ir totalizatori.

_ Te, bez šaubām, dibināti aizrāda, ka, pastāvot
totalizatoram,_daudz cilvēku kļūs nelaimīgi, daudzcilvekupaspeles, varbūt, savus mazos krājumiņus, un
tas nebūtu veļams. Šeit varētu paredzēt zināmus ie-
robežojumus, proti — kuru katru spēlē nepielaist, bet
pielaist tikai cilvēkus no tam aprindām, kas ir pat-
stāvīgas sava saimniecība, brīvo profesiju darbinie-
kus, uzņēmējus u. t. t. Šīm aprindām, bez šaubām,
visu laiku ir ieplūdušas lielas bagātības, un ja nu vi-
ņas piedalīsies_spele, tad viņu bagātības plūdīs atpa-
kaļ valsts kase. Un kurš gan var būt pret to, ja
bagātības ieplūst valsts kase? Mums taisni vajaga
tikt viņiem klāt. Šiem naudas karaļiem, importa ka-
raļiem ar nodokļiern mes klāt tikt nevaram; bet ja
viņi piedalīsies spēle, tad nauda ies valsts kasē.
(B. Kalniņš no vietas: „Ka pa renīti!") Bez tam
varetuarī attiecība uz totalizatoru paredzēt valsts
monopolu, ka tas ir piemēram Francijā. Tad valsts
paņems_ visu lielāko daļu ienākumu un tikai visnepie-
ciešamāko daļu dos zirgkopjiem un tiem, kas apkal-
pos , totalizatoru. Šāda veida šis jautājums būtu at-
risināms,

Es balsošu par šo priekšlikumu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam

Jukšinskim.
A. Jukšinskis (kristīgo zemnieku un katoļu frak-

cija) : Lai gan šis jautājums nav tik nopietns, tomēr,
to apspriežot dzirdējām runājam gan par valsts grau-
šanu, gan par Napoleona laikiem, gan par valsts ne-
drošību, par karaspēka techniku un citām ļoti
gudram lietam. Sevišķi interesanti bija tad, kad ru-
nāja Leikarts. Parasti Trasuna kungs saka, ka tas,
ko Leikarts runajot, _ ir nieki, bet tagad Trasuna kungs
apsveic Leikarta vārdus. Ta tad, ja ir runa par to-
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talizatoru, tad var saprasties. Jautājumos par peļ-
ņas līdzekļiem, jautājumos, kas interesē atsevišķas
personas, vai aprindas, atsevišķas grupas — tur šie
kungi saprotas. Man šķiet, mums vajadzētu skaidri
un gaiši pateikt, ko mes gribam atbalstīt: vai atse-
višķas grupas, atsevišķas personas, vai tieši lauk-
saimniecību. Šeit_ Latgales deputāti saka, ka tad, ja
pieņemšot ierosinājumu, ja atļaušot totalizatoru un
atvēršot hipodromu, Latgale uzreiz plaukšot zirgko-
pība, Latgale varēšot dot karaspēkam labus zirgus.
Man liekas, ka tie, kas ta runa parLatgali, laikam nav
braukuši ar Latgales „skrējējie_m"-zirgiem. Varbūt
Lūkina kungs tos Latgales skrējējus nemaz nav re-
dzējis. Ar tādu zirgu, kas vienā stundā nobrauc 1
kilometru, uz hipodromu nevar braukt. 5 ha — 6 ha
liela saimniecībā saimnieks nevar turēt vienu zirgu
zemes apstrādāšanai un otru zirgu audzēt totalizato-
ram. No visiem Latgales iedzīvotājiem to varbūt
var atļauties tikai 1% no simtās daļas. Tā tad tas ir
aplami, jaLatgalesiedzīvotāju vārdā prasa totaliza-
tora atvēršanu. Ta nav Latgales un Latgales zem-
kopju prasība, bet — vēlreiz to uzsveru — tā ir at-
sevišķu grupu un_ atsevišķu personu prasība. Ja te
nav valstsun vēlētāju intereses, tad mēs šo priekšli-
kumu nekāda ziņā nevaram atbalstīt, un tāpēc mēs
balsosim pret to.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāti S. Trofi-
movs, A. Stūre u. c. iesnieguši priekšlikumu:

„Saeima nolemj: atcelt savus 1925. gada 29. maija un 15.
decembra lēmumus par totalizatora noliegšanu Latvijā un uz-
dot valdībai izdot atļauju hipodroma un totalizatora ierīkoša-
nai, atvēršanai, uzturēšanai un darbībai Latvijā."

Pie šī priekšlikuma deputāts P. Leikarts iesnie-
dzis pāi labojumu:

„Lieku priekšā iesniegto priekšlikumu, sākot ar vārdiem
„izdot atļauju" līdz beļgarņ strīpot un to atvietot vārdiem „iz-
stradat likumu par totalizatoru uz valsts monopola pamatiem."

(Smiekli.) Vispirms lieku uz balsošanu deputāta
Leikarta iesniegto pārlabojumu. Lūdzu pacelties tos,
kas ir par deputāta Leikarta pārlabojumu. Tikai 1
balss. Nepietiekošs balsu skaits. Deputāta Leikarta
priekšlikums atkrīt. (Troksnis.) — Lūdzu uzmanī-
bu! — Vēl iesniegts priekšlikums:

„Liekam priekšā jautājumā par hipodroma atvēršanu aiz-
klātu balsošanu."

Šopriekšlikumu iesnieguši deputāti S. Trofimovs,
J. Ķorņiļjevs, J. Trasuns, A. Dzenis, A. Lūkins, J.
Veržbickis, J. Pommers. (Sauciens pa kreisi: „Ko?
Pommers?!"—F. Cielēnsno vietas: „Lūdzu nolasīt
visus, kas parakstījuši!") Es atvainojos — T. Pav-
lovskis! — Lūdzu izdalīt zīmītes! Balsošanas kārtī-
ba būs šāda: tie, kas balso par deputāta Trofimova
u. c. priekšlikumu, atstāj uz zīmītēm „par"; kas bal-
so pret, atstāj „pret"; kas atturas atstāj „atturas".
Baltas zīmītes uzskatīs par nederīgām.— Vai visi sa-
ņēmuši zīmītes? Vai zīmītes izpildītas? Lūdzu sa-
lasīt zīmītes! — Vai visi nodevuši zīmītes? Jaunas
zīmītes neviens nepieprasa? Iebildumus neviens ne-
ceļ? Lūdzu saskaitīt zīmītes! — Balsošanas rezul-
tāts: pavisam izdalītas 88 zīmītes, tikpat daudz sa-
ņemtas atpakaļ; par deputāta Trofimova u. c. ie-
sniegto priekšlikumu nodotas 49 balsis, pret — 34
balsis, atturējušies 2, 3 zīmītes nodotas nederīgas.
Deputāta Trofimova u. c. iesniegtais priekšlikums
pieņemts. —

Deputāti M. Dubins u. c. iesnieguši likumprojektu,
ko lūdzu sekretāru nolasīt.

Sekretārs A. Bļodnieks:
„Saeimas prezidijam.

Lūdzam celt Saeimai priekšā pieņemšanai sekojošo likum-
projektu:

Likums par Gostiņu pilsētas nodibināšanu.
1. Biezi apdzīvotai vietai „Gostiņi" Daugavpils apriņķi

Aiviekstes pagastā turpmākos pantos noteiktas robežas piešķirt

pilsētas tiesības, attiecinot uz to pilsētu nolikumu un citus at-
tiecīgus likumus un noteikumus un atdalot to no Daugavpils
apriņķa pašvaldības vienības.
_ _ 2. Jaundibināmai Gostiņu pilsētai administratīvo robežu
arejo līniju noteikt pēc sekojoša apraksta:

Sakot pilsētas robežu no Aiviekstes pagasta Kampēnu
mājas ziemeļrietumu robežas pie Aiviekstes upes, tā iet pa
upes vidu uz dienvidiem un dienvidu austrumiem līdz dzelzceļa
tiltam; talak tā iet austrumu virzienā gar dzelzceļa līniju no
vienas puses un gar Jura Vītola, Minnas Kuģis, Jēkaba Saulī-
tes un Lotes Zvirgzdiņas saimniecībām no otras puses līdz tai
vietai, kur otra puse dzelzceļam sākas Saliņa zemes gabals;
šajā vieta robeža iet pāri dzelzceļam, apņemot otrā pusē dzelz-
ceļam atrodošos_ „Ažu" purva pļavu un kopganību gabalus līdz
Dambes sakņu dārzam un atkal atpakaļ pāri dzelzceļam; p'ie Jāņa
Bērziņa saimniecības ziemeļaustrumu stūra robežas tā iet gar
dzelzceļa līniju no vienas puses un minētā Jāņa Bērziņa robe-
žu no otras_ puses līdz Jāņa Jegermaņa zemes robežai; tālāk
pa Jāņa Bērziņa, Jāņa Jegermaņa un Edes Puzukas robežu
līdz Dambes sakņu dārziem, atstājot Jāņa Bērziņa saimniecību
pagasta robežās. Tālāk robeža iet gar Damba un Lāča sakņu
dārziem un ziemeļaustrumu virzienā gar Sarmauša zemi līdz
tagadējai Pļaviņu pilsētas robežai un tad pa Pļaviņu un Kam-
pēnu mājas robežu līdz Aiviekstes upei.

3. Jaunajai pilsētai atstāt nosaukumu „Gostiņi", un tās
domnieku skaitu noteikt 15.

4. Visas jaundibinātās pilsētas administratīvās robežas
pastāvošasielas, ceļus un laukumus atzīst par tādiem, kas at-
rodas vispārēja lietošana.

5. 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.

6. Iekšlietu ministris nokārto attiecības un izšķir strī-
dus starp ieinteresētām' _pašvaldībām _ sakarā ar Gostiņu pil-
sētas nodibināšanu un tas administratīvo robežu noteikšanu,
ka arī noorganizē pilsētas pagaidu valdi un dod rīkojumus par
pilsētas domes velēšanu,

Rīgā, 1932. g. martā.
M. Dubins, S. Vitenbergs, J. Ķorņiļjevs,

S. Trofimovs, M. Nuroks."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Prezidijs liek priekšā

nodot šo likumprojektu pašvaldības kommisijai. Vār-
du neviens nevēlas? Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
prezidija priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir par prezidija priekšlikumu. Beidzot lūdzu pa-
celties tos, kas atturas. Tādu nav. Par prezidija
priekšlikumu nodotas 44 balsis, pret — 8 balsis. De-
putāta M. Dubina u. c. iesniegtais likumprojekts no-
dots pašvaldības kommisijai.

Deputāti P. Ulpe, A. Buševics, R. Dukurs u. c.
iesnieguši likumprojektu, ko lūdzu sekretāru nolasīt.

Sekretārs A. Bļodnieks:
„Nodokļu nolikuma 69. pantu papildināt ar sekojošu pie-

zīmi:
Piezīme. Šinī pantā paredzētās nodokļu likmes valstij un

pašvaldībām par labu no neapstrādātās atmatās at-
statas zemes paaugstināmas par 200%."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Ulpem.

P. Ulpe (sociāldemokrāts): Mūsu frakcija Ie-
sniedz atkārtotu priekšlikumu par neapstrādātas ze-
mes aplikšanu ar sevišķu nodokli. Ja jūs deputātu
kungi no visdažādākām lauku frakcijām, gribētu uz-
klausīt lauku balsis, tad jūs visi ar ļoti maz izņēmu-
miem būtu par mūsu vairākkārt iesniegtā likumpro-
jekta atbalstīšanu. Es saprotu tos lauku lielsaimnie-
kus, kuriem ir vairāk simtu pūrvietu zemes. Tie, bez
šaubām, būs pret šo projektu, un tas arī saprotams;
bet mūsu frakcijai nav saprotams, kamdēļ tās frak-'
cijas,kuras šinī Augstajā namā reprezentē sīkās saim-
niecības, jaunās saimniecības un arī vidējās vecsaim-
niecības, kādēļ viņas balso pret šo priekšlikumu, ]o
taisni šo lauku ļaužu aprindām ir ļoti svarīgi, lai at-
matā atstātā zeme būtu apstrādāta. Pavisam jau ne-
izprotams ir latgaliešu stāvoklis, kuriem jānāk pārējā
Latvijā meklēt darbu, ka viņiem būtu kāda interese
neatbalstīt šo mūsu projektu, kas grib sasniegt visas
zemes apstrādāšanu

^
Mēs neliekam šeit priekšā kā-

du nepieņemamu, kādu radikālu priekšlikumu. Mēs
zinām, ka še šinī namā nav vairākuma radikālākiem
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priekšlikumiem; bet kā var balsot pret šo priekšli-
kumu, pret zemes nodokļa paaugstināšanu neapstrā-
dātai zemei, kas piespiestu katru zemes īpašnieku rū-
pecieš,, lai viņa zeme būtu apstrādāta vai nu ar kal-
piem, vai rentniekim, vai graudniekiem, vai citādā
veida. Ja neapstrādātai zemei uzliks paaugstinātu
nodokli tad šī zeme tiks apstrādāta plašākos ap-
mēros.

Mēs ceram, ka šoreiz mūsu priekšlikums gūs
lielāku piekrišanu; bet ja arī šoreiz to noraidīs, tad
mes paziņojam, ka šis priekšlikums nebūs pēdējais
— mes to atkārtosim, un agri, vai vēlu dabūsim vai-
rākumu savam ierosinājumam. Mēs domājam, ka
reiz jārodas sapratām, jo_ taču visu interesēs ir ap-
strādāt visu zemi, neatstāt to atmatā. Tāpēc esmu
pārliecināts, ka šoreiz mes gūsim lielāku vairākumu
savam priekšlikumam. Uzaicinu visas tās frakci-
jas, kas reprezentē sīkzemniekus, balsot par mūsu
priekšlikumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas.
— Prezidijs liek priekša nodot šo likumprojektu
pašvaldības un finanču tirdzniecības un rūpniecības
kommisijam. Ludzu pacelties tos, kas ir pret prezi-
dija priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
ir par prezidija priekšlikumu. Beidzot lūdzu pa-
celties tos, kas atturas. Tādu nav. Par prezidija
priekšlikumu nodotas 25 balsis, pret — 47 balsis.
Prezidija priekšlikums un līdz ar to iesniegtais li-
kumprojekts noraidīts. —

Deputāti J. Višņa, A. Buševics, J. Celms u. c.
iesnieguši likumprojektu, ko lūdzu sekretāru no-
lasīt.

Sekretārs A. Bļodnieks:
„Saeimas prezidijam.

Lūdzam _celt priekšā Saeimai sekojošu mūsu likumprojektu:
Papildinājumi sodu likumos.
Sodu likumus papildināt ar sekojošu 364. pantu:
Darba devējs vai viņa vietnieks, kas nav samaksājis tie-

sas piespriesto darba algu 3 dienu laikā pēc tam, kad no viņa
tāda piepjasīta uz tiesas izdota izpildu raksta vai piespiedu
izpildu kartība taisīta tiesas uzraksta pamata, sodām*:

ar arestu vai naudas sodu ne mazāku par 300 latiem.
Ja šis pārkāpums atkārtojies, vainīgais sodāms ar cietu-

mu uz laiku, ne īsāku par 6 mēnešiem.
' J. Višņa, A. Buševics, J. Celms, V. Bastjānis,
H. Kaupiņš, Pl Zeibolts, B. Kalniņš, A. Veckalns,
P. Lejiņš, I. Muižnieks, E. Dzelzītis."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Višņam.

J. Višņa (sociāldemokrāts): Algu neizmaksā-
šanas jautājuma pedeja laika nākuši priekšā tādi ga-
dījumi, ka, neskatoties uz tiesas lēmumu, darba de-
vēji tomēr izvairās no strādnieku nopelnītās algas
izmaksāšanas. Strādniekiem nav iespējams prā-
voties, jo bezdarba un zemo darba algu dēļ viņi ne-
var maksāt honorārus advokātiem; tāpēc ari apstā-
kļi ir tādi, ka jāsper bargāki soļi, jālieto represīvi lī-
dzekļi pret tiem darba devējiem, kas apzinīgi iz-
vairās no algu izmaksāšanas strādniekiem. — Mēs
liekam priekša tiem darba devējiem, par kuriem
tiesas lēmums jau ir stājies spēkā, uzlikt 300 latu
lielu soda naudu, bet, ja darba devējs otrreiz izvai-
rās no algas izmaksas, tad piemērot cietuma sodu.
(Starpsauciens

^
pa labi.) — Ja zemnieku savienība

nostāsies uz tāda viedokļa, tad mēs tam pretī nebū-
sim. —

Šī lietā'ir tik steidzīga, ka būtu izšķirama stei-
dzamības kartība. Tagad, kad cilvēki var nopelnīt
tikko savai eksistencei, ja arī to pašu viņiem vēl
neizmaksa, tad taču daudziem rēgojas bads. Es ce-
ru, ka Augstais_ nams atbalstīs mūsu priekšlikumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk ne-
viens neveļas? Prezidijs liek priekšā nodot šo li-
kumprojektu sodu likuma kommisijai. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret prezidija priekšlikumu. Ta-
gad lūdzu pacelties tos, kas ir par prezidija priekš-

likumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.
Balsošanas rezultāts: par prezidija priekšlikumu
nodotas 24 balsis, pret — 39 balsis, atturējušies 2.
Prezidija priekšlikums un līdz ar to papildinājumu
projekts sodu likumos noraidīts. —

Deputāti F. Ankipans, J. Celms u. c. iesnie-
guši likumprojektu, ko lūdzu sekretāru nolasīt.

Sekretārs A. Bļodnieks:
«Likumprojekts par trūcīgo iedzīvotāju apgādāšanu ar

Ietu maizi.
1) Visiem trūcīgiem iedzīvotājiem valsts izsniedz maizi

par pazeminātu maksu, kura nepārsniedz trešo daļu no maizes
tirgus cenas.

2) Lētā maize izsniedzama no valsts iepirktās un turp-
māk ieperkamas maizes labības krājumiem, paredzot vaja-
dzīgos līdzekļus valsts budžetā.

3) Likums stājas spēkā ar izsludināšanas dienu.
F. Ankipans, J. Celms, F. Menderis, V. Bastjānis,
F. Cielēns, R. Dukurs, A. Rudevics."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Ankipanam.

F. Ankipans (sociāldemokrāts): Šodien mūsu
valdība runa par dārgo maizi. Šodien mūsu valstī
vārda pilna nozīme lielai iedzīvotāju daļai ir pienā-
cis bads. Šāda parādība ir jau bijusi mūsu zemē
kara laikos. Tad bija tāds stāvoklis, ka bija ļoti daudz
naudas, bet nebija maizes. Tagad, kad ir ļoti daudz
maizes, nav naudas, un līdz ar to pašlaik ne tikai
p_ilsetas,_ bet, es gribu sacīt, arī Latgalē, nepārspī-
lēti runājot, 20% iedzīvotāju vārda pilnā nozīme
cieš badu. Tiem nav ne tikai rudzu maizes, bet nav
pat auzu un miežu maizes. Mūsu pilsonība pret šo
parādību aizklāj acis un saka, ka ir atnācis laiks ru-
nāt par dārgo maizi.

Es ļoti izbrīnējos, izlasījis rakstu „Pēdējā Brī-
dī", ka vakar valdības koalicija apspriedusi jautā-
jumu, cik tad beigu beigas augstu cenu nolikt nā-
košas ražas labībai. Tur rakstīts arī, ka visi esot.
vienojušies par šo cenu —, arī latgalieši tai piekri-
tuši, jzņemot centru, kurš it kā gribējis, lai ne-
maksātu 4 lati, bet 3 lati par rudzu pudu. Man jā-
uzsver, ka tam ir piekrituši arī latgalieši. Pagā-
juša gada, kad šo likumu pieņēma, kad arī latgalie-
šu pilsoniskas grupas to atbalstīja, aizbildinājās, ka
tad,Ja iedzīvotajiem būšot jāciešbads, valdība bada
cietējiem gādāšot Ietu maizi. Šogad mēs esam to
piedzīvojuši, un tomēr valdība runā par to, lai mai-
ze būtu dārga.

Šinīs dienās man bija izdevība būt Latgales
austrumu_ daļa, pierobežas joslā. Tur bija arī krie-vu deputāti, un tie privātā sarunā uzsvēra, vai mēs
zinot, kas tagad ir, ka mūsu valstī jau tagad cieš
badu. Stāvoklis nu ir tāds, ka valdība tomēr ne-
grib ticēt šai lietai tāpat kā tam, ka Latvijā ir bez-
darbs. Man_ jasaka,_ mūsu valsts nav tik plaša un
liela, ka nebūtu iespējams pārredzēt valsts stāvokli.
Man jāsaka, ka valdības vīriem ir iespējams aiz-
braukt un ieskatīties vienā otrā mājā; tad viņi re-
dzētu, ka pašreiz, tāpat kā kara laikā un pēckara
laika, ir sastopamas _ bada dēļ uzpampušas sejas.
Un to mes konstatējam uz laukiem starp zem-
niekiem.

Pagājušā svētdienā Ludzā bija liels tirgus. Bija
neparasta parādība, ka sabrauca arī mazie sīkzem-
nieki, kuru zirdziņi ir pārvērtušies par kaulu kam-
bariem, un tomēr arī tos pašus viņi grib pārdot:
viņi bija arī izrēķinājuši, ka par to zirgu varēšot no-
pirkt tikai paris pudu miltu, jo par pudu miltu jā-
maksā 5 lati, lai gan mes zinām, ka pasaules tirgus
cena tanī paša laika ir tikai Ls 1.30. — Mēs neielai-
žam Latvija šo Ieto maļzi, bet sakām, lai izēd mūsu
pašu maizi, kas Latvija saražota. Man jāsaka, ka
valsts ir pielīdzināma ģimenei. Kā katra ģimene?
galvas pirmais p_ enakums ir gādāt, lai viņa ģimenes
locekļi būtu apgādāti, apģērbti, tāpat arī valstī vai-
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dībai, kas ir uzņēmusies gādāt par valsti, jāgādā,
lai viņas iedzīvotāji nemirtu badā. Ja nu mums
pašreiz ir tāds stāvoklis, ka maizes ir pārpilnam,
tad ir vislielākais kauna traips, ja Latvijā ir arī cil-
vēki, kas mirst badu; lielāku kauna traipu neviena
valdība nevar piedzīvot.

Ja nu saka, ka mums trūkst līdzekļu, ja ceļ ie-
bildumus pret šo likumprojektu, tāpēc ka mūsu bu-
džeta apspriešana ir jau gandrīz pie beigām, tad man
jāsaka, ka šie iebildumi atkrīt, un šis likumprojekts
ir pilnīgi vieta, jo mēs zinām, ka valdība budžetu at-
prasīs atpakaļ, lai to pārkārtotu. Mēs liekam to priek-
ša jau tagad, lai valdība varētu iekalkulēt budžetā
summu, kada _ būtu vajadzīga, lai palīdzētu trūcī-
giem un bada nonākušiem iedzīvotājiem iegādāties
Ietāku maizi.

Mēs_ gribam redzēt, ko teiks Latgales sīkzem-
nieku pārstāvji, kas bieži vien runā Dieva vārdā,
un Latgales kristīgie, kas par šo parādību vēl nekā
nav sacījušu bet kas, ja pie viņiem nonāk vecas mā-
miņas un lūdz palīdzību, lai izkļūtu no šī stāvokļa,
tam_ pasaka: gan jau Dievs palīdzēs, un arī mēs
gādāsim! Tagad mēs gribam redzēt, kā viņi šo-
dien reāli mēģinās par to gādāt, un vai viņi šo priekš-
likumu atbalstīs. Ko darīs lielā frakcija — zemnie-
ku savienība, tas, man liekas, ir skaidrs; bet vai
šinī gadījumā arī tās Latgales pilsoniskās grupas,
kas ir vairāk saistījušās dažādos blokos ar centra
grupām, vai arī tās uzskatīs šo parādību par tik sva-
rīgu, ka to atbalstīs un nāks palīgā trūkumā nonā-
kušiem un badu cietošiem zemniekiem un bezdarb-
niekiem pilsētās? Pēdējiem mūsu frakcija šodien
gribēja izdabūt lielāku algu mežu darbos, jo par to
algu, ko viņi saņem no valdības — 1 latu dienā viņi
nespēj apgādāt savas ģimenes, kurās bieži ir 5—6
ēdēji, ja par pudu labības jāmaksā 5 lati; Valdībai
janak palīgā šiem badu cietējiem, lai viņi vismaz
līdz jaunai maizei varētu saņemt rudzu miltus par
lētu cenu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Prezidijs liek prie-
šā deputāta F. Ankipana u. c. iesniegto likumpro-
jektu nodot budžeta kommisijai. Deputāti V. Bast-
jānis, J. Celms, F. Cielēns u. c. iesnieguši priekšli-
kumu —

nobalsot šī likumprojekta nodošanu kommisijai, izsaucot
deputātus vārdā.

(Ķ. Ulmanis no vietas: „Neviens jau nav pre-
tim, visi jau ir par!" — Starpsauciens pa kreisi:
„Ak, nobijāties gan, ko?!") Priekšlikumu par no-
balsošanu, izsaucot deputātus vārdā, tā iesniedzēji
noņem. — Nobalsošanā nāk prezidija priekšlikums
— nodot šo likumprojektu budžeta kommisijai. Lū-
dzu pacelties tos, kas ir pret prezidija priekšlikumu.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. Prezidija priekšli-
kums pieņemts; likumprojekts par trūcīgo iedzīvo-
tāju apgādāšanu ar lētu maizi vienbalsīgi nodots bu-
džeta kommisijai. — Deputāts J. Celms u. č. iesnie-
guši priekšlikumu — .

likumprojektu par trūcīgo iedzīvotāju apgādāšanu ar lētu
maizi izskatīt 2 nedēļu laikā.

Vai kāds vēlas vārdu par šo priekšlikumu?
Vardu neviens nevēlas. Lieku uz balsošanu depu-
tāta Celma u. c. iesniegto priekšlikumu. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir par deputāta Celma u. c. priekš-
likumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to.
Tādu nav. Kas atturas? Par deputāta Celma u. c.
iesniegto priekšlikumu nodotas 36 balsis, pret to
nav nodota neviena balss, atturējušies 46. Deputā-
ta Celma u. c. priekšlikums noraidīts. —

Krisltīgaisdarba bloks liek priekšā publisko tie-
sību kommisijā deputāta A. Lūkina vietā ievēlēt de-
putātu J. Tēriņu. Iebildumu nav? Tas pieņemts.
— Deputāts A. Eglītis liek priekšā Saeimas deputā-

tu lietu izmeklēšanas kommisijā deputāta G. Mīl-
berga vietā ievēlēt deputātu D. Apini. Iebildumu
nav? Tas pieņemts. —

JDeputāti V. Bastjānis, F. Cielēns, H. Kaupiņš,
K. Eliass u. c. iesnieguši jautājumu ministru pre-
zidentam, ko lūdzu sekretāru nolasīt.

Sekretārs A. Bļodnieks:
«Saeimas prezidijam.

Lūdzam celt priekšā ministru prezidentam sekojošo jau-
tājumu.

Tautas labklājības ministrija paziņojusi, ka likumā no-
teiktas valsts piemaksas slimo kasēm, kuras tām jāsaņem par
katru notecējušu mēnesi ne vēlāk kā nākošā mēneša piec-
padsmita diena un kuras nav slimo kasēm izmaksātas jau par
4 mēnešiem, neesot paredzēts izmaksāt arī ne marta, ne aprīļa
mēnesī.

Tas patlaban smagi apdraud visu slimo kasu darbību, jo
saimnieciskas krizes apstākļos slimo kasu ienākumi ir kata-
strofiski samazinājušies aiz bezdarba_ darba dienu un stundu
skaita un algas samazināšanas strādājošiem. Tanī pašā laikā
izdevumi par dalībnļeku un viņu ģimeņu ārstēšanu nepaliek
mazāki, jo slimo kasēm ir pienākums vēl kādu laiku ārstēt sa-
vus bezdarba nonākušos dalībniekus un viņu ģimenes. Sevi-
šķi slimo kasu izdevumi pieaug pēdējā mēnesī, sakarā ar plašo
gripas epklemiju, kas div- un trīskārtojusi kasu slimnieku skai-
tu. Nekādu brīvu rezervju slimo kasēm vairs nav. Valsts
piemaksu aizturēšana šādos apstākļos draud slimo kasēm ar
katastrofu.

Vai ministru prezidents to zina un ko viņš nodomājis da-
rīt, lai slimo kases laika saņemtu likuma noteiktās valsts pie-
maksas slimo kasēm?"

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Jautājuma motivē-
šanai vārds deputātam Bastjānim.

V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Godātie tau-
tas vietnieki! Latvijas republikas pastāvēšanas lai-
ka izdoto likumu starpā ir maz tādu likumu, kas
aizstāv un uzlabo strādnieku šķiras stāvokli. To-
mēr viens likums, kas strādniekiem kaut ko var
dot, kas kaut cik novērš, strādnieku šķiras postu
un izmisumu ir likums par slimo kasēm. Ap šo li-
kumu ir norisinājies ļoti daudz cīņu šeit Augstajā
nama. Ir bijušas cīņas par slimo kasu pārvaldīša-
nas jautājumu; tāpat vēl šodien norisinās asas
cīņas par to, vai slimo kasēm pienākas valsts pie-
maksas, un, ja pienākas — kādos apmēros. Mēs
dzirdējām no finanču ministra — tagad, — bijušā
finanču ministra — Zemgaļa kunga ziņojumu bu-
džeta kommisijas sēdē, ka viņš domā valsts budže-
ta iztrūkumu pa daļai segt slimo kasu piemaksām,
t. i._ atņemt pusi piemaksu, ko valsts maksā slimo
kasēm.

Man, deputātu kungi, jāsaka, , ka slimo kasu
stāvoklis acumirklī ir katastrofisks, un, ja valdība
un arī Saeima nespers soļus, lai slimo kasu stāvo-
kli glābtu, patiešam visi dalībnieki, kas slimo kasēs
apdrošināti — strādnieki un viņu ģimenes locekļi
nonāks pilnīgi bezizejas stāvoklī. Kādi šobrīd ir
faktiskie apstākļi? Man deputātiem jāsaka, ka sli-
mo kases nav samaksājušas ārstiem honorārus par
trīs, četriem un vairāk mēnešiem, nav samaksāju-
šas tapec, ka viņam trūkst līdzekļu. Dažas slimo
kases aptiekam par zalem nav maksājušas jau, sā-
kot ar pagājuša gada jūlija mēnesi. Protams, šā-
dos apstākļos ārstiem ir ļoti grūti strādāt, un, ja
aptiekas zaļu_ izsniegšanu uz krēdita neturpinās, var
nonākt tik tālu, ka zāļu izsniegšanu pavisam pār-
trauks.

Varētu jautāt, vai_ slimo kases ir rūpējušās par
stāvokļa glābšanu. Jāsaka, ka slimo kases ir darī-
jušas visu ļespejamo. Negribu ar šo jautājumu jūs
ilgi aizkavēt, tapec nolasīšu tikai tos dažus soļus,
ko pašas slimo kases ir spērušas, lai, pasliktinot sa-
vu dalībnieku stāvokli, glābtos no pilnīgas likvidē-
šanas.

Vispirms slimo kases ir samazinājušas naudas
pabalstus no 100% uz 90%, 80%, 70% un tagad
pat uz 60%. Talak — pabalstu izsniedz nevis no
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pirmās saslimšanas dienas, bet tikai no otrās, trešās
vai ceturtās, kā kurā kasē. Ir noteiktas piemaksas
par zālēm kā pašiem slimo kasu dalībniekiem, tā
arī viņu ģimenes locekļiem. Speciālu ārstēšanu ne-
var dabūt tūlīt, kad to prasa, bet jāgaida līdz 6 mē-
nešiem. Balneoloģiskā, sanatorijas u. taml. ārstē-
šana samazināta. Atalgojums slimo kasu darbinie-
kiem samazināts, jo ir samazināti pārvaldes, izde-
vumi; bez tam ir samazināts darbinieku skaits.
Lai gan tik daudz jau darīts, stāvoklis ir kata-
strofisks.

Aiz kādiem iemesliem slimo kasu stāvoklis ir
tik slikts? — Te jāaizrāda uz sliktiem saimnieci-
skiem apstākļiem, kādi patlaban valda Latvijā, ku-
ru dēļ fabrikas un citi uzņēmumi ir pārtraukuši dar-
bus, un līdz ar to strādnieki izslēgti no slimo ka-
sēm. Man šeit ir dati, kas rāda ārkārtīgi straujo
dalībnieku skaita krišanos, kas, kā jau sacīju, ir sa-
karā ar strādnieku atlaišanu no darba.

Vēl 1930. gada septembrī ir bijuši 182.284 slimo
kasu dalībnieki; _ tad šis skaits strauji slīd uz leju.
1931. gada janvārī slimo kasu dalībnieku skaits ir
173.903, bet 1932. gadā krišanās iet tik tālu, ka
1931. gada_ decembrī ir 158.000 dalībnieku, bet 1932.
gada janvāri — 148.663 dalībnieki. Jūs redzat, ka
no 1931. gada 1. decembra līdz š. g. 1. janvārim sli-
mo kasu dalībnieku skaits ir samazinājies par 33.600
jeb par 18,4%.. Tas ir par visām Latvijas slimo ka-
sēm kopā; turpetim, ja ņemam tipiskas strādnie-
ku slimo kases, piemēram, Pigas centrālo kopējo
slimo kasi, tur dalībnieku skaits samazinājies par
36%, t. i. vairāk kā par ļ/_. Saprotams, ka līdz ar
dalībnieku skaita samazināšanos ir samazinājušies
arī slimo kasu ienākumi.

Kā uz vēl vienu nelabvēlīgu parādību jāaizrā-
da uz to, ka atsevišķos uzņēmumos, arī dažos valsts
uzņēmumos ir samazināts darba laiks, strādnieki
strada tikai dažas dienas nedēļā, piemēram 3 die-
nas 6 dienu vieta, vai arī samazinātu stundu skaitu
diena. Protams, līdz ar to ir samazināta arī alga,
un atkal slimo kasēm ienākumi samazinājušies. Pēc
valsts statistiskās pārvaldes ziņām pa daļai strā-
dājošo strādnieku — tādu strādnieku, kas strādā ne-
pilnu darba dienu skaitu nedēļā, vai arī nepilnu stun-
du skaitu diena, 1931. gada pēdējā ceturksnī bija
pāri par 8000_, t. i. ap 30% no visa strādnieku skaita.
Arī šim apstāklim ir ļoti liela nozīme, tas atņem lie-
lu daļu slimo kasu ienākumu.

Slimo kasēs pieaug arī darba nespējīgo dalīb-
nieku skaits. Piemēram, Rīgas centrālā kopējā
slimo kase pagājušā gada decembrī darba nespē-
jīgu dalībnieku bija 1,8%, bet šī gada martā jau
5,1%. Pašvaldības darbinieku slimo kasē pagājušā
gada decembrī šādu darbiniekubija 2,1%, bet šī ga-
da marta mēnesī jau 5,4%. Pārdaugavas slimo ka-
se decembrī — _1,6%, bet tagad — 4,3%; trešā
kopēja slimo kase — 2,0% un 4,8%, tirdzniecības un
rūpniecības darbinieku slimo kasē — 2,8%, tagad
5,1%, XIII kopējā slimo kasē — 2,4%, tagad —
5,5%, Liepājas kopēja slimokasē — 1,8%, tagad —
3,4%; un otra Liepājas kopējā_ slimo kasē —2,8%,
tagad — 6,7%l. Ka jus redzat, tādu dalībnieku skaits,
ko ārsti atzinuši par darba nespējīgiem, ir ārkār-
tīgi pieaudzis; _ tas savukārt nozīmē, ka slimo ka-
sēm jādod lielakas_ izmaksas, jo strādniekiem darba
nav, tapec algas jāmaksā slimo kasēm.

_ Tālāk jāaizrāda, ka patlaban gripas apstākļi ir
liela mēra pavairojuši darba nespējīgo procentu.
Tas uzliek slimo kasēm lielus pienākumus, jo pat
normālos apstākļos tādas epidēmijas pārdzīvot
kasēm bija ārkārtīgi grūti. Slimnieku skaits ir liels,
un līdz ar to arī ārstēšanas procents augsts. Viss
tas noved slimo kases ļoti grūtā stāvoklī.

Vēl no citas puses nāk klāt viens apstāklis, kas
stipri traucē slimo kasu darbību. Man jāaizrāda, ka
pēc slimo kasu noteikumiem rūpniekiem jāiemaksā
4%i. 2% strādnieku algas viņi maksā no sevis, un
2% viņiem jāmaksā vēl klāt par ārstēšanu. Tas ir
4%_ bez kuriem uzņēmēji ietur vēl no strādnieku
algām 2%, tā tad kopā viņiem jāmaksā 6%, no ku-
riem 2% nak no strādniekiem. Kas tagad notiek?
— Tagad notiek tas, ka rūpnieki gan aiztura no
strādnieku algas šos 2%, bet neiemaksā tos slimo
kasei; viņi patura tos sev, jo arī viņiem šī nauda
var noderēt. Šādas uzņēmēju neiemaksātas sum-
mas ir ārkārtīgi lielas. Tā tas turpinās gadu no ga-
da

^ Piedzīts netiek, policija šādos gadījumos ne-
strādā, Tautas labklājības ministrija nekādus soļus
nesper, dod pagarinājumu pēc pagarinājuma, un
ta _ uzkrājas lielas summas. Tagad uzņēmēji bieži
pārtrauc darbus, bankrotē, un nav nekā, ko no vi-
ņiem ņemt. Nepiedzītos darba devēju parādus,
iemaksas un piemaksas slimo kases ir bijušas spie-
stas norakstīt zaudējumos. 1926. gadā ir norakstīts
zaudējumos 23.000 latu, 1927. gadā — 50.000 latu,
1928. gadā — 53.000 latu, 1929. gadā — 34.000 latu,
1930. gada — 86.000 latu,t. i. par 5 gadiem kopā
245,5 tūkstoši latu. 1931. gada slimo kases pēc sa-
viem pārskatiem ir aprēķinājušas, ka šādas summas,
ko nevarēs piedzīt, būs līdz 200.000 latu vienā pa-
ša ^ gada; kopa par_6 gadiem tas būtu 450.000 latu.
Ta būtu no uzņēmējiem nepiedzītā summa, no ku-
ras kādi 150.000_ latu, t. i. viena trešā daļa, ir strād-
nieku algas. Šāda summa ir iekasēta no strādnie-
kiem,_ bet _nav iemaksāta slimo kasēs. Šī summa
arī bus jānoraksta zaudējumos. Visa vaina šeit
meklējama tanī apstāklī, ka valdība nav spērusi pie-
tiekoši enerģiskus_ soļus, lai laikā piedzītu visas no-
maksas, kas pienākas slimo kasēm.

Man jāsaka, ka arī pati valsts nemaksā savus
2%, kas uz likuma pamata tai jāmaksā slimo kasēm.
Pēdējos _gados_ budžetā netika uzņemti vajadzīgie lī-
dzekļa tāda kārtā vienmēr palika pāri kāda restīte.
Tekoša gada budžetā, ko pieņēma pagājušā pava-
sarī, nav uzņemti gandrīz 2 miljoni latu un, sākot ar
novembra mēnesi, slimo kasēm nebūtu bijis nekā,
ko maksāt. Bet_ strauji krītot dalībnieku skaitam,
valsts kases_apstākļi drusku uzlabojas, apstākļi maz-
liet mīkstinās, jo līdz ar to arī izdevumi samazi-
nās. Bet kas patiesībā notiek? — Notiek, depu-
tāt^ kungi, tas, ka valdība savas piemaksas slimo
kasēm nav kārtojusi, sakot ar pagājušā gada no-
vembra mēnesi. Par novembra, decembra, janvā-
ra, februāra un marta mēnešiem itin nekas nav
maksāts, kaut gan likums par slimo kasēm nosaka,
ka iemaksas slimo kasēm jāizdara 2 nedēļas pēc mē-
neša notecēšanas, t. i. 15. datumā. Ja izejam no
likuma viedokļa, tad 22. martā vajadzēja būt sa-
maksātam visamsummam par novembra decembra,
janvāraun februāra mēnešiem, t. i. par 4 mēnešiem.
Šīs summaskopa,jr ap vienu miljonu latu. Slimo
kases nav tas saņēmušas. Tagad slimo kasu pār-
stāvji griezušies pie_ Tautas labklājības ministrijas,
pie valdības ar jautājumu un lūgumu šo naudu sa-
maksāt, jo stāvoklis paliek pilnīgi neiespējams. Da-
būta atbilde, ka domājot maksāt tikai maija mēne-
sī, ne atrak. Slimo kases aizrāda, ka, ja domā
maksāt tikai maija mēnesī, parādu summa pieaugs
vel par dažiem simts tūkstošiem latu un tādā kārtā
līdz tam laikam parāds pieaugs līdz 1.640.000 latu,
kas nebūs ieņemti.

Deputātu kungipasakait, kā lai strādā šādos
apstākļos. Darba pārtraukumi, strādnieku izmešana
uz ielas, ienākumu samazināšanās, darba saīsinā-
jums, atkal ienākumu samazināšanās un nepietie-
košas summas vienā pusē, kam pretim no otras pu-

.
I



-JL Latvijas Republikas IV Saeimas 11 sesijas 8. sēde 1932. gada 22. martā. 322

ses stāv darba nespējīgo skaita pieaugums un visipārējie apstākļi, kas stāvokli pasliktina. Vienādi unotrādi stāvoklis paliek pilnīgi katastrofiks. Jastrādnieks, kas bija slimo kasē, varēja cerēt šādā,vai tāda veida saņemt atbalstu slimo kasē, tad ta-gad stāvoklis paliek pavisam neciešams; tāpēcmes iesniedzam jautājumu valdībai un gribam zi-nāt, ko valdība nodomājusi darīt šinī lietā; vai vi-ņai ir zināms, ka likumu nepilda, ka Tautas labklā-jības
^ ministrija piemaksas neizsniedz, un ko viņa

doma darīt, lai šo stāvokli novērstu. Vai viņa tie-sām doma, ka ne tikai nav jāmaksā šīs summas, betvel var likt priekša sabalansēt budžetu uz slimo ka-
su rēķina? Mēs atzīstam, ka tas nekādā ziņā navpielaižams.

Beidzot šo jautājumu, man jāaizrāda, ka tagad
sak rīkoties pavisam neiespējami. Vēl šodien mēs
budžeta kommisijā bijām liecinieki citam jautāju-mam, kur mums ziņoja no vietām, ka dzelzceļa, šo-
I^a u 11 citu _dartm uzņēmēji neizmaksājot algas.Valdības iestādes nostājas uz tādiem pamatiem:
kas mums par daļu, ka strādniekiem nemaksā algas— mums ir likums, mums ir drošība; mums navdaļas, vai maksa, vai nemaksa strādniekiem algas
Šodien ari departamentu direktori brīnījās: — komes varam darīt — juridiskais stāvoklis ir tāds, ka
mes nevaram ķerties klāt.

Man jāsaka, ka tāda valsts iestāžu izturēšanās
nav ciešama. Priekš kam tad sēž uz vietām depar-tamentu un valsts iestāžu pārstāvji un ierēdņi, kasskatās, ka darbus veic? Vai tāpēc, lai skatītos ti-
kai uz šo darbu technisko pusi? Es domāju gan,
ka ne._ Viņiem jāredz visas nebūšanas, ko pielaižuzņēmēji, ieturot algas strādniekiem un iemaksas
slimo kasēm. Šeit jāsper kādi soļi, un tas ir iespē-
jams. Ja valsts iestādes nostāsies uz tāda viedo-kļa, ka viņam pieder uzraudzība par šo lietu, un ja
viņas pret uzņemejietn spers kaut kādus soļus, ne-
pielaidīs šodarbu izsoles visus, skaidrs, ka aina gro-
zīsies.

Ievērojot _šos_ apstākļus, budžeta kommisijā
pieņēma radikālu lēmumu — likt priekšā satiksmes
ministrim, uz ko šis likums attiecas, reorganizēt
resora vadību._ Apstākļi tagad ir tādi, ka tie saceļ
kājas visu strādnieku šķiru pret to kārtību, ko pie-
laiž valsts iestādes. Mēs tāpēc, aizrādot uz apstā-
kļiem, kādi valda Šais iestādes, griežamies pie vai- i
dības ar jautājumu, _ko viņa grib darīt strādnieku
slimo kasu jautājuma, lai izbeigtu tagadējo stāvokli. '

Priekšsēdētājs P. Ka_niņš_ Jautājumu virzīs
talak kartības rullī paredzēta kārtībā. — j

Deputāti P. Zeibolts, V. Bastjānis u. c. iesnie-
guši_ jautājumu ministru prezidentam, ko lūdzu se-
kretaru nolasīt. j

Sekretāra biedrs T. Pavlovskis:
„Saeimas prezidijam.

. Lūdzam celt priekšā ministru prezidentam sekojošu mū- rsu jautājumu: ,
Pēc _presē parādījušamies ziņām Ministru kabinets no- *

lēmis izslēgt no valsts civildienesta kategorijām 1 zemākos t
valsts darbiniekus un kalpotājus, līdz ar to strauji samazinot «
viņu algas un pasliktinot ārstēšanās u. c. noteikumus.

Jautājam ministru prezidentam, vai šādas ziņas saskan
ar patiesību, un, ja tas tā būtu, kāda iemesla dēļ Ministru ka- l
binets paredzējis tik smagi pasliktināt tieši zemāko valsts dar- t
binieku stāvokli, tajā laikā kad šo darbinieku algas jau tā ir ļ
nesamērīgi pazeminātas." ,,

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Jautājuma motivē- š
šanai vārds deputātam Zeiboltam. s

P. Zeibolts (sociāldemokrāts): Godātie deputā- t;
tu kungi! Valdības galva, sastādot valdību, nāca r
ar savu darbības programmu, kurā bija uzsvērts, ii

ka valdība nepasliktināšot valsts darbinieku, sevišķi t
zemāko kategoriju darbinieku stāvokli, un ka vai- d

Krājumā Saeimas Stenografu
birejā Rigā, Saeimas laukumā.

!

.

dība ķeršoties pie valsts_ darbinieku algām tikai vis-
nepieciešamākā gadījuma; _ bet mēs redzam, ka ta-
gadēja valdība ar bijušo demokrātiskā centra finan-
ču ministri Zemgaļa kungu vispirms ķērusies pie
valsts darbinieku, un proti — zemāko valsts darbi-
nieku algām. (Starpsaucieni.) Valdība valsts darbi-
niekiem ar algu pazemināšanu atņēmusi 12 miljonu
latu, ar ārstniecības likuma pasliktināšanu atņēmusi
500.000 latu, ar bezdarba apkarošanas fondu —300.000 latu un ar izdienas pakāpju pagarināšanu uz
vienu gadu valsts darbiniekiem ir atņemta tāda pati
summa._ Ta tad uz valsts darbinieku pleciem jau
tagadēja valdība ir uzvēlusi tuvu pie 15 miljonu latu.
Bet no bijuša finanču ministra ziņojuma budžeta
kommisijā redzams, ka.tagadējai nacionālai valdībai,
vai nacionālas atmodas valdībai vēl nepietiek ar
šiem valsts darbiniekiem uzveltiem nodokļiem; ta-
gadēja nacionālas atmodas valdība projektē paslikti-
nāt valsts darbinieku stāvokli vēl tālāk. Vispirms
valdība ir nodomājusi pagarināt izdienas pakāpes
vel par vienu gadu. Talak valdība, ir jau ķērusies
pie dažu valsts darbinieku izslēgšanu no valsts ci-
vildienesta amatu saraksta. Līdz ar to ir paslikti-
nāts šo valsts darbinieku materiālais stāvoklis. Tā-
di darbinieki ir mežsargL Nav pagājušas ne divas
dienas, kopš demokrātiska centra deputāts Kiršteina
kungs bija uzaicināts šo darbinieku apspriedē, untur viņš svēti zvērēja aizstāvēt šo _ darbinieku inte-
reses. Kiršteina kungs tomēr nekā nav darījis šinī
jautājuma. Valdība pasliktinājumu uztur spēkā un
turpina.

Sākumā dzirdēja domas, ka valdība it kā gribot
izslēgt no valsts dienesta amatu sarakstiem 19. un
20. kategorijas darbiniekus_ bet, laikam, pēc tam ir
apdomājusies, _ ka tas tomēr nedos vēlamos rezul-tātus; un talak nu valdība pasaka, ka visas kalpo-
tāju grupas izslēdzamas no valsts dienesta amatu
sarakstiem, t. i. no štatiem. Ko ar to panāk? Ar
to panāk, ka apmēram 20.000 valsts darbinieku pa-
sliktina viņu tiesisko un materiālo stāvokli, uz vi-
siem laikiematņemot izdienas un citas piemaksas.

Tagadeja_ valdība, _ neskatoties uz saviem solī-
jumiem, tomēr visuma ir metusies uz valsts dar-
biniekiem un galvena kārtā uz nemantīgiem valsts
darbiniekiem, it ka lai glābtu valsti no sabrukuma
un sabalansētu valsts budžetu. Man jāsaka, ka šie
soļi ir galīgi nepareizi:_ netiks sabalansēts valsts
mudžēts, un arī_ nebūs glabta_ Latvija no sabrukuma.
la valdība tiešam grib iet tādu ceļu, kuru ejot, va-
-etu Latviju glābt, tad tagadējai valdībai nevajadzē-
:u gaidīt Saeimas ļemuma un pašai ķerties pie du-
bulto amatu likvidēšanas. Par to valdība nav do-
najusi un nedoma arī _ tagad. Tāpat valdībai va-
adzeja domāt par dažādu pabalstu sašaurināšanu.
Vies zinām, ka arī nākoša budžetā ir vēl paredzētas
liezgan lielas summas baznīcām un aizsargiem, tā-)at arī dažam koalīcijas grupām to vajadzību ap-
nierinašanai. Ja valdība gribēja rast ietaupījumus,
ad viņai vajadzēja strīpot visus pabalstus un tikai
ad ķerties pie valsts darbinieku stāvokļa pasliktinā-
anas.

Bez visa tāvaldība ir nodomājusi iet vēl tālāk,
r nodomājusi vel vairāk samazināt darbinieku sta-
rts. Man ir zināms, ka bijušais finanču ministris ir
icis priekša samazināt štatus Satiksmes ministrijā
/el par 3%. Man jāsaka, ka Satiksmes ministrijā
tati patlaban samazināti līdz neiespējamībai. Ap-
priežot 1932./33. saimniecības gada budžetu, Sa-
iksmes ministrijas štatus samazināja par 15%. Ja
iu_ tagad prasa samazināt vēl par 3%, tad tas nozī-
ae, ka gribam Latvijas dzelzceļus novest galīgā sa-
rukuma stāvoklī. Jau tagad piedzīvojam, ka gan-
Irīz ik katru dienu notiek katastrofas. Tā vēl ne-
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sen atpakaļ Gulbenē, Atašienē un Rīgas tuvuma ir
notikušas mazākas katastrofas. _ Ja valdība arī talak
ies šo ceļu, tad notiks ne tikai šādas mazas katastro-
fas, bet būs dzelzceļu katastrofas ar cilvēku
upuriem.

Ievērojot visus apstākļus, mēs jautājam valdī-
bai, cik patiesi ir bijušā finanču ministra norādījumi,
un ko valdība domā darīt, lai tas nenotiktu.

Priekšsēdētāja biedrs J. Pabērzs: Jautājumu
virzīs tālāk kārtības rullī paredzēta kartība. —

Deputāti P. Lejiņš, J. Celms, R. Dukurs u. c.
iesnieguši jautājumu. Lūdzu sekretāru to nolasīt!

Sekretāra biedrs T. Pavlovskis:
„Saeimas prezidijam.

Lfjdzam celt priekšā Saeimai sekojošo jautājumu mini-
stru prezidentam.

Pagājušā gada 15. decembrī Saeima uzdeva valdībai iz-
strādāt un iesniegt Saeimai likumprojektu par benzīna mono-
polu.

Auto satiksme pašreiz nīkuļo dārgā benzīna „latola" deļ.
īpašnieki neizmaksā algas darbiniekiem'. Daļa automobiļu lie-
to petrolejas „latolu". Šogad, salīdzinot ar pagājušo gadu,
automobiļu numuru izņemts apmēram trešā daļa. Apgabaliem,
kur nepietiekoša dzelzceļu satiksme, satiksme ar centriem pat-
laban lielā mērā apgrūtināta. Sarežģījumus satiksmē varētu
novērst valsts monopols un citi valdības attiecīgi soļi.

Jautājam, kamdēļ līdz šim' laikam augšā minētais likum-
projekts nav iesniegts Saeimai."

Priekšsēdētāja biedrs J. Pabērzs: Jautājuma
motivēšanai vārds deputātam Lejiņam.

P. Lejiņš (sociāldemokrāts): Deputātu kungi!
15. decembrī pēc garākām pārrunām Saeima uzde-
va valdībai izstrādāt un iesniegt Saeimai likumpro-
jektu par benzīna monopolu. Diemžēl, ir pagāju-
ši vairāk kā 3 mēneši, bet Saeimai tāds likumpro-
jekts vēl nav iesniegts. Tanī pašā laikā automobi-
ļu satiksmes stāvoklis ir lielā mērā pasliktinājies.
Ziņas rāda, ka vesela rinda autobusu un automobiļu
nemaz nav izņēmuši kārtējus numurus uz 1. janvā-
ri. Pagājušā gadā ir bijis izņemts ap 3000 numuru,
bet šogad līdz 15. martam izņemts tikai 1000 numu-
ru, tā tad tikai 1Ļ no pagājušā gada numuru skaita.
Tanī pat laikā mēs dzirdām, ka viena otra līnija ap-
stājas, viens otrs uzņēmums bankrotē; trešais uzņē-
mums nīkuļo, darbiniekiem neizmaksā algu — vār-
du sakot, stāvoklis ir pilnīgi neciešams un chaotisKs.
Tam par iemeslu ir dārgais benzīna latols un citi ap-
stākļi, kas šo satiksmi sadārdzina.

Nedrīkst nostāties tā, it kā mēs gribētu noliegt
satiksmes technikas attīstību. Mēs nevaram pāriet'
atpakaļ uz pirmatnēju satiksmes veidu; mums jā-
iet līdzi visai citai pasaulei šinī ziņā, un pat uz vie-
tas stāvēšana ir iešana atpakaļ. Šis jautājums skar
ne tikai autobusus un automobiļus, bet arī rūpniecī-
bu, jo benzīna dārdzība atsaucas arī uz rūpniecības
ražošanas pašizmaksu. Patlaban sevišķi sarežģīta
ir satiksme ar tiem apgabaliem, kur dzelzceļi grūti
pieejami, kur autobusu līnijas uzturēja kā pasažieru,
tā preču satiksmi ar centru. Tagad šinī ziņā stāvo-
klis ir ļoti apgrūtināts. — Te nu varētu līdzēt ar
muitu pazemināšanu, bet tas ir ļoti maz. Te var lī-
dzēt noteikta un stingra valsts roka, te var līdzēt
valsts benzīna monopols. Monopolu, protams, va-
rētu aizstāvēt tikai tad, jaar to grib produktus pa-
letinat; ja tos grib sadārdzināt, tad, bez šaubām,
tādu monopolu mēs neatzīsim. Šinī gadījumā val-
dības pienākums ir šinī sarežģītā lietā nodibināt
zināmu kārtību. Gaidām no ministru prezidenta
kunga attiecīgu atbildi. Reiz šis jautājums ir jāiz-
šķir_ 3 mēneši jau ir pagājuši, nekas vēl nav darīts,
tāpēc manas frakcijas uzdevumā iesniegts šis jau-
tājums, lai dabūtu noteiktu atbildi.

Priekšsēdētāja biedrs J. Pabērzs: Jautājumu
virzīs talak kartības rullī paredzētā kārtībā. —

Saeimas prezidijam iesniegts jautājums iekšlie-
tu ministrim, ko parakstījuši deputāti L. Laicens,
E. Sudmalis, F. Landovskis, K. Mežulis un O. Jan-
kus. Lūdzu sekretāru to nolasīt!

Sekretāra biedrs T. Pavlovskis:
„Saeimas prezidijam.

Lūdzam celt Saeimai priekšā sekojošu jautājumu iekš-
lietu1ministrim1:

Naktī no 17. uz 18. martu š. g. ap pīkst, vieniem deputā-
tam Linardam' Laicenam atgriežoties no Rīgas pilsētas domes
sēdes.Jikko tas bija atslēdzis mājas durvis, L. Nometņu ielā 9,
pieskrēja pa ielu divi melni ģērbušies, saslietām apkaklēm vī-
rieši. Neļaujot Laicenam' ne durvis aizslēgt, ne trepju telpu
elektrību uzdedzināt, viens no tiem metās virsū, grūstīdamies
un bļaudams, lai atdodot iepirkumu paciņu, kura Laicenam bija
padusē. Kad viņš to nedeva, tad uzbrucējs sāka raut paciņu
Laicenam no rokām arā, kliegdams, ka viņš esot policija. Kad
Laicens tomēr mēģināja izrauties un iet pa trepēm augšā uz
savu dzīvokli, uzbrucējs izrāva no kabatas revolveri un drau-
dēja Linardu Laicenu nošaut. Pēc tam Laicenam pieskrēja
otrs uzbrucējs, kurš bija pa to laiku stāvējis pie āra durvīm,
un abi divi sāka Laicenu dauzīt un grūstīt, raujot pa trepēm
lejā un draudot atkal ar nošaušanu un policiju. Kad Laicens
sāka saukt pēc palīdzības, un ka tam notiek laupītāju uzbru-
kums, tad beidzot uzbrucēji, vēl viņu grūzdami pret trepju tel-
pu loga palodzi, aizgāja. Paciņu, kurā atradās dzija, ko Lai-
cens pircis pirms iešanas uz pilsētas domes sēdi, uzbrucējiem
viņam _atņemt neizdevās, tikai, to raujot, viņa galīgi sašķīda.
Arā stāvēja naktssargs, bet _uz Laicena palīgā saucieniem ne-
viens neieradās. Otrā dienā izdevās noskaidrot, ka uzbrucēji
jau ilgāku laiku minētā naktī pirms Laicena mājās ierašanās Ir
staigājuši pa ielām ap namu, kurā Laicens dzīvo. No pirmā
iespaida varētu domāt, ka ir noticis laupītāju uzbrukums, no-
lūka Laicenu aplaupīt. Sīkāk analizējot uzbrukuma apstākļus
un uzbrucēju izturēšanos, tomēr jānāk pie pārliecības, ka uz-
brukumam ir noteikti politisks raksturs. Uzbrucēju nolūks,
pec visa spriežot, bij panākt iemeslus, lai varētu uz Linardu
Laicenu šaut. Ja tie būtu bijuši cilvēki, kuri būtu gribējuši
Laicenu tikai aplaupīt, tad viņi to viegli varēja izdarīt, jo tas
bija tikai viens un neaizsargāts un dziju paciņu no rokām iz-
raut un ar to aizbēgt, tiem bija pilna iespēja. Bez tam
ar Linardu Laicenu ir jau pagājušā rudenī bijis līdzīgs gadī-
jums, kur viņam zināms politiskās pārvaldes ierēdnis tam
draudējis ar_ piejcaušanu, tanī pašā ielā viņam uz tramvaju
gaidot. Tāpēc jānāk pie slēdziena, ka uzbrukuma izdarītāji ir
bijuši politiskās pārvaldes dienestā atrodošies ļaudis.

Vai iekšlietu ministrim nebūtu iespējams spert kādus so-
lus, kuri darītu galu šādiem uzbrukumiem, kuri apdraud Li-
nauda Laicena neaizskaramību un dzīvību?"

Priekšsēdētāja biedrs J. Pabērzs: Jautājuma
motivēšanai vārds deputātam Laicenam.

L. Laicens (strādnieku un zemnieku frakcija):
Pie šī uzbrukuma sīkumiem es vairs neatgriezīšos,
jo tie bija uzrakstīti jautājumā, ko sekretārs nupat
nolasīja. Gribēju tikai vēl piezīmēt, ka uzbrukums
notika naktī no 17. uz 18. martu ap pulksten 1, kad
es nācu mājās no Rīgas pilsētas domes sēdes. Es
bijutikko atslēdzis dzīvokļa durvis un, iegājis trepju
telpā_ taisījostās aizslēgt, kad man pieskrēja uz-
brucēji un, kā jautājumā rakstīts, man uzbruka, di-
vas relzes _ draudēdami mani nošaut. Tas notika
tādos apstākļos, ka mēnesis pa stikla durvīm un pre-
tējo logu daudzmaz apgaismoja uzbrukuma vietu.
Sakuma es domāju, ka notiek laupīšanas uzbrukums
un ka grib dabūt paciņu, kas man bija rokās, ka uz-
brucēji paciņu izraus un aizbēgs. Es sāku saukt pa-
līgā, cik vien spēju, un turēju paciņu. Uzbrucēji
bija divi, viņi varēja viegli izraut man paciņu, jo es
viens nebūtu varējis diviem pretoties; bet tas ne-
notika. Tāpēc es nācu pie slēdziena, ka pastāvējis
nolūks izprovocēt mani uz sadursmi, lai varētu ma-
ni sist, šaut, vai tamlīdzīgi — to pašreiz grūti pa-
teikt — bet no apstākļiem katrā ziņā jānāk pie pār-
liecības, ka te nebija laupīšanas nolūks, bet gan uz-
brukums politiskā nolūkā, politiska terrora un, var-
būt, politiskas slepkavības nolūkā. Nav nekāds
brīnums, ka šinī atmosfairā, kādu tagad pa buržu-
jisko presi kurina ap mūsu — strādnieku un zemnie-
ku frakciju, kur mēs nekur nevaram ne vienu pašu
vārdu pateikt sabiedrībai par savu stāvokli, ka tanī
politiskā naida un terrora atmosfairā var rasties vi-
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sadi tumši elementi — vai nu viņi ir oficiāli, vai ne-
oficiāli —, kas šo atmosfairu izlieto, lai izrēķinātos
ar mumska ar idejiskiem, vai politiskiem pretinie-
kiem. Šādi politiski uzbrukumi ar nolūku nonāvēt,
izdarīt politisku slepkavību pēdējā laikā nav nekāds
brīnums. Somija tas, piemēram, noticis vairākkār-
tīgi, Tas noticisarīLatvija. Piemēram, mēs zinām,
ka jau senāk tāda kārtā no aizstūra nošāva vienu no
sociāldemokrātu deputātiem — Kurzemnieku. Mēs
zinām, ka polītiskiuzbrukumi ir, piemēram, savā
laika notikuši Liepājā Celmam sapulcē u. t. t. Arī
toreiz viņiem bija cieša oficiāla piegarša, un izrādī-
jās, ka tas nebūt nebija tikai krīminālpersonas, bet
personas, kam politiski nolūki. Šī atmosfairā tiek
vel talak sabiezēta ar mušu frakcijas biedra Mieža
mīklaino arestu apstākļos, kuri mums ir nezināmi
un neskaidri. Mūsu frakcija iesniedza šo jautājumu
iekšlietu ministrim_ ja ne vairāk, tad vismaz, lai sa-
biedrībai kļūtu zināms caur Saeimu, kur mums mute
galīgi aizbāzta, kādas briesmas katram no mums
draud šinī politisko uzbrukumu, šinī mūsu frakcijas
politiskas iznicināšanas atmosfairā, kāda ir beidzamā
laikasakurināta. Mēs ceram, ka iekšlietu ministris,
varbūt, atradīs kādus ceļus, vai līdzekļus, kā šādas
lietas novērst, nevis_ kā līdzšinējais iekšlietu mini-
stris, kas ar intervijām pret mūsu frakciju ir devis
iemeslu vēl vairāk attīstīt šādus gājienus uz politi-
sko terroru un politiskām slepkavībām.

Priekšsēdētāja biedrs J. Pabērzs: Jautājumu
virzīs tālāk kārtības rullī paredzētā kārtībā. —

Iesniegts jautājums iekšlietu ministrim, ko
parakstījuši deputāti P. Leikarts, J. Vinters, K. Kir-
šteins u. c. Lūdzu sekretāru to nolasīt!

Sekretārs T. Pavlovskis:
«Saeimas prezidijam.

Lūdzam celt Saeimai priekšā sekojošu mūsu jautājumu
iekšlietu ministra kungam:

Pēdējā laikā mūsu brīvās Latvijas drošību pastiprinātā
veidā apdraud trešā komimūnistiskā internacionāle, kas savu
noziedzīgo nolūku sekmēšanai starp citu ar nopirktu teātru,
kino un preses darbinieku palīdzību mēģina sagatavot sabie-
drisko domu Padomju- Krievijai vēlamā virzienā. Kā vilens no
galveniem nopirktiem preses darbiniekiem, ir Pēteris Brunners,
kas izdod avīzi „Pēdējā Brīdī". Pēc no mums ievāktām zi-
ņām, minētais Brunners noteikti atrodas S. P. R. S. valsts ap-
vienotās politiskās pārvaldes un trešās kommūnistiskās inter-
nacionāles dienestā un par viņas naudu caur avīzi „Pēdējā
Brīdī" grauj Latvijas ārējo un iekšējo drošību._ To ievērojot,
griežamies pie iekšlietu ministra ku/nga ar jautājumu, vai vi-
ņam iepriekš minētie fakti ir zināmi, un ko viņš domā darīt,
lai tos novērstu?"

Priekšsēdētāja biedrs J. Pabērzs: Jautājuma
motivēšanai vārdu vēlas deputāts Leikarts. -Vārds
deputātam Leikartam.

P. Leikarts (jaunā zemnieku apvienība): Kad
pagājušā Saeimas sēdē es nācu ar saviem atklāju-
miem par Pēteri Brunneri un „Pedejo Brīdi", tad
visas Saeimas lielākas frakcijas šo atklājumu saņē-
ma ar smiekliem un starpsaucieniem. Tas pierada,
cik vieglprātīgi izturas mūsu tautas vietnieki no
lielākām frakcijām pat tīk svarīgā jautājumā par
mūsu valsts drošību, jautājuma par kommūnisma
briesmām Latvijā. Es saprotu šos jūsu starpsau-
cienus un jūsu smieklus! Jums nerūp mušu valsts
labklājība. (Starpsaucieni.)_ Jums rup vienīgi cen-
šanās diskreditēt mani velētāju acīs, it ka tur neka
nebūtu, it kā tas jautājums ir tik smieklīgs, ka to nav
vērts pat uzklausīties un par to debatēt. Jums rup
noslēpt savus ciešos sakarus ar „Pedejo Brīdi" un
Pēteri Brunneri. Jums rūp noslēpt to faktu, ka „Pe-
dējā Brīža" jubilejas numura bija reprezentēti gan-
drīz visi mūsu Saeimas tā saucamo zemnieku parti-
ju deputāti. (Starpsauciens: _„Pastā _ ta_it, kas tur
bija!") Še viņi redzami. (Rada „Pedejo Brīdi".)
Te redzamā vietā reprezentejas Bērziņa kungs no

zemnieku savienības, Erniņa kungs, deputāts Za-
ķis, arī deputāts Sanders (starpsauciens: „Vai mi-
nistru prezidents arī!?"), deputāts Mīlbergs, Ku-
kainis, Eglītis. Še viņi visi ar saviem autogrāfiem.
Arī Frišmanis te reprezentejas un vēl citi. (Smiekli.
— Sauciens: „Vai apsveikumi arī nav pienākuši?!")
— Ja — starp citu, arī jaunsaimnieku un sīkgrunt-
nieku partijas oficiozs „Latvija" sūta sveicienus
«Pēdējam Brīdim" viņa jubilejas gadījumā, novēlot
labas sekmes turpmākā darbā. — Jums rūp visu to
noslēpt, bet ja jūs gribat to noslēpt, tad piepildīsies
tautas sakāmvārds, ka „mazos' zagļus kar, bet lie-
los laiž vaļā", Es šo ceļu nevaru iet, nevaru at-
ļaut lieliem zagļiem staigāt brīvā, tāpēc turpināšu
savus atklājumus.

Jūs jau zināt tā dokumenta avotu, kas man ir
rokas. Sakšu no tās vietas, kur pagājušā sēdē no-
beidzu.

„Pēdējais Brīdis" sistemātiski _ ievieto SPRS
cildinošus rakstus un tādā kārtā stiprā mēra
veicinaun nostiprina Latvijā kommūnistisko kustību
un vietējo sabiedrisko domu noskaņo SPRS vēlamā
labvēlīgā virzienā. Pētera Brunnera vadībā laik-
raksta „Pēdējais Brīdis" apzinīgi kommūnistiskās
aģitācijas nolūkos tiek ievietoti labvēlīgi cildināju-
mi, bet ar patiesību nesakrītoši raksti par SPRS
saimniecisko un politisko stāvokli. Turpretim par
Latviju un pārējām kapitālistiskām valstīm laikrak-
sta „Pedejais Brīdis" sistemātiski tiek ievietoti rak-
sti, kuros visdrūmākās krāsās attēlots šo valstu
saimnieciskais un politiskais stāvoklis, lai tādā kārtā
sabiedrība sētu neticību un pat naidu pret to iekārtas
pastāvēšanu, uzplaukšanu, kultūru un valdības
rīcību.

Caur laikrakstu „Pēdējais Brīdis" tiek izvesti
SPRS arējas izlūkošanas uzdevumi. Saskaņā ar
SPRS izlūkošanas iestāžu dotiem norādījumiem,
laikraksta „Pedējais Bridis" mērķis ir jaukt Latvi-
jas arejo politiku un tādā kārtā vājināt Latvijas spē-
ku starptautiskā mērogā. SPRS par vienu no aktī-
vākiem unbīstamakiem ienaidniekiem uzskata Po-
liju un tapec arī pret Poliju ved nesaudzīgu aģitā-
ciju un cīņu. Šo kommunistu uzdevumu izpilda arī
laikraksts „P_edējats Bridis". SPRS un kommūni-
stiska internacionāle ved nesaudzīgu aģitāciju par
to, it kā visas kapitālistiskās valstis gatavojoties
karam un tuvākā nākotnē taisoties uzbrukt ŠPRS.
Šouzdevumu — līdzīgu aģitāciju ved arī laikraksts
„Pedējais Brīdis". Salīdzinot SPRS un III kommū-
nistiskās internacionāles preses izdevumu saturu ar
atsevišķu laikrakstā „Pēdējais Brīdis" ievietoto
rakstu saturu resp. domu, pēdējie satura ziņā ir pil-
nīgi vienādi. Neuzkrītoši sistemātiski maskētā vei-
da laikraksts „Pēdējais Brīdis" izved tādu pat aģi-
tāciju, ka oficiālie ŠPRS un kommūnistiskās inter-
nacionāles — Latvijas kommūnistiskās partijas pre-
ses izdevumi. Visi tie paši jautājumi, par kuriem
tiek vesta aģitācija tieši kommūnistiskā presē, kā:
SPRS cildināšana, kapitālistisko valstu ^nopelšana,
uzbrukumi Polijai, kara gatavošana pret SPRS, La-
tvijas un Krievijas tirdzniecības līguma slavēšana,
prasība tuvināties SPRS un novērsties no Eiropas
lielvalstīm un daudzi citi jautājumi sistemātiski ne-
uzkrītošā kārtā tiek apgaismoti arī „Pēdējā Brīdi".
„Pēdējo Brīdi" izdod kā pilsonisku laikrakstu, un
tas tiek izplatīts iedzīvotāju pilsoniskā daļā, sevišķi
starp aizsargiem, kāpēc tad arī šis laikraksts SPRS
izlūkošanas iestādēm ir no ļoti liela svara un izdara
Šīm iestādēm svarīgu pakalpojumu Latvijas pilsoņu
sabiedriskās domas noskaņošanai par labu SPRS.
Pēteris Brunners noteikti sastāv SPRS valsts ap-
vienotās politiskās pārvaldes un trešās internacio-
nāles dienestā un darbojas kopā ar šo iestāžu pār-
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stavjiem, no pēdējiem saņem naudas līdzekļus un
pedejo uzdevuma sistemātiski grauj Latvijas valsts
arejo un iekšējo drošību. Pētera Brunnera darbība
ir bīstama un apdraud Latvijas mieru.

Tas ir viens dokuments._ Ir vēl otrs dokuments,
kur sikak attēlots, ka visas tas lietas notikušas. Šai
dokumenta atklājas, ka bez latviešu valodā ar pil-
sonības masku izdota laikraksta ir vēl otrs presesorgāns, ko izdod krievu valodā. Šī dokumenta gal-
venās vietas es nolasīšu.

Šo liecību nodevis bijušais Krievijas sūtniecī-bas darbinieks Azarovs-ņevozvraščeņecs. PadomjuKrievijas valdība_ lika priekšā Azarovam atgriezties
Padomju Krievijā, bet viņš atteicās to darīt un pa-
hka šeit Latvija. Azarovs tad nu arī nodevis šāduliecību:

„Esmu dzimis un uzaudzis Krievijā, kur aridzīvoju līdz 1928. gadam. Dzīvodams tagadējā Pa-
domju Krievija, iestājos valsts dienestā un 1928. ga-
da 5. septembrī mani komandēja uz Latviju strādāt
vieteja_ Padomju Krievijas tirdzniecības pārstāvnie-
cība ka lauksaimniecības nodaļas vadītāju. 5. ok-
tobrī 1930. gada mani no Latvijas gribēja atsaukt
atpakaļ uz Padomju Krieviju, bet tā kā es atpakaļ
negribēju braukt, tad patvaļīgi no sūtniecības aiz-gāju un paliku Latvija. Pašlaik dzīvoju Rīgā un
nodarbojos ar tirdzniecību. Paskaidroju, ka, saska-
ņa ar Padomju Krievijas_ valdības noteikumiem un
šo iestāžu iekārtu, pie sūtniecības un tirdzniecības
pārstāvniecības pastāvīgi ir piekomandēti SPRS ap-
vienotas politiskas pārvaldes, sarkanās armijas štā-
ba izlūkošanas pārvaldes un trešās kommūnistiskās
internacionāles pārstāvji. Visu minēto pārstāvju
uzdevums ir sekot un noverot tieši pašus sūtniecī-
bas un tirdzniecības pārstāvniecības darbiniekus;bet bez tam viņu galvenais uzdevums ir arī vest
Latvija spiegošanu par labu Padomju Krievijai un
visiem līdzekļiem veicināt Latvijā kommūnistisko
kustību. Šinī darbā ļoti aktīvu dalību ņem tieši
pats Padomju Krievijas pilnvarotais Sviderskis un
viņam padotie tuvākie atbildīgākie darbinieki. Valsts
apvienotas politiskas pārvaldes uzdevumos, kopā ar
kommūnistisko internacionāli ietilpst uzpirkt kādu
vietējo laikrakstu, lai pēdējais vestu kommūnistiskuaģitāciju resp. laikrakstos ievietotu Padomju Krievi-jai labvēlīgus rakstus un censtos Latvijas sabiedri-sko domu noskaņot Padomju Krievijai labvēlīgā vir-
ziena. _ 1930. gada vasara, cik atceros, augusta mē-
neša sakuma tieši pie Padomju Krievijas sūtņa Svi-
derska notika kāda apspriede, kurā piedalījās pats
Sviderskis, bet bez viņa piedalījās vesela rinda sa-
biedrisku darbinieku Latvijā. . . Apspriede bija
sasaukta, lai noskaidrotu, kādiem līdzekļiem un kādā
kārta būtu iespējams aktīvāki izvest Latvijā kommū-
nistisko aģitāciju un iespaidot vietējo Latvijas sa-
biedrību par labu Padomju Krievijai. Apspriedē
noradīja, ka galvenie līdzekļi kommūnistiskās aģi-tācijas izvešanai Latvija esot laikraksti — prese, un
beztam teātri un _ kinematogrāfi. Apspriedē pār-runāja, ka _ būtu veļams un jāmēģina uzpirkt kinofilmu cenzūru, lai caur viņu vieglāki varētu ievestun izradīt Padomju Krievijas aģitācijas kino filmas
un vieglāki ielaistu Padomju Krievijas literatūru. Šo
jautājumu uzdeva noskaidrot un nokārtot Bežano-vam, kurš kino cenzuraslieta tika arī kaut ko darījis.
Bežanovs talak šo jautājumu uzdeva nokārtot Ko-ročkinam un Meņickim. Pēdējais bija sameklējiskādu Medni, pec izglītības mērnieku, un pēdējo at-veda pie Koročkina. Izrādījās, ka tas ir vecs Ko-
ročkina draugs no pirmskara laika, un Mednim drīz
pec tam nodeva galveno Padomju Krievijas filmu
pārstāvniecību. Velak Mednis bija apcēlis kādu kino
filmu cenzūras locekli, ar kuru arī veda sarunas par <

vieglāku kino filmu cenzēšanu. Mednis ir Padomju
Krievijas kino filmu pārstāvis par visām Baltijas
valstīm, Toreiz 1930. gada Padomju Krievijas pār-
stāvniecība skaitījās ap 180 filmu, kuras pa visu lai-
ku ievestas Latvija un no kuram ļoti liels procents
Latvija bija izradītas, bet Igaunijā bija atļauts izrā-
dīt ļoti_maz. _ Mednim tika uzdots panākt, lai arī
Igaunija vairāk a.tļautu izrādīt Padomju Krievijas
filmas. Tika noradīts Mednim ar naudas līdzekļiem
neskopoties. Bet cik tieši viņš saņēma, man nav zi-
nāms. Cik zinu, pirmām Padomju Krievijas filmupriekšstavim Latvija — Uzdinam no sūtniecības iz-
maksāts vairāk ka 150.000 latu. Vēlāk ar viņu pa-
lika_ neapmierināti, un viņam filmu pārstāvniecību
noņēma un atdeva Mednim. Attiecībā uz teātriem
bija runa mēģināt iespaidot krievu drāmu, lai viņaizradītu Padomju Krievijai vēlamas lugas un atkarī-ba no lugu izrādīšanas atļautu iebraukt arī Padomju
Krievijas drāmas aktieriem. Šo jautājumu uzdevanokārtot Bežanovam. Talak apspriede pārrunāja
par laikrakstu uzpirkšanu, kuri izvestu kommūni-stisko aģitāciju. Šinī jautājumā Sviderskis norādīja,
ka ar vienu latviešu laikrakstu sūtniecībai jau esot
nodibināts kontakts un šis laikraksts jau darbojoties.Padomju Krievijas sūtniecības uzdevumā laikrakstā
ievietojot tādus rakstus un ar tādu saturu, kā to uz-dodot sūtniecība. Šis latviešu laikraksts ir „Pēdē-ja Brīdī". Talak Sviderskis norādīja, ka turpmākvajagot iegūt arī vienu krievu laikrakstu, kurš kaut
vai_ pārdrukātu Padomju Krievijas informāciju un
tāda kārta vestu kommūnistisko aģitāciju krievu
sabiedrība, bet it sevišķi Latgalē, kurai kommūnisti
piegriež lielu vērību. _ Turpat tālāk Sviderskis no-
radīja, ka šinī nolūka vajagot mēģināt izmantot„zemcu", ar kādu vardu apzīmēja Špoļanski. Par
šo jautājumu uzdeva sastādīt projektu priekš Ma-skavas Bežanovam, lai dabūtu viņas piekrišanu unari vajadzīgos nauda_s līdzekļus un ievadītu ar Špo-
ļanski_ sarunas. Velak, cik man izdevās noskaidrot,
sarunas ar Špoļanski panākta vienošanās, un tagad
no Špoļanska izdotais laikraksts „Novij Goloss" art
pilnos apmēros tiek izdots par Padomju Krievijas
naudu, kuru viņam izsniedz no Padomju Krievijas
sūtniecības. 1931. gada jūlija mēnesī nejauši pie
Svarca uz ielas satiku Špoļanski un pēdējam jautā-ju, cik viņš īsti saņem no Padomju sūtniecības nau-das priekš laikraksta. Uz to Špoļanskis atbildēja:„Diezgan knapi." . . . (Sauciens no vietas: „Tu-govato!" — Jautrība.) — Jā, „tugovato"! — Vis-pirms ar Brunneri uzņēma sakarus caur „Standart-
liniem", kur viņi nāca stipri pretim no tirdzniecības
redzes viedokļa, izsniedzot lauksaimniecības mašī-
nas vairāk ka par 60% letak nekā pašiem izmaksā.
Deva uz 2 ar pus gadiem krēdita, bez iemaksas.
Lauksaimniecības piederumi par tik lētām cenām ari
tika izsniegti ta saucama dempinga nolūkos. . . "
Tad nak apraksts, kā tur tiem darbiniekiem sarīko-
tas vakariņas. „Pedeja Brīdī" darbiniekiem sarī-
kotas vakariņas par sūtniecībai interesējošo rakstu
ievietošanu laikraksta. „Šinīs viesībās kā apkalpo-
tāji bija ņemti viesmīļi no Bulduru kazino. Ir no-
teiktas ziņas, ka šinīs viesībās piedalījās Liepiņš un
vel kāds cits. . ." (Starpsauciens: „No kurienes
sis Liepiņš ir?!") — Liepiņš ir „Pēdējā Brīža" dar-
binieks. Talak te atkal ir atstāstījums, kā labvēlī-
gie raksti, ko bijis uzdots ievietot „Pēdējā Brīdī", ne-
sti uz Krievijas sūtniecību cenzēšanai, vai būšot
pietiekoši labi uzrakstīti. Starp citu te ir runa par
Valdemāru Bekmani: ,,1930. g. augusta beigāsBrunnera uzdevuma Padomju Krievijas sūtniecībāieradās laikraksta „Pedejais Brīdis" darbinieks Val-
demārs Bekmanis un iesniedza divus rakstus caur-
skatīšanai, vai ir pietiekoši labi uzrakstīti un vai ar
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tadu saturu var ievietot laikrakstā. Iesniegtos Bek-maņa rakstus es nodevu Sviderskim caurskatīšanai
Un kad Sviderskis norādīja, ka raksti ir labi uz-rakstīti, latviešu teksts tika nodots atpakaļ Bekma-mm, bet krievu teksts, rakstīts pat uz tirdzniecība*pārstāvniecības blankas, palika pie manis, kuru arīpievienoja pie manas liecības. Oriģināls ir rakstītsno Bekmaņa. Bekmanisno Brunnera tika nosūtītsuz _ sūtniecību ka pārstāvis par lauksaimniecības
mašīnām, Liepiņš tika sūtīts politiskos jautājumos
Naudas jautājumus kārtoja tieši Bežanovs kopā arBrunneri. No sūtniecības „Pēdējam Brīdim" iz-maksāja ari lielus naudas līdzekļus par laikrakstā ie-vietotu Padomju Krieviju interesējošo informāciju,Bezanova uzdevuma man „Pēdējam Brīdim" 1930gada rudeni vajadzēja izmaksāt 3000 latu. Bet tā
icn!!wudaudz naudas nebiia, tad samaksāju tikai1500 latu, bet parejo summu Bežanovs solījās no-maksāt no saviem līdzekļiem. . ."

Ar to esvarētu šo lasīšanu no dokumentiem no-beigt un aizrādīt, ka viss tas, kas tur attēlots, tiešāmsaietas ar īstenību. Ja paskatāmies ,.Pēdējā Brīža"slejas, tad tiešām redzam, ka tur tiek rakstītas tādaslietas, kādas var sastapt vai vienīgi kommunistu iz-devumos. Pat sociāldemokrātu presē jūs neatradī-
sit kaut kotadu. Starp citu, tur attēlots, cik labi iz-vesta sociālas apdrošināšanas lieta Krievijā, proti,tai Krievija, kur, ka mums visiem zināms, cilvēkiemnav, ar ko ģērbties, un nav, ko paēst, kur strādnie-ki padarīti pilnīgi līdzīgi darba lopiem. (Starpsau-
cieni.) Bet neskatoties uz to, šī gada „Pēdējā Brī-ža_ 27. februāra numura sastopams raksts, kurāattēlots, cik labi Padomju Krievijā izvesta sociālāapdrošināšana: „Padomju valdības apdrošināšanaslikums attiecas uz itin visiem strādniekiem un vi-siem slimības gadījumiem, vienalga, vai nu slimība
dabūta darba, vai arī ta ir kāda parasta slimība.
1931. gada apdrošināto strādnieku skaits sasniedza
17 miljonu cilvēku, bet tekošā gadā — 20,5 miljoni.
Darba devēju iemaksas iztaisa apmēram 13%no
viņu izmaksātas darba algas. Šīs apdrošināšanas
biedrības vada _sevišķas komitejas, kuras ievēl arod-
biedrību sapulces." —

Lūk, tādiem vārdiem «Pēdējais Brīdis" dzeji-
ska apraksta sociālo apdrošināšanu Padomju Krie-
vija, kur tanī paša laika valda posts un izmisums.
13%: ietur no darba algas,_no strādnieku darba algas,
bet pašas darba algas ir tad_as, ka badā nomirt nevar
un paēst arī nevar. Šis stāvoklis visiem ir zināms,
bet, neska_toties_ uz to, «Pēdējais Brīdis" nekautrē-
jas rožainas krasas attēlot sociālo apdrošināšanu
Krievija.

Tālāk „Pēdējā Brīdī" attēlots, kāda būs otrā
piecgade:

„Viskrievijas_kommūnistu partijas 17. konferencē,
kura šinīs dienas notika Maskavā, tuvāk apskatī-
tas direktīvas pie otras piecgades sastādīšanas. Refe-
renti izredzes novērtējuši ļoti optimistiski. Pēc
„TASS'a"_ ziņām viņas ir šādas. Jaunās piecgades bā-
ze esot tā, ka pirmā piecgade veikta četros gados:
pirmās piecgades rezultātiem esot starptautiska nozī-
me, jo tie pieradot, ko varot veikt proletariāts bez pil-
soniskas virskundzības. Krievijā neesot krizes. So-
ciālistiskas saimniecības teorija atrodot savu prakti-
sku iemiesojumu un attaisnojumu. Rūpnieciskā po-
lītika esot uzvarējusi. Lauki pārgājuši uz kollektīvo
saimniecību. Ļeņina jautājums „kurš kuru uzvarēs"
izšķīries Krievijā par sliktu kapitālismam un par la-
bu sociālismam. Trocka šaubas 1927. gadā pie pir-
mās piecgades izlemšanas izrādījušās nepamatotas.
Pirmā piecgade esot uzrādījusi daudzus trūkumus,
kuri tagad jānovēršot. Otrā piecgadē galīgi likvi-
dēšot šķiru starpības, un visi iedzīvotāji pārvērtīšo-

? ties par sociālas sabiedrības locekļiem. Vēl tagaa
. privāta saimniecība sastādot vairs tikai 10%. Strād-nieku šķira esot valdoša_valstī un rūpniecībā u. t. t."

Bet beigas taisa slēdzienu: „No pievestā re-
ļ dzarn, ka piecgades plāni ir grandiozi un tie būvēti

ar stipru optimismu. Par pirmo piecgadi visi kratī-ja galvas. Visuma viņa izdevusies. Otrā piecgade
bus daudz cietāks rieksts. Vai to izdosies pārkost,
radīs nākotne."

Redziet, cik skaisti raksta par to, kas kommū-nistiem izdevies!
No otras puses Krievijā iznākošā „Kommūnāruciņa" atzīst par vajadzīgu pārdrukāt no „Pēdējā Brī-ža' 1931. gada 26. novembra numura veselu sleju,

kura „Pedejais. Brīdis"_attēlo, cik briesmīgi slikts stā-
voklis ir Latvijas strādniekiem. Starp citu „Kom*munaru Cīņa" 1931. gada 30. novembra numurā zemvirsraksta ,.Labak cietuma nekā mirt badā" pārdru-kā no minēta „Pedeja Brīža" numura sekojošo:,,Ziema tuvojas. . . Drīz Latviju pārklās sniega unledus kārta, un līdz ar to vispasaules saimnieciskās
krīzes smagums jo smagi gulsies uz mūsu bezdarb-
nieku un trūcīgo ļaužu pleciem. Liktenīgie vārdi:trūkums, bads un posts liks arī mūsu val-stiņai izjust un pārdzīvot grūtus brīžus.

Jau tagad stāvoklis ikdienas palieka.-rvienu smagāks, un, apmeklējot vietas, kur
mitinās mušu mazie ļaudis, varam novērot ļoti
drūmas aļņa s, Ta piem. krāmu tirgū, kur tiek
pārdotas dažadas_ vērtības par dažādām cenām, no
visādu šķiru cilvēkiem, tagad ļoti bieži sa-
s to p_a m i ļaudis, kas pārdod savu
pedejo nabadzību, lai tiktu pie mai-
zes kumosa sev u n _ tiem ģimenes lo-cekļiem, kas nespēj atstāt savas mītnes. Un par
kādu cenu, par_ cik smieklīgiem santīmiem! Par
dažiem latiem jus varat pirkt veselu, mazliet apval-
kātu apģērbu, puskažociņus, traukus, dvieļus, pala-
gus, apavus, ar vardu sakot — visu, kas jums vaja-dzīgs. Tikai, protams, ne no kramu tirgus veikalnie-kiem, bet no tiem pilsoņiem, kas nezina, kur lai
pavada nākošo nakti un ar ko lai vakarā
paēdina savu ģimeni. Krāmu tirgus veikal-nieki — tie_vairs nepērk, jo viņiem jau tā lūztot vei-
kali no dažādu preču pārpilnības, bet vairums pircēju
ir tie paši mušu laucinieki, kas arī vairs nav spējīgi ie-
griezties kaut cik solida veikalā. Arī viņiem kurpe
spiež tikpat smagi ka tiem, kas spiesti izpārdot savas
beidzamas vērtības.

Tā piem. kāds pusmūža vīrs, kas visu laiku strā-
dājis fabrika, un tagad palicis bez darba, žēlojās, kajau vairākas dienas neesot ēdis un
slimā sieva ar 4gadus vecu bērnu ne-
dēļām ilgi pārtiekot no sausas maizes
un paris s ī p o 1_ e m. Un ko viņš atnesis uz krā-
mu tirgu? Savus ūdenszābakus, kas viņam tik ne-
pieciešam^ viņa darba — pie laivu lādēšanas.

Labāk tomēr cietumā nekā mirt
bada un redzēt, ka mirst sieva un
bērns, un, ja apstākļi paliek vēl smagāki, vai, tad šieizteiktie draudi nevar pārvērsties darbos? Un vainebūs daudz viņam līdzīgu, kad aukstums un bads
ņems pedejo spēju pretoties kārdinājumam? ...

Līdzīgas ainas tirgu un Latgales priekšpilsētā no-
vecojamas ik uz soļa. Nav iz _slēgts, ka nākošā zie-
ma bezdarbs kļūs arvienu dziļāks un plašāks. Mūsu
jau ta prāvais prostitueto skaits pavairosies
n o tam jaunajam meitenēm urisievie-
t e m, kas.pateicoties badam, sāks iet pa slideno ce-
ļu, nedomājot, kādas būs sekas ..."

_ Bet ,.Kommūrāru Cīņa" pieliek izrakstam no
..Pedeja Brīža" no savas puses sekojošo klāt: „Lūk,
buržujiskas Latvijas sasniegumi: bads, bezdarbs, vis-
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pārējs darba ļaužu posts, izvirtība, bada nāve! Kur
izeja? Revolucionārā cīņā kompartijas vadībā par
pastāvošās buržujiskās iekārtas gāšanu, Padomju
Latvijas nodibināšanu!"

Šie citējumi gaišipierāda, ka viss tas, kas minēts
Azarova liecībā un politiskās pārvaldes dokumentā
no «Pēdējā Brīža" šāda polītika patiesi tiek izvesta
neuzkrītoša kārtā, sagatavojot sabiedrisko domu,
noskaņojotviņu tā, ka pie mums ir tik slikti apstākļi,
ka tagadējā kārtība nekā nedod, ka vienīgā izeja no
šī grūtā stāvokļa ir kommūnistiskā iekārta. Lūk,
kur esot īstais glābiņš!

_ Dokumentiem, ko jums nolasīju, nav iemesla ne-
ticēt. To pierāda paši citējumi, un to pierāda ari
mūsu čaklās politiskās pārvaldes daudzo gadu
darbība. Cik daudz slepenu organizāciju politiskā
pārvalde nav atklājusi! Cik daudz noziedzīgu ele-
mentu nav izņēmusi no apgrozības un nolikusi dro-
ša vieta! Tur mūsu likumi vienmēr ir bijuši node-
rīgi un noziedzniekus ir vienmēr aizsnieguši; bet
tagad, kad ir uzdūrušies uz vienu lielu vīru, kam ir
liels preses orgāns, kam ir lieli naudas līdzekļi un
plaša politiska aizmugure, tagad mūsu likumi it kā
neesot piemēroti, lai varētu saukt šo kommunistu
aģentu pie atbildības, tagad itin kā nāks laikam un
teiks, ka nevar ticēt mušu politiskai pārvaldei.

Kungi,_ jautājums ir nostādīts asi un vienkārši:
vai nu Pēteris Brunners, vai politiskā pārvalde.
Mums nav iemesla neticēt savai polītiskai pārvaldei,
un ja ta, tad Pēteris Brunners ar viņa avīzi jāizņem
no apgrozības. Citas izejas nevar būt, un tāpēc arī,
iesniedzot šo jautājumu, mēs jautājam iekšlietu mi-
nistra kungam, vai viņam visi tie fakti, kas te mi-
nēti, ir zināmi, un ko viņš domā darīt, lai novērstu
Latvijai kaitīgu elementu turpmāko darbību.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Jautājumu virzīs
talak kartības rulli paredzēta kārtībā. —

Deputāti J. Vinters, J. Šterns u. c. iesnieguši
priekšlikumu, ko var apspriest šinī sēdē, ja nevie-
nam Augsta nama deputātam nav pret to iebildu-
mu. Šis priekšlikums skan tā:

_^„Saeima nolemj: uzdot valdībai izbeigt valsts darbinieku
vajāšanu aiz politiskiem/ un personīgiem motīviem, kā tas no-
ticis ar mežziņiem K. Salenieku, Ed. Berniberi, Sviķi u. c, un
nekavējoši anullet rīkojumus par viņu pārcelšanu,."

Tā kā ir iebildumi pret priekšlikuma apsprie-
šanu tūliņ, ta atlikta uz nākošo sēdi. —

Deputāti F. Cielēns, V. Bastjānis, J. Celms u. c.
iesnieguši priekšlikumu:

_„Saeirraa nolemj: uzdot organizācijas kommisijai izstrādāt
1 m/eneša laika likumprojektu, ar kuru Saeima kārtības rullī
noteiktu vārdiskai balsošanai priekšroku pret aizklāto balso-
šanu."

Saskaņā ar kārtības ruļļa 69. pantu, šo priekšli-
kumu var apspriest un nobalsot šīs dienas sēdē, ja
nevienam deputātam nav pret to iebildumu. Vai
kādam ir iebildumi? (Sauciens no vietas: „Ir!" —
F. Cielēns no vietas: «Kam ir iebildumi?") Lūdzu
atsaukties, kam ir iebildumi! Iebildumi ir deputā-
tam Gailītim. Deputāta _F. Cielēna u. c. priekšlikuma
apspriešana atlikta uz nākošo sēdi. —

Deputāti G. Mīlbergs, A. Bļodnieks u. c. iesnie-
guši priekšlikumu, ko var apspriest šinī sēdē, ja ne-
vienam Augsta nama deputātam nav pret to iebil-
dumu. Priekšlikums skan tā:

„Saeima nolemj:: uzdot valdībai izstrādāt noteikumus, lai
pilsētu administratīvas ro_bežas esošās lauksaimniecības rak-
stura saimniecības, kas pārtiek no zemktjpības, tiktu pielīdzi-
nātas tiesības pagastu resp. ārpus pilsētām pastāvošām saim-
niecībām visos jautājumos, kas attiecas uz būvkokiem', malku,
granti, zemes taksāciju u. tml."

Vai kādam ir iebildumi pret šī priekšlikuma ap-
spriešanu tūlīt? (Sauciens no vietas: «Ir iebildu-

mi!") Deputātam Gailītim ir iebildumi. Priekšliku-
ma apspriešana atlikta uz nākošo sēdi. — Līdz ar to
pirmais dienas kārtības punkts izsmelts. —

2. dienas kārtības punkts — likums attie-
cībā uz nolīgumu par tirdzniecisko
prasību kārtošanu starp Latviju un
Franciju. Referenti K. Ulmanis un H. Celmiņš.
Vārds finanču, tirdzniecības un rūpniecības kommi-
sijas referentam Ulmanim.

Referents K. Ulmanis: Priekšā liktais nolīgums
par tirdzniecisko prasību kārtošanu starp Latviju un
Franciju ir valdības izstrādāts un iesniegts šeit Aug-
stajajn namam. Finanču kommisijā šo nolīgumu ir
pieņēmusi ar nolūku atvieglot tagad pastāvošos ap-
stākļos norēķinašanos starp importieriem un ek-
sportieriem par preču kustību starp Latviju un Fran-
ciju. Šinī nolīgumā paredzēts arī abām, pusēm pie-
ņemamā kārtā rūpēties par agrāk uzkrājušos mak-
sājumu nokārtošanu. Ja šis nolīgums attaisnotu no-
lūkus, kādiem tas pieņemts un kā tas arī nolemts tā
izstrādāšanai notikušajās sarunās, ja tas varētu at-
vļeglot norēķinašanos par preču apmaiņu tagad un
nākotnē un atvieglot arī to rēķinu nokārtošanu, kas
agrāk uzkrājušies, tad_ šis nolīgums uzskatāms par
velamu_ un derīgu. Tāpēc arī finanču kommisijā ir
to pieņēmusi un lūdz Augsto namu to pieņemt, kā arī
likumu par nolīgumu par tirdzniecisko prasību kār-
tošanu starp Latviju un Franciju, pie kam lūdz tam
steidzamību.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds ārlietu kom-
misijas referentam Celmiņam. (Ķ. Ulmanis no vie-
tas: «Ludzu vēlreiz vārdu!") Vārds vēl finanču,
tirdzniecības un rūpniecības kommisijas referentam
Ulmanim.

Referents K. Ulmanis: Kas zīmējas uz tirdz-
niecības sakariem starp Latviju un Franciju, tad jā-
aizrāda

^
ka Francija pieder pie tām valstīm, uz ku-

rieni mes izvedam: vairāk preču nekā mēs paši no
tam iepērkam. Protams, 1931. gadā preču apgro-
zība nav augusi, bet ir gājusi pat uz leju. Ja ņemam
1930. gada skaitļus, tad redzam, ka mūsu eksports
uz Franciju bijis 13.000.000 latu, bet imports — 9,5
miljoni latu. Par 1931. gadu skaitļi ir šādi: mūsu
eksports uz turieni — par 8 miljoniem latu, un ievests
no turienes — par 6 miljoniem latu. Tāpēc ir sva-
rīgi nokārtot un atvieglot preču _ apmaiņu, kas, kā
jau minēts, ir taisni šī nolīguma mērķis un nolūks.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds ārlietu kom-
misijas referentam Celmiņam.

ReferentsH. Celmiņš: Augsti godātie tautas
vietnieki! Mūsu priekša esošais norēķināšanās lī-
gums, kas noslēgts starp Latvijas un Francijas val-
dībām, ir palīglīdzeklis, lai valūtas stāvokļa dēļ ne-
pasliktinātu vispārējo saimniecisko stāvokli un lai
joprojām uzturētu tirdzniecības darījumus ar Fran-ciju, kas citādi varētu ciest valūtas trūkuma dēļ.

Šī līguma pamatā ir divi principi. Ar norēķinā-
šanas biroju p alīdzību vispirms kārtojami vienīgi
tirdznieciski darījumi, tirdznieciskas attiecības, bet
ne financiali darījumi, un, otrkārt, tekošie darījumi
atdalām] no_ veco parādu kārtošanas, kādā nolūkā
norēķināšanas birojos ka Rīgā, tā Parīzē būs at-
vērti divi konti: tekošiem darījumiem A konts un
veciem darījumiem — B konts. Uz vienošanās pa-
mata starp abām valstīm bus noteikts zināms pro-
cents, zināma daļa summas, ko var izlietot vecu pa-
radu kārtošanai, tā ka nevar būt bažu, ka tekošo
eksportu uz Franciju varētu norēķināt par vecāmsummām, par veciem parādiem, un mūsu eksportieri
par savu preci neka nedabūtu.

Vel es gribu atzīmēt, ka šiem norēķinu birojiem
— klīringam, faktiski ir grāmatvedības iestādes no-
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zīme un, noslēdzot šo līgumu starp divām valstīm,
valdības sevi ne ar ko_ nesaista. Kad līgums izbei-dzas, ja paliek nenokārtotas lietas no vienas, vai
otras puses, par saviem pienākumiem, par savām
saistībām ir atbildīgas pašas firmas.

Ārlietu kommisijā uzskata šo norēķināšanās lī-gumu par jaunu ieguvumu un tālāku mūsu saimnie-
cisko attiecību izveidošanu un nokārtošanu ar mums
draudzīgo Franciju, ar kuru mums līdz šim tirdz-
nieciskie sakari gan navparak plaši, bet ir pietieko-
ši nopietni, un kur ir tāds gadījums, ka eksports
līdzinās importam un otrādi, vārdu sakot — tidznie-
cības bilance mums ir labvēlīga; liekas, ka ar šo
līgumu mes varēsim mušu tirdzniecības lietas ar
panākumiem vel talak kārtot.

Kommisijas uzdevumā lūdzu šo likumu pieņemt
steidzamības kartība.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referenti lūdz stei-
dzamību. Lieku uz balsošanu steidzamību. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret steidzamību. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. Steidzamība vienbalsīgi pie-
ņemta. — Atklāju vispārīgas debates. Vārdu ne-
viens neveļas. Nobalsošanā nāk pāreja uz pantu
lasīšanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret pāreju
uz pantu lasīšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. —Vai Augstais_ nams vēlas teksta nolasīšanu? (Sau-
cieni no vietām: «Nav vajadzīgs!") Nevēlas. Kon-
vencijas virsraksts.

(Nolīgums par tirdzniecisko prasību kārtošanu starp La-
tviju un Franciju.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — Ievada teksts.
(Latvijas republikas valdība no vienas un Francijas re-

publikas valdība no otras puses, nolēmušas slēgt nolīgumu par
tirdzniecisko prasību kārtošanu, ir izraudzījušās par nolīguma
nosledzejiem viņa ekselenci, Kārli Zariņa kungu, ārlietu mi-
nistri, no Latvijas puses, un viņa ekselenci Jean Tripier kungu,
Francijas republikas ārkārtējo sūtni un nilnvaroto ministri, no
Francijas puses, kas vienojušies par šādiem noteikumiem:)

Iebildumu nav? Pieņemts. —1. pants.
(Tirdzniecisko prasību kārtošana staro abām valstīm, no-

tiks kompensēšanas (clearing) kartībā saskaņā ar tālāk minē-
tiem noteikumiiern. Latvijā kompensēšanu izdara Finanču mi-
nistrijas norēķināšanās birojs, bet Francijā — pie Parīzes
tirdzniecības kameras nodibinātais kompensācijas birojs.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 2. pants.
(Katra tirdznieciska prasība, kas ceļas, pērkot Francijā

no Latvijas ievestas preces, kārtojama, izdarot Parīzes tirdz-
niecības kameras kompensācijas birojā iemaksu skaidrā nau-
dā franču frankos.

Kompensācijas birojs ar ieņemtām summām kreditē ko^
pējo bezprocentu rēķinui kas saucams par rēķinu A, un kas
atverams birojā uz Latvijas Finanču ministrijas norēķināšanās
biroja vārdu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 3. pants.
(Katra tirdznieciska prasība, kas ceļas, pērkot Latvijā

no Francijas ievestas preces, kārtojama, izdarot Latvijas no-
rēķināšanās birojā iemaksu latos.

Latvijas norēķināšanās birojs ar vajadzīgām summām
kreditē kopējo bezprocentu rēķinu, kas saucams par rēķinu A,
un kas atverams Latvijas norēķināšanās birojā uz Parīzes
tirdzniecības kameras kompensācijas biroja vārdu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 4. pants.
(Latvijas norēķināšanās birojam un franču kompensācijas

birojam vienam otrs jāinformē par izdarītām iemaksām.
Iemaksas paziņojumā jāieraksta atzīme _par iemaksas die-

nu un pamatu, kas nepieciešams, lai attiecīgās summas izmak-
sātu ieinteresētiem preču pārdevējiem.

Šīs izmaksas izdarāmas uz sekojošās paritātes pamata,
kas atbilst noapaļotai zelta paritātei, t. i, Ls 100.- =
Frs 492,49 un Frs 100.- = Ls 20,31.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 5. pants.
(Abām attiecību kārtošanai pilnvarotām iestādēm izmak-

sas preču pārdevējiem principā jaizdara _chronoloģiskā kartība
saskaņā ar 4. pantā paredzētām iemaksām, nepārsniedzot ag-
rāk minētos kopējos rēķinos iemaksāto summu apmērus, pie
kam jāievēro 6. pantā paredzētie noteikumi. Izmaksas par
franču izdevumiem izdara franču kompensācijas

^
birojs, bet

par Latvijas izdevumiem — Latvijas norēķināšanas birojs.)

»

Iebildumu nav? Pieņemts. — 6. pants.
(To prasību kārtošanai, kas minētas pirmajos trijos p_an-

tos, un kas nebūtu nomaksātas, šim nolīgumam spēkā stājo-
ties, Latvijas norēķināšanās birojā un franču kompensācijas
birojā atverams sevišķs rēķins ar nosaukumu rēķins B, kurā
iemaksājamas visas ar šīm prasībām sakarā esošās summas.

Šī nolīguma soēkā stāšanās laikā pastāvošais nenomak-
sātais prasību atlikums dzēšams ar novilkumu no iekasētām
summām. Minēto novilkumu veidrs noteiks abas valdības,
savstarpēji vienodamās.

Vajadzības gadījumā prasības, kas kārtojamas kāda ci-
tādā, ne abu līdzēju valstu valūtā, pārrēķināmas, atkarībā no
vietas, pēc Rīgas vai pēc Parīzes biržas tās dienas kotēta
kursa, kad izdarīta iemaksa attiecīgā kompensācijas biroja,
Latvijā latos un Francijā franču frankos.

Ja preču pircēja valstī būtu izdarītas iemaksas sakara ar
kādu tirdzniecisko darījumu ārzemju preču pārdevējam par
labu uz kādu rēķinu, kura pārvešana uz ārzemēm noliegta, vai
nu uz preču pārdevēja vārdu, vai an kādā pilnvarotā ban-
kā —, abas kompensācijas iestādes pēc attiecīgo dokumentu
saņemšanas bez kavēšanās apņemas piešķirt visas vajadzīgas
atļaujas šo krēditu pārvešanai preču pircēja vaļstī_ uz kopējo
rēķinu B un izlietot šo krēditu summas ta, it ka tas būtu cē-
lušās no preču pircēja tieši izdarītām iemaksām saskaņā ar
2. un 3. panta noteikumiem.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 7. pants.
(Ja tirdznieciskos darījumos starp divām firmām, no ku-

rām viena eksportē Latvijas un otra Francijas ražojumus,
rastos kompensēšanas iespējamība pirkšanas un pārdošanas
operāciju ceļā, abas ieinteresētās kompensācijas iestādes pēc
iespējas atļaus tādu kompensēšanu, pie kam par katru gadī-
jumu jālemj atsevišķi.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 8. pants.
(Šis nolīgums stājas spēkā trešā dienā pēc tam, kad par

tā ratificēšanu Saeimā būs paziņots Francijas valdībai, un to
var uzteikt ar paziņojumu vienu mēnesi iepriekš.

Ja rastos vajadzība grozīt 4, pantā paredzētas paritātes
kursu, nekavējoties uzsākamas sarunas uz jauniem pamatiem.,
un jaunās paritātes noteicamas, abām valstīm par to vienojo-
ties, ievērojot to, ka uz šī nolīguma noteikumu pamata izda-
rītās iemaksas vienmēr kārto un kompensē uz augšminētas
legālās paritātes pamata.

Izgatavots divos eksemplāros Rīgā, 1932. g.8. marta.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — Ratifikācijas for-
mula. Virsraksts.

(Likums attiecībā uz nolīgumu par tirdzniecisko prasību
kārtošanu starp Latviju un Franciju.).

Iebildumu nav? Pieņemts. — 1. pants.
(1932. gada 8. martā Rīgā parakstītais nolīgums par

tirdzniecisko prasību kārtošanu starp Latviju un Franciju ar
šo likumu pieņemts un apstiprināts.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 2. pants.
(Likums stājas spēkā izsludināšanas dienā. Reizē ar li-

kumu izsludināms 1 pantā minētais nolīgums un tā tulkojums
latviešu valodā.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 3. pants.
(Nolīgums stājas spēkā tā 8. pantā paredzētā kārtībā.)
Iebildumu nav? Pieņemts. — Nobalsošanā

nāk ratifikācijas formula visumā. Iebildumu nav?
Pieņemta. — Lieku uz balsošanu konvenciju un
ratifikācijas formulu visumā. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret to. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
Konvencija un ratifikācijas formula vienbalsīgi p i e-
ņemtas. — Vai redakcijas kommisijas referents var
ziņot? Vārds redakcijas kommisijas referentam
Mīlbergam.

Referents G. Mīlbergs: Kā nolīgumā par tirdz-
niecisko prasību kārtošanu starp Latviju un Franci-
ju, tā arī likumā par šo nolīgumu redakcijas kommi-
sijai nav nekādu grozījumu.

Priekšsēdētājs P.Kalniņš: Vai ir iebildumi pret
redakcijas kommisijas referenta paziņojumu? Ie-
bildumu nav. Tas pieņemts. — Līdz ar to šis dienas
kārtības punkts izsmelts. —?

3. dienas kārtības punkts — likums par Rī-
gas-Valkas, Rīgas-Daugavpils-In-
dras un citu valsts dzelzceļu līniju
korroborēšanu. Referents F. Cielēns. Vārds re-
ferentam.
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Referents F. Cielēns: Augsti godātie deputātu
kungi! Likumprojekta vajadzību, kas ir mūsu priek-
šā, ir izsaucis tas. ka daudz Latvijas territorija
esošo dzelzceļu, ko Latvija ar miera līgumu, man-
toja no agrākās Krievijas, nav vēl korroborēti, t. i.
ierakstīti zemes grāmatās uz valsts vārdu. Tās ve-
cās līnijas, ko Krievijas valsts uzbūvēja pirms zemes
grāmatu ievešanas, arī vēl nav ievestas zemes grā-
matās. Šis likums vajadzīgs tāpēc, ka galu galā jā-
nokārto šo dzelzceļu zemju juridiskais stāvoklis.

Varētu teikt, ka dzelzceļu virsvalde varētu griez-
ties pie zemes grāmatu nodaļām un nokārtot to tieši
bez likuma. Tas nav iespējams, tāpēc ka visi dažā-
die papīri, uz kuru pamata dzelzceļus varētu, korro-
borēt, pierādot īpašuma tiesības par atsevišķiem ze-
mes gabaliem, savā laikā evakuēti uz Krieviju, un
archīvi nav atdabūti; tāpēc nav iespējams nokārtot
šo lietu šādā procesā. Ar agrākiem likumiem mēs
jau esam nokārtojuši Ventspils-Ribinskas dzelzceļa
un dažu citu līniju korroborēšanu; tāpēc jānokārto
vēl ar tām līnijām, ar kurām līdz šim vēl neesam no-
kārtojušies.

Jāaizrāda, ka juridiskā kommisijā pēc tam, kad
likums bija izskatīts, nodots prezidijam, un prezidijs
to izdalījis Augstā namā locekļiem, vienā no pēdējām
kommisijas sēdēm pacēlās jautājums, vai šī likuma
1. panta 13. punktā atstājams minētais dzelzceļš par
Valkas-Ipiķu robežu, vai zem tās pašas juridiskās
normas, uz kuras pamata 1. panta nozīmē tiek pār-
rakstīts uz valsts vārdu; atsaucoties uz Latvijas-
Krievijas miera līgumu, varētu minēt Valkas-Ipiķu
robežu. Šeit domas dalījās, un ar balsu vairākumu
juridiskā kommisijā nolēma, ka pagaidām labāk būtu
šo lietu izņemt no šī likumprojekta un par tās no-
kārtošanu izdot atsevišķu likumu, šodien to nemaz
neizšķirt. Ar to_ nebūtu teikts, ka šī līnija būtu atstā-
jama kādai privātai sabiedrībai, vai firmai.

Juridiskās kommisijas uzdevumā man jāliek
priekšā srīpot 1. panta 13. punktu: «robežā — Val-
ka — Ipiķi — robeža."

Juridiskās kommisijas uzdevumā man vēl jāie-
sniedz arī pārejas formula — uzdot valdībai izstrādāt
mēneša laikā atsevišķu likumprojektu par dzelzceļa
līnijas «robeža —Valka — Ipiķi — robeža" korrobo-
rēšanu uz valsts vārda.

Kommisijas uzdevumā lūdzu 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 nevē-
las? — Nobalsošanā nāk pāreja uz pantu lasīšanu.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret pāreju uz pantu lasī-
šanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Pāreja uz
pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. — Lūdzu nola-
sīt virsrakstu. (Saucieni no vietām: «Nav vaja-
dzīgs!") Teksta nolasīšanu nevēlas. — Virsraksts.

(Likums nar Rīgas-Valkas, Rīgas-Daugavpils-Indras un
citu valsts dzelzceļu līniju korroborēšanu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. —1. pants.
(Saskaņā _ar Jikumu par mieru ar Krieviju Latvijas valsts

īpašuma pārgājušās sekojošās dzelzceļu līniļjas: 1) Rīga-Val-
ka-robeža, 2) Rīga-Daugavpils-Indra-robeža, 3) Rīga-Jelgava-
Reņģe-robeža, 4) robeža-Zemgale-Daugavpils-Rītupe-robeža,
5) Grīva-Eglaine-robeža, 6) Sita-Jaunlatgale, 7) Liepāja-Vaiņo-
de-robeža, 8) Rīga-Mīlgravis. 9) Rīgas mezgls, 10) Rīga-? Dauigavgrīva, 11) Rīga-Tukums, 12) Pļaviņas-Guibene-Valka
un 13) robeža-Valka-lpiķi-robeža, ar to atzarojumiem un sa-
vienojumiem, ar yisiem_ pie šiem dzelzceļiem piederīgiem ze-
mes gabaliem, ēkām, būvēm un citiem 1piederumiem, ciktāl tās
vel nebūtu korroborētas uz valsts vārdu, ierakstāmas attiecī-
gās zemes grāmatas uz valsts vārdu Satiksmes ministrijas
persona.)

Juridiskās kommisijas uzdevumā referents Cie-
lēns liek priekšā 1. pantam jaunu redakciju:

„1. pantu izteikt šādi: „Saskaņā ar likumu par .mieru ar
Krieviju Latvijas va'sts īpašumā pārgājušās sekojošās dzelz-
ceļu līnijas: 1) Rīga-Valka-robeža, 2) Rīga-Daugavpils-Indra-
robeža, 3) Rīga-Jelgava-Reņģe-robeža. 4) robeža-Zemgale-
Daugavpils-Rītupe-robcža, 5) Grīva-Eglaine-robeža, 6) Sita-
Jaunlatgale, 7)'Liepāja-Vaiņode-robeža, 8) Rīga-Mīlgrāvis, 9)
Rīgas mezgls, 10) Rīga-Daugavgrīva, 11) Rīga-Tukums un 12)
Pļaviņas-Gulbene-Valka ar to atzarojumiem' un savienojumiem,
ar visiem pie šiem dzelzceļiem piederīgiem zemes gabaliem,
ēkām, būvēm un citiem piederumiem, ciktāl tās vēl nebūtu
korroborētas uz valsts vārdu, ierakstāmas attiecīgās zemes
grāmatās uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā.""

Nobalsošanā nāk 1. pants referenta priekšā liktā
redakcijā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Tā-
du nav. Kas atturas? Nav. 1. pants pieņemts re-
ferenta priekšā liktā redakcijā. --• 2. pants.

(Šo likumu izved dzīvē Satiksmes ministrija. Šinī likumā
minētās nekustamās mantas ievedamas zemes grāmatās uz
Satiksmes ministrijas pienrasījumu apmēros un robežās, kādas
noteiktas Satiksmes ministra apstiprinātos plānos.)

Vārdu neviens nevēlas? Iebildumu nav? 2.
pants pieņemts. — 3. pants.

(Šis likums neskar atlīdzības prasījumus par zemēm, ku-
ras būtu ieņemtas 1. pantā minēto līniju vajadzībām, pēc tanī
pašā pantā minētā likuma par mieru ar Krieviju spēkā stā-
šanās.

Tāpat šis likums neskar privātpersonu atlīdzības prasī-
jumus par agrākā laikā ieņemtām-zemēmi, ja šie prasījumi celti
pret Satiksmes ministriju līdz 1932. g, 1. janvārim.

Šis likums arī neskar atlīdzības prasījumus par zemi, ku-
ra papildus ieņemta sakarā ar dzelzceļu līnijas Pļaviņas-Gul-
bene pārbūvi par platsliežu ceļu (lik. kr. 1928. g. 132, 4. p.).)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 4. pants.
(Visi uz šā iikuma oamata korrē'borējamie akti un mi-

nistrijas iesniegumi atsvabināmi no nodokļiem un nodevāmi.)
Iebildumu nav? 3. pants pieņemts. — Nobalso-

šanā nāk likums visumā. Lūdzu pacelties tos, kas
ir pret likuma pieņemšanu visumā. Tādu nav. Kas
atturas? Nav. Likums visumā vienbalsīgi p i e-
ņemts. — Redakcijas kommisijas referents par šo
likumu tagad vēl nevar ziņot. Prezidijs liek priek-
šā šī likuma rediģēšanu uzticēt prezidijam kopā ar
redakcijas kommisiju. Iebildumu nav? Tas pie-
ņemts. — Juridiskā kommisijā liek priekšā pieņemt
šādu pārejas formulu:

„Saeima nolemj: uzdot valdībai izstrādāt viena mēneša
laikā, atsevišķu likumprojektu par dzelzceļa līnijas ,,robeža-
Valka-lpiķi-robeža" korroborēšanu uz valsts vārdu!."

Vārdu neviens nevēlas? Pārejas formula nāk
nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret tās pie-
ņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Pārejas
formula vienbalsīgi pieņemta. — Līdz ar to šis dienas
kartības punkts izsmelts.

4. dienas kārtības punkts — likums par
agrākām Liepājas cietokšņa un kara
ostas zemēm. Referents F. Cielēns, Vārds re-
ferentam.

Referents F. Cielēns: Augsti godātie deputātu
kungi! Liepājas kara ostas vēsture ir pavisam ga-
raun raiba —pie tās negribu pakavēties; bet īsu-
mā jāpasaka, ka šo kāja ostu savā laikā ir būvējusi
Krievijas valdība, un tās izbūvei ir atsavināti Liepā-
jas pilsētas vistuvākā apkārtnē diezgan plaši zemes
gabali. Latvijas valstij nodibinoties, šīs zemes ir pār-
gājušas Latvijas valsts īpašumā. Latvijas republika
ir mantojusi no Krievijas uz miera līguma pamata tos
īpašumus, kas agrāk piederēja Krievijas valstij. Līdz
šim laikam tomēr nebija nokārtots šo zemju juridi-
skais stāvoklis un arī to turpmākais liktenis — Liepā-
jas^agrākā cietokšņa_ territorija un kara ostas territo-
rija ietilpstošo agrākai Krievijas valstij piederošo
zemju likenis. Viena daļa kara ostas lietošanā, viena
daļa _Zemkopības ministrijas valdīšanā, viena daļa —
Liepājas pilsētas valdīšana. Visu šo zemju turpmā-
kaisjiktenisjīdz šai dienai nebija izšķirts. Liepājas
pilsēta vairākkārt ir lūgusi valdību piešķirt viņai
atpakaļ zemes gabalus, ko sava laikā Krievijas valsts
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no viņas_atsavinajusi kara ostas un agrākā cietokšņa
vajadzībām. Latvijas valdībai un Kara ministrijai šīs
zemes vairs nav vajadzīgas, jo Liepāja kā kara cie-
toksnis Latvijā nefunkcionē. Valdības iestādes nav
varējušas to no sevis nokārtot, nav varējušas no
sevis šo jautājumu izšķirt un tāpēc ir izstrādāju-šas Ministru kabineta personā likumprojektu, kas ta-
gad ir nonācis mušu apspriešanā un izlemšanā.

Juridiska kommisijā, pārstrādājot šo likumprojek-
tu — valdības iesniegto likumprojektu, ir izstrādājusi
to sikak no juridiska viedokļa, labāk to formulējusi, un
šisjikums, kas izdalīts Augsta nama deputātiem, bū-
tība nokārto sekojošas lietas.

Vispirms Liepājas pilsētai tiek atdotas atpakaļ
zemes, kas viņai agrāk atsavinātas, par kurām, kā
tas jēdzams dokumentos un aktīs, Liepājas pilsēta
sava laika no Krievijas valsts nav saņēmusi atlīdzī-
bu, bet ir saņemusijikai nelielu avansu; no valsts
viedokļa nevarētu but nekādu iebildumu pret šīs ze-
mes atdošanu atpakaļ Liepājas pilsētai bez atlīdzī-
bas. Talak_ šī likuma turpmākie panti paredz, ka ze-
mes, kas butu_ vajadzīgas kara resoram, paliek kura
resoram; ciktalkara ostas darbnīcas ir Finanču mi-
nistrijas _parziņa, tos zemes gabalus piešķirtu un
korroboretu uz Finanču ministrijas vārdu, bet pā-
rējās zemes — uz Zemkopības ministrijas vārdu;
pie kam tas zemes, kas paliek Zemkopības ministri-
jas pārziņa un valdīšanā, ar šo likumu tiktu ieskaitī-
tas valsts zemes fondā un ari tiktu izdalītas agrārās
reformas likumā un, attiecīgās instrukcijās paredzētā
kartībā un veidā.

Jāsaka, ka bez šiem lielajiem jautājumiem,ko iz-
šķir šis likums, atrisināti arī daži blakus jautājumi,
kas minēti 1. panta piezīmē. Vispirms jāsaka, ka pie
Latvijas valdības iestādēm — pie TiesPetu ministri-
jas savā laikā — 1921., 1922., 1923. un vēlākos ga-
dos ir griezušas atsevišķas personas, kurām Krievi-
jas valdības laikā bija atsavināti privātīpašumi šī
cietokšņa vajadzībām, ar lūgumu atdot šīs zemes vi-
ņiem atpakaļ un dzēst ierakstus zemes grāmatās, ko
savā laikā izdarījusi Krievijas valdība. Tieslietu mi-
nistrija ir nākusi pretim šīm personām un attiecīgos
gadījumos gan uz savu lēmumu, gan dažos gadīju-
mos uz Ministru kabineta lēmumu pamata ir devusi
rīkojumus zemes grāmatu nodaļām 12 personām at-
tiecībā uz viņu īpašumiem dzēst agrākās Krievijas
valdības aizliegumu resp. ir atdevusi atpakaļ šīm
personām agrākās Krievijas valdības atsavinātos
īpašumus. Pašā šinī nodalījumā nevarētu būt ne-
kādu juridisku pārpratumu, jo Krievijas likumu ko-
nojuma X. sējums paredz šādu zemju atpakaļ atdo-
šanu, ja valstij tās vairs nav vajadzīgas; bet likuma
noteikums arī paredz, ka par tādām zemēm, ko
valsts atsavinājusi savām _vajadzībam, ja valstij tās
vairs nav vajadzīgas un _tā dod tas atpakaļ, attiecī-
gām personām jāsamaksā valstij atlīdzība, jo savā
laikā viras ir saņēmušas no valsts atlīdzību. Šinīs
12 gadījumos,kad Tieslietu ministrija ir devusi rīkoju-
mu dzēst ierakstus, atlīdzība valstij nav samaksāta.
Tā tad ir noticis, ka valsts manta ir atdota atpakaļ 12
privātām personām bez jebkādas atlīdzības valstij.
Lai pārējās 54 personas, kuru īpašumi atrodas tur-
nat blakus un kuru zemju juridisko stāvokli izšķir
šis likums, nevarētu, celt iebildumus, ka Saeima rī-
kojas ar vienu īpašumu citādi neka ar otru, juridiska
kommisijā atrada par vajadzīgu, ka par tiem īpašu-
miem, attiecībā uz kuriem Tieslietu ministrija devusi
rīkojumu dzēst ierakstus, būtu nosakāms piedzīt no
tām atlīdzību valstij par labu. Varētu, varbūt, teikt,
ka tas nebūtu jāraksta likuma piezīme; valsts iestā-
des varētu pašas to lietu nokārtot ar attiecīgiem tie-
su procesiem u. t. t.; bet šis noteikums vajadzīgs tā-
pēc, ka uz dažiem gadījumiem attiecas 10 gadu no-

ilgums, un tāpēc te jāpasaka, ka uz šiem gadījumiem,
kad ir notikusi tāda savāda, valsts mantas atdāvinā-
šana, šis noilgums neattiecas, lai īpašnieks samaksā
valstij atlīdzību par mantu, par kuru savā laikā no
Krievijas valsts saņēmuši atlīdzību. Blakus minot, 3.
panta ir mazāks gadījums. Tur paredzēts atdot at-
pakaļ prīvatsabiedriskai organizācijai — Liepājas
evanģeiiski-luteriskai baznīcai zināmu daudzumu ze-
mes no agrāk cietokšņa vajadzībām atsavinātās ze-
mes_ par kuru zināmu avansu Liepājas draudze jau
saņēmusi. Kommisijā bija domu starpības par to, vai
šai organizācijai piešķirt zemi atpakaļ. Notika pla-
šākas debatespar šo jautājumu, un, domām daloties,
ar balsu vairākumu ir pieņemts tas teksts, kas mi-
nēts 3. pantā.

Lūdzu šim likumprojektam 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-
vēlas. Nobalsošanā nāk pāreja uz pantu lasīšanu.
Ludzu pac_elties tos, kās ir pret pāreju uz pantu lasī-
šanu? Tādu nav. Kas atturas? Nav. Pāreja uz
pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. — Vai Augstais
nams vēlas likuma teksta nolasīšanu? (Saucieni no
vietām: «Nav vajadzīgs!") Nevēlas. Likumpro-
jekta virsraksts. '

(Likums par agrākām Liepājas cietokšņa un kara ostas
zemēm.)'

Iebildumu nav? Pieņemts. 1. pants.
(Saskaņā^

ar
Jikumu pār mieru ar Krieviju Latvijas valsts

īnašumia pārgājušās nekustamās mantas, kas atrodas Liepājas
pilsētas dienvidus _dalā un tagadējā; Pērkones pagasta ziemeļu
daļa, kuras agrākā Krievijas valdība atsavinājusi vai pārņē-
musi savā valdīšanā bij: Liepājas cietokšņa vajadzībām, korro-
borejamas uz Latvijas valsts vārdu tanīs robežās, kādas pa-
stāv dabā.

Piezīme. _ Nav korroborējama uz valsts vārdu Liepājas
pilsētā esošā nekustama manta ar zemes grāmatu
reģistra Nr. Nr. 160, 814, 1844, 2843, 2950, 2960. 3031
(agrākie 3031 un 3431), 3257, 3302. 3308, 3785 un
3410, kura ar Latvijas valdības piekrišanu jau atdo-
ta atpakaļ tās agrākiem īpašniekiem^ bet no visiem
šiem agrākiem īnašniekiem, kuri minēto nekustamu
mantu saņēmuši atpakaļ bez atlīdzības, resp, no vi-
ņu mantiniekiem, piedzenama valstij par labu atlī-
dzība pēc mantas faktiskās vērtības aizlieguma atzī-
mes_ dzēšanas laikā. Ja par atlīdzības apmēru nav
panākta vienošanās, tad tas nosakāms novērtējot ne-
kustamu mantu likumā par nekustamas mantas pie-
spiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskām vaja-
dzībām (Lik. kr. 1923. g. 59) paredzētā kārtībā.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 2. pants.
(Iepriekšējā (1.) pantā minētām vajadzībām aizņemtā Lie-

pājas pilsētas dienvidus daļā atrodošās nekustamā manta, kas
agrāk piederējusi Liepājas pilsētai, kā arī 14 nekustamās man-

nas ar zemes grāmatu reģistra Nr. Nr. 909, 910, 911, 912, 913,
914, 915, 916, 91? (daļa), 922 (daļa), 923 (daļa), 924, 925 un
928, atdodamas bez atlīdzības atpakaļ Liepājas pilsētai pilnīgā
īpašumā un korroborējamas uz Liepājas pilsētas vārdu. No
še minētās nekustamās mantas nav atdodams atpakaļ Liepājas
pilsētai zemies gabals 18 hektāru platībā, kas atrodas uz zie-
meļiem no dienvidus forta zemēm: starp Liepājas-Bernātu šo-
seju un jūru; šis zemes gabals paliek valsts īpašumā un kor-
roborējams uz valsts vārdu Kara ministrijas personā.

No zemēm, kuras ieņemtas 1. pantā minētām vajadzībām,
zemes gabals, kas tagad faktiski atrodas Liepājas pilsētas lie-
tošanā Centrālās kapsētas vajadzībām; nododams bez atlīdzī-
bas Liepājas nilsetas pilnīgā īpašumā un tāpat konoborējams
uz Liepājas pilsētas vārdu.

Piezīme. Ar šo likumu Liepājas pilsētai atdotā zemes
josla starp jūru un Liepājas-Bernātu šoseju apbū-
vējama tikai ar Kara ministrijas piekrišanu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 3. pants.
(Valsts rīcībā esošās agrākā Liepājas cietokšņa vajadzī-

bām atsavinātās Liepājas ev. lut. baznīcas zemes ar zemes
grāmatu reģistra Nr. 2444 atdodamas atpakaļ minētai baznīcai
bez atlīdzības.)

Pie 3. panta vārds deputātam Lejiņam.
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P. Lejiņš (sociāldemokrāts): Referents jau aiz-
rādīja, ka cietokšņa zemju jautājums ir ļoti sarežģīts;
bet ar tam zemēm, par kurām runā 3. pants, lieta ir
vel sarežģītāka. Vispār attiecības starp pašvaldību
un baznīcu ir ļoti raibas, un, vēsturiski ņemot, grūti
pat izšķirt, kas kuram ir un kas kuram pieder; ir
grūti noskaidrot, cik nomaksāts naudā, un kāda daļa
maksāta graudā. Vēl tagad pašvaldība pilda zinā-
mas klaušas baznīcai, tā ka te mazliet vajadzētu būt
taisnības mēram. Tur bija arī privātas trūcīgo iedzī-
votāju zemes, kas savā laikā tika atsavinātas un ie-
skaitītas zemes fondā; tāpēc nav nekāda iemesla
baznīcai piederošās zemes tai atstāt. Katrā ziņā jā-
būt vienādai mērauklai. Es domāju, taisnība prasa
3. pantu strīpot._ Par tām zemēm savā laikā baznīcai
maksāja un, kā redzams, lielu summu 4000 zelta
rubļu . Tie skaitījās par avansu. Vērtēšana bijusi to-
reiz tik augsta, ka samaksātā summā jāuzskata par
pilnu cenu. Tāpēc lieku priekšā 3. pantu strīpot, līdz
ar ko tanī minētās zemes pārietu zemes fondā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Lukinam.

A. Lūkins (kristīgais darba bloks): Godātie de-
putāti^kungi _ Man kategoriski jāizsakās pret ie-
priekšējo runātāju, un proti — kamdēļ. Pirmkārt —
ne draudze, ne baznīca nav saņēmušas par zemi at-
līdzību. Iepriekšējaisrunātājs teica, ka saņemti 4000
zelta rubļu. Patiesībā vajadzēja saņemt 16.000 zelta
rubļu. Ta tad saņemts labākā gadījumā %, bet nav
skaidrs, vai ta tiešām saņemta.

_Otrkārt, tanī pašā likumā ir pants, kas Liepājas
pilsētai atdod zemi atpakaļ nar brīvu. Liepājas pil-
sētai atdod atpakaļ daudz lielāku zemes platību nekā
draudzei. Kapec draudzi šinī gadījumā grib apiet?
Man liekas, to nevajadzētu darīt. Nav nekā tāda,
kas attaisnotu domu. ka draudzei to zemi vajadzētu
atņemt. Kommisijā bija klāt Zemkopības ministri-
jas un Kara ministrijas oārstāvji, kas teica, lai drau-
dze zemi ņemot atoakal, jo ar to nekā nevarot darīt.
Tā bija — vai nē? Tāoēc, man liekas, tagad teikt,
ka draudzei šo zemi nedos atoakaļ. ir vairāk kā ne-
vietā. Es brīnos, ka šo priekšlikumu ir iesniedzis
taisni liepājnieks. Es saorotu, ka viņš to varēja ie-
sniegt kā sociāldemokrāts, kas neatzīst baznīcu: bet
viņš to nevarēja darīt kā Liepājas deoutāts. Lieoa-
jas luterāni nevar uzcelt sev baznīcu līdzekļu trūku-
ma, dēļ, un tagad, kad nu draudze varētu dabūt ma-
zus ienākumus, viņai to nenovēl. Tas, kungi, nav
nareizi! Tāpēc es lūdzu likumprojektu pieņemt kom-
misijas redakcijā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas.
— Vārds referentam.

Referents F. Cielēns: Faktiskais stāvoklis ir
tads._ Pēc datiem., kādi kommisijai bija celti nriekšā,
Lienājas ev.-lut. baznīra ir saņēmusi 4200 zelta
rubļu, pie kam man jāsaka, ka šis novērtējums torei-
zējos anstaklos bijis ļoti soh'ds — nar vienu kvadrāt-
asi smilšainas zemes maksāts 10 zelta rubļu. (Starp-
saucieni.) Ir nareizi, ka šī iemaksa skaitījusies tikai
par avansu. Kopsummā baznīcai vajadzējis saņemt
ap 16.000 zelta_ rubļu, kā to te iau Lūkina kungs aiz-
rādīja. Man jāsaka, ka patiesībā vērtēšanas kommi-
sijā zemi novērtējusi pārāk augstu. — Juridiskā kom-
misijaaiz dažādiem citiem motīviem atzina, ka, ievē-
rojot īpatnējos apstākļus, Liepājas ev.-lut. baznīcai
būtu piešķiramas šīs zemes atpakaļ un šis pants
būtu atstājams.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts Lejiņš liek
priekša —

3. nantu strīpot.
Referents izteicās pret 3. panta strīpošanu. Lie-

ku uz balsošanu deputāta Lejiņa priekšlikumu. Lū-

dzu pacelties tos, kas ir par deputāta Lejiņa priekš-
likumu. Par deputāta Lejiņa priekšlikumu nodotas
tikai 23 balsis. Nepietiekošs balsu skaits. Deputāta
Lejiņa priekšlikums atkrīt. — Nobalsošanā nāk 3.
pants. Lūdzu pacelties tos, kas pret 3. panta pie-
ņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par tā
pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas attu-
ras. Tādu nav. Par 3. panta pieņemšanu nodotas
47 balsis, pret — 33 balsis. 3. pants pieņemts. —
4. pants.

(Bij. Liepājas cietokšņa un kara ostas vajadzībām/ atsa-
vināta vai aizņemtā_nekustamā manta, kas atrodas Liepājas
pilsētas ziemeļu daļa un uz ziemieliem no tās. kā arī bij. Kūr-
mājas baterijas zeme ar zemes grāmatu reģistra Nr. Nr. 342'6,
3429 un 3625, korroborejama kā valsts īpašums uz valsts vār-
du sekojošu ministriju personā:

1) Kara ministrijai — tās zemes, kuras, izvedot šo li-
kumu dzīvē, Kara ministrija atzīs par nepieciešamām savām
vajadzībām;

2) Finanču ministrijai — to zemi, kas atrodas kara ostas
darbnīcu territorija;

3) Zemkopības ministrijai — visu pārējo nekustamo
mantu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 5. pants.
(Nekustamā jnanta, kas uz šā likuma pamata korrobore-

jama uz valsts vārdu Zemkopības ministrijas personā, ieskai-
tāma valsts zemes fonda un izlietojama saskaņā ar agrārās
reformas likuma noteikumiem.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 6. pants.
(yisas saskaņā ar šo likumu korroborējamās zemes, izņe-

mot Pērkones pagasta esošas,, ievedamas Liepājas pilsētas ze-
mes gramstu reģistros, slēdzot attiecīgās folijas lauku re-
ģistros.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 7. pants.
_ (Šo likumu izved dzīvē Zemkopības ministrija. Šinī li-

kuma minētas nekustamas mantas ievedamas zemes grāmatās,
uz Zemkopjbas ministrijas pieprasījumu, tādos apmēros uti
robežas, kādas noteiktas zemkopības ministra apstiprinātos
plānos.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 8. pants.
(Visi uz šā Jikuma pamata korroborējamie akti un ie-

sniegumi atsvabināti no nodokļiem un nodevām.)
Iebildumu nav? Pieņemts.
Nobalsošanā nāk likums visumā. Lūdzu pacel-

ties tos, kas ir pret likuma pieņemšanu visumā. Tā-
du nav. Kas atturas? Nav. 1 atturoties, likums vi-
suma pieņemts. Prezidijs liek priekšā šī likum-
projekta rediģēšanu uzticēt prezidijam kopā ar re-
dakcijas kommisiju. Iebildumu nav? Tas pieņemts.
— Līdz ar to šis dienas kārtības punkts izsmelts. —

5. dienas kartības punkts redakcijas kom-
misijas ziņojumi. Vārds redakcijas kommi-
sijas referentam Mīlbergam.

Referents G. Mīlbergs: Redakcijas kommisijā,
izskatījusi papildinājumu un pārgrozījumu Lāčplēša
kara ordeņa statūtos, nekādas kļūdas nav atradusi.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai ir kādi iebildumi
pret redakcijas kommisijas ziņojumu? Iebildumu
nav. Tas pieņemts. — Lūdzu ziņot par nākošo li-
kumu.

Referents G. Mīlbergs: Likumā par papildi-
najuma _vekseļu likumos atcelšanu arī kļūdas nav
konstatētas.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai ir iebildumi pret
redakcijas kommisijas ziņojumu? Iebildumu nav.
Tas pieņemts. — Ludzu ziņot par nākošo likumu.

Referents G. Mīlbergs: Likumā par akcīzes no-
dokli no minerālūdeņiem, limonādēm un augļu ūde-
ņiem redakcijas kommisijā ir izdarījusi sekojošos la-
bojumus. —

4. panta priekšpēdējā rindiņā pēc vārda «ban-
droles" likts kommats; _ 2. rindkopas teksta sākums
izteikts ta: «Bandrolejot nodoklis aprēķināms pēc
tilpuma, pie kam bandroles sadalāmas pēc pudeļu lie-
luma ta:" — 6. panta 2. rindiņā pēc vārda «pārdoša-
nai" strīpots kommats. — 9. panta priekšpēdējā rin-
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diņa pec skaitļa „10" liekams punkts. — 10. pantapriekšpēdēja rindiņa pec vārda «ražotavā" strīpots
kommats. — 12. panta pirmajā rindiņā pēc vārda
«dzērieni" strīpots kommats. — 13. panta 2. rindko-
pas teksts izteikts ta: «Nodokļu departamenta ie-
rēdņiem ir tiesība bez_ atlīdzības noņemt no izejvie-
lām un gataviern dzērieniem paraugus izmeklēša-
nai. " — Vairāk pārlabojumu šinī likumā nav.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai Augstajam na-
mam ir_ iebildumi pret redakcijas kommisijas priekšā
likto pārlabojumu pieņemšanu? Iebildumu nav. Tie
pieņemti. — Ludzu ziņot par nākošo likumu.

Referents G. Mīlbergs: Likumā par piemaksām
pie atlīdzības par valdībai nodotiem 1931. g. ražas li-
niem redakcijas kommisijā nekādus labojumus nav
izdarījusi.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai Augstajam na-
mam ir iebildumi pret šoredakcijas kommisijas ziņo-
jumu? Iebildumu nav. Tas pieņemts. — Lūdzu zi-
ņot par nākošo likumu.

Referents G. Mīlbergs: Likumā par dažu tie-
sas spriedumu izpildīšanas atlikšanu obligātoriska
aktīva, kara dienesta karavīriem 25. panta 2. rindiņā
pec vārda «cietuma" strīpots kommats. Vairāk pār-
labojumu šinī likumā nav.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai Aaugstajam na-
mam ir iebildumi pret priekšā liktā pārlabojuma pie-
ņemšanu? Jebildumu nav. Tas pieņemts. — Lūdzu
ziņot par nākošo likumu.

Referents G. Mīlbergs: Pārgrozījumos un pa-
pildinājumos likumā par virsdienesta karavīriem iz-
darīti sekojošie labojumi.

I nodalījuma ievada teksta beigu daļa izteikta
ta: «ar 1. un 2. piezīmi un 27. pantu izteikt tā:". —
12. panta 2. piezīmes teksts izteikts tā: «Dienesta
telpa, ja apstākļi to prasa, var būt arī kopīga ar ka-
reivjiem". — 25. panta 3. punktā pēc vārdiem «dis-
ciplinārā kārtā" liekams kommats; pēc vārda «iero-
sinājumu" liekams kommats; panta 2. piezīmē pēc
vārdiem «visur, kur" jāteic «šinī likumā minēti
vārdi". — Sakarā ar referenta iesniegumiem un pār-
labojumiem, kurus pieņēma arī Saeimas plēnums, 27.
panta teksts izteikts pavisam jaunā redakcijā; šī tek-
sta 4. rindiņā no apakšas pēc vārda «darbiniekiem"
liekams sēmikolons. — II nodalījuma ievada teksts iz-
teikts tā: „L, 4., 6., 7., 10., 11. p. 1. piezīmi, 14., 19.,
23. un 24. pantu grozīt ta:". — II nodalījuma 1. pantā
sakarā ar pagājušā sēdē referenta iesniegtiem pārla-.
bojumiem izdarīti papildinājumi un pārlabojumi pēc
klāt pieliktā teksta. II nodalījuma ll._pants izteikts
tā: «11. panta 1. piezīmē vārdus: «Arrindas virs-
dienesta karavīri" atvietot ar vārdiem «Virsdienesta
kareivji un instruktori-arodpratēji" un vārdus: «no-
teikumiem par atalgojumu kara resora darbinie-
kiem" atvietot ar «noteikumu p&r valsts darbinieku
atalgojumu III daļu (lik. kr. 1929. g. 156)"." — IH no-
dalījuma 2. panta 2. piezīmes priekšpēdēja rindiņa pec
vārdiem «komandiera atsauksmi" liekams kommats
un tālāk teicams: ar kura lēmumu virsdienesta kara-
vīrs atvaļināts". — Vēl jāatzīmē, ka sakara ar štāba
iesniegumiem, kurus kara lietu kommisijā akceptēja
un pieņēma arī Saeimas plēnums, III nodalījumam jā-
pievieno jauns teksts: «Tabulu priekšmetiem, izsnie-
dzamiem virsdienesta karavīriem vienreizēji pie ie-
stāšanās virsdienestā (pielikums virsdienesta kara-
vīru likuma 13. p.), papildināt ar: «1 vidus josta".
Tā būtu virsdienesta karavīru apgādei ar ietērpa
priekšmetiem un piederumiem (pielikums virsdie-
nestā karavīru likuma 10. p.) papildināt ar: « 1 dar-
ba cepure, ziemas"." Šīs tabulas ir jau gatava veidā,
tikai šie divi izteicieni jāpievieno klāt. — Visi pārējie
labojumi izdarīti saskaņā ar šeit jau atzīmētam piezī-
mēm un saskaņā arī ar Saeimas plēnuma pieņem-

tiem lēmumiem, ko lika priekšā referenti. — Vai-
rāk pārlabojumu šinī likumā nav.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai ir iebildumi pret
redakcijas kommisijas priekšā likto pārlabojumu pie-
ņemšanu? Iebildumu nav. Tie pieņemti. : — Līdz
ar to šis dienas kārtības punkts izsmelts. —

6. dienas kārtības punkts — ārlietu mini-
stra atbilde uz deputāta Ji. Sudmala
u. c. iesniegto jaut ā j u m u . Ārlietu ministris
lūdz šo jautājumu noņemt no dienas kārtības, jo viņš
ir slims. Prezidijs atbalsta šo lūgumu.

7. dienas kārtības punkts — tieslietu mini-
stra atbilde uz d eputātaJ. Višņas u. c.
iesniegto jautājumu. Vārds tieslietu mini-
strim Ķēniņam 1.

Tieslietu ministris A. Ķēniņš: Augsti godājamie
tautas vietnieki! Gadu atpakaļ Saeima uzdeva val-
dībai izstrādāt likumprojektu par darba tiesām. Sa-
protams, ka pagājušā pavasarī un vasaras sākumā
nevarēja būt dzīva interese par šo jautājumu, un pie
šī likumprojekta izstrādāšanas varēja ķerties tikai
šinī rudenī; bet jautājums nav tik ātri virzījies uz
priekšu, kā tas būtu vēlams, aiz tā iemesla, ka darba
tiesu jautājums ir vēl ļoti jauns. Tas ir viens no v!s-
ja.unākiem sociālās likumdošanas institūtiem, kas
prasa diezgan lielu sagatavošanos, lai tas nebūtu tāds
likums, kam pēc pāris mēnešiem atkal būtu jādod
cits veids.

Darba tiesu institūtam ir 2 sistēmas — tā sau-
camā vācu sistēma un beļģu-franču sistēma. Vācu
likums pastāv jau no 1926. gada. Francija ir pieņē-
musi šo likumu deputātu kamerā 1929. gadā, bet se-
nāts to tik ātri nebija pieņēmis, un mums, ķeroties
oie šī likuma, nebija absolūti nekādu materiālu — ne
Tautas labklājības ministrijai, ne arī Tieslietu mini-
strijai. Materiāli savākti tikai pēdējā laikā. Galve-
nie principi ir noskaidroti, un pēc Lieldienām tiks sa-
saukta Tieslietu ministrijas un Tautas labklājības mi-
nistrijas jaukta kommisijā, kura ķersies pie šā jautā-
juma apspriešanas.

Svarīgi būtu noskaidrot dažus principiālus jau-
tājumus un pārbaudīt, kā tie izšķirti Vācijā un Fran-
cijā, un cik tie piemēroti mūsu' dzīves apstākļiem,
kas diezgan ievērojami atšķiras no rūpniecības ap-
stākļiem šinīs minētās Vakareiropas zemēs.

Ir svarīgi noskaidrot principiālo jautājumu par
to, kādām šīm tļesām jābūt pie mums — vai tās lai

. būtu viscaur visās instancēs ar darba devēju un dar-
ba ņēmēju pārstāvju piedalīšanos, vai nē. Ir inte-
resanti, ka Vācija arī kasācijas iestādē pielaiž ne tik
vien jūristus-tiesnešus, bet arī darba devēju un dar-
ba ņēmēju pārstāvjus.

Otrs jautājums attiecas uz advokatūru. Vienā
sistēmā ieturēts tāds princips, kas advokatūru pir-
majā instancē nepielaiž, bet pielaiž tikai strādnieku
un darba devēju pārstāvjus, lai visi jautājumi tiktu
apskatīti tikai no darba lietderības un sociālā vie-
dokļa. Otra sistēma turpretim nav tik rigoroza at-
tiecībā uz advokatūras pielaišanu, tāpēc šis jautā-
jums jāizlemj principiāli.

Vācijā lietu ātrākai izlemšanai praktizē arī tādu
tiesāšanas kārtību, ka jau pēc pirmās instances var
pārlēkt otro un pārsūdzēt kasācijas instancē tūlīt pēc
pirmās instances. Būtu svarīgi mums iepazīties ar
augstākās tiesas — Reichsgericht — spriedumiem,
lai redzētu, kas tiesu praksē uzskatīts par lietderī-
gāko. Cik no literatūras zināms, tādu spriedumu ir
bijis ļoti maz, un darba institūtu spriedumu daļa ir
mums sveša. Tieslietu ministrijai tagad nav iespē-
jams sūtīt savu pārstāvi uz ārzemēm, lai Vācijā un
Francijā uz vietas iepazītos ar darba tiesu gaitu un
to saskaņotību. (Starpsauciens.) — Ar grāmatām
vien nepietiek!
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_ Kā teicu, pie likuma galveniem principiem ir jau
strādāts, un kommisijā varēs ķerties pie likuma iz-
strādāšanas jau pēc Lieldienām. Tieslietu ministrija
ir pārliecināta, ka kommisijā vajadzīgi arī darba de-
vēju un darba ņēmēju pārstāvji, lai jautājumu ap-
gaismotu ne tikai no šauri juridiskā un literāriskā
viedokļa, bet arī no sociālā viedokļa.

Ar to uzskatu jautājumu par izsmeltu. (Sau-
ciens no vietas: «Paldies par lekciju!")

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Šis dienas kārtības
ounkts izsmelts. —

Deputāts Zaķis liek priekā
11. dienas kārtības punktu apspriest pēc tieslietu) ministra

atbildes.
11. dienas kārtības punkts ir — pārgrozījumi

muitas tarifos. Vai Augstajam namam ir iebildumi
pret šādu deputāta Zaķa priekšlikumu? Iebildumu
nav. Tas pieņemts. Apspriešanā nāk pārgrozī-
jumi muitas tarifos. Referents K. Ulmanis.
Vārds referentam.

Referents K. Ulmanis: Augstais nams! Jums
priekšā esošajā likumprojektā — pārgrozījumos mui-
tas tarifos — ir divi pārgrozījumi.

Pirmais pārgrozījums patiesībā ir papildinājums.
Tas paredz muitas tarifu vispārējo noteikumu 3. pan-
ta piezīmi izteikt šādi: «Pēdējā teikumā minētām
valstīm līdz attiecīgas vienošanās noslēgšanai, bet
ne ilgāk kā līdz 1933. gada 15. janvārim, piemēroja-
mas muitas tarifa minimālās likmes." — Tas ir viens
nosacījums, kasjau ir spēkā kopš 1928. gada un vien-
mēr ir pagarināts. Tāpēc valdība arī tagad lūdz iz-
darīt parasto pagarināšanu.

Otrs pārgrozījums ir — izvedmuitas tarifos iz-
. vedmuitas pazemināšana uz pusi teļādām. Valdība

to ir ierosinājusi un iesniegusi kommisijai; kommi-
sijā valdības priekšlikumu ir pieņēmusi un samazinā-
jusi likmes teļādām uz pusi, lai varētu atvieglot šī
ražojuma, eksportu. Šī ražojuma cenas pēdējā lai-
ka ir stipri kritušās. Valdība domāja, ka pazeminot
muitu uz pusi, atdzīvosies šī eksporta nozare, un
stāvoklis būs kaut cik uzlabots. Valdības domām
pievienojās arī kommisijā.

Noslēguma tekstā teikts, ka pagarinājums ir spē-
kā, no 1932_ gadās 15. janvāra, bet likuma otrā daļa
stājas speķa likuma izsludināšanas dienā.

Lūdzu likumprojektu pieņemt kommisijas redak-
cijā un bez tam lūdzu arī 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. Vārds deputātam
Vitenbergam.

S. Vitenbergs (Agudas Jisroel): Šis jautājums
ir tīri saimnieciskas dabas jautājums. Jau 3 gadus
nepārtraukti krīt šī lauksaimniecības ražojuma ce-
nas. Ja tai laikā, kad ieveda šo eksporta muitu, šī
ražojuma cena bija apmēram 5—7 lati par gabalu,
tad tagad cena ir tā kritusies, ka pa gabalu var dabūt
ne vairāk par iVi lata; un pa to laiku, kamēr šis
likumprojekts ir gulējis Finanču ministrijā, cenu kri-
šanas ir gājusi tik tālu, ka pašlaik eksportmuita sa-
stāda pusi cenas — veselus 100%. Saprotams, šī
muita ir saimniecisks archaisms. Savā laikā tā, var-
būt, bija labi domāta, bet tagad tā ir nenormāla.
Sava laika šī eksporta nozare deva 2.500.000 latu
valūtas, bet tagad tikai pāris simts latu, un tikai tā-
pēc, ka viss eksports ir apstājies. Ir gan vēl veci
krājumi, bet tos nevar izpārdot, un tai pašā laikā,
saprotams, teļādas no lauciniekiem nevar pirkt, jo
tās nevar pārdot tālāk uz ārzemēm, un atkal tikai
muitas dēļ, kas nekur citur pasaulē vairs nepastāv.

Kā jau teicu, šī saimnieciskā anormālība pastāv ti-
kai pie mums. Polijā, Lietuvā, Igaunijā ?— visur šī
muita ir atcelta. Visas valstis cenšas eksportu vei-
cināt, bet pie mums eksportu kavē — kavē mākslīgi,
kavē uz lauksaimnieku rēķina, kavē uz visu saim-
niecisko spēku rēķina. Tas ir kaut kas pilnīgi nesa-
protams. JViūsu tagadējos apstākļos, kad valūtas Ie-
nākumi ir tik mazi, šī eksporta muita, kas valsts ka-
sei it nekā nedod, kas valsts ienākumus nevairo, Ir
pilnīgi atceļama. Man liekas, tas ir skaidri un gaiši
saprotams katram, kas prot drusku saimnieciski do-
māt. Tāpēc jāapsveic ministrijas solis, kura liek
priekša šo eksporta muitu atcelt. Bet ministrija ir
apstājusies pusceļā, jo eksportam vajaga. dot pilnīgi
brīvu ceļu. Kā var iedomāties, ka mēs esam spē-
jīgi ar šo preci, kurai ir zināma nozīme starptautiskā
tirgū, konkurrēt ar mūsu kaimiņiem, ar Lietuvu un
ar Igauniju, ja mēs pašlaik zaudējam tirgu? Pašlaik
tirgus ir Amerikā un Vācijā, un to pilnīgi iekaro Lie-
tuva, Igaunija, Polija. Mūsu prece uz ārzemēm ne-
kādā veidā nevar aiziet, bet iekšzemē to nepatērē
tādā daudzumā, kādā tā te ir: tāpēc izejai agri, vai
vēlu ir jānāk. Ja gribam domāt kaut cik saimnieci-
ski, šī muita jāatceļ.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Hanam.

Dž. Hans (vācu baltiešu partija; runā vāciski)*):
Deputātu kungi! Izvedmuitas jautājumu teļādām
mēs nedrīkstam apskatīt tikai no ādu tirgotāju inte-
rešu viedokļa; tam liela nozīme arī mūsu rūpniecībā.
Ja izvedmuitu, kā nupat lika priekšā, pavisam atcel-
tu, sadārdzinātos jēlvielas mūsu ādu fabrikām. Bez
tam mums ir tautsaimnieciski izdevīgāk apstrādāt
ādas šeit un tad izvest, nekā izvest neapstrādātas ādas.
Tālāk nāk klāt vēl tas apstāklis, ka teļādas, ko Latvi-
ja eksportē un kam valsts ņem izvedmuitu, nav vi-
sas no Latvijas. Augstākās cenas ādu, tirgū, se-
višķi Amerikā, maksā par tā sauktām Kurzemes teļ-
ādām. Tās vērtē sevišķi augstu. Ievērojot to, bie-
ži vien arī ievestas teļādas izved par Kurzemes
ādām. Valsts, atceļot izvedmuitu, bez kādas vaja-
dzības _ zaudētu ļoti ievērojamus ieņēmumus. Bez
tam, ka jau teicu, ciestu mūsu ādu rūpniecība.

Aiz šiem iemesliem lūdzu priekšlikumu — atcelt
izvedmuitu teļādām noraidīt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk ne-
viens nevēlas? Debates izbeigtas. — Vārds refe-
rentam. Referents nevēlas vārdu. — Nobalsošanā
nak pāreja uz pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret pāreju uz pantu lasīšanu. Tādu nav. Kas
atturas? Nav. Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi
pieņemta. — Vai Augstais nams vēlas likumprojekta
teksta nolasīšanu? To neviens neprasa. — Virs-
raksts.

(Pārgrozījumi! muitas tarifos.)
"Lūdzu pacelties tos, kas ir pret virsraksta pie-

ņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Virs-
raksts vienbalsīgi pieņemts. — Ievada teksts.

(Muitas tarifu vispārējo noteikumu 3. p. piezīmi (lik. kr.
1931. g. 40) un III daļas 9. panta 2. punktu (lik. kr. 1928. g. 57)
izteikt ta:)

Iebildumu nav? Pieņemts. — I nodalījuma virs-
raksts.

(I. Vispārējie noteikumi.)
Iebildumu nav? Pieņemts. — 3. pants.
(3. pants
Piezīme. Pēdējā teikumā minētām valstīm līdz attiecī-

gas vienošanas noslēgšanai, bet ne ilgāk kā līdz
1933. gada 15. janvārim), piemērojamas muitas tai ira
minimālas likmes.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — III nodalījuma
virsraksts.

(III. Izvedmuitas tarifs.)
*) Runātāja atreferējums.
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Iebildumu nav? Pieņemts. — III nodalījums.
(Tarifa panti Preču nosaukums Likmes latos
9. pants

2) teļādas:
a) sausas 0,50,
b) slapjas 0,25.)

Pie III nodalījuma deputāts Budže iesniedzis pār-
labojumu:

„9. panta 2. puinktu izteikt tā:
2) teļādas:

a) sausas brīvi
b) slapjas brīvi."

Vārdu neviens nevēlas? Vārds deputātam Bast-
janim.

V
^

Bastjānis (sociāldemokrāts): Deputātu kungi!
Man jāaizrāda, kašis pārlabojums, ko iesniedzis de-
putāts Budže, irparlabojums, kas sagādās teļādu uz-
pircējiem, vidutājiem 400.000*—600.000 latu skaidras
peļņas. Lieta ir tada,_ka šīs teļādas ir jau uzpirktas,
atrodas uzpircēju rokas, un tagad, ja muitu samazi-
nāsim vai pavisam atcelsim, tas nozīmēs sagādāt
šiem vidutājiem nepelnītu naudu, kas sniegsies miljo-
nos. Tanī brīdī, kad runājam par strādniekiem, kas
slimo kases nevar dabūt savus pabalstus, kad runā-
jam par strādnieku algām, no visām pusēm dzir-
dam, ka valstij nav naudas; bet kad nonākam pie šā-
diem jautājumiem, kas skar vidutājus, tad naudu var
šķiest miljoniem. Tāpēc es vēršu Augstā nama de-
putātu uzmanību uz to, ar ko te darīšana.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Vitenbergam.

_S. Vitenbergs (Agudas Jisroel): Man taisni jā-
brīnās,ka tas vīrs, kas ar vienu kāju jau stāv finanču
ministra vietā — nākamais finanču ministris, parā-
da še tādu jautājuma nesaprašanu, ka man tiešām, jā-
prasa, vai arī savā tuvākā, nākošajā valdīšanā pēc
L, vai 3. aprīļa viņš izrādīs tādu pat saprašanu vi-
sos saimnieciskos jautājumos. Tādā gadījumā būs
jābrīnās, vai pēc 1. aprīļa tas nebūs tikai tas pats
1. aprīlis. Bastjāņa kungam taču labāk kā kaut ku-
ram citam būtu jāzina, ka teļādiņas, cik to ir krāju-
mā, ir pirktas par 5 latiem gabalā. Viņam ļoti labi
jāzina arī tas, ka tagad vairāk par pusotra lata ne-
var dabūt. Viņš ļoti labi zina, ka uz teļādiņam_ var
tikai naudu zaudēt, bet ne pelnīt. Man tiešām jābrī-
nās, ka Bastjāņa kungs sāk iet Breik__kunga ceļus,
vai neceļus. (Troksnis. Priekšsēdētājs zvani.)
Breikša kungs savā laikā no šīs katedras runāja par
cukura karaļiem; bet.pēc tam izrādījās, ka viņa
cukura karaļi nemaz nav bijuši karaļi. (Troksnis.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Ludzu de-
putātu kungus apmierināties!

S. Vitenbergs (turpina): Man tiešām jāsaka, ka
ja cilvēkam vispār ir zināma šablonarunāt par starp-
niekiem un starpnieku peļņu, tad no ta atradināt
diezgan grūti; bet tomēr no šī vīra var prasīt sa-
prātu, lai viņš pieiet šai lietai lietišķak. Latvija tej-
ādiņu gada raža ir 500.000 gabalu, un parasti mes
ap 400.000 gabalu varam eksportēt. Pašlaik mums
krājumā pa visu Latviju jau 2Vz gada guļ noliktavas
— pa daļai sapelējusi — 150.000 gabalu. Ja_ Bastjā-
ņa kungs būtu parūpējies apprasīt_ies_ bankas, kāds
stāvoklis pašlaik ir teļādu un vispār adu tirdzniecī-
bā, tad viņš zinātu, ka tur visa šo darījumu nozarē

ir tikai drupas un vairāk nekas. Tur nav cilvēku,
kas var turēties uz kājām — tur ir saimnieciska
kapsēta. Runāt tagadējos apstākļos, ka viņi var
tikt pie zināmas labklājības, ir vairāk kā izsmiekls.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds referentam.
Referents K. Ulmanis: Man jāsaka, ka, līdzīgs

priekšlikums bija arī kommisijā, bet kommisijā to
noraidīja.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: III nodalījumā de-
putāts Budže iesniedzis pārlabojumu:

„9. panta 2. punktu izteikt tā:
2) teļādas:

a) sausas brīvi,
b) slapjas brīvi.

Referents izteicās pret deputāta Budžes pār-
labojumu. Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties
tos, kas ir par deputāta Budžes pārlabojumu. Par
to nodots tikai 14 balsu. Nepietiekošs balsu skaits.
Deputāta Budžes pārlabojums atkrīt. — Nobalsošanā
nak III nodalījums kommisijas redakcijā. Lūdzu par
celties tos, kas ir pret III nodalījumu kommisijas
redakcijā. Tādu nav. Kas atturas? Nav. III no-
dalījums kommisijas redakcijā vienbalsīgi pieņemts.
— Noslēguma teksts.

(Šo pārgrozījumu! 1. dala (3. p. piez.) ir spēkā, skaitot ar
1932. g. 15. janvāri, bet 2. daļa (9. p. 2. pk.> ar izsludināšanas
dienu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — Nobalsošanā nāk
likums visumā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret li-
kuma pieņemšanu visumā. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. Likums visumā vienbalsīgi pieņemts. — Vārds
redakcijas kommisijas referentam.

Referents G. Mīlbergs: Šinī likumā redakcijas
kommisijā nekā nav labojusi.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai ir iebildumi pret
redakcijas kommisijas ziņojumu? Iebildumu nav.
Tas pieņemts. —

Iesniegts priekšlikums, ko parakstījuši deputāti
V. Rubulis, J. Trasuns u. c.:

„Liekam priekšā sēdi un sesiju slēgt."
Iebildumu nav? Tas pieņemts. —
Ministru kabinets lūdz Saeimu atdot atpakaļ

valdībai pārgrozījumu un papildinājumu projektu
likumā par lauku iedzīvotāju nodrošināšanu slimī-
bas gadījumos. Likumprojekts savā laikā nodots
sociālās likumdošanas un budžeta kommisijam. Mi-
nētās kommisijas piekrīt likumprojekta atpakaļ at-
došanai valdībai. Vai Augstajam namam ir pret to
iebildumi? Iebildumu nav. Minētais likumprojekts
atdots atpakaļ valdībai. —

Deputāts K. Beldavs liek priekšā publisko, tie-
sību kommisijā deputāta A. Lūkina vietā ievēlēt de-
putātu J. Tēriņu. Iebildumu nav? Tas pieņemts. —

Saskaņā ar frakciju padomes lēmumu nākoša
sēde un reizē ar to nākošās sesijas sākums būs š. g.
22. aprīlī, pklst. 17.

Iekams slēdzu šo sēdi un sesiju, gribu ziņot par
šīs Saeimas I un II sesijas notikušajām sēdēm. Pa-
visam 2 sesiju laikā noturētas 25 Saeimas plenārsē-
des, 5 frakciju padomes sēdes, 14 prezidija sēžu.
Šai laikā pieņemti 32 likumi, iesniegts 16 jautājumu
un 1 pieprasījums; 1 likums noraidīts. —

Šī sēde un līdz ar to Saeimas II sesija slēgta. —

(Slēgta pīkst. 21.45.)

i
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