
Somija ievel Kallio
?i

Helsinkos, ^5. febr. Par Somijas
valsts prezidentu nākošiem 6 gadiem šodien
ar 177 no 300 balsīm, ievēlēts līdzšinējais
ministru prezidents Kallio.

Kad šodien, pīkst. 15, sākās elektoru
sapulce, Somijas valsts prezidenta ievēlē-
šanai, parlamenta zāle bija pārpildīta līdz
pēdējai vietai. Klātesošo starpā atradās arī
visi valdības locekļi, diplomātiskais kor-
puss, armijas vadība, augstākie valsts ie-
rēdņi, preses pārstāvji un t. t. Saskaņā ar
satversmi ministru prezidents Kallio pats
vadīja sēdi. Pēc visu elektoru uzsaukša-
nas, tūliņ sākās pirmais vēlēšanu gājiens.
Tā rezultāti bija sekojoši: par Svinhufvu-
du 94 balsis, par Kallio 56 un par Stolbergu
— 150, tā tad tikai par vienu balsi mazāk,
nekā būtu vajadzējis progresistu kandidāta
tūlītējai ievēlēšanai ar absolūtu balsu vai-
rākumu. Pēc 45 minūšu pārtraukuma sa-
pulce stājās pie otrā vēlēšanu gājiena, šo-
reiz aina bija pilnīgi citāda: par Kallio
177 balsis, par Svinhufvudu 104 un par
Stolbergu tikai 19. Kā no šiemrezultātiem
redzams, sociālisti jau pirmajā vēlēšanu
gājienā bija atmetuši savu kandidātu Tan-
rieru un balsojuši par Stolbergu, bet otrā
gājienā nostājušies aiz Kallio.

Jaunais valsts prezidents stāsies amatā
ī. martS. Tai pašā laikā notiks ministru
kabineta pārveidošana.

Jaunievēlētais Somijas valsts prezidents
Kiesti Kallio kopš pag. gada oktobra
ir Somijas valdības galva. Viņš ir 64 ga-
dus vecs, pēc aroda lauksaimnieks un ir
ari somu zemnieku partijas līderis. Kā
zemnieku pārstāvis Kallio jau pirms kara
rosīgi darbojās sabiedriskā ' laukā. 1907.
gadā viņu pirmo reizi kā zemnieku parti-
jas pārstāvi ievēlēja toreizējā seimā. Pēc
tam viņš vairākkārt ievēlēts par seima
priekšsēdētāju. Pēc neatkarīgās Somijas
nodibināšanās viņšbija tas, kas izstrādāja
Somijas 1918. gada agrārreformas likumu,
kas nosaukts viņa vārdā par „lex Kallio"
Pirmos neatkarīgās Somijas pastāvēšanas
gados viņš bija zemkopības ministrs un
viņa valdībā arī notika šī likuma piemēro-
šana. 1922., 1924., 1925. un 1926. gadā
Kallio atrodas somu valdības priekšgalā
1936. gadā viņu iecēla par Somijas valsts
bankas direktoru, šī iecelšana nodod labu
liecību par Kallio kā saimniecisku darbi-
nieku. Kallio nereti ir ņēmis vārdu arī ār-
politiskos jautājumos. īsi pirms valdības
maiņas, pagājušā gada 2. oktobrī teiktā
runā viņš arī.pieskārās ārpolitiskām pro-
biemfinf, uzsve^danis, Ita-Somijas - Skandi-
nāvijas orientācija'jāpapildinot ar sadarbī-
bas izveidošanu ari uz dienvidieni."

Itāli pirmo reizi atzīst itāļu
nodalās Franko armijā

M. Parīzē, 15. februārī. „Temps
korespondents no Romas ziņo,ka itāļu prese
beidzot atmetusi klusuciešanu par itāļu
brīvprātīgiem Spānijā. Tiešais ierosinā-
jums, domājams, bijis „Manchester Guardi-
an" raksts, kas Malagas ieņemšanu skaid-
riem vārdiem raksturoja kā „itaļu uzvaru".
Itāļu laikraksti tagad spiesti atzīt, ka Spā-
nijā tomēr cinas itāļi, bet pasvītro, ka tie
turp aizbraukuši ,.brīvprātīgi."

„Gazetta del Popolo" atrod, ka neesot
nekā dīvaina apstāklī, ka Spānijā cīnoties
itāļu brīvprātīgie, reiz tur saplūduši brīv-
prātīgie no visām pasaules valstīm. Tā
kā vispār zināms itāļu jauniešu noskaņo-
jums, varot droši teikt, ka viņi Spānijā
kaujoties ar sarkaniem.

„Regima fascista" izsakās vēl skaidrā-
ki, jo raksta — „Mūsu jaunatne nemaz ne-
nogaidīja notikumu sarežgīšanos, lai cieši
slēgtās leģionu rindās uzbruktu civilizāci-
jas ienaidniekam un nāvīgi sakautu starp-
tautiskos neliešus, kas cīnās zem Kabaljero.
Saka, ka pēdējā laikā visdrošsirdīgākie jau-
nekli, izvairoties no valdības pārraudzības,
aizbraukuši uz Spāniju, lai savu sajūsmu
piedāvātu ģenerālim Franko. Mums nav
iespējas pārbaudīt šīs ziņas, bet ja tās pa-
tiesas, mēs varam tikai izteikt savu gandarī-
jumu un lepnumu. Mēs esam pārliecināti,
ka šī jaunekļu piedāvājumu sekas būs uz-
varas stundas tuvošanās."

Franču kreisā prese pieprasa arī likumu iz-
vešanas aizlieguma atcelšanu. -Pēdējās zi-
ņas stāsta, ka karaspēka parādē Salamankā
ieradušies 2000 itāliešu brīvprātīgie unifor-
mās un 4 vācu lauka baterijas. Ar to ļoti
neapmierināta visakreisā prese un pat sPo-
pulaire» kādā ievadrakstā izsakās tik no-
zīmīgi, ka politiskās aprindas gaida Blūma
politikas maiņu.

2000 itāliešu formās nacionālistu
karaspēka parādē

N. Parīzē, 15. februāri. Parīzes krei-
sie laikraksti ar lielām bažām vēro lielo
itāliešu un vāciešu skaitu nacionālistu rin-
dās Spānijā. Arvien biežāk paceļas balsis,
kas prasa atteikties no Francijas līdzšinē-
jās neiejaukšanās politikas. Laikraksti ap-
galvo, ka nacionālistu dienvidu armijā esot
ap 50.000 itāliešu un 20.000 vāciešu. Mala-
gas iekarošanā esot piedalījušies 30.000 itā-
liešu. Vāciešu visvairāk esot artilērijā. —

Mincheneš arķibiskaps protestē pret
konkordāta pārkāpšanu

Lta. Berlīnē, 15. februāri. (Ha-
vass), Mincheneš arķibīskaps kardināls
Faulhabers vakar savā sprediķī skarbi pro-
testēja pret to, ka nacionālsociālistiskās
valdības iestādes pārkāpjot konkordātu
starp Vāciju un Vatikānu, kaut gan šis
konkordāts 1933. gadā esot parakstīts kā
brīvi noslēgts līgums. Ļaudis tagad runā-
jot, ka konkordāts espļ noslēgts vienīgi no-

lūkā iegūt laiku, lai tad vēlāk, „kad ceļš būs
brīvs", varētu iznīcināt Vācijā katru baz-
nīcas iespaidu. Valdibas iestādes konfiscē-
jot „gana vēstules, slēdzot konfesionālās
skolas, apcietinot garīdzniekus, apķīlājot
baznīcas īpašur s un t. t. Bet konkordāta
laušana varot nopietni satricināt ārzemju
uzticību Vācijas dotam vārdam.

Nacionālistu lidmašīna
uzbrukusi angļu karakuģiem

Lta. Londonā, 15. febr. Angļu- -Iz
nīcinātājiem „Havlock" un „Gibsy" izda-
rīts uzbrukums 15 jūras jūdzes.no Almeri-
jas (Vidusjūrā). Kāda lidmašīna nometusi
6 bumbas, bet tās mērķi nav ķērušas un
abi iznīcinātāji turpinot savu ceļu uz Mal-
tu. Pēc Havasa korespondenta informāci-
jas lieta grozoties ap spāņu nacionālistu
lidmašīnu. Sakarā ar šo starpgadījumu
angļu valdība esot uzdevusi savam pārstā-
vim pie spāņu nacionālās valdības izteikt
stingru protestu. - i

Vitauta Liela goda zīmes
Valsts prezidentālu
; i . ' ? ? ' '-: '?'? ? '—-- :

ValsU prezident» Dr. K. Ulmanis vakar pieņems Lietuva» izglītība* ministru J. Tonkunu; riņn «ti-
cīga priekša Lietuva* sūtni» Latvijā V. Vileišis (pa kreisi). . ,. ;.

Lietuvas izglītības ministrs prof. J. Ton-
k u n a s vakar priekšpusdienā sūtņa V.
Vileiša pavadībā ieradās pilī, kur viņu
audiencē pieņēma valsts prezidents K. Ul-
manis. Sūtnis V. VileišisPrezidentam pa-
sniedza Vitauta Dižā ordeņa ķēdi, ar kuru
apbalvo tikai valdniekus un, valstu galvos^
Līdz ar ķēdi sūtnis V. Vileišis valsts prezi-
dentam K. Ulmanim nodeva Lietuvas valsts
prezidenta A. Smetonas šādu vēstuli:

„Dārgais, Lielais Draugs, gandrīz trīs
gadi pagājuši kopš mūsu zemes kopā ar
draudzīgo Igauniju saistītas savienības un
kopdarbības formālām saitēm, šis laika

sprīdis liecina, ka paredzētā kopdarbība no
rit bez traucējumiem, un ka varam liktuz to
labas cerībās nākotnē. Blakus formālām
saitēm,: lietuvju un latvju tautas vieno vēl
stipras pastāvīgās iedzimtas asins un kopē-
jās izcelšanās saites, tāpat kā abu tautu ne-
salaužamā griba paturēt un jo vairāk no-
stiprināt savu zemju neatkarīgas valstsstā-
vokli, šo jūtu vadīts sūtu Jums, Dārgais
Prezidenta kungs, Vitauta Lielā goda zīmes
un lūdzu tās pieņemt. Pagodinos izteikt
Jums, Dārgais, Lielais Draugs, sirsnīgusno-
vēlējumus Jūsu personīgai laimei un novē-
lēt cēlai latvju tautai labklājību.",

Vācijas ierēdņu pārstāvis Rīgā
Šovakar Rīgā ieradīsies Vācijas ierēdņu

arodu organizācijas priekšnieks Hermanis
Nēfs. Latvijas valsts atbildīgo darbinieku
biedrības uzaicinājumā viņš parīt, pīkst. 7
vak. ,.Brīvās Zemēs" zālē, Blaumaņa ielā
3840, runās par Vācijas valsts pārvaldes
pārveidošanu un Vācijas valsts ierēdņu stā-
vokli.

Šušnigs novēršas no B@rlīfi@s
raksta, ka šušnigs nostājoties uz Habsbur-
gu restaurācijas platformas, tā tad, pret Vā-
cijas politiku. Austriešu jaunais kurss to-
mēr varot būt sekmīgs tikai tad, ja to no-
pietni atbalstīs vairākas lielvalstis. Par Itā-
liju jāšauboties, vai tā varēs un gribēs at-
raisīties no savas draudzības ar Berlīni.

Tādēļ atliekot domāt, ka šušnigsrēķinās ar
atbalstu no Francijas, Anglijas un varbūt,
arī Mazās antanteš puses. . !

Lta. Parīzē, 15. februārī. Komentē-
jot Austrijas kanclera šusniga lielo runu,
franču prese saskata viņā zīmi, ka Vīnes tu-
vināšanās Vācijai apstājusies. Līdz ar to
laikraksti jautā, vai šušnigsneesot sev no-
drošinājis stipru atbalstu no citas puses, ja
viņš grib novērsties no Berlīnes. ,.Oeuvre"
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Lietuvasvalstssvētkos
šodien lietuvju tauta svin savus nacio-

nālos svētkus, neatkarības un brīvības de-
viņpadsmito gada dienu. Jaunais 1937. gads
tn šī svētku diena ļauj lietuvju tautai ar
gaišu skatu vērties nākotnē. Padarītais
darbs un šī darba sasniegumi visā valsts
dzīvē, tas jaunais gars, kas apņem visu
tautu, padarīs šos svētkus par īstu prieka
dienu. Kad š!s dienas rītā pār Lietuvas
ciemiem un pilsētām pacelsies nacionālie
karogi, kad nacionālo organizāciju rindas
un līdz ar tām visa lietuvju tauta dosies
pie brīvības cīņās kritušo pieminekļa, lai
godinātu tos, kas ar savām asinīm ir pir-
kuši Lietuvas neatkarību, kad lietuvju
tautas vadonis valsts prezidents Anta-
nasSmetona ar uzmudinošiem vār-
diem atkal ies pie savas tautas, tad arī tie,
kas ārpus Lietuvas robežām vērojuši šīs
valsts un tautas dzīvi pēdējā laikā, varēs
priecāties par Lietuvas sasniegumiem, va-
rēs priecāties līdzi Lietuvas svētkos.

Mēs labi zinām, kāda svētība, ja tauta
var paļauties savam vadonim. Lietuvju tau-
ta ir pateicīga savam vadonim par visu labo,
kas tai pēdējos gados dots. Valsts prezi-
dents Antanas Smetona ar drošu roku un
dzelzs gribu palīdzējis savai tautai pārva-
rēt visas grūtības, palīdzējis iet no
sasnieguma pie sasnieguma, palīdzējis uz
dažādu pārvērtību laiku un ārdošu spēku
drupām celt atjaunotās valsts ēku.

Pēdējie gadi Lietuvas valdībai nav bi-
juši viegli gadi. Tumši spēki centušies ār-
dīt zemes mieru un tautas vienprātību. Ja
nu tagad valsti valda miers un kārtība, ja
lielā mērā novērstas arī saimnieciskās
grūtības, ja vairojas tautas labklājība, kas
vērojams ar tautas pirktspēju palielināša-
nos, ar normālu nodokļu ieplūšanu, ar
lauksaimnieciskās, rūpnieciskās un tirdz-
nieciskās rosības pieaugšanu, tad, sapro-

tams, ka vārdi par lietuvju tautas vienību,
par visu tautas slāņu stingrāku saslēgša-
nos ap savu vadoni un valdību, nav tikai
vārdi. 10 gadus ilgajā laikā, kopš atskanēja
aicinājums tautai vienoties pāri partijām
un šķirām, lietuvju tauta pārliecinājusies,
ka autoritārais režims ir darba režims, kas
nodrošina panākumus.

Līdz ar valsts celšanas darbu notikusi
arī tautas politiskā pāraudzināšana līdz
tādai gatavībai, savu saimniecisko un kul-
turālo vajadzību atzīšanas skaidrībai, ka
pati tauta ar neaptumšojamu skatu var
piedalīties sava likteņa lemšanā. Un arī
te, izejot no Lietuvas īpatnējiem apstāk-
ļiem, ir atrasts savs ceļš. Nacionālā vuldība
10 gadu darbības laikā ir tikusi tik tālu,
ka tā pagājušā gadā savai tautai varēja dot
nacionālo seimu, atbrīvotu no partiju inte-
resēm un saistībām, no grupu un grupiņu
ārdošās darbības.

Atzīmējot atsevišķus svarīgākos noti-
kumus valsts dzīvē, vispirms jāmin iegu-
vumi saimnieciskā laukā. Pateicoties Lie-
tuvas ministru prezidenta un finansu mi-
nistra J. Tubeļa lietpratīgai vadībaiv pēdējā
budžeta gadā ir izdevies nostiprināt ārējas
tirdzniecības aktīvu, izlīdzināt valsts bu-
džetu un uzturēt lita stabilitāti. Daudz
darīts ari satiksmes jautājumu kārtošanā,
jolabu ceļu izbūvēšana arī Lietuvā palīdzē-
jusi celt it sevišķi lauksaimniecisko kultū-
ru. Daudz pārkārtojun.u uz labu ir arī sa-
biedrisks palīdzībā. Nodibināta darba ka-
mera. Pārkārtota un paplašināta slimo ka-
su darbība. Stājusies spēkā piespiedu ap-
drošināšana pret nelaimēm darbā un citi
strādnieku nodrošināšanas uzlabojumi.
Tikpat ievērojami sasniegumi arī kultūras
dzīvē. Jaunais skolu likums nolīdzinājis
vecos trakumus un nepilnības. Visā "emē
pacēlušies daudzi jauni skolu nami. Darbā

stājušies simtiem jaunu skolotāju. Ar jau-
no preses likumu lietuvju prese iztīrīta no
nevēlamiem un traucējošiem elementiem.
Lietuvas universitāte nostājusies uz tā pa-
mata, kas nodrošina jaunatnei sekmīgu
darbu, tiecoties pēc augstākās izglU'bas.
Pie valsts padomes nodibināta komisija,
kas sagatavo jaunu civīlkodeku. Kopīgiem
spēkiem pati tauta nākusi talkā savai val-
dībai un armijai, lai nodrošinātu arī tautas
brīvību un valsts neatkarību. Ieroču fon-
dam saziedo tas ļoti ievērojamas sumas. Na-
cionālai audzināšanai izveidota orgnizācija,
kas aptver visu valsti un visu tautu, kas
gādā, lai jaunais gars un jaunā laika idejas
dziļi nosēstos tautas apziņā un izteiktos
kopējos, lielos darbos.

Lietuvas pagātni, tagadni un nākotni
raksturo tie vārdi, ko Listuvas valsts pre-
zidents Antanas Smetona nesen teica tau-
tiņinku savienības sanāksmē. „Arī Lietu-
vai pēckara gados bangojošā tautu jūrā bi-
ja jāpārdzīvo daždažādas vētras. Ne vien-
reiz vien bija jāraizējas par savas valsts
iekārtu, kura šodien ir tautas pārstāvnie-
cības un valdības darba ņrogramā, kā -lēns
no nopietnākiem uzdevumiem. Bet Šeit
mēs neesam vieni. Arī mūsu tuvākie kaimi-
ņi latvieši un igauņi tāpat domā par savu
konstitūciju pārkārtošanu. Mums gan,
varbūt, vairāk jāsteidzas kā citiem, Jo
1938. gadā, atklājot pirmo seima sesiju, šai
problēmai jābūt jau izlemtai. Tas nav
viegls darbs. Mūsu ta<yadējā konstitūcija
ir jau trešā". Un tālāk: „Mūsu lautas
stiprums nāk ne tikai no mūsu slavenās
pagātnes, bet arī no mūsu tagadējā plān-
veidīgā darba, no mūsu ciešas paļaušanās
uz saviem spēkiem, no tās dzīvotspējas, ku-
ra vēl nemodināta slēpjas masu zemapziņā.
šo dzīvotspēju ar pāraudzināšanu mums jā-
dara apzinīgu."

Aug talcinieku rindas
Sirsnīgi pateikdamies par plašo atsau-

cību lielajam tautas un tēvzemes mīlestī-
bas darbam, valsts prezidents K. Ulmanis
apstiprinājis sekojošus ziedojumus Uzvaras
laukuma izbūvei:

Latvijas tuberkulozes apkarošanas bied-
rība ziedojusi 5.185 ls, Latvijas tiesnešu
biedrība 500 ls, Latvijas tautas universi-
tātes mācības spēki un klausītāji 386,15 ls,
765. Cimzes mazpulks Kacēnos 10 ls („Mū-
su mazais ziedojums nāk no karsti puksto-
šām sirdīm tēvzemei, Vadonim un labākai
nākotnei") , Kalsnavas 2. pakāpes pamat-
skolas audzēkņi un 538. mazpulks 10 ls
(„Savās mazajās sirdīs dzīvojam līdzi lie-
lajiem un skaistajiem Vadoņa aicināju-
miem"), remontstrādnieks Lazdukalnā Pē-
teris Kutka 5 ls, Pēteris Līzenbergs Vec-
svirlaukas pagasta Bozēs 6 ls, Valsts zemes
! ankas Liepājas nodaļas darbinieku krāj-
aizdevu sabiedrība «Taupība" 30 ls, Ren-
cēnu piensaimnieku sabiedrība 80 ls, bet
tās darbinieki 15 ls, Jēkabs Feigelsons Rī-
gā 5 ls, D. Apta spiestuve Rīgā 57,28 ls,
1. Rīgas atlētikas kluba biedri un sportisti
116 ls, A. Lukevics Jelgavā 5 ls, J. Barops
Rīgā 50 ls, Paulis Rasiņš Rīgā 25 ls, 40.
Vārmes mazpulks 8.80 ls un sekojošiR'gas
namsaimnieki pēc šejienes namīpašnieku
biedrības savākto ziedojumu saraksta:
Emīlija cēsnieks 20 ls, Malachejs cvetkovs
15 ls, Richards Reinholds Hansens 10 ls,
Anna Ogriņš 3 ls, Anša Zilberta mantinie-
ki 5 ls, Kārlis Krūmiņš 3 ls, Kārļa Feldma-
na mantinieki tikpat, Emīlija Franckevičs
7 ls, Fanija Okuņevs un G. Reinholds 10 ls
katrs, Kārlis Mikelsons 2 ls, brāļi Levinso-
ni Elizabetes ielā 41-43 — 25 ls, Ādolfs un
Paulīne Taubes 35 ls, Irēne Dumpe 3 ls, Jē-
kabs cīrulis - Dreimanis 2 ls, Alberts Ro-
māns, Elvīra Balodis, Roberts Dambītis un

A. Lejassauss 200 ls, Fricis Dekmeiers 20
ls, Jānis Ziemelis 2 ls, bet Ādams Lācis un
Ludvigs Ibsens 5 ls katrs.

Kopā ar iepriekšējiem ziedoti —
1.407.248,13 ls.

Sabiedrība A. Rudzīts un T. Fogels zie-
dojusi Rentgena aparātu „Rufix", J. E.
Braslis un Co tvaika siltūdens aparātu ar
jaudu 100.000 kal. st. un Ede Biezais un
Edvards BundžaRīgā 20 kbm ķieģeļu lūzu-
mu katrs.

Vladimirs Grāvītis Liepnā pieprasījis 2
loterijas biļetes, Usmas pamatskola — 1,

skolas pārzinis Kārlis Meiers turpat — arī
1 (biļeti atstāj Uzvaras laukuma komite-
jas īpašumā), Gustavs Ulrichs Rīgā — 1,
J. Barops Rīgā — 1 un 5 viņa darbinieki
katrs 1.

Kopā ar iepriekšējiem pieprasītas —
15.911 loterijas biļetes.

Ziedojumus pieņem
pasta tekošā rēķinā Nr. 6000, Latvijas ban-
kas tekošā rēķinā Nr. 4747, Latvijas kre-
dītbankas tekošārēķinā Nr. 1100 un Uzva-
ras laukuma izbūves komitejas sekretariā-
tā — pilī.

Tiesnešu biedrība
kopā ar dāmu komiteju ziedojusi, atzīmējot tiesu pila pamatakmens likšanu. Abas
šīs celtnes — tiesu pils un Uzvaras laukums būs mūsu laikmeta liecinieki nacionālās
Latvijas uzvarai un vienībai.

Tuberkulozes apkarošanas biedrības prāvais ziedojums nācis kā iepriekš pare-
dzētā puse no viņas 14. naudas loterijas atlikuma. Tādā kārtā, kopjot savu plašo
darba lauku, šī tautas veselības aizsardzības organizācija pievienojusi savu vārdu
arī lielajai tautas talkai.

1. Rīgas atlētikas klubs, kas drīz varēs atskatīties uz 50 gadu darbību, savu devu
savācis starp kluba biedriem un sporta veicinātājiem. Ziedojis priekšsēdētājs K.
Grauers, J. Plaudis, K. R. Treimanis un daudzi citi.

Jaunatnes vārdā šoreiz Vārmes mazpulks apliecina valsts prezidentam K. U 1
manim: — Mūsu labākās domas, mūsu dedzība pieder Jums un Jūsu mūža darbam

v

Šodien Lietuvas valsts svētku svinības Rīgā
Vakar, pēc audiences pie valsts preziden-

ta K. Ulmaņa, Lietuvas izglītības ministrs
prof. J. Tonkunas, kopā ar Lietuvas
sūtni un sūtniecības darbiniekiem Brāļu ka-
pos nolika krāšņu vaiņagu ar Lietuvas na-
cionālām krāsām. Pēc atgriešanās no Brā-
ļu kapiem, prof. J. Tonkunas apmeklēja ār-
lietu ministru V. M u n t e r u un izglītības
ministru prof. A. T e n te 1i. Pēdējais par
godu Lietuvas viesim rīkoja brokastis, ku-
rās vēl piedalījās ārlietu ministrs V. M u n-
ters, satiksmes ministrs B. Einbergs,
izglītības ministra biedrs J. č a m an i s,
Rīgas pilsētas galva R. Liepiņš, Lietuvas
sūtnis V. Vileišis, militārais pārstāvis plkv.
Jakutis un latviešu-lietuviešu vienības pār-
stāvji.

Pēcpusdienā Lietuvas sūtniecībā bija

pieņemšana, kurā ieradās valdības locekli,
Lietuvas izglītības ministrs prif. J. Tonicū-
ms, diplomfti, valsts un saoisdriskie darbi-
nieki, mākjms un kultūras u-stāžu vadītāji
un šejienes lietuvju kolonija^, pārstāvji.

Šodien Lietuvas valsts svētku svinības
Rīgā ievadi» svinīgs dievaalpojums Sv.
Franciska ixi7nīcā, pīkst. 10 r':tn Pīkst. 2,
pie Lietuvas sūtņa notiks pusdienas. Svi-
nīgais svētku akts sāksies pīkst. 8 vakarā,
Armijas virsni'ku klubā.

Ievadrunu teiks latviešu-ketuviešu vie-
nības priekšnieks inž. J. Rīteris un pēc tam,
runās satiksmes ministrs B. En.bergs. Lie-
tuvas izglītības ministrs pr<>f. J Tonkunas
un citi. Knicertdaļā uzstāsies no Lietuvas
iebraukušie mākslinieki.

P|aviņās iesvētīs Jaunu slimnīcu
Latvijas Sarkanā Krusta Pļaviņu nodaļa

savu darbību uzsāka Latvijas atbrīvošanas
cīņu laikmetā. Nodaļas pirmais uzdevums
bija iekārtot un uzturēt slimnīcu ievainoto
karavīru ārstēšanai. Atbrīvošanas cīņām
beidzoties, nodaļas slimnīcas uzdevumā pa-
lika vienīgi privātpersonu ārstēšana. Darbī-
bai paplašinoties, nodaļas valde slimnīcas
īapašumā iegūst tagadējo namu L. Krasta

ielā Nr. 1,kura galīga izbūvēšana un jaunā
korpusa uzcelšana un iekārtošana pabeigta
1936. gadā. Jauno slimnīcu iesvētīs 21. feb-
ruārī. Patlaban slimnīcas rīcībā ir telpas 45
gultām. Priekšzīmīgi iekārtotas operācijas
un pārsējamu zāles, ambulance, rentgena,
fiziko-terapijas un zobārstniecības kabine-
ti. Atsevišķā nodaļa ierīkota dzemdētājām.
Slimnīcu vada Dr. L. Kaufmanis, par asis-
tenti un rentgenologi darbojas Dr. E. Egle
un par ārsta konsultantu Dr. A. Neilands.
Zobārstniecības kabinetu vada E. Putniņa.
1936. g. nodaļas darbību vada valde, ar
priekšnieku Dr. A. Neilandu, biedru J. Din-
gu, kasieri agr. K. Ķevieti, sekretāru P. Lā-
cīti un valdes loceklikāpt. P. Lielupu un A.
Neilandu. Revīzijas komisijā: O. Zvaigzne,
kāpt. H. Stūrmanis un A. Bočkis.

Ticība jauniem darbiem
Daudzo apsveikumu un vēstuļu vidū, ko

valsts prezidents K. Ulmanis vakar saņē-
mis no laukiem un pilsētām, ir arī šāds
Valkas apriņķa zemnieku dienu dalīb-
nieku raksts; .

„šodien mēs, kuplā skaitā pulcējušies
Valkā no laukiem un pilsētām, pirmā lielā
zemnieku dienā, lai kopīgi pārrunātu un
izspriestu, kā celt un veidot tālāk Jūsu va-
dībā mūsu novada iedzīvotāju labklājību,
darba rosmi savā pagastā, savā sētā un
kopdarbā, lai ar dedzību un neatlaidību iz-
koptu katru mūsu zemes pēdu, sūtām
Jums, augstais Vadoni, sirsnīgus Zicmeļ-
latvijas zemnieku sveicienus. Izsnkām
Jums, augsti godātais Prezidenta kungs,
savu prieku un pateicību par lielām rūpēm
un gādību tālumnieku dzīves celšanā. Mēs
atceramies tos daudzos gadus, ko Jūs esat
pavadījuši Ziemeļlatvijā, neatlaidīgā lau-
ku dzīves celšanas darbā, atceramies Jūsu
dedzīgos, dzelzs gribaspilnos mudinājumus
ar lepnumu iet lauku darbā, kas deva ticī-
bu mums jaunus darbus sākt un iesāktos
galā vest, ticību zemes arāja darbam, ze-
mes un darba svētībai. Mēs ar lepnumu pie-
minam tās dienas, kad Jūs Valkā pirmais
likāt pamatus plašākam latvju zemnieku
sabiedriskam darbam, kad Jūs pirmais
Valkā, pirmo reizi mūsu zemē, pēc dau-
dziem gadu simtiem augsti pacēlāt un vaļā
tinat latvju sarkan - balt - sarkano karo-
gu, kam solāmies uzticīgi kalpot."

Cēsu amatnieki raksta:

«Augsti godātais Valsts prezidenta
kungs! cēsu amatnieku biedrības dibināša-
nas sapulces dalībnieki, uzsākot savas dar-
ba gaitas, sūta Jums vissirsnīgākos uzticī-
bas apliecinājumus un pateicību par Lat-
vijas amatniecības izveidošanu un amat-
nieku apvienošanu vienā lielā saimē".

No Šalanajas Prezidentam pienācis
šāds raksts:

„Mēs, Salanajas krāj-aizdevu sabiedrī-
bas biedri, sapulcējušies šodien pilnā sa-
pulcē, izsakām savu dziļāko pateicību par
centrālā kooperatīva „Turība" un citu lat-
viešu saimniecisko organizāciju nodibinā-
šanu. Mēs solāmies visiem spēkiem atbal-
stīt Jūs, tautas augstais Vadoni un sekmēt
no Jums uzsākto latviešu tautas saimnie-
cisko uzvaras gājienu pretim lielākai ua
spožākai tautas labklājībai."

Trešdien, 17. februāri Sakums f 1.30

Hipodromā rikšošana
Nākošās sacensību dienas ' 21. un 28. februārī
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1) Jaunākā Latvijas skaņu chronika, 2) Kristus dzīve un ciešanas
3) Skaņu filma: „Ko mums stāsta baznīcu torni".



Sarkanie dodas uz Toledo
Speclfilzinojums ,, R I t a m " no Parīzes

Parīzē, 15. februārī. Reuters ziņo no
Perpinjanas, ka spāņu nacionālistu lidotā-
jiem izdevies ar bumbām saspridzināt dzelz-
ceļlīniju, kas savieno Dienvidfranciju ar
Kataloniju un pa kuru gājuši ārzemju brīv-
prātīgo ešeloni, kas dodas uz spāņu sarkana
fronti. — Ziņojumā no Madrides Reuters
vēsta, ka ārēji dzīve te rit normālā gaitā.
Teātri un kinematogrāfi, izņemot tos, kas
atrodas tieši frontes tuvumā, ir pilni ap-
meklētājiem. Galvenās grūtības rada pilsē-
tas apgādāšana pārtikas līdzekļiem, bet pa-
teicoties ārkārtīgām pūlēm, ko sarkanās ie-
stādes pieliek šai darbā,

Madrides iedzīvotāji šimbrīžam vēl
ir tālu no bada. Rīsu, pākšaugus
un dažas citas pārtikas vielas iespē-
jams dabūt, kaut arī tikai pret kar-
tiņām un pēc ilgas gaidīšanas
«astēs». Tāpat pilsētā vēl ir eļļa,
šokolāde, cukurs un kafija, bet tē-
jas, sviesta un biskvītu vairs nav.
Piens, pat kondensētā veidā, pieie-
tanīs tikai uz ārstu receptēm. Grū-
ti dabūt gaļu un zivis. Svaigi augļi,
izņemot apelsīnus, nav atrodami.
Maizes netrūkst, bet akmeņogles ir

retums.
Pēc ziņām no spāņu nacionālistu avotiem,

Madrides «starptautiskā brigāde* pēdējās
cīņās zaudējusi vairāk kā 5000 kritušu un
ievainotu. — Havass ziņo no Avilas, ka spā-
ņu nacionālistu pozīcijās pie Madrides sest-
dien un svētdienas rītā bijis dzirdams ap-
šaudīšanās troksnis ,kas nācis no pilsētas

centra puses. Neesot šaubu, ka tur izcēlu-
šies nemieri, jo pēc pārbēdzēju liecībām ne-

saskaņas sarkano miliču starpā kops Mala-
gas krišanas vienmēr vairāk pieaug. — Pēc

Spānijas
dienuid-

piekrastes
karte

Ģen. Keipo de Ljano Se-

viljae radiofoni ziņojis,

ka nacionālisti Motrilas

lektorā savu tālākvirzi-
šanos pagaidām e*ot

pārtraukuši. Acumirkli

noosot nozīme» iet tālāk

līdz Almerijei. 5i pilsē-

ta kritīšot tāpat kā Ml-

laga „tad, kad nacionā-

listu armija* vadība to

gribēs". Noskaidrots, ka

Valensijas bombardēša-

na» laikā nonāvēti 20 nn

ievainoti apm. 60 cilvē-

ki. Nacionālistu kara-

kuģi» izmantojis tumsu,

lai tuvotos ostai, un rai-

dījis šāvienus pret pilsē-
tu bez noteikta mērķa.

Havasa informācijas Haramas sektorā kau-
ja turpinās. Apgalvo,

ka sarkanie esot atsituši jaunus ļoti
stiprus nacionālistu uzbrukumus,
ko atbalstīja tanki un sagatavoja
stipra artilērijas uguns. Nacionā-
listi esot zaudējuši vairāk kā 1000
kritušu un ievainotu. Tālāk apgal-
vo, ka dienvidos no Tacho upes sar-
kanie esot uzsākuši virzīšanos uz

priekšu pret Toledu.
Kataloņu anarķistu laikraksts «Solidari-

dad - Obrera» savā vakardienas numurā
protestē pret franču «tautas frontes» poli-
tiķu delegācijas projektēto uzņemšanu, ku-
ra gribot apmeklēt sarkano fronti. Naudu,
kā šis laikraksts saka, ko gribot izdot dzī-
rēm, varot labāk izlietot frontes cīnītāju la-
bā, kuriem bieži neesot ko ēst. «Informa-
ciones» aizrāda uz ārkārtīgi smago stāvokli,
kādā patlaban atrodoties sarkanā Spānija.
Trūkstot jebkādas disciplīnas un katrs rīko-
joties pēc sava prāta. Ja līdzšinējā politika
turpināsies, sabrukums esot nenovēršams.

Hajaši atzīst Japānas stāvokli par nopietnu
Lta. T ok i j ā, 15. februārī, šodien at-

klāja abu parlamenta namu sesiju. Lai gan
politiskās partijas nav apmierinātas ar jau-
no valdību .nekādi incidenti parlamentā pa-
gaidām nav notikuši.

Uz dažiem jautājumiem augšnamā mi-
nistru prezidents Hajaši paskaidroja, ko ta-
gadējā valdība saprotot zem „kontinentā-
lās" politikas. Tas nozīmējot, ka Japāna
centīšoties vienkopus ar Mandžuko valdību
panākt draudzīgu sadarbību ar Ķīnu uz
vienlīdzības tiesību pamatiem.

Japāna nedomājot piekopt Ziemeļ-
ķinā agresīvu politiku.

Japānas jaunais ministru prezidents Ha-
jaši savā deklarācijā apzīmē valdības uz-
devumu par ,.nospiedoši smagu, ņemot vē-
rā, ka Japānas iekšpolitiskais un ārpolitis-
kais stāvoklis ir ārkārtīgi nopietns." Valdī-
bas galvenie mērķi būšot stabilizēt situāciju
Auslrumāzijā, reorganizēt valsts aizsardzī-
bu, attīstīt rūpniecību, pakļaujot to valsts
varas uzraudzībai, bet neliekot šķēršļus ce-
ļā privātai ierosmei, un veicināt ārējo tirdz-
niecību.

Hajaši uzsver, ka nākšoties pagai-
dām paaugstināt nodokļus, bet ka
jaunā valdība tomēr samazināšot
Hirotas kabineta izstrādāto budže-

tu par 270 miljoniem jenu.
Nožēlodams ar Ķīnu vesto sarunu neveiks-
mi, Hajaši deklarē Japānas gribu „meklēt
saprašanos nevien ar Nankinas valdību, bet

arī ar ķīniešu tautu". Tālāk, viņš pasvītro
apņemšanos «pielikt visas pūles tā uzdevu-
ma veikšanai, ko Japānai uzliek pakts ar
Vāciju."

Atbildot augšnamā uz pierasījumu, jau-
nais ministru prezidents Hajaši izteicās, ka
Japāna centīšoties panākt draudzības garā
visu !>.» problēmu nokārtošanu, kas skar at-
tiecības starp Japānu un PSRS.

Ķīnas politikas četri punkti
Lta. Parīzē, 15. februārī. Havass zi-

ņo no Nankinas, ka maršals Čangkaišeks uz-

skatot par lietderīgu izdarīt ,.samierinošu
žestu" un pieprasīšot tiesību atdošanu mar-
šalam čangsueliangam.

Vančingvejs savā runā kuomintaga iz-
pildkomitejas sēdē ieteicis izvest dzīvē seko-
jošus četrus punktus: zaudēto apgabalu at-
gūšana un valsts teritoriālas neaizskaramī-
bas nodrošināšana; iekšējās dzīves nostabi-
lizēšana, veicinot valsts aizsardzību un drī-
zumā pabeidzot cīņās aF komunistiem Pie-
dzīvotāju masu saimnieciskā stāvokļa uzla-
bošana un nacionālsapulces vēlēšanu saga-
tavošana.

Jautājums par trešo
internacionāli apakšnamā

Lta. Londonā, 15. febr. Konserva-
tīvais deputāts kāpt. Ramzejs, šodien
apakšnamā grieza valdības vērību uz cie-
šiem sakariem, kādi pastāvot stap PSRS
valdību un trešo internacionāli, un uz šīs
internacionāles darbību, kas esot pretēja
angļu interesēm un Tautu Savienības po-
litikai un ideāliem. Ārlietu vicemimslrs
lords Krenborns atbildēja: „Es labi zinu,
ka trešā internacionāle caur angļu komu-
nistu partiju piekopj aktīvu propagandu
Lielbritānijā.

Uz to jau vairākkārt aizrādīts PSRS
valdībai, bet tā vienmēr atbildējusi,
ka noraidot katru atbildību šai lietā.
Viņa majestātes valdība no savas pu-
ses uzsvērusi, ka nevar atzīt šādu

atbildi par apmierinošu,
un nākotnē turpinās enerģiski griezties pie
PSRS valdības visos gadījumos, kur las
būs vajadzīgs. Angļu valdība tomēr nedo-
mā, ka būtu lietderīgi pacelt jautājumu
par trešās internacionāles darbību tieši
ženēvā."

Neirats airod, Ka arp9i.fisi.ais
stāvoklis Muvis daudz mazai, saspīlēts

Lta. Berlīnē, 15. febr. Vācijas ār-
lietu ministrs Neirats, sarunā ar „Ham-
burger Fremdenblatt" pārstāvi, stap citu,
izteicās: „Nav ne mazākā iemesla domāt,
ka Eiropas mieram draudētu tiešas bries-
mas. Bīstams ir nevis ārpolitiskais stā-
voklis, kas tagad daudz mazāk saspīlēts,
nekā agrāk, bet gan kara psīchoze, ko sis-
temātiski kurina zināmi ieinteresēti ļaud-
dis". Bruņošanās jautājumā ministrs, starp
citu. teica: „Vācijai dotā vispārējas atbru-
ņošanās solījuma neizpildīšana spiedusi
Hitlera valdību beidzot — pēc 15 gadiem
— padomāt par Vācijas pašas drošību. Kas
to grib iztulkot kā citu tautu apdraudēša-
nu, tas sajauc lietu īsto sakarību. Ja ang-
ļu valdība tagad grib dabūt no parlamenta

blanko pilnvaru aizņemties bruņošanās no-
lūkiem 5 miljardus marku, tad mēs iedo-
mājām apstrīdēt viņas tiesību pašai spriest,
ko prasa Anglijas drošība. Bet to pašu tie-
sību mēs prasām arī sev".

Zīmējoties uz Spāniju, Neirats izteicas:
„Varu apstiprināt, ka Vācijas pārstāvjiem
Londonas komitejā ir pilnvara piekrist kat-
ram plānam, ko pieņem visas ieinteresētās
valstis un kas paredz tiešām efektīvus so-
ļus", šai sakarībā ministrs uzsvēra, ka
spāņu sarkano karakuģu ekscesi pret vācu
tirdzniecības tvaikoņiem un «brutālā ~p-
iešanās ar Vācijas pilsoņu mantu Spānijā"
būtu devuši Vācijai pietiekošu iemeslu pa-
asināt stāvokli, ja vien viņa būtu te gri-
bējusi.

Koloniju iedzīvotāji prasot „Vācijas atgriešanos"
N. M i n c h e n ē, 15. februārī. Vācu ko-

loniju savienības biedrs Dr. Vilzings lielā
publiskā runā pavēstījis, ka Vācija ik die-
nas saņemot daudz vēstuļu no bijušo vācu

koloniju iedzīvotājiem, kas lūdzot, lai «Vā-
cija atgriežoties» un sūdzoties par mandāt-
valdībām. Vilzings izteicies, ka kolonijas
Vācijai esot brutāli atņemtas. Bet Vācija
neatteikšoties no savām prasībām, kamēr
tās būšot izpildītas. Par pēdējo nevarot
būt šaubu. «Tas nav tikai nacionālā goda
jautājums, bet ir arī nacionāla vajadzība.

Lietpratēji novērtējuši Vācijas bi-
jušo koloniju vērtību 100 miljardu
zelta markās. Tā ir suma, kas pār-
sniedz Vācijas nacionālo kapitālu.
Pasaulei beidzot jāsaprot, ka Vā-

cijai šīs kolonijas ir nepieciešamas!
Jāsaprot arī tas, ka mūsu atgūtās
kolonijas būs koncesija pasaules

mieram.
Savu runu, kūpi viņš iztēlo vācu ārstu, sko-
lotāju un strādnieku izceļošanu uz koloni-
jām un ārkārtīgu uzplaukumu Vācijas saim-
nieciskajā dzīvē, Dr. Vilzings beidz šādiem
vārdiem: «Tāpēc mūsu lozungs: mēs gri-
bam atgūt to. kas mums pieder!»

Anglijas karaļpāris pārceļas
uz Bskinghemas pili

Lta. Londonā, 15. februārī. Oficiāli
ziņo, ka sākot ar šodienu Bekinghemas pils
būs karaļa Džordža un karalienes Elizabe-
tes rezidence Londonā. Karaļpāris atgrie-
zies no Vindzoras galvas pilsētā.

Pavests atzinis Abesinijas impēriju
N. Romā, 15. februāri. Laikraksti aiz-

rāda, ka pāvests pirmo reizi apliecinājis,
ka karali Viktoru Emanuēlu uzskata par
Abesinijas ķeizaru, praksē — kaut arī ne
teorijā Pateikdamies par karaļa apsveiku-
mu pāvesta jubilejas gadījumā, Svētais tēvs
Viktoru Emanuēlu titulējis par Itālijas ka-
rali un Abesinijas ķeizaru.

Somijas jaunais valsts
prezidents

Vakar Somijā par valsts prezidentu ievēlēts līdz-
šinējai» ministru prezidents KWIu Kallio (skat -

tekstu 1. lpp.).

Atb. redaktoru cand. oee. Ēriks Raistera.
Iwlrvfjs: Izdrvnlpi'iba* *./S. ..Zeme".

GrāmaUpiesliavea <Vkc. Sab. „uula", Rīga.
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Izturīgākās
zīda zeķes

Woncu

Ātrvilciens noskrējis no sliedēm.
Lta. Londonā, 15. febr. Jorkas-

Loustoftas ātrvilciens šodien pie Slifordas
noskrējis no sliedēm. Lokomotīve un seši
vagoni uzdrāžas virsū dzelzceļnieku māji-
ņai, pie kam nonāvēti trīs un ievainoti vai-
rāki cilvēki. r

Dubultsliedes pāri Sibīrijai.
Lta. Maskavā, 15. februārī. (Reu-

ters). Pavasarī būs pabeigta lielā Sibīrijas
dzelzceļa pārvēršana par dubultsliežu ma-
ģistrāli. Patlaban otro sliežu pāri izbūvē
šīs stratēģiski un saimnieciski svarīgās ma-
ģistrāles pēdējā 600 klm posmā starp Ķa-
rimskaju un Chabarovsku. - «»....

īestāsies atkusnis.
Mēreni dienvidrietumu ceturkšņa vēji. Māko-

ņains, sevišķi valsts austrumu dajā. Mērens sals
ap —5 gr. austrumu daļā un no —2 gr. nakti līda
plus 2 gr. dienu rietumu daļā. Kurzemes rietu-
mu krastā uzvilkti stiprā vēja signāli.

Ziemeļeiropas maksimums, kura centrs vairā-
kas dienas atradās virs Somijas, aizvien vairāk sa-
šaurinājas un šorīt tas jau pilnīgi likvidējies. Va-
kar pie mums vēl bija ziemeļaustrumu vēji, bet
turpmāk vējš griezīsies no dienvidiem. Sals vēl
ievērojami mazināsies, retumu daļā ceļoties Hd«
pl-js 2 gr virs nulles. Vakar sniga valsts rietuma
daļā.



Mākslinieki džungļos
Londonā, 15. febr. šinīs dienās pus

kuģa kravas ar veciem kostīmiem, formas
tērpiem un filmu ļaužu apģērbiem, aizves
ta uz Āfriku. Tur džungļu un upju ieleju
ciemos ar mežoņiem tirgojas Džona Hai-
maņa aģenti, jo' tērpus, kas Eiropā nekur
vairs neder, labprāt pret ziloņkaulu, zvēru
ādām un dārgmetāliem iemaina mežoņi. Vi-
ņi ļoti iecienījuši filmu dejotāju vieglās
kleitas, Šekspīra laika vīriešu svārkus un

pasaules kara mundieros ar spožām po-
gām. Vīrieši džungļos bez tam atpērk vi-
sas filmu zvaigžņu kleitas. Tajās viņj tērp-
jas svētku dienās, kad uz garajām šlepēm
uzliek akmens kravu. Haimans piecu gadu
laikā pārdevis 30.000 filmu dejotāju tēr-
pus un 40.000 pasaules kara mundierus.

Dr. Alfeisa noslēpums
J. Mollena romāns

Kilkpatriks Izglābj no lavīnas jauno
Alfelsu. Nakti, iegājis Alfeisa ista.
bā, viesnīcā, Kilkpatriks atklāj, ka
izglābtais nav jauneklis, bet sieviete.

(2. turpinājums.)
Bet tad meitene atvēra acis. Tās bija

lielas, spoži pelēkas un dziļas. Sai mirklī
Kil.-:p"triks zināja, ka zžmes virsū nav brī-
nišķīgākas butes.

Viņa palieca galvu sāņus. Ieraudzījusi
Kflkpatriku, viņa nebrīnījās. Viņa tikai
drusku saslējās spilvenos un teica savā dob-
jajā,mazliet aizsmakušajā balsi: «Tikko .. .
es tikko par jums sapņoju. Un nu jūs esat
te.»

«Es gribēju paraudzīties, vai Alfeisa
kungam mierīgs miegs,» Kilkpatriks klusu
atbildēja.

«Cilvēk!» viņa smaidīja. Zilās norvēģu
bikses, vamzis, rupjais krekls un slēpju zā-
baki gulēja izklaidus zemē pie gultas.

Meitenes mati bija gaiši un mirdzoši,
ietērpdami viņas galvu spožā vaiņagā. Tie,
lūk, skaidri liecināja, ka Alfeiss ir meitene.

Kilkpatriks nemitīgi viņā raudzījās.Viņš
bija izglābis viņas dzīvību. Ja viņa nebūtu,
tad drosmīgā meitene gulētu lavīnā. Bet
liktenis bija lēmis citādi, un Kilkpatriks
bija pārliecināts, ka tas lēmis meiteni vi-
ņam.

«Vai jūs esat loti nogurusi?»
«O, jūtos ļoti svaiga. Nu jau gulēts

četras stundas. Es izgulēju vairāk miega,
kā četrās naktīs.»

«Vai drīkstu vēl palikt pie jums?t
«Vēl divas minūtes!»
Pagāja divas minūtes.
«Jums *aču jāsaka, kas jūs esat,» meite-

ne smaidīja. «Es nezinu, kā jūs uzrunāt.»
«Kilkpatriks.»

«Miltons Kilkpatriks?»
«Jā, es tas esmu.»
Brīnīdamās viņa uzlūkoja viņa spēcīgi

veidoto, brūno seju. Viņam bija spoži, gai-
ši mati Acis bija sapņainas, taču skatiens
ass.

Meitene izstiepa roku un izvilka no grā-
matu kaudzes, kas atradās līdzās gultai uz
galdiņa, biezu sējumu. MiltonaKilkpatrika:
Pie akmens laikmeta cilvēkiem un galvu
mediniekiem.

«Jā,» amerikānis atkārtoja, «es tas es-
mu.» Viņš jutās mazliet neērti.

«Tas ir lieliski,ka jūsesat MiltonsKilk-
patriks!» Alfeisa jaunkundze sajūsmināta
iesaucās. «Protams, es jūs pazīstu! Esmu
lasījusi visus jūsu aprakstus par Āfriku, par
Jaungvineju, par jūsu dēkām Amaconas
džungļos! Es lasu galvenokārt tikai ceļoju-
mu aprakstus un zinātniskas grāmatas.»

«Zinātniskas grāmatas?»
«Jā, es studēju.»
«Filozofiju?»
«Ķīmiju .. . Tas ir, man gan nav pado-

mā beigt augstskolu un iegūt grādu. Esmu
nodevusies speciālam jautājumam.»

«Dīvaini».
«Kādēļ dīvaini?»
«Dīvaini — tādu meiteni, kāda jūs esat,

satikt San-Moricā!»
«Ak, tas nemaz nav dīvaini! Man San-

Morica ļoti patīk! Es esmu nevien ķīmijas
studente, bet arī meitene! Meitene, kas
grib dzīvot! Tas man sagādā tikpat lielu
prieku, kā darbs.»

«Jūsu tēvs ir profesors,vai nē?»
«Mans tēvs ir zinātnieks un ārsts. Mēs

abi strādājam laboratorijā kopā- Mans ve-
cais kungs ari pazīst jūsu rakstus. Viņš
ļoti daudz ceļojis.»

Alfeisa jaunkundze smaidīdama atlieca
galvu un raudzījās projām. Smaidot viņas
cietā, stūrainā seja kļuva meitenīga. Lielo,
pelēko acu skatiens atmaiga. «Jums man
katrā ziņā jāpastāsta par Jaungvinejas cil-
vēku ēdājiem. Ja es atceros, kā mežoņi
metās bēgt, kad jūs ar savu lidmašīnu no-
laidaties viņu apgabalā . . . Kilkpatrik, os
tiešām esmu sajūsmināta, ka jūs ... ka
jūs esat jūs!»

«Arī es esmu sajūsmināts, L. Alfeisa
jaunkundze.»

«L nozīmē manu vārdu — Lēna.»
«Ja jūs atļaujat, tad turpmāksaukšu jūs

vārdā.»
«L ir jūsu rīcībā.»
Viņaipatika, ka ievērojamais ceļotājs un

dēkainis ar viņu sarunājas tik zēniski un
rotaļīgi. Ari Kilkpatriks nemaz neiedomā-
ja, ka sēž nakts vidū pie jaunasdāmas gul-
tas. Sī meitene, kas cīnījās ar zinātni un
lavīnām, viņam šķita ļoti pievilcīga. Tādu
meiteni viņšnekad vēl nebija saticis. Viņas
zemā balss bija drusku aizsmakusi, bet tas
viņas balss skaņai piešķīra nenosakāmu,
skarbu pievilcību. Kilkpatriks tikai reizi
atcerējās, ka Suvrettā viņu gaidīja Mersede-
sa de Gainca.

Bija jau sen pāri divpadsmitiem.
Kilkpatriks pēkšņi kļuva nopietns un

domīgs. Neskatīdamies Lēnā, viņi teica:
«Man jums kaut kas jāsaka, Lēna Alfeisa
jaunkundze. Kad es jūsieraudzīju nākam
lejā no Pali smailes, sajutu pret jums ne-
izportamu simpātiju. Vēlāk man ienāca
prātā, ka jūs man būtu lielisks ceļa biedrs
tropos. Es biju pavisam apjucis. Bet nu
man tas viss ir ļoti skaidrs: jo jūs esat mei-
tene.»

«Tikko ticams,» viņa smaidīja.
Kilkpatriks staroja. Viņa balsī izskanē-

ja gaviles: «Man ir lieliska ideja! Ar jums
kopā es došos uz Āfriku, Austrāliju, Dien-
vidameriku, dziļos biezokņos, ar Šau
teni rokā, vairāk nekā. Mēs pierādīsim pa-
saulei, cik labi var dzīvot bez nodokļu iestā-

dēm, elektrības un pasta satiksmes! Vai
jūs neesat sajūsmināta, Lēna?»

«Es esmu ļoti sajūsmināta, Milton Kilk-
patrik, bet . . . Āfrikai un Austrālijai un
Dienvidamerikai man nav laika.»

«Tad es jūs aizvedīšu ar varu.»
«Mani vis tik viegli nevar aizvest. Man

šķiet, ka tas nebūtu pa spēkam pat tādam
vīram, kas godam cīnījies ar indiāņiem.»

«Vai drīkstu zināt, kāpēc jums nav lai-
ka?» viņš lietišķi apjautājās.

Meitenes paceltās uzacis augstu pierē iz-
veidoja enerģiskus puslokus. Lielās acis
mazliet satumsa, viņas seja kļuva cieta un
stingra. «Man nav laika, ar jums ceļot
Man pat nav laika jūsos iemīlēties, Milton
Kilkpatrik. Es tāpat esmu medniece,kā jūs
mednieks. Es gan nemedīju zvērus, bet
mikrobus un mikrokosmus. Man darāms
liels darbs.»

«Kopā ar tēvu?»
«Jā.»
«Dīvaini,» viņš izklaidīgi atbildēja. Un

piebilda, ar vieglu pārmetumu balsi: «Bet
San-Moricai jums laika diezgan?»

«Man vajadzēja izjūgties. Un reizēm
man patīk lūpas nokrāsot mežonīgi sarka-
nas, valkāt Parīzes modeļus un dejot tango.
Vai jūs nedejojat?»

«Indiāņu kaujas dejas,» Kilkpatriks at-
bildēja, pats par sevi zobodamies.

«Lieliski! Tad rit dejosim! Atnāciet
man pakaļ desmitos vakarā! Ar mieru?
Tagad es gribu gulēt.»

San-Moricas aukstajā naktī Kilkpatriks
lēnām soļoja atpakaļ uz Palasa viesnīcu.
Kalnu baltās galotnes maigi vizēdamas sap-
ņaini sliecās mākoņos. Debesīs mirdzēja
miljoniem zvaigžņu.

*
Lēna Alfeise stāvēja pie milzīgā spogu-

ļa, ar patiku aplūkodama savu žauro, ele-
ganto augumu. Vingrie locekļi un spēcīgās
locītavas liecināja, ka šis ķermenis ir kriet-
ni norūdīts.

(Turpinājums sekos.)

Mušas dēļ nosists čigāns
Budapeštā, 15. febr. Kādā šejie-

nes krogu vakar nosists čigānu spēlmanis
Markus. Naids cēlies nieka dēļ. čigāns
pēc spēles apstaigājis viesus ar cepuri ro-
kā un savācis dāvanas. Pārējie čigāni Mar-
kum otrā rokā iedevuši dzīvu mušu, lai
viņš nevarētu kādu artavu no cepures iz-
zagt. Dāvanas savācis, Markus atgriezies
orķestrī, bet muša otrā rokā vairs nebiju-
si. Pēc darba čigāni apvainojusi Marku
naudas zādzībā. Viņš, turpretim, teicis, ka
esot nevainīgs, jo muša izbēgusi, viņam ne-
zinot, pa pirkstu starpu. Pie naudas ;"oku
viņš neesot pielicis, čigāni apvainoto tur-
pat uz vietas izkratījuši un atraduši vi-
ņam vestes kabatā 50 pengas. čigāni vai-
nīgo sākuši sist, viņš nokritis uz ielas bru-
ģa, pārsitis pakausi un dažās stundās mi'
ris.

Hitlers nopircis slēpes
„Daily Telegraph" ziņo, ka Ādolfs Hit-

lers Minchenē nopircis slēpes. Līdz šim
Vācijas valsts kanclers veltīja mazu vērību
sportam. Preses uzņēmumos tikai reizi
viņš redzēts uz zirga kopā ar medniekiem
kalnos. Musolini, turpretim, iet līdzi jau-
natnei ari sportā. Viņš pats vada.auto, lid-
lidmašīnu un jachtu. Viņš pauko, met šķē-

pu un piedalās meža skrējienos. Šonedēļ
viens Rīgas kino rāda duči uz slēpēm un
ragaviņās braucam no kalna.

Itonfi atkal spēlēs futbolu
Vecajā Anglijas aristokrātu universitā-

tē Itonā, kuru beiguši arī daudzi Eiropas
un austrumzemju valdnieki, šovasar atkal
spēlēs futbolu. Tas atzīts par veselīgāko
skolu spertu.

Sieviete ap pasauli
Londonā, 15. febr. Slavenā amerikā-

ņu lidotāja Emīlija Irhart, kas divreiz šķēr-
sojusi Atlantijas okeānu viena, nākamā
mēnesī lidos ap zemes lodi. Pasaules apli-
dojumā viņa apstāsies Havajas salās, 5 vie-
tās Āzijā, Gambijā, Brazīlijā un 4 Ameri-
kas aerodromos. īrhart ir amerikāņu mil-
jonāra, grāmatu izdevēja Putnama dzīves
biedre.

Zilonis 23. stāvā
S. Kādas Ņujorkas biroju ēkas 28. stā-

vā novietota dzīvs zilonv*.— reklāma ziloņ-
kaula tirgotavai. Lai novietotu milzīgo
biezfidaini, biroja telpās nācās speciāli no-
stiprināt grīdu. Bez tam ziloņa īpašniekam
jāmaksā īre arī par slāvu zem tirgotavas,
jo tur neviens negrib apmesties. Nogādāt
ziloni tik augstā stāvā, nācās ļoti grūti. Tā
kā kāpnes šim nolūkam nebija piemēro-
las, tad ozīvnieku uzcēla pa ārpusi ar spe-
ciālu celšanas ierīci.
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Kas kaut vienu reizi izmēģinās
PŪDERI

KREP-DE-ŠIN

mūžam paliks tam uzticīgs.
Kārbiņas cenai Ls 1.20 un Ls 2.—
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Apvienotas vēl divas slimo kases
Tautas labklājības ministrs V. Rnbuls

vakar parakstījis rīkojumu par tirdzniecī-
bas darbinieku un kooperatīvu un sabied-
risku iestāžu darbinieku slimokasu apvie-
nošanu. Abas slimo kases darbojas Rīgā
un viņām jāapvienojaslīdz 31. martam, pēc
kam apvienotā kase darbosies ar nosauku-
mu «Kooperatīvu, tirdzniecības un sabied-
risku iestāžu darbinieku slimo kase".

Slimo kasu nodaļas vadītājs A. V e i n-
b e r g s, par abu slimo kasu apvienošanos
mums izteicās: Kasu apvienošanās bija
nepieciešama, lai izbeigtu savstarpējo kon-
kurenci un paralēlismu abu kasu darbībā.
Apvienojoties radīsies prāvi ietaupījumi,
kurus turpmāk varēs izlietot kasu dallbpi-
ku un to ģimeņu locekļu ārstēšanas un pa-
līdzības uzlabošanai. Apvienošanai par la-
bu runā ari tas apstāklis, ka abām slimo
kasēm pievienoto darba vietu raksturs, da-
lībnieku izpeļņa un sabiedriskais stāvoklis,
ir puslīdz vienādi. Apvienojoties abām sli-
mo kasēm, to dalībnieku un ģimenes lo-
cekļu stāvoklis uzlabosies, jo apvienotā
slimokase paturēs līdzšinējās — augstākās
pabalstu un ārstēšanās normas.

Tautas labklājības ministrijas pilnvar-
nieka pienākumus apvienotā kasē izpildīs

Enks Buks. Valdē iecelti: par priekšsēdē-
tāju — Alfrēds Stūre, par priekšsēdētāja
biedru — Alfrēds Segliņš un par locekļiem
Dr. P. Jēgers, J. Lezdiņšun R. Kalniņš. Re-
vīzijas komisijā: par priekšsēdētāju A.
Kānbergs un par locekļiem V. Bombāns un
G. Skuja.

Litenes krāj - aizdevu sabiedrība no pa-
domes locekļa amata atcelts A. Bērziņš un
no revīzijas komisijas locekļu amatiem J.
Bruniņš un V. Ozoliņš. Par padomes lo-
cekli Litenes krāj - aizdevu sabiedrībā ie-
celts R. štollers un par revīzijas komisijas
locekļiem — J. Bārda un A. Tillaks.

Galvas mls&la
Pasta krājkase ziedo 20.000 ls.

Pasta krājkase nolēmusi ziedot no savas
pelņas atlikuma, sekojot Valsts prezidenta
28. janvāra draudzīgam aicinājumam, radio
aparātu iegādei skolām 5.000 ls, Uzvaras
laukuma izbūvei — 5.000 ls, radio aparātu
iegādei mazpulkiem — 3.000 ls, kara aviāci-
jas fondam — 3.000 ls, civilās aviācijas at-
balstīšanai — 3.000 ls un Brāļu kapu izdai-
ļošanai — 1.000 ls.

Pasūtītas 10 lokomotīves.
Dzelzceļu virsvalde pasūtījusi firmai

„Henšel un dēls", Vācijā, 10 jaunas loko-
motivēs, kuras pienāks Latvijā pēc dažiem
mēnešiem.

Jēkaba Janševski pieminot.
Martā sāks darboties rakstnieka Jēkaba

Janševska fonds, kas rūpēsies par rakstnie
ka pieminekļa celšanuLiepājā un Janševska
stipendijas dibināšanu. Fonda protektorātu
uzņēmies zemkopības ministrs J. B i r z-
nieks. Šodien, pīkst. 8 d., atzīmējot J.
Janševska nāves dienu, uz rakstnieka kapa
Meža kapos, fonda komiteja ar priekšsēdē-
tāju prof. E. Blēsi noliks piemiņas vaiņagu.

500 dziedātāju piena restorāna.

Vakar,Latvijas piensaimniecības centrā-
lās savienības galvenais piena restorāns ar
jautru pusstundu atzīmēja vienu gadu dar-
bības atceri, šinī laikā savienība viesmīlī-
gos restorānus, kur par nelielu maksu var
nogaršot mūsu lauku sētas gardumus, ap-
meklējuši vairāk kā 1 miljons cilvēku. Arī
atceres vakars piena restorānā, Elizabetes

ielā 55, bija pulcinājis daudz apmeklētāju.
Pīkst. 10,15, Rīgas radiofona klausītāji, pēc
oficiāla apsveikuma ,.daiļas dāmas un cēlie
kungi" dzirdēja gari stieptu „mū". Tā klau-
sītājus pie mikrofona apsveica jautrās pus-
stundas vadītājs, kas bija tērpies frakā. īsā
priekšlasījumā, viņš klausītājus iepazīs li-
nāja ar piena valstību un tās brīnumiem.
Pēc tam, sekstets „Latvju dziedoņi" pirmo-
reiz! atskaņoja V. Plūdoņa sacerēto un pie-
na restorāna orķestra vadītāja T. Kaizera
komponētopiena dziesmu „Spēka dzēriens".
Beigās visi 500 restorāna viesi kopīgi no-
dziedāja dziesmiņu: „Nāc uz piena resto-
rānu."

Ledus Rīgas jūras līcī.
Pēc jūrniecības d-tā ziņām, Rīgas jūras

līcis, sākot no Ainažiem līdz pat Sāmsalas
dienvidus daļai, pārklājies ar biezu ledus
segu. Starp Igaunijas piekrasti un Igau-
nijas salām atklāta pa jūru braucēju un
gājēju satiksme.Klejojošs ledus vienīgi ap
Roņu salu.

PAZIŅOJUMI.

Latvijas ķīmijas biedrībā ceturtdien, 18. fe-
bruārī pīkst. 19, Latvijas universitātes laboratori-
jas ēkas, Kronvalda bralv. 4, 11. klausītavā, doc.
M. Straumaņa un inž. ķlm. A. Cīruļa referāta —
„Jauni dzīvsudraba kompleksi ar alifatiskiem ami-
niem" un inž. ķlm. N. Brakša referāts — „Tech-
nikas teorija, tās pamatjautājumi un praktiska
pielietošana" .

,.CUvēku sabiedrības Izcelšanas" , prof. T. Cel-
ma lekcija ceturtdien, 18. februārī, Rīgas latviešu
biedrībā, Merķeļa ielā 13. Sākums pīkst. 8 va-
karā, ieeja 20 sant., skolniekiem brīva.

Nama mitas laipni uzaicinātas piedalīties pa-
raug-vārīšanā un cepšanā ar gāzi ceturtdien, 18,
februāri pīkst. 18.90, pilsētas uzņēmumu valdes
jannājās gāees aparātu izstādes telpās, Brīvības
ielā 23» Ieeja brīva.

PATEICĪBA.
Sirsnīgi pateicos par sveicieniem un laimes vē-

lējumiem kara ministram ģen. J. BALODIM, mi-
nistru prezidenta biedram M. SKUJENIEKAM un
visiem mīļajiem draugiem un pazīstamiem, kas ma-
ni telegrāfiski vai personīgi aptvefikuāi manos 60.
gadu šūpļa svētkos. Mīļš paldies brālim Jānim un
visiem manu skaņdarbu izpildītājiem.

JĀZEPS MEDIŅS.

Prof. E. Lejnieks guldīts
dzimtenes smiltājā

Vakar pēdējā gaitā no Mārtiņa baznīcas
uz Jāņa kapiem, izvadīja mirušo Universi-
tātes goda biedru, matemātikas un dabas
zinātņu fakultātes profesoru E. Lejnieku.
Izvadīt nelaiķi aizsaules gaitā, baznīcā bij
ieradiesUniversitātes rektors prof. J. A u S-
kāps, prorektors J. Vītols, matemātikas
un dabas zinātņu fakultātes dekāns Fr.
Gulbis, Universitātes mācības spēki un stu-
dējošā jaunatne. Baznīca bij krāšņi deko-
rēta lauru kokiem un puķēm. Izjustā
svētrunā virsmāc. Meirāns raksturoja ne-
laiķa lielo darba gribu un darba mīlestību,
kas viņam palīdzējusi tikt pie izglītības un
sasniegt ievērojama zinātnieka slavu. Ēr-
ģelēm skanot, nelaiķa šķirstu studenti iz-
nesa no baznīcas. Pie kanu kopas no aiz-
gājēja ar krāšņu vaiņagu atvadījās Univer-
sitātes rektors prof. J. Auškāps, atzīmē-
dams nelaiķa lielos nopelnus Universitātes
dibināšanā un matemātikas — dabas zināt-
ņu fakultātes noorganizēšanā. Matemāti-
kas un dabas zinātņu fakultātes vārdā pē-
dējo sveicienu nesa fakultātes dekāns Fr.
Gulbis. No nelaiķa vēl atvadījās matemā-
tikas studentu saimes pārstāvis, J. Sīlis,
Universitātes centrālās bibliotēkas darbi-
nieku vārdā, — prof. Ķiķauka, doc. Lūsis,
korporācijas „Fraternifad Academica" pār-
stāvis prāv. Irbe un āanāz citi nelaiķa pro-
fesora draugi un audzēkņi. īsā laikā aiz-
gājēja kopa bij pārvērsta par krāšņu ziedu
kupeni, zem kuras dzimtenes smiltājā at-
dusas latvju zinātnieka pukstēt apķlususē
sirds.

Jauns 6 stāvu nams L. Skārņu un Kaļķu ielas stūri
Nacionālās celtniecības komitejas pil-

sētu izbūves komisija vakar apsprieda iekš-
lietu ministrijas būvniecības pārvaldes ie-
sniegto Baldones kūrortu jaunceltņu no-
vietnes plānu, kas izstrādāts saskaņā ar
komisijas pagājušā sēdē dotajiem norādīju-
miem. Komisija novietnes plānu atzina par
pieņemamu. Ja līdzekļi atjaus, tad Baldonē
jau šovasar uzcels jaunu administrācijas
ēku, sērūdens vannu ēku, saimniecības ēku
un nelielu auto ostu.

Komisija pārrunāja arī komisijas at-
sauksmei iesniegto Saulkrastu izbūves plā-
nu. Saulkrastos paredzēts izbūvēt apm. 2,5
km garu joslu starp Pēterupi un Ķīšupi.
Saimnieciskais centrs Saulkrastos pare-
dzēts vairāk uz Rīgas pusi, lai vēlāk, kad

Saulkrasti paplašināsies, tam ērti varētu
pieslēgties un to izmantot arī Pēterupes ra-
jona iedzīvotāji. Komisija arī šo plānu at-
zina par pieņemamu.

Vēl komisija vakardien apsprieda Rī-
gas pilsētas izstrādāto Lielās Skārņu ielas
un Kj'.ļķu ielas krustojuma regulēšanas
plānu. Šisplāns paredz, ka pēc veco celtņu
nojaukšanas Kaļķu ielas un L. Skārņu ie-
las stūrī pēdējā gandrīz visā platībā pie-
slēgsies Kaļķu ielai, radot šajā vietā lielu
plašu krustojumu. Veco ēku vietā abu ie-
lu stūrī cels jaunu, modernu 6 stāvu namu,
kupa apakšējā stāvā varēs ierīkot lielākus
tirdzniecības uzņēmumus. Komisija šo plā-
nu pieņēma.

Gatavojas darbam mazpulkos
Lai sekmīgāki varētu sagatavot mazpul-

ku darbiniekus tam darbam,kas viņiem uz-
ticēts mazpulkos, Lauksaimniecības kame-
rā vakar notika pirmā mazpulku priekšnie-
ku, valdes locekļu un saimju vecāko sa-
nāksme. Tajā piedalījās 150 mazpulku dar-
binieku no Rīgas pilsētas novada mazpul-
kiem. Ja pirmās sanāksmes panākumi būs
apmierinoši, tad kamera paredz šādas sa-
nāksmes rīkot arī citos mazpulku novados.

Vakardienas sanāksmi ievadīja mazpul-
ku informācijas un propagandasnodaļas va-
dītāja māc. A. Lūša referāts par vadoni un
vadonību. Mazpulku nozares vadītājs agr.

K. Ķirsis referēja par mazpulku priekšnie-
ku un valdes locekļu pienākumiem. Rīgas
pilsētas novada mazpulka inspektors A.
Eglītis tuvāki aprādīja saimes un saimju
vecāko lomu mazpulku dzīvē, bet mazpulku
un jaunatnes audzināšanasnodaļas vadītājs
agr. J.Andersonsrunāja par iekšējo un ārē-
jo stāju. Šodien paredzēts sanāksmes tur-
pinājums, kad kopā sapulcēsies meitenes
Vakardienas apspriedē piedalījās tikai zēni.
Lauksaimniecības kamerā vispār pastāv no-
doms turpmāk izdarīt zināmu zēnu un mei-
teņu darba šķirošanu mazpulkos.

Ausmas dēli
Lietuvas valsts svētku izrāde Nacionāla teātrī

Kādreiz slēdzot latviešu un lietuvju māk-
slas draudzību, teikti nozīmīgi vārdi, ka
māksla ir zelta tilts, kas vieno tautas. Par
to vēlreiz pārliecinājāmies vakardienas
„A u s ma s dēlu" pirmizrādē Nacionālā
teātrī. Sofija Čiurlioniene ? K i-
mantaite dziļi ieskatījusies mūsu brāļu
tautas dvēselē un ar slavējamu drāmatiķes
prasmi attēlojusi tos upurus, ko lietuvju
tauta nesusi nesenā pagātnē,lai saglābtu nā-
košām paaudzēm savu nacionālo īpatnību.
Lugā ietverti drūmie krievu patvaļas laiki,

kad lietuvjiem bija aizliegts iespiest grā-
matas lietuvju burtiem. Bet pašaizliedzīgi
cilvēki, riskējot ar savu dzīvību un mantu,
aizliegtās grāmatas kā vienīgo gara gais-
mu tai laikā izplatīja tautā.

Teātris greznots Latvijas un Lietuvas
valsts karogiem. Telpās lauri; virs valdī-
bas ložas mūsu, bet tam pretim Lietuvas
karogs. Valdības ložā izglītības ministrs
prof. A. T en t e 1 i s, ar viesi Lietuvas iz-
glītības ministru prof. J. Tonkunu: tau-

..Karmena" ar lieiuu]u melnām
Vakar, Lietuvas valsts svētku priekš-

vakarā, Nacionālā opera svinīgā izrādē
sniedza „Karmenu" ar viešņu — Lietuvas
operas solistu Vinces Zaunienes-Jo-
nuškaites un Antoniņas Damb-
rauskaites piedalīšanos. Izcilais noti-
kums bija modinājis plašu interesi — par-
kets, balkoni un galerija publikas pilni. Iz-
rādē noskatījās finansu ministrs L. Ē ķ i s
ar' kundzi, Lietuvas izglītības ministra
Tonkuna, Lietuvas sūtņa Vileiša un satik-

smes ministra Einberga kundze, SPRS sūt-
nis Brodovskis, Rīgas pilsētas galva Lie
piņš un viņa biedrs Kacēns un daudzi lat-
viešu un lietuvju inteliģences pārstāvji
Viešņas guva izcilus panākumus. Izrādes
gaitu bieži pārtrauca aplausu šalkas, un
balvas un kuplās ziedu veltes, ko viešņas
saņēma ik pēc cēliena, liecināja, ka lietuv-
ju vokālā māksla iemantojusi nedalītu pie-
krišanu. Ziedu balvas saņēma ari p.ārējie
solisti.

tas labklājības ministrs V. R ub u I s un pfls
komandants plkv.-ltn. R. B e b r 1s. Izrādē
noskatījās Lietuvas sūtnis Latvijā inž.
Vileišis, militārais atašejs plkv. Jaku-
tis, armijas komandieris gen. K. Berķis,
ģenerāļi — Hartmanis, Virsaitis un Ruš
kevičs, kā arī pilns nams atsaucīgas publi-
kas, kurā daudz lietuvju.

Izrāde dziļi saviļņoja. Tēlotie notikumi
ari mums tuvi, saprotami, pārdzīvoti. At-
sauksmes par lugu atzinīgas. Luga „A u s-
m a s dēli" Rīgā jau vairākkārt izrādīta
lietuviešu valodā: šoreiz lugu ar labām sek-
mēm latviskojis Emīlis SKujenieks. Traģis-
kais skats 3. un 4. cēlienā krietni izraudi-
nāja atsaucīgo publiku.

*
Noslēgumā Lietuvas teātra režisors B.

Daugavietis sirsnīgi pateicās par
„A u s m a s dēli" izrādi un izrādes sa-
gatavotājam, režisoram A. A m t m a n im-
Briedītim pasniedza kā pateicības zī-
mi lielu lauru vaiņagu, apvītu Lietuvas
valsts krāsām. Tēlotāji pelnīti saņēma zie-
dus. P.

Igaunijas izglītības
ministrs ieradīsies
Rīga 23. februārī
Uz Igaunijas valsts svētku svinībām 24.

februārī Rīgā ieradīsies igauņu delegācijas
ar Igaunijas izglītības ministru plkv.
Jaaksonu un Igaunijas - Latvijas bied-
rības priekšsēdētāju prof. Piipu priekš-
galā. DelegācijaRīgā iebrauks 23. februā-
ra vakarā.

24. februārī, pīkst. 8 vakarā, Melngal-
vju namā notiks svinīgs akts, kurā runās
Igaunijas izglītības ministrs plkv. Ja a k-
sons un mūsu izglītības ministrs profe-
sors A. T e n t e 1i s, kā arī Igaunijas-Lat-
vijas un Latvijas - Igaunijas biedrību
priekšsēdētāji. Aktam sekos koncerts ar
igauņu mākslinieku — Ellas Maasik, pia-
nistos Aino Korb un koncertdziedātājas.
Liis Kopli - Wigant piedalīšanos. Pēc kon-
certa goda mielasts un balle.

A. Andersono izvadīšana

Mirušo Brīvības pieminekļa komitejas
prezidija locekli un techniskās komisijas
priekšsēdētāju inž. A. Andersonu vakar
pārveda no dzīvokļa Hanzas ielā 2-a uz Ar-
ķibīskapa katedrāli Pirms izvadīšanas pie
-aizgājēja šķirsta ieradās arī kara ministre
ģen. J. Balodis. Izvadīšanā dievvārdus tei-
ca armijas mācītājs P. Ap ka Ins. Nacio-
nālās operas soliste M. Brechmane - Stenge-
le nodziedāja vairākas dziesmas, bet kom-
ponists J. Kalniņš atskaņoja sēru prelūdi-
jas.

Šodien A. Andersonu Izvadīs no Arķlbl-
skapa katedrāles pīkst. 14 uz Meža kapiem.
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PIENA RESTORĀNA I

NŪDEĻU PIENA ZUPU,
BULJONU AR PIRAGU,
ZIVJU SOĻANKAS ZUPU,
KARTUPEĻU BIEZPUTRU AR SPEĶI,
BIEZPIENA AUSTIŅAS AR SKĀBU

KRĒJUMU,
KARTUPEĻU KOTLETES AR

BARAVIKU MĒRCI,
ZAĻBARĪBU,
SIĻĶU PUDIŅU,
ASARUS AR OLU MfiRCI,
CEPTU LASI AR ZIRŅIEM,
KAPĀTU CŪKAS KOTLETI AR

SAKNĒM,
JĒRA ŠTĒKU AR BALTAM

PUPIŅAM
TEĻA KRŪTI TOMĀTU MĒRCĒ,
SUTINĀTU SIPOLKLOPSI,
VARITU SIVĒNU AR MĀRRUTKIEM,
KARBONĀDI AR SKĀBIEM

KĀPOSTIEM,
ZAĶA CEPETI AR KOMPOTU,
PILES CEPETI AR SKĀBIEM

KĀPOSTIEM,
MAIZES ZUPU AR PUTU KRĒJUMU,
ŠOKOLĀDES KRĒMU AR VANTLIJAS

MĒRCI
ŪDES BURBULĪsUS AR IEVĀRĪJUMU
RABARBERU ZUPU AR SAUSIŅIEM,

Pārējie ēdieni un dzērieni pēc kartes.
Rīgā, Elizabete» i«lā Nr. 55.

.* . \*#,^
Mazais Piena Restorāns

L. Vērmanes dārzā.
BROKASTIS — PUSDIENAS — VAKARIŅAS
Pašapkalpošanās nodaļa.

Klusuma un ziemas skatu mīļotājiem

piena paviljons Nr. 3, Viesturdflrzfi
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Līgavu zagšana četrās piektdienās
Četras nedēļas priekš Lielā gavēņa, čet-

ras piektdienas gadā, Daugavpili pārpilda
jautru jauniešupulki. Ielās tad dižojās lep-
ni tēvu dēli ar skaistiem šķimeļiem glītās
kamanās. Četras nedēļas priekšLielā gavē-
ņa vecticībniekiem ir tā sauktais „līgavu
zagšanas laiks.» Vecticībnieki joprojām ši-
nī ziņā turas pie tēvu tēvu parašām. Līga-
vu zagšana Latgalē vēl pilnos ziedos. Zag-
šana, pa lielākai daļai, gan notiek ar ie-
priekšēju jauniešu un vecāku norunu, bet
netrūkst gadījumu, kad dēls pārved mājās
līgavu, ar kuru iepazinies tikai tajā pašā
dienā. Pati līgavas nozagšana ir stipri vien-
kārša. Jā vienošanās panākta, jauneklis
savu izredzēto iesēdina kamanās, un tad
prom pie vecākiem. Vecāki jauno pāri pie
ieejas istabā sagaida ar svētbildi, sālsmaizi,
dod svētību un tanī mirklī viņa kļūst sieva,
viņš— vīrs. Pēc dažām dienām, atved sie-
vas pūru, aiziet pie mācītāja, kur nokārto
formalitātes un jaunā pāra dzīve rit tālāk

Kāds vecticībnieku jauneklis man pastā-
stīja, kā viņšsev nozadzis un tomēr nenoza-
dzis sievu. Tēvs viņam pagājušā piektdie-
nā iejūdzis kamanās labāko zirgu, licis sa-
ģērbties un teicis: «Tā, dēls. Māte mums
slimīga un tad nu brauc uz Daugavpili un
pielūko, ka mājās bez sievas neatbrauc. Pā-
rējais — tava darīšana.» Viņam gan bijusi

MUsii Daugavpils korespondenta vērojumi
visā klusībā kāda iecerētā, bet to viņš re-
dzējis pilsētā vizināmies citās kamanās. Ar
to pieticis. Sācis apskatīties pēc citas, bet
neviena īsti nepatiķusi. Un tā viņš nosku-
mis braucis mājās. Ceļā saticis glītu mei-
teni, kas viņam uzsmaidījusi, un lūgusi lai
pavizina. Viņai bijušas skaistas, brūnas
acis. Iesēdinājis daiļavu kamanās, laimīgais
puisis laidis uz māju. Bijis vēl gaišs kad ie-
braukuši tēva sētā. No istabas pretī nācis
tēvs un māte ar svētbildi un sālsmaizi. «Lī-
gava» pārsteigta un izbijusies kāpusies at-
pakaļ. Nevarot zināt, kā tas viss būtu bei-
dzies, bet tad tēvs sālsmaizi nometis sniegā.

Dēls bijis kā no laivas izmests. Kas? Kā?
Kāpēc?

«Vai tu esi stulbs», kliedzis tēvs, «tu jau
esi pārvedis jaunkundzi no pagasta valdes';»
Pārpratums noskaidrojies. Pagasta valdes
darbiniece, nesen iebraukusi no Rīgas, pēc
darba izgājusi pastaigāties un, gribēdama
izvizināties, iesēdusies puiša kamanās. Viņa
vietējās parašas vēl nezinājusi. «Līgava»
aizvesta uz savu dzīves vietu, bet puisis,
kam tas gadījās, solījās Daugavpili apcie-
mot vēl šinī piektdienā, jo tā ir pēdējā diena
līgavu zagšanas laikā. Pēc tam sāksies Lie-
lais gavēnis. V. M.

Rīgas-Mauņas saciKsiebeidzās neizmiru
Rīgas — Kaunas vienību sacīkste hokejā spē-

lē vakar, Vienības laukuma slidotavā, bija pulcē-
jusi ļoti daudzus skatītājus. Sacīkste beidzās —
1:1. Mūsu vienības spēlfcāji nespēja apmierināt
skatītājus, jo neskatoties uz daudzām izdevībām
pretinieka vārtu tuvumā", ' tikai.reizi u*t*ucēji spē-
ja ielidināt ripu lietuviešu sargātos vārtos.

Rīgas vienības uzbrucēji, sevišķi pirmā maiņa,
nevarēja atbrīvoties no liekas ripas vadāšanas. Se-
višķi daudz grēkoja Pētersons. Labākais uzbru-
cējs bija Bluķis, kura ātrums un ripas vešanas
technika ir slavējama. Otrā uzbrucēju maiņa va-
kar darbojās loti sparīgi. Enerģija un cīņas spars
tiem nepietrūka līdz pat sacīkstes beigām.

Lietuviešu vienībā labākie spēlētāji bija abi
aizsargi un vārtsargs. Neskaitāmos latviešu uz-
brukumus tie likvidēja ar veiksmi. Lietuviešiem
viņiem jāpateicas par gūto panākumu.

Rīga — Kušķis, Dāle, Ozols; 1. maiņā —
Bebris, Pētersons, Bluķis; 2. maiņā — Groblis,
Paegle, Auziņš, Kampe. Kauna — Mačlus, Kuz-
mickas, Zumeris; 1. maiņa — Vasaitis, Ilgūnas,
Grigalauskas; 2. maiņa — Bačinskas, Jočius,

KunitaS. - "" W "

Ledus klājs vakar Vienības laukuma- Slidotavā
bija ļoti labs. Pirmos uzbrukumus ievadīja mū-
su vienība. jBJMHJOļ iētUTe'citfSJa vienībai ene"
ģiskā spēle, jo jau trešdaļas vidū Auziņš no burz-
ma» Kaunas sargāto vārtu priekšā iegūst pirmos
vārtus.

Visi sagaidīja, ka otrā trešdaļā mūsu spēlētā-
jiem veiksies labāk, bet pati spēle pierādīja pre-
tējo. Šinī trešdaļā veiksmīgāka bija lietuviešu
vienība, jo uzbrucēji ar pārāk ilgo ripas vadāšanu
nespēja iegūt nevienus vārtus. Kādā straujā iz-

rāvienā Jočius apveda aizsargus un ietrieca ripu
vārtos.

Trešā trešdaļā mūsu vienība spēlēja jau daudz
labāk un saskaņotāk, bet lietuvieši ar atļautiem
un neatļautiem paņēmieniem centās nosargāt sa-
vus vārtus. Tas viņiem arī izdevās. Neskatoties
uz mūsu uzbrucēju cenšanos, vārtus tie neieguva.
Spēles beigas izvērtās sadursmēs, kurās daudz cie-«
ta uzbrucēji. Vairākas reizes gaisā pazibēja pat
hokeja koki. Sacīkste beidzās — 1:1 (1:0, 0:1,
0:0).

Naktī lietuviešu sportisti izbrauca atpakaļ uz
Kaunu.

Soms Heni drudzis Norvēģijā
Ziņojums „Rītam" no Oslo.

Visa Norvēģija pašlaik pārdzīvo pasau-
les meistarsacīkšu un Soņas Heni drudzi,
jo lielākajā Oslo kīno pašlaik izrāda filmu
kurā Soņa ir galvenā aktrise. Ik lielākā
skatlogā redzama Soņa. uz slidām visdažā-
dākos stāvokļos un gandrīz pie katra loga
stāv norvēģi un priecājas par savu bijušo
meistari, bet tagad slaveno filmu zvaigzni.
Liekas, ka tādēļ Heni kļuvusi vēl populā-
rāka un mīļāka norvēģiem.

Pēc pasaules meistarsacīkstēm paredzēts
vesels cikls sacīkšu dažādās Norvēģijas pil-
sētās, pie kam visus ātrslidotājus grib sa-
dalīt divās grupās. Ik grupa nedēļas vidu
startētu savā vietā otrdien un ceturtdien,
bet sestdien un svētdien atkal abas grupas
atkārtotu pasaules meistarsacīkstēs kādā
lielākā Norvēģijas slidskriešanas centrā.
Startēs arī Bērziņš. A. K.

Veiklības meistari uz ledus
Ar interesi gaidītā Lietuvas — Latvijas valstu

sacīkste daiļslidošanā, kas vakar un aizvakar risi-
nājās Vienības laukuma slidotavā, attaisnojās ti-
kai pa daļai, jo Lietuva nedeva reprezentantus vi-
sās sacensībās. Lietuvieši nestartēja dāmu mei-
starklasē un pāru slidojumā. Kungu meistarklasē
Lietuvas daiļslidotāji bija līdzvērtīgi mūsu ledus
meistariem. Lietuvas meistars Ignatovičius rā-
dīja labu precizitāti skolas figūrās un brīvās iz-
vēles slidojumā sniedza daudz jaukuma. lādzīgu
slidojumu sniedza otrs Lietuvas dalībnieks Zeikus.

Skolas figūrās labākais izpildījums bija ZSver-
tam. Arī Vilinieks viņam daudz nepalika iepakaļ,
Tādēļ jo vairāk pārsteidzošs ir abu Lietuvas ties-
nešu vērtējums. Viens no lietuviešiem Zīvertu bi-
ja ierindojis 3.Jn viens pat 4. vietā! Tamdēļ Zī-
verts palika aiz Ignatovičiusa.

Brīvā stila slidojumā pārākais bija Viliniek».
Vilinieka slldojums bija mūzikas ritmam pieska-
ņots, saturā bagāts un izpildījumā nevainojams
Spraigākie lēcieni visi bija tīri un labi saistīti vi-
jīgiem starpeoļiem. Viengabalainu slidojumu snie-
dza ari meistars Zīverts, vienīgi saturs varēja būt
bagātāks.

Dāmu meistarklasē tradicionālo dnēli izcīnīja
mūsu ledus karaliene Dzeguze ar Žukovu - Frē-
lichs. Abassniedza vijīgu slidojumu, kura novēr-
tējumā tiesnešu vairākums nosvērās par labu glu-
dākam un labākā ritmā veiktam Dzeguzesslidoju-
mam.

Junioru sacensībā Lietuvas reprezentante Zei-
kene bija labāka. Drešeres slidojums nebija drošs
Kungu junioru klasē ar savu noteikto figūru virk-
nējumu bija labāks Rostoks. Pāru slidojumā —
švarcs un Gešcls sniedza labi saskaņotu izpildī-
jumu.

Sacīkšu teclhniskie rezultāti: Kungu meistar-
klasē — 1. Ignatovičius (Lietuva) — 245,9 pnkt.
(vietu cipars 10); 2. Zīverts — 232,8 pnkt. (10);
3. Vilinieks — 223,2 pnkt. (14.); 4. Zeikus (Lie-
tuva) — 208,4 pnkt. (16). Dāmu meistarklasē —
1. Dzeguze — 223,7 pnkt. (5); 2. žukova - Frē-
lichs — 212,7 (10). Kungu junioru klasē —
1. Rostoks — 82,0 pnkt. (7), Puodziunas (Lietu-
va) — &8,6 pnkt. (8). Dāmu junioru klasē — 1.
Zeikine (Lietuva) — 62,4 pnkt. (6), 2. Drešere
— 5«,7 pnkt. (9).

JAUNIE DORU CĪNĪTĀJI PROGRESĒ.
Latvijas smagatlētikas savienības rīkotās ju-

nioru meistarsacīkstēs, dūru cīnītājus bija atnā-
kusi skatīties pilna Grāmatrūpnieku zāle. Dūres
smagumu izmēģināt vēlējās turpat 50 mūsu nāko-
šie valsts krāsu aizstāvji. Cīņu risinājums sai-
stošs. Ar gandarījumu jāatzīmē jauno sportistu

lielais cīņas spars un sīkstums. Techmki jaunie
dūru cīnītāji krietni progresējuši. Tas trenera
H. Vītola darba nopelns. Vienu no saistošākām
cīņām sniedza gaiļa svarā Karus (ASK) un Bog-
danovičs. Spraigi ritēja cīņa vidējā svarā starp
Raibu un Ādmini. Techniski pārāks Ādminis. —
Tiesneši uzvaru piešķir Raibam. Pārējo cīņu re-
zultāti: gaiļa svarāKrūmiņš (LSB) pēc punktiem
Niklasu (LAS); spalvas svarā — Pētersons
(Dzelzceļnieki) ar technisko nokautu Kristapaonu
(LAS); Riekstiņš (ASK) pēc punktiem Stiebriņu
(Dzelzceļnieki); vieglā svarā — Gribovs (Ha-
koah) pēc punktiem Savicki (Kružoks), Tonis
(LSB) pēc punktiem.?Vrubļevski (LAS), Vasnis
(LAS) pirmā gājienā piespiež Labiņu (Dzelzceļ-

nieki) padoties Stučkugels (LAS) pēc punktiem
Makuļēvicu (ASK), Sapožņikovs pēc punktiem
Trestu (abi Hakoah); pusvidējā svarā — Veļķis
(Marss) pēc punktiem Eglīti (Dzelzceļnieki), Piļ.
cikovs pēc punktiem Mūrnieku (abi Kružoks),
Roks (Hakoah) pēc punktiem Suchoručenokvj
(LAS); vidējā svarā — Ģerķis (Dzelzceļnieki)
jau 1 .gājienā piespiež padoties Beļakovam (LAS),
Raišonokš pēc punktiem Bogodu (Hakoah).

Dāvana no uzlecošās saules
zemes

No Japāna. Nimi - Mači pilsētas pamatskolas Jau-
natnes Sarkanā Krusta pulciņa aUūtītā lelle Liel-
vārdes — Kalbalas pamatskola» Jaunatnes Sarka-

nā Krusta pulciņam.

TEĀTROS UN OPERĀ.

ŠODIEN:
Nacionālā operā — „Rigoletto" ar Maskavas

Lielā teātra solistu Ivanu žadānu.
Nacionālā teātrī — „Mēmais bruņinieks".
Dailes teātrī — »Zaļā pļava".

R I T:
Nacionālā operā — dienā — „Kņazs Igors";

vakarā — „Traviata".
Nacionālā teātrī — dienā — „Aklā māsa"; va-

karā — «Skolotāja meita".
Daile» teātrī — dienā — „Mežvidus ļaudis";

vakarā — „Zaļā pļava".

Valmieriešu gada dienas
dievkalpojums

Valmieras kājnieku pulks 18. gada die-
nu ievadīs šodien, pīkst. 18, ar dievkalpo-
jumu Arķibīskapa katedrālē. Dievkalpo-
jumā piedalīsies pulka virsnieki un kara-
vīri. Dievvārdus teiks armijas mācītājs
P. Apkalns.

Tuvojas kalpakiešu gada diena
Kalpakiešu gada dienas 5. un 6. martā

šogad, ievadīs svinīgs dievkalpojums Arķi-
bīskapa katedrālē. Dievkalpojumā, kas no-
tiks 5. marlā, pīkst. 7 vak. pi3Jalīsies arķi-
bīskaps prof. Dr. theol. T. Grīnbergs,
armijas mācītājs P. A pk a 1n s un kalpa-
kiešu mācītājs J. Stange. Pēc dievkalpoju-
ma kalpakiešu saime pulcēsies savā sanāk-
smē. Sestdien, 6. martā, Armijas virsnieku
klubā, notiks kalpakiešu gadskārtējais sarī-
kojums — balle.

AkadSaudzēlJu J»£wnu&>%?fw1^ //Joufrie Dcski"
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— -? ATLIKTS uz š.g. 27. februāri
SPORTS i

Trešdien Bendi sacīkstes.
LSB noorganizējusi 2 bendi sacīkstes

Pīkst. 10,30, LSB laukumā slidotavā sacen-
tīsies RV un Rīgas sporta biedrības vienī-
bas un pīkst. 12, Latvijas sporta biedrības
un 8. Valinieras APSK vienība.

Pīkst. 1 dienā, hokeja spēlē sacentīsies
LSB ar 8. Valmieras PSK.

Latvijas basketbola savienības
valdes sēde šodien, pīkst. 7 vak., LAK un
SK telpās, Vilandes ielā 3, dz. 3.

TREŠDIEN TURPINĀSIES BASKETBOLA
MEISTARSACĪKSTĒS.

17. februāri notiks sekojošas sacīkstes: pīkst
10 no rīta, rezerves līgā — ASK — LV un Starts
— RV; pīkst. 11.10 — LSB — LAS un RFK —
US; pīkst. 12.20 dienā, 3. Ugā — LAS — Starts
un Dzelzceļnieku biedrība — LSB; pīkst. 1.30
dienā — ASK — Makkabi un 1. līgā — RV —
Dzelzceļnieku biedrība; pīkst. 2.50 p. p., 2. ligā
Trīspadsmit — Latvijas banka 'jn RSB — Reduta;
pīkst. 4.20 p. p. — Zolitūde — RFK un rezerves
Sgā — LJ — Trīspadsmit; pīkst. 5.40 vak. —
Zolitūde — RSB un virslīgas rezervē — ASK —
LJ; pīkst, 7 vak., virslīgā — Ķuze — Starts un
LJ — ASK (oficiāli).
LATVIJAS SPORTA BIEDRĪBAS UN UNIONA
hokeja vienību cīņa Latvijas meistarības izcīņā no-
tiks treSdien, pīkst. 10 rītā, Uniona laukuma sli-
dotavā. ASK un US izšķirošā sacīkste hokeja
meistarības izcīņā notiks ceturtdien pīkst. 8 vak.,
ASK slidotavā.

2000 noskatās rikšošanas sacīkstēs
Jaunlatgalē notika 19. Jaunlat-

gales aizsargu pulka rīkotās rikšošanas sa-
cīkstes. Sacīkstēs piedalījās 29 pašaudzēti
zirgi. Apmeklētāju skaits pārsniedza 2.000
personas. Sacīkstēs izcīnīja Lauksaimnie-
cības kameras ziedotās naudas balvas, dip-
lomus, medaļas un atzinība rakstus, un
Jaunlatgales aizsargu pulka ziedotās nau-
das balvas.

No 1929. gadā dzimušiem zirgiem 1.000
m distancē 1. vietu ieguva ķēve „Trida"
(īpašnieks Bistrovs, Linavas pag.). No
1931. g. dzimušiem zirgiem 1.800 m distan-
cē 1. v. ieguva zirgs „Norietis" (īpašu.
Brancans, Viļakas pag.). No 1932. g. dzi-
mušiem zirgiem 1.600 m. distancē 1. v. ie-
guva ķēve „Stiprā" (īpašn. Zaiča, Viļakas
pag.). No 1933. g. dzimušiem zirgiem 1.300
m distancē 1. v. ieguva zirgs „Rūriks"
(īpašn. Volkovs, Viļakas pag.).

V ELIDA
KUMELĪŠU ŠAMPONS

DOD fO LITRUS PUTAS
OARA matus zīda mīkstus >jn KUPLUS

? Kuģniecības Sabiedrība ?
? „NEPTUN", Brēmenē ?

Tv. ,,JUPITER"
ledus apstākļu dēļ Rīgu nevarēja sa-
sniegt un uzņemskravu uz ledus ap-
stākļu klauzulas pamata

Ven soiil
Kravu saņēmēji tiek lūgti kravas no-

H ņemšanas dēļ griezties pie
P. B0RNH01DT & Co, Ventspil

? Tālr. 53.' \M

Baļķu vedēji
steidzīgi vajadzīgi Ikšķiles iecirknī Pilsētas Valdes
mežniecībā. Piet. tālr. Turkalna 11,Baltijas kok-
rūpniecības A/S. kokšķirotājs Gurēvičs.

LABA PEĻŅA!
Brāķeri izsaucami vakarā pēc pīkst. 7.

OPERAS
KAFEJNĪCA
*/S .CHJ0RGENSOn OffOSCHVVARZ*

Rlgi AspozOo» bu»* I.

Salona orķes.ra koncerts
B. CUNČIŅA vadībā.

Otrdien, 1937. g. 16. februārī pīkst. 9 vakarā.
PRO GRAMMA.

I
1. UvertJra „Eirijante" . . .. . K. Vēbers
2. Vijolītes ceļmalā. Valsis . . . O. Fetras
3. Bakchanale no operas „Samsons un Dalila"

K. Sen-Sanss
4. Serenāde „ . . A. Titls
5. Japāņu laternu deja . , . . . Jošitorno
6. Melnās acis. čigānu romance . A. Ferraris
7. Fantazdja par operas MJocelyn" motīviem

. . B. Godārs
II

8. Fantastisks balets. Svīta , « . R. Ralfs
a) Prelīde.
b) Valsis.
c) Intermeco.
d) Nāves deja.

9. Skumjais valsis no filmas „Galma koncerts"
F. Vescejs

10. Aiola. Intermeco K. Džonsons
11. Ardievas rozei. Angļu dziesma J. Openšovs
12. Romance. Lēns fokstrota , , . A. Fepeks
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Mu&plim pieņem Janingu
Norvēģijas karalim speciālā filmseansā iz-

rādīta slidotājas Soņas Heni pirmā Holivudā
uzņemtā filma „Vier.a no miljona". Karalis
izteicies atzinīgi par Soņas Heni panākumiem.

— Četri dārgākie kažoki pasaulē apmēram
1 mflj. latu vērtībā pieder „Foksa" filmsa-
biedrībai, kura šos kažokus savām filmzvaig-
znem vajadzīgos uzņēmumos uz laiku aizdod.

— Ar 500 zlotiem vai 14 dienām arestu so-
dīts kāds jauns Varšavas students, kurš kādā
filmizrādē, nevarēdams paciest, ka viņam
priekšā sēdošās dāmas visu laiku sarunājas,
sagrūdis kopā dāmu galvas. Vēlāk izrādījies,
ka viena no šim dāmām ir kāda profesora
kundze, bet otra ārzemniece.

— Holivudas tiesai šinīs dienās bijis jāiz-
šķir sūdzību, vai filmaktierim ir tiesība prasīt
no filmsabiedrības sāpju naudu, ja otrs film-
aktieris izpliķēšanās skatā tam iesitis tā, ka
cietējs nokritis zemē. Tiesa filmaktierim sāp-
ju naudu piespriedusi. Tagad filmsabiedriba
savukārt grib iesūdzēt vainīgo filmaktieri, jo
izrādās, ka tas bijis uz savu partneru greizsir-
dīgs un izlietojis gadījumu, lai sāncensi iz-
pļaukātu vairāk nekā to prasa filma.

— Skaistākās Amerikas dvīņu māsas Glo-
rija un Barbara pašreiz piedalās lielas mūzikas
filmas „Uz avēnijas" uzņemšanā.

Romas starktautiskais filminstitūts drīzā
laikā izdos ilustrētu enciklopēdiju par filmas
jautājumiem. Šinī enciklopēdija būs pārska-
ti par filmu jautājumiem vispasaules valstīs.
Nodalu par Latviju sarakstījis izglītības mi-
nistrijas filmcenzūras vadītājs A. Kronbergs.

— Ārzemēs misijas biedrības rīko film-
kursus misionāriem, kuriem viņu darbā tālās
zemēs dod līdzi filmaparātus un filmas. Tā ši-
nīs dienās Vācijā filmkursus nobeidza 40 mi-
sionāri, kuri dodas uz Āfriku, Indiju, Ķīnu,
Brazīliju un Bolīviju.

— Londonas policija sākusi filmēt ari ielu
demonstrācijas un dažādas sadursmes. Tādā
veidā policijai iespējams ātrāki atrast vainī-
go»- i,

— Ar Anglijas admiralitātes atbalstu,
Londonā pašreiz uzņem lielu filmu no angļu

jūrnieku dzīves, kurā galveno lomu tēlo Her-
berts Vilkoks. Ar šīs filmas palīdzību admi-
ralitāte grib ieinteresēt angļu jaunatni jūras
dienestam.

— Amerikā pašreiz ir 15.000 kinoteātru,
no kuriem 4000 pastāv jau 25 gadi. Lai dotu
darbu bezdarbniekiem, ierosināts šoskinoteāt-
rus pārbūvēt un modernizēt.

— Arī Argentīnā sāk attīstīties pašu ze-
zes filmrūpniecība. Pagājušā gadā Argentīnā
uzņemtas 20 filmas. Šīgada programā filmsa-
biedrības paredzējušas uzņemt vairāk kā 30
filmas.

— Liliana Harveja savā dzimšanas dienā
saņēmusi vairāk tūkstoš vēstules un pastkar-

tes. Daudzi sveicieni viņai pienākuši ari no
Rīgas.

— Holivudā tagad modē kažoku Filmak-
trise Mērija Bolande virs vakara tērpa valkā
trīsceturtdalas činčila ādas mēteli. Siltās die-
nās Arlīne Džudže valkā polārlapsas uzmetm.
Viņas draudzene Margarēta Perija redzama
ar sudrablapsu, bet Bili ja Burke ar earkan-
lapsu.

— Emīls Janings pašreiz Romas apkārtnē
uzņem pēdējos āra uzņēmumus filmai „Vald-
nieks". Janingu Romā pieņēmis arī Musolini.
Kā atzinību par Janinga mākslu, Musolini vi-
ņam pasniedzis savu ģīmetni ar pašrocīgu pa-
rakstu.

,;.TTTperijas kronika"
tā saucas jauni Itālijas filminstiūta filma, ku-
ra rāda iekaroto Abesiniju un pirmo kolonis-
tu dzīvi. Abesinijā rosīgi būvē jaunus celue
un sabiedriskas ēkas. Augstākā Abesinijas
kalna virsotnē domāts ierīkot kapsētu, kurā
guldīs visus karavīrus, kas krituši itatu abe-
siņu karā.

Kinoaktieri drīkst darīt tikai to,
ko atļauj filmsabiedrības

HarijsKalvins

„Ritaspeciālkorespondenta saruna ar Robertu Tailoru

25 gadu vecumā Roberts Tailors jau ir
gandrīz populārākais Holivudas filmaktie-
ris. 1935. gadā viņa vārds filmzvaigžņu
sarakstā bija 83. vietā, bet 1936. gadā —
jau ceturtā. Pagaidām viņam priekšā vēl
ir trīs filmaktieri, starp tiem ari Klarks
Gebls.

vēstule,.Ritam" no Holivudas

Taisnību sakot, Bobam Tailoram vaja-
dzēja kļūt par ārstu. Apmeklējot Pomo-
nes medicīnas koledžu Kalifornijā, Tailors
bieži vien lekciju vietā gāja uz dramatiskā
pulciņa sanāksmēm, kur tēloja Hamletu un
Otello. Kādā pulciņa izrādē viņu ieraudzī-
ja viens no M. G. M. sabiedrības 18 «izlū-
kiem», kuri pelna sev maizi ar to, ka brau-
kā pa visu Ameriku un meklē jaunus ta-
lantus. Firmas aģents aizveda Tailoru sa-
vā mašīnā uz Holivudu. Šeit Tailors no-
slēdza līgumu ar filmsabiedrību, kura vi-
ņam apņēmās maksāt 35 dolārus nedēļā.
Tailoram nekādas lomas nedeva. Viņam
vajadzēja būt tikai studijas fotogrāfa rīcī-
bā, lai tas pie gadījuma izdarītu ar Tailo-
ru mēģinājuma uzņēmumus. Bet fotogrāfs
nesteidzās un tā Tailors sēdēja studijas
pagalmā, sildījās saulē un kad pienāca
sestdiena, gāja pēc algas. Tā viņam, var-
būt, kādu dienu pateiktu, ka tā pakalpo-
jumi vairs nav vajadzīgi, ja Tailors nebū-
tu simpātisks, jauks, jauns cilvēks. Un šā-
di vīrieši, protams, patīk arī sievietēm.
Tādēļ vecā Maijera sekretāre, Ida Kover-
mane, mēģināja palīdzēt jauneklim taisīt

karjeru. Viņa bija ta, kas pierunāja veco
Maijeru dot Bobam filmrevijā «Brodvejas
melodijas» lielu lomu. Viņa bija arī tā,
kas Robertam Tailoram deva viņa jauno
vārdu, jo agrāk tas saucās Spanglers Ad-
lingtons Bruks. M. G. M. «aizdeva» Bobu
divām filmām «Universāl» filmsabiedrībai.
Bet tā arī bija pirmā un pēdējā reize, kad
M. G. M. šķīrās uz laiku no sava filmak-
tiera. Tailors bija kļuvis populārs jau vi-
sā pasaulē un viņa divas sekretāres augas
dienas lasīja un atbildēja uz visādu krāsu
vēstulēm.

īpatnēja un eiropiešiempilnīgi neizpro-
tama ir Amerikas publika. Ja tai iepatī-
kas kāds filmaktieris, tad filmaktiera cie-
nītājus pārņem savāda psīchoze. Tie rak-
sta savam mīlulim simtām vēstules, dežūrē
stundām pie studija vārtiem, lai redzētu
savu iedomāto varoni. Viss tas noiet līdz
smieklīgumam. Kad pagājušo gadu Bobs
Tailors apmeklēja Ņujorkā kādu kīno, vi-
ņa dievinātājas tam norāva no kājas kurpi,
Tailoram bieži jāmūk un jāaizstāvas pret
uzņēmīgām amerikānietēm, kuras mēģina
pat nogriezt ar šķērēm piemiņai matu
sprogas. Tāpēc bieži teātros, viesnīcās un
veikalos Tailoram vajaga izlietot liftu vai
arī t. s. kalpu eju, lai izvairītos no šādām
varmācīgām cienītājām.

Tailors Holivudā dzīvo mazā, vienkār-
šāvasarnīcā, kuru dienu un nakti apsargā
slepenpolicists un divi policijas suņi. Vi-

ņam ir personīgs pavārs, sekretāri, sulai-
nis, mazs Forda auto, kurā viņš brauc uz
darbu, un liels limuzīns viesu vizināšanai.
Privātā dzīvē Tailors valkā beretu un zilu
uzvalku. Visur viņam seko speciāls aģents,
kurš pēc filmsabiedrības norādījuma vēro,
ar ko Tailors satiekas. Sabiedrība pat no-
rāda aktrises, ar kurām viņam laiku pa lai-
kam jāamizējas. Tas notiek reklāmas no-
lūkos. Vienu laiku Bobs Tailors amizējās
ar Barbaru Stanviku, tad, paklausīdams
rīkojumam, ar Dzenu Harlovu, un pēdējā
laikā, ar Gretu Gjarbo.

Ar Tailoru mēs kopā restorānā ēdām
brokastis. Bobs pasūtīja sev salātus un
apelsīnu sulu, un jocīgi skatījās, kā es no-
tiesāju savu bifšteku. Man bija tāda sa-
jūta, ka viņš mani apskauž. «Garšīgs, vai
nē?» viņš prasīja un aplaizījās. — «Nekas
sevišķs,» es atteicu, «varbūt jūs arī pamē-
ģinātu?». — «Pasarg', Dievs!» Tailors ie-
kliedzās, «tas būtu B. punkta 67. paragrā-
fa pārkāpums manā līgumā! Tur ir no-
teikts, ka drīkstu ēst tikai tādus ēdienus,
kādus atļauj filmsabiedrības ārsts. Re-
dziet, man ir jārūpējas par slaido līniju.»

«Bet jūs jau neesiet sieviete,» es ie-
bildu.

«Tam nav nekādas nozīmes. Film-
sabiedriba negrib riskēt.»

Ēdot savu salātus, Tailors man pastāstī-
ja daudz ko par sevi. Tas apmēram jau
atzīmēts šī raksta sākumā. Es viņam arī
ieprasījos, vai grūts ir bijis viņa filmkarjē-
ras ceļš.

«Pat ļoti,» viņš atteica. «Iedomājaties
paši, sēdēt nedēļām un neko nedarīt, būt
aizmirstam un nevajadzīgam cilvēkam.
Kas var būt ļaunāks par to, kā būt film-
sabiedrības aktieru sarakstā bez noteikta
darba. Gribas parādīt, ka tu tiešām kaut
ko spēji, bet tev vienkārši šo iespēju ne-
dod. Es nezinu, ko es būtu izdarījis, ja
man beidzot nebūtu devuši mazas lomiņas.
Es jau domāju, ka tas ir slavas ceļa sā-
kums un biju ļoti apmierināts. Bet vēlāk

atkal redzēju, ka pats sevi apmānu. Spē-
lēju līdzi sliktās filmās, kuras vēlāk izrā-
dīja mazās pilsētiņās. Šis filmas, pēc uz-
ņemšanas, neskatījās pat direktori. Atkal
biju izmisis. Bet tad man izdevās dabūt
lielāku lomu kādā lidotāju filmā. Bet at-
kal nelaimējās. Režisors man iedeva lomu,
kurā bija jārunā tikai viena frāze. Ar fil-
mu ir beigas, — es domāju un to pateicu
arī vecā Maijera sekretārei Idai Kover-ma-
nei, kura vienmēr pret mani bija. labvē-
līga. Es arr lūdzu viņu izkārtot tā, ka va*
ru lauzt līgumu bjaz soda naudas. Pēc
dažām dienām man lika iet pie paša Mai-
jera. Viņš sēdēja savā kabinetā un man
ienākot teica: «Jaunais cilvēk, es domā-
ju, ka esmu vecs muļķis, klausīdams "bitu
nederīgus padomus. Bet es sevi-āpnusri*
nu ar to, ka šī ir pēdējā reize, kad es.ņe-
mu vērā citu runas. Nākošā filmā jūs da-
būsiet galveno lomu. Uz redzēšanos!»

Bobs Tailors, to stāstot, bija uztraukts*
Jādomā, ka viņš vēlreiz pārdzīvoja Visu.

«Vai jūsesiet apmierināts ar savu ska-
tuves vārdu?»

«Nevaru sūdzēties,» Tailors atbild, lai
gan pēc sejas vaibstiem var redzēt, ka tas
viņam nepatīk. — Protams, tas nav tik
skaists, kā Klarkam Geblām, bet izrunāt
to var. — "i

«Vai jūs esiet labos draugos ar Klarku
Geblu?»

«O. jā,» skanēja nenoteikta atbilde. —
«Mēs bieži kopā ejam medībās...»

Taisnību sakot, biju sācis runāt par tē-
mu, kuru man nevajadzēja aiztikt. Bobs
Tailors ir jauks zēns un nemaz negrib
konkurēt ar Klarku Geblu. Viņš ir vēl
jauns un var pagaidīt, bet dzelzs sacensī-
bas likums vairāk kā jebkur ir spēkā Ho-
livudā. Kādā jaukā dienā Roberts Tailors
ieņems Klarka Gebla vietu. Tailors to zi-
na un tāpēc viņam negribas runāt par
Klarku Geblu.

Holivudā, februārī.

Arī ķīnieši uzņem filmas
Dažus gadus atpakaļ visās Ķīnas lielākās

pilsētās Izrādīja tikai amerikāņu filmas. Tas
bija laiks, kad ķīnieši sajūsminājās par Ameri-
ku un viņas filmaktieriem. Tikai retais zinā-
ja, ka Šanhajā ķīnieši jau sāk uzņemt paši sa-
vas filmas. Tagad Ķīnas nacionālā filmrūp-
niecība ievērojami pavirzījusies uz priekšu.
Daudzos kinoteātros izrāda ar labiem panāku-
miem pašu ķīnieša filmas. Uniformētas ķīnie-
šu meitenes aizved apmeklētājus vietās, izdala

labi iespiestas programas. Kinoteātros iero-
das veselas ģimenes, pat bērni ar auklēm. Lie-
li kinoteātru apmeklētāji ir ķīniešu studenti,
ierēdņi un tirgotāji. Ķīniešu filmrūpniecībai
nāk par labu tas, ka ķīnieši ir labi runātāji un
aktieri. Tāpēc Ķīnai lielas iespējas uzņemt
dažādus tipus un raksturus. Tikai kara un
mīlas scēnās ķīnieši vēl nevar iedzīvoties. Bet
šeit viņi mācās no amerikā ņiem un eiropie-
šiem.

Šonedēļ Rīgas kinoteātros
LATVIJAS KRONIKA.

Sī*neidē]as Latvijas kronikā filmoperātork E.
Krauc» , sadarbībā ar skaņu meistaru E. Blumber-
gu, rāda daiļamatniecība* izstādes atklāšanu, kurā
ierodas valsts prezident* Dr. K. ULMANIS, kara
ministr* ģen. J. BALODIS, valdības locekļi un dau-
dzi citi vieei. Izstāda Kongresu un Amatu namos
redzēm mūsu amatnieku un mākslinieku ražoju-
mu* . Sī izstāde včl reiz apliecina, cik bagāta un
daiļa ir mūsu tauta* māksla.

SPLENDID L PALACE — „UN TO MANS
DĀRGUMS, MANA MĪLA".

Ungāru aktrise Marika Rēka, kura ar lieliem
panākumiem uzstājas Budapeštas teātros, filmope-
retē tēlo jaunu aktrisi. Tai izdodas noslēgt līgu-
mu par -uzstāšanos Amerikas teātros. Marija Zaid-
lice, tā filmā saucas Marika Rēka, iepazīstas ar
jauno, paOftantfu' ctlviku HeinerPrtJu, kuru tālo
Ansis Zēnķers, Pēc daudz un dažādiem starpga-
dījumiem jauniešu mīlas stāsts beidzas laimīgi. —
Tāds īsumā, daudzreiz redzēts un dzirdēts, ir fil-
mas sižets. Bet režisors .Georgs Jakobijs šoreiz
lielāko uzmanību ir pievērsis filmas uzvedumam.
Filmā redzam krāšņus rēviju akatus un tā ilustrēta
ar muziķu un dziesmām. Vēl filmā piedalās —
Alfrēds Ābels, Pauls Hoftnanis, Oskars Suns. —
Programu kuplina arī vispasaules nedēļas apskats,
kurā redzam mūsu ārlietu ministru V. Munteru,
Tautu Savienības padomes sēdē ženēvā.

FORUMA — ,.DONAVAS NAKTIS".
Filmas darbība norit Vīnē, Šēnbrunā un pazī-

stamā atpūtas vietā Išlā. Režisors Ēriehs Engelss
pratis no filmas samērā banālā sižeta par aristo-
krātu mīlas piedzīvojumiem, izveidot jaukas fitai-
ainas. Georgs Aleksanders tēlo virsnieku, kuram
uzdots pakavēt laiku aristokrātei, kas viesojas Vī-
nē. Filmā daudz skaistu dziesmiņu. Filmā pie-
dalās arī Zuzija Laners, Gretle Taimers un Leo
Slezaks. Otrā filmā ir muzikāls farss dabiskās
krāsās, kurā spēlē meksikāņu dže*za kapele un pie-
dalās dejotāji Dons un Spēsi Alvarādo.
PALLADIUMA — „NEKAD LAI NEBEIDZAS

SI NAKTS".
Skatoties šo Amerikā uzņemto Lilianas Har-

vejas filmu, tiešām jābrīnās par amerikāņu gau-
mi. Holivuda ir uzspiedusi Harvejas tēlojumam
savu zīmogu un skatītājam grūti pazīt Harvejā to
jautro un temperamentīgo aktrisi, kādu rīdzinieki
Harveju redzēja filmās „Kongress dejo" un „Gaiš-
matainais sapnis". Amerikāņi grib no katra Ei-
ropas filmaktiera izveidot kaut ko amerikānisku.
šinī filmā Harveja tēlo sievieti, kurā iemīlas divi
brāļi. Tie viens otram stāsta par savu skaisto mī-
lestību un nemaz nezina, ka mīl vienu un to pasu
sievieti. Tikai karnevāla naktī atklājas patiesība.
Jaunākais brālis atsakās no savas mīlestības un
aizbrauc meklēt laimi citur.

Otra filma ir liels, jautrs muzikāls farss.

METROFOLA — „TAS NOTIKA MELNA
ISTABA".

Otro nedēļu turpina demonstrēt sensāciju fil-
mu ar Borisa Karlova piedalīšanos. Filmas dar-
bība norisinājās Anglijā vecā pilī. Tur cīnās divi
brāļi mantojuma dēļ. Abus šoe tipus tēlo Boriss
Karlovs.

Otrā filmā „čarlija pārvēršanās", galvenā lo-
mā čarls Džezs.

AINA — JKONFETI".
Jautrā karnevāla filma guvusi Rīgas publikas

ievērību un to demonstrē vēl otro nedēļu. Filma
attēlo karnevāla raibos piedzīvojumus.

AT — „ZEM SVELMAINĀM DEBESIM".
Otro nedēļu turpina demonstrēt Anša Albersa

filmu, kurā tas tēlo kuģa kapteini. Ceļā munīci-
jas sūtījums eksplodē. Kuģim draud bojā eja, bet
Ansis Albers izglābj ne tikai kuģi, bet'ari dsiedār
tāju, kuķa baigās, jjaliek,.pie viņa.

RADIO .— ..DIVKAUJA".
šinī filmā redzam Šarloti Zuzu. Viņa spēlē

kopā ar Ansi Albersu. Otrā filma ir Jautra rēvi-
ja dabiskās krāsās, kurā piedalās Harijs Kupers,
Busters Keitons, Roberts Tailors un citi Holivu-
das filmaktieri.

LIESMĀ demonstrē krievu humora filmu „Trīs
draugi" . Slavu simfonija ar Br. Henneju. No 1S.
janvāra divas filmas «Jauktas asinis" un „Laimes
bērni" .

Klarks Gebls mīl tavu brīvlaiku pavadīt braucot
jachtā.



ISTABA bez meb., silta, tīra izdod, pastāv, iru.
Tālr., vanna, kr. apk. Marijas ielā 18, dz. 7.

PIRMKLASĪGS
MANIKĪRS 25 sant.

Ģertrūdes ielā 99, dz. 16.

JAUNS PARIS, amatn.,
itturibn., vēl. Rīgā sēt-;v-n «rf«tu. "r lob. aol.

adr. Cēsīs, alagons kios
kā 6. B.

Krāsotāji
spec. -z dzīv., jaunbuv
īin fasād. Pieņem visus
dalļkr. dartns, kā arī
izbr. uz prov. Tērbata.-
ielā .it. 99, dz. 11. Tālr.
95148.

DAILES tmtm»
Kases tālr. 27884.

Otrdien, 16. februāri
pīkst. 7.30 vak.

„ZAĻĀ PĻAVA".
Puscenas ierob. skaitā.

Trešdien, 17. februārī
pīkst. 2 dienā

lētā izrādē
,.MEŽVIDUS ĻAUDIS"

pīkst. 7.S0 vak.
„ZAĻA PĻAVA"

Puscenas ierob. skaitā.
Ceturtdien, 18. februāri

Plkrt. 7,30 vak.,
„ZAĻA PĻAVA"

Piektdien, 19. februāri'
pīkst. 7.30 vak.

pirmo reizi
„PANS DAMĀZIJS"

Kases tālr. 22261.
Otrdien, 16. februāri

pīkst. 7.80 vak.
Maskavas Lielā teātra
solista Ivana 2adaoa pē-
dējā viesizrādē

,.RIGOLETTO"
Bij. no Ls 0.40—6.—;
puscenas ierob. skaitā.

Trešdien, 17. februārī,
pīkst. 1,80 dienā,

prof. M. Ste'imaņa vad.
ar M. Mrechmani-Šten-
geli, A. Liberti-Reblni
un A. Kaktiņu

tautas izrādē
,.KŅAZS IGORS"

Bil. no Ls 0,2J5—2,—%
katra pieaudz, var ņemt
1 bērnu par brīvu līdz,
2 bērni var nākt ar
1 biļeti.

Pīkst. 7,80 vak.,
A. Pulciņa-Karpn,
A. Priednieka-Kavara —•

„TRAVIATA"
Biļ. no Ls 0,80—8,—;
Sar astās puscenas,

eturtdlen, 18. februāri
pīkst. 7,30 vak.

V. Kadiķi* - Ančārovs,
Rodrigo Kalniņš
„VELNA JĀTNIEKS"

Biļ. no Ls 0.40—4.—j
parastās puscenas.
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No i. g. 4. februāra
PIEŅEMU SLIMNIEKUS Brīvības ielā Nr. 14,
<iz. 7.

DL J. Krasti ņš

Austriešu vakars
„ZEMNIEKU BALLE"
Sestdien, 20. februārī, pīkst. 9 vakarā,

Vācu pilsoņu biedrības telpās
L. Ķēniņu Ielā Nr. 30.

Programā: M. Feodorovas studijas baleta uzvedums

Ieejas maksa: Dāmām Ls 2.—, kungiem Ls 3.—, studentiem Ls 1.—.

Ieeja» kartes un galdu pasūtījumi pie F. L. Mertens, Kungu ielā 6, tālr. 2173*.

Kostīmi nav obligāti

Namamātes
laipni uzaicinātas piedalīties paraugvānSanS un

cepšanā ar gāzi
i ceturtdien, š. g. 18. februāri plkrt. 18.30, PiUētas UzņSmutnu valde»

jaunajās gāzes aparātu izstādes telpa», Brīvības iela 28.

Ieeja briva. 1" &8*0

Mežu departaments
1987. gada 19. februāri pīkst. 11 Rīgā, Kalpaka
bulv. 6, di. 4, izdos RAKSTVEIDA sacensība

1 kāpurķēžu traktora
piegādi

Rakstiskie piedāvājumi, pievienojot Le 2.— zlmog-
nodevas, slēgtā aploksnē adresējami Mežu depar-
tamentam ar uzrakstu: «Traktora piegādei"
1937. g. 19. februārī.

Tuvākas ziņas nosacījumiem saņemamas Mežu de-
partamentā Kalpaka bulv. 8, dz. 4, ist. 37, tālru-
nis 21455, darba dienās no pīkst. 9—16.

L 5755

Būvtechniķus
pieņems Zemkopības ministrija Kurzemes,
Zemgales, Vidzemes un Latgales apgabalu
jaunajos rajonos skaitot no S. g. 1. aprīļa
(1—2 buvtechniķl vajadzīgi ar šofera tiesī-
bām, kas pārzina ari autoremontus).
Kandidātiem paredzēts pārbaudījums uz lauku
būvniecību attiecošos likumu un instrukciju
(par materiāliem, dzēšamām daļām, saisto-
šiem noteikumiem u. 1.1.) zināšana un dažādu
ēku apskates aktu un būvmateriālu nepiecie-
šamības apliecību sastādīšanā.

Lūgumi, apmaksāti ar Ls 2.— zīmognode-
vu, būvtecJmiskās izglītības un darba — prak-
ses apliecības iesniedzamas Z. M. būvniecības
nodaļā Rīgā, Reimersa iela Nr. 1 (tālr. 21425)
līdz š. g. 21. martam Ieskaitot. Pārbaudījuma
notiks i. g. 28. marti, pīkst. 9 no rīta tavpat.
Pārbaudījumu programma ar vajadzīgām zi-
ņām saņemama būvniecības nodaļā.

LIELIEM ĒDIENU NAMIEM vajadzīga»

saimnieces
ar praksi. Ofertes līdz i. g. 20. febr. laikraksta
kantori Nr. 77.

Baļķu vedēji
steidzīgi vajadzīgi Nītaures virsmežniecībā, Māl-
pils pagasti. Plet. tālr. Kniediņi 26. Baltijas kok-
rūpniecības A/S. kokšķirotāja Levas.

LABA PEĻŅAI
Brāķeri izsaucami vakarā pēc pīkst. 7.

rriruņi:
Ka«e: 28959.
Direktori: . . . 34145.
Administrācija: 21381.
Ikdienas pīkst. 8 vak.

suni
Zirgi
šimpanzi
Akrobāti

un noslēpumainais
BEN » ALI?

februāra programā.

RĪGAS pilsētas lombards
izūtrupēs Z.rgu ielS Mt 12

1987. g. 24., 25. un 26. februārī pīkst. 18
zeltu, sudrabu, apģērbu», ādai, traukus un cita*
nepagarināta* un neizpirkta* manta*, kas ieķīlā-
tu» no 1936. g. 27. aprīļa līdz 8. maijam ieak.

arENt 423924.—4396S0. numuram
Bez tam izūtrupēs ari mantas, kas ieķīlātas uz
1 Minēsi laikā no 1936. g. 9. novembra līdz 20.
novembrim lesk.
ar E Ht 348867.—354236. numuram

Rīgas pils. Usifēmumu valde
Izdod

rakstveida sacensība:

1 gab. diafragmas sūkņu
piegādi.

Noteikumi saņemami Uzņēmumu valdē, Zigfr.
Meierovica bulv. Nr. 3, istaba 14.
Piedāvājumi iesniedzami turpat, istabā 2 — līdz
S. g. 9mgrtajn plļkgt. Uļ, h 6849

ŅftClONĀLAlS TEĀTRIS
Kases tālrunis 22405.
Otrdien, 16. februāri

pīkst. 7.90 vak.
Lilija* Stentete* viesi?.
rādē par lētām cenām
„MĒMAIS

BRUŅINIEKS"
Trešdien, 17. februāri,

pīkst. 2 dienā,
lētā izrādē

„AKLA MĀSA"
Pīkst. 7,30 vak.,

«SKOLOTAJĀ MEITA"
Parastās puscenas.
Ceturtdien, 18. februāri

Pīkst. 7,80 vak.,
Lilija* Stengele* viesiz-
rādē par lētām cenām
„MĒMAIS

BRUŅINIEKS"
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z^SAIMNIKCiSKĀ DZĪVEI
Latvijas eksports uz Savienotām Valstīm pieaug

Ziemeļamerikas Savienoto Valstu publi-
cētie statistiskie dali par tirdzniecības sa-
karu attīstību pagājušā gada pirmajos
desmit mēnešos rāda, ka Amerikas eks-
ports uz Latviju šajā periodā pieaudzis no
492.000 uz 676.000 dolāriem. Tāpat Ameri-
kas eksports pieaudzis uz Somiju un Pa-
domju Krieviju, bet samazinājies uz Lie-
tuvu, Igauniju un Poliju. Sevišķi pieaudzis
eksports uz Padomju Krieviju. Tā viena
pati šajos desmit mēnešos ievedusi no Ame-
rikas preces par 29,6 milj. dolāru, kamSr
visas Baltijas valstis, ieskaitot arī Poliju
un Somiju, ievedušas preces tikai par 23,4
milj. dolāru. §o valstu eksports uz Ameri-
ku tomēr pārsniedz Padomju Krievijas
eksportu par 4,4 milj. dol. un pagājuša ga-
da 10 mēnešos sasniedza 23 milj. dolārus.

Latvijas tirdznieciskās attiecības ar
Ziemeļamerikas Savienotām Valstīm kār-
tojas uz vislielākās labvēlības principa no-
slēgtā līguma pamata, kurš ir spēkā līdz
1988. gadam. Patreiz Amerikas tirgū Joti
labas izredzes sviestam, gaļai un sēklām,
šo ražojumu eksports būtu iespējams arī
Latvijai. Labs tirgus ir arī celulozei un

papīram, jo tas atbrīvots nomuitas, Somi-
jas tirdznieciskās bilances aktīvs tāpēc ari
ir visai ievērojams, jo Somijas eksportā uz
Ameriku šie ražojumi ieņem galveno vietu.

Ko dod saimnieciskā vienošanās ar Itāliju
Ārlietu ministrs V. Munters «Valdības

Vēstneša" vakardienas numurā publicējis
ministru kabineta apstiprināto saimniecisko
vienošanos starp Latviju un Itāliju. Nolī-
gumam pievienoti arī abu valstu preču kon-
tingentu saraksti. — Latvija no Itālijas ie-
vedīs mākslīgā zīda diegus un diedziņus, ci-
tronus, apelsīnus un mandarīnus, rīsu, man-

deles, tomātus, marmoru, tīrīto sēru, vīn-
skābi, modināmos pulksteņus, automobiļus,
jčlzīdu, mākslīgo vilnu un celulozu, šķete-
rētos zīda diegus, pogas un citas preces. —
Uz Itāliju Latvija izvedis olas, sviestu, kar-
tupeļussēklai un barībai, linu graudus sēk-
lai, linus, nešķeterētos linu diegus un die-
dziņus, lidmašīnu finieri, krēslu sēdekļus
un citas preces. Norēķināšanās par abu val-
stu iepirkumiem izdarāma uz klīringa Itā-
lijā — lirās Valsts bankai un Latvijā — la-
tos Latvijas bankai.

Vienošanās stājās spēkā vakar un paliek
spēkā līdz 1937. gada 31. decembrim.

Iesniegti 2000 priekšlikumi
Latvijas kredītbankas izsludinātā sa-

censība jaundibināmās alus darītavu akci-
ju sabiedrības un jauno alu šķirņu nosau-
kumiem noslēdzās vakar. Pavisam sacensī-
bai iesniegti ap 2.000 priekšlikumi. Šodien
žūrijas komisija uzsāks priekšlikumu caur-
skatīšanu. Komisijā piedalās vairāki pro-
fesori — valodnieki, mākslinieki, rūpnieki
un tirgotāji.

NOTEIKTAS MĀKSLĪGO MESLU CENAS.
Cenu inspektors noteici* cena* mākslīgiem mii-

!1em franko vagons visas Latvija* dzelzceļu «taci-
jā* vai pārdevēju noliktavāk Rīgā šāda* maksimā-
lā*, Visi valsti vienādas slktlrdinieclbas cenas par
100 kg: Čile» salpetrim — 14,60 ls, nātrija, sal-
petrim — 14,60 1*, kalka «ajpetrlm — 13,70 ls.
sērskābam amonjakam — 12,90 1*, kaļķa amonija
salpetrim, 16 proc. — 12,35 ls, nitrofoakam, 14 N
— 20,50 I«, kālija sālij, 40 proc. — IZ ls, ruper.
fosfātam 6,10 ls, tomasfosfātam — 5,90 ls, tomās-
miltiem 16 proc. — 6,50 1*. Provinces tirgotāji,
pārdodot mākslīgo* mēslus no savām noliktavām,
var pieskaitīt minētām cenām faktisko*-transpor-
ta izdevumus no tuvākās dze!zce|a stacijas līdz no-
liktavai. Izpildot valdība* noteikto mākslīgo mes-
lu apgādes plānu, *o mēslu vairumtirdzniecību Iz-
dara Centrālā savienība „Tur!ba", nogādājot pilnu
vagonu kravu «utij urnu* līdz visām Latvija* dzelz-
ceļu stacijām un pārdevēju noliktavām Rīgā. Par
šī rīkojuma neizpildīšanu vai apiešanu draud nau-
das sods līdz Ls 20.000.— nn koncesijas vai tirgo-
šanās tiesību atņemšana.

!** . ..*! { Haralda Baumgartena
: v s i : romāns
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(51. turpinājums.)
„Man jau ilgu laiku nav darba. Kādu

vakaru, kad es biju iegājis Nelera pagra-
biņā izdzert kausu alus, Nelers mani lūdza
ieiet blakus istabā. Tur sēdēja tas itālie
tis. Viņi teica, lai es iekāpjot Dēgenhartu
mājā un gleznu noslēpjot tā, ka tā viegli
atrodama. Viņi zināja, ka es esmu akro-
bāts. Sākumā es negribēju, bet — man bija
Joti spaidīgi apstākli, un atlīdzība bija ļoti
liela. Tā viņi man teica, lai gan es neesmu
saņēmis ne nieka. Es arī labi nezināju,
kas tā īsti par lietu ir. Itālietis teica, ka lā
esot ļoti mazvērtīga glezna. Un tā es tum-
šā vakarā iekāpu pa logu Dēgenhartu mājā
ur gleznu noslēpu pulkstenī. Tas pēkšņi
sāka skanēt. Kopš šīs stundas mani nemi-
tīgi moca sirdsapziņas pārmetumi. Tad es
lasīju, ka D'ters Dēgenharts un viņa līga-
va apvainoti gleznas zādzībā. Jau toreiz
es gribēju nākt un atzīties. Bet Nelers un
itālietis mani iebaidīja. Viņi teica, ka tādā
gadījumā mana masa iešot ratā. Un es
klusēju ... Nelers Ir ļoti bīstams cilvēks,
inspektora kungs ..."

„Viņš melo!" Bjadžī iekliedzās. Bet dre-
bošaisķermenis un bālā seja skaidri pierā-
dīja viņa vainu.

„To jūs varēsiet stāstīt izmeklēšanas
tiesnesim!" Bergmanis apmierināts smīnē-
ja. „Visus aizvest! — Nu, Merkera kungs,
vai jūs vel arvien negribat atzīties, ka esat
DIteru Dēgenhartu nepatiesi apvaino-
juši...?"

„Man nebija citas izejas, inspektora
kungs. Nelers ir pārāk bīstams cilvēks".
Merkers, acīmredzot, bija ļoti sašļucis.
Bergmanis lika arī viņu aizvest, aresta tel-
pās.

«Apsveicu jūs, Dēgenharta kungs! Rit
no rīta es ziņošu izmeklēšanas tiesnesim,
un Zomera jaunkundzi tūlīt atbrīvos. Mēs
sniegsim ziņojumu arī presei, un jūsu un
jūsu līgavas jaunkundzes gods būs glābts!"

„Un kas notiks ur akrobaiu šulcu, in-
spektora kungs?"

„Tā kā viņš ir atzinies un tiešām atro-
das spaidīgos apstākļos, sodu noteikti mīk-
stinās. Varbūt pat nosacīti atlaidīs, ja
viņš vēl nekad nav notiesāts bijis. Dēgen-
harta kungs, — jūs sasniedzāt vairāk, nekā
visi policijas labāki? spēki. Kādiem līdzek-
ļiem?"

„Varbūt ar cilvēciskumu, inspektora
kungs. Jā — varbūt ar mazu drusciņu līdz-
jūtības."

Drīz aiz viņa aizvērās policijas prezidi-
jā smagās durvis. Viņš ieskrēja kādā kro-
dziņā un piezvanīja uz māju.

Klausulē atskanēja vecās saimniecības
vadītajās balss: „Jā — no Dieva puses —
kas tad noticis?"

„Hausteka jaunkundze! Esmu brīvs!
Pasakait manam tēvam, ka m6s blēžus no-
ķērām! Vainīgais ir Bjadžī!"

„0!" Hausteka jaunkundze atbildēja un
sagrīļojās.

„Pie Džellijas! Pie Džellijas!" Dīters
iesaucās un pakāra klausuli. Tad viņš iz-
skrēja uz ielas, kur grabēja piena rati un
iezvanījās pirmais rīta tramvajs.

Viņšskrēja, cepuri rokā, nedomādams
par to, ka tērpies nonēsātā uzvalkā, un ka
viņam krāsoti mati.

Austrumos sārtoja rīts. Izmeklēšanas
cietuma nams bija liels un pelēks. Dīters
apstājās pie aizslēgtajiem vārtiem.

Tu esi brīva, Džellij, viņš domāja, —
kaut arī tu to nezini! Ak, Džellij!

Kad izmeklēšanas cietuma durvju sargs
septiņos rītā paskatījās pa logu, viņš ielas
pretējā pusē ieraudzīja kādu jaunu cilvēku,
kas, pacēlis laimes apskaidroto seju augš-
up, skatījās uz cietuma kailajiem mūriem.
Viņa sejā spoži spīdēja saule.

20.
Lokomotīve elsdama ievilka garo, nopu-

tējušo vagonu rindu piestātnes telpa. Vecā
Barbaras kundze izkāpa, apskatījās apkārt
un nedrošiem soļiem devās uz durvīm, kur
bija lasāms uzraksts: „Ziņu birojs". Pie-
klauvēja, iegāja.

„Val jūs nevarētu man pateikt, kur at-
rodas izmeklēšanas cietums?" viua prasīja
un likās neredzam piestātnes apkalpotāja
izbrīnījušos seju...Izmeklēšanas —1"

„JR, es sen neesmu bijusi Šajā pilsēta
un tāpēc nezinu —." Viņas vecā, darba svē-
tītā roka mazliet drebēja.

Apkalpotājs ieteica braukt ar takso-
metru.

„Nē. Es gribētu iet kājām". Tā viņai
šķita labāki. Var6ja velpārdomāt. Vēlreiz
līdz galam — visu to, kas pa ilgo braukša
nas laiku tūkstoškārt bija domāts uft pār-
domāts. Apkalpotājs iedeva viņai mazu zī-
mīti ar ceļu plānu. Nebija visai tālu. Lielā
pilsēta mirdzēja karstajā pēcpusdienas sau-
lē. Vecā Barbaras kundze brīžiem apstājās,
jo viņu nomāca troksnis. Tā bija dzīve,
kas mežonīgi un bez žēlastības viņu rāva
savā virpulī. Bet Barbara papurināja galvu
un soļoja tālāk. Viņas seja saules gaismā
izskatījās pelēka.

Veicinās kūdras izmantošanu
Zemes bagātību pētīšanas komitejas

kūdras un brūnogles sekcija pagājušā ga-
dā veikusi ievērojamu darba posmu, no-
skaidrojot kūdras ražošanas un izmantoša
nas apstākļus Latvijā. Sekcija atzinusi,
ka visām iestādēm, kas darbojas kūdras ie-
gūšanā un izmantošanā, jāsaskaņo sava
darbība, lai izskaustu nevēlamu paralēlis-
mu.

Panākta vienošanas, ka mežu departa-
ments kārtos visus jautājumus, kas skar
kūdras izmantošanu lauksaimniecības va-
jadzībām, jo mežu departaments ir faktis-
kais saimniekotājs valsts purvos. Lauk-
saimniecības kamerai, savukārt, jāizdara
plašs propagandas darbs lauksaimniekos,
rīkojot priekšlasījumus, kursus, kūdras
dienas, un noskaidrojot kūdras ražošanas
paņēmienus un ražošanai nepieciešamos
darba rīku veidus, iekārtas un ietaises. Tā-
pat Lauksaimniecības kamerai jāorganizē
padomu došana lauksaimniekiem. Valsts
kūdras fabriku pārvaldei paliek visi tie
jautājumi, kas saistīti ar kūdras purvu
rūpniecisku izmantošanu, sagatavojot de-
dzināmo kūdru, izejmateriālus dažādiem iz-

strādājumiem un šķidro degvielu ražoša
nai.
Kokrūpnieki, tekstilrūpnieki un dzirnavnieki

sāk atjauju pārjaunošanu
Finansu ministrs L. Ēķis vakar parak-

stīja rīkojumu par rūpniecības un amat-
niecības uzņēmumu darbības atļauju pār-
jaunošanu kokrūpniecības un tekstilrūp
niecības uzņēmumiem un labības dzirna-
vām. Atļaujas nav jāpārjauno vienīgi tri-
kotāžas rūpniecības uzņēmumiem un adīta-
vām.

Rīkojums attiecas uz 150 rūpniecības un
amatniecības dažādām nozarēm, kurās
darbojas ap 8.500 uzņēmumu. Lūgumi šo
uzņēmumu darbības atļauju pfirjaunošanai
iesniedzami tirdzniecības un rūpniecības
departamentam no 22. februāra līdz 22
martam.

Tirdzniecības un rūpniecības departa-
ments aizrāda tekstilrūpniecības un kok-
rūpniecības uzņēmumu un labības dzirnavu
īpašniekiem, neatlikt lūgumu iesniegšanu
uz vēlāku laiku, lai lūgumu pieņemšanas
darbā nerastos sastrēgumi. Lūgumu pie-
ņemšanu noteikti izbeigs 22. martā.

Streiks rada milzu zaudējumus
Šinīs dienās panākta vienoSanās lielākā ameri:

kāņu automobiļa koncerna — General Motors Cor-
poration vadības un nesen nodibinātās apvienotās
autorūpniecības strādnieku arodbiedrības starpā,
ar ko pusotra mēnešu ilgais streiks šinī uzņēmu-
mā UkvidSts.

Tā kā 31s streiks bija viens no lielākiem Ame-
rikas streiku v&sturS, tad interesanti atzīmēt viņa
radītos milzīgos zaudējumus. Uzņēmuma 135.000
strādnieki streika laikā zaudējuši izpeļņu 22 milj.
dolāru apmērā. Vēl lielākus zaudējumus streiks
sagādājis uzņēmumam, jo izgatavoto automobiļu

skaits noslīdējis no caurmērā 175.Oifftf gab. uz
Tl.OiOO janvārī. Tāpēc arī uzņēmums akcionā-
riem 1. februāri izmaksājis dividendēs tikai 25
centus par akciju, kamēr pag. gadā par līdzīgu
periodu izmaksāti caurmērā 125 centi.

No šiem skaitļiem var redzēt, kādus milzīgus
zaudējumus tautas saimniecībai sagādā streiki,
kuru iemesls, kā tas šinī gadījuma bijis, Ir vienīgi
prestiža jautājums, par kādu iestājusies jaunā
arodbiedrība, gribēdama panākt sev vienīgo strād-
nieku lietu pārstāvību. —«o.

Nodokļu inspektoru
sanāksme

Nodokļu departaments rīko no 18. līdz
20. februārim nodokļu Inspektoru sanāk-
smi. Sanāksmi atklās „Brīvās Zemes" zālē,
18. februārī, pīkst. 10, finansu ministrs L.
Ēķis. Sanāksme apspriedīs tekošās darbī-
bas jautājumus un noklausīsies vairākus
referātus par jauno zīmognodevas likum-
projektu, nekustamās mantas vērtības no-
rakstīšanu (amortizāciju), spirta ražoSanu
un patēriņu, akcīzes ieņēmumiem Latvijā
u. t. t

Finansu ministrija pieņems darbi"
nieces informācijas dienestam

' pasaules izstāde Parīzē
Sakarā ar Latvijas piedalīšanos Parīzes

izstādē, laikā no 1. maija līdz 1. novemb-
rim, finansu ministrijai nepieciešamas
darbinieces — valodu pratējas informācijas
dienestam Latvijas telpā Baltijas valstu pa-
viljonā.

Dzīves apraksti, līdz ar ziņim par va-
lodu zināšanām, pievienojot ģīmetni, ie-
sniedzami līdz 19. febr. tirdzniecības un
rūpniecības departamenta.

RĪGAS BĪKŽA9 KURSI
15. februāri.

Pire. Pāri
Amerikas dolārs .?.,,» 5.04— 5.24
Anglijas mārciņa 25.16— 25.28
100 Francijas franku . . , r 2S.77— 24.23
100 Beļģijas beigu . . . . « 86.15— 87.65
100 Šveices franku . , « , . 116.95—118.45
100 Itālijas liru ..,* ,. 26.90— 27.40
100 Zviedrijas kronu , » , . 129.05—131.05
100 Norvēģijas kronu . « , , 125.75—127.75
100 Danu kronu , 111.60—118.60
100 Austrijas šiliņu . . . , , Ofl.OO— 88.00
100 Cekoslovakijas kronu , , 17.85— 18.85
100 Holandes guldeņu . « » ? 279.15—2:82.15
100 Vācu marku . . . « 5 - 205.60—207.60
100 Somu marku . ? ? ? ? 10.98— 11.28
100 Igauņu kronu , . , * . 187.95—139.95
100 Poļu zlotu ......06.65— 98.25
100 Lietuvas litu . . . a . 88.85— 88.05
100 Dancigas guldeņu . . , . 96.65— 98.25

HUMORS
S. «Iedomājaties, Sniedziņa kundze atkal no-

kritusies svarā par desmit kilogramiem!*
„Vai tad viņa badojās?"
„Nē, viņai izgrieza aklo zarnu."
„Ko jūs sakiet 1 Kas to būtu domājis, ka tā

aklā zarna tik smaga!"
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Seja paliek tīra, svaiga un jauna.
Friekšstāvis P. Putniņi, Rīgā.
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Dancigas pievienošana Vācijai
apdraudētu polu Gdinu

Parīzē, 15. februārī. Franču prese
piegriež lielu vērību baumām, ka sarunas.
ko ģen. Gērings un Dancigas senāta prezi-
dents Greizers vedis ar Beku Bjalovežas
medībās, sagatavošotceļu Dancigas likteņa
izšķiršanai. «Petit Journal» raksta: «Lūk,
medības, kas solās nebūt veltīgas. Vai fran-
či, dodami Polijai naudu Gdiņas ostas iz-
būvei, varēja iedomāties, ka šī augstsirdība
dos Hitleram vērtīgu argumentu viņa nodo-
murealizēšanai zīmējotiesuz Dancigu? Tie-
šām, Hitlers tagad var aizrādīt Bekām, ka
Polija vairs nav tādā mērā ieinteresēta paš-
reizējā brīvpilsētas statūtā, kā līdz šim, jo
poļiem ir pašiem sava plaša, izbūvēta osta».
«Ordre» izsakās: «Mūsu draugi poļi nevar
ignorēt faktu, ka Vācijas suverenitātes at-
jaunošanaDancigā nozīmētuariVācijas mi-
litāru nostiprināšanos šaipilsētā un osta.

Konflikta gadījumā Gdiņu — Poli-
jas vienīgos «vārtusuz Rietumiem»
— tieši apdraudētu vācu karaspēks
un vācu kuģi, kas atrastos Dancigā.

Kas attiecas ar Polijai piedāvātām garanti-
jām un Vācijas atteikšanos no pretenzijām
uz «koridoru», tad, kā gan Polija to var uz-
skatītpar ieguvumu.

Kā DNB korespondents ziņo, Dancigas
autoritatīvās aprindas atsaucot Parīzes pre-
sē parādījušās baumas par šķietamiem vā-
cu agresīviem nodomiem Dancigā. Pieme-

tina, ka minētās kombinācijas esot, acīmre-
dzot, radušās tādēļ, ka franču preses kores-
pondenti domājot, ka ministru prezidents
Gērings (iebrauc rīt Varšavā) uzturēšoties
Polijā kopā ar Dancigas senāta prezidentu
Greizeru, bet tas tā neesot, jo Greizers esot
ielūgts braukt uz Varšavu vēlāk.

Arī poļu autoritatīvās aprindas katego-
riski atsauc visas ārzemju preses ziņas par
Dancjru un poļu koridoru sakarība ar ģen.
Gēringa gaidāmo vizīti Polijā. Aizrāda, ka
Gērings, kurš ieradīsies Polijā rit, nemaz

nesatiksies ar Dancigas senāta prezidentu
Greizeru, kurš aicināts uz medībām Bjalo-
vežā tikai 26. un 27. februārī. Tāpat atsauc
ziņas, it kā vācu vēstnieks Varšavā griezies
ar priekšlikumiem Dancigas jautājumā pie
maršala Smiglija Riaza. Dr. Gebelsa nese-
no runu, kurā tas pareģojis Dancigas prob-
lēmas galīgo likvidēšanu, apzīmē par no-
mierinošu deklarāciju, kas jāiztulkojot tai
nozīmē, ka nekādi pārsteigumi Dancigas
lietās vairs nenotiks.

SARMA
Lietuvju rakstnieka Antanas Venclova stāsts

Laikam nekad neaizmirsīšu to ritu zie-

mas vidū, kad visi koki ziedēja sarmas
ziedos.

Torīt dārza ābeles, ķirši, bumbieres, ve-
cas, plecīgas egles un vītoli ceļmalas, šie
dīvainie, apkapātie koku stumbri, mirdzē-
ja spilgti baltos dzelonīšos.

Es vēl biju mazs. Izskrēju no istabas
vienoskreklos, iekāpis jaunās tupelītēs, ar
kurām ļoti lepojos. Sals knieba man de-
gunā, bet es, brīnišķās ziemas ainas ap-
burts, nevarēju noturēties, neizskrējis
caur dārzu.

Vecāki bija aizbraukuši uz kāzām. Vi-
ņi bija paņēmuši līdzi arī brāļus. Mājās
palika tikai Jāzeps, mūsu vecais krusttēvs,
tēva brālis, māsa un es.

Es garlaikojos. Viņu nebija mājās jau
divas dienas. Ziemassvētkubrīvdienas gā-
ja uz beigām. Drīz vien man vajadzēja
atgriezties skolā.

Logos vēl gluži neskaidri zīmējās diena.
Māsa virtuvē vārīja tēju. Viņa zināja, ka
es tēju labprāt dzeru. Viņa man atnesa tē-
ju un uzzieda sviestu uz maizes. Viņa,
mana māsa, bija skaista. Viņa bija par
mani dažus gadus vecāka, un viņai bija
ļoti skaists vārds — Eiženija. Šo vārdu
grūti izrunāt, bet tāpēc viņš vēl intere-
santāks.

Istabā bija tāds klusums, ka man kļuva
neomulīgi. Kaktā tikšķēja tikai vecais
pulkstenis, ielikts sarkanā lādītē, kuru
brālis pērnvasar sanagloja.

Es piesardzīgi cēlu galvu un skatījos,
vai no aizkrāsnes nelīdīs bubulis, ar kuru
mūs biedēja māte un vecākie brāli, tik-
līdz mēs kļuvām nerātni vai neklausījām.
Bubulis vai sarkanzofeis. varēja parādīties

arī pakrāsni. Tāpēc es pavilku kājas zem
sevis un vēl vairāk ierāvos kaktiņā.

Bet kur krusttēvs? Tas mūsu labais
krusttēvs, kurš arvien pārnesa mums no
miestiņa kliņģeri vai kādu saldumu. Zie-
mā no pat agra rīta viņšsēdēja istabā un
iededzis spuldzi, vija virves un pinekļus.
Mēs abi ar brāli gulējām gultiņā. Pamo-
dies, dzeltenajā spuldzes gaismā redzēju,
viņu mierīgi strādājam savu darbu, viņa
plato pieri, lielās ūsas un zilās acis. Kāsis
priecīga čirkstēja. Turpat līdzās uz sola,
sēdēja māte ar raibu priekšautu un pama-
zām grieza ratiņu. Visā istabā varēja
dzirdēt vienīgi krusttēva kāša čirkstoņu
un mātes ratiņa dūkoņu.

Vasarā krusttēvs ara. Kā man patika,
kad viņš, ieraudzījis mani nākam, sauca:

— Antanuk, nāc, pamācīšu art!
Vēlāk sāku iet skolā. Grāmatas man pa-

ņēma daudz laika. Krusttēvam man gan-
drīz neatlika ne brītiņa. Viņš bija tāds
gauss, noslēdzies sevī un runāja tikai ar
mani. Viņš mēdza sacīt:

— Mācies, Antanuk. Skolotam cilvēkam
pavisam cita dzīve. Redzi, es neesmu sko-
lots —'un kas no manis ir? Dzīvoju ne-
viena neieredzēts un nomiršukautkur kūtī.
Skolotam cilvēkam visi ceļi vaļā. Kur pa-
griezies, tur atradīsi darbu un maizi.

Toreiz es tikai ļoti neskaidri varēju iz-
tēlot savu tālo nākotni. Man šķita tā: es
esmu skolots, manā priekšā plats ceļš, īsts
lielceļš, tāds pat, kāds iet caur mūsu sādžu.
Ceļmalas vītoli un bērzi. Pie viena bērza
piekalts Kristus tēls. Mēs abi ar krusttēvu
ejam pa šo lielceļu kaut kur, uz nepārre-
dzamām tālēm, gar ezeriem, gar staltām
muižām un šalcošiem siliem. Pār sādžu
plūst gaulgs gaisma,, tikai lielceļa Iejāta sļū

makaini stiepjas dzidrā tālē. Nevar zināt,
kur mēs ari ar krusttēvu nonāksim. Vaka-
ros mēs gājām uz šelmentikasupīti. Viņas
krastos mājoja daudz vēzu. Tum-
šā naktī uz viņas krasta liesmoja salmukū-
lis un viņa dzirkstis šķīda zaļi-melnajā ūde-
nī. Spainī jau ķepurojās lielie vēži, savām
baigajām ķepām tvarstīdami spaiņa malu.

— No vēžiem nevajaga baidīties, —
krusttēvs mēdza sacīt. —

— Vēzis mierīgs dzīvnieks. Parādi man
uguni, es tev viņu izcelšu kaut desmit. —

Viņšdrošibāza roku melnajās vēžu alās,
un mēs atgriežamies krastā, stiepdami ve-
selu kaudzi čaukstošu, melnu čemuru.

Bet zvaigžņotās naktīs sarkanajā dābolā
vai atālā! Netālu sprausloja zirgi un skan-
dināja dzelzs pinekļus. Gulbinavas un
Budvieču sādžās rīstījās suņi, bet mēs abi
ar krusttēvu gulējām zem viena mēteļa un
klausījāmies nebeidzamā sienāžu čirkstoņā
un dumpja maušanā ezera niedrās. Reizēm
zem zvaigznēm, nošalca novēlojies putns
švīkodams tumšajiem spārniem. Purvā vai-
dēja ūpis, un man pār muguru skrēja dre-
buli.

Tad mēsskaitījām zvaigznes. Bet pla-
tais Putnu ceļš plētās pār visu debesu ju-
mu, miljoni zvaigžņu izrakstīja visu milzu
jumolu, un žilbinošā zvaigžņu gaisma drīz
vien aizmiedza manus nogurušos plakstus.

Jā, šīs zvaigžņotās naktis es nekad ne-
aizmirsīšu.

Tai Ziemassvētku starplaika rītā, kad
mūsējie bija aizbraukuši uz kaut kādas
krustmātes kāzām, bet mājās bijām paliku-
ši tikai mēs ar māsu Eiženiju, krusttēvs il-
gi necēlās no gultas. Es padzēru tēju. Mā-
sa mani ļoti mīlēja. Viņa glāstīja manus
astoņus gadus vecā zēna, izpūīušos,
dzeltenos matiņus. Viņa lepojās ar mani
pārējo sādžas meitu priekšā. Nevienai no
viņām brālis vēl negāja skolā, bet es jau
biju sācis iet. Man bija daudz grāmatu un
burtnīcu. Es biju glīts zēns, tīri ģērbts ur
aizvien nomazgājies.

— Kur krusttēvs, Eizenij? Kāpēc viņš
nav piecēlies? — man likās gluži dīvaini,
ka viņa šodien nav istabā. Man taču drīz
vien vajadzēja braukt uz miestiņu skolā —
vai tad viņam tiešām nemaz negribējās ar
mani parunāties?

Māsa atbildēja:
— Es iešu paraudzīties, ko viņš dara.
Viņa izgāja no istabas. Mani nomāca

vēl lielāks nemiers. Es biju drosmes pilns
vļJA protams, cik jau līs drojnļes varēja
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būt astoņus gadus vecam vīram, bet man
-bija bail. , ?? —»

Viņa neatgriezās pēc piecām minūtēm,
neatgriezās arī pēc desmit. Manī pamodās
aizdomas. Kas noticis? Pielēcu kājās,
steigšus iekāpu savās tupelītēs, uzrāvu brā-
ļa kažociņu un izskrēju no istabas.

Caur dziļajiem kupeniem aizbridu līdz
kūtij. Zirgu kūts durvis bija atvērtas. Dzir-
dēju māsu raudam.

Nemierīgs, satraukts, pukstošu sirdi ie-
skrēju kūtī. Krusttēvs mierīgi gulēja sal-
mos. Viņa zilās acis raudzījās manī. Aug-
stās pieres četrstūris bija dīvaini izvirzījies
uz nriekšu.

— Viņš ir miris! — māsa iesaucās. —
Viņš jau sastindzis!

Neatceros, kas notika tālāk. Zinu tikai
to, ka aizskrēju dārzā, aiz ēkām. Ilgi stā-
vēju tur bez mazākās domas. Man tā sa-
žņaudzās sirds, ka asaras sāka ritēt pār
vaigiem aukstajā sniegā.

Tad es sāku raudzīties baltajos kokos.
Viņi bija sarmas pārvilkti. Viņi bija nepa-
rasti, brīnišķi skaisti. Pēkšņi man ienāca
prātā, ka koki tīši tā izgreznojušies —
krusttēva bērēm. Viņi bija tik skaisti, kā
vēl nekad. Viņos raugoties man strauji ie-
pukstējās sirds. Likās, ka viņi no tīrā,
dzidrā un baltā ledus. Kristāla dārzs bija
atplaucis ziedos, kas bija baltāki par ala-
bastru. Dārzs ziedēja ledus ziedos pašā
ziemas vidū, gluži kā maijā, kad ķirši, ābe-
les un bumbieres izrotājas ziedu ķekariem,
kad viss dārzs grimst ziedu kupenās,
kad šķiet, ka viņš deg, liesmo, un no šis
ziedu pārpilnības atmirdz dzidra, balta
gaisma.

Arī šai ziemas vidus rītā atspīdēja
saule. Viss dārzs bija žilbinoša mirdzuma
pilns. Nevarēju nolaist skatu no baltajiem
stumbriem, mirdzošajiem zariem un maza-
jiem zariņiem.

Tā bija dzeja. Tas bija liela meistara
mākslas darbs, glezna, kuru radījusi ģeni-
āla roka, glezna, kuru nevar aizmirst.

Es biju zaudējis mīļotu cilvēku. Viņš
tagad gulēja tur — zirgu kūtī, saveltu sal-
mu kaudzē. Gulēja sastindzis, zilgans, ne-
dzīvs. Es nekad vairs nedzirdēšu no viņa
neviena vārda, viņš mani nekad vairs ne-
noglāstīs, neuzrunās.

Visa mana mazā būtne asi un sāpīgi iz-
juta, ka esmu zaudējis ļoti daudz. Bet es
vairs neraudāju. Kā gan es varētu raudāt,
ja visapkārt viss tik brīnišķīgi, neparasti
sķaigts?ļ ,

Tetegvamum Irama
— Pāvests vakar pēcpusdienā uz īsu bridi pie-

cēli* un staigāja dalu* soļus pa istabu. Mēģinā-
jums deva ļoti apmierinošu* rezultātu*: pāvestam
neradā* nekāda* sāpee un var cerēt, ka viņš pa-
mazām atkal sāks staigāt,

— Laikraksti ziņo, ka Salonikn pilsētas pašval-
dība nolēmusi dāvināt Turcija* prezidentam Kā-
rnajam Ataturkam to namu Salonlko*,kur viņš pie-
dzimi*. Paredzēt* sai ēkā ierīkot muzeju.

Plūdi Francijā
gan nesasniedza amerikāņu apmērus, tomēr San-Denī iedzīvotājiembija jāpamet savas
mājvietas. Mazāk pārplūdinātos kvartālos satiksmes uzturēšanai ielās pietika ar laipu izlik-

I sanu.

Trockis grib aizstāvēt

savu labo slavu
B er n ē, 15. febr. Maskavas prāva

pret Radeku un citiem komunistu vado-
ņiem, liekas, liks vēlreiz par sevi runāt, un
šoreiz diezgan savādos apstākļos: Troc-
kis, kas patreiz uzturas Meksikā, grib in-
scenēt prāvu pret komunistu vadoņiem, kas
viņu apvaino visādos grēkos, pie kam šai
prāvai būtu jānotiek... Šveicē. Bāzelē iz-
nākošais Šveices troekiešu laikraksts šinīs
dienās ievietojis Trocka vēstuli šī laikrak-
sta redaktoram Nelcam, kurā Trockis uz-
dod savam biedram uzsākt Šveicē prāvu
pret tiem komunistu vadoņiem, kas aiz-
skar savās runās un rakstos viņa, Trocka,
„labo slavu". Vispirms būtu jāpasvītro, ka
šī lieta ir domāta pilnīgi nopietni. Kā man
izdevās noskaidrot, Šveices ..marksistu
kustības vadītāji jau nodevuši šo lietu Bā-
zeles advokātam Dr. Strobelam, kam uz-
dots ierosināt Bāzeles apgabaltiesā prāvu
pret Georgiju Dimitrovu, kurš kļuva pa-
zīstams ar savu uzstāšanos Leipcigas tiesā,
Šveiceskomunistu partijas vadītājiem Bo-
denmanu un Humbertu, un Šveicē iznāko-
šo komunistu laikrakstu redaktoriem.

Trockieši grib organizēt visai plašu
prāvu, un viņi uzaicinās ierasties tiesā arī
veselu rindu politisko liecinieku, kā ,.otrās
Internacionāles" sekretāru Fridrichu Ad-
leru, Trocka dēlu Sjedovu un citus.

Nevarētu teikt, ka Šveices prese Hūtu
sajūsmināta par šo jauno politisko sensāci-
ju. Trocki labi pazīst Šveicē, jo viņš šeit
pavadīja daudzus gadus emigrācijā, kopā
ar Ļeņinu, dzīvodams Bernē, ženēvā un
Cirichē. Bāzeles iedzīvotājiem vēl atmiņā
arī liels kautiņš, kas notika 1917. gadā Bā-
zeles krodziņā „Della casa", kad Ļeņins un
Trockis pirms aizbraukšanas uz Krieviju,
sarīkoja šinī krodziņā mītiņu. Politisko
pretinieku iekarsušo galvu atvēsināšanai
bija jāizsauc ugunsdzēsēji.

m m Jaunā repertuārā ! I Jaunā repertuārā!) Jaunā repertuārā I ! Trešdien, 17. februārī

ĀLHAMBRA Emilia Vidali„Ilona&FredLarry ļSS^S
fCadnomiršuSalomeja Neris.

Kad es nomiršu, tad man!

Tik uz kapiem nevediet!—
Nesat mani ugunssārtā,
Šķīstās liesmās iemet iet!

Lai uz debessveīvēm zilgani
Melni dūmi aizlokās —

Un no miesas sāpēm, ilgām
Pelnu kopa paceļas!

Putekļus pa vējiem kaisāt,
Lai kā sapnis zūdu es —
Lai uz spārniem brīves putni
Manu pelnu dziesmu nes!

No lietuvju valodas atdzejojusi Andina.

—-*fa —
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