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Sisu: 1. Päewakorra täiendamine. — 2. Riigikogu teise abiesimehe walimine. — 3. Rkl. W.
Ernits'i ettepanek alkoholiseaduste kommisjoni walimise kohta. — 4. Terwishoiu kommisjoni
walimine. — 5. Wabariigi Walitsuse wastamine E. Sd. T. P. Rk. rühma küsimise peale Kasepea
walla elanikkudele wiljaostu wõimaluste mitteandmise asjus. — 6. Seadus riigi 1921. a. sissetulekute ja wäljaminekute eele-rwe jne. III. lug. — 7. Seaduseelnõu wäikemaapidajate rendilepingute
pikendamise kohta. — 8. Seaduseelnõu riigikooli
õpetajate palga ajutise elukalliduslisa
kohta. — 9. Amnestiaseadus I. lugemisel. — 10. Koosoleku lõpetamine ja järgmise koosoleku
päewa äramääramine.

Riigikogu koosol. 4. m ä r t s i l 1921.a.
kell 5 p . 1. Toompea lossi Walges
saalis.

otsustatud
need aeli
puakti
tänasesse
päewakorda
wõtta.
Kas tehakse ettepanekuid, missuguses järjekorras soowitaksc neid küsimisi arutada?
Kokku on tulaad 78 Riigikogu liiget.
Ii k 1. 0. A ai b e r g ( kristl.). Teea etteKoosolekut juhatab
Riigikogu paneku tähendatud küsimisi ja arupärimisi
esimees 0. Strandman, hiljem abies. Wiimaste päewakorra punktidena wõtta.
K. Y\ inna.
R k l . J. P i i s k a r (is.). Teen ettepaS e k r e t ä ii r i k o h a 1 abisekretäär neku neid pärast kolmandat punkti päewakorda mahutada.
W. Pezold.
J u h a t a j a 0. S t r a n d m a n : Palun
W a l i t s u s e l a u a s : Riigiwanom K.
noid
käed üles tõsta, kes selle poolt on, et
Päts, Välisminister A. Piip, siseminister
need neli puakti wiimastana päewakorda
K. Einbund.
wõtta. Siis palun neid, kes selle poolt on,
1. Päewakorra J u h a t a j a 0. S t r a n d- et need neli punkti peale kolmandat päewatäiendamine.
m a n : Täaase koosoleku korra puakti päewakorda wõtta, käed üles
päewakord oa rahwaesita- tõsta. Ma koastateeriu, et nähtaw enamus
jatele kätte saadetud. Peale selle oa mul on selle poolt, et need neli punkti wiimasRiigikogule teatada, et Riigikogu Juhatu- tena päewakorda wõtta. S e l l e g a o n
otsustanud
need
sele on sisse tulaud arupärimioe E. I. Sots. R i i g i k o g u
punkti
Wiimaste
punkT. P. Riigikogu rühma liigete 0. Gustaw- n e l i
soa'i, M. Bleimaa'i ja P. Keerdo poolt — t i d e n a p ä e w a k o r d a w õ t t a . SelTartumaa riigimaade ülema, herra A. Ehr- lega on päewakord kinnitatud ja Riigikogu
licha talituse» kohta. Siis oa sellesama läheb 1. punkti arutamise juure.
rühma liigete, h-rade A. Hansen'i. Miini h'i.
2. Riigikogu
R k l , A. B i r k (rhw.):
A. Liiberg'i ja J. Piiskar'i arupärimine —
teise abiesiEesti
Rahwaerakoaaa
Berliini Eesti saatkonna majaostmise üle;
siis on sisse tulnud sama rühma küsimiue mehe walimine. Riigikogu rühm paneb
kandidaadiks ette RiigiWabariigi Walitsusele põhja-lääne armeelaste Eestis wiibimise kohta. E. Sots.-dem. kogu liikme A. Kerenfi.
T, P. Riigikogu rühma poolt oa küsimiue
J u h a t a j a 0 . S t r a n d m a n : Kas
Wabariigi Walitsusele selle kohta, kas oa nimetatakse teisi kandidaate? Ei nimetata.
Wabariigi Walitsus tähelpauu pööranud Riigikogu liikme A. Kerem'i kandidatuur
ähwardawa tööpuuduse peale ja mis kawat- tuleb hääletamisele panna. Kõige pealt tuseb walitsus sellest ülesaamiseks teha.
leb selgeks teha kuidas hääletamisele asuda.
Kas otsustatakse neid küsimisi täna- Kinnisel hääletamisel tuleb walituks tunnistada, kes on saanud üle poole kõigist
sesse päewakorda wõtta?
R k l . J. P i i s k a r (is.): Teen ettepa- Riigikogu liigete häältest. Kinniselt hääletada tuleb sedelite kaudu.
neku neid küsimisi päewakorda wõtta.
R k l . J. S a n t a (kom.) : Teatan, et meie
J u h a t a j a 0. S t r a n d m a n : Teisi
rühm
hääletamisest osa ei wõta.
sõuasoowijaid ei ole. Kes on selle poolt, et
need aeli puakti täaasesse päewakorda
J u h a t a j a 0 . S t r a n d m a n : Meil
wõtta? Kes wastu? Wastu ei ole keegi. O n on juba kord aiisuguoe juhtumiae olaud ja
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on otsustatud, et kui kinnine walimine on,
süs ei anta sõna hääletamise motiiwide
kohta; sellepärast ei saa ma mitte sõna
anda rkl. J. Santale. Palun sedelid laiali
laotada. Teatan Riigikogu liigetele, et sedelite peale tuleb kirjutada „poolt" wõi
.,wastu", kuna ainukeseks kandidaadiks on
herra J. Kerem. Kas on kõigile Riigikogu
liigetele sedelid kätte antud? (Sekr. J. Bergman.: Kes wõtawad, neile kõigile on antud).
Palun sedelid ära anda. Kas kõik on oma
sedelid ära annud':' Kas soowitakse iseäralisi lugejaid walida? (Hüüded: Juhatuse
hooleks!).
(Juhataja wõtab sedelid ja loeb nendelt: „poolt, poolt, wastu" j n e . ) . Poolt
on
antud
49 h ä ä l t ,
w a s t u — ;3 j a e r a p o o l e t u i d —
7 h ä ä l t . Kodukorra järele loetakse esimese hääletamise juures walituks see, kes
saab poolt pool kõigest Riigikogu koosseisust; et praegusel juhtumisel üks hääl poolest puudub — on ainult 49 häält poolt —
siis tuleb kodukorra § 7 järele uus walimine
ette wõtta, kus walituks loetakse see kandidaat, kes on walitud koosolekul-wiibiwate
Riigikogu liigete häälteenamusega.
Nii
tuleb uus hääletamine ette wõtta. Palun
sekretftäri weel kord walimise sedelid wälja
jagada. — Palun sedelid ära anda. (Rahwadad toowad >edelid juhatuse lauale).
Kas kõik on sedelid ära annud?
(Juhataja loeb sedelid ükshaawal, hüüdes mis
sinna kirjutatud). Poolt on antud 44 häält,
wastu — 4 ja erapooletuid — 8. Palun teatada kwoorumraamatusse
sissekirjutatud
Riigikogu liigete nimede arwu. (Sekretäär: 78). 78 on kwoorumraamatus; s e l l e g a o l e k s s i i s e n a m u s 40; s i i n
o n a g a p o o l t 44 h ä ä l t ;
sellega
on s i i s R i i g i k o g u l i i g e A . Kei < ni t e i s e k s a b i e s i m e h e k s
walitud.
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praegu walida tahetakse, nimetada terwishoiu kommisjoniks.
R k 1. W. E r n i t s (sd.) : Ma ühinen
herra Anderkopp*] ettepanekuga.
4. Terwishoiu
kommisjoni
walimine.

J u h a t a j a 0. S t r a n d m a n: Siis on ainult üks
ettepanek — walida terwishoiu kommisjon. Sõnasoowijaid enam ei ole. Palun neid, kes selle
poolt on, käed üles tõsta. Kes wastu? Ei
keegi. S e e g a o n s e e
ettepanek
Ü h e l h ä ä l e l w a s t u w õ e t u d . Palun
ettepanekuid teha, kui palju liikmeid kommisjoni walida, missugust arwu jagajaks
wõtta, ü n ettepanek tehtud jagajaks wõtta
10. See on rahwaesitaja W. Ernits'i ettepanek. Teisi ettepanekuid ei tehta. L o e n
se ii e g a t e h t u d e t t e p a n e k u w a s t u w õ e t u k s.
RVihmadel on teäda, kui palju selle jagaja juures igast rühmast liikmeid tuleb,
R k l . A. A n d e r k o p p (töer.) : Tööerakonna rühma poolt panen ette rkl. J.
Luiga ja J. Annusson!.
1. k l . E. M a r t i n s o n (sd.): Sotsiaaldemokraadise rühma poolt panen ette rkl.
W. Ernits'i ja M. P u u m a n i .
R k l . J. P u s k a r (is.): Iseseisw. Sots.
rühma poolt panen ette rkl. J. Meerits!.
R k l. J. A 1 li k s o (kom.) : Kommunistlise Töölisterühma poolt panen ette rkl.
J. Soans!.
R k 1. A. T u p i t s (põl.-k.) : Põllumeeste
rühm paneb ette rkl. 0 . P ä r l i n ! ja J. Kesküll';
R k l . 11. B o c k (saks.): Balti-Saksa ja
Wene rühma poolt panen ette rkl. A. Sorokin'i.
ft-kl. A.. J ü r g e n s t e i n (rhw.): Rahvaerakonna rühma poolt panen ette rkl.

Ehrlicha
8. Rkl. W. E r n i t s !
ettepanek alkoholiseaduste kommisjoni
walimise kohta.

J u h a t aja
0,
Strandman:
Riigikogu
Juhatuseie on sisse tulnud
järgmine ettepanek,
mida sekretääri palun ette kanda.
S e k r e t ä ä r (loeb): Riigikogu Juhatusele. Palun Riigikogu Juhatust Riigikogule ette panna walida alkoholiseaduste
kommisjon, wõttes jagajaks arw 10, ja selle
kommisjoni kätte läbiwaatamiseks anda ka
seaduseelnõu olle walmistamise ja müügi
kohta. Austusega Willem Ernits, Riigikogu
liige. Tallinnas, 3. III. 1921. a.
R k l . A. A n d e r k o p p (töer.): Ma
teen ettepaneku seda kommisjoni, mida

R k l . 0 . A m b e r g (kristl.): Kristliku
Rahwaerakonna nimel panen ette rkl. J.
Lattiku.
(Juhataja paneb nimetatud kandidaadid
hääletamisele; w a l i t a k s e k õ i k Ü h e l häälel).
5. W. W-se wastaV õ 11 u t ö ö m i n i s mine Sots.-dem. rüh- t e r ' J . R o s t f e l d U
ma kiisim. peale Ka- Rahwaesitajate
M.
sepea walla elanik- Martna, J. Wain'i ja
kudele wilja ostu- A. Palwadre küsimise
«võimaluste mitte- peale Kasepea walla
andmise asjus.
elanikkude
warustamise asjus wiljaga on
mul järgmist seletada: Wabariigi Walitsuse
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poolt 13. aug. 1920 a. wastuwõetud määruse § 10 kohustab maakonna omawalitsust
teraw il jaga warustama maakonna piirides
wae.-eid, tööwõimetuid, maata elanikka
wallanõukogu poolt kokkuseatud ja maakonnawalitsuse poolt kinnitatud nimekirja
järole. Selle määruse täienduseks andis
toitlusminister 28. sept. 1920 a. maakonnawalitsusele teada, et § 10 korras tuleb warustada terawiljaga ka maata elanikka, kellel igasugused leiwawilja-tagawarad puuduwad, bee korraldus oli Wabariigi Walitsuse poolt kinnitatud ja ilmus „Riigi
Teatajas" 2. okt. 1920 a. Nr. 163/164.
Nende määruste järele on normiwilja tarwitabate arw piiratud; saawad wilja ainult
,,tööwõimetud" ja „maata" elanikud. Wallanõukogu seab nende nimekirja kokku ja
maakonnawalitsus kinnitab seda. Nendele
on minewa aasta jooksul Tartu maakonnawalitsus 2270 puuda normiwilja wälja annud. Peale selle palus Tartu maakonnawalitsus, et temale lubataks riigistatud mõisate wiljaga Kasepea walla maata elanikka
warastada, ostes wilja wabahinnaga. Ta
pööras selle palwega toitlusministri poole,
kuid sai eit awä wastuse, sest sel korral
polnud wõimalik riigistatud mõisadest üle
normi wilja kõrwale müüa. See otsus oli
teada antud Kasepea wallawalitsusele; ühtlasi teatati ka, et wiljatahtjate maata elanikkude nimekirja wallanõukogu kokku
peaks seadma ja maakonnawalitsusele kinnitamiseks ette panema. Seda ei ole aga
tänini sündinud. Nõnda ei wõinud ka
maakonnawalitsus makswate määruste põhjal Kasepea walla maata elnikkudele normiwilja anda.
Iga. elanik, kes piiriäärses maaribas
elab,, wõib enesetarwiduseks wilja ostu- ja
sisseweo luba saada maakonnawalitsuselt
Neid lubasid on antud 4050 puuda peale.
Tegelikult oli ostetud nende ubadega 630
puuda, kuna lubakiri 3420 puuda rukisio
ostmiseks, mis 2>7. aug. maakonnawalitsuse
poolt wälja antud oli, teadmata põhjustel
Kasepea wallawalitsuse poolt kasutamata
jäi. Siis oleks Kasepea wald tegelikult
saanud 2270 puuda normiwilja ja 630 puuda
ülenormi wilja, mis lubadega sisse toodud.
Kokku 2900 puuda. Põllutööministeeriumi
statistika osakonna andmete järele oli Kasepea wallas oma terawilja olemas umbes
2500 puuda. Ühes sisseweetud wiljaga
oleks siis wald saanud 5400 puuefa. Põllutööministeeriumi statistika osakonna andmete järele on Kasepea wallas umbes 3000
elanikku. 13. augusti määruse § 8 järele
on „leiwanormi alammäär 12 naela terawilja inimese kohta kuus". 3000 inimese
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peale oleks siis tarwis olnud umbes 10.80O
puuda terawilja, et elanikka alammäära
suuruses warustada. Ülemal nägime meie, et
5400 puuda oli wilja saadud, kuna selle walla
elanikkudele 10.800 puuda wilja waja õieks
olnud, tähendab, et Kasepea walla elanikud cn saanud mitte 12 naela terawilja
kuus hinge peale, waid ainult 6 naela, see
on 2 korda wähem, kui alammääraks arwatud summa, kuid siin ei ole süüdi mitte
Tartu maakonnawalitsus, waid Kasepea
wallawalitsus. kes luba wilja sissewedamiseks muretses, aga selle luba kasutamata
jättis ja tööwõimetute ja maata elanikkude
nimekirju kokku ei seadnud, et nendele
normiwilja saada. Ettepandud küsimise
peäle, missuguseid abinõusid kawatseb walitsus tarwitusele wõtta, et kirjeldatud wäljakannatamata seisukorda ajawiitmata lõpetada ja piiriäärsetele elanikkudele wiljasaamist wõimaldada, — oleks mul wastata,
et Wabariigi Walitsus on otsustanud ieiwawilja müügi, ostu ja weo siseriigis wabaks lasta, selleks makswaid määrusi wältawalt muutes; need muudatused ilmuwad
järgmises ..Riigi Teatajas". Ühes sellega
tuleb ka rewideerimise alla wõtta need
määrused, mis kümne-werstalise piiriäärse
maariba kohta omal ajal maksma said pandud. Walitsus ei ole neid määrusi weel
läbi waadata jõudnud, kuid ta teeb omale
ülesandeks neid kiires korras läbi waadata
ja tarwilised muudatused teha, et piiriäärsetele elanikkudele wastu tulla ja nende\e
wiljasaamist kergendada.
6. Sead. riigi J u h a t a j a O. S t r a n d 1921. a. sisse- m a n : Sellega on see päetulekute ja
wakorra punkt läbi.
wiiljaminekute
I» a h a a s j . k o m m i s eelarwe jne. j o n i
aruandja
A.
III lugem.
Oinas
(loeb) : Seadus
riigi 1921 a. sissetulekute
ja wäljaminekute eelarwe ja eelarwe-summade tarwitamise kohta kunni 1921 a. eelarwe kinnitamiseni.
(Sõnasoowijaid ei ole.
(Seaduse
nimetus wõetakse
Ühelhäälel
wastu).
K o m m i s j o n i a r u a n d j a A. O i n a s (loeb): § 1. Riigi 1921 a. sissetulekute ja wäljaminekute eelarwe tuleb Wabariigi Walitsuse poolt esitada Riigikogule
kinnitamiseks mitto hiljem 1. maid 1921 a.
Ma palun sõna.
J u h a t a j a O. S t r a n d m a n : Kui
kommisjoni aruandja?
K o m m i s j o n i a r u a n d j a A. O i n a s: Ei. kui Riigikogu liige.
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R k l . A. O i n a s (sd.): Kordan teisel
lugemisel tehtud ettepanekut. $ 1. sõnade
asemel ..mitte hiljem 1. maid 1921. a."
panna ..mitte hiljem 1. aprilli 1921 a."
J n h a t a j a 0 . S t r a n d m a n: SõnaWÕtjaid enam ei ole. Ma panen ettepandud
päranduse hääletamisele. Wabandage, kommisjoni aruandja herra Oinas, kas Teie ei
soowi lõpusõria?
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sisu kolmanda lugemise lõpul korraga hääletamisele. Kes en selle seäduse wastuwõtmise peolt?
Kes on wastu? Wastu oti
mõned üksikud hääled, kuna suur enamus
wastuwõtmise poolt on. S e l l e g a o n s e e
s e a d u s e e I n Õ u k o 1 m a n d a 1 1 u g oiii i s e 1 w a s t u w õ e t u d.
7. Sead.-eeln.
waikeinaapidajate remitlepingute
pikendamise
kohta.

.) u h a t a j a O. S t r a n dm a n: See eelnõu on K.
K o m m i/8 j o n i a r u a n d j a A. o i Sots.-dem. T. P. Riigikogu
n a s : Ei.
rühma, poolt
Riigikogule
saadetud
ja
Riigikogul
J u h a t a j a 0 '.S t r a 11 d m a n: Ke
tulel»
kõige
peält
kodukorra
Riigikogu liigetesl Belle ettepandud paran§ 31 põhjal selgusele jõuda.
duse poolt, oi käesolewa seäduse § 1. ..1.
maid"-"'asemele Lugeda ..1. aprilli*? Kes kae seda kommisjoni anda. wõi otsekohe
on selle ettepaneku wastu? Suur enamus arutusele Wõtta Selles asjas antakse Sõaa
on wastu
S ö l l e g a Ori s e e e t t e p a - kahele poolt ja kahele wastu.
n e k t a g a s i 1 ii k a t u d. Ma panen § 1.
R k l . A. R e i (>d.): See seaduseelnõu
nii nagn ta ette on kantud, hääletamisele. on Sots.-dem. Riigikogu rühma poolt ette
( II ä ä 1 o t a m t s e l
w õ e t a k s o § 1 pandud ja puudutab wahekordi ja asju.
s u u r e e n a m u s e g a w a s i u ).
mis praeguse] ajal wäga põnewad. ja see
K o m m i s i o n i a r u a n d j a A. O i - seadus on wähemalt sama rutuline, kui see.
n a s (loeb).: § 2. 30. aprillil 1921 a. kao- mis wiimasel Riigikogu koosolekul ilma
tab oma makswuse Wabariigi Walitsuse kommisjoni andmata arutusele ja ka wastu
poolt ajutise talitsemise korra § 12-a põh- wõeti. See seadus rendilepingute pikendajal 2'\. det6. ü'21) a. wastuwõetud seadus mise kohta, kolme aasta peäle on warem
juha kahel korral wälja antud: 19J9. a.
1921 a eelarwe-summade tarwitamise kohta
kewadel
ajutise Walitsuse pooli ja 19Ž0. a.
(..Riigi Teataja" Xr. 2. 1923 a.)
kewadel Wabariigi Walitsuse poolt. Ja et
(Sõnasoowijaid ei ole. H ä B Le t a m i - nüüd Wabariigi Walitsus uue seadusega ei
- e 1 w õ e t ä k s e > 2 m õ n e ü k s i k u olnud esinenud, siis esines Sots.-dem. rühm
li a ä l e w a s t u s e i s m i s e 1 w a s t u ) .
täna ettepandud seadusega, niis makswat
Kommisjoni aruandja
A. O i - seadust muudab. Sellepärast palul) meie
li a s (loeb): § 3. Kunni eelarwe kinnita- rühm täna. seda seadusi I lugemisel arutumiseni Riigikogu poolt on Riigikassal õi- sele wõtta ja ka 1 lugemisel wastu wõtta;
gus rahaministri korraldusel awada eolkro- I ja II lugemise waheajal wõiks maakomdiite ministeeriumidele ja teistele waba- misjon seda seadust lahi waadata.
riigi keskasutustele nende jookswäte wäljaR k l . J. P a r i k (põl.-k.i: Teen etterninekute katmiseks iga kuu kohta proportpaneku
^><\;<- seaduseelnõu anda maaseasionaalselt lange* osa Riigikogule kinnitakonunisjoui.
miseks ettepandud e
summadest.
.1 u h a t a j a O . S t p a h d m a n: On
(Sõnasoowijaid ei ole. > •'] w õ e t a k e e
teine
ettepanek tehtud seda seaduseelnõu
m õ n e ii k s i k u h ä ä 1 e w a s t u o 1 e m i maaseaduse kommisjoni anda. Sõnasoowi. e I w a s t u).
jaid ei ole. Panen ettepanekud selles järK o m m i s j o n i ;* r u a n d j a A. o i jekorras, kuidas nad
a tulnud, häälen a s (loeb): § 1. Selle Beaduse niaksma- tamisele. Kes on selle ettepaneku poolt, et
hakkamisega kaotab maksvuse § kolmas otsekohe selle seaduse 1. lugemiside asuda?
Wabariigi Walitsuse poolt ajutise walitseKes on selle peolt, et seda seaduseelnõu
mise kerra § 12-a põhjal 23. dets. 1920 a. maaseaduse kommisjoni anda? — Mullo
wastuwõetud seaduses 1921 a. eelarwe sum- paistab, et enamus on selle poolt, et seda
made tarwitamise kohta. LRiigi Teataja" seaduseelnõu anda maaseaduse kommisjoni.
Nr. 2. 1921 a.i
Kas soowitakso häälte äralugomist? (HääPalun sekretääri
hääli
•J u h a t a i a Ö. S t r a n d m a n: Sèna- led: Ja. ja! j .
soowijaid ei oie. Kes on selle paragr. was- lugema hakata.. Kõige pealt, kes on selle
tuwõtmise poolt? Kes wastu? Wastu ei ettepaneku poolt, et selle seaduseelnõu 1
üiiseh asuda, palun käed üles tõsta.
ole keegi. S e l l e g a o n s e e p a r a g r .
Ü h e l h ä ä l e l w a s t u w õe t u d. Kodu- Palun neid. kes on selle poolt, et seda seakommisjoni
korra § 39 põhjal tuleh terwe seaduseelnõu duseelnõu uida maaseaduse
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seaduseelnõu on niisugune, mis puudutab riigi wäljaminekuid ja sellepärast peaks
Riigikogu otsuse tegema, et enne. kui selle
seäduse II lugemisele asutakse, tema rahaasjanduse koinmisjonis läbi waadataks. kus
juurt'.- rahaasjanduse kommisjon arwal), el
tema selle läbiwaatamisega
järgmiseks
koosolekuks walmis saab. ja sellepära. t
teen rahaasjanduse kommisjoni nimel ettepaneku, et nimetatud seaduseelfrõu saaks
rahaasjanduse
kommisjoni
läbrwaatamiseks antud.
Il a r i d U s m i n i s t e r H. B a U e r:
Nagu ma juba minewal koosolekul toonitasin, ei ole see riikliselt mitte nii tähtis seadus, kuid puudutab siiski mõnesaja inimese
II k l . .1. S e l j a t a a a (tüer.): Teen
ettepaneku maaseaduse kommisjonias selle huwisid, kes selle all kannatawat! Ma too
seaduseelnõu läbivaatamiseks
iihe-näda- nitan uuesti, el riigi kooliõpetajate palgad
line tähtaeg anda.
(Wahelhüüded: < >ho. palju madalamad on, kui suuremal
omawalitsuse
kooliõpetajatel
ja
tuleb
kuidas see tuleb?).
wälja, et nemad umbe, 1.500 m.- 2.000 m.
R k l . A. R e i (sd.): Ma teen teise ette- kuus wähem saawad. Kõigealam palk on
paneku, maaseaduse kommisjonile wiie- wiienda järgu Õpetajal, I
) marka
päewane tähtaeg anda. seSt wiie-päewase saab ja kõigekõrgem palk
e järgu
tähtaja järele tuleb ta Õigel ajal. nimelt
õpetajal-, 6. O. 3.7O0 marka: sellega kuitulewal reedel, päewakorda. (Rkl. J. Seljawiisi ära. elatud ei saa. Linnakoolides ja
maa: ühinen sellega! ).
omawalitsuse koolides on esimese järgu
III ä ä 1 e t a m i s e I w õ e t ä k - ' o w i i e- kooliõpetajate palk 5.70Ö maik.,. Sellega
p ä e w a n e t ä h t a e g m è n e U k s i k u oli rahaasjanduse kommisjoni] õigus, kui
li ä ä 1 e w a S t u S e i 6 m i s e 1 w a s t u ) .
ta juba minewal koosolekul toonitas, et nimetatud seaduseelnõu rutuline on ja et
8. Seaduseelnõu riigiJ uhataja
O. mitmetes koolides on kooliõpetajad wäga
kool. õpet. palga
S t r a n d m a n:
raskes seisukorras. Nimelt on riigi koolielukull.-lisa kohta.
Järgmine
päewasunnitud kooliõpetajad üles ütlema, et
korra
punkt
on omale mujal teenistust otsida ja sellepäseaduseelnõu riigikoolide õpetajate palga rast palun mina küll seda silmas pidada,
ajutise elukalliduslisa kohta. Kuna kom- et neile lubataks iga kuu wäljaminekuas
misjoni aruandjat ei ole. palun sekrotääri 364.000 marka. See oleks wõrdlemisi wäike
seda seaduseelnõu ette lugeda
summa, ja kui see mitte wõimalik ei ole.
R k l . K. W i n n a , (sd.): Rahaasjansiis
wähemalt
antaks
kommisjonile
duse kommisjon tegi kommisjoni juhatu- •'! I päewaline tähtaeg, mille jooksul ta
sele Ülesandeks Riigikogule järgmise tea
jeäaks seda seadusi tulewaks koosolekuks
daandeua esineda selle päewakorra punkti
läbi waadata.
puhul, nimelt kommisjon otstineda
.1 u h a t a j a 0. S t r a n d m a n: Sèna
Riigikogule teadaandmisega, et tuleks soosoowijaad
rohkem ei ole. Essimeseks tuleb
witawaks tunnistada, et iga seaduseelnõu,
hääletamisele rahaasjanduse
kommisjoni
mi< riigi sissetulekuid ja väljaminekuid
ettepanek,
seda
seaduseelnõu
anda
r;.
puudutab, enne Riigikogus arutusele tuleinduise
kommisjoni
läbiwaatamiseks,
mist, peak- rahaasjanduse, kommisjonile
kusjuures nimetud kommisjon on kohustaläbiwaatama
mia.
Kommisjon
arwal», ei kui selle seadusega on kiire, siis tud seda järgmisel koosolekul ette panema.
(Hääletatakse. Sekretäär loeb hääli). S e l peaks kommisjonile ülesandeks tehtama
a o n n i m é t a t ud
e 11e p a n e k
seda kiires korras läbi waadata.
Raha28 häälega 19 wastu wastu wõetud.
asjanduse kommisjon, seda seadusi oma
R k I.
E. M a r t i n s o n (>d.) Teen
koosolekul päewakorra wõttes leidis, et
temal wormilistel põhjustel ei olnud wõi- ettepaneku kommisjonile läbi waata iniseks
malik kutsuda ministeeriumide
esitajaid kolme-päewane tähtaeg määrata.
selle küsimuse arutamisele ja sellepärae
•I u h a t a j a < >. S t r a n d m a n: Komolnud wõimalik ka seda küsimust läbi aru- misjon on isegi selle poolt, ja siis oleks
tada, Rahaasjanduse kommisjon arwab, et
asjata tähtaega teha. kuid kui soowital
18
läbiarutamiseks, käod üles tõsta. Palun järele waadata palju Riigikogu liikmeid koos
on. Kima kumbki ettepanek absoluutsel
häälteenamust ei ole saanud, siis tulewad
mõlemad ettepanekud uuesti hääletamisele,
nimelt ..poolt" ja ..wastu", alates sollest
ettepanekust, mis rohkem hääli on saamid.
Kuna herra Parik'i ettepanek rohkem hääli
on s a a n u d siis panen ta esimeseks hääletamisele. (Hääletatakse mõlemad ettepanekud poolt ja wastu). S e e g a o n r k l . J.
P a r i k'i e t t e p a n e k. s e d ;«. s e a d U s e e l n õ u a n d a m a a s e a d u s e k o in m i s j o n i. 36 h ä ä 1 o g a 28 w a s t u
w a s t u w õ e t u d.
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hääletada, siis wõin ma ka seda ettepanekut hääletada. Ettepanek on tehtud rahaasjanduse
kommisjoni le
kolme-päewane
tähtaeg anda. (Hääletatakse). Wastuhääli
ei ole, s e l l e g a o n s e e e t t e p a n e k
Ühelhäälel
wastu
w Õ e t u d.
(K o o s olek u t
ha kka b
j u h at a m a a b i e s i m e e e K. W i r m a ) .
9. Amnestiaseadus
I lug.

0 1 e ä 1 d. k o m m i B j o n i
aruandja
J.
Parik:
Üleüldise kommisjoni kätte
on saadetud
materjaalina
Riigikogu Kommunistlise rühma ettepanek
amnestiaseaduse asjus. Peale selle tuli
weel kommisjoni matorjaalina Riigikogu
seiswate sotsialistide rühma seaduseelnõu
ja need kawatsused ja materjaalid, mis
Asutawa Kogu ajal wältawa kommisjoni
poolt amnestiaseaduse jaoks tehtud. Nimetatud materjaalide põhjal waatas Üleüldine
kommisjon amnestiaküsimuse läbi ja jõudis otsusele, et kui amnestia ulatust kindlaks määrata, siis tarwilik on kuulda saada
asjasthuwitatud ametiasutuste
arwustusi
ja andmeid. Peale selle, kui oma arwand< olid esinenud sõjawäe ringkonnakohtu
prokuröör, kohtupalati prokuröör ja kohtuministeerium, asuti amnestiaseaduse wäljatöötamisele. Kommisjon leidis aga tema
olewate materjaalide ja kogutud andmete järele, et praegu mitte weel aeg ei ole
amnestiat, tema laialisemates piirides anda
(rkl. J. Puskar: Ei tule teile ilmaski!), küll
aga tarwidus olek- osalist, amnestiat anda
s õ j a w ä e a t e s kuritöödes ja asus selle
osalise amnestiaseaduse väljatöötamisele,
millest Riigikogu liigetel seadust» projekt
käes on. Selle juures asus kommisjon jiirgikohal: sõjawäelised kuritööd,
kus süütegu pa
I iseloomu kandis,
mida wõib seletada teatawa energia puur
dusega. mis pikaleweninud sõja tagajärg
on. käiwad täieliselt amnestia alla; kuritööd,
mis aktiiwset laadi kannawad, nagu wastu*
hakkamine. rööwimised jne., otsustati osalise amnestia alla käiwateks tunnistada.
Peale selle otsustas üleüldine kommisjon
täielist amnestial anda Bõjawäejooksikutele, arwesse wõttes neid motiiwe, mis üksikute kommisjoni liigete poolt kui ka asjasthuwitatud asutuste poolt ette kanti. Ximeh
seda asjaolu, et praegusel ajal peidus on
wäga palju sõjawäejooksikuid. kes sel põhjusel, et nad normaalset elu ei wõi alg
sunnitud on teisi kuritöösid korda saatma,
et endale elamist kuidagi võimaldada. Prokuratuur oli arwamise!, el kui neile inimestele wõimaldatakse korraliku elukutse juure
tagasi pöörata, siis selle tagajärjeks oleks
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üleüldise kuritegewuse langemine. Sellepärast otsustas kommisjon sõjawäejooksikuid
täielise amnestia alla käiwateks tunnistada.
See oleks üleüldistes joontes kõik. mis mul
selle seaduseelnõu ja kommisjoni seisukoha kohta Ütelda on. Ma panen kommisjoni nimel ette. selle seäduse esimesele lugemisele asuda.
( li ä ä I e t a. m i s e I w õ (> t a k s e w a 8t u k o m. a r u a n d i a e t t e p a n e k,
a m n. - e e a d. 1.1 u g e m i s e 1 e a s u d a,
i 1 m a. e t k e e g i w a s t u h ä ä 1 e t a k s).
Kommisjoni
a r u a n d j a .J. T a t i k : Seäduse nimetus:
Amnestiaseadus.
(Segadus. Küsimine kohalt: Kas kommisjoni poolt on ettepanek tehtud?... See « >n
esimesel lugemisel... ei loeta... Rkl. K. Ast
kohalt: Palun sõna).
R k l . K. A s t . ( s d j : Lugupeetud rahwae-itajad! Lõpuks on amnestiaseaduse eelnõu ometi Riigikoguni jõudnud. Kuid kui
meie seda lühikest; seaduseelnõu
waatame,
ta seisab kahes! masinaga-kirjutatud leheküljesl koos. — siis peame küll
juha
pealiskaudselt silmitsedes otsu
tulema, et leina jaoks liig kõlaw ja BUUf
nimi on wõetud, nimi: Amnestia seadus.
^•v<\;\ ei tahaks ta ikka tõopoole. t v i.-t
mitte olla ja kommisjon ei ole ka ise selles
arwamises, e t
ti amnestiaseadus
on. mida oodatakse ja mille ilmumist juha
Asutawa Komi ajal nii paljud soowisid.
Kõigeparemal juhtumisel on see eelnõu
armuandmise akti kohta sõjawäelise distsipliini rikkujatele ja wäejooksikutele.
Juha L920. a. weehr. kuul, kui !
Wenemaa rahuleping Asutawas Kogus nr
tifitseerimi8e] oli. (di minul juhus Sots.dem. rühma wolitusel selle peäle tähelpanu
juhtida, et meie rahulepingut ratititseerimitte ainult kohustatud ei ole asuma
sõja aineliste kahjude
likwideorimioole,
waid ka moraalsete rüüstamiste silumisele.
Ma juhtisin tähelpanu selle peäle, el sõjaaeg sarnane aeg on. mille paralamaia U
leolu. mis masondawalt ja häwit
dtskonna peale mõjub, lihtsa igapäewase kodaniku harilikkudest
rööbastesl kõrwale
wõil» wisata
on meeleolu, mis iga
üksiku ühiskondlise kihi juures ennäal
tunda annal». Mui oli juhus sel puhul Asutawas Kogus toonitada, et meie moraalne
kohus ja. ka ühtlasi riikline tarkus on
kui meie nendele, kes sõjaolukorras ,-arnaseid kuritegusid korda saatsid, mida nemad
harilikkudes tingimistee mitte poleks teinud, andeksandmist kuulutame. Asutawas
Kogus, kus needsamad rühmad istusid, mis
siingi, ainult ilma. ühe lisanduseta, ei leid-
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nud need arwamised mingit wastawaidlemist, waid kõikide poolt poolehoidu.
Mis on siis wahepeal muutunud'? Miks
on Riigikogu ette ligikaudu aasta hiljem
amnestiaseaduse eelnõu ilmunud, mia ometigi sisulisel! mitto soo ei ole, nagu tol kolial arwati? Kas on siis wahepeal sarnased
asjaolud ilmsiks tulnud, mis amnestia wäljaandmise Wõimatuks teewad'.'' Selle aasta
jooksul on tõepoolest mitmed tähtsad sündmused, nii sisemises kui wälises mõttes, üle
elatud, kuid need asjaolud ei kõnele mitte
amnestia vajaduse wastu. Meie wõime nimetada aasta rahulikku tööd, mis rahu
ratifitseerimisest juba möödas ja mis riiklisele ülesehitamisele on pühendatud. Meie
oleme õige suuri, tuntawaid tagajärgi kätte
s a a n u d Keige rõõmustawamarl wõime nimetada, et meie teiste riikide poolt tunnustamist oleme leidnud, ühesõnaga, meie riikJine olu on wõrreldes tolle ajaga, rais rahulepingu kinnitamisest möödas on, tuntawalt
kõwenenud. märksa stabiilsemaks
kujunenud.
Austatud
Riigikogu
liikmed!
Koik
asjaolud kõnelewad selle poolt, et praegu
tingimised poliitilise amnestia väljaandmiseks hoopis soodsamad on. kui ajajärgul,
mis Iuli pärast sõja lõppu. Via tähendan, ei
amnestia ei ole meile mitte moraaliliseks
kohustuseks, waid seo on ka meie riiklise
tarkuse küsimus ja on ka teatawa] wiisil
kohust a waks küsimuseks.
Tuletan meele.
kuidaswiisi algas Eesti iseseiswuse sõda
suure Wene riigiga. Igatahes peäl» ütlema,
et siis wahekorrad wäga segased olid. Esiteks oli sõja algus juba wäga imelik. Seda
ei saa salata, et sõja põlomasiiiitamUe juuteataw osa meie riigi kodanikka süüdi
oli. Tõenduseks mi ka soe. et see oli

ennastmäärawa rahwa sõda, ennastznäärawa provintsi sõda sennise metropooli
wastu* Tollekordsetes olukordades ei olnud
mitte kerge orienteerida ja ka mitte raske
ei olnud tollekordsetes olukordadi
väejooksikuks, riigiäraandjaks saada.
Austatud herrad!
Kes oleksime siis
meie olnud, kui Wenemaa oleks wõitnud?
oleksime olnud mässaw provints ja muud
pool? Mina a r v a n , see on täitsa -olgo: nuie
oleksime olnud mässaw provints ja muud
ei midagi. Kuna. aga meie wõitsime, siis
teostame oma tahtmist. See on eelge; aua
tol k e n a l , kui sõda lahti puhkes, sii.-- ei
olnud see mitte wäga selge ja see on üks
asjaolu, mispärasl sõja lahtipuhkemk
ka rügiäraandmisi ja üleüldse poliitilisi
süütegusid rohkem ette tuli. kui harilikult
sõja
lahtipuhkemi8ega, sesl olukord oli
sedawõrd segahe. Sellest järeldame meie
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nüüd. kus olukord teistsugune on. et need
süüteod, milles inimesi sõjakohtus, samuti
ka teiste kohtute poolt süüdi mõisteti, rewideerimise alla tulevad wõtta. Meil on kõikidel llmkahtleinata palju põhjusi rõõmustada, et veel hiljuti, nimelt 24. Weebruaril,
wõisime iseseiswuse kolmandat aastapäewa
pühitseda. Aga teie teate ju. et tõepoolest
Eesti riigi faktiline
olemasolu
mitte
24, weebruarial 1018. a. pärit ei ole, waid
hiljemast ajast, nimelt Saksa okkupat.-iooni purunemise ajast. Siis alles wõisime
meie asuda tõepoolest riiklisele ülesehitamisele ia siis alles seluu:. wahekord, wõrreldes kas wõi nende vahekordadega, mis
meie maal valitsesid 1017. a. sügisel. Kuna
meie wõidaga BÕjast oleme wälja, tulnud ja
kuna meie (linast riikliselt igatepidi tugewana tunneme olewat, siis just selle tõttu
peaks meie südame peält see ,iää ära
-ulama, mis wahepeal sinna on kaswanud.
Meie peaksime natuke ka südamehäält
kuulda wõtma ja just südamehääl on see,
mis meid praegusel ajal iseäranis kohustal»
üleüldise poliitilise amnestia peäle mõtlema.
Wõil» ülla. kardetakse üleüldist poliitilisi amnestiat, ses1 on sarnaseid hääli kuuldawale tulnud. Aga kas on siis tõepi olest
ärevuseks põhjust? Waremalt on juhus
olnud kah amnestia, puhul ette tuua. et
enamlust, mida ikka sii- nimetatakse, kui
päewakorra! seisab riiklise kõwadast; ja
skondlise julgeoleku küsimus, praegusel
silmapilgul mitte ei (de. Seda njõtel olen
ma waremail käsitanud Täna ainult tähendan mööda minnes nende teadete peale, mis
wiimastel päewadel ja ka tänase päewa
jooksul Wenemaa sündmustest kõnelewad.
Xeed sündmused kõnelewad lausa selle
wäite kasuks. Wiimasel ajal räägitakse
ii.til wäga palju sellest, mida wist mitte
tõsisoll hinnata ei wõi. Lugu on selles, et
niinelt meie parempoolne ajakirjandus on
endale ülesandeks teinud kohhada igal juhtumisel ja. otsida, juhuseid... Ma olen
jälginud, mõnda ajalehte, ei näituseks teerööwimise puhul kommuhistisjd asja nimelise juures tähendatakse. Ma olen lugenud
wägistuse sõnumid, kuhu ka kommunistisid
põimitakse. Andmeid ei ole sarnaste
sõnumite awaldamiseks mitte. Sellel kirjasaatjal, kes neid teateid toimetuse kätte on
toonud ehk läkitanud, ei ole wähemaidki
andmeid sarnaste oletust* awaldamiseks.
Teiselt poolt selsamal ajal näeme neid
üksikuid wäljaastumise katseid, mis kommunistide pooli tulewad.
Kord olid sarnased lood. Luhan teile
meele tuletada 24. weebruari käesolewal
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aastal ja nimelt pidustusi ja paraadi Tallinnas. Järgmisel päewal peale selle ja niinelt 2(>. weobr. ilmus kahes kohalikus lehes
teade, et paraadi ajal wõi otsekohe peale
paraadi kommunistide peelt olewat katsutud meeleawaldust toi/ne panna; elevat
punaseid lippe taskust wälja wõetud ja
üles tõstetud meeleawalduseks. aga inime
sed, kes seal paraadi] wiibisad, ei näinud
seda mitte. .Juhtusin mitme isikuga, see aeg
platsil kokku. kes teatasid, et seda mitte ei
näinud, siis sain inimesega kokku, kes
Jaani uulitsal kogu aja seisnud, aga. mitte
midagi iseäralist ei näinud. Ainult kaks
ajalehe kirjasaatjat juhtusid seda nägema.
Mina ei tea tõesti mitte, kas oli seda katset wõi mitte. (Pahemalt poolt: Aga kardawoid nägid!) Kui nüüd oletada, et ajalehe sõnumitoojad mitte wiirastust ei olnud
näinud, waid sarnane katse teinu1 pandi.
noh, siis peab ütlema, et naeruwüäriline
oli seda katset ajalehes ette tuua, kui temast midagi wälja ei tehtud; see oli lihtsalt enese kompromiteerimine. (A. Schulbach: Xaeruwääriline katse!). Kui see nii
on, austatud herra Schulbach, siis olen
Teiega kaunis ühel arwamise!, siil ei ole
see aga mitte enamluse hädaoht* mia kuidagi
stabiilsele Eesti riigile kardetaw wõiks
olla, waid see on siis sarnane nähtus, mida
meie wõiks kanda, naiiwsete näht este
hulka, siis ei maksaks konnuunistlisest
hädaohust mitte kisendada. Ka muidu
näeme meie. et meie kodime kommunismi
poolehoidjate hulk. s. o. tÕepärased Kesti
kommunistid, kes mitte ainult, põhjusmõttelikult, waid ka tegelikult Eesti riigi wastased oa, — et nende hulk wist, kuigi suur
ei ole. Wiimaste walimiste hääletamiste
tagajärjed Riigikogu walimistega wõrreldes näitawad, ei nende poolehoid mitte
ainult maal, waid ka Linnades kahanema on
hakanud. (.J. Allikso: Kas Teie poolehoid?). Ma usun. et selle tagajärg en. et
kui Kesti kommunistidel juhus on awalikult tegutsema hakata, et sii- wabariigi
kodanikkudel wõimalus on kommunismi
iseloomu üle rohkeni selgust saada. Ma
tahaks loota, et iga, uus awalik erinemine
kommunistide poolt ikka suuremat selgust
toob meie riigi kodanikkude
Mida
enam
kommuniste
põrandaalla
suruda.
seda ahwatelewum ja meelitawani kommunism on. Sest ei teata mitte, milles kommunism seisab, ei teata mitte, mis loom ta on.
Esimesed katsed selles on wäga õpetlikud
selle poolest, et kommunistid ja ka ise
wad sotsialistid Tallinnas oma. kuulsus
kaotanud ja selle tagajärjel rohkesti oma
kohti kahe kolme kuu jooksul kaotanud:
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isama näeme ka peaaegu kõigis maakondades, kus nende nimekirjad üles on
seatud. Ka nende hääletajate hulgas ei ole
ei tea kui palju tõsiseid kommunismi poolehoidjaid. Kt see kõikumine, mis wiimastel walimistel ilmsiks tuli. tõepoolest asjaoludega mitte õigustatud ei ole. tõendab
see. et nii lühikese aja jooksul paljudel
wõimalust ei wõinud eila erakondade hindamiseks. (J. Allikso: Wahet, teha sotside
ja kommunistide 1 wahel!) Selle wahe tegemises on sotsiaaldemokraadid waua südid
ja saawad ka edaspidi sama südilt, hoolt
kandma., ei wahel tohaks meie ja teie
wahel. (J. Allikso: Isegi Isborskiga olete
Teie märki wõtnud!). Teie Rakwere ei
meeldi meile ka. Selle järele, kui palju
hääli ühele ehk teisele erakonnale on langenud, ei saa weel mitte ütelda, et walijad
selle wõi teise poliitilise woolu on kindlasti
omandanud. Ki saa ütskia, et meie juure-,
kus riik weel noor on, meie rahwaesituse
parteid juba kindlasti wälja oleks kujunenud oma iseloomu poolest.
Wali.iatel
ammugi ei wõinud weel mitte neid poliitilisi kogemusi olla. mis wanade! domokraatI maadel, ja sellepärast siis kuigi üksikutes punktides Linnawalimistel kommunistid on wõrdlemisi rohkesti hääli saanud,
siis ei tule mitte arwata, et need hääled
kõik oleksid aidud Kesti wabariigi awalikk u d e s , põhimõttelikkudele ja tegewatele
wastaatele ning waenlastale. Mina näituseks oma kihutuskoosolokulel sattusin maatöölistega kokku, kes rääkisid wäga. imelikka asju. et iseseiswate sotsialistide hulwõib olla niisuguseid isikuid, kes meid
wõõra riigi kätte prowotseoriwad. üle anda
tahawad, ja et kui nad seda oleksid teadnud, siis ei oleks nad nende poolt hääletanud. Edaspidi muidugi wõime kindlasti
loota, et mida selgemalt kommunistide iseloom esineb, seda wähem on nendel mingid
suuri tagajärgi walimistel oodata. Weel
tahaks ma ütelda, et herrad kommunistid
sugugi ärgu petku ennast arwamisega, et
kõik need hulgad, kes neile kaasa plaksutawad. nendele siin ja seal hurraa hüüawad.
nende poolt hääletama saawad. Ki. selleks
on riigikodanikkude kaine meel weel küllalt
pü-iw ii Hiklino korraldus weel küllalt
tugew.
Teie wõite endale plaksutajaid
waua palju leida — selleks on ju need koosolekud teatud kohtades ja teatud alustel
korraldud — aga et teie nendega Eesti
wabariigia mingisuguse Kroonlinna ä r a
wõidate, seria ei ole. Kui teie seda mõtlete,
eksite teie wäga suuresti.
Austatud Riigikogu liikmed, see on
ainult kõrwaline asi. kõike seda ütlen
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ainult mööda minnes, et alla kriipsutada, et
Eesti wabariiki õieti mingisugune kommunist li ne hädaoht ci ähwarda ja et kõige
otstarbekohasem oleks just nüüd asuda üleüldise poliitilise amnestia teostamisele.
Muuseas oleks see ka, wäga heaks rohuks
enamlaste edu wastu. Kommisjon on oma
töö teinud isemoodi, sest meie oleme ikka
tähele pannud, et teistes maades walitsus
armastab oma arwamisi selles asjas awaldada. Meie walitsus kahjuks ei ole mitte
tarwilikuks pidanud oma arwamist üleüldise poliitilise amnestia kohta, awaldada.
Waadake, waikimine on ikka häbelikkude
wooras, kuid kusagil ei ole kirjutatud, et
walitsus häbelik peaks olema.
Walitsus
peaks wähemalt neis poliitilistes küsimustes, milledel riigi saatuse kohta suur tähtsus on. kaasa kõnelema. Igatahes leian
ma, et kommisjon oleks pidanud seda küsimust rohkem kaaluma, kuid wõib olla on
selles süüdi Riigikogu rühmade iseäraline
wahekord. Meile siin pahemal tiivval tuleb
ette, et bloki erakonnad peaks otsekohe
wotit üksteise südame juurt 1 pääsemiseks
leidma, ja sellel alal on meie keskrühm. kee
wanasti nii palju, kui ma mäletan, amnestiale ka, kaasa tundis. 30 silma parempoolsetele ette annud. (Naer). Meie arwamine
on niisugune, et oleks wäga hea. kui meie
Walitsuse arwamist
üleüldise
poliitilise
amnestiaseaduse andmise kohta
kuulda
saaksime ja et see küsimus weel kord
uuesti kaalumisele wõetaks.
Tarwis on,
austatud herrad, see hüpnoos, mis pikemat,
aega juba kestab ja mida kommunistli.-oks
hüpnoosiks nimetada wõib. enesest maha
raputada.
Teie haarate igast, pisikesest
juhtumisest kinni ja püüate kärblasest elewanti kujutada, just niisama, nagu kommunistid seda teiega teewad: juhtub kusagil
mõni kinniwntinine, juhtub, et sõjawäokohus sunnitud on kedagi kohtuotsuse ja
seaduse põhjal surma mõistma. sii> karjutakse sealt pahemalt tiiwalt — kohe walgest terrorist. Isegi wäljamaa lehtedes on,
mitte nii kaua aja eest. sõnum ilmunud
koledast, terrorist Bestia, kuigi ometi ka
wäljamaal sõjaseadust tarwitati. Terrori.-t
kõneldakse nendes maade.-, kus erakondi
on. kes wormilikult ja, sisuliselt Iil internatsionaali kuuluwad, ilma et waewaks
wõtaks mõtelda, mis tähenda!) ..terror" üleüldse. Teie olete harjunud iga nähtust,
mis teie partei arusaamisesse ei mahu.
olgu see sotsialistide, olgu
-iaaldemokraatide poolt ette wõetud, olete harjunud iga juhtumise juures karjuma, nagu
olek< mõne suure riiklise hädaohuga t<
nu.-t. Sellest peaks loobuma, ei ole neil
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põhjust karjuda walgest terrorist, niisamuti
ci ole ka teil mingisugust põhjust karjuda
punasest- wõi kommiinistlisest hädaohust.
Sellepärast panen teile tungiwalt südame peale, seda küsimust uuesti läbi kaaluda
ja wõimalikuks teha
sellepärast ongi
meie ettepanek järgmine: 1) amnestiaseaduse eelnõu Riigikogu üleüldisse kommisjoni tagasi anda ja 2) Riigikogu üleüldisele
kommisjonile ülesandeks teha - walmistada üleüldise poliitilise amnestia seaduseelnõu Riigikogule ettepanemiseks.
. . R k l . J. A 1 1 i k s o (koni.): Herrad
Riigikogu liikmed! Üleüldine ei ole see
amnestia, mitte, mis üleüldise kommisjoni
poolt seaduseelnõuna Riigikogule ette pandud on. See on wäga piiratud amnestia
sõjawäelastele ja nendegi suhtes oleks see
seadus sel kujul ainult osaline. Kõmmunistlist Töölisterühma ei üllata see mitte.
Riigikogu praegune koosseis ja walitsew
Pats'i reshiim ei ole mitte ainult kindlustuseks, et riiwid ja tabad türmi uste ees
weel tugewamini olema hakkawad, waid
Kogu ja see reshiim täidab neid tünne
alatasa uute kodanluse wägiwalla ohwritega. Sama aja jooksul, kui meie rühma ja
Iseseiswate Sotsialistide rühma poolt ettepandud amnestiat kommisjonis kärbiti, töötasid hagijad oma soodu.
•I u h a t a j a K. W i r m a: Teen Teile
esimese märkuse sõiiaärawõtmise suhtes.
U k l . J. A i l i k s o (koni.): Üksi Tallinnas on kümmekond töölisi wangi wõetud. Walniistatakse uusi poliitilisi protsesse. Kui meie siin esinesime sõjaseaduse
lõpetamise ja amne-iiaandmise ettepanekutega, siis meie küsisime: Sõda on lõppenud — kuidas põhjendate teie oma wägiwalla-reshiimi edasikestmist? Nüüd küsime meie: iseseiswus on tunnustatud — kuidaa
põhjendate
teie
oma
wägiwalla
reshiimi edasikestmist? (Wahelhüüe: Ka
Teie ka tunnustate?). Kui tänane riigiwanem ja sõjaminister — herra Päts ja herra
Soots — weel Walitsuse laua taga ei istunud, waid seal kõrwu parunitega äärmisel
paremal liiwal istusid, siis hüüdsid nad
meile tol korril: tunnustage iseseiswuse
muutke taktikat. Sarnastel koldadel armastas herra börsepresident ja pangadirektor
Päts alati iseseiswuse tunnustamist meilt
nõuda, sest tema erihuwiks oli waluuta
kurs. herra Soots'i aga. kui kindrali, huwitas rohkem kommunistide taktika ja. strateegia. Ma pean aga ütlema, et amnestia
piirkonnast, on wälja jäetud ka niisugused
kodanikud, kes kommunistid ei ole. Sest
mittesõjawäelastele ei kingita, selle eelnõu
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järele mitte üht poliitilist pattu püha kuldwasika wastu. See tähendab kõige esmalt
seda, et asi ei seisa mitte selles, kas need
kodanikud Kesti iseseiswust tunnustawad
wõi mitte, waid kusagil teisal.
õieti on see iu hästi pentsik praegu —
11)21. a. märtsis — Eesti kodanikult küsida? Kas tunnustad iseseiswust? See on
poliitiliselt kirjaoskamatu küsimine, sest —
esiteks, ei ole ükski Kesti kodanik, kodanikkude grupp ehk partei mitte ühowääriline
liikidega, kelledelt teil nii kaua tunnustamisi oodata tuli. ja teiseks — meil ei ole
enam mitte 1919.a. jaanuar wõiweebruar.
Sii- oii peäle Pats'i walitsus©weel Eesti töökommuuna walitsus olemas ja ka Balti hertsogiriiklased ootasid, kuna kindral Soots
von der Goîzilé tee Tartu peale wabastab
Läti pünawäelastest Siis kui igal Kesti
elaniku] walida oli kahe-kolme waliti
wahel ja kui Tallinna walitsusel alles wõõrad jalad all olid, siis oli see küsimine —
ütleme — ajakohane.
Juhataja
K. \Y i r m a: Rahwaesitaja Allikso, ma palun Teid päewakorra
juure jääda. Ma ei näe Teie kõnest, et .--ee
amnestiaseadusega kokku käib.
(Hüüe:
Kingissepa kirjutatud!)
Pahemalt poolt:
On juhataja erapooletu?)
R k l . J. A l l i k s o (kom.) : Seisukord
on sellesl ajast saadik suuresti muutunud,
kui Kesti kodanlus esimesed ohwrid töörahwa hulgast kiskus ja oma mammona
altarile nad tõi. Kuid inkvisitsiooni meistrid lahmiwad sama hooga edasi, mis ka
Päts neile sisse pani. kui t a esimest korda
peaminister oli. Mõned wähesed nendest
on elus. kes BÙ6 türmi sattusid, muide liigisl oleks nimetada Saaremaa mässamani,
Kes julgeks siia kinnitama tulla, et Saaremaa wastuhakkajatel mingisugune riikline programm oleks olnud. Nende kawa
oli: sakste jõhkrusele ja üliwõimule lõpp
teha. -Ja nad tegid seda nii, nagu nad
oskasid. Nad panid teie karistussalkadea
wasta nii kui nad jaksasid, ja see weresüü
on teie peäl. 6<
ama enamus, mis
praegu Riigikogus ja Pats'i walitsuses on,
oli siis maapäewal ja sama PätsM walitsuses kodanline hlok wastas siis rahwa
huwidele niisama walu1 kui nüüd. See kat18 Saaremaa töörahwa
kannatuse.
Teie Kukutasite
selle
wastuhakkamise
weresse. Teil oli sellest wähe ja teie määndate praegu weel türmides selle* eest töörahwa poegi elusalt. J a teie ei taha neid,
oma kuritegelise walitsuswiisi
ohwrid,
oma käest lasta, waid hoiate neid kramplikult kinni, nagu wereimejad kunagi. Uiks
ei anna neile amnestiat?
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Juhataja
K. W i n n a :
Hoiatan
Teid weel, Teie ei tarwita kohaseid sõnu.
U k 1. J. A l l i k s o (kom.): Miks teie
ei anna amnestiat ka neile, kes Seckendorf i
tulekul siit põgenesid, sest et neil parunite
ja kodanlaste ühist kättemaksmist karta
oli. Nende hulgas ei ole wähe neid, kes
otsekohe Siberisse sõitsid ja kes siis Koltschaki seljataga olid. kui siin wäerinna!
wõitlusea käisid. Miks teie saatsite maapäewal niisuguse tseremonii korda, et teie
endise maapäewa liikme ja meie seltsimehe
Hendrik Sanderi riigiäraandjaks kuulutasite. - töölise, kes Irkutskis Koltscliaki
türmis suremas oh. Saarema.) mäSSUaeg ja
punased töölised, kes Seckendorf'i tulekul
Siberisse asusid, on teie pahaks südametunnistuseks. Kt, teie isegi neile ei taha
amnestial anda. keda kuidagi ei saa süüdistada teie riigi wastu wõitlemise!, see
paljastab teie tulewikku. Teie wärisete
oma klassiwõimu alalhoidmise pärast. J a
mida suuremaks teie pangad paisuwad,
mida paksemaks teie rahapung kaswab,
><'<\,\ tugewam on teie hirm nende ees, keda
kurnates teie klass oma katte need warad
kuhjanud on. Seda enam kärbite teie siis
nüüd amnestiat ja seda rohkeni lisate uusi
poliitilisi wangisid endistele juure. J a toi
metate oma surwet seda kurjemini. mida
rohkem siia tuli wäljamaa aktsiaseltside
esitajaid, kelle westitasku Eesti ära mahub.
Aga räägite kawalalt juttu demokraatlisest
rahwawalitsusost ja isosoiswusest. kuna
siin tõepoolest tegemisi on kapitalistlise
kurriamiekorrage
ja
Inglise
käealuse
riigiga.
Meie cdame rewolutsiooniliste katastroofide ajajärgus ja teie oi aja nüüd enam
kananahka ihu peale, kui teie ja teie pro
kuröörid riigikorra kukutamise protsesse
eepiteewad. Mäletame ju wäge hästi, et ka
teie siis kaasa hõiskasite wabadustale, kui
iri politsei juba Tallinna
uulitsatelt
minema kihutatud oli. Kas teie ei tea, et
• di rängema riiklise kuriteo ülistamine,
mida teie siis toimetasite ja mis kõikidel"
neile paragrahwidele allus, millest te;t?
pro kuröörid meile nüüd teie käsul ja õnni-tusel oma silmust keerutawad. Töörahwa
hulgad mõistawad nüüd wäga häst', mida
see tähendab, kui teie needsamad par; grahwid kommisjonis
amnestiaseaduse- ;
hoolega wälja noppinud olete. Töörahwa
hulgad mõistawad, et teie nelja aa
hõiskasite, hoolimata paragrahwidest. sellepärast, et teil tsaari all kitsas oli miljonäärideks paisuda. Nüüd aga BUOnHe töörahwast neidsamu paragrahwe
austama,
et teie muidu uuesti proieraa^la-.tfks
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muutuksite ja tööd tegema peaksite. Ago.
meie ajame ka teie kardawoid uulitsail "HM
ja wabastame ka oma wangid uuesti, ftagu
1917. aasta märtsiski.
.1 u li a t a j a K. W i r m a: Ma loen Teie
wiimase üteluse mittekohaseks üleskutseks
ja sellepärast wõtan Teilt sõna ära. (Wahelhüüe: Las' rääkida, lõbus kuulda!)
(Rkl. J. Allikso: See on ju meie demokraatline k o r d ! ) .
B k 1. P. A b r a m s o n (is.) : Herrad
Riigikogu liikmed!
Kui amnestiaseadus
üleüldises kommisjonia arutusel oli, siis
tekkis seal muuseas küsimus, kas ei tuleks
ka poliitilistele süüdlastele amnestiat anda.
•Ja alates tööerakonnaga ja lõpetades BaltiSaksa erakonnaga jõuti otsusele, et seda
ei maksa, et oi maksa mingisugust wastutulekut teha nendele inimestele, kes türmides ja traataedades istuwad ja neile, kes
surma on mõistetud, sest see olewat riikliselt seisukohalt wõimata. Kommisjonia eeldati, el poliitilisele ei olewat midagi muutunud. Mina ühinen selle arwamisega, et
poliitiliselt on olukord wähe muutunud,
sest klässiwõitlus läheb igapäew terawamaks ja ou solge, et töölisteklasail tuleb
wõideldes seda wõtta, mis tema käest on
ära kistud. Kuid teiselt poolt tuleb tunnistada, et olukord on sõja lõppemi
märksa muutunud ja et kodanluse enese
huwides oleks nüüd
amnestiat
anda.
Kodanlu.se huwides ei oleks sugugi ülearu
seda suurt ülekohut, mis meil „karistamise
mõttes" on tehtud, natukene pehmendada.
Herrad kommisjoni liikmed leidsid aua
seile seisukoha hoopis wildaku olewat ja
lükkasid meio rühma amnestiaseaduse ettepaneku tagasi. Meie ettepanekust on üleüldisest kommisjonisl wälja tulnud wardaas (kui üleüldse sellest kommisjonisl
midagi wälja on tulnud), wärdjas, kellele
pannakse see kõlaw nimetus — amnestiaseaduse eelnõu. Pean ütlema, et see on
wärdjas. sest üleüldise kommisjoni eelnõu
ei too õieti mingisugust parandust sellesse
ennekuulmata, ülekohtusesse olukorda, mis
walitse!) meil inimeste karistuse ja jälgimise alal. Meil. herrad Riigikogu liikmed,
on maksmas Wene keisri seadused. Kui
Saksamaa rewolutsioon lahti puhkes ja
wabaherra kindral Seekendorf oli sunnitud
Toompealt ära minema, siis hakati meil.
nagu sagedasti kirjutatakse ja öeldakse.
Eesti demokraatlikku wabariiki asutama,
kuid selle demokraatlise wabariigi ehitamist ei osatud muidu, kui pandi maksma
täies ulatuses Wene keisririigi seadused.
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Mis on need seadused, seda ei tarwitse
arutusele wõtta eua pikemaid seletusi esitada, tarwis ainult tähelpanu selle peale
juhtida, et üleüldine arwamine juristide
seas Wenemaal on see, et need seadused.
iseäranis sõjaseadused, on ajast ja arust
jäänud ,et need seadused õieti nõretawad
werest, et nende seaduste eesmärk on see,
e t ieewalitsuslist korda hoida, et hoida
kõike seda, mis isewalitsuse nime all
Wenemaad oma peos pidas, ümbritsedes
teda jumaliku oreooliga.
Weel suurem
hukkamõistew arwamine oli Wene sõjaseaduste kohta. See on ka täitsa, arusaadaw.
Tarwitse!) ainult wõtta Wene sõjaseaduste
kogu, 8. 0. 22 raamat ja tarwitse!) ainult,
lahti lüüa § 96, siis wõi!) näha, mis eest
inimest karistati. ( Wahelhüüded). Olge
lahked, mul on see raamat portfellis, sealt
wõite näha. mis eest inimesi karistatakse.
So ja wäela si nimelt wõis karistada tooni
pärast, kui ei öeldud näituseks „Baiue
onaropoflHe" sarnase häälega, nagu nõuti;
inimest wõis karistada ka märkuse pärast,
inimene-soldat oli loom. kui lojus, ja
inimene-ohwitser oli autoriteet, ainukene
puutumata ja eksimata isik. kolle tahtmine
inimese soldati kohta piiramata oli. Tarwitse!) ainult lahti wõtta nimetatud raamat ja seda paragrahwi lugeda, siis selgub,
kuidas ümber käidi inimesega.
Kui Eesti demokraatlist wabariiki asutama hakati, ei lepitud üksi nende seadustega, waid pandi nendele omalt poolt weel
mõnda juure. Wahekorrad olid sel ajal
õige keerulised: Seekendorf oli maalt lahkunud, sõda oli alganud enamlastega, kes
Baltimere äärde waba pääseteed leida lahisid. Enamlased teadsid, et sellest ajast
peale, kui Besti kodanlus end entente liikidega kildas, wõis oodata entente riikide
poolt uut sõjakäiku
Petrogradi
wastu.
Peale selle oli enamlaste ridades wäga
palju 1918. a, weebruarikuul Kostist lahkunud töölisi, kes nüüd sõjakäigust osa wõtsid kapitalistlik Kesti wastu. Kestis oli
sel ajal mitu lähtekohta. Balti parunid ja
nende sabarakud hoidsid Seckendorfi poole,
nende lootused uue hertsogiriigi sisse ei
olnud weel kustunud. Teisel osal. nimelt
töölisteklassil, oli see teadmine, et 1917. a.
oli siin walitsemas nõukogude-walitsus.
kes küll oli wigu teinud, wõib olla õige raskeid wigu, kuid siiski oli see nõukogudewalitsu.s maatahtjatele maad annud, tasuta
annud (wasturääkimised paremalt poolt)
ja linnatöölistele inimesewäärilist ülespidamist kindlustanud. Ma ütlen, oli wigu tehtud, kuid ta oli siiski töörahwa walitsus.
(Rkl. J. Seljamaa kohalt: Miks Teie sel-
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lest ei räägi, kuidas nõukogude isandad,
siit Petrogradi
põgenedes kaklesid, et
mõned suuremad rahasummad olid saamid.
kui teised?) \ o , seda Teie muidugi wäga
hästi teate, olite ju seal diplomaat lis<> kuijeerina. (Rkl. J. Seljamaa kohalt: Teie
waletate, 1'aul
Abramson!).
(Juhataja
peatab wahelhüüdjat). (Rkl. .). Selj.tmaa:
Ma kordan. Teie waletate. Taul Abramson!). (Kommunistide rühmast: Seljamaa]
Sügeleb südames ! ).
Klassiteadlik tõöliste-osa Kestis hoidis
kahtlemata Wenemaa poole ja üks usa
Resti kosklust. uimelt Eesti kodanlus, tammus kahe äärmuse wahel ja ei teadnud
õieti, mis peale hakata, elik mis teha. Kt
mitte nõnda ütelda minu wäljamÖte
pole. juhin tähelepanemist selle peäle, et
1919. a. jaanuari ja weebi uarikuudel ilmus
ajakirjanduses palju kaebeid selle üle, et
meie kodanlus oma kohust õieti ei täida.
iranis kurtis selle üle palju ^Sotsiaaldemokraat" oma weergudel, nimelt selle
iile. et meie talupoeg wilja ei müü. waid
wilja peidab ja ootab, kunni Petrogradi tee
awaiieb. cl -iis oma wilja nälgiwalo 1'iiterilo hinge-hinna eesl maha müüa. (Pahe
mait poolt: Täitsa õige!). Ma kordan.
klass tammus kahe äärmuse wahel. Tema
ridades leidus ka mehi, kes tsaariaegse
bürokraatia ja kapitalistisse korra
abil
üsna tugewaks saanud ja nüüd ise endid
j,usti upitada tahtsid, et. sealt wõtta, kua
Wõtta oli. See kodanluse kiht hakkas alles
hiljem pead tõstma ja alles hiljem oskas ta

riiki wiia rahutegemiseni nõukogude-Wenemaaga ja ka selleni, et Eesti de jure tunnustamist leidnud teiste riikide poolt.
Walge terrori abil on ial aga tulnud töödinewal korral, Riigikogu koosolekul, kõnelesin Belle
siin on walitsemaa praegugi valge terror, sii- prot<
riti Belle wastu öeldes, ei terrori pole. Mui
;. otsekohe ei saa ju ütelda, ei nüüd
olek- masseline terror, kuid siiski ilmuwad
üsna tihti terroristlised aktid.
(Ägedad
wahelhüüded paremalt poolt ja keskelt).
(Juhataja kõlistab). Ma tulen
Belle
juure weel tags
See kodanline klass, millest rääkisin,
tahtis oma jalgealust kindlustada, luues
Õnale kindla alusmüüri, millise alusmüüri
eeimestesl ehitajatest wõiks nimetada munka herra jesuiitide peapree-lri' Ast'i.
(Juhataja: Ma palun kõnelejat Riigikogu
liikmeid mitte haawata).
'Rkl. K. Asi
kollalt: Ma ei tunne euna-t haawatud!).
(Naer), kel saatis Soome oma partei-seltsimehe Rei sealt abiwägesid tooma.. -I;i et
sellest kodanluse lossi*
ilgust häda-
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ohtu künvaldada. pandi tegutsema sõjawäljakohtud. kes ka meie kodanluse tükiks
ajaks pukki tõusta on aidanud.
Kuidas hinnata nüüd sõjawäljakohut ja
tema tegewust? Koik juristid on sellel
arwamisel, et sõjawäljakohus on allpool
igasugust kriitikat, Harilik kohus, olgu ta
nii hea ehk hall) kui tahe.-, minu pärast kas
wõi tsaariaegne kohusid, ometi on selles
kohtus mingisugused tagatised, et kohtu
ette tõmmatud inimene mitte igawesti kadunud ei ole. waid et inimene enese heaks
seal weel midagi teha wõib. Seal on oma
protsessima! seadused, mis annawad kaebealusel ennast kaitsta, kuid sõjawäljakohtus on asi hoopis teine. Sõjawäljakohus
teeb asja ruttu, teeb asja kirgede sunvel.
(Wahelhütie: Kus teie seda asja nii hästi
teate?). .Mina olin kolia sunnitud sõjawälja*
kohtu osakonna juhatajaks olema. Kuid siis
pandi surmanuhtlus maksma ja ma astusin
ära. (Wahelhüüe: Kuidas Teie ennast siis
sundida lasksite':'). Sõjawäljakohtus ei ole
mingit alust selleks olemas, et seal Õigust
wõidakse jalule seada. Ei* sõjawäljakohus
otsustab ruttu, kirgede surwel ja need otsused peawad tahes wõi tahtmata sagedasti
waled olema. Kui meie waatame sõjawälja
kohtute asutamise määrusi, mi-' Kestis tol
korral maksma pandi, sii.- on üks nendest
lausa kohutawa Kui ma ei eksi. on see wisi
ajutise
Walitsuse
määrus
wäljakohtute
asutamise asjas. See määrus on wälja antud
15. Weebruaril PMS. a. ja seal § 5-das kõneldakse niiwiisi: ..Koik. kes kuidagiwiisi
Wabariigi Walitsuse wastu wõi wabariigi
waenlaste kasak teotawad, antakse sõja*
wallakohtu katte". Ei ole ükski määrus
olnud nii ebamäärane, kui see. Tenia annal)
wõi loob wõimaluse iga inimest anda selle
kohtu katte
ima otsused ruttu
kirglikult teeb, ja muidugi harilikult seda
ii » b. et ieiiii' . i malm laseb ja huwitab.
Peäle selle on küll ka teised määrused, mis
. Riigi Teatajas ' on ilmunud. 1918. a. wõi
juba 1919. a. ..biiti Teatajas" nr. 2i) on
määrus olemas, mis natuke teistsuguseni
on See kõneleb juba sellest, ei surmaotsused tulewad kinnitada, ja 6t nad tulewad
ülemjuhatajale ette panna. Nende hih
mate mäaru
[e tuleb juba silmapidada elementaarseid kohtupidamise nõudmisi. kiu
>ieiirabaw. sellest midagi teäda ei taha. .Ja õnnetu oli
inimene, kes selle kohtu alla sattus.
Mina küsiks nüüd. kes sattusid selle
kohtu alla? Sellel keerulisel aial. mis oli
täis wastoluad, oli palju inimesi, palju
..süüdlasi"', kes oleks pidanud wallakohtu
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käite Kilisema. Tk.- o-a nendelt langes, delda, leidis kodanlus sotsidelt truu abiteine osa aua mitte. Langesid sinna tööli- mehe. (Wahelhüüe: Rääkige ka wahest
Nüüd sii.- amnestia juure.
sed, Langesid need, kelle aimad olid pööra- amnestiast!)
(Naer). Sarnases olukorras wõeli
ette
tud Wenemaa poole, keeoli neile 1917. aasKesti Asutawa Kogu walimised. Nendel
tal midagi annud. Kui teised. kes olid nii.-amuti süüdi. nä.itu-ek.- põllumehed, kes walimistel ei leidunud wist ühtegi erakonda, kes mitte oma lipukirjaks poleks
hoidsid oma wilja salwedes. selle otstarbega wõi selle tagamõttega, et kui tuleb wõtnud kaotada ära kõik need nurjatused,
jälle ükskord ühine Wenemaa, kui awaneb mis sõjaseaduse teel ilma on tekkinud.
Peeterburgi et seda wilja, siis sinna saata. Wähemalt tean ma seda. el ..SotsiaaldemoKas sattusid ka need sõjawäljakohtu alla? kraat'" sellest, kirjutas. Nüüd tuli kokku see
suur Asutaw Kogu, kes pidi andma, juba
Ei. nemad ei .-attunud mitte, sellepärast, et
sel korral tuli Eesti kodanlusel eestkätt kindlakskujunenud kodanli.-ele riigile veise
wõidelda nende wastu, kes Wenemaa poole kuju. Kuid mis sündis seal? Seal lubati
waatasid. ( >li klassisõda: herra Karl Ast ei selgroog murda Haiti parunitel, lubati ära
wõtta. Balti parunitelt maad ning sellele
Baiga seda. et see oli klassisõda, ehk ta
anda. kellel maad ei ole. Kuid kas tehti
küll rahwuslise lipu all läks, ja sellepärast
kardeti ja häwitati sel ajal töölisi. Peale seda Asutawas Kogus? Ei! Maad said suukellel oma
selle oli olema.- weel kolmas liik inimesi: l omate hallparunite pojad,
50,000 marka taskus oli. Viie tehti amnestia
Balti parunid ja pastorid, kelle silmad
Saksamaa poole waatasid. kes ootasid Balti asjus? Kolmandal mail anti wälja mingihertsogiriiki. CWahelhüüe: Teil on ka pas- sugune amnestia-eadu-'. Kuid missugune
tori (räguQ. Kas neid karistasid wäljakün- see oli? See'oli wiletsakene, peaaegu niitud? BU) Need jäid karistamata, neid ei sama wilet-', nagu see länane üleüldise kommisjoni poolt wastuwõetud seadus. See
tasutud wangi. Sellessamas saalis Asutawa
Komi ajal kõneldi mitu korda äraandjate>t- amnestia ei annud meile mitte midagi. Ta
parunitest \:\ tolleaegne wabariigi proku- ei läitnud mitte midagi nendest lubadusröör, herra Teemant, kurtis, et ei ole para- test, miî Asutawa Kogu eel lubatud, stdle
grahwi, mille põhjal neid wastutusea peale waatamata, et kodanlu.- nüüd hoopis
wõtta. Ühe liigi jaoks, nimelt tööliste jaoks, kindlamini pukil istus, kui kunagi enne.
oli paragrahw. mille põhjal noid wastutu- Wangimajaa olid sel ajal täis kiilulud.
Wangimajad on ka nüüd täis topitud. Seisu»
- d e Võeti, fceWte jaoks, kes wilja, ei annud
ja kes töötasid wabariigi wastu, hallide kord on painajalik. Uued ohwrid ootawad
parunite ja Haiti parunite ähi ete i'<smär- järge. Amnestiat on paratamatalt tarwis.
kide eest, ei leitud mitte paragrahwi. See Ja selleks walmistas meie erakond üleülon jällegi tõendus, et see oli klassisõda, et dise amnestia seaduseelnõu. Meie erakond
teadis, et meie õigus ja kohus on seda
-aak.- pukki kodanlus.
.la nii läks asi edasi. Kodanlus tundis nõuda, et poliitilist amnestial antaks. Meie
ee jõudu. Temal (did waliwad abime- seltsimehed kommunistid teadsid ja tegid
sedasama: nad ühinesid meie nõudmisega,
hed, nimelt sotsiaaldemokraadid, kes leda
"ii töülisteklassi esitajale nõudmisega
pukki aitasid. Alles pärast tõukas kodanlus
pukilistuwa
kodanlise klassi wastu. Meio
need abimehed enda. killast wälja. See oli
nõudsime
ja
nõuame.
maapäewa koosolekul, kus Karl Ast süüdistas ja kaeba.-, el waadake, siin ikka teKui see
amnestiaprojekl
üleüldisem
hakse ülekohut, lastakse inimesi maha, kommisjonia arutusele tuli ja meie ettepawaewatakse ja piinatakse. Kuid sii.; astu- nekud kõik läbi kukutati, -iis paistis wälja,
sellekordne ajutise Walitsuse peaminister et meie kodanlus mitte niiwiisi ei toimeta.
K. Päts üle.- ja ütles, et meie ehitame nüüd kui ta peaks toimetama, et meie kodanlus
riiki ja praegu , m tulekahju. Kui tulekahju
ei -iie tark. waid tegutseb nii: nüüd wõtame,
kustutatakse, siis ei küsi pritsimehed, kas mis wõtta oo, pärast seda tulgu kas wõi
üks ruut jääb terweks, wõi läheb ta pinuks.
putu.- Mis on meie ettepanekutes! siia.
Ühe sõnaga, meie ehitame riiki ja meie üles wõetud? Seda eelnõu waadates ei ole
peame niisuguste asjadega leppima. Xii siin sees tööliste ettepanekutest muud miselgus juba sel korral, et kodanlus istus dagi, kui mõni lahja paragrahw ja meie
kindlasti pukil ja üks osa temast, nimelt kobns en näokate eest ära kiskuda sellel
sotsiaaldemokraadid, tõugati ukse taha ja pettuse], ja nimelt, käesolewal amnestia:
-ii- hakkasid nad kaikaid ajutisele w a l g u - seädusel, millele meil, töölistel, mingisugust
sele kodarate wahele pilduma. Sotsid asu- põhjust pole hosianna laulda. .Meile antakse
sid aga >el ajal niisugusel seisukohal: kui amne.-liaeelnõu
all mingisugust
osalist
kodanlusel tuli töölisteklas^i wastu wõi- amnestiat ja peaasjalikult
sõjawäejooksi19
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kutele. Kes on sii? aga need BÕjawäejooksikud? Kas antakse selleks amnestiat, et
neid mustakäpamehi metsadest wälja tuua
ja hariliku elu tingimistesse asendada? Ma
arwan, mitte Sfelle jaoks, waid siin on hoopi;-' teise tagamõttega tegemist.
Tööline ei saanud
söjawäeteenistu&e
B68t kõrwale hoida. sest temal puudusid
need tuhanded, millega tollekordseid wõimumehi ära osta. Temal ei jäänud muud
nou üle. kas jääda wabrikusse teenima ehk
astuda sojawäkke. Tööline oli ikka jooksukraawis, kuna need ..hallparunite" pojad
olid. kes enestele staapide- ja mutides
seljatagustes asutustes soojad kohad said.
Ma arwan, <it suurem osa sõjawäejooksikuid on iu-t nimetatud hallparunite pojad,
kellede jaoks nimetatud amnestia antakse.
Set- nii paitegemine neile, üteldes, et waadake, meie oleme oma! ajal leid kalastanud
ja nüüd halastame teie peale. See on enam
kui läbipaistew, et meie kodanlus tabab
toetada sõjawäe-jõu peale ja omale truud
sojawäge soetada, kuid. herrad Riigikogu
liikmed, see ei lähe wist mitte korda. Meie
kodanlus tahab enesele kaswatatia mingisugust kindlat ja poolehoidjat sõjawäge,
nagll Seda Went UäaHd omal ajal kaswatada tahtsid, kuid kõiksugused teised faktid
näitawad, et ka sõjawäes seisukord teine
on. Xii näitasid meie wiimased walimised
kindlasti. Kusagil staabi jaoskonnas, kus
waewalt mõnikümmend walijat oli. anti
Kommuni.-tli-e Partei poolt 1!) häält, millest
wälja pai-tah. et ka seal õieti aru saadi, et
kui meie ikka pai teeme oma. truudele leiwaisadele ning ülematele, siis meid tasuks
ainult karistus ootab — surmanuhtluse ja
wangikoja näol. õieti kõneleb see sellest, et
ka sõjawäes klassiteadwus kaswal». Mis
aga, puutub üleüldise kommisjoni poolt
pakutawasse amnestiasse, siis arwan ma.
et sarnasel teel inimesi petta ei maksa; lumelt ei maksa mingisuguseid pettewefcslid
wälja anda. se8t neid on juha küllalt wälia
antud, liing nad tuleks ka wälja lunastada.

aegsete seaduste kestwusel iseenesest mõistetaw on? Ma küsin, kas niisugusel õudsel
ajal on kohane osalise amnestiaseadusega
tulla kiassiwahésid pehmendama? Ei! Neid
ei tulda siin pehmendama, waid siin tahetakse rahwale jälle, nii öelda, mingisugual
pettepilti ette seada, et neid. kes nõrgad,
jälle endi sisse uskuma panna. Mina ütlen,
et töölisteklass ei jäta wõitlust täielise
amnestia eest, ei töölisteklassil on õigus
täidist amnestiat saada, sesl töölised c»n
need. kes -ello. nõndanimetatud demo*
kraadise wabariigi üles ehitasid, just töölised on sellel ülesehitamisel kõige rohkem
waewa näinud. Töölisi on petetud, kuna
nm!< kõik lubati anda. et nad kodanlusele
appi tuleks .-ei korral, kui seda hädanht
ähwardas ja kudanline ilmakord laiuneni,is
oli. Ja parast, kui ..töö" tehtud oli. siis jäeti
tööline täitsa enese hooleks. The sõnaga,
töölisteklass hakkab juha igapäewaga suuromale teadwusele tulema ja aru saama,
kus uina huwid seisawad. Ta saab jätkama
wõitlust amnestia eest. See töölisteklass
saab kukutama üksiku wäikese käputäie
orakonna-walit-ai; o. ta paiieh maksma ei auru-e-walitsu-e. seades sisse tööliste diktatuuri, se.-t ei saa inimesed enne ühewüär
tusllseks. kunni ei ole kaotatud ülekohtused
tingimised, ku- üks wäikene salgakene kapitalista laiemaid rahwakihte eksplo.invrih. (Hüüded: Mi- praegu Wenemaal sünnib?). On waja maksma panina tööli.tekla-si diktatuur kodanluse aiuuwalitsii.-e
üle. Sellega pühitakse klassiwahed ära ja
inimesed saawad kõik ühesugustena suurematele ja kõrgematele ülesannetele endi
(du pühendada.
Käesolewa amnestia*
duse projekti kohta, mis kommisjoni poolt
ette pandud, teen mina ettepaneku seda eelnõu, kui -ai nast. tagasi lükata ja meie
rühma poolt wälja töötatud amnestiaseaduse eelnõu arutamisele wõita.

Niisuguse weksli andis wälja praegune
walitsus; mille moodustawad kodan'ised
erakonnad. Tööerakonnaga alates ja lõpetades Maaliiduga wõi Põllumeestega, endi
nõndanimetud kokkuleppe punktides. Nau
des punktides kõneldakse, et kõduma.» rahwaste wahekordi ja klassiwahosjd tahetakse pehmendada, kuid siin on jällegi
omalaadi pettus, mille peale ma tähelpanu
juhin. Kas seda pehmendamist tahetakse
katte saada -ei teel. et sõjaseadust möllata
lastakse ja surmanuhtlust kultiweorit ikse.
uusi poliitilisi protsesse alalõpmata juure
tekitatakse, naeru see endiste Wene tsaari*

R k I. W. E r u i t s (sü.): Mina tahtsin
peatada selle eelnõu motiiwide juures, mw
siin põhjenduseks etle toodi. Mina, leian,
et ei -aa kuritegewuse tõusu seletada
ainult sõjajook-ikut»' arwu k a s w a m i s e a .
Osall on ju see Blgè, selle wastu ma ei
waidle. kuid mina leian, et need ei ole ainsad taktid, waid alkoholi mõju on siin
täiesti kõrwale jäetud.
(Naer).
Mitte
naerda selle üle. ma olen wõib olla kuritegerwuse küsimusega rohkem tegemist teinud, kui need; kes ametlikult on selleks
kut-utiid. Kahjuks ei ole mul arwusid käepärast, aga mul on praegu meeles, et

J u h a t a j a K. YV i r m a: l'alun ette 1
panek kirjalikult teha.
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1019. a. eeimesel poolel oli kuritegewuse juhtumisi ülepea umbes 1:3.000. 1-sel poolel ei
olnud weel- arwustikku terwe Eestimaa
kohta; 1919. a. II-sel poolel oli 'umbes
l'i.000 kuritegu; lï>20. a. [-eel poolel, kus
juba rahu oli, oli ka umbes 16.000 kuritegewuse juhtumist; [I-sel poolel oli aga juba
umbes 23.000 kuritegu, Bee on umbes 40%
rohkem kui [-sel poolel. Neid teateid wõib
täiesti uskuda
kuna mujal samasugust
kuritegewuse tõusu on alkoholi mõjul marid. Kuritegewuse tõus algab 1. juulil;
tõus on wõrdlemisi suur. nii et keskjoon
tõuseb terwe 1,000 wõrra, sealt edasi wangub ta ajutiselt kunni detsembrini, teeb siis
jälle järsu tõusu - - üle 3.100 kuus ning un

praegu 3.000 ämber. Mis sõjawäejooksikutesse puutul). siis arwan, et ei maksa kõike
mitte üksi muide süüks ajada. Amnestiaseaduse wastu mina ei ole, kuid eelmistes
kõnedes kaheldi, kas tõepoolest konnnurüstlist wäljaastumist kaita ei olewal: ma
nägin wiimast, wäljaastumist Peetri platsil,
see kestis kõigest peel minutil ja oli õige
lõbus waadata.
Nüüd edasi tahaksin wähegi puudutada
amnestiaküsimusl.
Minu
arwates
wõib

amnestia olla teatud kokkuleppe akt, kuid
seda ei saa ta sii- eila. kui kommunistid ja
iseseiswad ähwardustega amnestiat nõuawad ja juba ette seletawad, ei nad seda
tahawad ema sihtide saavutamiseks ära
kasutada. Keda nad siis õieti nuu.J laks
peawad: endid wõi parempoolseid, kello
heatahtlikkusest ju ometi amnestia, saamine
seekord oleneb. Ähwardused siin ei mõju.
neid praegu ei kardeta. Kui kommunistide] jõudu oleks, sii- wõtaks
nad
amnestia jõuga. Praegu aga teewad nad
mua jõuetute ähwardamistega
karuteeneid neile, kel amnestiat tõesti tarwis on.
Mina arwan, et amnestiat wõiks maksma
panna siis. kui herrad kommunistid garantis annawad, et nemad sel puhul mitte riigi
äraandaateks ei -aa. (J. Puskar kohalt:
Seda wõiwad põllumehed a n d a ! ) .
R k l . E. L i i w a k (põl.-k.): Austatud
Riigikogu liikmed! Amnestiaseaduse eelnõu arutamisel tuleb silmas pidada, et
sellel seadusel nii kui kaks järku on: poliitilised kuritööd ja sõjawäelised kuritööd.
minu eelkõnelejatest, nimelt herra Ast.
toonitas, et poliitilised kuriteod en tingitud
sõjaolukorrast ja peaksid amnestia alla
käima ja eestkätt sõjaw&elised kuritööd.
Siin juures tuleks silmas pidada, et kuritööd, nagu: waenlasele wäeosade seisukoha
teadaandmine, sõjasaladuste
äraandmine
jne. tuleks lugeda poliitilisteks kuritegu-
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deks, niisama ka salakuulamine ja waenlaste wäeosadesse ülejeoksmine; need kuritööd ei ole tingitud sõjaoludest, waid on
ettekawatsetud plaani järele loimetatud.
(RkL J. Puskar kehalt: Olete Teie ka poliitiline olnud?). Siis herra. Ast tahtis seletada, et. meie heasüdamlised ja. eeskujulised
peame olema ja poliitilise amnestia andma.
Heasüdamlus ja heasüdamline olla, on ka
wahe. igal heäl asjal olgu piir. Seda tehe.annaksime wabaduse kõigile praegu salajas ja põrandaall tuntawatele organisatsioonidel» makswa korra ja Walitsuse kukuta mi .-eks kihutustööd teha, .-iis ei saaks
ükski walitsus walitseda. Kõiki arreteerituid wanginiajadest wabastada ei wõi meie
ema julgeoleku pärast mitte.
Suuremaid
kurilegijaid leitakse kommunistide hulgast.
selle wastu ei saa keegi waielda.
Alles hiljuti wõeti Rakweres kinni kaks
mõrtsukat, kelle .taskust leiti kommunistlised proklamatsioonid.
(Pki. .). Piiskan
Kui aga Teie palitutaskue ka proklamatsioonid e n ! ) . Kui Teie tasku panite, siis
on nad seal. Herra Ast seletab, et kõmmuni smue ei elegi iseenesest nii kardetaw asi.
püüab tõendada, et 21. weebruari! mingisugust kommunistlisl meeleawaldust ei oie
olnud. Kuid just tema ema parlci-elt-iline
rääkis wastuoksa. Mina ise tean ka, et
meeleawaldus (di ja rahwas wõttis meeleawaldajad ise kinni, enne kui politsei
kohale jõudis ja olek- politsei pinit hiljemaks jäänud, oleks rahwas
einakohtu
mõistnud. ( R k l .1. Allikso kohalt: Karahwa- peab neid wangis? Kas rahwa?
wii- neid wangihoonesse Raudsepp 1
lisas?).
Kt herrad kommunistid seda
lauda on tarwitanud oma lööksõnade jaoks,
niida mina
kommunistide
koosolekutel
Kerenski ajal juba küllalt kuulnud olen,
ilma et neil tähtsust oleks, sii- julgen mina
mõnda küsimist ette panna ja usun. et
wõiksin herrade kommunistide käest weel
täna nende peäle wastust saada. (Wahelhüüe: Kui sõna ära wõetakse, siis saate
wastuse!). Räägitakse, et meil kinnitatakse ikka edasi surmaotsuseid, ja wiimasel ajal ainult, kuna waremalt otsused
täid» wiidi ilma kinnitamata. Mina Ütlen
aga. et Narwa. Rakwere ja Tartu weretööd
p;unü kommunistide poolt toime, sadasid
inimesi lasti maha. ilma et nimegi olekule- kirjutatud.
Narwa mustusewäljaweo
augu kaldalt wisati ka elusaid alla, oli juhtumisi et kommunistid otsisid Kakw<
taga Areni, said kätte A roni ja lasksid
maha. (Rkl. J. Puskar: See on siis teie
demokraatline kord!), ( Paremail
poolt:
See on teie, kommunistide, käest õpitud!).
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Seaduseelnõu
tahame
tõisel
lugemisel
pai andada..
R k l . K. A s i (sd.ji: Naua raa juba
tähenda-in. oli sõda alatud ühe osa meie
kaaskodanikkude ähil.
Riigikogu
liige
Abramson moonuta- minu üteluse ümher.
nimelt, nagu mina oleks tähendanud —
klassisõda. Ei mitto; waid herrad kommunistid, üks osa iseseiswaad sotsialiste ja
parempoolsed rühmitused
püüdsid
sõda klassisõjaks teha.
Sõjawäljakohtute
"idu-, mis nimelt ajutise Walitsuse poolt
wälja antud, ei ole mitte ideaalne sõjakoht u s jaoks, kuid kõige wähem on selle juures süüdi sots.-dem. Kingisseppa kirjutatud raamatu järele, meid kodanlaste hulgast
wälja hoita ei -na. sest et meid endidki
.-ello järel" kodanlasteks tuleb lugeda.
Mei< ütlesime küll. et meie saame opposits i o n i - olema, kuid see tähendab riiklise.opposifšioonis ia meie ei mõtle mitte walitsusele kaikaid kodarat*1 wahele loojuda.
R k l . J. W a n j i (koia.): ( Waholhüüe waid ainult neis asjus, mi.- meie äranägemise järele Walitsuse wastu astutud on.
koha peält: Kas loete .1. Allikso paberii
edaeir). Kui teatud riigikord on walitsew,
Rahwasaadik Kruus, iseseisew sotsialist ja
sü- on •••(• kord niisama ülekohtune, kui Kesti Iseseiswate Sots. Partei liider, teatas
amnestiaseaduse kärpimine. -la prokuröo- ühel koosolekul, et ka nende erakond ei
ride kantsikud ei suuda päästa klassiwõit- mõtle mitte walit.-u.-ele ja Walitsuse tegelust. Teil ei ole hatud paragrahwi, mille wusele kaikaid loopida, arwesse wõttes
ähil wastutusele wõtta inimesi, kes süüdi sõjaolusid. Seda seletasid nad omal ajal ja
on Soan.-i weri.-tami-e asjus. Selle weietöö sarnasena ilmus see teade refereeritulf lekprdasaatjad luuriwad wahalt ümber ja hes. < >loks ta wale olnud, siis oleks iseseiwaritsewad uut saaki ia saawad palka just
sew sotsialist Kruus selle refereerimise
selleks otstarbeks.
wastu protesteerinud.
See õn teie tegewus, tere talitamise wiis.
Siis räägitakse wangimajadest, et wangimajado uksed on luku- ja kangid ees j;i
wangimajaa on Inimesi täis. Mina tean. ci
vangimajades Eestimaal ei ole wõrreldes
neid nii palju, kui Wenemaal. (Rkl. .1.
Allikso: Mitu loolist oli Kerenski ajal. ja
mitu nüüd?). Räägitakse ka wool. et fböölisiekla.-- nõuab amnestial.
Mina aga
ütlen, ei ükski õige tööline, kellel südametunnistus puhas, oi nõua, poliitilist amnestiat, ega ka sõjaseaduse ärakaotamist.
{Rkl. J. Puskar: Teie arwates mi kõik
kõwerad!). Õigeks arwati mina soda, kes
igapäew oma lööd teeb ja kos mitto kinni
tu. Sol lo! oi olo tarwis ei poliitilist
amnestia^ ega ka sõjaseaduse Krakaotami-t ja sedà pole ka ükski õige tööline teie
käe.-! nõudnud. Kordan Weel, herrad Riigi*
komi liikmed, et kui ei ole mitto lõpetatud
kihutustöö riigîkèrra wastu; ei wõi üleüldist poliitilisi amnestial mitte anda.

J II h a t a j a K. \Y i r m a: Ma ei ,-aa
aru. et see ühenduses oleks, amnestias õudusega ia palun päewakorra, juure minna.
lv k 1. .!. \V a n j a (jätkab): Niisamuti
on wastiitusole wõtmata [goorski weretÖö
korda saatjad.. .
.1 u h a I a j a K. VV i r m a: 'l'oie ei taha
päewakorra juure minna. Teen Teile teisi
korda märkuse. (Wahelhüue koha peält:

Ufrorski töö tiimil) amnestiat! ).
R k l . -I. W a n i ;i (j&tkab): Koik noori
inimesed, kes kurttöid töörahwa
wastu
korda saadawad, nood kuuluwad amne
alla ilma p a r a g r a h w i a , aga. töörahwa jaoks
paragrahwi oi leidu.
Teie wägiwalla
reshiim just sünnitabki wägiwalda ja wägiwald saal» ka murtud Wägiwallaga. Meie
rühm saah kõigi abinõudega wõitlema täieliku poliitilise amnestia poolt. Meie iühm
teeb aga sollelo seadusele teisel lugemisel
parandu-e. Moi" ei saa Belle seaduseelnõu
u mitte hääletada, kuigi ta ainult sõjawäejooksikutele amnestia annab, sest meie
tõstsime Wiimaste kasuks esimestena hääli.

\\\\u\
on imelik kuulda, et rääkides
kommunistide arwu kaswaqusest Kestis. Riigikogu liigi1 Abramson tõi ette selle nimekirja, ko.- on oma hääled annud kommunistidele ja tõendas, ei poolehoidjate arw
kommunistidele tõuseb; wäga imelik, et
l u n a Abramson, ko- klassiteadwust mõõdab kommunistina, mitte i-e ei ole kommunistik- läinud, waid edasi wiibib nende
,,mitteteadlikkude** hulgas. (Üleüldine naer.
Hüüded: Hästi öeldud! ).
oli mööda minnes öeldud; ma tahtsin peaasjalikult ainult põhjendada seda,
uus luua a Abramson siin klassisuja kohta
ètte tõi, nimelt, et toma minu sõnu õieti ei
tsiteerinud. Wõiks Weel paar «õna ütelda
põllumeeste kogude liideti herra Kiiwak'i
esinemise puhul, mis teatud muige Riigikogu liigete hulkas esile tõi - ma ei ütle.
"i esinemine ii just need muiged
esile tõi. .-ost inimese wõiraised on wäga
mitmesugused;
näituseks meie auwäärt
naabrite kommunistide hulgas on seltsi4mees Waida palju parem ettelugeja, kui
Allikso. Asi, milles ma herra Liiwak'ile
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wastu tahtsin waielda, on 24. weebruari
demonstratsiooni küsimus. Herra Liiwak ei
saanud aru, niis jaoks nia seda asja nimetasin. Mitte see ei oleks olnud iseloomustaw enamlaste nõrkuse kohta, et demonstratsiooni katset ei oleks tehtud, waid
just .-ee. et katset tehti, kuid nii wõrd
armetult... ja ma ütlen, et sarnased pooleminutilised demonstratsiooni katsed seda
ära ei teeni, et minuisuijusest, kommunistlikust hädaohust kõneleda.
Ei saa mööda pääseda ilma märkust
mata alalise Wenemaa poole näitamise
kohta. Ka Riigikogu liikme Soans*i arreteerimise asja arutamise juures tuli seda
eite. Austatud herrad, kõige peält ei ole

raéile, sotsiaaldemokraatidele,

Wenemaa

mitte eeskujuks mingis suhtes ja ma mõtlen
tänini, et ta ka teile seda ei ole; kuid teie
armastati^ ikka sinna, poole näidata; kui
teie tahate ennast wabandada ja puhtaks
pesta, sii- ütlete teie ikka — waadake
Wenemaa peäle, mis seal tehakse. Kui
Wenemaa! peaks wangistamised wäga suured olema, kui seal juba poliitilise meelsuse pärast inimesi wangistataks. siis ei
tohiks see ometi mitte mingil juhtumisel
seda tähendada, et ka Kesti demokraatlises
wabariigia seda wõiks sündida. Selles
wahe seisabki demokraatia ja diktatuuri
wahel. Teie. austatud herrad, kui teie. tõesti
demokraadid olete, ärge püüdke mingil juhtumisel demokraatia külge liita neid omadusi, mis on loomulikult diktatuuri juures.
Sellepärast ärge tulge sarnase wäitega
wälja, nagu herra Liiwak siin tegi. Xiisut wait esi wõiks õtse mingisugust
kättetasumist wälja lugeda. See küsimus
ei ole iseenesegi mingisugune kättetasumist» ega pantwangide küsimus, waid poliitilise' amnestia küsimus. Kas teie usute, et
need. kes niisuguste paragrahvide wastu
on eksinud, milles riigikorra kukutamise
katseteel räägitakse ja mida praegu põrandaalused kommunistid korraldawad.
et
need kes seda sõjaajal tegid, ka nüüd weel
heaks kiidawad. Kuriteod olid wäga lähedalt sõjapidamisega seotud. Siis oli sarnane situatsioon tekkinud, et meie kaaskodanikud, kes üleüldist riigikorra kukutamist kawatsesid, wälisele waenlasele sümpatiseerisid ja siseriigis waenlase kasuks
korda saata katsusid, mis aga iganes wõisid. See oli ay;a teatud kindlas vahekorras
sõjaga, selle sõjaga, mida meie peame
nimelt iseloomustama wähemalt esimestel
sõjapidamise kuudel. Inimesed, kes sarnastes tingimistes eksisid ja poliitilisi kuritegusid korda saatsid, ei tunnista seila
mitte enam õigeks. Suur protsent nendest
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kahjatseb oma, tegu; nendele sai selgeks, et
lugu ometi mitte nii ei olnud, nagu nad
mõtlesid. Mitte ainult kommunistid ei eksinud ja ei saatnud Kestis poliitilisi kuritogusid toime-, waid seda wõisid ka korda
saata kõik wanameelsed inimesed, sest
nende tahtmine seisis samuti selles, nagu
kommunistidelgi,
et
wenelastel
korda
läheks seda mässawat
prowintfii, mida
nemad oma wäljamaa lehtedes mitte ei
raatsinud nimetamata jätta. Wenemaale
uuesti tagasi wõita. Seda silmas pidades,
wõime tagant järele külma, kaine rahuga
arwata ehk lihtsalt uskuda, et nüüd suur
hulk. kellele nüüd tagant järele tagajärjed
selgusid, oma tegusid kahetsewad ja neid
mitte enam õigeks ei tunnista ja praegu
mitte enam Kesti riigi waenlaste hulka ei
a.-tuks. Teiseks oleks poliitilisel amnestial
üleüldse suur mõju ja mitte ainult siseriikliselt: ei. see oleks kena. samm. ka wäljaspool hinnataks seda sammu, kui tunnismärki. et Eesti wabariik kindlalt ja piisiwah seisab.
R k l . A. P a l w a d r o
(sd.): Mulle
näib tänastest läbirääkimistest, et Riigikogu liigete] on amnestiaseaduse eelnõust,
millega iseseiswad sotsialistid on esinenud,
wale arusaamine. Näib niisugune arusaamine olewat, nagu oleks iseseiswate sotsialisti dr eelnõu ainult klassihuwide seisukohalt kokku seatud ja nagu puudutaks
tema ainult töölisteklassi. Tõsi. osa paragrahwi.lest puudutawad eestkätt töölisi.
Peab aga siiski ütlema, et tema ei ole mitte
klassihuwide seisukohalt kokku seatud.
se-t seal on terwe rida paragrahwe. mis
töölisi üleüldse ei puuduta.
Iseseiswate
sotsialistide seaduseelnõu kokkuseadmisel
ei ole mõeldud mitte ainult üht klassi.
Isegi põllumehed, kes põllutööliste töökaitse-seadust rikkunud on. wõiwad selle
eelnõu järele amnesteeritud saada. Oleks
täiesti ekslik, kui Riigikogu wõtaks seda
küsimust nii, nagu oleks see eelnõu ühe
klassi huwides. Siin on nuhtlusseadusest
terwe rida paragrahwe ette toodud, millega
mitte ainult ühel klassil tegemist ei ole.
waid tingimata suuremal kodanikkude hulgal. Isegi pangaherrad ja majaomanikud
käiks mõnede parairiahwide alla.
Amnestiaseaduse eelnõu arutusel peaks
silmas pidama kaht asja. Esiteks, kas meie
lähemas minewikus on olnud niisugune
olukord, mis on erakordselt hõlbustanud
kuritegusid korda saata, teiseks, kas on
meie riikline kord nii tugew, et wõiks
mõtelda selle peale, et eksijaid erakorralistel tingimistel wõiks amnesteerida ja
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neid harilikku ellu juhtida. Mulle näib, et
olukorrad seltsimees A.-fi poolt õieti on
hinnatud Seimi, kui meie riik lõpulikult
-oiswaks üksusek- wälja kujunenud ei
olnud, õigustas asjade seisukord tingimata
riigi iseseiswuse wastu erakordset patustanust
Pean meele tuletama, et igakord ajaloo.- on peetud sõjaaega niisuguseks ajaks,
kus harilikult kodanikud kergemalt kuritegusid korda saadawad. Kui teie wõtate
vaatlusele rahwuswahelised rahulepingud,
.-us Leiate, et rahulepingus harilikult määratakse, et kodanikud, kes sõja kestwusel
poliitilisi ehk riigi iseseiswuse wastu kuri-
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mõned .,de jured" kätte tulewad, siis kõik
wõimaluseni olemas on paradiisi hakata
ehitama, töölistele Kestis. Asi on, tähendab, kõigeparemaa korras, meil ei ole
mingisugust pööret
karta,
mingisugust
korralagedust .Mispärast kardetakse siis
amnestiat anda? Kui olek* tõepoolest seisukord'kriitiline, et poliitilisest amnestiast
ei wõiks mõteldagi, siis oleks Walitsuse
esitaja siia tulnud ja sellest Riigikogule
teatanud. Igatahes seda kommisjoni poolt
ettepandud eelnõu ei tarwitse arutama
hakata; 11 lugemisel teda
parandama
hakata olek.- la-ke. Meie rühm sisuliselt
toitah suuremat osa iseseiswate sotsialistegewusi on toime saatnud, amnesteeri- tide ainnestiaeelnõust. Kõige otstarbekohalakse. See on rahulepingus harilikult ise- -ein oleks wastu wõtta ettepanek, mis
seiswaks punktiks, kui sõja tagajärjel kuju- meie partei rühma poolt tehti, et .-ee eelnõu tuleks kommisjoni tagasi anda ja
de- uus riik endisest riigiosast. Täiesti
loomulik ja arusaadaw peaks kõigile olema, koinmisjonile ülesandeks teha seda amnesei meie peaks hindama, olukorda, nagu tiaseaduse eelnõu laiendada.
aeda ennem ajaloos hinnatud on. Peale
R k 1. .1. T õ n i - s o n (rhw.) : Au.-tatud
sõja Lõpetamist oleks pidanud
otsekohe lahwa-aadikud!
Amnestiaseaduse eelnõu
amnestiaseaduse eelnõu arutusele wõtma, on tõesti seda laadi, et teda üleüldiseks
oleks pidanud kõiki neid kuritegusid, mis. amnestia andmiseks ei wõi soowitada, selsõjaajal korda saadeti, sel korral, kui mitte lepärasl oleks kahtlemata
soowitaw, et
<i olnud kindlasti wälja kujunenud riikline teniale ninu lus antakse ..osalise armuandise.-ei.-w us. uuesti käsitusele wõtma ja neid mise seadus", nagu seda tarwitatud on
sündmusi mitte hindama kui harilikku kuri- igas riigis, kus ühel wõi teisel juhtumisel
tegusid, mida harilikul ajal
needsamad mõne üksiku liigi kohta armo annet tehti.
isikud korda oleks saatnud.
Eesti b'ahwaerakonna rühm on arwamises,
öeldakse, ei riigiäraandlisi kuritegusid ei seda osalisi ainmannet mitte ej tuleks
põhjusel.
on toime saatnud ainult töölised, ainult eda.-i lükata, ühel ega teisel
kommunistid
Üks parempoolsetest kom- .Juba eelpool on kommisjoni aruandja selemisjoni liigetest teadis jutustada, et i-<'.Î-Ti tanud, et muu hulgas käib armuõnne 6Õja»
paolasto. s. o. sõjawäest
eomalhoidjate
mõned rikkad peremehed olid -õja algul
üle läinud enamlaste poole ja on praegugi kohta. Selle armuandega, tahetakse kätte
seal, kuigi nad kommunistid ei ole. Nad saada, ei selle inime.-teliigi poolt kordaoleks heameelega tagasi tuhnid, aga nad saadetawate kuritegude hulk mitte ei kas« i Saa. Olukord oli erakordne ja. -elle olu- uaks, ega edasi ei kosteks. Just nüüdsel
korra juures wõisid ka need isikud ioaia- ajal on nende inimeste seisukord iseäranis
raske, ja nuu- teame, kuidas kõigeraakewaid raskeid kuritegusid toime saata, kes
harilikul ajal seda mitte ei oleks teinud. luatr kuritegude juure- olid sagedasti põhjused, mis sõja läbi olid tekitatud. MitSee erakorraline seisukord nõuab meilt, et
meie seda, mida tol korral kuritööks nime- au I pool täidab see elanikka ahastusega.
et ei suudeta piiri panna kuritegudele. Kui
tati, uuesti rewideerimise alla wõtaks ja
põhimõttelikult
jujba tarwilikuks tunnistanüüd, ku- olukorrad teistsugused on. asjatakse neile inimestele aimu anda. siis peab
olusid ka teisiti hindaks. Teine küsimus
on. ka- praegune riikline seisukord nii kin- seda ruttu tehtama juba atstarbekohas
del on. et meie wõiks laiemat poliitilist seisukohast. Niisama tähtis on. ei sõja:
amnestiat anda. Siin kahjuks ei ole meie wäelised süüd, mi.- otsekohe sõjaoludes!
kuulnud Walitsuse esitaja sõna, nagu meie olid tingitud, andeksandmist leiaksid wõiSots.-dem. rühma liige K. Ast seda tähen- malikult pea. sest nagu teame, on seal
das. Meie ei ole ka senni weel kuulnud wäga palju inimesi, kes mitte igakord meelega, waid sõjaaja meeleolus leata.wa teo
Walitsuse esitaja arwamist amnestiaeelnõu
kohta üleüldse. Kuid nähtawasti pole riik- on korda saatnud. Ja nende kannatamist
line seisukord meil nii koikult, ei oleks lõpetada wõimalikult pea peaks meie püüe
karta iga silmapilk riigipööret jne. J u t t olema.
wastuoksa, umbes nädal aega taga-i e.ines
Aga see ei nõua ju weel mitte, oi
•siin wälisminister ja seletas, et kiu weel sellega armuandmist i;:
andeksandnii-t
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lõpetada, waid kui meie selle osalise
andeksandmise korda saadame, siis on meil
aega küllalt kõiki teisi süütegude-liike,
mille kohta armuandmine ja andeksandmine wõiks käia, arutada. — meil ei ole
sugugi keelatud, et meie kommisjonid edasi
töötaks, kas wõi iseseiswate sotsialistide
algatuse alusel ja wälja töötaks siis eelnõu,
mis rahuldaks neid õiglasi nõudeid. Ma
pean isiklikult ütlema, et Iseseiswate Sotsialistide Partei rühma esitajad on siin
palju tõsiseid fakte ette toonud, ja ei saa
mitte sala tn, et kui meie tahame oma demokraatlist riiki ebitada ja kinnitada, siis ei
saa meie mitte ei kättemaksmise. ei ka nii
nagu hoolimata wõimu peale lootma jääda.
waid meil peab tõesti olema niisugune riikline hingeolu, mis mitte ei tunne halemeelsust ja mis mitte ei lase riiki walitseda
kuidagi wiisi
sentimentaalsete
nõuete
järele, waid küs täiesti tehakse seda. mida
riiklised huwid nõuawad, kus tarwis kõige
peale walmis olla. aga kus mitte midagi ei
tehta rohkeni, kui riikline tarwidus noual»
— oldagu täis leplikkust ja. heldust. Demokraatia on kõwa just siis. kui tema täielik
on oma sisemise jõu ja enesekitsendamises
ning oma enese taltsutamises. Ja meie
teame ju wäga hästi, et kui meie wälistel
pealekäimistel
hädaohtude
waritsemine
rohkem tõuseb, kui iseäranis suur naaber
Wenemaa sisemisest halwatusest pääset»
ja ennast maksma wõib panna, et meil &Ü8
muud üle ei jäe kui käskida. Siis on meil
just tarwilik, et meie wõimalikult, iga
hinge, iga kodanikku oma hulgast, mitte ei
ajaks sunniteel. waid et mehed ise sunnitud oleks minema tulle. (Wahelhüüe pahemalt poolt: õ i g e ! ) . Ja selles mõttes peame
meie teeta tööd igal silmapilgul, kus
wõimalik ja kus see tarwis on, tegema oma
riiklises mõttes ia ometigi ei tohi olla
kuidagi wiisi hoolimata ja ei tohi selle
peale, nairu mõne sentimentaliteedi peale
waadata, waid kui riiklise tarkuse peale,
mis tõsise poliitilise nõude rahulduseks
armuandmised annab.
Aga selle juures ei wõi mitte teha jälle
sellest asjast mõnda poliitilist
näitust.
Rahwasaadik \V. Ernits on seda lühidalt
wäga ilusasti ära ütelnud; teataw kokkulepe on see andeksandmise akt siiski ja
sellepärast on tarwis, et üleüldist andeksandmise akti tema
ulatuses
üksikult,
rahuga ja põhjalikult arutataks. Kui praegune osaline andeksandmine korda saadetakse, siis wõetagu see üleüldine andeksandmine põhjalikult käsile ja wiidagu tema
täiesti riiklise tarkuse ja riikluse nõuete
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kohaselt läbi. Siis ei ole sugugi mitte wõimata, et wähemalt nende, kes esinewad oma
riikluse ja õigluse alusel ja pahemal pool
poliitilised põhimõtted ja nõuded saakrahuldud, selles mõttes oleks soowitaw, et
meie küll mitte praegust eelnõu tagasi ei
lükkaks, waid teda wahest mõnes üksikus
asjas, nõnda nagu nimetasime, muudaksime, aga üleüldise amnestia mõtte arutamisele ja wõimalikult pea selle teostamisele
asuksime, ilma et meie selle juures sammu
ei kõrwalduks.
(Wahelhüüe
pahemalt
poolt: Kas Rahwaerakond toetab?)
M.»
kõnelesin Rahwaerakonna nimel.
R k l. P. A br a m s o n ( i s j :
Rahwaerakonna esitaja kõneles, et amnestiaseaduse eelnõu ei tuleks mitte kommisjoni
anda, waid et esiteks tuleks kitsam amnestiaseadus maksma panna ja siis tuleks
asuda põhjalikuma amnestiaseaduse wäljatöötamisele. See on wildak seisukoht.
Sünnib see. siis kaob kommisjoni huwi. siis
tuleb kommisjonis palju teisi asju ja see ei
asu enam amnestia arutamisele. Kas Asutawas Kogus 61 olnud lugu minuti? Asutaw Kogu tuli kokku 23. aprillil ja :>. mail
andis ta wälja amnestiaseaduse, mis nii
wäga kitsas ja piiratud oli. Peale selle ei
tõstetud amnestia suhtes kunagi enam
küsimust üles. Mina arwan, see on ekslik,
kui rohkem lubatakse, kui antakse. Inimesed ootawad, ootawad seda paljulubatut.
kuid ometi ei tule midagi. Mina jään oma
endisele seisukohale: kui juba midagi lõigata, siis põhjalikult Lõigata.
Siin on meie amnestiaseaduse eelnõu,
mille iseloomu kohta sotsiaaldemokraadid
ütlesid, et see ei olla nii ütelda, puhas töölisteklas<i amnestia, waid selleks et ka kõiki
selle õigusemõiste alla mahtuwat ülekohut
ära lõikawat. Tehniliselt on ju asi niiwiisi,
et see paragrahw. mis karistab töölist, wõib
ka karistada mittetõelist Meid juhtis inimsuse põhimõte: ennemini 99 kurjategijat
õigeks mõista, kui üht õiget süüdlaseks
mõista. Teie amnestiat ei ole aga see põhimõte mitte juhtinud. See mõte on juhtnööriks olnud meie Iseseiswate Sotsialistide
Riigikogu rühma amnestiaseaduse eelnõus.
Sellepärast jään oma. endisele seisukohale:
see kitsas ja äärmiselt piiratud amnestiaseaduse eelnõu tuleks tagasi lükata ja
wastu wõtta meie Iseseiswate Sotsialistide
Riigikogu rühma poolt ettepandud amnestiaseaduse eelnõu.
Nüüd loen enese kohuseks tagasi tulla
selle põhiheli juure, mis läbi kõlab kõikide
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Riigikogu liigete, innu seas ka herra Ast'i
kõnedest. Kardinaalmõte kõigis neis kõnedes oli see, et kõnelejad ei a.-uwat riiklisel
-eisukohal, et pahemal poej istuwat isikud.
kes riiki ei tunnust a wat. Seda wäidet on
tuhandeis wariatsioonides korratud terwe
kodanluse hulgas, niinelt nii. et ühed asuwad riiklisel seisukohal ja teised mitte.
Minu herrad, ma taban teile ühe aabitsatõe iile mõne lausega seletusi anda. Ma
pean teile teatama, et ei ole olemas ei sotsialistide, ei kodanlaste seas inimesi, kes
eitaks riiki, kui sarnast. Mispärast? Kiik
on ju organisatsioon, kes peäl» muide inirneste elu, kee sunnitud koos elama, paremaks ja ilusamaks t enema. Kuid ajalooliselt on riigid nii wälja kujunenud, et riigis
on wõimu oma katte saanud teatud klass
ja senni on wa litsemu! suuremat öse riike
kapitalistide klass. Kõneldakse, et meil on
riik. Ma tahaksin heameelega teada, mis-lüjar-t riiki teie mõtlete? Kas niisugust,
mida tunnu.-tawad ka sots.-dem. pahemal
pool seiswad? Kiiki, kui sarnast tunnustame meie. Wahe seisab ainult selles, et meie
riigimõiste all mõistame mitte käputäie

kodanlaste ainuwalitsust, waid* ühiskondini organisatsiooni, kus õiglus ja wabadus
walitsemas.
lame oli higu meil hoopis
teine. Wõõra6 wõim eksploateeris meid ja
meie kodanlust.
Nüüd aga on wiimane

pukki saanad ja ekspluateerib omakorda
töötawat klassi, ainult töölist. Asi on
nii, et igal töölisel, kas ta kiitega ehk
peaga töötab, on oma riiklik ideaal ja
nimelt niisugune, ei Belles riigis kõik inimesed tööd peawad tegema oma oskuse
järele, et ühel klassil tarwis ei olek.- ääretut waewa liäha selleks, et teine klass,
mitte midagi tehes, priisata wõiks. Koik
peaksid nii ütelda, waewaga oma leiba
uima. Selle läbi saaks kokku hoitud
mida ära kasutada wõiks kõrgemate ülekannete peäle, leiduste peale tehnilisel alal

uniwersumi l&biUurimisele.
Meil Kestis on praegu kitsas kildkonna
walitsus, mis ainult oma klassi huwisid
ajah. (Rkl. K. Ast tähendab kõnetoolist mööda minnes:
Lugege
parem
Kingisseppa!). Kui pidustusi toime pannakse ja demokraatlise riigi terwiseks joo*
dakse. sii- on see ainult teataw näitemängu
etendus. — töölisteklass ei Saa sellest
demokraatsusest mitte mingisugust kasu.
Meie nõndanimetud demokraatsus on sarnane etendus, kui omal ajal Rooma katoliku kirikus, kus preester üksi inimesepoja
werd kõikide eest jõi. (Paremalt poelt: Kas
Teie ise ka usute, mida räägite?). Mina
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usun seda küll, mis ma räägin, kuid teie ei
usu seda ise. mida ilmale pasandate.
( Paremalt poolt: Walitseb ju ometi rahwa?
enamus, nagu walimised seda näitawad).
Walimiste juure tulen ma weel tagasi. Enamuse on saanud walimistel see klass, kelle
hulgas rohkem haritud jõudusid, ja kes
sellepärast suuremat agitatsiooni suutnud
teha. Iga inimene on elu külge seotud
tuhande» wäikese niidikesega ja kui üle
tema toowile wäikseltki wastu tullakse.
lepib inimene wähega ja läheb wõrku, kuhu
teda samase] teel meelitatakse. See on
põhjuseks miks töörahwas walimistel ei

Uiigikokku ega ka. Linttawohkogusee enamust pole saanud.
Meie ja teie riigi ideaali juure tuiles,
pean tähendama, et meie ideaal on sotsialistlik ühiskond, mida. waiimiskasti abil
maksma ei saa panna. Xii siis. kui meilt.
küsitakse, kas meie tunnustame (uesta wabariik! ja kui meile öeldakse, et meie ei asuwat riiklise! seisukohal, siis meie ütleme:
andke meile see riik. kus ka töölisel on inimesewäärilino elu. ku- töölisi maalt wälja
ei saadet t. andke meile niisugune riik, kus
on õiglus maksmas, kus inimesed on ühe-u-

gustöe elutingimistes, andke maale*niisugune
riiki, sest niisugusl riiki mõistab igaüks
tunnustada. Kui meil räägitakse riiklisost
seisukohast, siis peetakse silma.- ainult
kodanluse kitsaid klassihuwisid. kuna meie
riik on hoopis tei.-tsugusem. Xüüd. tullenende waielu-te juure tagasi, mis siin
amnestiaseaduse puhul maad leidsid, pean
ma wastama herra Krnits'ile. (Juhataja:
Kodukorra § 47 järide on Teil õigus ainult
lõ min. Sülla saada ja Teil on weel üks
minut aega). Herra Kruiis ülles, et iseseiswad ja kommunistid tekitawad meelega

waenuast meeleolu amnestiaseaduse wa.-tu.
Herra ErniU tahab n ä h t a w a s t , et peaks
amnestiat paluma. Mi.-pära-t peaks aga
Eesti töölistekla-s. kes ise on aidanud seda
Eesti riiki iile- ehitada, ja kes ikkagi siin
enamuses on. mi.-pärast Kesti töörahwas.
keda on petetud, mispärast peaks ta
amnestiat paluma, kuna tal seila täieline
õigUE on nõuda. Ma loeks seda töörahwa
kohta häbistawaks. kui ta peaks amnestiat
paluma. Kui sotsid esinewad niisuguse seisukohaga, nairu Ernits, et meie peame kelkäest midagi paluma, siis mina ütlen,
meie ei palu mitte midagi, waid meie
nõuame, et peab ülekohtule lõpp tehtama
ja selle asemele õigus jalul
mia.
(Juhataja helistab). Meie nõuame kärpimata amnestiat.
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Iv k 1. A. Il ;i n s e n (is.): Minul ei ole klass oma kaaswendadele. kes kodanluse
palju ütelda ja mina ei ole mitte jurist, et käes wangis, amnestia.
kõiki paragrahwi. 1 teada.
Mina
tahtsin
R k 1. \V. E r n i t s (éd.): Nagu siin
ainult puudutada peajoontes paari silmaRiigikogu liige Hansen tõendab, olewat ma
pilku, mis puudutasid amnestiaküsimust. ütelnud, et töörahwa pidada amnestiat
Eriti tahtsin mina toonitada, et see. mida . paluma, ennast, sellega alandades. Seda
ma ei ütelnud, ütlesin ainult, et ei pia.
ma täna herra Ast'i kõne puhul enesele
ette kujutasin, täitsa täide läks. Sots.-dem. amnestiat katsuma rumalale ähwardustega,
liige herra Ast esines käesolewal juhtumi- kätte saada. Teiseks tõendati weel, et, meil
sel täitsa nagu papp kantslis, püüdes oma olewat praegu wähemuse walitsus iöökogudusele, kodanlisea klassile, selgeks rahwa suurte hulkade üle. Ma pean lõpteha, et waadake, herrad, teie enda. huwi- pude lõpuks tähendama, e1 wastik on kuudes on käesolewal juhtumisel
täielise lata niisuguseid walesid. Tahaks, et neid
amnestia andmine. -la mina ei eksinud, et enam ei kuuleks! Riigikogu liige Abramsellel teatawad tagajärjed saawad olema. son seletas, et kodanlus on ajaloolise üle(Wahelhüüe rkl. J , Seljamaa poolt: Kas kohtu läbi terwe wõimu oma kätte saamid.
see halb oti?). .Mina ei kahelnud sugugi, Seda seisukohta edasi arendades peaks
wälja jõudma, arwamisele, et kogu ajalugu
et kui rahwaesitaia Ast weel paar niisugusi
augu
pähepuurimist
oma
maapealsest on mingi eksitus, mingi lollus ja sellest
kantslist ette wõtab, et siis asjast asja järgneb, et kogu olemine on ka üks suur
saab. (Rkl. K. Ast: Ja nii tulebki wiimaks lollus. Siin juures on kasulik meele tuleamnestia!). (Naer). (Wahelhüüe: Suure- tada Kanti tõendust, et igaüks mõõdab olepäralised mehed!). Mis kodanlaste südame mist selle aparaadiga, mis tema peas olepeäl seisab, seda, tuli ja awaldas rahwaesi- mas. Järelduse tegemise jätan austatud
Riigikogu liigete eneste hooleks.
taja Tõnisson, temal oli südame peäl soe
mis sünnib
K r o n s t a d t ja Petrogradis.
R k l . J. T õ n i s s o n (rhw.): Tahtsin
Tema toonitas siin. ei meil tuleb tõsiselt
esineda wäikese asjaliku märkusega ning
silmas pidada seda, olukorda, kuidas saab
tõendada, et mina tõin ello Rahwaerakonna
tulewikus
meie
wahekord
..tulewiku''
seisukoha, mis oli wõetud enne herra Ast'i
Weni Inaaga kujunema. Selleks juhtumikõnet.
seks tarwis eestlasi ühise lipu alla koonR k l . K. A s t i><\.): Peab rõõmustama,
dada, et nad kõik oleks walmis wõitlema
oma riiklise ..olemise" pärast, see olukord ei tänasel koosolekul amnestiaküsimust nii
on herra Tõnissoni poolt arwesse wõetud, pikalt-laialt on arutatud ja et nüüd see
et, kui meil tuleb tõsine pirukajagamine täitsa selge on i.-oseiswatole sotsialistidele.
Wene kodanlusega, meie ^riiklise iseole- kee amnestiaseadust ootasid, et minu ülesmise" pärast j;i sellepärast on käesolewal astumine wõiks selleks kaasa mõjuda, et
Kuid
juhtumisel herra Tõnisson täieliku amnes- wiimati tulebki üleüldine amnestia.
tia andmise poolt Kui see küsimus weel nähtawast] kordub siin seesama lugu, kui
päewakorraa ei olnud kerkinud, kui weel sõja. ärakaotamixlgi. Nii kaua kui meil
punast 1 Wenemaala rehkendati, senni kaua SÕda oli, jutustati, et sõda on suur kurjus,
ei tahetud amnestiast midagi teada. Nüüd et kodanlus (>i tee rahu ja proletariaadi
aga peame sellele osale
kurjategijatele weri woolab. \\\ü(\ aga, kui rahu oli kuulutatud, ei wõinud seda Kommunist line
amnestiat andma kiires korras. Mispärast
Partei mitte tunnustada. Niisama on lugu
ei räägi teie siis sellest awalikult. Mina ei
üleüldise amnestiaga. Xii kaua. kui meil
ole riigimees. (Wahelhüüe: Seda on näha!)
aga niipalju, kui mina ajalugu tunnen, tean leinast mitte juttugi põlnud, nõudsid kommina. et kodanlus igal teisel maal on nii- munistid üleüldist amnestiat. Kui aga wiimati selle asja wari juba ilmus ning oleiada
sugustel momentidel püüdnud suuremeelne
wõib. et poliitilist amnestiat antakse, siis
olla. on püüdnud massisi petta.
Eesti
püüab iseseisew sotsialist Hansen kõik Kelkodanlus on ka wististi nii mõndagi 'mia
leks teha, et amnestia wastu wõidelda.
herradelt õppinud. Need wekslid, mis siin
herra Tõnissoni suu läbi täna lendu Lasti, Rohkem mul midagi ütelda ei (de. (Rkl.
A. Hansen: Soowin edu osawale kõnele, ei
OTI wõkswekslid, nende wastu peab töölis- Teie ikka (dasi auku puuriksite!). Meie
teklass niisama 'umbusklik olema, nende poolt tehti ettepanek 1) et amnestia
realiseerimine «leheb niisama kui kõik duse eelnõu üleüldisesse kommisjoni ta'
muudki küsimused klassi «vahekordadest anda ja 2) et kommisjonile ülesandeks teha
Ainult onia, reaalse jõu läbi saab tõõliste- walmistada amnestiaseaduse eelnõu Riigi.'O
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kogule. Sel korral, kui meie rubin niiBUgUSe seisukoha wõttis, ja see oli enne
esimesi lugemist, oli wähem selgust muretsetud asjasse. \ü\\<\ aua. kus lootult oilj <'t
üleüldine kommisjon, hoolimata sellest, et
üks osa amnestiast ära teostatakse, ähmi
(Iise amnestia asja mitte maha ei mata. ei
Rahwaerakond üleüldise poliitilise amnestiaküsirause IÜeswõtmi3es1 osa wõtab, loobume
meie om.i esimesest ettepanekust, -oda
duseelnõu tagasi lükata ja üleüldisesse kommisjoni anda. ja toetame tema teisele lugemisele üleminemist, kuid teen
lisaettepaneku ja nimelt: Riigikogu üleüldisele
kommisjonile ülesandeks teha
• walmistada üleüldise poliitilise amnestiaseaduse
eelnõu Riigikogule ette panemisel
.j u h a t a j a: Lõpusõna on kommisjoni
aruandjal.
Iv o m m l s j o n i
arua ndja
•!.
P a r i k : Teen ettepaneku amnestiaseaduse
eelnõu I. lugemisel wastu wõtta ja II lugemisele üte minna.
.1 u h a t a j a K. W i r m a: Muie
panekuid enam ei ole. Ettepanek, ei
duseélnou kommisjoni anda. on Eaga
tud ja kõik on ettepaneku teinud, ei meie
amnestiaseaduse eelnõu I lugemise] w
iks. Need ettepanekud, mis on tehtud
eiswate Sotsialistide rühma poolt, ainult
soowitaw id. ei aluseks wõetaks teine
duseelnõu. Kuna ma saan aru, et I lugemise] saaI» wastu wõtta eelnõu, mis arutusel on olnud, ja "i Belle teise eelnõu kohta
niisugust ettepanekut ei ole. siis ei
seda seaduseelnõu täna oi wastu wõtta
ega tagasi lükata. Sellega on ainult üks
ettepanek, et üleüldise kommisjoni poolt
ettepandud seaduseelnõu [-sel
lugemisel
wastu wõtta ja tema II--ole lugemisele üle
minna, ning pealt» .-olle weel täiendaw- e
panek Riigikogu Sots.-dem. rühma pooli
Riigikogu üleüldisele kommisjonile ülesandeks teeks walmistada üleüldise poliitilise amnestiaseaduse eelnõu Riigikogule
tepanemiseks.
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Tõnisson oma poolt paranduse juure tegi.
Kes on selle poolt, et amnestiaseaduse eelnõu esimesel lugemisel wastu wõtta ja
toma teisele lugemisele üle minna, palun
käed üles tõsta. Kes wastu? Wastu ei olda.
S e l l e g.a
0n
a m n e s t ia 6e adu s e
c o i n õ r.
o e i me sel
Iu g e m i s e l
wastu wõetud.
Täiendaw ettepanek
on:
Riigikogu üleüldisele kommisjonile
ülesandeks teha — walmistada üleüldise
poliitilise amnestiaseaduse eelnõu Riigikogule ette panemiseks: selle ettepaneku
juure on parandus tehtud, wälja jätta sõna
..üleüldise"'. Panen selle paranduse hääletamisele. Kes on Belle poolt, et sõna „üleüldiso" wälja jätta? Kes wastu? Mui näih.
et wastu on rohkem. Kas nõutakse häälte
äralugemist? (Hüüe: P a l u n ! ) . Palun sekretääri hääled ära lugeda, kuna ma
paneku uuesti hääletamisele panen, i Hääletatakse). Hääletamisel on saanud ettepanek poolt
- IS häält ja wastu - 24
liaalt. S e e g a o n p a r a n d u s t a g a s i
l ii k a t u d.
Ma panen nüüd täiendaw a
ettepaneku terwelt hääletamisele, Kes on
tema wastuwõtmise poolt? Kes wastu? Ma
näen. ei wähemas wastu on. Kas nõutakse häälte äralugemist? (Hüüe: Ja muid u g u ) . (Hääletatakse weel kord. misjuures sekretäär hääli loeb). Hääli on
saanud ettepanek -1 poolt. 29 wastu.
M õ n d a o n s e e e t t e i» a ri e k t a g
l iik a t u d.
h'k I. A. R e i (so.): Mina arwan, et
niisugune hääletamise
J mli Bel
hää loi aniise korras kõigile asi mitte
solge ei olnud. Mina arwan, et esiieks
oleks pidanud hääletama seda ettepanekul
poliitilise amnestia kohta ja siis, kui üks
jagu seda nõuab, hääletama parandust
sinna jume. \ ü ü d tuli aga arusaamal i
sellest hääletamise tagajärjed, mis teistsuguse hääletamise korra juures mili
oleks tulnud.
J u h a t a j a K. W- i r m a: 'IVie i
i mingisugust ettepanekut

R k l . K. A s i
Iv k I. J. T 0 n i 3 S o tl 'liiw.) (kohalt):
uuesti hääletada,
l'alun sõna'
\ia teen ettepaneku tei
olewad hüüded).
ettepaneku- wälja jätta sõna ..üloüldi

(set): Teen
d u a l t poolt

ettepaneku
mittenõus-

J u h a t a j a K. W i r m a:
Rkl. J.
Tonisson'i pooli on tehtud teise ettepaneku • 10. Koosoleku J u h a t a j a K. W i r m a:
lõpetamine ja Palun rahu, Mingisuguseid
kohta parandus, nimele wälja jätta sõna
järgmise
koos- ettepanekuid enam ei ole;
..üleüldise". Xii on siis üks ettepanek, et
oleku
päewa
see päewakorra punkt on
amnestiaseaduse eelnõu esimesel lugemisel
määramine.
lahi. (Hüüded: Koosolek
ii wõtta ja toma teisele lugemisele üle
lõpetada!). Ettepanek on
minna ja sinna juure täiendaw ettepanek
tehtud
koosolekut
lõpetada.
Kas SOOWISots.-dem. rühma
poolt, millele
herra
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takse sõna selles asjas. Sõna ei soowita.
(Müra). \In palun raim! Panen selle ettepaneku hääletamisele. Kes on koosoleku
Lõpetamise poolt? Kes wastu? Wastu ei
olda. Ka.- tehakse mingisuguseid ettepanekuid järgmise koosoleku aja määramise
kohta? (Hüüded: Tulewal kesknädalal!
Juhatuse hooleks!). Kaks ettepanekut on
tehtud. (Hüüe: Tulewal teisipäewal!).
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Kolmas ettepanek on tehtud tulewal teisipäewal koosolekut pidada. Kas enam ettepanekuid ei ole? Ma panen hääletamisele.
Kes on selle poolt. ei juhatuse hooleks
jääb koosoleku aja määramine? .Mulle
näib, e t e n a m U8 s e l l e p o o l i o n.
Lõpetan koosoleku.
Koosolek lõpeb kell 9.10 min.

Algkirjale alla kirjutanud:
Riigikogu esimees 0. Strandman
Abiesimees K. Winna.
Abisekretäär VV. Pezold.
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