
Japāņi Nankinas pievārtē
Lta. Tokija, 6. XII. Domei aģen-

tūra ziņo no Nankinas frontes,
ka japāņu karaspēks tuvojas Ķī-
nas galvaspilsētai no trim pasēm
on tos aizstāvjiem ķinieSism at-
kāpšanās tagad iespējama vairs
tikai pāri Jangtse upei uz Pukovu
vai ari gar upes labo krastu uz
Vuhu. Pa tam japāņu dienvida
kolonas neatlaidīgi virzas uz
priekšu pret Vuhu un atrodas
vairs tikai 10 klm. attāluma no
sis pilsētas. Lidotāji ziņo, ka Nan-
kinā plosos milzu ugunsgrēks un
turienes ķīniešu garnizons jau Šo-
rīt sācis pārcelties pār Jangtse upi

uz ziemeļiem.
Reuters ziņo, ka pēc vēl nepār-

baudītām ziņām japāņu artilērija
šodien sākusi bombardēt Nankinu.
Pukovā japāņu lidmašīnu mestas
bumbas izsaukušas lielus uguns-
grēkus.

Japāņu karaspēks šodien apķīlā-

Ķīnieši savu galvaspilsētu neaizstāvēs
jis apm. 200 ķīniešu džonkas, kas
bija piestājušas Sučovas upes kra-
stā angļu karaspēka apsargātā
starptautiskā kvartāla daļā. Uz
džonkām paceltas japāņu flagas un
kuģinieki — ķīnieši izraidīti no sa-
vām „peldošām mājām*.

Pēc ziņām no ticama avota šķiet,
ko ķiniešu armijas vadība nolē-
musi atteikties no Nankinas aiz-
stāvēšanas, io kara lietpratēp do-
mā, ka Nankina ir tikpat kā ne-
aizsargājama un ka galvaspilsē-
tas rajonā savilktām divīzijām, ja
tās neatkāpsies pār Jangtse upi,

draudētu ielenkšana.
Pēdējās Sanhajā saņemtās ziņas
rāda, ka japāņu karaspēka ārkār-
tīgi straujā virzīšanās uz priekšu
pārsteigusi pat japāņu militārās ap-
rindas. Tās tagad paredz Nanki-
nas krišanu rit agri.

No japāņu avotiem ziņo, ka vie-
nas Nankinai uzbrūkošās japāņu

kolonas priekšpulks
jau pacēlis Uzlecošās saules ka-
rogu Purpura kalnā —Nankinas

nomalē,
kur apbedīts ķīniešu revolūcijas
„tēvs" Sunjatsens.

1500 lidmašīnas Ķīnai.
Lta. Tokija, 8. XII. Dcsmei aģen-

tūra sakās zinām no labi informē-
tām ķīniešu aprindām, ka bijušā
padomju vēstnieka Nankinā Bogo-
molova sieva kopā ar kādu ameri-
kāni un kādu francūzi 1. decembri
esot ieradusies Honkongā, lai no-
slēgtu līgumu ar Ķīnu par 1500
lidmašīnu un daudzu zenītlielga-
bālu un ložmetēju piegādi, oos
kara materiālus padomju valdība
savukārt esot nopirkusi Amerikā.

Anglija pret Japāņu
gājienu.

Lta. Londona, 6. XII. Atbildot

apakšnams uz jautājumu par ja-
pāņu karaspēka gājienu caur San-
hajas starptautisko kvartālu, Idens
paskaidroja, ka angļu vēstnieks
Tokija, tiklīdz tas bija saņēmis zi-
ņas par japāņu nodomu rīkot šādu
gājienu, griezies pie Japānas ārlietu
viceministra, aizrādot tam, ka gā-
jienam būšot provocējošs raksturs
un ka tas liekoties gluži nevajadzīgs.
Anglija tādēļ uzliekot japāņu mili-
tārām iestādēm visu atbildību par
varbūtējiem starpgadījumiem. Angļu
valdība pilnā mērā sankcionējusi
šo vēstnieka demarsu. Idens iz-
teica atzinību Sanhajas municipālai
policijai par viņas priekšzīmīgo iz-
turēšanos japāņu gājiena laikā.

M

īsi pirms redakcijas slēgšanas
ziņo,

^ _
ko tuvākajās stundās paredzama
Nankinas krišana. Ķīnas kara-
spēks jaa pa daļai savu galvas-
pilsētu atstājis un evakuācija tur-
pinās zem japāņa artilērijas uguns.

Uz Baltijas valstu ārlietu
ministru konferenci

Ārlietu ministrs V. Munters rit no
rīta pīkst. 8,10 izbrauc uz 7. kārtējo
Baltijas antantes ārlietu ministru
konferenci Tallinā. Mūsu delegā-
cijas sastāvā vēl būs — ārlietu
ministrijas juridiskās nodaļas vadī-
tājs A. Kampe, Baltijas valstu no-
daļas vadītājs E. Vīgrabs, tirdznie-
cības un rūpniecības departamenta

direktors A. Sakenfelds, sūtnis
Tallinā E. Krieviņš un sūtnis Kaunā
L. Sēja.

Igauniju pārstāvēs — ārlietu mi-
nistrs Akels, viceministrs Reijs, po-
litiskās nodaļas direktors Kāsiks un
austrumu biroja vadītājs Ojanso, kā
arī sūtņi Rīgā un Kaunā — Rebane
un Epiks.

Lietuvas delegācijā ietilpst: dele-
gācijas vadītājs ārlietu ministrs
Lozoraitis un locekļi — ārlietu mi-
nistrijas ģenerālsekretārs Urbšis,
ārlietu ministrijas saimnieciskā de-
Eartamenta direktors Norkaitis,

ietuvas sūtnis Tallinā Dailide,
pilnvarotais ministrs Savickis un
ārlietu ministra sekretārs Dr. Bačkis.

Uzvaras laukuma
foterijas biļešu pārdošana rosīgi tur-
pinās. Apm. /*no visām biļetēm
jau pārdotas.

Noslēgušās sarunas.
šodien Rīgā noslēdzās Latvijas

Polijas saimnieciskās sarunas. Turp
mākās sarunas notiks Varšavā.

Skolu jaunatne lielajā talka
Jelgavas-Bauskas apriņķa taut-

skolu inspektora kancleja sakopo-
jusi datus un noslēgusi aprēķinus
par summām, kas no Jelgavas pil-
sētas, Jelgavas apriņķa un Bauskas
apriņķa pamatskolām aizplūdušas
lielā vēsturiskā darba — Uzvaras
laukuma izbūves veicināšanai. Un
iīs summas nav mazas.

Pavasarī, beidzot 1936./87. mācī-
bas gadu, visu minēto rajonu pa-
matskolu skolotāji ziedoja naudā
Ls 8517, skolas, skolu padomes un
padomju locekļi Ls 1299,51, skolēni
Ls 2728,53, pie skolām esošie maz-

pulki Ls 798,79, Jaunatnes Sarkanā
Krusta pulciņi Ls 823,64, skolēnu
kopperātivi Ls 410,85, Cerību pul-
ciņi Ls 42.60, skolu izrīkojumi
Ls 891,11 un atsevišķi skolu lab-
vēļi Ls 91,77. Tā tad kopsummā
toreiz tika savākts ls 10.103,80. Šo
summu toreiz pamatskolu inspek-
tors nodeva izglītības ministrijai.

Nākot pārdošanā Uzvaras lauku-
ma naudas loterijas biļetēm, Jel-
gavas apriņķs skolas, skolotāji,
skolu padomes un pie skolām eso-
šās skolēnu organizācijas nopirka
lozes kopsummā par Ls 2.490, pie

kam lielākās summas ienāca no šā-
dām skolām: Auces pilsētas 6 kl.
pamatskolas, Bēnes pag. 6 klašu,
Reņģes valsts palīgskolas, Dobeles
6 klašu un citām Jelgavas apriņķa
pamatskolām.

Bauskas apriņķa pamatsko-
las iegādājušās biļetes par Ls 1,960,

g
ie kam rosīgākās pircējas bijušas
auskas pilsētas 6 kl. pamatskola,

Skaistkalnes 6 kl., Vecsaules 6 kl.,
Iecavas 6 kl. un citas pamatskolas.

Jelgavas pilsētas pamat-
skolas devušas kopsummā Ls 580,
jo skolu skaits te nav tik liels kā

apriņķos.
Saskaitot kopā visas minētās

summas, redzams, ka par loterijas
biļetēm ienācis Ls 4.430, bet kopā
ar pavasarī saņemtajiem ziedoju-
miem visu 3 minēto rajona skolas
devušus Uzvaras laukuma izbūves
vajadzībām ls 14.533,80.

Beidzot vēl piezīmējams, ka taut-
skolu inspektors no saviem perso-
nīgiem līdzekļiem uzdāvinājis kat-
ram savas kancelejas darbiniekam
loterijas biļetes par Ls 10.

Lietuvas prezidents
A. Smetona

nopircis V. Purviša gleznu ^
Pava-

sara ūdeņi*. Mūsu gleznu izstāde
Kaunā beigusies. To apmeklējuši'
vairāk kā 5000 interesentu.

Halo! Halol

Masa laikraksta sludinājuma
nodaļas, kantora un ekspedīci-
jas jaunais tālrunis ir

Ns 1100

Aizsargu ļzrīkojums
Svētē

16. Jelgavas aizsargu pulka Svē-
tes nodaļa sestdien bija sarīkojusi
Svētes tautas namā sadraudzīgu
vakaru ar koncertu, referātu un
saviesīgu dzīvi. Koncerta daļā
viesojās Jelgavas pulciņa aizsardžu

ansamblis, kas diriģentes A. Pav-
lovskas vadībā noskandināja vairā-
rākas skaistas dziesmas. Nodaļas
aizsargs Rencbergs referēja par
Latvijas tautas vienība senāk un
tagad.

Piezīmējams, ka sarežģījumi
radās Jelgavas aizsardzēm ar no-
kļūšanu uz Svēti, jo aizputināto

ceļu dēļ autobusi atteicas braukt.
Tāpēc nācās labi silti saģērbties nu
braukt ar zirgiem. Visumā vakars
noritēja ļoti labā saskaņā un sirs-
nībā.

Akurātera piemiņasvakars,_
ļ^ļļII]B|ļ|ļJiWļļļļļdfflļl[a TBBSĒĒĒ^toUUMMBĒĒKMUfflM^tMiMtP1* Jelgava.

Jelgava, ķeruba iela,ŽVg. 3.
Tl|ruņl aboniianas maksa:

a^ffc Atbild, redaktoram 935. Bez piesūtīšanas par 1
^Ē Redakcijai . . . 125. mēnesi Ls 1., par 8

WW '"' Ekspedīcijai i mēnešiem Ls 6., par
r* ?'. Kantorim i ^100. gadu Ls 12.—

rSludināj. nod,I , Arpiesūtīšanupar 1 me-
; ;;;Hīnrb 'n laiks: ^daķeijā

neŽ Ls
1.50, par 6men.

- "' noi&st 8-13uņ 17-18, Ls li-ipārgadu Ls 15.-
sestdienās hdz pīkst 12; Sludinājumu maksa:

- ka a_t^Ti ntt špi e*- Prieksp. 42 sarit, teksti
.: tnjr* no pīkst _ 8-18, 32 ^

sludini), daļa
v sestdienas ļida pīkst 18. i«sant ieskaitot nodokli

Tek.rēklnl: Pastā .Ni 5918. par vienslejigupetitrin-
: Zemg. Kredb-oā MŠ757. diou. — Ārzemju sludi-

NMa kastīte 1194. [ najumi 250io dārgāki.
?— ^̂^^-^^



Somiias valsts svētki Rīga
Somijas 20. gada svētkos vakar

Somijas sūtnis E. Palins bija rīkojis
sūtniecībā pieņemšanu, kurā ieradās
ārlietu ministrs V. Munters, armijas
komandieris ģenerālis Berķis, armi-
jas štāba priekšnieks ģenerālis Hart-
manis, augstskolas, mākslasaprindu
un preses pārstāvji ar preses bie-
drības priekšnieku J.Druvu priekš-
galā.

Pulksten 20.30 Armijas virsnieku
klubā notika Somijas valsts neatka-
rības svētku svinīgais akts. Tanī
ieradās valsts prezidents Dr. K. Ul-
manis,kara ministrs ģenerālis Balodis,
ministru prezidenta biedrs M. Sku-

jenieks, ārlietu ministrs V. Munters,
satiksmes ministrs B. Einbergs, sa-
biedrisko lietu ministrs A. Bērziņš,
ģenerālitāte ar armijas komandieri
ģenerāli Berķi un armijas štāba
priekšnieku ģen. Hartraani priekš-
galā, ārvalstu diplomātiskā korpusa
locekļi, militārie priekšstāvji un
kuplā skaitā citi lūgtie viesi no
mūsu universitātes, mākslas, preses
un saimniecisko darbinieku aprin-
dām.

Somijas valsts neatkarības svētku
svinīgo aktu ievadīja latviešu un
somu biedrības priekšnieka L.Ada-
moviča uzruna, pēc kam runāia

, ^^^^
ārlietu ministrs V. Munters un Somi-
jas sūtnis £. Palins.

Somijas sūtņa runai sekoja Lat-
viias universitātes studentu biedrī-
bas .Dziesmu vara" kora vec. doc.
A. Ābeles vadībā atskaņotās dzie-
smas un prof. L. Adamoviča refe-
rāts — Somijas valsts". Koncert-
daļā piedalījās Māris Vētra un somu
māksliniece S. Leander, kuri vakaru
kuplināja ar vairākām latvju un
somu komponistu dziesmām prof.
P. Suberta klavieru pavadījumā.
Vakaru noslēdza kop mielasts.

Izraida žurnālistu.
Lta. Belgrade, 6. XII, Reutera

korespondents Harisons saņēmis
Savēli triju dienu laikā atstāt

lienvidslāviju. Izraidīšanas pavēlē
teikts, ka Harisons sistemātiski esot
sniedzis tendenciozas un nepareizas
ziņas, kaut gan jau vairākkārt brī-
dināts. Harisonu nolēma izraidīt
jau priekš vairākiem mēnešiem, bet
rīkojumu toreiz atcēla.

Polija vēl kolonijas
neprasot.

Lta. Parīze, 6. XII. Havass sniedz
ziņu no Varšavas, ka pretēji daudzu
laikrakstu informācijai ārlietu mi-
nistru Delbosa un Beka apspriedēs
no poļu puses nekādas koloniālas
prasības līdz šim vēl neesot uz-
stādītas.

,Petit Journal" raksta, ka Varša-
vas valdība, spriežot pēc līdzšinējās
domu izmaiņasrezultātiem, joprojām

uzskatot franču - poļu aliansi par
savas ārpolitikas pamatelementu,
bet līdz ar to esot nācis skaidri
redzams, ka vispārējās politikas
laukā abu valstu viedokļi ir diez-
gan nevienādi.

Itālijas kara|pāris
sarīkoja Dienvidslāvijas premjeram
Stojadinovičam un viņa kundzei
par godu Kvirinātā brokastis, ku-
rās bija klāt ari Musolini un ār-
lietu ministrs Čano.

Sakarā ar Stojadinoviča vizīti
„Tribūna" raksta, ka Romas ap-
spriedes esot marta mēnesī panāk-
tās vienošanās tiešs turpinājums.
Italiešu-dienvidslāvu sadarbībai esot
lemts kļūt vienmēr ciešākai, jo ne-
kas nešķirot abas valstis vienu no
otras. Roma šai sakarībā atzīmējot
ar lielāko gandarījumu labās attie-
cības starp Belgradi un Berlīni, jo
tās esot tālākā bāze sadarbībai-vēl
plašākā mērogā.

Atklāta teroristu banda
Lta. Jeruzaleme, 6. dec. Da-

harehas ciemā, stap Beršebu un
Hebronu, Palestīnas dienvidos, po-
licija šodien atklājusi kādu teroristu
bandu. Starp teroristiem un poli-
ciju izcēlusies apšaudīšanās, pin
kam teroristiem izdevies atkāpties
kalnos.

ĪSuMcma
MMtMĒCĒm romāns! I

(39. turpinājums)
Lords Brendmors saprata, ka tagad Dr.

Karters darīs visu, ko no viņa prasīs. Par pa-
augstinājumu dienestā tas bija pat gatavs pār-
dot savu cieņu un godu.

Ģenerālgubernators piecēlās un sniedza
viesim roku.

— Es ļoti pateicos jums, mīļo pulkvedi,
jo redzu, ka mūsu ieskati saskan. Mēs visi bū-
sim laimīgi, kad šī nepatīkamā lieta būs no-
beigta un aizmirsta. Bet nu es jūs vairs neka-
vēšu: es zinu, ka jums vēl ir bezgala daudz
darba un pienākumu, un es negribulaupīt jūsu
dārgo laiku.

Viņš laipni aplika Karteram roku ap ple-
ciem un tikpat laipni gandrīz izgrūda viesi pa
durvīm.

Nokļuvis priekštelpā, Dr. Kartera jutās
Smēram tā kā jūtas skolnieks, kas izraidīts no

ises. Kā gan laipnais lords varēja iedomāties,
ka viņam daudz darba? Ka viņam nav laika?
Gluži otrādi: viņam bija ļoti vaļīga diena, un
?iņš ļoti labprāt būtu vēl ilgāki pakavējies
lorda mājās, paēdis pusdienas, papļāpājies...
Tagad te paliKt tomēr bija tā kā neērti Tā
tād jābrauc vien mājās...

Viņš nopūtās, bet tad saslējās un kā uz-
varētājs pagāja garām sulaiņiem un iekāpa sa-
rā automobilī.

Lēdija Brendmore bija pārliecināta, ka
Dr. Karters pēc sarunām ar ģenerālgubernatoru
ieies ari pie viņas, bet laiks gāja uz priekšu,
tomērKarters nerādījās. Beidzot viņa piezvanīja.

— Vai doktors Karters vēl ir šeit? — viņa
pajautāja sulainim. i

— Doktora kungs pirms ceturtdaļstundas '

I

aizbrauca.
Lēdija tikko nenoslāpa aiz dusmām. Viņas

vīrs bija sācis visu kārtot viens un pat nepie-
laižot vairs viņas satikšanos ar doktoru. Vispāri
viņa jutās ar tādu rīcību stipri pazemota.

Viņa smagi nopūtās. Viss tas bija tik šau-
smīgi mocošiI Viņa nekā nespēja aizmirst pa-
zemojumu, ko vēlējās sagādāt viņas vīrs: viņai,
Ragajangas pirmajai dāmai gribēja uzspiest par

E
ienākumu rīkot pusdienas par godu šai pa-
udušajai Kartera kundzei!

— Nekad! — viņa histēriski uzsauca sa-
vam vīram. — Jūs dzirdat? Nekad! To nevar
prasīt no māvis neviens!

— Es to arī nemaz negribu prasīt, bet to
Ērasa Anglija, — lords Brendmors atteica. —
n jums būs šis upuris jānes. Dzimtene grib,

lai jūs parādītu savu augstsirdību.
Ķilda droši vien izvērtās par īstu apšau-

dīšanos ar vārdiem. Kad lēdijai uznāca histērijas
lēkme, viņa ieskrēja savā istabā un aizslēdza
durvis. Viņa sāka sajust asu migreni, kādēļ no-
likās gultā. Trīs dienas viņa nevēlējās nevienu
pieņemt un nepieņēma ari ēdienus. Vienīgais
cilvēks, kas pie viņas varēja piekļūt, bija viņas
māsa lēdija Lendstone.

— Viņš grib palikt par manu bendi! —
ģenerālgubernatora kundze vaimanāja un Žēlo-
jās savai māsai. — Viņam uznākusi neatlaidīga
vēlēšanās mani pazemot šīs kritušās sievietes
priekšā!

— Bet tev tomēr jāatceras, ka šī pate
sieviete kļūs par Udaigoras pavēlnieci, — māsa
pūlējās viņu nomierināt.

— Lai viņa kļūst manis dēļ par visas no-
lādētās musulmaņu pasaules valdnieci! Neviens
tomēr nevar prasīt, lai es tāpēc samītu kājām
savu godu! Jau domas vien par to dara mani
ārprātīgu!

Viņa paņēma no nakts galdiņa spoguli un
cieši ieskatījās tajā.

— Redzi, ko viņš ar mani izdarījis!
Šais trīs dienās viņa patiesi bija kļuvusi

vājāka, par ko viņa klusi pie sevis priecājās.
Viņa pati bija atzinusi, ka ir pārāk pilnīga un
ka derētu dabūt kādu drusku nost no svara.
Kaut tikai tagad tā procedūra nebūtu bijusi tik I

neganti grūta!
Kad lēdija Lendstone aizgāja, īstabā pat*

vārīgi ienāca ģenerālgubernators.
— Kā jūtaties, dārgā? — viņā pilnīgi ne-

vainīgā tonī apjautājās.
— Lieciet mani mierā! — viņa atsaucās

pavisam vārgā balsī un atmetās spilvenos. —
Ļaujiet taču man mierīgi nomirt!

— Tādu muļķību gan jūs nedarisat! —
lords Brendmors pasmaidīja. — Jūs Ragajangā
esat tik atbildīgā postenī, un to jūs nevarat
atstāt

Viņa mazliet pavēra acis un nesaprašanā
uzlūkoja vīru. Vai viņšrunāja nopietni, vai tikai
ņirgājās?

— Jums jākļūst atkal veselai un spirgtai.
Tāpēc es jums ieteiktu griezties pie ārsta. Ti-
kai gan ne pie Dr. Kartera!

— Kāpēc?
— Viņa klātbūtne uztrauktu jūsu nervus

vēl vairāk. Bez tam viņš tagad ļoti aizņemts
ar šķiršanās lietu kārtošanu.

— Man tas ir gluži vienalga.
— Man gan nē. Neaizmirstiet, ka 25. maijā

mums būs rīkotas oficiālas pusdienas.
— Es tur tikpat nepiedalīšos!
— Paklausāties, dārgā, ko es jums teikšu:

Man šī komēdija ir apnikusi! Ar savu rupjo
izturēšanos pret Kartera kundzi jūs esat pada-
rījusi daudz nedrošāku manu stāvokli. Ja mums
atkal neizdosies to no jauna nospodrināt, man
būs jāatstāj mana vieta. Es domāju, ka arī jums
tas nebūtu patīkami.

— Nemoci! Nobeidz jel mani ātrāk! —»
viņa sāka vaimanāt

— Atmetīsim šo traģēdiju! Tagad jāglābj
jūsu radītā situācija. Jums jāupurē sava augst-
sirdība. ..

— Un jākrīt ceļos šīs izvirtules priekšā!
— Tie visi ir tikai skanīgi vārdi.
— Es negribu kļūt par apsmieklu visai

Ragajangai.
— Par to nav ko bīties. Visi respektēs

jūsu lēmumu. Bet ja jūs atteiksaties piedalīties
mielastā, jums nāksies arī atteikties no Raga-
jangas pirmās dāmas titula. Tāpēc izvēlaties!

(Turpinājums sekos.)

Izraudzīskandidātus
Tirdzniecības un rūpniecības ka-

meras priekšsēdētājs aicinājis uz
kopēju sēdi piektdien kameras
prezidija locekļus, kā ari visu tir-
gotāju, rūpnieku un namsaimnieku
biedrību priekšniekus. Sēdes dar-
ba kārtībā būs to personu noteik-
šana, kurus biedrība stādīs priekšā
finansu ministram iecelšanai par
kameras locekļiem un kandidātiem
izstājušos vietā. Kā jau savā kon-
gresa runā aizrādīja valsts prezi-
dents, šis ir pēdējais gads, kad ka-
meras locekļus ieceļ finansu mi-
nistrs, jo turpmāk tos vēlēs pašas
biedrības. Tādēļ kamera jau tagad
šo jautājumu kārtošanā piesaista ari
biedrību priekšniekus.

Valsts prezidents
Dr. K. Ulmanis

vakar ieradās jaunajā Ģertrūdes
baznīcā un nolika ziedus pie miru-
šā Latvijas konservatorijas rektora
prof. P. Jozuusa šķirsta. Valsts
prezidentu pavadīja adjutants plkv.
M. Lūkins.

Akcsab. „OGLE"
piedBva namsaimniekiem dzīvokļu apkurei

KA
l MJF bT" I H Anglijas augstāki labuma Durham rajoaa dakšotu koksu na

M "B mļļ ft Vācijas Vestiales augstāka labuma dakšotu koksu par
V l\ilU Ls 55,— mtr. tonnā

ar pievešanu, t i.par Ls 5,— zem
cenu inspektora noteiktas cenas.

AKMEŅOGLES
KALEJOGLES
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Jelgavas mazpulkiem būs kopīga egliie
Vakar pēcpusdienā Jelgavas valsts

ģimnāzijā sapulcējās visu 11 Jelga-
vas mazpulku vadītāji un pārstāvji,
lai apspriestos par kopīgas Ziemas-
svētku eglītes sarīkošanu visiem
Jelgavas mazpulku dalībniekiem.
Sapulci atklāja un vadīja Jelgavas
novada mazpulku inspektors agr.
K. Pelēķis, pie kam
pārrunās noskaidrojās domas, ka
kopīgais eglītes vakars rīkojams
sestdien, 11. decembri, pīkst. 18.80,
Hercoga Pētera ģimnāzijas telpās.
Ieeja būs tikai pret ielūgumiem,
pie kam katram mazpulka dalīb-
niekam būs tiesība ievest divus sa-
vus viesus. Ieeia pret labprātīgiem
ziedojumiem. Savstarpīgās apdāvi-
nāšanās nolūkos katram izrīkojuma
apmeklētajam jāņem līdzi sainītis

ar kādu dāvanu, ko tad vēlāk pie
eglītes izlozēs. Bez tam visi tie
mazpulku dalībnieki, kuri vasaru
pavadījuši gana gaitās vai strādā-
juši svešās saimniecībās, saņems
vērtīgas balvas no Lauksaimniecī-
bas kameras.

Vakaru ievadīs garīgs akts pie
eglītes, pēc kam paredzēta oficiālā
daļa. Iespējams, ka klāt būs ari
sabiedrisko lietu ministrijas pārstā-
vis. Akta laikā izsniegs arī LLK
balvas. Katrs mazpulks piedalīsies
ar kādu priekšnesumu, pēc kam
notiks savstarpīgā apdāvināšanās,
rotaļas un saviesīga dzīve. Ja sa-
putinātie sniegi netraucēs satiksmi,
tad iespējama arī ziemassvētku ve-
cīša ierašanas.

Eleja. Nozagta nauda. Elejas pa-
gasta Smita mājā dzīvojošā Anna Petra-
ševica ziņoja policijai, ka viņai nozagti
54 ls.

— Dzērumi pastrādāti ne-
darbi. Arnolda Jancova no Elejas pa-
gasta Novadnieku mājām ziņoja policijai,
ka nezināms ļaundaris no Elejas patērē-
tāju biedrības .Spēks* _aizbraucis viņa
zirgu. Vēlāk zirgs pārnācis mājās neie-
jūgts, bet aizjūgs atrasts mežā. Par vai-
nīgu nedarbā pienākts Voldemārs Melvets
no Elejas Imbertenu mājām, kurš nedarbu
pastrādājis dzērumā.

Uz pareiza ceļa.
Krievu vingrošanas b-bas „Sokols" vingrošanas

vakars Jelgavā.
Pēc trīs gadu ilga, klusa iekšēja

darba „Sokols" Jelgavas nod. rā-
dija publikai sava darba rezultātus.
Un jāatzīst, šie rezultāti teicami,
kas norāda, ka b-ba „Sokols" fi-
ziskā audzināšanā gājusi pareizu
ceļu. Sākt fizisko audzināšanu no
vismazākā— visjaunākā, arī vislabā-
kās sekmes sagaidāmas no nobrie-
duša jaunieša.

Vakaru atklāj dalībnieku ierindas
grupējums uz skatuves ar „Dievs,
svētī Latviju" un „Sokolu himnu"-
Labi izturētus vingrojumus zemajā
stienī sniedz sokolu zēnu grupa In-
dulēna vadībā. Tāpat teicami brī-
vo kustību un dažādu lēcienu un
kūleņu vingrojumi saista publikas
uzmanību. Saskaņotais izpildījums
uzrāda pieliktā darba sekmes, kas
garantē panākumus arī nākotnē.
Lai pierādītu to, ka sokoli izkop-
dami miesas vingrību, neatstāj ari
garu novārtā, sokolu zēni un mei-
tenes visai izteiksmīgi nodeklamēja
vairākus latvju un krievu rakstnie-
ku darbus. Nevar neatzīmēt Sofiju
Varfalaraejevu deklamējot prologu
no Puškina poēmas „Ruslands un

Ludmilla". Skaidrā dikcija un la-
bi pārdomātais stāstījums izpelnījās
ilgus aplausus.

Programmas otrā daļa veltīta pie-
augušo BSokolu* vingrojumiem
stienī un līdztekās. Kā pirmās savu
māku līdztekās rāda Rīgas sokoles.
Vingrās meičas strādā savu darbu
līdztekās ar tādu precizitāti un vieg-
lumu, ka viņas var apskaust dažs
labs vingrotājs-vīrietis. Nelielus,
bet labi pārdomātus un labi izpil-
dītus vingrojumus sniedz sokolu
meitenes brīvās kustībās Indulēna
vadībā. Nedalītu skatītāju piekri-
šanu izpelnās vingrotāji līdztekās
un stienī, sevišķi pēdējā. Sasniegt
precizitāti un vieglumu izpildot da-
žādos grūtos vingrojumos rīkos,
bez piespiešanās mainīt rokas izpil-
dot «saulīti" stienī, ir tādas darba
sekmes, kas prasa vislielāko atzi-
nību. Starplaikā starp vingroju-
miem Jelgavas un Rīgas sokoles
glītā izpildījumā sniedza latvju un
krievu tautas dejas, bet sokolu pau-
kotāji iepazīstināja skatītājus ar
paukošanās cīņu paņēmieniem ar
floreti un sobenu.

Lauksaimniecības ražām jākļūst lielākām.

,

Daudz darba un enerģijas prasīja
nupat Rīgā notikušās sēklu un la-
bības pārstrādājumu izstādes noor-
ganizēšana. Tagad nu šī izstāde
slēgta un lielā darba steiga rimu-
sies. Par notikušo izstādi tās direk-
tors-rīkotājs agr. J. Muzikants
mums izteicās:

āZK

Visumā sabiedrībā interese par
notikušo izstādi bija ļoti liela, pie
kam apmeklētāju skaits vērtējams
uz 12.000 cilvēku. Liels bija inte-
resentu pieplūdums tieši pašās pē-
dējās dienās, tā kā izstādi vajadzēja
par divi dienām pagarināt. Ieprieci-
noši ir tas, ka izstāde bija modinā-
jusi ne tikai laucinieku interesi, bet
ka stipri daudz apmeklētāju nākuši
arī no pilsētām. Laucinieki galve-

nokārt interesējās par jaunajām
sēkiu šķirnēm, uzlaboto sēklu un
tāpat arī par jaunajam kultūrām —
sojas pupām, lucernu u. c

Rīkotājiem nācās ari dzirdēt daudz
atzinīgu vardu par izstādes noorga-
nizēšanu, par ērto pārskatāmību,
novietņu iekārtojumu u. c, bel se-
vi ķs prieks lauciniekiem bija par
to, ka šāda izstāde vispāri organi-
zēta, jo tā dod jaunas zināšanasun
atziņas tik svarīgajā lauksaimniecī-
bas racionalizēšanas darbā, rādot,
kas un kā darāms ražas paaugsti-
nāšanas darbā.

Pilsētnieku interesi visvairāk sai-
stīja LLK mājturības nodaļas no-
vietne, kur katru dienu bija daudz
apmeklētāju. Namamātes interesē-

jās pār latvisko ēdienu sagatavoša-
nu, kādēļ kopsummā nācās izsniegt
nogaršošanai ap 6000 brīvporciju
dažādu ēdienu. Stipri daudz pār-
deva arī mājturības literatāras, se-
višķi ēdienu sagatavošanas aprak-
stus. Tāpat labi tirgojās kameras
rakstu apgāds. Kā pilsētnieku tā
laucinieku interesi saistīja izstādī-
jumi, kā pazīt viltotus produktus
no neviltotiem.

Izstāde visumā izdevās labāk ne-
kā rīkotāji to sākumā cerēja, līdz
ar ko tagad atliek tikai cerēt, ka
izstāde būs arī sekmējusi lauksaim-
niecības ražas pacelšanas darbu
valstī.

Soditi par neatļautu jēl-
ādu uzpirkšanu.

A./S. „Adu un vilnas centrāle"
revidenti, izdarot revīzijas ādu mī-
tuvēs un pie privātām personām,
atklājuši, ka dažas personas un ādu
mītuves vēl joprojām nodarbojas ar
neatļautu ādu uzpirkšanu gūstot
sev labumus uz lauksaimnieku —
ādu pārdevēju nezināšanas rēķina.

Zemkopības ministrs, pamatojo-
ties uz likumu par ādu un vilnas
tirgus kārtošanu, saskaņā ar kuru
jēlādu un vilnas iepirkšana visā
valstī atjauta vienīgi A./S. ,Adu un
vilnas centrāle", sodījusi vairākus
nelegālus ādu uzpircējus.

Vai es esmu noziedznieks!
i - s=^^=ga^^=^=: ^^s^s
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(28. turpinājums.)
— Nē.
— Labi. Es jau tā ari domāju. Tu, zēn,

mani pazīsti: bez kādas laipošanās.
— Saprotu.
Neraugoties uz šādu atbildi, misteram

Kempbeļam bija grūti uzsākt sarunu. Un kad
viņš sāka runāt viņa balsī bija kāda noskaņa,
kas pārsteidza Larri: maiga, lūdzoša.

— Kas, Larri, ir par lietu? — viņšjautāja.
— Ar ko?
— Ar tevi.
—» Nesaprotu.
— Nē, manu zēn, tu ļoti labi saproti.
— Man liekas, ka jūs gribat runāt par

4SIUIKBUU.

— Saprotams.
— Bīstos, mister Kempbel, ka es neko

nevarēšu teikt. Mazākais pašreiz nē.
— Kāpēc?
— Man ir zināmi iemesli... un nopietni...
—« Tu nevari man tos teikt?
— Vēl nevēlētos...
— Būsim atklāti, mister Kempbel, — ie-

jaucās Keija. — Arī man Larri tos neteica.
— Tā... — un viņš domīgi uzlūkoja

viņus abus. — Tas, Larri, mani dara nemie-
rīgu. Dunkans bija visu laiku noteikti pār-
liecināts, ka tu apliecināsi viņa alibi.

— Vai viņam nav cita pierādījuma, ka
viņš nevainīgs?

— Kāds cits lai būtu ? Viss atkarājas no
tā, vai viņš bija kopā ar tevi, vai nē.

— Es saprotu... — un Larri piecēlās un
piegāja pie kamīna. — Man gribētos palīdzēt —
tā palīdzēt, kā jūs to vēlaties. Bet es to nsvaru.

— Tu jau to teici. Bet es jautāju —
Kāpēc?

— Nevaru to paskaidrot
— Tu esi Dunkana labākais draugs. Es

esmu viņa tēvs.
— Bet ar šo lietu saistās ari vēl kas

cits...
Misters Kempbels itin kā sagura, acu-

mirklī tapa itin kā vecāks.
— Vai varu minēt?
— Kā jums patīk.
— Manu zēn, es tev pierādīšu, cik visai

tev uzticos un pastāstīšu, kas man dara bailes.
Es bīstos, ka tas, ko Dunkans stāsta, nav pa-
tiesība. Bīstos, ka viņš nošāvis Tedi Kartneju
un nav bijis tanī laikā kopā ar tevi. Bīstos,
ka jūsu abu draudzības dēļ viņš cerējis uz
taviem meliem.

Larri tūliņ neatbildēja.
— Man liekas, ka jūs pārāk steidzaties ar

saviem slēdzieniem.
— Tas nav iespējams, mans dēls. Ne-

varu pielaist, ka ja tu zinātu, ka Duntans ir
nevainīgs, to pat man neteiktu.

— Es lūdzu uzticēties man. Tikai kādu
nedēļu.

— Kādu nedēlu... Vai tu saproti, ko

tas nozīmē? — viņš pagriezās pret Keiju. —
Jūs, Keija, zināt, ko es gribu panākt. Paskaid-
roiiet to viņam.

— Misters Kempbels grib teikt, — Keija
teica paklusā, nopietnā balsī, — ka bez tavas
liecības uz Dunkanu vienmēr kritīs aizdomas.
Un tava vilcināšanās šīs aizdomas var tikai
pastiprināt. Tu, mījais, tik ilgi neesi bijis pil-
sētā. Tu nezini, ko visu runā Haberšemā. Tu

nezini, cik daudz cerību lika uz tevi, ka tu
pārbrauksi, atbrīvosi Dunkanu no aizdomām
un tad sāks meklēt citu, īsto vainīgo. Bet mēs
par to jau runājām.

Larrim bija ļoti žēl sirmgalvja, kas taču
bija viņa draugs.

— Gan viss būs labi. Esmu par to pār-
liecināts.

— Nē, manu zēn. Es pārak labi tevi
pazīstu. Bīstos, ka tu vilcinies un apsver visu,
kas ir par un pret

— Es neko tam līdzīgu nesaku.
— Cits iemesls tavai klusēšanai nevar

būt. Un pat ja tu gribētu viņa labā melot, —
tas tev jādara drīz, jo pretējā gadījumā tavu
liecību uzskatīs par meliem.

Kempbeļa balss pēkšņi pārvērtās, tapa
skarba

— Kāpēc tu šodisn negribēji runāt ar
Dunkanu ?

— Bija iemesls.
— Ticiet man, mister Kempbel... —

Keija atkal iejaucās.
— Vai jūs zināt šo iemeslu?
— Nē.
— Es, Larri, negribuatgādināt apstākļus..

Esmu džentelmens. Bet Dunkans ir mans
dēls un stāvoklis visai nopietns...'

— Zinu, mister Kempbel, ko esmu jums
parādā.

— Saprotams. Kāpēc tad vilcināties r

Cigārs nodzisa un misters Kempbels to
no jauna iededzina. Viņa roka viegli drebēja.

— Manu zēn, — es negribētu runāt no šī
viedokļa, bet — man tas jādara.

— Ja...
— Ja kāda sieva ir neuzticīga un ja vīrs

nogalina viņas mīļāko, tad parasti vīru attaisno.
Vai ne tā?

— Es ne visai saprotu.

(Turpmāk vēl.)
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i^sls. īru ansvricclos
Visu pagājušo nedēļu visa pasau-

les prese turpināja novērtēt franču
un angļu valstsvīru Londonas ap-
spriežu rezultātus. Visos komentā-
ros izskan vienprātīga atziņa, ka
Londonas apspriedēs panākta angļu
un franču viedokļu saskaņošana
svarīgākos starptautiskās politikas
jautājumos, un ka Londonas-Parizes
ass izrādījusies ne mazāk stipra, kā
Berlīnes-Romas ass. Anglija, ne-
raugoties uz lorda Halifaksa brau-
cienu uz Vāciju un mēģinājumiem
tuvoties pēdējai, palikusi uzticīga
savai sabiedrotai un ari turpmāk
mēģinās panākt kādu izlīgumu ar
Vāciju un vispārējā politiskā stā-
vokļa uzlabošanos tikai ciešā sadar-
bībā ar Franciju. Vispār Londonas
apspriedēs konstatēts, kāpēc lorda
Halifaksa brauciena uz Vāciju stā-
voklis kļuvis mazāk saspīlēts un
tagad radušās jaunas iespējamības
tālākiem soļiem Eiropas nomierinā-
šanai. Nemieru dažos franču laik-
rakstos izsauc tikai tas apstāklis,
ka atzīstot Vācijas tiesības uz dažu
koloniju atdabūšanu, Londonas ap-
spriedēs esot principā pielaista Ver-
saļas miera līguma teritoriālo klau-
zulu revīzija, kas esot bīstami taga-

dējam statusquo Viduseiropā. Acīm-
redzot, lainomierinātu Viduseiropas
valstis, paredzēts Francijas ārlietu
ministra Delbosa brauciens uz Var-
šavu, PrāguBukarestu, Belgrādi,
pie kam, kā apgalvo, viņš braukšot
nevien kā Francijas, bet arī kā
Anglijas pārstāvis. Pēdējais apstā-
klis viņa braucienam piedos sevišķu
svaru un nozīmi un tas, cerams,
izklīdinās visas bažas, kādas šais
valstīsvarētu rasties, sakarā ar lorda
Halifaksa ievadītām angļu-vācu sa-
runām.

Savu braucienu Delboss iesācis
ar Varšavu, lai noskaidrotu, cik
stipra vēl ir franču-poļu savienība
un kas būtu darāms tās stiprināša-
nai. Neraugoties uz ļoti sirsnīgo
uzņemšanu Varšavā, Delbosam to-
mēr nav izdevies pārliecināt Poliju
atkāpties no savas neitralitātes po-
litikas un atteikties no bilateriālo
līgumu principa par labu kolektīvās
drošības sistēmai. Paliekot uzticīga
saistībām, ko tai uzliek savienības
līgums ar Franciju, Polija arī turp-
māk negrib pieslieties nevienam
ideoloģiskam blokam un gribkārtot
savas attiecības ar kaimiņiem bila-
teriālu līgumu ceļā. Arī jautājumā

par attiecībām pret Cechpslovakiju,
Polija bijusi ļoti atturīga un nekādus
noteiktus solījumus Delbosam nav
devusi. Polija acīmredzot grib ie-
ņemt turpmākās staurptautiskās sa-
runās vidusstāvokli starpLondonas-
Parizes un Berlīnes-Romas asīm.
Laiievilktu Poliju tuvākLondonas-
Parizes asij, Delboss pat apsolījies
turpmāk ari Poliju pieaicināt Lokar-
nas valstu apspriedēs. Kā zināms,
Polijas neieaicināšana Eiropas liel-
valstu apspriedēs bija viens no cē-
loņiem, kas Poliju savā laikā attāli-
nāja no Francijas.

Dienvidslāvija un Itālija.
Nozīmīga ir Dienvidslāvijas mi-

nistru prezidenta otojadinoviča iera-
šanās ar oficiālu vizīti Romā — īsi

E
irms gaidāmās Delbosa ierašanās
elgradē. Tas, liekās, norāda, ka

ari Dienvidslāvija nedomā pilnīgi
pieslieties kādai vienai no šīm
,asīm", bet līdzīgi Polijai ieņemt
kādu vidusstāvokli, reizē uzturot
tuvāk attiecības ar Parīzi un tai
pašā laikā kārtot savas attiecības
ar Itāliju bilateralas vienošanās ceļā.
Ar savu braucienu uz Romu Sto-
jadinovičs acīmredzot grib izklīdi-

nāt Itālijas bažas, kādas tai attie-
cībā uz Dienvidslāvijas ciešāku pie-
kļaušanos Francijai varētu radīt
Delbosa gaidāmā vizīte Belgradē.
Visā visumā Delbosa braucienam
uz Vidus- un Austrumeiropas val-
stu galvaspilsētām piešķirama liela
nozīme, jo t! uzdevums acīmredzot
ir demonstrēt, ka ne Francija, nedz
ari Anglija nepielaidīs nekādus uz-
brukumus to neatkarībai vai terito-
riālai neaizskaramībai. No savas
puses Francija un Anglija, protams,
prasīs kādus noteiktus solījumus ari
no Mazās antantes valstīm.

Ķīnas kara laukā
tuvākās dienās sagaidāmi svarīgi
notikumi pie Nankinas. Japāņiem
izdevies pārraut ķīniešu pēdējo aiz-
sargāšanās līniju, un tie vairs atro-
das tikai dažus kilometrus no Ķī-
nas galvaspilsētas. Nankinas kri-
šanu japāņu rokās tāpēc sagaida
jau visīsākā laikā. Vai pēc tam
maršals Čangkaišeks būs ar mieru
ievadīt ar japāņiem miera sarunas,
rādīs tuvākā nākotne. Katrā ziņā
izredzes uz šādu sarunu ievadīšanu
pēc Nankinas krišanas būs lielākas
kā līdz šim.

Igauņu bokseru uzvaras
LAS Jelgavas nod. bija aicinājusi

viesoties Tartu „Kalev" bokserus,
lai sacenstos ar pēdējiem draudzības
sacīkstēs. Kaleviešt savā darbībā
sniedza jauku tecbnikas un spraigu
cīņu demonstrējumu. Par saviem
pretiniekiem tie bijanoteikti pārāki,
nezaudējot jelgavniekiem nevienu
cīņu. VienīgiTjasto (LDz.B.) prata
veikt savus pretiniekus — igauņu
labāko cīnītāju Vahy un teicamo
Saaru.

Kāpirmie cīņā dodas p u svi d ē j ā
vara cikstoņi Tjasto (L.Dz.B.)

nn Vahy. Cīņas sākums uzmanīgs,
abi cīnītāji vēro viens otru, tad sā-
kas Tjasto uzbrukums , betariVahv
cīnās teicami, gājiens izlīdzinošs.
Otrā un trešā gājienā jau noteikts
Tļasto pārākums. Zibenīgi uzbru-
kumi, spēcīgi sitieni un laba aizsar-
gāšanās ir tās īpašības ar kuru pa-
līdzību Tjasto vēl reizi pierāda, ka
viņš ir labākais Baltijas boksers pus-
vidējā svarā. Ar 2:1 tiesnešu lē-
mums par labu Tjasto.

Possmagā svarā negaidītu

cīņas iznākumu dod Šmita (16.
JAPSK) un Treija spēkošanās. Visu
pirmo un otrā gājiena sākumā pār-
svarā ir Šmits, tad saņēmis negai-
dītu Treija sitienu krūtīs omits sa-
gurst un īsi pirms otrā gājienā bei-
gām cīņu uzdod.

Mušas svarā ar technisko no-
cautu Kallasorgs otrā gājienā uzvar
Garšlatovu.
Spalvas svarā kalevietis Konsa

visai grūtā cīņā spēj veikt iesācēju
Zviedri (LAS) tikai pēc punktiem.
Pie laba treniņa no Zviedra nākotnē
izveidosies it teicams cīnītājs.

Vieglā svarā Kruuse pēc
punktiem veica Trebo (LAS). Līdz
otrā gājiena vidum augumā pārākais
Kruuse cīņas iniciatīvi tgra savās
rokās, bet tad apbrīnojami veikli
sāk darboties Trebo, bet zaudētos
punktus atgūt tam vairs neizdodas,
kaut gan trešā gāiiena beigās kale-
vietis bija visai saguris.

Savu augsto klasi vēlreiz atestēja
Tjasto, uzvarot vidējā svara

cīkstoni Saaru. Pirmais gājiens iz-
līdzinošs, bet sākot ar otrā gājiena
sākumu Tjasto apvelta savu preti-
nieku tik zibenīgiem sitieniem, ka
pēdējā pretošanās spējas pilnīgi sa-
brūk. Tiesnešu lēmums 3.' 0 latvju
cīnītāja labā. -^

okandaliozi beidzas cīņa smagā
svarā starp Tamepuu un Lembergu
(LAS). Cīņu sākot abi cīnītāji ap-
velta viens otru ar spēcīgiem sitie-
niem. Pirmā gājienā Lembergs sa-
vu pretinieku no „klinča" vairākkārt
nogāž <— nosviež zemē, par ko sa-
ņem no tiesneša piezīmi. Otrā gā-
jiena vidū cīņa visai karsta, Lem-
bergs savu pretinieku iedzen ringa
stūri un pēc tiesneša „breack° aiz-
rādījuma tomēr dod pretiniekam si-
tienu. Uz tiesneša aizrādījumu
Lembergs pret pēdējo paceļ dūri,
par ko tiesnesis Lembergu diskva-
lificē. Tiešām skandalioza un ne-
piedodama latvju boksera rīcība
pret tiesnesi un vēl ārzemnieku,
šoreiz igauni Freiju.

Tuvākie uzdevumi aitkopi un putnkopi
Arī ziemas mēnešos saulainās

dienās aitas pa pus stundai jāizlaiž
uz ziemāju zelmeņa. Tas aitas no-
rūdīs un stiprinās viņu veselību,
bet ziemāju laukiem piemīdīšana
un papildus mēslošana nāks tikai
par labu. Uzturēšanās svaigā gaisā
uzlabo arī vilnas kvalitāti. Mūsu
klimata apstākļos kūts ēdināšanas
dienu skaitu varētu samazināt uz
150 dienām gadā tagadējo 180—200
vietā.

Aitu kūtīs jāuztur tīrs ūdens un
sāls siles. Ik dienas ūdens silē jā-
atjauno. Arī pēc Ziemassvētkiem
saulainās dienās aitas būs jādzen
laukā. Bez iežogojuma viņas aiz-
klejo tāļuno mājām. Tādēļ brīvā-
kās decembra dienās aitu kūts
dienvidus pusē jāuztaisa izstaigā-
šanās aploks.

Ziemas sākumā pirmais putnkopju

uzdevums ir rūpēties par pietiekošu
siltumu putnu kūtīs. Vistu dējību
aukstās kūtīs var uzturēt pienācīgā
augstumā, ja Viņām pasniedz siltu
barību, kādēļ ieteicams dienas devā
paredzēto mīkstbarību aukstā laikā
sadalīt divās daļās un pasniegt
labāk divas reizes dienā, vienmēr
siltu. Aukstās kūtīs vistas nedēj
nevis tāpēc, ka tām saltu, bet gan
tāpēc, ka pasniegtā un neapēstā
barība, tāpat arī dzeramais ūdens
ātri atdziest.

Liela nozīme vistu ziemas dējības
pacelšanā ir kūts apgaismošanai,
kas dod iespēju vistām uzņemt ba-
rību rītos agrāk, reizē ar citiem
mājkustoņiem. Vistu kūti jāapgaismo
ar pietiekoši gaišu elektrisko vai
petrolejas spuldzi, vai, ļaunākā
gadījumā, arī ar parastiem vējluk-
turiem. Svarīgs uzdevums katram

putnkopim ir — uzturēt tīrību kūts
pakaišos, ligzdās, barības traukos
un guļvietās. Tādēļ ar pakaišiem
ziemā nevajaga skopoties. Tīrības
uzturēšana kūtī pasargās putnus no
saslimšanas un reizē ar biežāku olu
izņemšanu no ligzdām — veicinās
tīru olu ražošanu. Visādā ziņā vi-
stas jācenšas turēt atsevišķi no ci-
tiem mājputniem. Ūdens putni un
tītari ir ļoti izturīgi, kāpēc šoputnu
telpas var būt vēsākas kā vistu
kūtis.

Pareizi ēdinātās un koptās agro
perējumu jaunās vistiņas decembrī
izdēj caurmērā 12—16 'olu katra.
Ari spēcīgi ēdinātās vecās vistas,
pēc spalvu ataugšanas, sāk pama-
zām dēt. Šo vistu caurmēra dējī-
bai decembrī jābūt ap 5—6 olām

Šķibe. Ģi nenes pie m aksas
laukstrādniekiem. Šķibes
pagasta valde nolēmusi piešķirt
ģimenes piemaksas Žanim Ror-
bacham Kalna Daujātos, Lizetei
Freimanei Upespeizēs un Arvīdam
Tansulim ari Upes Peizēs katram
par 1 bērnu.

Platone. Nodibināta bērnu
(aizgādības komiteja. Plato-
nes pagasta valde apspriežot jautā-
jumu par bērnu aizgādības komite-
jas dibināšanu, nolēma par komite-
ijas priekšsēdētāju ievēlēt pagasta
vecāko Leonardu Šulmani, bet kā

locekļus Vecplatoues skolaspārzini
Voldemāru Poruku, Jaunplatones
skolas pārzini Olgu Raibo, aizsar»
džu pulciņa priekšnieci Elizabeti
Fogeli nn rajona vecmāti Ellu
Vilsoni.

Zaļenieki. Ziedojums uguns-
dzēsējiem. Zaļenieku pagasta
valde nolēmusi ziedot Tērvetes
ugunsdzēsēju biedrībai no pagasta
pašvaldības līdzekļiem Ls 50 uguns-
dzēsības riku iegādei.

Lielvircava. Nodibināta bēr-
nu aizgādības komiteja.
[Lielvircavas pagasta valde nodibi-
nājusi bērnu aizgādības komiteju
sekojošāsastāvā: par priekšsēdētāju
— pagasta vecāko Frici Kaļķenie-
ku, bet par locekļiem Vircavas
draudzes mācītāju Jāni Romāni,

Vircavas rajona ārstu Emīlu Bērzi-
ņu/ Lielvircavas aizsardžu priekš-
nieci Ellu Koškinu un Lielvircavas
pagasta vecmāti Matildi Aumeisteri.

Pēternieki. Apdrošināšanas
polises iāreģstrē. Pēternieku
pagasta valde par ēku apdrošināša
nas polišu nereģistrēšanu pagasta
valdes kancelejā sodījusi ar naudas

sodu Pēteri Apīni, Eiženu Rodi,
Jāni Baumanovski, Elmāru Dižmani,
Voldemāru Kļavenieku, Mārtiņu
Dumpi, Mārtiņu Liepu, Antoniju
Buchbenderi, Jēkabu Šēnfeldu,Gu-
stavu Kalniņu, Nikolaju Apīni, Jāni
Buku, Voldemāru Gaili, Jāni Zie-
meli, Jāni Dumpi, Juri Kalkšteinu,
Eduardu Dumpi, Vili Vilku,Mārtiņu

Vāgneri, Jāni Ozoliņu, Jūliju Pērāju,
Idu Rodi, Mārtiņu Indriksonu, Pēteri
Mežzaķi, Jāni Krēsliņu, Mariju Vī-
toli, Ellu Spuldi,Mārtiņu Apermani
un Jāni Stepermani.

Džūkste. Grants ceļu labo-
šanai. Tā kā Džūkstes pagasta
robežās nav labas grants ceļu la-
bošanai, tad pagasta valde lūgusi
šoseju un zemes ceļu departamentu
izsūtīt pa dzelzceļu uz Apšupes
staciju 2001 kub. metru, bet uz
Džūkstes staciju —699 kub. metru
grants. Pagasta valde nolēmusi
piešķirt Anetei Ozolniecei lauk-
strādnieku ģimenes piemaksu, sākot
ar š. g. 1. decembri.

Mālmuiža. Dusmās sacirtis dur-
vis. Pēteris Ieviņš no Mežmuižas pa-
gasta Putkaišu mājam ziņoja policijai, ka
Polijas laukstrādnieks Jozefs Ochotņickis
dusm?s ar cirvi sacirtis dzīvokļa durvis,
nodarot zaudējumus 20 ls apmērā.

— Nozagta nauda. Elena Karalita
no Mežmuižas pagasta Miklavaišu mājām
ziņoja policijai, ka viņai nozagta nauda.
Vainīgā uzzināta.

Auce. Sarakstīti protokoli. Po-
licija sarakstījusi protokolu Vilim Murkš-
ķim par dzīvošana bez pierakstīšanās,
Benjamiņam Abomam no Miera ielas 25
par lopu mocīšanu, Zinaidai Briļevičai no
Jaunauces par dzīvošanu bez atļaujas Lat-
vijā, bet par kārtības un miera traucēšanu
saukti pie atbildības Roberts Bambals,
Andrejs Glīzda, Vilhelms Ziemelis un
Fricis Puritis.

Jaunsvirlauka. Nozagta nauda.
Spiridonovs Baranovs, no Jaunsvirlaukas
pagastaŠomā-Ziriņu mājam, ziņoja polici-
jai, ka viņam nozagti Ls 15, Vainīgajam
policija nākusi uz pēdām.



Rīkojums par satiksmes noteikumiem
Neskatoties uz vairākkārtējiem

rīkojumiem par satiksmes noteiku-
mu pildīšanu, arvienu vēl atkārto-
jas gadījumi,kad smagie automobiļi
vēl vienmēr uz lauku ceļiem ^re-
dzami piekrauti līdz pēdējai iespē-
jai, pārsniedzot atļauto uzņemšanas
kravas svaru. omagi piekrautie
automobiļi bojā ceļus un koka til-
tiņus. Tāpat smagās kravas dēļ
automobiļiem nava iespējams pre-
tim braucējiem pienācīgi pagriezt
ceļu. Tāpat naktīs automobiļi sa-
stopot pretimbraucošu automobili
neizdzēš lielās ugunis.

Pastāvošos satiksmes noteikumus
neievēro arī zirdzinieki un braucot
neturas vis ceļa labajā pusē, bet
aizņem visu ceļu. Tāpat novērots,
ka viens pajūgs brauc pa ceļa labo,
otrs pa kreiso un trešaispajūgs tai

pašā laikā pa ceļa vidu, vai arī pa-
jūgu vadītāji vienkāiši uz ceļa brau-
cot guļ un zirgs iet savā vaļā.

Lai turpmāk visas šīs nevēlamas
parādības novērstu, administratīvais
departaments uzdevis attiecīgiem
darbiniekiem stingrāki sekot satiks-
mes noteikumu pildīšanai Depar-
taments uzdevis noorganizēt sa-
tiksmes līdzekļu kontroli uz šose-
jām un citiem satiksmes ceļiem, kur
notiek dzīvāka satiksmes kustība.

Satiksmes noteikumu pārkāpējus
sodīs ar attiecīgiem naudas sodiem,
pie kam dažreiz tie var būt ievē-
rojami prāvi.

Vtlorlo Huoltīt aira savos m gaitas
„Varbūt jūs domājat, ka karš no

gaisa ir briesmīgs, ka bumbas ir
priekšmeti, kas sēj nāvi, ka tās sa-
grauj un iznīcina. Tā domādami
jūs pārsteidzaties: jūs nelūkojaties
uz to no citas puses. Viss atkarā-
jas no tā, no kādas puses uz lietu
raugās. Mest no gaisa torpēdas
un bumbas uz cilvēkiem un dzīv-
niekiem var būt ari jautri un patī-
kami. Tiešām tā ir jauka rotaļa."

Tādās domās ir Vitorio Musolini,
dučes vecākais dēls, kurš, 20 ga-
dus vecs būdams, sarakstījis un
izdevis grāmatu par saviem piedzī-
vojumiem Abesinijas karā, kurā tas
piedalījies kā kara lidotājs.

Šī grāmata, patiesībā dienas grā-
mata, nosaukta .Lidojumi virs
Ambas kalniem"(Voli sulle Ambe)
Jaunais autors grāmatas sākumā
raksta: „Jaunatne šo grāmatu va-
rēs lietot kā rokasgrāmatu nākotnes
cīņām un centieniem."

Lidotāja tiesības Vitorio Musolini
ieguva 1934. gadā, kad viņš bija
18 gadus vecs. Pēc gada Vitorio
iestājās kā brīvprātīgais Itālijas
gaisajļotē, lai piedalītos karā pret

Abesiniju.
Bērnībā Vitorio un viņa jaunākais

brālis Bruno bija balillu Milānas
rajona locekļi. Tā ir fašistu bērnu
organizācija. Tādā kārtā abi jaunie
Musolini izgājuši cauri visu fašistis-
kās audzināšanas programmu. Viņi
reprezentē skaistākos Itālijas jau-
natnes audzināšanas ideālus.

Tādēļ interesanti iepazīties ar
šāda fašistiski audzināta jaunekļa
iespaidiem karā. Viņa kara lido-
tāja darbs viņam šķiet jauka rotaļa.

Savu pirmo lidojumu Abesinijas
kara laikā Vitorio Musolini apraksta
šādi:

„Vispirms es izmetu dažas gra-
nātas un šrapneļus, pēc tam divi
bumbas, kas svēra 28 kg katra,
pēc tam vēl šrapneļus. Kādā aug-
stumā mēs esam! Ar nožēlošanu
es vēroju, ka katru reizi, kad ma-
nas bumbas trāpa, tās rada tikai
niecīgu efektu;

Es vēlējos ieraudzīt amerikāniska
tipa eksplozijas, kā filmās, bet šīs
abesiņu būdas, celtas no māla un
žagariem, bumbai sprāgstot nerada
nekāda lieliska efekta.

Tagad esom 3.500 metru aug-
stumā. Kas gan ir šie baltie punkti,
tik kārtīgi izkaisīti? Abesiņu tel-
tis? Es tikko varu ticēt savai lai-
mei. Es paceļos augstāk. Mēs
esam virs viņiem. Es izmetu visu
savu kravu. Sī ir pati lielākā no-
metne, kādu man gadījies redzēt
visā Abesinijas karā. Efekts te
skaists. Dažas teltis uzsprāgst gai-
sā. Es redzēju cilvēkus un dzīv-
niekus, kas mēģināja bēgt pa kalnu
nogāzēm, un priecīgs es ievēroju
dažus mazus baltus mākonīšus."

Tālāk Vitorio Musolini apraksta
efektu kādu radījušas ļaužu pūļa
vidū nomestas bumbas.

1937. gadā Vitorio Musolini tei-
cis: „Karš tiešām audzina un no-
rūda cilvēku, un es to ieteicu ka-
tram, jo domāju, ka katra vīrieša
pienākums ir piedalīties kaut vienā
karā."

Mežziņa Ozera paskaidrojums
Sakarā ar ziņojumu, ka viens no

Vircavas virsme|n. mežziņiem at-
teicies izsniegt Ozolnieku aizsargu
nodaļai eglītes karavīru trūdu ap-
bedīšanas svinību gadījumam, mums
raksta:

„Nekad neesmu atteicies eglītes
izsniegt, bet gan uz Ozolnieku pag.
aizsargu nod. pr-ka telefonisku pie-
prasījumu aizrādīju, ka bez rak-
stiskas pavēles mežsargam nevaru
uzdot eglītes izsniegt. Tā kā eg-
lītes aizsargu nod. pr-kam bija
steidzoši vajadzīgas, lūdzu viņu
piezvanīt Skrabas apg. mežs. 2.
Kļavām un pateikt, ka man nav
iebildumu, ja viņš eglītes izsniegtu

bez rakstiskas pavēles. Viņam tas
bija ērtāki izdarīt kā man, jo mež-
sarga un Skadiņa kga telefoni pie-
vienoti Silgrauža centrālei, bet man
no Valgundes jāzvana 6§ur Jelga-
vu. Ja gadījumi Ķfitea»g» eglītes
neizsniegtu, lūdzu aizs. nod. pr-ku
pievakarē man piezvanīt. Tā kā
neviens man pec šīs sarunas ne-
zvanīja, nodomāju, ka eglītes iz-
sniegtas. Skrabas apg, mežsargs
Kļava ir aizsargu rotas komandieris,
tādēļ biju pārliecināts, ka viņš
lietu būs sapratis un nokārtojis.

A. Ozers.
Vircavas virsoježa, I iec. mežzinis

Humors.

.Direktora kungs !" drebošā balsi
saka kāds jauns cilvēks bankas di-
rektoram, .jūs esat bagāts, bet es
esmu nabags. Bet manas jūtas pret
jūsu meitu ir tik stipras, ka es bez

viņas nespēju dzīvot. Mīlestība
stāv pāri bagātībai un nabadzībai.
Es jūs ļoti lūdzu, direktore kungs,
dodiet man savu meitu par sievuļ"
.Kuru no manam meitām tad jūs

vēlaties precēt?" jautā aizkustinā-
tais tēvs.
.Tas man ir gluži vienalga, es

pilnīgi paļaujos uz jūsu izvēli,"
atbild jauneklis.

* *

Kalniņš sastop uz ielas savu
draugu Lejiņu ar tā mazo dēlēnu.

Kalniņš: „Kā tevi sauc, mazais?"
Mazais: .Juris 1"
Kalniņš: .Un kur tu dzīvo?"
Mazais: ,To es neteikšu 1 Pie

mums jau tā kā tānāk pārāk daudz
viesu.

* *

Viņš skatās viņai ilgi acīs un tad
jautā:
.Ko jūs darītu, ja es jūs tagad

noskūpstītu ?"
„Es skaļi sauktu savu tēvu!"
Viņš nervozi uztraukts: .Bet es

taču domāju, ka jūsu tēvs aizce-
ļojis!"

"Tieši tādēļ", atbild viņa.

J. Mozversitis. ',

Daudzbērnu ģimenes mOsu senčiem
Tagadējos laikos mūsu valdības

un sabiedrības aprindās daudz tiek
runāts par mūsu tautas nepietieko-
šo pieaugumu. Ar bažām mēs
skatāmies uz mūsu tautas nelielo
bērnu skaitu, kad mēs to salīdzi-
nām ar citām tautām, piem. vācie-
šiem, žīdiem u. c. Bažām ir tie-
šām pamats, kuras saredz mūsu
valsts dzīvā spēka mazo pieaugu-
mu, kas apdraud mūsu valsts stā-
vokļa nostiprināšanos. Sevišķi slikts
ir bērnu jautājums pilsētās, kas
stāv sakarā ar ^unajām sievietēm
— ,mātēm, kuras iekļuvušas modes
elka važās, rūpējas ar visu mākti
būt ārēji skaistas. Vairāk nekā
viens vai divi bērni sabojājot fi-
gūru, ar kuru kauns rādīties spo-
žās viesībās, kuru pilsētās pēdējā
laikā sevišķi daudz.

Pret šo nosodāmo parādību uz-
sākta propaganda ar diezgan lielu
rosību. Cerēsim, ka viņai būs labi
panākumi, būsim optimisti šajā
lietā.

Kā stāvēja bērnu jautājums pie
mūsu senčiem?

Nekur neatrodam nekādus aizrā-
dījumus, ka pie mūsu senčiem būtu
kaut kad propagandēta daudzbēr-
nība, neatrodam arī ne mazākos
norādījumus, ka mūsu senču sievas
būtu bēdājušās par figūras sabojā-
šanu vairāk bērnus dzemdējot

Bet mēs atrodam daudz aprādī-
jumu par mūsu senču ģimeņu ba-

gātību ar daudz bērniem mūsu
daikrājumā.

P. 6301. Ko tie man laba dara
Lieta pulka bāleliņi ?

Ari vēl citas dainas aprada par
vairāk dēliem, bāleliņiem vispārīgi,
neminot viņu skaitu, bet daudz
vairāk ir to daiņijj kurās ir noteikts
dēlu vai meitu skaits.

Vispār par meitu daudzumu ir
nedaudz dainu.

P. 3137. Piecas, sešas mātes meitas.

Radniecīga šai ir D. 3138
Pieci, seši tēvam dēli
Viens pats tēvam kumeliņš

kura daudz izplatīta, pavisam 8 no-
vados kopā 46 dainas.

Tas pats aprādīts ari D. 3137
kopā 34 dainās.

oīs 80 dainas iesūtītas kopā no 10
novadiem, — tā tad plaši izplatītas.

Tāpat par pieciem, sešiem dē-
liem liecina arī D. 3136.

Par piecinm brāļiem un vienu
māsu liecina D. 5702, 5703, 6042—
49, 60551—57, 6173 kopā 189 dai-
nas no visiem Latvijas novadiem.

Vairākas no šām dainām stipri
izplatītas, no kurām minēšuD.6064.

Pieci brāli, viena māsa,
Pērk vaiņagu raudādami;
Kā māsiņa neraudāja
Pieci krekli velēdama.

Pavisam kopā 40 dainas, kuras
iesūtītas no Rīgas, Cēsu, Valmie-
ras, Valkas, Grobiņas, Aizputes un

Jelgavas apriņķiem.
Tepat ari D. 6042

Pieci brāli kroni kala
Man vienai māsiņai.'
Tā bij galva, kas var nest
Piecu brāļu sudrabiņu^

Pavisam 16 dainas, kuras iesūtī-
tas no Jelgavas, Bauskas, Aizputes,
Talsu, Kuldīgas un Grobiņas ap-
riņķiem.

Līdz šim minētās dainās ir ru-
nāts par sešiem bērniem ģimenē.
Bet ir arī vairāk — desmit — bēr-
nu ģimenē bijuši, ko redzam no se-
kojošām dainām.

P. 5934. Kam deviņi bāleliņi
Valkāj' vara vainadziņu,
Man tas viens bāleliņš
Es valkāju sudrabiņn.

P. 5618. Es deviņu brāļu māsa
Likoju sudrabā
Pate sēdu sudrabā_
Vaiņags zelta lapiņās.

P. 5831. Es deviņu brāļu māsa
Man deviņi vainadziņi:
Trīs bij ziju, trīs kauliņu
Trīs dzeltenu vizulišu.

P. 688. Rijā kultu es negāju
Man deviņi bāleliņi,
Prieka dēļ maltu gāju
Ar māršām* padziedāt.

D. 963. Pzied raženi tautu meita,
Pzied' balsinu locīdama:
Man deviņi bāleliņi, _
Kas pēc tevis klausījās.

D. 4,90. Kas tā tāda dziedātāja,
Pzied bez saules vakarā?
Tā deviņu brāļu māsa
Pzied kumeļus ganīdama.

*) Brāļu sievas.

P. 5702,8 Viena pate mus' misiņa.
Mēs deviņi bāleliņi,
Cits pirkām zīda svārku
Cits zīlīšu vainadziņu.

- P.6193. Zyrgs zvrgū, lūk* lūkā,
Vis' uz Reigu aizļeigoja,
Tai mosatkrāsa pērktn
Kurdeveņi boļēleni.

D. 6174. Tricēt trīc Rīgas pils
Ko tur kala, ķo ne kala?
Tai māsiņai ļf^eai kaji
Kam devīņi bāleliņi.

Sājā daiņi sakopotas pavisam 39
dziesmas no sekojaijern apvidiem:
Rīgas Cēsu, Valkas, Aizputes, Kul-
dīgas, Jaunjelgavas, Ilūkstes, Jelga-
vas, Bauskas, Tuķujņa, Talsu,
Daugavpils un Rēzeknes.

Dainas teksts vairākos variantos
ir ari grozīts. 3. variantā no Talsu
apriņķa ir sacīts:

Ko tur kala, ko nekala,
Taī mazā sētiņā?
Tai māsiņai ķragi IgļU
Kam deviņi bļlfcļiļjj.

4. variantā ari no Talsu apriņķa
sacīts:

Ko tur kala, ko ne kala
Visa Rīga trīcēt trīc?
Tai māsai kroni kala,
Kam deviņi bāleliņi.
Nav ne zariņi *tļ nokalts,
Slava nāca Kurzemē,
Slava nāca Kurzeme
Pie Kurzemes puisīšiem.

(Turpmāk beigas.)

Pēternieki. Garnadzība. Emīlija
Šulce, no Pēternieku pagasta Jaunsiuņu
mājam, ziņojusi policijai, ka viņai nozag-
tas dažādas sīkas mantas. Vainīgā pie-
nākta.

^—^^—^m ^^-^^^-^m^^^—^^^^^^^^^^^^^

Garoza. Zādzība. Pēteris Apinis
no Garozes pagasta Apiņu mājām, ziņoja
policijai, ka viņam nozagts kabatas pulk-
stenis un Ls 10 naudas. Policija vainīgo
uzzinājusi.

— Garnadzība. Mārtiņš Osītis, no

Garozes pagasta Kuteru mājām, ziņoja
policijai, ka viņam, no kabatas izzagti
cimdi. Par vainīgo garnadafbS polidja
pienākusi Polijas laukstrādnieci Olgu Gau-
rijlezijku no Pēternieku Mācītāja muižas.
Vainīgā nodota miertiesnesim sodīšanai



Ka sasniegt augstas un lētas piena ražas?
Pastāvot stingrām piena un svie-

sta cenām, kuras lopkopjiem ga-
rantējusi valdība, nopietna vērība
jāpiegriež pareizai piena lopu ēdi-
nāšanai. Govs ražība ir atkarīga
no iedzimtām īpašībām, barības iz-
mantošanas spējām, un pareizas
kopšanas, resp. barošanas.
, Lai no jaunpiena govīm sasniegtu
augstus piena izslaukumus, viņas
jau cietstāvēšanas laikā jāsagatavo
nākošajam laktacijas periodam. Tā-
dēļ cietstāvēšanas laikā govs trū-
cīga vai nepietiekoša ēdināšana ir
pilnīgi nevietā. Kā zināms, govīm
cietstāvēšanas laiks ir aprēķināts
vismaz 6—8 nedēļas; šaī laikā
lopkopim jācenšasgovsorganismam
piegādāt pietiekošu barību, kā augļa
uzbūvei, tā ari sagatavot pašu lopu
nākošam laktacijas periodam. Pēc
izmēģinājumiem augļa pieaugums
beidzamos grūzniecības mēnešos ir
vislielākais, tādēļ arī uzturbariba
grūznai govjj nepieciešama ar ba-
gātu olbaltuma saturu. Lai govs
pēc atnešanās varētu izdot augstus
piena izslaukumus, ir vajadzīgs jau
grūzniecības laikā sagatavot govi
teicamā miesas stāvoklī, lai uzkrā-
tos zināmas rezerves, bez kurām
pēc atnešanas govs nav spējīga
ražot augstus piena izslaukumus.

Cietstāvēšanas laikam noteikti jā-
būt ne mazākam par 6 nedēļām.
Pilnīgi kļūdīgi ir govi slaukt līdz
atnesas, jo caur to zaudēsim daudz
reiz vairāk par to, ko izslaucam
«aizliegtā laikā".

Piem. govs Nr. 12 Zemene
1936/36. pārraudzības gadā pēc 34
cietstāvēšanas dienām izdevusi
86,8 kg. sviesta, bet tā pate govs
1936./37. pārraudzības gadā pēc
89. cietstāvēšanas dienām izdevusi
211 kg. sviesta. Skaidrs, ka ciet-
stāvēšanas laiks, kurš šinīgadījumā
bijis gan pārāk garš un pie labas
barošanas cietstāvēšanas laiks va-
rēja būt ari īsāks, tomēr ir pilnīgi
attaisnojies.

Otrs piemērs: govs Nr. 38 Pērle
K. M. 15397 Ut 1934./85. pārrau-
dzības gadā pēc 37 cietstāvēšanas
dienām izdevusi 162 kg. sviesta,
bet tā pate govs 1935/36. gadā
pēc 54 cietstāvēšanas dienām izde-
vusi 263 kg. sviesta un 1936./37.
gadā pēc 54 cietstāvēšanas dienām
izdevusi 283 kg. sviesta.

Tādēļ ieteicams aizlaistas govis
ēdināt ar tādām pašām barības de-
vām, kādas pasniedzam 10—12 kg.
piena ražošanai.

Šeitpievedīšu divus tādus barī-
bas devumus. 500 kg. smagai go-
vij dienā barības deva varētu būt
šāda: 8 kg. laba āboliņa siena, 15
kg. linsēklu raušu, 10 kg. mistra
miltu, 6 kg. kartupeļu. Kopā sa-
nāk 960 gr. sagremojamā olbaltuma
un 9,35 barības vienību.

Otrs piemērs: 10—12 kg. piena
ražošanai noderīga šāda barības
deva dienā: 8 kg. laba āboliņa
siena, 35 kg. kacēna kāpostu. Kopā
te ir 970 gr. olbaltuma un 9,50
barības vienību.

Saprotams, dažas dienas pirms
govs atnešanās šāda barības deva
ir jāpārtrauc, jāatstāj govs tikai uz
rupjo barību vien.

Tagad apskatīšu vairākas barības
devas jaunpiena govīm ar dažādiem
piena izslaukumiem. Piena govs
ēdināšanai jābūt tik bagātai, lai
govs ražot spējas tiktu pienācīgi
izmantotas. Pamats lopu ēdināšanā
ir saskaņot zināmās attiecībās olbal-
tuma vielas ar barības vienībām.
Ir skaidris, ka govs ar ražoto pienu
nevar izdalīt vairāk olbaltuma, kā
saņem ar barību. Ja tas tomēr no-
tiek pie ļoti pienīgām jaunpiena
govīm, tad tikai pēc atnešanās
pirmo mēnesi piena ražošanā ne-
pieciešamo olbaltumu govs ņem no
ķermeņa audu krājumiem, zaudēiot
dzīvsvarā, šinī gadījumā dienas
piena izslaukumi kritīsies, tos būs
vēlāk grūti atpūt pareizi ēdinot.
Piegādājot olbaltumu tikai ar pie-
pirkto spēkbarību, govs uzturs iz-
nāk daudz dārgāks, ko rāda seko-
jošie divi piemēri: 500 kg smagai
govi) ar 30 kg izslaukuma dienā
barības deva varētu būt šāda: 8
kg laba āboliņa siena, 50 kg ka-
cenu kāpostu, 2 kg linsēklu raušu,
8 kg kartupeļu. Kopā sanāk 1740
gr. sagremojamā olbaltuma un 16.68
barības vienību.

Otrs piemērs: 30 kg piena sara-
žošanai noderīga šāda barības deva
dienā: 8 kg laba āboliņa siena, 40
kg lopbarības biešu, 25 kg linsēklu
raušu, 15 kg sojas spraukumu, 2kg

melases, 5 kg kartupeļu. Kopā te
ir 1720 gr. olbaltuma un 16,31
barības vienību.

Pirmā piemērā piepirktās spēk-
barības ir 2 kg linsēklu raušu 40
sant. vērtībā. Otrā — linsēklu
raušu 2,5 kg 50 sant., sojas raušu
1.5 kg 36 sant. melase 2 kg 6
sant. = 92 sant. No teiktā izriet,
ka liela nozīme ir kacēnu kāpostu
kultūrai. Izbarojot lopiem maizes
labību ir neattaisnojami, io valdības
noteiktās cenas ir tik augstas, kā
izdevīgāki rudzus, kviešus, zirņus
un vasaras vīķas pārdot

Vajadzīgo olbaltumu vajag sagā-
dāt pie pirkšanas, vai manis uzrā-
dītā ceļā, t. i. ražot kacēnu kāpo-
stus pietiekošos daudzumos. Kurš
ceļš būs izdevīgāks, to sapratis
katrs lopkopis no augšminētiem
piemēriem.

500 kg smagai govij ar 20 kg
izslaukumu dienā pievedīšu divas
barības devas: 8 kg laba āboliņa
siena, 50 kg kacēnu kāpostu, 4
kg kartupeļu. Kopā sanāk 1190
gr. sagremojamā olbaltuma un 13,02
barības vienību.

Otrs piemērs: 20 kg piena ražo-
šanai noderīga šāda barības deva
dienā: 8 kg laba āboliņa siena, 40
kg lopbarības biešu, 2 kg linsēklu
raušu, 0,5 kg soias spraukumu, 4
kg kartupeļu. Kopā te ir 1210 gr.
olbaltuma un 12,72 barības vienību.

Iegādājaties ļ
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Norvēģu zemnieku māksla.
(Beigas.)

Norvēģu nacionālās modernās
glezniecības nodibinātājs ir Johans
Dahls (1788.—185 7.) Dzimis un
uzaudzis Berģenē ļoti trūcīgos ap-
stākļos, viņš sagatavojies krāsotāja
amatam, bet drīzi ar kāda labvēļa
pabalstu nokļūst Kopenhāgenas
mākslas akadēmijā, kur to visvai-
rāk saista uzziedējušā dāņu peizašu
glezniecība. Kopenhāgenu tas at-
tāj 1818.d. un dodas uz Drezdeni,
kur to saista ievērojamā Kaspara
Friedricha skola. Drezdene kā
akadēmijas skolotājs Dahls nodzīvo
lielāko sava mūža daļu, bieži ap-
meklēdams ari dzimteni Norvēģiju.
Dahls ir pirmais, kas savas dzim-
tās norvēģu zemes sejai devismāks-
liniecisku attēlu. Savus sižetus tas
galvenā kārtā izvēlas no mežonīgās
vakaru Norvēģijas dabas. Dahlā
tās redz mūžīgu dzīvību un kustī-
bu un tā gleznās parādās iekšējs
dramatisks spraigums. Smagi, pel-
doši mākoņi tā gleznās kā nasta
gulstas uz zemi, gaismas spēle ar
tiem, vareno ūdens kritumu un šļū-
doņu elemantārais spēks ir Dahla
sižetu galvenie elementi. Dahls
nav romantiķis, viņš dabu redz tās
organiskā kopsakarībā; viņa kalni
un ielejas, meži un klintis, ir tādi
kādi tie patiesībā ir.

Viens no ievērojamākiem Dahla
skolēniem ir Tomas Ternlejs, kura
talants ir vispusīgs, bet mazāk no-
briedis ka savam skolotājam un
vairāk pieejams dažādiem svešiem
iespaidiem.

Disseldorfas skola atstājusi jūta-
mu ietekmi norvēģu un zviedru
glezniecībā. Disseldorfas skolas
pamati meklējami zemniecības un
lauku dzīves jaunromantikā. Norvē-
ģu literatūrā p. g. simteņa 30 ga-
dos zemniecības idealizētajs un cī-
nītājs bifa Henriks Wergelands un
viņa laika biedri Asbjorusens ar
Mol. Zemnieks viņu uzskatos ir
tautas centrālā figūra un visu ga-
rīgo spēku augstākais iemiesojums
un daiļums. No šīs atmosfēras pie-
sātināti 1837. g. uz Disseldorfu de-
vās Ādolfs Tideraands un
Ansis Gūde. Tidemands pēc
atgriešanāsno Disseldorfaskā smalks
kolorists par savu dzīves uzdevumu
uzstādīja savas tautas rakstura, ti-
kumu un ierašu atspoguļošanu.
Daudzos simtu gleznojumos tas nor-
vēģu zemnieku un viņadzīvi mums
parāda gan ikdienā, svētkos,priekos
un bēdās. Viņa zīmējumam ir no-
pietna, gandrīz reliģioza uztvere,
tēlojums reiz iet daudz ārpus idia-
lizējošām kontūrām un krāsās tam
izmanās sausais beļģu iespaids.
Neskatoties uz to, Tidemanda lieli
nopelni tie, ka pirmais tas norvēģu
tautu gleznieciski parādījis visā vi-
ņas krāšņumā un devis tālākus ie-
tekmējumus tiklab glezniecībā ka
literatūrā, piem. Bjornsonam viņa
zemnieku noveļu sarakstīšanā.

Otrs lielais disseldortietis ir pie-
minētais Ansis Gūde. Norvēģijas
dabas mākslinieciskā uztverē tas
uzlūkojams kā tiešs Dala pēcnācējs
un tāpat ka viņa lielais skolotājs

no tās smēlis spēku un radīšanas
ierosmi. Gūde ir daiļa, harmoniski
izlīdzināta un ar skaistuma izjūtu
apveltīta personība. Savā dabas
traktējumā tas visumā neseko Da-
lām, neuzsver raksturīgāko un ele-
mentāro, bet cenšas to skatīt daudz
vijīgākā dzejiskā izpratnē. Norvēģi-
jas dabu tas glezno daudz siltākos
toņos, nekā tā patiesībā ir,piedodot
tai lirisku noskaņojumu un īpatnēju
stilistiku. Gūde paceļas ievērojami
augstu virs Disseldorfas caurmēra
līmeņa laika biedriem.

Novirzīšanas no Disseldorfas sko-
las principiem notiek pag. gadu
simteņa sešdesmitos gados. Viens
no pirmajiem ceļa lauzējiem bija
francūža Courbet skolnieks Olafs
Isaachsens. (1835—93), kas iezva-
na norvēģu glezniecības jaunroman-
tikas laikmetu, paverot ceļu jau-
niem glezniecības principiem.

Viņam tuvi radniecīgs arī jaunais
Amaldus Nielsens.

Tomēr pēc šī nelielā pagrieziena
uz franču skolas pusi, lielais vai-
rums norvēģu gleznotāju gāia citu
ceju. Pa to laiku disseldorfietis
Gūde jau ieguvis profesūru Karls-
ruhē un kā magnets pulcina ap
sevi veselu rindu jauno norvēģu
talantu.

Norvēģi sāk meklēt jaunus dabas
mākslas izpratnes ceļus un vairums
pagriezās uz Parīzes naturālisma
skolas pusi. Pirmais celmlauzis
šai z;ņā ir Fr. Thaulovvs.. Arī
pirmie ievērojamie gleznotāji Dahls
un Gūde, pēc būtības ir naturālisti
un nu jaunā skola brīnišķīgi sa-
kļaujas ar veco tradīciju principiem.
Tagad naturālismā Norvēģijas daba
un' tautas dzīve tiek atspoguļota

visā varenībā, kas saaug kopā ar
agrāko tautas mākslu un šis no-
virziens laiž dzijas saknes un uz
ilgāku la ku atbīda no Norvēģijas
citus jaunizaugušos mākslas stilus.

Antināturāliskais virziens Norvē-
ģijā rodas deviņdesmito gadu sā«
kūmā, kad līdz ar tautas nacionā-
lās pašapziņas augšanu, sāk spod-
rināt tautas vecās tradīcijas un nāk
godā varenā sāgu pasaule. Tautas
nācionālpolitiskie centieni aizrauj
ari glezniecību un tā uz nacionālu
motīvu bāzes novirzās romantismā.
Ar to līdzi arī agrākie naturālisma
nesēji ka Muhthe un citi kļūst par
ļaunā virziena dedzīgiem piekritējiem

Kā atsevišķi un savrup stāvošs
no jaunās paaudzes māksliniekiem
minams Edvards Munks. Līdz ar
viņu norvēģu glezniecībā ienāk
ļauns spēcīgs gars, jauni stila un
glezniecības problēmu elementi.
Kopš Dahla laika norvēģu gleznie-
cība gandrīz bez izņēmuma nodar-
bojās ar savas zemes dabas dažā-
das mākslinieciskās skatīšanas attē-
lošanu, kur atrada formu māksli-
nieciskā launradīšanas tieksme.
Kaut gan Munks dabai un viņas
izjūtām nav svešs, tomēr tā galve-
nā vērība piegriežas atsevišķas
personības un cilvēces problēmām.
Daba Munkam nav absolūta vien-
valdniece, bet tās centrā par visu
pāri stāv personība, ar savu laimi,
ciešanām un neizdibināmajām emo-
cijām.

Jaunākās norvēģu mākslinieku
paaudzes tradīcijas vairs nesakņojas
vecajā. Tā kļuvusi formā vieglāka,
kustīgāka, nacionālie elementi pa-
mazām nobālējuši un formas stilis-
tikā tā ļod atturīga.

Pajumti mašīnām ziema!



Jelgavas ziņas
Jelgavas pilsētas palīdzības komite-

jas prezidija sēde šovakar pulksten
18,30 pilsētas valdes telpās.

Skautusarīkojums. LSCO16. skautu
vienība sestdien, 4. decembri Jel-
gavas Latviešu biedrības mazajā
zālē rīkoja muzikāli vokālu vakaru.
Vakara muzikālo daļu kuplināja
Iiaši skauti, gan ar dziesmām, dek-
amācijām, vijoles un klavieru

solo. Uz skautu sarīkojumu biia
ieradies ari pilsētas galva H.
Sto Ies un Zemgales skautu
priekšnieka palīgs V. Stūris. Pēc
priekšnesumiem skautu dāmu ko-
miteja bija klājusi tējas galdu. Pā-
rējo vakara daļu skauti pavadīja
dejās un rotaļās.

Biedrību sacīkstes galda tenisa un
novusa spēlēs 6. dec. Arodbiedrī-
bas telpās Jelgavā, izcīnīja b-ba
„Latvijas vanagi* ar LAS Jelgavas
nodaļu. Sacensības notika vien-
spēlēs un dubultspēlēs. Galda te-
nisa komandās no vanagiem pieda-
lījās Kuģenieks, Vaits un Leono-
vičs, bet no LAS — Kiršs, Rozen-
bergs, Bērziņš un Ozoliņš; novusa
komandās no vanagiem — Kuģe-
nieks, Vaits, Leonovičs, Zieds un
Zīle, no LAS — brāļi Veilandi,
Kiršs, Bērziņš un Ozoliņš. Spēles
noritēja ļoti spraigi un visi spēlē-
tāji uzrādīja teicamu prasmi unlabu
techniku. Šoreiz pārsvaru tomēr

guva vanagu komandas ar izšķiro-
šiem gala rezultātiem galda tenisā
vienspēlēs 5:3, dubultspēlēs2:0, bet
novusa vienspēlēs 8:i, dubultspēlēs
8:1.

Pēc biedrību sacīkstēm tajā pašā
dienā Zemgales klubā Rīgas no-
vadu vanagi sacentās novusa vien

spēlē ar 66. Jelgavas vanagu no-
vadu. Arī še spēles noritēja visai
labā gaitā, tomēr galarezultātā Jel-
gavas komandai nācās zaudēt rīdzi-
niekiem par labu ar 11:5.

Angļu mūzika saucas priekšlasī-
jums, ko Lalviešu-britu biedrības
Jelgavas nodaļa sarīko š. g. 8. dec.
pīkst. 20, skolotāju mājā, Katoļu
ielā 44.

Priekšlasījumu angļu valodā lasīs
V. L. Rids (W. L. Reed), illustrē-
dams ar skaņu platēm un klavie-
rēm.

Šis priekšlasījums var interesēt
katru mūzikas draugu.

Sarakstīti protokoli. Policija sarakstījusi
protokolu Kristapam Freimanim no Do-
beles pagasta Dīķa mājām, Jānim Slad-
zevskim no Sēlpils pagasta, Jānim Bērzi-
ņam un Otilijai Rubenbergai no Raini
ielas 16, kuri dzeramā trokšņojuši un
traucējuši sabiedriska miera aa kārtība.
Smagā antomobiļa M» 5999 vadītājam Jā-
nim Jļurāevicām no Pētera ielas 21 sa-
rakstīts protokols par satiksmes noteiku-
ma neievērošana, bet P. Viļumsonam no
Lietavas ielas 2 sarakstīts protokols par
ielas nenotinšanu.

neuzmanība prasījusi iris cilvēku dzīvības.
<J. decembrī pīkst 11 pie Ugāles

stacijas uz neapsargātas pārbrauk-
tuves Jelgavas-Ventspils vilciens
uzbraucis virsū pajūgam, kurā
braukušas 4 personas. Uz vietas
nogalināti 34 gadus vecais Rūdolfs
Nordens no Ugāles pagasta Jaun-
Kušķiem un 22 gadus vecā Elvīra

Lagzdiņa no Irlavas Priedainēm,
Ar smagiem ievainojumiem ar te
pašu vilcienu novestas uz Vents-
pili Velta un Lizete Vanadzes. Ceļā
velta Vanags, nenākot pie samaņas,
mirusi. Abas sievietes dzīvojušas
Irlavas pagasta Smilgainos un lik-
tenīgā dienā atgriezušās no Ugāles

pagasta Amulu kroga, kur svinē-
tas mežsargam Brālim kāzas. Ne-
laime notikusi braucēja neuzmanī-
bas un pārgalvības dēļ, jo tas laikā
nav ievērojis vilciena tuvošanos un
nav ari dzirdējis brīdinājumu sig-
nālus.

Jelgavas fiiiiarmgniias simfoniskais koncerts
6. dec. atkal reiz sniedza baudu
tiem, kas patiesi mīl savu Jel-
gavu, viņas veco kultūru un šis
kultūras institūtu. Ja teātris jau
sasniedzis lielu māksliniecisku ga-
tavību, tad Jelgavas simfoniskā mū-
zika, kā daudz jaunāka, vēl ir ga-
tavošanās stadijā — ar tādam ve-
cumam piemītošo gribu, enerģiju,
prieku un — trūkumiem. Bet arī
tāds orķestris, pie nepastāvīga un
maza sastāva, pie īsa, saraustīta
darba, rutinētā vadībā dod nereti
tīkamus, skaidras un apgarotas mū-
zikas brīžus. Vakar tādu bija vai-
rāki. Daudzi no galvas mēs zinām
„Nepabeigto" un atkal un vienmēr
ir jauka viņas romantiskā smeldze
un burvība. Tāda šī simfonija bij
ari šoreiz dir. Mediņa vadībā. Iz-
sekot prelūdijai e-durā (Jēk. Me-
diņa) orķestrim nācās grūtāk.

Klasiski nosvērtam Air. Mediņa
mājienam sekoja Olģ. Kreišmaņa
brāzmainais meklētāja zizlis. Lai

gan tik grūta un nesaprotama ir
pāreja no jautro vindzoriešu čalām

uz meditatīvo klusi rezignēto sāpju
Āriju, tomēr viņa izskanēja dzidri,
precizi intonācijā un saspēlē. Ne
tik laimīgi bij Lista rapsodijā. O.
Kreišmaņa Menuets patika un to
atkārtoja.

Mūsu soliste Braunfelde atskaņoja
dzidri un koši Toskas āriju. Kon-
certvalsi (orķestrim neveicās) un
Tarantellu. Jāsaka gan, ka taisni
lielo operu dziedājumi ir tie, ar ku-
riem soliste mūs iepriecinaun sniedz
baudu.

Beidzot — neaizmirstiet apmeklēt
mūsu filharmonijas koncertus, lai
prieks būtu strādāt tanī laukā, kurš
sniedz visskaistāko baudu un atpūtu!

Skolu priekšnieki un mūzikas
skolotāji droši darīs visu, lai jau-
natne nāktu un smeltos skaņu atzi-
ņas. Bez mūzikas viņa būs garīgi
nabagāka. No apsūnojoša mēs n e-
sagaidīsim daudz un tādi uz
skaņu templi ari nenāks.

Sniegputenis traucē
Somijas svētku svinības

Lta. Helsinki, 6. XII. šodien
Somija svin savas neatkarības 20.
gada dienu, kuru visā valstī atzī-
mēja sevišķi spoži. Svinības Hel-
sinkos sākās šorīt pīkst 9 ar ka-
roga pacelšanu observatorijas torni
Pīkst 10 Lielajā baznīcā notiki
svinīgs dievkalpojums. Pīkst 12.30
parlamentā bija svinīgs akts un
pieņemšana, bet pīkst 15 liela
svētku sapulce Helsinku izstāžu
ballē.

Pīkst. 11 bija paredzēta kara-
spēka parāde, bet tā nevarēja no-
tikt, jo visu pagājušo nakti plosījās
sniegputenis un vēl nav izdevies
atbrīvot Helsinku ielas no sniega
masām.

čakste.
Jelgavas teātris

rīko š. g. 10. aec. pīkst. 8 vakarā
Tēvzemes balvas laureāta rakstnie-
ka Jāņa Akurātera piemi-
ņas vakaru ar svinīgu aktu,
kurā dalību ņems Latvijas preses
b-bas priekšnieks šefred. Jūlijs
Druva un valdes loceklis Ligotņu
Jēkabs.

Aktam sekos J. Akurātera traģē-
dijas 6 ainās ,Viesturs" svinīga iz-
rāde ar Nacionālā teātra goda lo-
cekli Jāni Ģermāni kā viesi Vies-
tura lomā.

Uz šo svinīgo piemiņas izrādi
vēršama sevišķi mūsu jaunatnes un
viņas audzinātāju ievērība. Ari
mūsu intelliģence nedrīkst iztrūkt
šajā izrādē. Apmeklējot šo piemi-
ņas vakaru, mēs vislabāk parādīsim
pienācīgo godu un cieņu veļu valstī
aizgājušam gara cīnītājam.

Biļetes iepriekš dabūjamas teātra
kasē ikdienas no pīkst 10—12 un
no 17—19. J. T. Direkcija.

Jelgavas Sv. Annas draudzes vakars
notika 5. dec. pīkst. 17 Hercoga
Pētera ģimnāzijā. Vakara pirmo
daļu ievadīja ar kopdziesmu Dievs,
Kungs, ir rnūsU stiprā pils . Pēc
tam virsmācitājs J. Ķullītis no-
lasīja referātu ar gaismas bildēm
„Reformācijas nozīme". Savā refe-
rātā starp citu uzsvēra, ka reformā-
cija radījusi jaunu ticīga cilvēka
tipu pretēji katoļu baznīcai, kura
uzsver tikai ārējo baznīcas noteikumu
izpildīšanu. Mārtiņš Luters skaidri
pateicis, ka ticīgs cilvēks ir tas,
kura dzīves un mācības noteicēji ir
skaidrais Dieva vārds un viņasirdz-
apziņa.

Reterātu noslēdza baznīcas kora
dziesma ,Uz Vormsu Mārtiņš Lu-
ters iet".

Vakara otrā daļā — pie tējas gal-
da baznīcas priekšnieks 2. Berg-
manis iepazīstināja vakara apmek-
lētāju ar draudzes saimniecisko stā-
vokli.

Vakaru kuplināja vokāli-mūzikāli
priekšnesumi, kuros koncertdziedā-
tāja M. Mediņa ar muzikālu izjūtu
atskaņoja Jāņa Mediņa „Tā iet līdz
pasaules galam" un A. Kalniņa
„Pļāvēja diendusa"; koncertmeistars
J. btepe daiļskanīgi izpildīja vijoles
solo Gluka

^
Dziesma" un Jēk. Me-

diņa ,Šūpļa dziesma", paša autora
pavadījumā; koncertdziedātāļs V.
Liekne spēcīgi un pilnskanīgi dzie-
dāja Fr. Suberta „Atskats" un F.
Mendelsona „Dziesma". — Sevišķi
skaisti izskanēja duets soprānam un

vijolei Jāzepa Mediņa .Sapņojums"
M. Mediņas un J.Stepesizpildījumā.
J. Vītola skaisto dziesmu .Jēzus
pie akas" veiksmīgi nodziedāja
baznīcas koris skolotāja P. Mura-
ška vadībā ar solistiem Baltiņu,
Liepiņu un Liekni. Visus pavadī-
jumus izpildīja brī vmākslinieks-ēr-
ģelnieks J. Mediņš. Noslēgumā
virsmācitājs J. Ķullītis pateicās vi-
siem programmasizpildītājiem, čak-
lajai draudzes sieviešu palīdzības
komitajai, kas pielikusi lielas pūles
vakara sarīkošanai un visiem ap-
meklētājiem.

Ar kopdziesmu .Slavēts Dievs
visaugstākais un lūgšanu noslēdzās
ļoti kupli apmeklētais draudzes
vakars.

Teroru organizēšanas
instruktors.

Lta. Varšava, 6. XII. Varšavā nesen
apcietināts kāds Pzibiļskis, kurš noslepka.
vojis aavas mājas sētnieka. _Pēdeja līķis
sacirsts gabalos un noglabāts jnājas pa-
grabā. Izmeklēšana tagad pierādījusi, ka
Pzibiļskis ir viens no bīstamākiem ko-
munista aģitatoriem Polijā. Jau 1920.
gadā viņš iela kautiņā nodūris kādu cil-
vēka. Pēc ii nozieguma viņš aizbēdzis
uz Pad. Savienību. Tur viņš apmācīts
par .terora organizēšanas instruktora",
pēc kam atgīiezies Polijā, kur nodibinājis
poļu komunistiskās jaunatnes savienības
.kaujas nodalās". Kopš 1924. gada viņš
bijis par prokuroru komunistu partijas
slepena .tiesā". ViņS saņēmis lielas nau-
das līdzekļus no kominterna. Kad Pži-
biļskis 1926. gadā apcietināts, viņa dzī-
vokli atrasts komunista slepeno spie-
stuvju saraksts. Pēc 4 gadu cietuma so-
da izciešanas Pžibiļskim atkal uzdots no-
dibināt terorista kamandas, partijas .tie-
sas" piespriesto sodu izpildīšanai.

iz ceļa atrasts čioana līķis.
6. dec. pievakarē Sesavas pagasta

robežās uz Bites-Zaldotu māju ceļa
atrasts kāda nepazīstama vīrieša
līķis. Notikuma vietā ieradās poli-
cijas darbinieki, kuri noskaidroja,
ka Sesavas pagasta Zaldotu mājās
dzīvojošais 52 gadus vecais čigāns
Jānis Tancis kopā ar Juri Grasi

no Sesavas pagasta Grašu mājām
atgriezies pajūgā no kādas kopīgas
iedzeršanas. Ceļā čigāns Tancis
no pajūga izkritis un palicis uz
ceļa guļot, bet Grasis tam nepier
griezis vērību un aizbraucis. Vietē-
jais rajona ārsts konstatējis, ka Tan-
cis miris ar sirdstrieku.

Greizsirdība noslepkavojis bērnu
pēc kam pats pakaries.

Par ģimenes drāmu Zaļeniekos
mums vēl ziņo: Zaļenieku pagasta
Krūžu mājās jau ilgāku laiku val-
dījis nesaticības un neiecietības
gars. Starp rentnieka Jāņa Kublin-
ska sievu Zelmu pastāvējušas labas
attiecības ar kaimiņiem, kas 39 g.
vecajam Kubļinskim ne visai pati-
cis, jo K. bieži vien iztulkojis šīs
labās kaimiņu attiecības pārāk ļauni
un pārmetis savai 30 gadus vecaiai
sievai ka tā esot neuzticīga un pie-
draudējis tai ar .izrēķināšanos".
Lieta nogājusi pat tik tālu, ka lau-
lātie ļaudis sākuši runāt par laulī-
bas šķiršanu. Kublinskis tam to-
mēr nepiekritīs un kopdzīve jopro-

jām turpinājusies. 4. decembra va-
karā atkal izcēlusies asāka vārdu
maiņa un Kublinska sieva, ka pa-
rasts tādos gadījumos aizgājusi uz
kaimiņiem nomierināties, bet K. tai
arī šoreizizteicis draudus. Ssieva to-
mēr tos nav ņēmusi par pilniem jo
šāda izrunāšanās nebijusi retums.
Atgriežoties no kaimiņiem Kublinska
atradusi dzīvokļa durvis pievērtas,
bet vīra un divu un pusgadus veco
puisēna Vitauta izstabā nebijis.
Izejot pagalmā, Kublinska ieraudzī-
jusi ka kūtsaugšas durvis ir atvēr-
tas un pie tām pieslietas trepes. Uz
kūts augšas Kublinska ieraudzījusi cilpā
pie spāres karājoties savu viru, bet

turpat zemē, bez samaņas gulējis viņas
mazais Vitauts. Kad piesteigusies
palīgi Kublinskis jau bijis bez dzī-
vības zīmēm, bet puisēns vēl elso-
jis. Bērns nekavējoši nogādāts Jel-
gavas Sarkanā krusta slimnīcā, kur
tas nenākot pie samaņas tai pašā
dienā miris. Kādā veidānogalināts
bērns nav vēl noskaidrots, jo tam
nekādi ievainojumi nava atrasti, vie-
nīgi zilumi uz dažām ķermeņa da-
ļām. Notikuma vietā nekavējoši
ieradies iec. priekšnieks U p m a 1is.
Notikums radījis Zaļeniekos dzīvas
pārrunas.



Auce dibinās paplašinātu veselības
kopšanas punktu un veterināro ambulanci

Jau ilgāku'Maiku Aucē bija saļū-
tams trūkums pēc -veselības kop-
šanas punkta un paplašinātas^ vete-
rināras ambulances. Visus Šos trīi-
Kuraus vairākkārt bija norādījis
attiecīgām pagastu pašvaldības ap-
riņķa pašvaldību vecākais T. -D ā r z-
n i e k s, kā arī bija ierosinājis atļaut
Aucē paplašinātu veseļibām kopša-
nās punktu vai arī slimnīcu un ap-
kārtnei piemērotu veterināro klīniku.

Lai i© izvestu dzīvē , apriņķa vecā-
kais 6. decembrī sasauca Auces
apkārtējo pagastu pašvaldību pār-
stāvju apspriedi. Tajā piedalījās 11
pagastu pašvaldību pārstāvji, Auces
pilsētas galva, Latvijas Sarkanā
Krusta galvenās valdes pārstāvis
Garše, Auces nodaļas priekšnieks
māc. Turks un Bēnes rajona -ve-ten*.
nārārsts Dumpis. Atklājot apspriedi
apriņķa vecākais T.-Dārznieks no-

rādīja uz nepieciešamību pēc papla-
šināto veselības kopšanas punkta un
veterinārās klīnikas. Apspriedes
dalībnieki vienbalsīgi atzina, ka ap-
riņķa vecākā ierosinājums tuvākā
nākotnē būtu realizējams un tad
jāatver paplašināts veselības kop-
šanas punkts ar vairākām gultām
un veterināro ambulanci. Izvēlēja
arī rīcības komiteju, kurai jārūpējas
par šo lēmumu izvešanu dzīvē.

Dubļos iesaluši sivēni
Policija ievadījusi izziņu pret Zan-

deru Vitkovski no Jelgavas, Tēr-
vetes ielas 51 par lopu mocīšanu,

jo pie tā pagalmā kādā aizgaldā
atrasti vairāki neapsegti un pārsa-
luši zirgi, bet kādā būdā dubļos
bija iesaluši sivēni. No lielā sala
sivēni bija palikuši pilnīgi zilā krasā.

Humors.
Norūpējusies.

— Mīļā, tas tiešam briesmīgi! Es

tikko uzzināju, ka tavs līgavainis
pazaudējis visu savu kapitālu.

— Ja, ari es esmu noraizējusies.
Ko gan viņš bez manis iesāks ?

Nav melojis.
— Un tagad, dažas dienas pēc

kāzām es dabūju zināt, ka tu neesi
bagāts. Kādas šausmas!

— Miļā, es taču tev teicu, ka tu
esi mans vienīgais dārgums.

ii ' i . '

laiks 8. decembri.
• Viegli ziemeļaustrumu vēji. Vie-
tām vēl atsevišķi mākoņi ar sniegu.
Vispār mākoņu daudzums mazinā-
sies. Austrumu daļā mēreni stiprs,
rietumu daļā mērens sals.

—

Atbildīgais redaktors J. Pavlovskis.
Izdevējs Paļu sabiedrība

«Zemgale» Salas

1937. gada 14. decembri pulksten 9 Jelgavas
pilsētas meža Šiliņa apgaitā un 15. decembri pīkst.9
pilsētas meža Miezites apgaita

pārdos
mutvārdu izsolē

1937. gada izcirstos žagarus
Sapulcēšanās 14. decembrī pie Ruļļa kalna sūkņu

Stacijas sarga mājas un 15. decembri pie Miezites meža
apgaitas mežsarga mājas.

Jelgavas pilsētas valdes
0871 Ipsiumu noda|a.

Jelgavas pilsētas valde pārdod
2 kompl. lietotus a 290 kv. m sildvirsmas, firmas Petry-
Dereuz, ūdens cauruļu, 12 atm. darba spiediena

tvaika katlus
ar visa vajadzīgo armatūra nn pie Šiem katliem piede-
rošos: ārdstieņus_6480 kg, rezerves caurules 95 mm
116m, barošanas sūkņus 2gab., ventilatora daļas2 kompl.,
12,5 PS elektromotorus 2 gab.

Katli nn ierīces apskatāmi Jelgavas pilsētas nzņēm.
nodaļā, Elektrības iela 10, tālrunis 135.

Jelgavas pilsētas uzņēmumu nod.

Aucē i
ārste zobu slimībās

Mi Zēbaoers
Tirgus lauk. 5, tālr. 133

Dzīvoklis
no 8 istabām izdod. Piepr.
Bisenieka ielā 41. 9892

Steidzīgi va)adzigs 9885

kalēja māceklis
zirga kalt pratējs, piet CJx-
varas ielā 39, pie kalēja.

Darbnīcas telpas
izīrējamas Katoļu ielā 14,
pieprasīt pie sētniece»
dr. 2. 9874

Gultas vieta
ļoti ērta, lēti izdod. Strēl-
nieka iela 3-10. 9901

Izrentējamas
mājas , ap 90 pūrv. aramz.,
Zaļenieku pag. Tuv. ziņas
Rīgā, Duntes ielā 24-15 no
pīkst 4 pēc pnad. 9870
Jauno, uztic, enerģiska kdze
iebr. meklē vieta pārt. veik.
un saimn. piepalīdz., kondit.
vai taml., ir jau strādāj. Pie-
dāv. Mātera ielā 10-4 ceturt-
dien no pīkst. 12—14. 9880

Piena
vedējs
vajadz. Lielajā ielā 60-1. -

V.C.M.P. Jelgavas cukurfabrika

uzaicina
(risus bijušos 1937.-38. g. cukurbiešu pārstrādāšanas kam-
paņas graudcuķura nodaļas strādniekus un strādnieces ie-
rasties darbā i. g. 9. decembri:

2. maiņai pulksten 7
3. maiņai pulksten 15

L533i 1. maiņai pulksten 23 9&si

Metrs, glīts

veikals
steidz, pārdod, par Ls 250
Piepr. Akadēmijas iela 8,
kioskā. 9898

Darbnīcas telpas
izīrējamas Katoļa ielā 28,
piepr. dz. 1. 9837

Kungu un dāmu
mētelis

*n vijole pārdod. Akadēmi-
jas ielā 45, dz. 1. 9821

Ragavas
mazliet pārdod Priežu ielā
JSš 4, Brīvības bulv. galā.

Viesa apkalpotāja
vajadzīga Annas ielā JVs 6,
ēdienu veik. 8897

MeMi

galdnieka darb-
nīcas telpas

atbilstoSas noteikumiem, vē-
lama ar dzīvokli. Piedāv.
S. av. k. zem J.R. 9S96

Saimniece
ar labām atsauksmēm, - pār-
zin lopkopība, vēlās vietu

ļ lauku māgās, pate līdzi strā-
dā, par savu darbu atbildī-
ga, piepr. pie sētnieka Raiņa
ielā 10, ieeja no Mātera ielas
no pīkst. 9—16. 9850

Filodeiion.
liels, astoņām lapām pārd.
Mātera ielā 39-1. 9894

Izdod, dzīvoklis
jaanrem,, no _2 ist. ar virt,
stalli un ratnīcu. Pieprasīt
Kātoju ielā 49, Feldhuna

1veikalā. 9903

Mūrnieks
ar atsauksmēm meklē_ dar-
ba ; gatavo arī poda krāsnis.
Izbrauc ari uz lauk. Piepras.
Pasta ielā 40-7, ieeja no Dīķa
ielas. 8972

Kalpone
var pieteikties Pasta ielā la
dz. 2 no pl 18—19. 9904

Veikals
izīrējams Pils ielā 1. 9884

Pērk
īstu bišu medu, kaltētus
ābolus, kaltētus cigoriņus

un baltās pupiņas
Maksā labas cenas. Pied.

lielajā ielā 19 9873
Ed. Jēkuļa veik.

Rentnieks
vajadzīgs Valgundes pag.
Plāau-Kapteiņu mājās, apm.
7 klm. no Jelgavas. Pa-
skaidrojami Rīga, Bauskas
ielā 4-5, tālr. 42192. 9877

Rentnieks i
vai pusgraudnieks vaj. Salga-
les pag. Jaunpudžu m., laba
zeme un pļavas uz Lielupes
krasta, tālr. Emburga 18.

Pārdodama Ozolnieku pag.
Muceniekos 9872

celmu malka
par 3 ls sterā. Piepr. Jelga-
vā (Miezītē) Oša cejā 8.

KŠ

Šoferis
smagai mašīnai, tūlīņ var
pieteikties rakstiski, uzrādot
agrāko darba vietu, šīs av.
kant zem ^Šoferis". 9889

Sesku ādu kažoks
(kungu) ar Nutria apkakli,
pārdodams Dīķa iela 15-1,
tālr. 408. 9887

Izveicīga meitene
vēlās mācekles vietu vei-
kala. Piedāv. šīs av. kant
zem »L. A.* 9893

Nams
pārdodams ar pus _pūrv. ze-
mes Smiltnieku iela 2, pieor.
līdz 11 decembrim. 9869

Aizkaru izšuvēja
vajadzīga, pieteikt. Dobeles

I ielā 8, dz. ]. 9886

Pērku
zelto, sudrabu, zelta zobos
un maksāju augstas cenas
1. Rozentāls, Lielajā ieli 4,
pulksteņu veikalā. 9890

Meb. istaba
izdodama ar atsev. ieeja
Raiņa ielā 19-2. 9888

Jelgavas Teātris
Katoļu ielā II Tālrunis 488iimmiiiiitiimiiiimimiiitiiiiiiMiiiimiim

Piektdien, 10. decembri
pulksten 8 vakarā

Tēvzemes balvas laureāta —
rakstnieka Jāpa Akurātera

piemiņas vakars
1)

Svinigs akts
2)

„Viesturs"izrāde
ar Nacionālā teātra goda lo-
cekli Jāni Ģermāni Viestura

lomā.
Vieta cenas no Ls 0,30—1,00

Biļetes iepriekš dabūjamas
parastā laikā.
9895 Direkcija.

iirea»ei»j»estnv«* A.-S. ,KOfA" Jelgavas nodaļa, Jelgavā, Poruka iela Nr, 5 (Katoļu ielas stūri) , laļrunis 519.

^ŠJ " m *? w KV^-i^i&ažSā^Zaiviļu W3īām
tadnū&mļ*

/ M HTufllft Aukstums ir klāt! Ar saltiem vē-
/ A m/m W i*> puteņiem, ar iesnām, klepu,
('^? 1 mM. W g"Pu- Bet — mēs varam palīdzēt

\ a Mums ir silti mēteļi ar zvērādas

i4&I MB m apkak,ēm Jau no Ls 48.— sākot. Ir

i lm s'"' 2V^rā(^upuskažoki, jau no Ls 70,—

ļ m mļ \ Wm ,r s'ltie adītie vilnas džemperi, ir
IM IvB silta vi,nas vel'ti cimdi> vilnas

? ISA zeķes, dāmām un kungiem.

/ m\iii ^

Mr Par nelielu naudu Jūs vara t pie

/ Un JHtf \ļ mums apģērbties pavisam silti. Tad

raTĪ aflBf ) 1 saltie vēji Jums vairs nekaitēs.

hr^J
B] aVai

i^Oafcnieks
JELGAVA, BAUSKA,
Katoļu ielā 13/15 Tirgus laukumā 14
Tālr. 937 Tālr. 117

llFOTOAMATIERI!
Izstrādājot šīs vasaras uzņēmumus, nebojājiet lotomateriālus un sev garastāvoki.

i lietojot nezināmā vietā pirktas, nezināma labuma fotoķīmikālijas.

Tas jāpērk tikai pārbaudītā fotoķimikāliju speciālveikalā un tāds ir:

K./S. F. MILKENS un K2.
ļ Jelgavā, Katoļu ielā 20, tāļr. 615. 9705

kur ari dabūsit lielākā izvēl! VB, A010NA un UUk fotorojoļunios.

4L.
Rozentāls

Jelgavā, lielajā ielā 4 Tālrunis 364

Pulksteņu, zelta, sudraba,kristalla,
alpaka un optikas veikals

IStas cenas.
Izpilda visus juveliera darbus. Pulksteņu un briļļu
izlabošana. Pērk zeltu un sudrabu par augstākām
cenām. «89i
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