
PLAŠI NODOMI
Rīgas satiksmē

C&Iaauto jĢOAāļu200 autobiaunouisJbĀanai
Pieaugot saimnieciskai r osībai, Rīgā rodas arvien
lielākas prasības pēc la bi nokārtotas satiksmes. Lai
to nokārtotu lietderīgi un atbilstoši modernām pra-
sībām, jaunajā pilsētas b udžetā satiksmes valdei
paredzētas vislielākās su mas, pārsniedzot 7 milj. ls.
Lielākie līdzekļi paredzēt i jaunu autobusu iegādei
un jaunās autobusu garā žas būvei.

,Ērta-un labi nokārtota satiksme
ir viena no galvenam un svarīgā-
kām prasībām galvas pilsētas dzī-
vē, kādēļ jau pagājušā gadā Rīgas
pilsētas satiksmes valde iesāka au-
tobusu līniju pārņemšanu. Šogad
satiksmes valde sākot ar 1. jūliju
pārņems visas atlikušās autobusu
līnijas, kādam nolūkam Anglijā
pasūtīti 100 jauni autobusi, kuru
būvei šogad atvēlēti 2,5 milj. latu.
Jaunie autobusi būs modernākie,
kādi ripojuši Rīgas ielās, ar jaunā-
kās konstrukcijas motoriem un
ātruma pārslēdzējiem. Tāpat pir-
mo reizi sēdekļos būs iebūvēti gu-
mijas režģi līdzšinējo tērauda at-
speru vietā.

Ar jaunajiem autobusiem, Rī-
gas satiksmes valdes rīcībā būs
200 auto satiksmes mašīnas. To
ievērojot, jau šogad būs jāstājas
pie jaunas garāžas būves. Jaun-
būvei budžetā paredzēti 1.800.000
ls un to iesāks jau pavasarī. Jau-
no auto garāžu cels pie Miera ie-
las pārbrauktuves,kur ir brīvs lau-
kums lielās celtnes novietošanai.
Tāpat pārbrauktuves rajonā esošās
ielas un satiksmes ceļi ir piemēro-
ti lielākai auto kustībai. Ja būs
nepieciešams, tad piebraucamos
ceļus paplašinās. Garāžā varēs
novietot visus pilsētai piederošos
satiksmes autobusus.

kur izdarīs visus remontus un pār-
būves. Darbnīcā iekārtos arī īpa-
šu nodaļu autobusu koroi»riju
jaunbūvēm un tramvaju vagonu
būvēm. Šī darbnīca līdzināsies
mazai mašīnu fabrikai. Tā kā ik
piecus gadus autobusi jāatjauno,
tad darbnīcas nepieciešamība pie-
rādīsies tuvākos gados.

Jaunajās darbnīcās būs moder-
nākās vārstuļu slīpējamās mašīnas,
bremžu pārbaudīšanas ierīces,
spēcīgi celtņi koroseriju pārcelša-
nai u. c. līdzīgi, kā tas ir ārzemju
labākās auto mašīnu remontu
darbnīcās.

Lieli līdzekļi paredzēti tramva-
ju ritošā materiāla uzlabošanai,
īpašu vērību veltijot vagonu ārē-
jā izskata uzlabošanai. Vagonu
krāsošanai un citiem remontiem
vien izdos 600.000 ls. Bez tam šo-
gad uzbūvēs 10 jaunus vagonus, jo
pieaugot kustības biežumam ne-
pieciešami papildināt arī vagonu
skaitu.

Jauncelto pagaidu garāžu, kas
atrodas blakus jaunceltnes vietai,
turpmāk pārvērtīs par autobusu
un tramvaju remontu darbnīcu,

Irānas troņmantinieks
Kairā

šinīs dienās, kā jau ziņots, Ēffiptē ie-
radās Irānas troņmantinieks, kas ir
Ēģiptes princeses FaTOijas līgavainis.
Kairā Irānas princim bija sarīkota ļoti
frezna neņemšana. Attēlā — Irānas
troņmantinieks prinča Mohameda Ali-
ja pavadībā dodas uz karalisko pili

Kairā.

Līdz šim vispārslogotā līnija
bija 9. Lai uzlabotu kustību šai
līnijā, Slokas ielā ieguldīs 3,5 km
garu apakšzemes kabeli, kas pa-
vairos enerģijas daudzumu un dos
iespēju laist apgrozībā vagonus
biežāki un pēc skaita vairāk. Tā-
pat jaunu kabeli ieguldīs arī 13.
līnijas ceļā un jau šovasar tram-
vaja satiksme šai līnijā kļūs garā-
ka posmā Sarkandaugavas tilts —
Mīlgrāvis. Līdz šim kustība noti-
ka tikai līdz Sarkandaugavas til-
tam, jo nebija vajadzīgais enerģi-
jas daudzums.

Pārbūvējot Brīvības ielu, no-
klājot braucamā ceļā asfalta segu,
satiksmes, valde 1. līnijas sliežu
ceļu no Matīsa ielas līdz Cēsu ie-
las galam pārcels uz gulšņiem,
kas dos gludāku vagonu ritējumu.
Tāpat pārbūvēs arī 4. līnijas sliežu
ceļu Kr. Barona ielā vairākos pos-
mos. Satiksmes pārkārtošana
Pārdaugavā sāksies tikai tad, kad
galīgā veidā izstrādās Uzvaras
laukuma projektu.

Rīgas
amatnieki cels
savu namu

Vakar Rīgas amatnieku biedrī-
bas delegātu pavasara kopsapulce
nolēma dibināt nama būves fondu
un iecelt komisiju priekšdarbu
veikšanai. Cik paredzams, jaunā
nama pamatakmeni liks 1941. ga-
dā, kad paiet 5 gadi no biedrības
dibināšanas. Kopsapulce jaunā
nama fondā jau ieskaitīja 1937. g.
darbības atlikumu — 19.150 ls.

Kads bus pirmais
TŪRISTU KUĢIS

Pēc pirkšanai piedāvāto kuģu
apskates ieinteresētās iestādes tur-
pina sarunas par mūsu vajadzī-
bām un apstākļiem piemērota tū-

ristu kuģa pirkšanai. Pašlaik vai-
rāk runa bijusi par igauņu piedā-
vātā pasažieru kuģa «Vasa» pirk-
šanu, kuru gan pirms līguma
slēgšanas vēl sīki pārbaudīs dokā.
«Vasa» vairākkārt bijis arī Rīgas
ostā, bet lielāko daļu satiksmi uz-
turējis starp Tallinu un Stokhol-
mu. «Vasa» ir 530 bruto reģistra
to liels, apgādāts 350 z. sp. māsi-
ņām. Uz kuģa iekārtotas 28 pir-
mās un 28 otrās 'klases kabīnes.
Ar tūrista kuģa iegādāšanu jau
šovasar nodomāts noorganizēt at-
pūtas braucienus gan pa mūsu jū-
ras piekrasti, gan arī rīkot tālākas
ekskursijas. Ar to būs sperts
jauns solis uz priekšu tūrisma iz-
veidošanā.

Pārveidos
Viestura
piemiņas ? Jy|
pils apkārtni

Lai iespējami kosāk izceltu
lepnākās Zemgales celtnes —
Viestura piemiņas pils izskatu,
Jelgavas pilsētas valde saziņā
ar pils saimnieku lauksaimnie-
cības kameru ierosinājusi pār-
veidot pils apkārtni. Izdaiļo-
šanas projekta sastādīšanā tal-
kā pieaicināta arī Rīgas pilsēta,
kas Jelgavas pilsētas valdei ta-
gad piesūtījusi divus pils ap-
kārtnes izdaiļošanas variantus.

Izstrādātos Viestura piemiņas
pils apkārtnes izdaiļošanas' varian-
tos paredzēts pārveidot visu salas
daļu ap pili, kas atrodas starp Liel-
upi un Drifcsu, Rīgas - Jelgavas
šosejas ziemeļu pusē. Galveno ce-
ļu uz Viestura piemiņas pili,-kas
savieno šoseju ar pils pagalmu.pa-
redzēts paplašināt, pieņemot klāt
divu ietņu,platumus. Dažus ve-
cos kokus paredzēts nocirst, lai la-
bāk būtu iespējams izveidot parka
celiņus, kā arī ziedu un krāšņumu
krūmu grupas ar strūklakām. Pil-
nīgi paredzēts nojaukt nelielo
jachtkluba mītni un laivu piestāt-
ni, pārceļot tās augšpus šosejas
tilta.

(RjculiļA
Iļīģas pilsētas
1.SLIMNĪCĀ

No slimnīcas diētiskus
ēdienus varēs saņemt visi
rīdzinieki

Rīgas pilsētas vadība arvien
lielu vērību veltī pilsētas ārst-
niecības iestāžu uzlabošanai
Šīgada bur diets 1. pilsētas slim-
nīcais asniedz pāri par 3.337.000
ls.' No tiem lielākas sumas pa-
redzētas jaunu ārstniecības in-
strumentu iegādēm. Pēdējā
laikā plašā mērogā uzsākta vē-
ža slimību apkarošana. Arī 1.
pilsētas slimnīca iegādāsies šim
nolūkam — rādiju par 50.000
ls, ka« domāts tikai slimnīcas
lietošanai.
Lielākas pārbūves 1. pilsētas

slimnīcā šogad notiks divās ķirur-
ģiskās nodaļās, Rentgena kabinetā
un slimnīcas gaiteņos, kādam no-
lūkam budžetā paredzēti 121.600
ls. Ķirurģiskās nodaļas turpmāk
sadalīs sīkākās daļās līdzšinējo
lielo telpu vietā, kas traucējoši at-
saucās uz slimību ārstēšanu. No-
daļās izbūvēs vannas izstabas un
mazgātuves, kā arī pārkārtos cen-
trālo apkuri no tvaika uz siltūdens,
ar ko panāks vienmērīgāku telpu
apsildīšanu un novērsīs līdzšinējās
straujās temperatūras svārstību.
Gaiteņos pārbūvēs grīdu. Sienu
noklāšanai lietos glazeta s klāj-
plāksnes un podiņus. Rentgena
kabineta papildināšanai izbūvēs
ugunsdrošu Rentgena filmu glabā,
luvi.

Kā jauninājums jāmin papildi-
nājumi slimnīcas radio iekārtā.
Jau šogad katrā nodaļā pie visām
slimnieku gultām ierīkos īpašus
klausāmos aparātus. Jaunās ierī-.
ceizmaksās 15.000 ls un būs tādas
vienīgās pilsētas ārstniecības ie-
stādēs.

Lai uzlabotu slimnīcas kalpotā-
ju un slimnieku kopēju sastāvu,
jauni kursi pie slimnīcas sāksies
maijā. Vecmāšu skolā mācības
sāksies aprilī. Stipri paplašināta
centrālā virtuve un iekārtas iegā-
dei atvēlēti 54.500 ls. Turpmāk
slimnīcas centrālajā virtuvē arī vi-
si Rīgas iedzīvotāji, ķam ārsti pa-
rakstījuši diētu, varēs ēdienus sa-
ņemt par nelielu samaksu.

Cemberlens
neatrod par
lietderīgu

sasaukt starptautisku
konferenci

Lta. Londonā, 7. martā.
Atbildot uz jautājumu, vai angļu
valdība neuzskatot par lietderīgu
sasaukt starptautisku miera kon-
ferenci, kas spriestu par vislabā-
kām metodēm, kā nodrošināt
starptautiskās attiecībās taisnību
ar starptautiskas tiesas un starp-
tautiska bruņota spēka palīdzību,
Cemberlens šodien apakšnamā iz-
teicās, ka valdība pašlaik neredzot
nekādas izredzes uz vienošanos tā-
dā konferencē.
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MIGLAINS
Baltija* valstis aizņem minimums ar mit-

rām un siltām jūras gaisa masām. šodien
laiks lielāko tiesu mākoņains un miglains, vie-
tām ar sīkiem nokrišņi em. Pēcpusdienā skaid-
rosies. Temperatūra bez sevižķām pārmaiņām.
Vakar temperatūra Bīgā bija +1 gr. (p. g.
+4 gr.).

Dienas garums 11 st. 12 m.
Saule lec 6.59, n or 1 e t S.ll

Sākušas
pamiera
sarunas
Spānija

.Rītu" līdzstrādnieka specialziņojums
? «ja tālruni.

St. Parīzē, 7. marlā.
Spānija patreiz ir ceļā uz pa-
mieru un tālāk uz mieru. Tā
šovakar stāvoklis Spānijas noti-
kumos raksturo daži franču
laikraksti. Pa(s svarīgākais, ko
šovakar var atzīmēt ir tas, ka
Miacha jau pildīji s savu solīju-
mu censties panākt goda pilnu
mieru. Viņš pilnvarojis plkv.
Kasado uzsākt ar nacionālistiem
miera sarunas. Jau pagājušā
naktī Kasado dažu virsnieku pa.
vadībā ar baltiem karogiem pār-
gājuši frontes līniju un ieradu-
šies nacionālistu štābā.

Ar ko viņi tur sastapušies un par
ko viņi runājuši, tas, protams, ta-
gad vis» vēl ir noslēpums. Zi-
nāms tikai tas, ka šodien Kasado
atgriezies Madridē, informējis Mi-
aehu un tad devies atpakaļ pie na-
cionālistiem turpināt sarunas.
Skaidrs, ka Miacha grib panākt
mieru visdrīzākā laikā. Tiklab
Kasado, kā Miacha ir veci virsnie-
ki un viņi vislabāk saprot, ka pre-
tošanās būtu patreiz velta asins iz-
liešana. Madrides radiofonā šc-
di£ii pīkst. 11,30 runāja ļaunās re-
publikāņu valdības ārlietu mi-
nistrs Besteiro un plkv. Mēra. Pēc
tara radiofonā nolasīja Miachas
valdības uzaicinājumu komunis-
tiem pievienoties republikāņu ar-
mijai. Besteiro starp cilu teica:
«Republikāņu karavīri, nacionālā
padome atrodas savā postenī —
Madridē. Be neviens nezin, kur
atrodas aizbēgušā Negrīna valdība.

(Turn- 5. lpp.)
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Zemgalieši
interesējas par kūdru

Bēnes patērētāju biedrība pat-
reiz būvē namu. Tajā iekārtos
priekšzīmīgu tirgotavu un darbi-
nieku dzīvokļus. Jauno namu pa-
tērētāju biedrība eeļ uz bij. kroga
pamatiem. Plašākā apkaimē pir-
mo reizi Šāda veida būvē pielieto
arī kūdras izolācijas plates. Vakar
uz Bēni izbrauca akc. sab. «Kūd-
ra» direktors - rīkotājs un valdes
priekšsēdētājs J. Mežaraups līdz
ar sabiedrības inženieru K. Pava-
saru,lai apskatītu jaunbūvi un in-
teresentiem sniegtu paskaidroju-
mus par kūdras izolācijas plašu
pielietošanu dažādos būvveidos.
Pie jaunbūves inž. K. Pavasars
noturēja būvniecības paraugstun-
du, kurā noklausijās krietni daudz
lauksaimnieku no Bēnes, Sniķe-
res, Penkules un Īles pagasta.

Bēnē un tās apkārtnē tāpat ka
visā Jelgavas novadā ļoti grūts ir
dedzināmā materiāla jautājums,
kāpēc arī patērētāju biedrība jau-
najā namā ierīkos centrālapkuri,
piemērojot to kūdras dedzināša-
nai. Par dedzināmās kūdras pie-
gādi interesējas arī pārējie lauk-
saimnieki, jo visiem tiem pat ža-
gari jāved no 15—20 km liela at-
tāluma
VS1 plaSāk sekmēs
akmeņu novākšanu

Pēc šoseju un zemes ceļu depar-
tamenta aprēķina valsts akmeņu
bagātības sniedzas pie 21.400.000
kb. m. Sevišķi daudz akmeņu sa-
stopams Vidzemes ziemeļrietumu
daļā. Tādēļ arī Valmieras un da-
žos citos akmeņainos apvidos ze-
mes darbs nesalīdzināmi smagāks
un ienākumi mazāki.

Pēc akmeņu novākšanas notei-
kumu izdošanas, pusotra gada lai-
kā 547 Valmieras apriņķa saim-
niecības novākušas 47.500 kb. m
akmeņu, par kuriem lauksaimnieki
saņēmuši $9-680 ls. Bez tam god-
algoti 44 lauksaimnieki, kuri no
tīrumos iegūtiem laukakmeņiem
uzcēluši ēkas. Atsaucoties uz
Valsts Prezidenta ierosinājumu —
ienest vēl vairāk dedzības akmeņu
novākšanā, uzstādot sešgadīgu
plānu, zemkopības ministrija iz-
strādā jaunus un izdevīgus notei-
kumus par akmeņu novākšanu
Jaukos.

Spriež par koku
pludināšanu

Jūrniecības departamenta , di-
rektora P. Stakles vadībā vakar
notika visu iekšējo ūdensceļu ra-
jonu pārziņu apspriede. Rajonu
pārziņi ziņoja, ka šogad pludinā-
šanai pieteikts mazāk koku kā ie-
priekšējā gadā. Marta beigās iz-
strādās sīkāku pļudināšanas plā-
nu. Pašlaik upēs ūdenslīmenis,
salīdzinot ar citiem pavasariem,
ievērojamāki zemāks, kāpēc koku
pludināšana būs jāpasteidzina.

Noteiks veļamas
augļu koku šķirnes

Viestura piemiņas pin Jelgavā
vakar notika dārzkopju sanāksme,
kurā piedalījās ari visi kameras
dārzkopības un lopkopībasinstruk-
tori. Sanāksmi atklājot, kameras
priekšsēdētājs R. Dzērve teica:

«Pie mums audzējamo šķirņu
skaits pašreiz ļoti liels un pārāk
raibs. Ābeļu vien Latvijā ir vai-
rāki simti šķirņu, un ir tādas ko
ku audzētavas, kas viena pati au-
dzē un piesola 170 ābeļu šķirņu.
Bet dārza ieneslba ir atkarīga no
pareizas šķirnes izvēles. Mums jā-
izšķiras par to, kuras no jaunajām,
maz pazīstamām šķirnēm var būt

derīgas mūsu apstākļos. Pārrunu
uzsākšanai Lauksaimniecības ka-
meras dārzkopības darbinieki iz-
strādājuši šķirņu sarakstu.»

Dārzkopības un biškopības no-
daļas vadītājs agr. J. Tirzltis snie-
dza paskaidrojumus par to, no kā
kamera vadījusies, izstrādājot jau-
no standartšķirņu sarakstu. Ap-
spriedē par atsevišķām šķirnēm
izvirzījās plašas pārrunas. Pārru-
nās gūtos materiālus un norādīju-
mus izmantos galīgai ieteicamo
šķirņu saraksta sastādīšanai, kuru
pēc tam iesniegs zemkopības mi-
nistram apstiprināšanai

Zemnieku
diena
Limbažos

Limbažu rajona lauksaimniecības
biedrlbte svētdien rīko plašu zem-
nieku dienu Limbažos. Svinības
ievadīs organizāciju parāde Bau-
maņu Kārļa laukumā, kam sekos
dievkalpojums Limbažu baznīcā
un svētbrīdis pie kritušo brīvības
cīnītāju pieminekļa. Svinībās ie-
radīsies sabiedrisko lietu ministrs
A. Bērziņš. Pēcpusdienā ministrs
iepazīsies ar Lauksaimniecības ka-
meras propagandas un Valmieras
aizsargu pulku aizsardžu rokdarbu
izstādēm Limbažu valsts ģimnāzi-
jā. Novakarē Limbažu saviesīgā
biedrībā notiks Lauksaimniecības
kameras vec. agronoma A Grin-
duļa priekšlasījums un pēc tam V.
Zonberga lugas «Jauno siržu tilts»
izrāde.
Romantiska Jaunā pāra
bēgšanas bēdīgās beigas

Ludzas apkārtnes lauksaimnie-
ka V. meita Brigita daudzināta
par daiļu un čaklu Jaunavu, kāpēc
viņai bijis daudz pielūdzēju. Jau-
navas sirdi beidzot savaldzinājis
turīgs zemgalietis, kas arī Brigitas
mātei bijis pa prātam. Līgavainis
ar līgavu ieradies pie mācītāja, bet
kad jau bijuši uzsaukti un nolikta
kāzu diena, jaunavas vecāki pēk-
šņi sākuši celt iebildumus pret
jaunoviru. Jaunais pāris norunā-
jis bēgt uz Zemgali un tur salau-
lāties. Slepeni iejūguši zirgu un
jau sēdušies ratos, kad tos pama-
nījuši mājinieki un mēģinājuši
aizturēt. Visas pūles bijušas vel-
tīgas. Bēgšana tomēr beigusies
bēdīgi, jo traucoties lielā ātrumā
bēgļi iebraukuši grāvī, rati apsvie-
dusies un jaunais pāris dabūjis vā
rīgus ievainojumus. Līgavainis
ārstējas Daugavpils slimnīcā, bet
līgava mājās.

„LATVIJA
kļuvusi tāda,
par kādu gājām
atbrīvošanas
cīņās"

Valsts Prezidents Kārlis Ul-
manis starp daudzajiem pateicības
un uzticības apliecinājumiem sa-
ņēmis arī sekojošus:

No Priekules brīvprātīgo
rotas atvaļināto karavīru biedrī-
bas: «1919. gada marta mēnesi kā
jaunekļi stājamies mūsu nacionā-
lās armijas rindas, šodien kā no-
brieduši viri pulcējamies atkal
Priekulē, lai atcerētos savas pir-
mās vienības — Priekules brīvprā-
tīgo rotas 20 gadu formēšanas die-
nu, un lūdzam Jūs, augsti godā-
jamais Prezidenta kungs, pieņemt
mūsu sirsnīgākos sveicienus un
pateicamies,ka Jūsu vadībā Latvija
ir atkal kļuvusi tāda, par kādu gā-
jām atbrīvošanas cīņās.*

No Rencēnu piensaimnie-
ku sabiedrības jaunā nama iesvē-
tīšanas svinību dalībniekiem: «Šo-
dien esam sapulcējušies, lai iesvē-
tītu jauncelto Rencēnu koppieno-
tavas namu Rencēnu muiža un
priekā par padarīto darbu ar god-
bijību atceramies, ka Jūs, augsti
godājamais Valsts Prezidenta
kungs, šim namam esiet likušipa-
matakmeni, noturēdami pirmos
piensaimniecības kursus 1904. ga-
dā. Solāmies strādāt un sekot Jū-
su norādījumiem, darot skaistas
savas sētas un stiprinot valsti.»

Latviešu biedrība Tallinā
Igaunijas neatkarības 21. gada die-
nā un valsts prezidenta Petsa 65.
dzimšanas dienā nodevusi 100 kro-
nu ziedojumu Igaunijas Brīvības
pieminekļa celšanai Tallinā.

9 Jelgavas cukurfabrikas asistents I

I Voldemārs Plāto I
mirts 1939. goda 7. martā

Viņu mīlā piemiņa paturēs

Valsts cukura monopola pārvalde I
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Vienīgais prlekšstāvis P. Putniņi, Rīga.
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..V1LN1BA" «eklu veikala. Province bez tam
..TtetBA" un I* L. K. augu aizsarglīdzekļu
kontrolflrmta.

Pasaules enerģijas konferences Latvijas komi-I
tējas priekšsēdētāja biedrs

profesors Dr. ing. h. c

I Kārlis Rezevskis 1
miris i. g. 4. marta.
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LATVIJAS ENERĢIJAS KOMITEJAI

Latvijas Sarkanā Krusta

gadskārtējā sapulce
notika piektdien, 8. g. 24. marta, pīkst. 7-o* vak.,
galvenās valdes telpās, Skolas ielā Nr. i.

DIENAS KARTĪBA:
1. sapulces darbinieku vēlēšanas;
2. galvenās valdes darbības pārskats par 1988.

g. un revīzijas komisija* ziņojums;
ļ 3. turpmāka darbība;

4. Jautājumi un priekšlikumi, saskani ar Liku-
ma par Latvijas Sarkano Krustu 26. p.;

5. velēšanas. ... ', , T.,," ~~ i '"~ ' »?

Ja Sisi sapulce nesanāks vajadzīgais biedru
skaits, tad otrreizēji sapulce notiks t. g. 81.
marts tanī paSa laika, vietā un ar to palu dienas
klrtlbu.
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Noliktavu
300—JOj kv. nilr. lielu veļas irāt. Piedāvājamu»
ar sīku aprakstu un cenu iesniedz, laikr. „Rits"
kantori ar Nr. 167.
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IZGLĪTĪBAS MINISTRIJAS
SKOLU DEPARTAMENTS

izdos
RAKSTISTLA SACENSĪBA

i. g. 17. martā pīkst. 11-os, Rīgā, Vaļņu ielā 2.
Būvniecības biroja telpās, 141. istabā,
centrālapkures un kanalizācijas

darbus Valmieras valsts
komercskolas jaunbūvei.

Drošība Ls 8.000.—.
Rakstiski piedāvājumi, apmaksāti ar Ls 2.—

zlmognodevu, līdz ar Nodokļu departamenta ap-
liecību, saskani ar sacensības noteikumiem, ie-
sniedzami Būvniecības birojam līdz augšminētam
laikam.

Tuvākas ziņas un noteikumus sniedz turpat
darba laikā. L 6157.

RAKSTI
Jp ZVAIGZNES *$;
4 Šodien dzimušo Z
?d zvaigznes nav saskatāmi Helj *
* notikumi. Kas to veU* pie- jf
?ļ dzīvot, tam pašam ceļu Āti- J
* lauz. pašam Jāpalaižas uz aa- SE
4 vn «pika un gudrību. ij.

% Neprecētiem pareģi* &
jļ Neilors sola dīks uzticības *
* pārbaudījumu aprija mēneša j?
?ļ sakumā. Kaa tajā godam pa- J
* stāvā*, tam vasaras otrā pusē *.
2 liela izdevība apprecaties. £
* *'
i Pārējiem. Laba diena £
-B sportistiem, fabrika strādnle- *'
* klem on banka darbiniekiem. j
2 Vurpursarkans ir laimes krā- j?
f sa, bet veiksmi sola skali!!, *
£ kas sākas ar 9. r>

* i



PATIESĪBAS,
ko atklāj saimniecība

Kā notiks un ko dos Vidusjūras telpas
problēmas atrisinājums

Ievērojot to, ka karš Spānija
tuvojas galam un ka vēl arvien
īstas skaidrības nav par to, kā at-
risināsies un kādu virzienu ņems
itāļu - franču un itaļu-angļu turp-
mākās attiecības, kuru galvenā
problēma ir jautājumspar noteik-
šanu Vidusjūrā un tai pieguļoša
telpā, ir interesanti ieskatīties ta-
nīs saimnieciskajos noslēpumos,
kas Itāliju kā visieinteresētāko šis
jūras un telpas saimnieci saista ar
viņai tuvākajām zemēm.

Lai jautājumu pareizi nostādī-
tu, iziesim no itāļu paceltāsprob-
lēmas, ka Vidusjūra Itālijai esot
vita, t. i., dzīvības jautājums, ka-
mēr Anglijai un Francijai tā esot
tikai via — ceļš uz kolonijām. Ko
pār šo tēzi saka itāļu saimniecības
politikaun prakse?

Kur slēpjas smaguma
punkts

Protams, sliktākā gadījumā
Anglija satiksmiar Indiju un Tuvo
austrumu naftas avotiem var uz-
turēt apkārt Kapa ragam. Tāpat
Francijai uz Ziemeļafrikaakoloni-
jām Gibraltārs nav vienīgais ceļš
Vidusjūra abām lielvalstīm ir ti-
kai parocīgāka, stratēģiski nozī-
mīgāka un vēlama ari zemēm, kas
tai pieslēdzas.

Cik Anglijai un Francijai jo-

projām svariga loma Balkānu un
citu Vidusjūras telpas valstu saim-
niecībā, rāda tas, ka Itālija jau tī-
ri tautsaimnieciski vien nemaz ne-
spēj tās atvietot.

Skaitļi rāda, ka Itālijas ārējās
tirdzniecības kopapgrozijumā vi-
sas Vidusjūras piegulošās valstis,
ieskaitot Franciju, ieņem tikai 15
proc. un ka itāļu tirdzniecības bi-
lance ar tām ir pasīva. Tautsaim-
nieciski tas, šķiet, ari gluži dabis-
ki, jo kā Balkānu valstīm, tā Fran-
cijai un Spānijai ar Itāliju ir diez-
gan līdzīga saimnieciskā struk-
tūra. Visas minētās zemes ieved
un izved galvenā kārtā vienas un
tās pašas preces. Tā tad kaut kā-
dus brīnumus te gaidīt gluži vel-
tīgi.

Pavisam citu ainu rāda Itālijas
saimnieciskie sakari ar valstīm,
'kas atrodas tālāk no Vidusjūras
un kasdod 85 proc no itāļu tirdz-
niecības kopoperācijām. Tās ir
Anglija, Vācija, Savienotās Val-
stis un Dienvidamerika. īpaši pē-
dējās nozīme Itālijas apgādē . ar
jēlviehi arvien pieaug. No Vidus-
jūras valstīm vislielākais svars
itāļu, saimniecībā pieder JĒģipteL
kas Itālijas kokvilnas fabrikas ap-
gādā ar ražojumu, kas ir galvenā
Ēģiptes eksportprece.

Ko itāļiem vai dot Spānija
Kas attiecas uz Spāniju, tad

arī tās saimnieciskā struktūra
krietni vien atgādina Itālijas. Spā-

nija galvenā kārtā izved augļus,
vīnus, tekstilražojumus, vilnu un
risu, visu to kā itāļiem nevajaga.
Šinī ziņā Anglijai un Vācijai Spā-
nijas ārtirdzniecibā daudz lielāka
nozīme. Lai minam tikai ievēro-
jamos olīveļļas ievedumus Vācijā
no spāņuzemes. An Spānijas rū-
dām Anglija un Francija ir daudz
lielākas noņēmējas kā Itālija.

Par Balkānu un citu Vidusjū-
ras telpas valstu mazo nozīmi Itā-
lijas saimniecībāliecina ari tas,ka
tanīs nav notikuši lielāki itāļu ka-
pitāla ieguldījumi, izņemot vienī-
gi Ēģipti. Tāpat uz tām nav noti-
kusi redzama itāļu izceļošana.

Statistika rāda, ka itāļu skaits
Dienvidslāvijā, Turcijā, Grieķijā,
Spānijā, (izņemot, protams, kara-
vīrus) kopā nepārsniedz 100.000,
kamēr Francijā, ierēķinot ari
Tunisu, dzīvo pāri 1,5 milj. itāļu.
Savienotās Valstīs itāļu skaits
svārstās ap 4,5 milj. un Argentīnā
un Brazīlijā — 3,6 milj. Ari Itā-
lijas kuģniecības satiksme ar pē-
dējām valstīm ļoti dzīva.

Viss tas liecina, ka Vidusjūras
telpa saimnieciskāziņā Itālijai nav
un arī nākotnē nebūs dzīvības
jautājums. Citādi jau ir ar Itāli-
jas Āfrikas apgabaliem, ar ku-
riem Vidusjūra tai ir vienīgais sa-
tiksmes ceļš. Tāpat liekas, ka Itā-
lijas vitālās intereses daudz ciešāk
ar Vidusjūras telpu saistās,' kā
ar Atlantijas okeāna ceļiem un
Dienvidamerikas izejvielu avo-
tiem.

No tā jāspriež, ka Vidusjūras
problēma slēpjas nevis saimnie-
ciskā, bet gan politiskā un stratē-
ģiskā plāksnē un tās nostādīšana
un atrisināšana ir ne rūpnieka un
tirgotāja,bet gan diplomāta un ka-
ravīra uzdevums. Svarīgu lomu
te var spēlēt ari senās Romas va-
renības atjaunošanas alkas, kas
reiz zem sava sceptera turēja vi-
sas zemes, kas vien piekļāvās Vi-

dusjūrai.

gnul&faļa
Joma ļilaAornam

(86. turpinājums.)

«Pašreiz tam nav nczimes.» nepacietīgi
viņu pārtrauca Ringlends. «Es jūs jautāju,
kas notika, kad Vaskezs ienāca istabā?»

«Artūrs pienāca pie mana rakstāmgalda.
Vai es nevarot uz bridi pārtraukt savu
darbu? Viņam esot man kas svarīgs sa-
kāms ... Es tūlīt neatbildēju, jo es tieši
šinī acumirkli rakstīju šo svarīgo atzīmi.
Tad viņš piegāja pie loga, kas pašreiz stāv
vaļā, un to atvērdams pabīdīja uz augšu. Es
dzirdēju vieglu šņākšanu, Artūrs satvēra
kreisos sānus un kā ārprātā izskrēja gaite-
ni .. . Es domāju, ka tas ir viss.»

Ringlends uzmanīgi aplūkoja logu, pēc
tam viņš paveda Rīdingu mazliet sāņus un
klusi teica: «Es tev lūgšu divas lietas,
Frank: Vispirms, Katrine pašreiz atrodas
zirgu aplokā. Paziņo viņai saudzīgi par
Artūr*nāvi Un pēc tam aizvilini savu tē-
voci uz templi. Es šeit gribu visu pamatīgi
pārmeklēt»

RTdingB mulsi palūkojās draugā. «Es
zinu,ko tu domā, Vinston, bet es nevaru un
negribu ticēt šādai varbūtībai. Kā gan va-
rēja nogalināt nabaga Artūru?»

«Ja es nemaldos, tad etkal ir izlietota
pūSamā caurule.» '.

«Kur tā ir?»
«Es nezinu.» Wf
«Logs bija vaļā. Tā tad bulta šauta no

arP
Maziiet nepacietīgi Ringlends atbildēja:
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«Tagad nav īstais laiks runāt par šādām
varbūtībām. Es tevi lūdzu — azej pie Kat-
rīnes. Tad vismaz vienu stundu uzkavējies
ar tēvoci templī vai kur citur. Es gribu šeit
netraucēti visu pārmeklēt — galvenā kārtā
Toņa istabu.»

Rldings neizpratnē palūkojās uz viņu.
«Es taču tev jau reiz teicu,ka šādām aiz-
domām nav ne mazākā pamata. Es nemaz
nespēju iedomāties, kā varēja nogalināt Ar-
tūru.»

Mazliet nepacietīgi Ringlends raisījās
no viņa vaļā. «Tagad nav laika pārrunāt
tādas lietas. Aizved savu tēvoci vismaz uz
stundu un neaizmirsti, ko mēs toreiz noru-
nājām — mēs nedrīkstam noslēpt to, kas
varētu radīt aizdomas pret vienu vai otru
tuvu cilvēku.»

tā būs jautājuši daudzi radioklausītāji,
dzirdēdami skaļrunī pazīstamas balsis,
bet neredzēdami šo balsu īpašniekus
Šī neredzamā pasaule tagad kļūs re-
dzama, jo par radiofonu sarakstīts ro-
māns, kurā attēlota kāda mīlestība, kas
norit aiz radiofona nama sienām.

Kasnotiekradiofonā?

Romānu tuvākās dienās
sāks iespiest «Rīts»

Likās, ka Rīdings cīnās pats ar sevi,
pirms viņš teica: «Vinston — tēvocis Tons
un Katrine ir vienīgie cilvēki visā plašā
pasaulē, kurus es mīlu. Tu nevari piepra-
sīt, ļai palīdzu savākt pierādījumus pret

vienu no viņiem. Tikai būdams pilnīgi pār-
liecināts par tēvoci, es tev šoreiz paklau-
sīšu.» t\ Cj/

Ringlends izliecās pār loga malu un uz-
manīgi aplūkoja zemi. Pēc tam viņš ar
kalpa palīdzību aiznesa Artūra Uķi uz is-
tabu, kurā meksikānis vienmēr mēdza ap-
mesties, kad bija viesis ieleja.

Ringlends vēlreiz uzmanīgi aplūkoja rē-
tu. Bulta bija sasniegusi Artūru no kreisās
puses un iestrēgušipadusē. Niknās dusmās
Ringlends sažņaudza rokas. «Man to vaja-
dzēja zināt, vai vismaz iedomāties.»

Izejot no istabas, Ringlends satika Kat-
rīni, bālu un noraudājušos. «Vai tiešām
vairāk nav nekādu cerību? Franks man vi-
su izstāstīja.»

«Nē, Katrln, attiecībā uz Vaskezu mums
vairs nav ko cerēt.» Palūkojies meitenes
acis, viņš vēl piebilda: «Vairāk es jumsne-
kā nevaru teikt.»

Šinī acumirklī pie viņiem pienāca Rī-
dings un ar drebošu roku aizdedzināja ci-
gareti. «Tēvocis un es — mēs aiziesim līdz
templim. Pēc stundas būsim mājās.»

Ringlends palocija galvu. «Tas ir saprā-
tīgi no tavas puses, Frank. Artūram mēs
vairs nekā nevaram palīdzēt.» Viņš paņē-
ma Katrlni pie rokas un izveda meiteni
saulē. «Kur ir Flašertijs?»

«Templi.»
«Es redzēju, ka viņšstāvēja jums līdzās,

pirms notika nelaime. Kad tad viņš aizgā-
ja prom?»

«Tūlīt pēc Artūra ierašanās.»
«Vai jums likās kas aizdomīgs?»
«Nē, nekas. Flašertijs bija pat jautrāks

kā parasti.»
«Vai jūs redzējāt, pa kādu ceļu viņšaiz-

gāja?».

«Nē, es biju pagriezusi muguru.»
«Vai Artūra kliedzienu jūs arī nedzirdē-

jāt?»
«Nē, es biju zirgu aplokā un par noti-

kušo uzzināju tikai no Franka.»
Ringlenda acis sekoja vientuļās tekas vi-

jumiem stāvajā pakalnē. Haciendā pašreiz
bija tikai kalpotāji... Viņš palūkojās
pulkstenī un no jauna pievērsās meitenei.
«Vai jūs būtu ar mieru tagad doties manis
dēļ uz Mercedu?»

«Ja un vislabāk tūlīt. Es nespēju šeit iz-
turēt ilgāk. Nāve glūn uz mums. Acteku
lāsts piepildās!»

Ringlends satvēra meitenesroku. «Kat-
rine, mīļā, nelaužat velti galvu par acteku
lāstiem un teikām. Visu, kas šeit noticis,
ir izdarījuši tikai dzīvi cilvēki. Jums vis-
labāk būtu par to nemaz nedomāt,»

Katrine atbildēja izmisuma pilnā balsī
«Vinston, man bail pašai no savām domām.
Ja ari jūs . . .»

Ringlends apskāva meitenes plecus un
aizveda viņu pa mazu sānu teku. Zem ne-
liela krūma viņš ar papēdi atkasīja zemi un
izņēma mazu metāla plāksnīti, uz kuras bija
uzraksts: «A. S. V. slepenpolicija.»

«Šī mazā lietiņa, lai stiprina jūsu uzticī-
bu,KatrIne. Es apraku šo savu dienesta

nozīmi, kad ierados ielejā. Tagad jums būs
vieglāk man ticēt, ka es kanjonā neiera-
do? kā bēglis, bet gan, lai veiktu zināmu
uzdevumu. Izpildot savu pienākumu, man
vajadzēja nošaut šos divus cilvēkus Vuo-
mingā. Viņi bija noziedznieki, šim noti-
kumam nav nekāda sakara ar manu ieraša-
nos ielejā. Žuans Akvila Mercedā ir mek-
sikāņu policijas ierēdnis.»

{.Turpinājums sekos.)

Dienā nogulda 60.000 ls
Pasta krājkases februāru pārskats kā

tekoša rēķinu, tā ari noguldījumu ope-
rācijas uzrāda ievērojamu pieaugumu.
Noguldījumu atlikums tekošos rēķinos
pieaudzis par 2,3 milj. ls. No-
guldījumu skaits uz krājgrāmatiņām
L martā sasniedzis 194.970 noguldīju-
ma kopsumā 87,1 milj. ls. Februāri
caurmērā katru dienu nākusi klāt pāri
par 100 noguldītāju, bet noguldījumi
Ik dienas pieauguši par 60.000 ls.

Amatniecības kameras prezidijs
vakar apstiprināja Mācekļu apmācības
atļaujas 49 amatniecības uzņēmumu
Īpašniekiem. 516 uzņēmumu īpašnie-
kiem nolēma izsniegt amatnieku kar-
tes, bet 189 personāma apmainīt Rīgas
pilsētas pašvaldības izsniegtās frizieru
pārbaudes apliecības pret zeļļu diplo-
miem. Zeļļa grādu apstiprināja 118
personām, kas izturējušas pārbaudes
pie Rīgas amatnieku biedrības. Uz

agrāko amatnieku organizāciju izsnieg-
to diplomu pamata atzina par meista-
riem 8 personas. Apstiprināja bēru
fonda noteikumus Rēzeknes amatnieku
biedrībai. Turpinoties pavasara kop-
sapulču sezonai, svētdien sapulces no-
tiks vēl 8 provinces amatnieku biedrī-
bās, uz kurieni izbrauks ari kameras
pārstāvji. Liepājas amatnieku biedrī-
ba svētdien saņems savu jauno karogu.

— Kuģniecības sabiedrība «Austras
sasauc kārtējo akcionāru kopsapulci 30.
martā pīkst. 5, Valdemāra ielā 17.

KUĢU KUSTĪBA.
Rīgas ostā atrodas 20 kuģu. No ostas

izgāja latviešu tvaikonis «Paula Faul-
baums» uz Mancesteri ar zāģētiem
kokmateriāliem un angļu «Bengore
Head» uz Dublinu ar liniem un ko-
kiem.

Ļaudis pāriet uz
vieglākiem dzērieniem
Ko rāda skaitļi par alkohola patēriņu

LATVIJĀ UN IGAUNIJĀ

Igauņu prese publicējusi ziņas, ka
pag. gadā Igaunijā alkoholisko dzērie-
nu patēriņš prasījis tautai 30 milj.
kronu Vai 42 milj. ls. Sākot ar 1935.
g., katru gadu nodzerts 2 milj. litru
vairāk. 3928. g. alkohols patēriņš sa-
sniedzis 18,4 milj. ls, 1932. g. vairs
tikai 10,5 milj. 1, bet 1938. g. —
18,5 milj. I, pārspējot 10 gadu atpakaļ
uzrādīto rekordu.

Taču tuvāk Ielūkojoties patēriņa
sastāvā, slēdziens nemaz tik bēdīgs
nav. Izrādās, ka patēriņa pieaugums
notiek uz vieglāko dzērienu rēķina,
Degvīna un liķieru patēriņš pat sa-

mazinājies uz 7 milj. 1, bet vairojusies
vīnu un alus dzeršana. Alus patēriņš
no S milj. 1 1935. g. pieaudzis uz 10,6
milj. I pag. gadā.

Tomēr izdevumi par dzērieniem au-
guši diezgan strauji. 1933. g. tos rē-
ķināja vm 12,7 milj. kronu, 1937. g. —

23,9 milj. un 1938. s. — 28 milj.
kronu, vai kopā ar mājas dzērieniem
— apaļiem 30 milj. kronu. Tā iznāk,
ka caurmērā katrs Iedzīvotājs nodzēris
gadā ap 17 litru dažādu reibinošu dzē-
rienu 26 kronu reap. 36 ls vērtībā.

Pēc mūsu statistikas iznāk, ka pag.
gadā visā valstī patērēti 14 milj. litru
degvīna, 15,4 milj. I alus, 0,5 milj. 1
vīnu mi liķieru un ap 60,000 I Ievesto
dzērienu vai kopā 30 milj. litru apmē-
ram 38 milj. Is vērtībā. Tā tad caur-
mērā uz katra iedzīvotāja reibinošo
dzSrtenu patēriņš sasniedz ap 16 litru,
vai naudā 20 ls. Protams, Ja pieskai-
tām mājās pagatavotos dzērienus, tad
šim patēriņam vēl būs jāpievieno apm.
trešā daļa, kas dotu 21 litru uz iedzī-
votāja gadā, vai naudā rēķinot ap
23—25 ls.

Patērēto dzērienu sastāvā ielūkojo-
ties, iznāk igauņiem līdzīga aina. Deg-
vīna un eltu stipro dzērienu patēriņš
mazinās uz alus un vīnu rēķina. Ja
1937, g. spirta patēriņš vēl bijis 8
miU. 1, tad pag. gadā Jau 7 mlU. I,
kamēr vīnu un alus patēriņš nemitīgi
audzis. 1938. s. ražots-tikai 8 milj. I
alus, 1937. g. Jau 11,8 milj. 1un 1938.
g. 18,4 milj. 1. Vīnu ražots 1936. g.
220.000 I, 1937. g. 252.000 1 un 1938.
g. 260.000 I.

Ievesto dzērienu patēriņš svārstās
ap 60—70.000 litru gadā. No šī vai-
ruma pirmā vietā stāv vīni — 35—
40.000 1 un konjaki — 25—30.000 I.
Degvīnus ievedām tikai 3000 I apmērā
un alu ap 1000 1. Zīmīgs ir apstāklis,
ka Importēta alkohola bilance gandrīz
izlīdzinās, jo mūsu dzērienu eksports
uz ārzemēm savukārt sasniedz ap
60.000 litru.

Visaugstāko spirtā patēriņu, šķiet,
uzrāda zviedri un norvēģi, — ap 5 1
uz iedzīvotāja gadā. Igauņiem un
mums iznāk ap 3.5 litri. —eo.

Jaunas zemes
atkarotas purviem
No visām Rīgas pilsētas zemēm

apm. 36.000 ha ir tādas, kas prasa
nosusināšanu. Līdz šim nosusina-
tas jau vairāk kā 20 proc. un meli-
orācijas darbi arvien turpinās.
Tagad nosusinātām zemēm nāk
klāt Olaines pag. Tīreļu saimniecī
bā 15,5ha, Lagatnes pļavās 50,3 ha
un Cālīšapurvā 12,5ha, ko nekus-
tamu īpašumu valde paredzējusi
apsēt ar bastarda āboliņu un ti-
motiņu.
70.000 ls lauku
elektrifikācijai

Starpresoru komisija pie iekš-
lietu ministrijas vakar atzina par
vēlamu piešķirt 17.000 ls aizdevu-
mu elektriskā tikla izbūvei
Alojas pag. pašvaldībai, 16.000 ls
Rozēnu pag. pašvaldībai un Vir-
cavas pagasta pašvaldībai 38.000
latu.

Izbūvēs jaunu ielu.
Rīgas pilsētas būvju valde pa-

redzējusi izbūvēt M. Sesku ielas
caurlauzumu, dodot ielai citu vir-
zienu un to paplašinot. Caurlauzu-
ma izbūvei nepieciešamo zemes ga-
balu pilsēta jau ieguvusi. Izstrā-
dāts arī ielas izbūves projekts. —
Pilsētas valde nolēmusi svītrot no
ielu sarakstiem «Leprozorijas» ie-
lu, ņemot vērā ka leprozorija
Rīgā vairs nepastāv.— Universitā-
tes medicīnas fakultātei galvas pil-
sētas valde piešķīrusi pabalstu te-
košam gadam 11.400 ls.

— Sviesta cenas martam un aprīlim
zemkopības ministrs noteicis par 1. a
šķiras sviestu 2,30, 1. b šķiras — 2,25
un 2. a šķiras — 2,15 ls kg.

Laimīgie vinnētāji. VakarSarkanā kr.
naudas loterijā lielākie vinnesti kritusi
šādām lozēm: 6000 ls — 51218; 2000 ls

88895; 1000 ls — 129565; 500 ls —
44056; 400 ls — 69606, 141388; 300 ls
— 8284, 9871, 58819, 125410; 200 ls —
64506; 100 ls — 9901, 52433, 84358,
98530. 126703. 412339 un 147800.

Rīgas biržas kursi
7. martā 1939. g.

Pirc. Pārd.
i Amerikas dolārs . 5.33— 5.48
1 Anglijas mārciņa . 25.16— 25.28
100 Francijas franku 13.96— 14.56
100 Beļģijas beigu . 89.70— 91.80
100 Šveices franku . 121.40—128.—
100 Itālijas liru . . 28.05— 28.55
100 Zviedru kronu . 129.00—131.00
100 Norvēģu kronu . 125.75—127.75
100 Dāņu kronu . .111.6.0—113.60
100 Čekoslov. kronu . 18.17— 18.67
100 Holandes guld. . 284.00—287.00
100 Vācu marku . . 203.92—205.92
100 Somu marku . . 10.97— 11.27
100 Igauņu kronu . 137.95—139.95
100 Polu zlotu . . 100.60—102.20
100 Lietuvas Utu . . 90.10— 91.30
100 Dancigas guld. . 100.60—102.20

Jūs varēsiet būt
droši

par savas sejas ādu, ja lietosiet izcilos

Sēļus krēmus

.Cf\£xori
kas Jau Iekarojusi plašāko dtan\ ap-
rindu atzinību:

Dienos krēms
CHIRON.

Nakts krēms
CHIRON

īdas tīrīšanas krēms
CHIRON

W JVS „MODERN",Rifā,
Noliktavas ielā 3.



Jasak gatavoties
Helsinku olimpiādei

(Dibināma AnļoIanoAAsJuaiļa—TMūau ApjoAiiAJtisun
id&iaAiē «SķšMām fijvdinu»AacihedšA

Priekšā stāvošā sezonā no viegl-
atlētikas veidiem mums sevišķa vēriba
jāvelta so|r,šanai un gargabalskrleša-
nai. Pēdējos gados interese tieši par
gargabaiskriešanu un pa da|al ari
par soļošanu gājusi mazumā. Galvenais
iemesls tam Ir sacīkšu trūkums. Ari
garo distanču skriešanā nav noticis
neviens starptautisks sarīkojums ar
labu ārzemnieku piedalīšanos. Mūsu
sportistiem nav bijusi izdevība startēt
ari ārzemēs. Viss tas, protams, interesi
par šiem sporta veidiem mazinājis.
Ja soļošanā vēl mums ir daži pasaules
klases spēki, vispirms Jaunais pasaules
rekordists Llepaskalns, tad garo dis-
tanču skriešanā apstākļi jau daudz bē-
dīgāki. Kā ziemeļniekiem mums tieši
garajos skrējienos vajadzētu būt vls-
labākām sekmēm. Arī treniņu iespēja-
mības ideālas. Gargabalskrējēju zemes
— Somijas sportisti, viesojoties Latvi-
jā, pat apskaudusi ļoti labos dabiskos
treniņa apstākļus. It sevišķi somi jūs-
moja par elastīgajiem sūnu klātajiem
meža ceļiem, kas kā radīti gargabai-
nieku pavasara treniņiem.

Ja nu līdz šim gargabalskriešanā
neesam sasnieguši starptautisku klasi,
tad vienlīdz vainojami šeit kā paši
sportisti, tā ari sporto vadītāji . Vai-
rums no sportistiem negrib uzņemties
mēnešiem ilgo sūro treniņu režīmu, kas
vajadzīgs, lai gūtu panākumus garga-
balskrējienos. Sporta vadītāji, savu-
kārt, nav parūpējusies, lai sportistiem
dotu iespējas sasniegtos rezultātus pa-
rādīt sacīkstēs. Līdzšinējās kļūdas to-
mēr turpmāk novēršamas.

jānoskaidro, kuri mūsu soļotāji lai ga-
tavojas 50 kilometriem, kuri īsajai
distancei. Nekādā gadījumā nedrīkst
atkārtoties Berlīnes olimpiādes kļūda,
kad mūsu soļotāji grūtajā cīņā gāja
Iepriekš ne reizi neizmēginājušl speķus
50 km distancē. Diemžēl, līdi šim pie
mums tieši garo distanču soļošana at-
stāta novārtā.

Priekšā stāvošā sezonā soļotājiem,
kas varētu piedalīties Helsinkos garajā
distancē, mazākais 4 vai 5 reizes jā-
sacenšas ar spējīgiem pretiniekiem
ārzemniekiem šoseju soļojumos dis-
tancēs, ne īsākās par 30 km. Viens
šāds sarīkojums būs Latvijas — Zvied-
rijas valstu sacīkste. Tikpat labi mēs
varam noorganizēt soļošanas sacīksti
no Rīgas uz Jelgavu vai no Rīgas uz
Siguldu un rīkot tādu starptautisku
sarīkojumu, uz kuru aicināt mūsu no-

pietnākos pretiniekus Helsinkos —
zviedrus, angļus, itāliešus un vāciešus.
Protams, šie sarīkojumi nenesis peļņu,
kā tas bija kādreiz Daļiņa un Svāba
..rekordu medībās", bet, ja gribam
pirms olimpiādes rūdīt savu favorītu
spējas, tad jānes arī upuri.

Pirmā gargabalsoļotāju un arī gar-
gabalskrējēju spēju pārbaudei var būt
..Šķērsām Berlīnei" sacīkstes maija
pirmā svētdienā. Savienība 2. aprilī
paredzējusi soļotājiem un gargabal-
skrējējiem pārbaudi, un, šķiet, ka lē-
mums sūtīt 2 vai 3 labākos uz sacīk-
stēm Berlīnē — sportistiem sparu un
gribu trenēties tikai pavairotu. Runā-
jot par 10 km soļojumu Helsinku
olimpiādē, mums pirmām kārtām jā-
domā par soļotāju stila izkopšanu un
uzlabošanu, jo stila tīrībai sekos ar
lielu bardzību. Ja gribam gūt redza-
mus panākumus tik stingrā konku-
rencē, kāda būs olimpiādē, tad spor-
tisti nevar atļauties lieku vispusību,
bet viņiem jāspecializējas tikai vienai
sacensībai.

No visa sacītā izriet, ka sacīkšu
organizēšana, treniņu kārtošana, vienī-
bas sastādīšana un viss pārējais, kas
saistos ar soļošanu, prasu ļoti daudz
darba. Tādēļ būtu lietderīgi, Ja pie
vieglatlētikas savienības dibinātu atse-
višķu soļošanas sekciju, kas tad va-
rētu pilnīgāki iedziļināties visos spe-
ciālajos jautājumos. M.

Soļotāji un gargabalnleki vecmei-
stara Motmillera un rekordista Bern-
harda vadībā sākusi intensīvus treni-
ņus un togad atliek savienībai no Jau-
na radušos interesi kāpināt, gādājot
par starptautiskām sacīkstēm Rīgā un
startiem ārzemēs. Galvenais mērķis,
kuram jāvelta nākošās sezona* darbs,
bez šaubām, ir Helsinku olimpiāde.
Gūt redzamus panākumus Helsinkos
maratonā mums nāksies ļoti grūti, jo
viena sezona ir pārāk iss laiks. To-
mēr arī maratona skrējienā mums
katrā ziņā jāpiedalās, un Jau togad
spējīgāko gargabalnieku treniņu plāns
un piedalīšanās sacīkstēs jāiekārto tā,
lai viņi Helsinkos varētu dot savu
spēju maksimumu. Daudz labākas izre-
dzes jau ir soļošanā, bet arī šeit jau
tagad jāizstrādā sīks darbības plāns
nākošai sezonai. Jau tuvākās dienās

VĀCIJA APDRAUD
Itālijas slavu futbola
Visā plašā Eiropā, izņemot zieme-

ļus, futbola sezona rit pilnā gaitā.
Gandrīz katru svētdienu notiek kāda
valstu sacīkste, bet meistarsacīkstēs rit
sistemātiski no nedēļas nedēļā. Eiropā,
izņemot Angliju, kas turas nomaļus,
spēcīgākā, valsts futbolā, bez šaubām,
ir Itālija.

Itālija savu slavu futbola sportā
ieguva ar uzvarām pasaules meistar-
sacīkstēs un tās sasniegumus futbolā
apbrīno visas zemes. Daudzi izbrīnā
jautājuši — ar ko izskaidrojams tāds
itāļu progress? Pamatojumi te vairāki.
Itālijas valdība futbola sporta popula-
rizēšanai agrākos gados izdeva milzī-
gas sumas. Lieli bija ari pabalsti, kā-
dus saņēma biedrības. Valdība un paš-
valdības rūpējas par priekšzīmīgu
sporta laukumu izbūvi. Pamazām par
šo interesanto sporta veidu sāka sa-
jūsmināties arvienu lielākas masas, un
tagad futbols ir populārākais sporta
veids. Plašie līdzekļi itāļiem atļāva par
treneriem aicināt labākos speciālistus.

Itālijas spēcīgākās futbola vienības
ir — Boloņa, Ahubrossana, Juventus,
Lacio. Roma. To treneri ir vinietis Dr.
Felsners, Toni Gargnelli, ungārs Viola,
vīnietis Kārlis Sturmers un ungāri,
kuru darbojas veseli 27.

Pēdējās pasaules meistarsacīkstēs
notika 1938. g., bet nākošās rīkos
1942. g. Meistarsacīkstēs rīkot vēlas
Vācija un dažas Dienvidamerikas val-
stis. Vislielākās izredzes tomēr ir Vā-
cijai un starptautiskās savienības va-
došās personas jau punīgi rēķinās ar

to, ka 1942. g. visas pasaules spēcīgā-
kās vienības pulcēsies Vācijā. FJF ģe-
nerālsekretārs Dr. Šrikers Šinis dienās
paskaidrojis, ka nākošās pasaules mei-
starsacīkstēs sarīkošot pēc jauna sa-
dalījuma, par pamatu valstu iedalīša-
nai grupās ņemot Devisa kausa izcīņu
tenisā. Tamdēļ meistarsacīkstēs ilgšot
tur pat 2 gadus. Zonas sacīkstes no-
tikšot valstu lielākās pilsētās, bet
starpzonu cīņas tās valsts teritorijā,
kas uzņemšoties sacīkšu noorganizēša-
nu. Dr. Srikers ari paskaidrojis, ka
pasaules meistarsacīkstēs notikšot Vā-
cijā.

Visas Eiropas skati 26. maitā būs
pievērsti Florencei, kiv- notiks Vāci-
jas — Itālijas valstu pačīkst? futbolā.
Daudzi to uzskata p.'r sacīksti,. kurai
jānoskaidro spēcīgākā futbola vienība
Eiropā. Abas futbola lielvalstis dru-
džaini gatavojas lielajam notikumam.
Taču vācieši vēl vienmēr nav pilnībā
atrisinājuši savas valsts vienības sa-
stādīšanu. Vīnes spēlētāj i spiles veids
negrib pakļauties Vācijā atzītam un
tamdēļ valsts vienības sastādītājs vēl
vienmēr ir neziņā, kādiem spēlētājiem
dot priekšroku. Pret Dienvidslāviju
spēlēja ^airs tikai divi vīaieši. Kāda
būs Vācijas vienības seja pr*t Italju,
vēl grūti spriest, bet domājams, ka tur
spēlēs: Platcere . Šmauss, Janess, Ki-
cingers, Goldbrunners, Kupfers, Le-
vers, Stochs, Binders, Hanemans un
Urbāns. Itālijas pamatsastāvā būs —
Olivieri, Foni, Rāva, Ferari. Adreolo,
Meca. Piala un Ferari.

Norvēģija veļas rikot

ziemeļvalstu sacīkstes
ĀTRSLIDOŠANĀ

Šogad ātrslidošanas sezonu, šķiet,
var uzskatīt par noslēgtu. Pavelkot
strīpu sasniegumu bilancei, redzam, ka
iestājies krass lūzums līdzšinējo spēku
samērā. Eiropas un pasaules labāko

ātrslidotāju nosaukumus šoreiz izcīnī-
juši nevis norvēģi, bet gan Latvijas un
Somijas pārstāvji.

Dibinij^i, ka Norvēģijas prese vēl
aizvien iztirzā aizvadītās cīņas un
meklē iemeslus savu ātrslidotāju ne-
veiksmei. Viens no galveniem attais-
nojumiem norvēģiem ir ļoti sliktie lai-
ka apstākļi, kas šoziem bija gandrīz
visās sacīkstēs. Tādēļ ari sasniegtie
rezultāti visumā daudz vājāki kā citus
gadus.

Arī mēs par niķīgo laiku varam tikai
skumt. Mūsu rekordists Bērziņš šo-
gad tiešām bija žilbinošā formā un
varam droši apgalvot, ja kaut reizi
Bērziņam būtu bijusi izdevība startēt
ideālos ledus apstākļos, Latvijas re-
kordatzimes būtu guvušas pavisam citu
seju. Pēdējā Norvēģijas sporta laik-
raksta «Sportsmanden» numurā pazī-
stamais ātrslidošanas sporta lietpratējs
Olsens nak ar ierosinājumu turpmāk
katru gadu sarīkot ziemeļvalstu sacīk-
stes ātrslidošanā. Norvēģi vēlētos turp-
māk katru gadu pārmaiņus Oslo, Stok-
holmā, Helsinkos un Rīgā sacensties
ātrslidošanā, kur tad noskaidrotos,
kura no ziemeļvalstīm ieņem vadošo
vietu.

Ierosinājums arī mums patīkams.
Milzīga interese, ko visplašākā sabied-
rība dāvāja Eiropas meistarsacīkstēm,
ir labākā garantija, ka arī turpmāk
nekad netrūks ātrslidošanas sporta
cienītāju, un patīkami ir apzināties, ka
daudziem sporta veidiem, kas līdz šim
ir saistījuši skatītāju tūkstošus, klāt
nāk arī vēl ātrslidošana.

Studentu turnīra pusfināla
spēlēs Selonija ar Letgaliju
Prezidiju konventa basketbola tur-

nīrā palikušas 3 spēcīgākās vienības:
Letgalija, Beveronija un Selonija. Bez
zaudējuma pašreiz ir tikai Beveroni-
jas vienība, kuras sastāvā spēlē tādi
basketbola pīlāri kā Melderis, Kļaviņš,
Justs, Poltraks un Grīnbergs. Ar vie-
nu zaudējumu spēles turpina Letgalija
ar Seloniju. Arī šo vienību rindās cī-
nās vairums virslīgas vienību spēlētāju.
Letgalija ar Seloniju sacentīsies rīt
Konservatorijas vingrotavā (V. Maike
un Krisons). Uzvarētājs sacentīsies ar
Beveroniju. Sarīkojumu pl. 5,30 ieva-
dīs volejbola sacensības Selonija -
Letonija un Letgalija - Fr. Livonica.

Bogoļubova trešā
neizšķirtā
Baltie: Bogoļubovs.
Melnie: Apšenleks.

1. d4—d5; 2. Zf3—Zf6; 3. c4—e6;
4. Zc3—Zbd7; 5. Lf4—c6; 6. o3—Le7;
7. Ld3—dc; 8. Lxc4—Zd5; 9. Lg3—
Da5; 10. Db3—Zb6; 11. LXd5—ed5;
12. 0—4—0—0; 13. Dc2—Zc4; 14. Ze5—
Zd6; 15. a3—Lf5; 16. De2—f6; 17
Zd3—Da6; 18. Tfdl—Tfe8; 19. LXd8—
Led6 ; 20. b4—Dc4; 21. Dd2—a5; 22.
Zb2—Db3; 23. ba4—La3; 24. Zd3—
Zd3 ; 25. DXd3—Lb2; 26. Ta2—Dxc3:
27. Dbl—La3; 28. Td3>—Dcl +; 29
Dxcl—LX>c3; 30. Tc3—Txa5; 81.
Txa5—Ld2; 32. Tca3—Lxa5; 33.
TXa5—Kf7; 34. Kfl—Ke6 ; 35. Ke2—
Kd6; 36. Kd3—f5; 37. h3—Kc7; 3fl
g4—g6; 39. Tai—Tf8; 40. J4—Kb7;
41. gf5—TXf5; 42. h4—Th5; 43. Thl—
b5; 44. Ke7—Kb7; 45. Th2—Kb6; 46.
Kd3—b4; 47. Kc2—c5; 48. dc-Xxc5;
49. Kd3—Kb4; 50. Thl—Ka4; 51. Tai—
Kb3; 52. Tbl—Ka3 ; 53. Kc2—Ka4: 54.
Thl—h.6; 55. Kd3—Ka3; 56. Tgl—
TXh4; 57. Txg6— Thl; 58. Ta6+—
Kb2; 59. Kd4—Th5; 60. e4—de4; 61.
Ke4—b3; 62. li—Thl; 63. f«—Tfl;
64. Ke5—Rbl; 65. Ke6—b2; 66. f7—h5;
67. Ke7—Txi7!l 68. KxT—h4; 6». Th6.
Neizšķirta.

No ka sastāv
«brīnumārstu» zāles

Darbs farmācijas pārvaldes laboratorija

Visas uzturvielas, kādas lieto rīdzinieki, periodiski pārbauda
farmācijas pārvaldes laboratorija. Tur analizē un nosaka labumu
visam, sākot ar maizi, sviestu un beidzot ar dažādiem konserviem
Ikkatrs skaistuma krēms, mazgās ans* līdzeklis vai kāds cits prepa
rāts nokļūst tirgū tikai tad, kad to pārbaudījušas čaklas rokas. Tu-
vākā nākotnē farmācijas pārvalde nolēmusiierosināt normēt kosmē
tisko preparātu cenu.

Vai atbilst uzdotam
sastāvam ...

Farmācijas pārvaldes analītiskās labo-
ratorijas vadītājs lnž. ķīm. A. Ķimenis

pārbauda konservu labumu.

Tautas labklājības ministrijas
nama 5. stāvā augu dienu strādā
trīs viri: laboratorijas vadītājs inž.
ķīm. A. Ķimenis ar saviem palī-
giem J. Segliņu un O. Lapu. Šeit
pārvaldes revidenti no visiem pār-
tikas, drogu, aptieku un citiem
veikaliem katru dienu atsūta pre-
ču paraugus pārbaudei, vai tie nav
indīgi un atbilst, uzdotam sastā-
vam.

Droši vien retais mākslīgās li-
monādes cienītājs būs iedomājies,
kā tajā vērtīgākā daļa ir ūdens un
drusku cukura. Turpmāk, kā zi-
nāms, nodrošināta tādu augļūdeņu
un limonādes ražošana, , kam
pamatā tīras augļu un ogu
sulas. — Lielu vērību labora-
torijā piegriež kosmētisko līdzekļu
pārbaudei. Daudzos gadi jumos
preparātos bijuši sastopami svina
un dzīvsudraba sāļi. Ilgāku laiku
lietojot tādus preparātus, cilvēks
var saindēties pašam nemaz nezi-
not. Šādus līdzekļus pārvalde aiz-
liedz pārdot un izplatīt. Par kos-
mētisko līdzekļu labumu un iedar-
bību laboratorijas darbinieki vis-
pār nav augstās domās. Biaži vien
dārgākie krēmi un pūderi esot tik
pat labi vai slikti, kā trīs reizes lē-
tākie skaistuma kopšanas līdzekļi.
Praksē tomēr novērots, ka dārgā-
kos preparātus daudz vairāk pie-
prasa. Tāpēc arī paredzēta kos-
mētisko līdzekļu cenu normēšana.

Tāpat laboratorijā pārbauda arī
traukus, sevišķi vērību piegriežot
māla trauku glazūrai, vai tā nesa-
tur svina sāļus vairāk nekā tas at-
ļauts. Inž. ķīm. O. Ķimenis runā-
jot par citiem iespējamiem saindē-
šanas veidiem paskaidro, ka katru
rītu, pirms lieto ūdeni, dzeršanai,
tas jānotecina apm. 4—5 Itr., jo arī
ūdensvada līkumu kausējumos, lai
tie būtu vieglāk liecami, sasto-
pams svins, kas ar laiku pāriet
ūdenī.

Laboratorijas noliktavā novie-
toti dažādi zāļu paraugi, kurus lie-
tojuši pūšļotāji. Šeit arī sastopa-
mi dažādu izslavētu veselības ūde-
ņu paraugi, ar kuriem veikli ļau-
dis uz lētticīgu cilvēku rēķina, pel-
nījušies. Tāpat tas ir ar pūšļotā-
ju zālēm, kuru pamatā ir dažādi
virumi, kas iegūti no zemes Vēzī-
šiem, čūsku ādām un citiem ku-
kaiņiem, kuriem nav nekāda
dziednieciska iespaida. Ilgajos dar-
ba gados laboratorija ne vienu rei-
zi vien sastapusies arī ar ļaudīm,
kas laboratorijai nesuši savus
ēdienus pārbaudīt, vai tie nav sa-
indēti. Tā viena ģimene novēro-
jusi, ka viņu pieliekamā kambarī
novietotie ēdieni kļūst sarkani un
paši iedzīvotāji slimo. Analizējot
ēdienus, neatrada nekādas indēša
nas pazīmes. Sarkanā krāsa bija
radusies no rauga sēnītēm. Pēc
tāda laboratorijas atzinuma visi ģi-
menes locekļi uz reizi kļuvuši arī
veseli.

Jūlija mušu vieglatlētus
trenēs norvēģis Hofs

Sporta komitejas ģenerālsekretāram
pitn. A. Rumbām starptautisko slid-
skrlešanas sacīkšu laikā bijusi saruna
ar Norvēģijas vieglatlētikas valsts tre-
neri Hofu. Saziņā ar vieglatlētikas sa-
vienības Iepriekš ievadītām sarunām
A. Rumba ar Hofu panācis vienošanos.
Jūlijā Hofs savu kārtējo atvaļinājumu
pavadīs Latvijā un trenēs mūsu viesi;
atietus.

Sevišķi par to var priecāties kārts-
lēcējl. Hofs, kā zināms, bija pirmais
sportists pasaulē, kurš pārsniedza 4 m
linlju un llitus grādus viņam piederēja
pasaules rekords. Savā laikā kā kārts-
lēcēju treneris viņš darbojās Amerikā,
un pateicoties viņa norādījumiem
Amerikas kārtslēcēji tagad ieņem va-
došo vietu pasaulē.

Ģenerālsekretārs pitn. A. Rumba sa-
runas Ievadījis ari ar dažiem pazīsta-
miem Somijas treneriem par darbību
Latvijā. Katrā ziņā vieglatlētikas sa-
vienībai šovasar jāsaista treneris —
ā zemnieks. Ziemas vingrošanu un pa-
vasara treniņus ar labām sekmēm var
vadīt Dekšenieks, bet izlases sportis-
tiem pēdējā slīpējuma gūšanai noteikti
vajadzīgs labs ārzemju lietpratējs. Pie
viena jāņem vērā, ka šogad kā priekš-
ollmplades gadā visur būs Jūtams spe-
ciālistu trūkums un tādēļ sarunas jāie-
vada un vienošanās jāpanāk pēc iespē-
jas drīz, lai apriļa otrā pusē ārzemju
treneris jau varētu stāties darbā.

ASK futbolistus un
basketbolistus aicina
viesoties Cekoslovaklifi

ASK valde saņēmusi Pilsenes tVik-
torija» vienības uzaicinājumu, viesoties
ar savu futbola vienību Lieldienās
Ceko - Slovākijā. Čeki sacīkstes rīkot
vēlas 9. un 10. aprilī. Pirmā sacīkste
notiks Pilsenē, bet otrā Bernanā. Pil-
senes «Viktorija» vadība ierosinājusi
arī ASK basketbolistu viesu spēles
Čeko - Slovākijā. Čeki ieinteresēti sa-
rīkot pilsētu sacīksti Prāga - Rīga un
pārliecināti, ka iespējams noorganizēt
vēl kādu futbola un basketbola sacīksti
turp un atceļā. Nav izslēgtas spēles
arī Polijā.

Šodien paziņos
Kr. Barona prēmijas

Tēvzemes balvas laureāts
dzejnieks Vilis Plūdons rit atskatās uz

65 mūza gadiem.

Šodien paiet 16 gadu kopš tau-
tas gara mantu krājēja Krišjāņa
Barona nāves dienas. Godinot lie-
lā gara darbinieka piemiņu, šodien
universitātes aulā notiek svinīgs
akts. Tajā piedalīsies prof. J. Auš-
kāps. Izglītības ministrs aktā pa-
ziņos to zinātnieku vārdus, kam
par darfeiem Latvijas dabas un
kultūras pētīšanā piešķirtas Kr.
Barona prēmijas. Prēmijās šogad
sadalīs 5000 ls.

Pēc akta universitātes aulā no-
tiks Kr. Barona fonda pilnsapulce,
kurā pārrunās jautājumu par pie-
minekļa celšanu latvju dainu
kārtotājam.

30 gadu izglītības aarba
10. martā M. Beķeres ģimnāzija atzī-

mē 30 gadu pastāvēšanu. Ģimnāziju
dibinājusi un visu šo laiku vadījusi
Marija Rogule ,dz. Beķers. Skola ne-
pārtraukti darbojas Rīga.

Šovakar apbalvo Jaunos ātrslidotājus.
Ziemas sporta savienība šovakar

pl. 6 (nevis, kā agrāk bija ziņots pl.
7) sporta komitejā, Vilandes ielā S, rī-
ko jaunatnes meistarsacīkšu uzvarētāju
apbalvošanu.
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BARIKĀDES
MADRIDĒ

Ģen. Miacha pavēl nošaut dumpiniekus. — Negrins un
del Vaijo ieradusies Paiīzē. — Franči aizzīmogo re-
publikāņu flotes lielgabalus.

(Sākums I. lpp)

Nacionālā aizsardzības padome
grib aizkavēt valdības krišanu ko-
munistu rokās, kuri tiranizē tau-
tu. Cīņa ir uzsākta. Vienīgā liku-
mīgā republikas valdība ir naci-
onālā aizsardzības padome.»

Madridē stāvoklis pēc vienām
ziņām ir mierīgs. Komunisti gan
nocietinājušies divās ēkās, kurām
apkārt sacēluši barikādes, bet ka-
raspēks tos ielencis un tā kā viņi
ir pilnīgi izolēti, tad nekādu pre-
testību jaunajai valdībai tie izrā-
dīt nevar. Turpretī citas ziņas,
kas ari pienāk no Madrides, vēsta,
ka pagājušā naktī vairākas komu-
nistiski noskaņotas karaspēka vie-
nības sacēlušās pret ģen. Mi-
achu. Naktī vietām notikušas nik-
nas sadursmes. Tālāk ziņo, ka vi-
sas komunistu organizācijas tagad
esot apvienojušās un cenšoties vi-
siem iespējamiem līdzekļiem sa-
botēt jaunās republikāņu valdī-
bas politiku. Ģen. Miachas valdī-
ba šodienizlaidusi uzsaukumu, ku-
rā pavēl nošaut visus komunistu
sacelšanās vadītājus, bet kareiv-
jus atbruņot.

Nemieri norisinājušies arī Kar-
tachenas, Mursijas, Gvadalacha-
ras, Kuenkas un citos republikāņu
garnizonos, kuru komunistiski no-
skaņotie virsnieki vadot sacelšanos
pret ģen. Miachas valdību. Mad-
ridē pēc šiem pašiem avotiem arī
šodien bijusi dzirdama stipra ap-
šaudīšanās. Satiksme pilsētā gan-
drīz pārtraukta, jo ielas aizspros-
totas ierakumiem un barikādēm.

Havass ziņo no Valensijas, ka
tur pagājušā naktī sperti zināmi
piesardzības soļi saziņā ar Mad-
rides jaunovaldību.Karabinj'un trieciennieki okupējuši komu-
nistu un tiem tuvo stāvošo organi-
zāciju telpas. Nekādi starpgadīju-
mi nav notikuši. Vairākas perso-
nas apcietinātas. Līdzšinējais Va-
lensijas armijas politiskais komi-
sārs Ortega atkāpies no amata.

Republikāņu karaflote šodien
ieradusies Bizertā. Sākumā to ne-
ielaida ostā, un visi 12 karakuģi
noenkurojās ostas priekšā. Vēlāk
tiem pretī izbrauca viens franču
kreiseris un 4 "iznīcinātāji, kuru
pavadībā republikāņu karakuģi
tad arī ienāca ostā. Tūlīt uz tiem
ieradās franču jūrnieku sardzes,
kas aizzīmogoja munīciju telpas
un aizzīmogoja lielgabaliem atslē-
gas. Uz katra kuģa palika 1 fran-
ču virsnieks un vairāk desmiti
franču kara jūrnieku, kas apsar-
gā spāņu karakuģu apkalpi. Tā
visa palikusi pagaidām uz saviem
kuģiem. Interesanti atzīmēt, ka
Bizertas ostā jau rūsē no pasaules
kara laikiem ģen. Vrangeļa «bal-
tās armijas» karakuģi,kas arī pil-
soņu kara laikā bija spiesti meklēt
tur patvērumu. Republikāņu ka-
raflote jau ir otrā, kas ļauj šajā
ostā sevi internet.

Tajā pat laikā Oranā šodien vi-
su dienu ierodas gan lielāki, gan
mazāki tvaikoņi, pat vienkāršas
buru laivas ar republikāņu jūras
virsniekiem un civiliedzīvotājiem.
No viņu neskaidriem izteicieniem
nekas nav secināms. Viņi tikai sa-
ka un apgalvo vienu — priekš vi-
ņiem karš esot izbeidzies. Ap-
mēram 50 republikāņu jūras virs-
nieku atteikušies palikt Oranā, bet
pieprasījuši viņus nogādāt uz jau-
no Mers-El-Kebiras ostu, rietumos
no Oranas.

Tuluzā šorīt nolaidušās divas
pasažieru lidmašīnas, atvezdamas
24 spāņu republikāņu politiķus.
To starpā ir arī Negrina valdības
darba ministrs Regass, bij. mi-
nistrs Uribe, republikāņu aviāci-
jas komandieris ģen. Ridals de
Sisneross un Listera brigādes ko-
mandieris ģen. Modesto.

Bijušais republikāņu ministru
prezidents Negrins šodien ieradies
Parīzē un, kā ziņo daži laikraksti,
devies tālāk uz franču Alpiem,
kur it kā satikšoties ar bijušo re-
publikas prezidentu Asanju. Pa-
rīzē ieradies viņš tūliņ devies uz
Lionas staciju, no kurienes ar
Simplona ekspresi izbraucis tālāk,
jādomā — uz Sveici. Par to, kur
viņš būtu apmeties, pagaidām zi-
ņu trūkst. Bijušais ārlietu mi-
nistrs Delvaijo, arī ieradies Pa-
rīze.

Ko viņš darīs tālāk, nav zināms
Abi republikāņu varas vīri ceļoju-
ši kā privātas personas un pēc ie-

spējas mēģinājuši izvairīties no
ļaužu, it sevišķi žurnālistu uzma-
nības. NegrinsParīzes stacijā pat
nav izkāpis uz peronua, bet gan
otrpus vagona pāri sliedēm skrie-
šus devies uz kādu sānu izeju.
Delvaijo augsti sacēlis apkakli
un platmali uz acīm nemanīts ie-
jaucies pūlī.

«Paris-soir» šovakar tomēr
sniedz sava līdzstrādnieka sarunu
ar Negrinu, kas tam bijusi ceļā uz
Parīzi. Negrins uzsvēris, ka ari
viņš citu neko nav gribējis, kā ti-
kai goda pilnu mieru. Tālāk Neg-
rins diezgan mīklainimorādijis uz
to, ka apvērsums Madridē noticis
ar viņa ziņu, jo viņš sapratis, ka
tikai Miacha var būt tas vīrs, kas
var panākt goda pilno mieru ar
nacionālistiem. — Parīzē šo pēdē-
jo Madrides apvērsuma izskaidro-
jumu, kādu sniedz Negrins, gan
stipri apšauba. V. G.

Par gaumi nevar strīdēties
M. Ņujorkā, 7. martā. Kāds

amerikānis, kas daudz ceļojis, iz-
darījis interesantus novērojumus
par dažādu tautu iemīļotiem ēdie-
niem un gardumiem. Izrādās, ka
cilvēkiem ir ārkārtīgi dažāda
gaume ēdienu izvēlē, un ne viens
vien no gardumiem, ko citur vērtē
visai augsti, mums liekas pat pre-
tīgs. Tā Francijā ļoti iecienītas
ir vardes un gliemeži, un tos pie-
skaita sevišķiem gardumiem
Meksikā iedzimto mīļākais ēdiens
ir māli. Pēc katras lielākas lietus
gāzes meksikāņu bērni lielā stei-
gā dodas uz mālu bedrēm, lai ie-
gūtu sev «labākos kumosus». Tār-
pi mums gan laikam nevienam ne-
liksies sevišķi kārdinoši, turpre-
tim arābi un dažas indiešu tau-
tas viņus pieskaita pie lielākiem
gardumiem. Dienvidafrikas nēģe-
ri, sevišķi hotentoti, sienāžu ba-

rus saņem ar lielu sajūsmu; tas
nozīmē, ka viņiem barība nokrīt
tā sacīt «no gaisa» un tā nav ne-
kur citur jāmeklē. Viņi sienāžus
labprāt ēd pilnīgi dabīgā veidā un
vienā maltītē patērē vairākus sim-
tus šo kukaiņu. Arābi un mauri
gan vairāk ciena ceptus sienāžus.

Zīdtārpiņu kāpuri ķiniešiem ir
īsts svētku ēdiens un visi kāpuri,
kurus neizlieto zīda rūpniecībā,
savu dzīvi beidz katlos uz ķiniešu
pavārdiem. Daudzās pasaules da-
ļās, sevišķi Austrālijā un Āfrikā
labprāt ēd arī kodes. Rielumindi-
jā vienmēr ir liels treknu kāpuru
patēriņš, jo tos tur uzskata par*
«sevišķu delikatesi», bet Jaunka-
ledonijā un citās Dienvidjūras sā-
ļās, sevišķi Austrālijā un Āfrikā,
mielastā nedrīkst trūkt grauzdētu
zirnekļu.

Dreibergs uzvar Petrovu
Speciabnņojums„Rītam" pa tālruni.

St. Ķ e m er o s, 7. martā.
Starptautiskā šacha turnīra 4. kār-
ta deva vairākas sensācijas. Pir-
mā vietā no tām neapšaubāmi
stāv jaunā latviešu šachista Drei-
berga uzvara pār lielmeistaru Pet-
rovu. Tāpat negaidīti labs panā-
kums ir turnīra jaunākā dalībnie-
ka Solmaņa neizšķirtā spēle ar
Floru. Sensacionālu risinājumu
deva arī Bezručko — zviedra Štāl-
berga spēle, kurā tikai laika trū-
kuma dēļ mūsu šachists izlaida no
rokām drošu uzvaru.

Nobeidzot jau divreiz atlikto
Flora-Ozola partiju, abi pretinie-
ki pēc dažiem gājieniem vienojās
par neizšķirtu. Koblencs cīņā ar
turnīra favorītu Sabo vidus spēlē
veda ļoti asu cīņu un ievirzīja spē-
li sev labvēlīgā galotnē. Tomēr ar
pārsteidzošu vilcienu Sabo galot-
nē uzvarēja. Bezručko pret Štāl-
bergu franču partijā bija izvēlējies
asu variantu un upurēdams ban-
dinieku ieguva stipru uzbrukumu
pret karali. Vēlākā analizē pierā-
dījās, ka Bezručko varēja ātri uz-
varēt. Tomēr laika trūkuma dē]
tas — zaudēja.

Bogoļubovs cīņā ar Feiginu pēc
rūpīgi nospēlētas atklātnes rādija
spēcīgu torņa valdīšanu atklātā lī-
nijā. Feigins visus draudus liet-
pratīgi novērsa, un partija pār-
traukta šķietami neizšķirtā stāvok-
li.

Beidzot pēc vairākiem nesek-
mīgiem mēģinājumiem spēlēt sav-
dabīgas atklātnes Hazenfūss clnā
pret Melngaili nospēlēja tik ierak-
to dāmas gambitu. Vidus spēlē
Hazenfūss zaudēja bandinieku un
ievirzīja spēli pretējās krāsas laid-
ņu galotnē. HazenfŪ£am gan ir
divi bandinieki mazāk. Partija
pārtraukta.

Lielmeistars Petrovs cīņā ar
nosvērti spēlējošo Dreibergu sici-
liešu partijā jau atklātnē mēģinā-
ja radīt nemieru pretinieka attīs-
tībā. Forsēdams uzvaru, tas no-
nāca laika trūkumā un zaudēja.

Mikenas ar Ozolu spēlēja fran-
ču partiju. Tā jau no sākuma so-
līja asu cīņu, jo pretinieki noroķē-
jās katrs uz savu pusi un ar ban-
diniekiem devās uzbrukumā. Mi-
kenas pirmais tika pie mērķa, un
lai stāvokli likvidētu, Ozolam bija
jāziedo bandinieks. Partija pār-
traukta.

Lielmeistars Flors cīņā prel
Solmani, gribēdams izvairīties ne
neizšķirtas, pielietoja Karo - Kana
atklātni. Viņš vidus spēlē iekļuva
vājākā stāvoklī. Solmanis, cenšo-
ties to izmantot, rādija ļoti asu si-
tuāciju, kura tomēr nobeidzās ar
mūžīgo šachu, resp. neizšķirti.

Apšenieks ar Beku franču par-
tijā abi izdarīja garās rokādes, ka-
mēr karaļa spārnā noritēja dzīva
bandinieku spēle. Partija pār-
traukta, pie kam Bekām ir divi
bandinieki vairāk, bet jāšaubās,
vai viņš spēs šo pārsvaru izman-
tot. Liekas, cīņa beigsies neiz-
šķirti.

Šodien sacentīsies Koblencs —-

Mikenas, Šlalbergs — Sabo, Meln-
gailis — Bezručko, Bogoļubovs —
Hazenfūss, Beks — Feigins, Flors
— Apšenieks, Dreibergs — Solma-
nis, Petrovs — Ozols. Bez tam iz-
cīnīs atliktu Pfittova. — Flora par-
tiju^ & s

Vācu lidmašīnas atliekas Alpos
Lidmašīnas atliekas un 10 pāroglojuS ies līķi, ko šinīs dienās atrada Franci
Jas Alpos. Lidmašīna izrādījusies par vācu satiksmes lidmašīnu, kas ātra

dusies ceļā no Barselonas uz Berlīni.

priekšvēlēšanu
CĪNU

Beļģu prese jau ievada

Lta. Briselē, 7. martā.
Beļģu laikraksti dzīvi komentē sa-
gaidāmās jaunās parlamenta vēlē-
šanas. «Independance Belge» uz-
aicina pagaidām pie varas palieko-
šo Pjerlo valdību nekavējoties at-
risināt flāmu ārsta Martensa jau-
tājumu, lai šī lieta nenokļūtu visu
vēlēšanu viduspunktā. «Gazetle»
turpretim domā, ka visi parlamen-
ta vēlētāji nobalsošot par vai pret
Martensa iecelšanu flāmu ārstu
akadēmijā. Flāmu katoļu «Cou-
rant» domā, ka Martenss palikšot
negrozāms savās prasībās. Flā-
miem katrā ziņā esot jāpanāk sa-
va kultūras autonomija. Līdzīgi
izsakās arī citi flāmu laikraksti, kas
aizrāda, ka flāmu vēlētāju lozungs
būšot kultūras autonomija un vie-
nas oficiālās valodas ievešana
Flandrijā. Vēlēšanas būšpt «norē-
ķināšanās ar;cerrtrālīsfiskaš valsts'
ideju» un nesēšot p.ašnolejksaņos
Flandrijai. «Nation Belge» rēķi-
nās ar flāmu un valoņu konflikta
tālāku paasināšanos.

Japāņu rokās kritušas
Ķīnas lielākās sāls raktuves

N. Parīzē, 7. martā. No To-
kijas ziņo, ka līdz ar Hai - Čeuas
ieņemšanu japāņi kļuvuši par Ķī-
nas ievērojamāko sāls avotu īpaš-
niekiem. Hai <- Čeua atrodas
Lunghajas dzelzceļa austrumu ga-
la punktā un jau no seniem lai-
kiem pazīstama ar savu sāls bagā-
tību. Hai - Čeuas sāls raktuves
līdz šim ik gadus ražoja sāli par
700.000 mārc. (angļu valūtā), t. i.
apmēram 20 proc. no visas Ķīnas
sāls produkcijas. Hai - Čeuas zau-
dēšana radīs ievērojamu robu
Čangkaišeka finansēs, jo viņš no
tās saņēma ik gadus turpat 50.000
mārc. nodokļa vien.
Lebrēna kundze 3 Londonas
dienām pasūtījusi 12 tērpus

N. Parīzē, 7. martā. Parīzes
laikraksti aizvien vairāk nodarbo-
jas ar Francijas republikas prezi-
denta un viņa kundzes Londonas
braucienu. «Matin» zina vēstīt, ka
prezidenta kundze pasūtījusi vai-
rākos labākajos Parīzes modes na-
mos ne mazāk kā .12 tualetes trīs
viesošanās dienām. L°*i uzmanī-
gi un rūpīgi esot izraudzīti vakara
un galā sarīkojumu tērpi. Paš-
laik Lebrena kundze esot ļoti aiz-
ņemta ar šo daudzo tualetu pie-
laikošanu. Francijas republikas
prezidents Lebrens (ar īpašu cit-
kārt tērpa jautājumos ārkārtīgi
stingrā Anglijas galma atļauju)
būšot tērpties frakā (kaut gan šo
apģērbu uzskata par ļoti demokrā-
tisku) ' un nevis galma pieņemša-
nās tradicionālajās īsajās biksēs.

GANDIJS
uzvarējis
un dzer
apelsīnu sulu
Lta. B o m b ej ā, 7. martā.

(Reuters). Gandijs šodien ieņē-
mis glāzi apelsīnu sulas, tā pār-
traukdams savu badošanos, kas bi-
ja ilgusi vairāk kā 4 dienas, pēc
tam, kad bija izlasijis Raikotas
maharadžas Takores vēstuli. Rai-
kotas maharadža tagad apsolījis
pildīt savu soli jumu un nodibināt
Raikotā likumdošanas orgānu.

Papildus ziņo, ka Gandijs pie-
ņēmis Indijas vicekaraļa uzaicinā-
jumu ierasties Jaundelhijā uz per.
sonlgām sarunām. Gandijs ira
Jaundelhiju izbrauks tiklīdz būs
atguvis spēkus. Vicekaralis apso-
lījis Gandija apsūdzību pret Rai-
kotas maharadžu celt priekšā In-
dijas virsprokuroram, kā arī to
darīt, ja nākotnē izceltos domstar-
pības ap dažādu reformu ierosina-
jumiem. Gandijs priekšlikumu
pieņēmis ar noteikumu, ka ievē-
ro arī citas viņa prasības. Viceka-
ralis tālāk paziņojis Gandijam, ka
rūpēšoties par to, lai Raiko-
tas maharadža pildītu savus
so 1i j u mu s. Raikotā atbrīvoti
visi indiešu nacionālisti, kas bija
apcietināti pasīvās pretošanās dēļ,

Rumānija
sērās
Lta. Bukarestā, 7. martā.

Rumānijas ministru kabinets šo-
dien sanāca uz sēru sēdi mirušā
ministru prezidenta un rumāņu
ortodoksālās baznīcas galvas Miro-
ņa Kristeas piemiņai. Jaunais mi-
nistru prezidents Kalinesku (līdz-
šinējais iekšlietu minstrs) cildinā-
ja mirušā valstsvīra piemiņu. Bu-
karestā un citas Rumānijas pilsē-
tas šodien jau no rīta tērpušās sē-
ru rotā, Visās baznīcās notiek
svinīgi sēru dievkalpojumi.

Baznīcas aprindas patlaban no-
darbina jautājums par vēlēšanu
kārtību jaunā Rumānijas baznīcas
galvas izraudzīšanai. Saskaņā ar
satversmi patriareha vēlēšanās jā-
piedalās ari parlamenta delegā-
tiem. Tā kā parlaments Rumānijā
atlaists, domā. ka parlamenta lo-
cekļu vietā vēlēšanās piedalīsies
rumāņu nacionālās atdzimšanas
frontes pārstāvji. Pagaidām ru-
māņu baznīcas patriareha pienā-
kumus izpildīs Moldavijas bīskaps
Nikodins.

Priecīgs notikums Spānijas
troņmantinieka ģimenē

N. Romā, 7. martā. Spānijas
troņmantnieka Don Huana sievai
Austrijas princesei Marijai vakar
piedzimusi meita. Priecīgo noti-
kumu tūlīt paziņoja Spānijas eks-
karalim un ekskaralienej. Pēc
pēdējām ziņām māte un bērns
esot spirgti un veseli.

Arī Džekijs bīstas karal
Savā civilās aizsardzības programā
angļu valdība nav aizmirsusi arī Dze-
ltiju —. zooloģiskā dārza šimpanzē.
Attēlā — Džekijs mēģina izdibināt
lielo noslēpumu par gāzes maskas

valkāšana» -

Patlaban iznākusi
Ed. Paceles redakcijā

Latvļurakstu ābecīte
Tautiski raksti rokdarbiem. Maksā Ls
0.40. Vairumā Latvijas bērnu draugu
biedrībā, Vaļņu ielā 41,
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Viņu mīļā piemiņā paturēs

BŪVNIECĪBAS AKCIJU SABIEDRĪBA 1

? wlnž. A. RAZUMS" I

Krievu-Franču gumijas, gutapercas ua telegrāfa
piederumu fabriku sabiedrības sem firmas

PROVODHIKS
likvidācijas komisija

pagodinās uzaicināt paju īpašnie-
kus uz

pili sapulci
1939. g. 1. aprilī, pīkst. 14, Rīgā, sabiedrības
telpas, Ganību dambi Nr. 27.

Dienas kārtība:
1. Sapulces amata personu vēlēšanas.

2. Sabiedrības darbības pārskata, notikušo lik-
vidāciju un 1988. g. bilances pārbaude un
apstiprināšana, kā ari budžeta realizēšanas
pārbaude un apstiprināšana par minēto gadu
un visu no šl ziņojuma, pārskata, bilances un
budžeta realizēšanas izrietošo jautājumu ap-
spriešana.

3. 1988. gada pelņas sadalīšana.

4. Sabiedrības, resp. likvidācijas komisijas 1969.
un event. turpmāko gadu budžeta un darbī-
bas plāna pārbaude un apstiprināšana

5. Instrukcijas likvidācija* komisijai.

6. Dažādi jautājumi un priekšlikumi.

Piezīme: Saskani ar sabiedrības JPro»
vodņiks" statūtu 60. §, lai Iegūtu tiesības pieda-
līties pilnā sapulcē ar balsošanas tiesībām, paju
uz uzrādītāju vai kredītiestāžu kvītis par paju
nodošanu uzglabāšanā vai ieķīlāšanu jāiesniedz
likvidācijas komisijai vismaz 7 dienas pirms vis-
pārējās sapulces sasaukšanas. Likvidācijas komi-
sija lūdz kvītis vai attiecīgās apliecībās uzrādīt
paju numurus, atzīmējot, vai tie ir pajl, vai pa-
gaidu apliecības. Paju pieteikumi jāizdara vai jā-
piesūta sabiedrības kantori Rīgā, Ganību dambi
Nr. 27, darbdienās no pīkst. 10—12.

LIKVIDĀCIJAS KOMISIJA.

Šī goda 4. martā miris ?

Linu centralnoliktavu galdnieks

I Indriķis Steinblums
M.
I

Linu un kaņepāju monopola uzņēmuma
pārvaldnieks un darbinieki I

Babītes lauksaimnie-
cības mašīnu koplieto-
šanas biedrība ,.ROSI-
BA" 1989. gada 19.
februāra kārtējā pilnā
biedru sapulcē

nolēmusi
likvidēties,

kamdēļ, saskaņā ar Ss
b-bas statūtu 62. §, uz-
aicina visus biedrības
debitorus un kreditorus
nokārtot savas saistības
ar biedrību un pieteikt
prasības viena mēneša
laikā, skaitot no sludi-
nājuma dienas „ValdI-
bas Vēstnesi".

Visas prasības jā-
pieteic biedrības valdei,
kuras sēdeklis atrodas
Babītes pag. Kllvjos.

Mūsu aģents

I Aleksandrs Kuznecovs
«r I.g

miris š. g. 7. martā

i f

Mīļā piemiņā viņu paturēs

''?Tirdz.unrūpn.
A
/s//Dzirnavnieks ?

? valde un darbinieki ?

—\1RI11
SLIMIEM, DARBA PĀRPŪLĒTIEM UN

REKONVALESCENTIEM
Med. peldes (ogļskābes, skābekļa u. t. t.), dūņu
kompreses, masāža, diatermija, kalnu saule, elek-
trizācija.

B l""| taehtas, dīvānos, kuse-
ll/lflliAlOC *** *&les «arnlt" sk»P
IflCVCIvJ i"* gultos, spoc buf.

galdus, krēs' us, rakstam-
gald.. kft ari veselas dziv. Iekārtas, veikala
stikla skapji, bufetes no ledos skapji u. e. no
paša noliktavas Izdevīgi plūk-
siet pie

JSņa Vītoli iņa
Ričas I Jtac. (tiltam otra pusē, pa labo ro-
ku), pie Centrāltirgus gaļas vairāma pavil-
jona; tāir. 27102. Lūdzu izgriezt un uzglabāt.

HsP»^' Wļ
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BaL-lAJasl WmtItlSfc* ji '->?? »flfcrlMssl assnssossflal

Kases tālr. 22405. Kases tālr. 22261. Kases tāli. 27384.
Trešd. 8. martā, 19.30 t--«h R -.arts io an - *.. « _.. -.

ĻAUNAIS GAB8 «SShrāS. TreS<1 8" m8rt*' 19 80
BiJ. no Ls 0.20—1.60 ^^ MATFPA" PERS GINTS
Crt

^-aesJ£«
19-8° « M. Brecbmanl-Sten- «L no Ls 0.80-2.80;

Biļ niu o5oLj.tO. gell. M. Vētru. A. Kak- Ceturtd. Q. martā, 19.81
Piektd. 10. martā 19.30 "'"• - „ ,„_,. PBBS GINTS
pēdējo reto f*" j&ZSJt5'BIL no Ls 0.80-2.30.

Biļ. no Ls 0.20—1.60. bilete - Piektd. 10. martā. 19.30
Sestd. 11. martā, 15.80 Ceturtd., 9. martā 20 PĒRS GINTS
skolnieku C. 2. abon. pasaulslavenā pianista Biļ. no Ls 0.80—2.80

BERNU BĒRNI VALTERA RUMMEĻA
Biļ. no Ls 0.20—1.00, KONCERTS Sestd. 11. martā, 18.80
garderobi ieskaitot. Biļ. no Ls 1, 7,—. MELDERMEITIŅA

pīkst. 19,30 puse. ierob. skaitā. Biļ. no Ls 0.80—2.80,
MtLESMBAS

^^
pj^mar^9M

3arast. puse.

Biļ. no Ls 0.20—1.60 „'*?A .
!6EPA", .. Svētd. 12. martā, 14.00

Svetd. 12 marta, 14.00 ^J*^
*"^™ SUsn- «tā *rādē

KARALIENES VZ*,^ ** VABONIS MVXTE
VIKTORIJAS «ī*S La 0 40_Jt . Biļ. no U 0.20—L-;
JAUNĪBA mTL. iernh AaM **"5 Sarderobl ieskaitot.

BU. no Ls 0.20—1.50. pusc- lerob - dtalt6 -
pīkst 19.80 sestd. u. martā, 19.80 P***' lg80
ASMODEJS ZILA MASKA MELDERSTEIITNA

Bil. no Ls 0.40—8.00, Biļ. no U 0.40—8.50; Biļ. no Ls 0.40—8.00,
derīgas puscenu kartes puse ierob. skaitā. puse. lerob. skaitā.

Biļesv kases atvērtas darbdienās no pl. 11—18 un ajo pl. 18—20.
«vētdienās nr pīkst 11—14 un oe ņlkst 17—20

Tālruņi:
Kase 23959
Direktors . . . .84145
Administrācija . 21831

MARTS 1939.
Pēdējā un

labāka
sezonas programā.

ar
Reidos pērtiķiem

un
? UNUSU ?

Sākums pl. 8 vak.

Galvas pilsētas Rīgas Uzņēmumu
valde

rakstisks sacensībā īidod:

74.795 mtr. to akmeņogļu piegādi
dažādām pilsētas iestādēm.

Noteikumi saņemami Uzņēmumu valde, Zigfr.
Meierovlca bulv. 8, istaba 4.

Piedāvājumi iesniedzami turpat, istabā 2, —
līdz 1939. g. 28. martam, pīkst. 11.00.

L 6146.

Aizrādījums
Nodokļu departamenta laikr. ,JRīts" 5. marta

64. num. Ievietotā sludinājumā par sacensību
degvīna pārvadāšanas darbu izdošanā Rīgā un
izdales punktiem provincē, drošības naudas lie-
lumam jābūt ne Ls 500.—, bet gan Ls 1.000.—
(I vienībai) un Ls 300.— (II vienībai).

Rīgā, 1939. g. 7. martā.
VTCEDIREKTORS.

L 6170.



GALVAS
PILSĒTA

Valsts Prezident» Kārlis Ulmanis
vakar pieņēma ar kārtējo ziņoju-
mu satiksmes ministru B. E i n -
bergu, ministru J. Čamani,
iekšlietu ministru K. V e i tm a-
ni un finansu ministru A. V a 1d-
mani. Pēcpusdienā Valsts Pre-
zidents pieņēma ar ziņojumu zem-
kopības minstru J. B i r z n i e k u.

Mazā ministru kabineta
sēde notika vakar tieslietu minis-
tra H. Apslša vadībā. Minis-
tru kabinets uz sēdi sanāks ceturt-
dien.

Valsts Prezidentam Kārlim
Ulmanim

nodevuši ziedojumus sabiedriski
kulturālu mērķu vajadzībām: Rē-
zeknes vecticībnieku kapu draudze
100 ls; akciju sabiedrība «Kaļķis»
— 1.000 ls, Liepājas tirgotāju un
rūpnieku biedrība — 3.000 ls..

Atvieglojums mācības iestāžu
audzēkņiem.

Nākot pretī pilsētas satiksmes
līdzekļu lietotājiem un lai ievestu
vienveidību pazemināta tarifa mē-
neša abonenta kartiņu izsniegša
nā uz visiem pilsētas ielu satik-
smes līdzekļiem, Rīgas pilsētas
valde nolēmusi papildināt agrāk
izsludinātos noteikumus. Papildi-
nājums paredz pazemināta tarifa
abonementu izsniegt arī ielu dzelz-
ceļa lietotājiem — visiem skolu un
citu mācības iestāžu audzēkņiem,
darba invalidiem un bērniem no
3 Ūdz 12 gadiem, uzrādot attiecī-
gas apliecības. Līdz šim pazemi-
nāta tarifa abonementi pastāvēja
vienīgi braukšanai autobusos.

?Everarda» vietā «Canarias».
Rīgā saņemta ziņa, ka F. Grau-

da rēderejas tvaikonis «Everard»i
kuru pagājušā gada beigās spāņu
nacionālisti aizturēja Vidusjūrā,
redzēts apbruņots ar trim lielga-
baliem. Mainīts arī kuģa vārds un
tagad «Everards» saucoties «Ca-
narias» . <

Tvaikonīša dežūra pie
pontontilta,

kas bija norīkota vižņu dēļ, vakar,
atkusnim iestājoties, atcelta. ŠĪ
tvaikonīša dežūra rīdziniekiem at-
gādināja, ka bez dzelzceļa tilta sa-
tiksmi ar Pārdaugavu mums ir ti-
kai divi tilti. Pontonu tilta iz-
ņemšanas gadījumā paliek vienīgi
atjaunotais Zemgales tilts, līdz ar
ko jo spilgti parādās viņa lielā lo-
ma Rīgas satiksmē un ērtības, kā-
das Ša tilts dod pilsoņiem.

Atkal migla
Vakar vakarā Rīgas ielas atkal

Pārklāja bieza migla. Avotu ielā,

Preses biedrības pēcpusdienas tēju

rīko svētdien, 10. martā, pīkst. 5 Armi-
jas virsnieku klubā. Ar mākslinie-
ciskiem priekšnesumiem piedalīsies
aperdziedone Elza Žebranska, Viktors
Stotts, komponists Jānis Ķepītis un
Nacionālās operas baleta solisti Mirdza
Grlke un Jānis Grauds. Savus dzejo-
ļus nolasīs Aida Niedra un Kārlis
Štrāls. Deju muziķu spēlēs salona
orķestrs 6 vīru sastāvā. Ieeja sarīko-
jumā 2 ls. Atsevišķas maksas par gal-
diņiem nebūs un tie pasūtāmi pie
b-bas darbvedes no pīkst. 10—14 pa
tālr. 31165.

Dievkalpojumi aizsarga 20 gada
svētkos. Iekšlietu ministrijas baznīcu
un konfesiju departaments uzaicinājis
visas konfesijas un reliģiskās apvienī-
bas savos dievkalpojumos un sapulcēs
19. martā pieminēt aizsargu organizā-
ciju un viņas nopelnus valsts dzīves
veidošanā 20 gadu laikā.

R. Kteinberga stāsta «Uz drupām»,
otrā daļa iznāks uz Lieldienām.

Jauni krieva akadēmiķi. Padomju
Savienības zinātņu akadēmija rakst-
niekus Alekseju Tolstoju un M. Šolo-
ehovu un literatūras kritiķi I. Supolu
ievēlējusi par akademiķiem.

kur ielu dzelzceļam tikai viensliežu
ceļš, tramvaju vadītāji, nevarēda-
mi saskatīt pretimbraucošos vāģus,
bieži sabrauca viens otram pretim
un vāģiem vajadzēja manevrēt at-
pakaļ.

Par plkv. Kalpaka bataljona, cīņu
gaitām šodien Azisargu namā aizsargu
aviācijas saimei stāstīs policijas in-
spektors J. Ķīselis . Vakaru ar muzi-
kāliem priekšnesumiem kuplinās brīv-
mākslinieks G. Karlsons un violon-
čellists V. Brauers, bet patriotiskas
dzejas deklamēs Nacionālā teātra ak-
tieris .1. Osis.

— Zvejniecības biedrība «Neptuns»
nolēmusi likvidēties. Prasības jāpie-
teic līdz 7. maijam.

Spodrības nedēļā skolēnu grupas
apmeklēs mazturīgās ģimenes

Vakar sakas Rīgas pilsētas izglītībavaldes rīkotie skolu vir-
tuvju darbinieču kursi, kuros Kaucmindes mājturības semināra ab.solventes apmācīs kursantes tīrības uzturēšanas un mājas apkopša-
nas darbiem. Līdzīgi mājturības skolotāju un kopgalda vadītāju
kursi noslēdzas dienu agrāk. Mar ta beigās kursus būs beigušas 430kursantes ,kas līdz spodrības nedē lai ar tīrīšana» darbiem iepazīsti-
nās skolu audzinātājus.

Nākošā nedēļā visās galvas pil-
sētas skolās notiks pārrunas par
tīrības un kārtības nozīmi no hi-
giēniskā, estētiskā un rakstura au-
dzināšanas viedokļa, bet 16. martā
audzēkņu darba grupas skolotāju
vadībā stāsies pie tīrīšanas dar-
biem. Kamēr vecāko klusu skolē-
ni uzposīs telpas, jaunākie audzēk-
ņi rūpēsies par skolu pagalmu
spodrību. Skolu uzpošana turpi-
nāsies divas dienas. Vēlāk skolē-
ni aprakstīs notikušos spodrības
darbus. Labākos aprakstus godal-
gos.

^
Drīzumā skolās zēnus apmā-

cīs šūšanas un lāolšanas darbos,
bet spodrības nedēļā notiks minē-
tos darbos sacensības.

Spodrības nedēļas, laikā sešas
līdz astoņas skolēnu grupas divu
skolotāju vadībā apmeklēs maztu-
rīgas ģimenes. Vecāko klašu zēni
varēs izdarīt sīkos dzīvokļu re-
montus, bet meitenes uzposīs is-
tabas. Vairāku skolu audzēkņi ap-
dāvinās mazturīgās ģimenes ar
rokdarbu stundās pagatavotiem

iekšmetiem.

KLUSA CIŅA AR
TUBERKULOZI

Tuberkulozes apkarošanas aizgādpunktā
pag. gadā ārstējusies 3600 slimnieku
Veselības veicināšanas biedrības

tuberkulozes apkarošanas sekcijas
aizgādpunkts Martas ielā 7, attīstī-
jis ļoti rosīgu darbību. Pagājušā
gadā aizgādpunktu apmeklējuši
7772 bērni un 1489 pieaugušie. At-
kārtoti ārstējušās 3603 personas.
Aizgādpunktā katru apmeklētāju
caurskata Rentgena stariem un
izdara arī slimnieka asiņu analī-

zes. Plaušu tuberkulozes slimnie-
ku ārstēšanai uz vietas pielieto
kalnu sauli un plaušu gāzēšanu,
kas izdarīta ap 60 personām. No
visiem -aizgādpunktā apmeklētā-
jiem 1910 personas slimojušas ar
plaušu tuberkulozi, bet 1693 ar
sirds, kaulu tuberkulozes, bron-
chitu un citām slimībām. Slimī-
bas veida noteikšana mazturīgo
un daudzbērnu ģimeņu locekļiem
un caurskatīšana ar Rentgena sta-
riem notiek par brīvu. 6 aizgād-
punktā žēlsirdīgās māsas apmek-
lējušas ar draudīgo plaušu tuber-
kulozi slimojošos mājās. Bez tam
trūcīgiem bērniem — tuberkulo-
zes slimniekiem izsniedz 15 litru
piena un 1 kg sviesta mēnesī.
Trūcīgās daudzbērnu ģimenes aiz-
gādpunkts pabalstījis arī ar gultas
veļu un siltām drēbēm.

(pi&uunĀana av. $akaba
kai&dhālāpāD&tia
JoujnSĀanaAdūmā

Jaunā pāvesta Pija 12. kronēša-
nas dienā svētdien, 12. martā, Rī-
gas un provinces katoļu dievnamos
notiks svinīgi pateicības aizlūguļ-
mi Sevišķi plašas svinības jaun-
izraudzītam Svētam tēvam par go-
du paredzētas sv. Jēkaba katedrā-
lē, kur svētdien pīkst. 11 notiks
īpaša kronēšanai veltīta misa.
Svinīgo dievkalpojumu vadīs pa-
vesta nuncijs A. Arata, piedaloties
metropolītam A. Springovičam un
bīskapiem. Pēc svinībām katedrā-
lē paredzēta pieņemšana pie pāves
ta nuncija. Svinīgi akti Svētā tē-
va kronēšanas dienas atzīmei no-
tiks svētdien arī katoļu organizāci-
ju mītnēs.

Iespējams, ka uz pāvesta kronē-
šanas svinībām Romā brauks īpaša
delegācija arī no Latvijas.

Pēc darbīgo mūža
mūžīga miera

Sēru gājienam nonākot Meža
kapos, to sagaidija daudzi aizgā-
jēja draugi. Pēc funerālijām uz
aizbērtā kapa vaiņagus nolika no
Vidzemes savstarpējās kredītbied-
rības, no dzimtā pagasta — Mežot-
nes sabiedriskām organizācijām
un daudzi aizgājēja draugi un dar-
ba biedri.
Atkal 2 tēvi darba namā

No Arķiblskapa katedrāles uz
Meža kapiem vakar pēdējā gaitā
izvadija sabiedrisku darbinieku,
tautiskās atmodas līdzgaitnieku,
Krišjāni Pārupu. Aizgājēja izva-
dīšanā katedrālē ieradās Valsts
Prezidents Kārlis Ulmanis, Rīgas
pilsētas galva R. Liepiņš, mūsu
sūtnis Somijā Tepfers, ārlietu mi-
nistrijas administratīvās un proto-
kola nodaļas vadītājs Olavs, uni-
versitātes mācības spēki un sa-
biedriski darbinieki. Valsts Pre-
zidents pie aizgājēja šķirsta noli-
ka ziedus.

Izvadīšanas dievvārdos mācī-
tājs E. Bergs runāja par aizgājēja
darbu sabiedriskā laukā, kur tas
rosīgi darbojies gan savā dzimta-
jā pagastā — Mežotnē, gan vēlāk
Rīga. Pēc dziedātājas Puknas -
Traviņas solo dziesmas un kantā-
tes «Tēvijai», arķiblskaps T. Grln-
bergs aizgājēju svētija pēdējā
ceļā.

Tautas labklājības ministrijas
administratīvās komisijas priekša
vakar stājās 24 alimentu nemak-
sātāji. Par savu bērnu un sievu
neapgādāšanu darba namā ievieto-
ja Egonu Bronteli un Voldemāru
Sakmani. Piespiedu darbos uz
Salaspils kūdras purviem nosūtīja
Jēkabu Vanagu, Alfrēdu Ļipiņu,
Voldemāru Kratovski, Jāni Grab-
lovski, Žani Lazdiņu, Aronu Zus-
mani, Artūru Mucenieku un Au-
gustu Šmitu. Astoņos gadījumos
panāca izlīgumu, bet pārējās lietas
atlika. Nākamās administratīvās
komisijas sēdes notiks 10. martā
Rēzeknē un 11. martā Daugavpilī.

Pirtī ierīkojis degvīna
tecinātavu
Rēzeknē, 7. martā. (Pa tai

runi). Kaunatas pag. policijas
kārtībnieks Baranovskis braucot
gar Betna saimniecību, kurā dzī-
vojis Jānis Rublevskis, novērojis,
ka no pirts izplūst dūmu Pārbau-
dot, vai pirts nav aizdegusies, kār-
tībnieks tajā pārsteidzis Rublevski
tecinot degvīnu. Atrastas ari
mucas degvīna šķiedeņa, degvīna
tecināšanas ierīces un gatavs deg-
vīns. Rēzeknes miertiesnesis Rub-
levski sodija ar 4 mēnešiem cietu-
mā un 1003 ls lielu akcīzes sodu.

Pusaudžu alesanas ar
svešām automašīnām

Romualdu Slavecki un Alfrēdu
Tochteru vakar Rīgas apgabaltie-
sā apsūdzēja par auto zādzību.
Auto nozagts Valdemāram Firku-
sam, Mārtiņam Zitmanim un Zig-
frīdam* Renhēram, kad ite savas
mašīnas" atstājusi bez uzraudzības.
Abi nepilngadīgie mašīnas nav
slēpuši, bet, dažus kilometrus pa-
braukuši, atstājuši tās ielas malā.
Vēlāk viņi notverti.

Slaveckis sodīts jau agrāk. Ap-
sūdzētie neatzinās, sacīdami, ka
gribējuši tikai pavizināties. Ro-
mualdu Slavecki sodija ar sešiem
mēnešiem cietumā, bet Alfrēdu
Tochteru — divām nedēļām.

— Aleksandru Reinfeldu apsū-
dzēja par vekseļa viltošanu, uz-
rakstot Pētera Jankova un Ādol-
fa Tūtera parakstu. Sods — sep-
tiņi mēneši cietumā.

K9zas un bēres viena reizē
Rēzeknē, 7. martā. (Pa tāl-

runi). 90 g. v. Rēzeknes tirgotājs
atraitnis Meijers Zaharovs dzīvo-
jis kopā ar savām divām meitām.
Pēdējās nolēmušas precēties un
nolikušas kāzu dienu. Šo vēsti no-
dodot vecajam tēvam, tas no uz-
budinājuma miris. Tā kā pēc žī-
du rituāla nedz bēres, nedz laulī-
bas nav atliekamas, tad tās noti-
kušas reizē. Vispirms salaulāju-
šās meitas un tad apbedījuši tēvu.

MEŽU DEPARTAMENTS
1989. g. 16. marts pīkst. 12, Kīgā, Merķeļa ielā 18, Latviešu biedrībā
izdos mutiskā izsoli tiesības šo pav asari

nošaut medņu gaiļus
neiznomāto valsts mežos 80 virsmežniecībās, pavisam 207 gabalus,
novērtētu» no Ls 10.— līdz Ls 55.— gabalā.

Izsoles sludinājums iespiests š. g. „Vald. Vēstn." 45. n-rā, bet sīks
izsoles vienību saraksts žurnāla «Mednieks un Makšķernieks" šī gada
3. a-rā.

Tuvākas ziņas Mežu departame ntā, Kalpaka bulv. 6, 7. dziv. 63.
ist. (tālrunis 24737) un pie virsmežziņiem.

L 6165. MEŽU DEPARTAMENTS.
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a\ uz
koka stāvu

malkas un dēļu zāģēšanai
ir sevišķi piemēroti lauksaimniecību
vajadzībām m

labojami: a) pilnīgi gatavos komplektos,
b) atsevišķi me/taldaļasvien (izga-

tavojot koka daļas saimnieciskā kārtā),,

C-S. ^TURĪBA" , veikalos Rīgā un provincē
A-S. „TOSMARE", Liepāja .

J . }

Mēbeles
visāda veida, krājumā.

Pasūtījumi.
Mēbeļu ražošanas koo-*
peratjva s-bā, Rīgā, Kr.
Barona ielā 44, Lāč-
plēša ielas stūri» Tele-
fons 28488 un 20804.

Velosipēdus
pārdod

RĪGAS
PILSĒTAS

LOMBARDA
VEIKALS

M. Ķēniņa ielā 8.

Meklēju 2 jkdz. kā 2
ist.

LlDZIEDZ.
Piepr. no 16.00—19.00
Ršveles 74—0.

Rīgas Tirdzn ecibas un Rūpniecibas uzņēmumu
darbinieku kraj-aizdevu sabiedrības

otrreizējo vispārīga biedro sapulce
notiks 1»39. g. 19. martāpīkst. 11 Rīgā, Merķeļa
ielā Nr., sabiedrības telpās.

DIENAS KĀRTĪBA:
t) Sapulces darbinieku vēlēšana;
2) Otrā tipa normalstatutu pieņemšana;
3) Priekšlikumi un Ierosinājumi, un
4) Protokola nolasīšana un pieņemšana.
Šī sapulce būs pilntiesīga izlemt uzstādīto

dienas kārtību pie katra ieradušos biedru skaita
(statūtu § 46.). VALDE.

Jaunums Jaunums

Higiēniskos
bērnu gultiņas
ērtas, vieglas,

elegantas,

dažādās krāsās.
Dabūjamas Ģertrū-
des ielā 39 (starp
Marijas un Kr. Ba-
rona ielu). Cena no
Ls 16 T. 26925.
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Tvaikonis
320 tonnas ar klasi un
apdrošināšanu ir gatavs
uzņemt kuru katru lā-
diņu.Ofertes ar Nr. 719
piesūtīt Liepājā, pasta
kastīte 54.
iiuiiiiiiiiiiiMiimiiiiiiiiiiiiiiii iiiniiii

Pastāvīgs Rīgas iedz.
ar knmercsk. izgl. on
valrakgad. praksi grā-
m»tv.; spējīgs, gaisu
galvu, lūdz darbu, ari
fizisku; ir dažas techn.
zinās. Ol L. Nr. 169.

DARBA DEVĒJI!
Vai būtu kSds, kurs
dotu darbu jauneklim,
fiziski spēcīgam un
enerģiskam? Esmu strā-
dājis garāžā. Of. nod.
S. a. kant. ar Nr. 166.

^k»__^Vietu apgāds
^30nl^ ,.Stars" ietei'

ļ kalpones, saimn.,
mfOL aukl. un audz.

Jāņa ielā 3. tel. 34013.

VEIKALA TELPAS.
liels logs, izd. Miera ie-
lā Nr. 18.



Jaunumi Lelpcigas mesē

Starp dažādiem technikas jaunumiem
LelpcUras mesē redzams art aparāts

saliekta nstrln Iztaisnošanai.

Uai iieĀām AaaaidamA
iād& pJihkA?

M. Londonā, 7. marta.
Angļu entimologs Lēns apgalvo,
ka cilvēce drīz vien būšot atbrī-
vota no diviem saviem mocītā-
jiem: no galvu un drēbju uts.
Lēns pētīšanas nolūkos izdarijis
vairākus braucienus pa Eiropu un
Āziju un visur viņš novērojis šo
inzektu izmiršanu. Diemžēl tomēr
jāsaka, ka Lēns šo parādību neiz-
skaidro vis ar higiēnas attīstību
un izplatīšanos, bet gan ar kādu
līdz šim vēl neizpētītu šo inzektu
slimību, kas tos ar laiku galīgi iz-
nīcināšot.

Vīrs, kurš rādija
lielāko laikrakstu

Amerikā
Apgalvojums ka ģēniji ir arī

īpatņi, pilnībā attiecināms uz Jose-
fu Medilu Patersonu — Amerikas
lielākā dienas laikraksta redakto-
ru un īpašnieku. Jauns būdams
viņš gāja uz operas pirmizrādēm
tenisa kurpēs, un nav pagājuši
daudzi gadi kopš viņš atmetis pa-
radumu izkāpt no celtņa pie otrā
stāva, lai atlikušo gabalu'līdz lejai
nobrauktu pa kāpņu margām.

«Daiīy News» lasa divreiz tik-
daudz ļaužu kā jebvienu citu Ame-
rikāņu laikrakstu, jo Patersons vēl
arvien ir nepārspējams savā māks-
slā arvien atrast to, kas visvairāk
lasītājus interesē. Bet nevienam
citam amerikāņu redaktoram gan
arī nav tik ciešu sakaru ar vienkār-
šiem ļaudīm. Dienām ilgi viņš
ģērbies kā visnabadzīgākie staigā
pa lielpilsētas ielām uzturas starp
nabagu ļaudīm, pārguļ nakts pat-
versmēs vai . lētās viesnīcās. Viņš
pazīst dzīves ēnas puses un zina
ko grib visvienkāršākie ļaudis.

Bet ar to vēl Patersons neap-
mierinājās. Viņš grib, lai arī visi
viņa līdzstrādnieki paši personīgi
iepazītos ar ļaužu gaumi un inte-
resi. Šad un tad viņšpanijrn tos
līdz kādā ekskursijā pa Ņujorku.
Pirmā apstāšanās vieta mēdz būt
kāda pazemes dzelzsceļa stacija.
Patersons ar saviem līdzstrādnie-
kiem .staigā pa peronu, kamēr vil-
cieni stāv un skatās kādi pasažieri
lasa «Dailv Nevvs» un galvenais ie-
vēro ko viņi lasa. Pēc tam viņi tā-
dā nat veidā novēro laikrakstu
kioskus, kur ļaudis laikrakstu pērk.

Jāpiezīmē tomēr, ka Patersona
interese par plašajām masām ir īs-
ta un nav tikai uz avižniecLska ap-
rēķina pamatota. Viņš piedzimis
un uzaudzis loti turīgā ķimenē. Vi-
ņa māte vēlējās, lai dēls paliktu
īsts aristokrāts, kas par naudu un
prskliskām lietām nedomātu. Viņa
sūfMa to uz rlāroāk^ām Eirooss

skolām tin universitātēm. Bet zē-
ns vecr^ tēvs b'^ slavenā Uik-
raVsta «Chicago Tribune» dibinā-
tais un tēvs tā paša laikraksta gal-

venais redaktors. Zēnam žurnā-
listika bija jau asinīs.

Viņš sarakstīja pāris romānu,
trīs viņa lugas uzveda Brodveja
teātros, tad kopā ar tēvu ķērās pie
laikraksta pārveidošanas modernā
izdevumā. 1914. gadā viņš aiz-
brauc uz Eiropu par kara kores-
pondentu, vēlāk viņš iestājās ar-
mijā, bet pēc kara atgriezies Ame-
rikā nodibināja pats savu laikrak-
stu «Dailv News».

Sākumā tā bija prasta sensāciju
lapa, kas galvenam kārtam spīdē-
ja ar skandāliem un šķiršanās prā-
vu attēlojumiem. Bet pamazām
tirāžām augot, raksti kļuva nopiet-
nāki un tagad jau to uzskata par
tiešām ļoti cienījamu preses or-
gānu. Pats Ruzvelts bieži ievad-
rakstos liek pasludināt svarīgus
jaunumus. Pats Patersons saka,
ka viņa laikraksts savas gaitas ie-
sācis uz dāmu kājiņām, bet tikko
viņam radušies līdzekļi viņš esot
tām pagādājis brunčus. L.

VIENĀ FRONTE
pret japāņiem

«Baltais lotoss" un «zilie krekli"

Mūsu Parīzes korespondenta ļ
specialraksts.

Gandrīz vai katru dienu no Šan-
hajas pienāk ziņas par jauniem te-
rora aktiem starptautiskā koncesi-
ju kvartālā, par revolvera šāvie-
niem, kuriem par upuriem krīt re-
dzami ķīnieši, par sērkociņu kār-
biņām, kas sprāgst kā rokas granā-
tas, par starptautiskās un japāņu
policijas bezspēcību cīņā ar ķinie-
šu partizāniem. Pie tam mūs sa-
sniedz tikai «lielās» ziņas, mēs uz-
zinām tikai tos notikumus, kas pat
Šanhaju satrauc neparastā mērā.

vēstnieku

Ja nošaujbijušo Ķīnas
Parīzē un Ženēvā, ja partizānu lo-
des trāpa marķīzu Lī, — tad tas
nākošā dienā lasāms visas pasaules
laikrakstos. Bet vai mēs zinām, cik
nevienam nepazīstamu Vu-ši-li vai
čeng-lo-mei kungu paliek Šanha-
jas terora kara kaujas laukos, mak-
sādami ar savām dzīvībām par kal-
pošanu japāņiem vai par ķīniešu
slepeno organizāciju noslēpumu
līdzzināšanu?

Milzīgajā, raibajā, noziedznie-
ku un izbadējušos, bagāto un lep-
no cilvēku pārpildītajā Tālo aust-
rumu Bābelē noris karš, kas japā-
ņus sāk uztraukt ne mazākā mērā
kā karošana ar sīksto Čangkaiše-
ku. Te nedun lielgabali; te paukšķ
revolveri; te zemi nedrebina lid-
mašīnu bumbas; te sprāgst sērko-
ciņu kastītes... Bet šī klusā ka-
ra upuru saraksts kļūst arvienu
garāks, ķīniešu Sanhajas jaunie
kungi — japāņi kļūst arvienu ner-
vozāki un starptautisko kvartālu
vecie kungi — baltie arvienu vai-
rāk sajūt savu pilnīgo neprasmi
cīnīties pret tūkstošiem slepeno
Cangkaišeka karotāju. Arī šim
karam var būt lielas sekas. Japā-
ņi jau piedraudējuši, ka paši nodi-
bināšot Sanhajas starptautiskā
kvartālā kārtību, un japāņi ne-
mēdzrunāt tukšus vārdus. Ķīnie-
šu partizānu karš daudzkrāsaina-
jā Šanhajā apdraud ne tikai Japā-
nas durkļiem uzcelto valstību, bet
arī Anglijas, Amerikas, Francijas
skanīgiem dolāriem un frankiem,
skaistām sterliņu mārciņām pirk-
tās priekšrocības un eksteritoriālas
tiesības.

Vecās slepenbrālības
jaunā kaujas tērpā

Kāds franču žurnālists, kurš
nupat atgriezies no Sanhajas, par
šo slepeno karu zina stāstīt vēl
nedzirdētas lietas. Maldīgi būtu
domāt, saka viņš, ka pasaulē tik
daudz pārrunātie terora akti būtu
kādas jaunas partizānu organizā-
cijas darbs. Nē, nodevējus un ja-
pāņu roku puišus slepkavo ve-

cās ķīniešu slepenbrālības, kas
pastāv visur, kur vien apmetušies
tūkstotsgadīgās dzeltenās valsts
ļaudis: Sanfrancisko, Klusā oke-
āna salās, Austrālijā ... «Vecie
brāļi», «Sarkanā brālība», «Zilā
brālība», «Baltā lotosa brālība»,
kas jau kopš gadusimteņiem slepe-
ni kontrolē ķīniešu dzīvi, notiesā
un soda savus ienaidniekus, sargā
savējo labklājību, izdara saimnie-
ciskus un politiskus darijumus no
viena pasaules gala uz otru, — šās
vecu vecās brālības arī šodien ir
tās, kas Šr|ihajas pazemes karā
spēlē galveno lomu. Viņu darbī-
ba tikai pieņēmusi jaunu raksturu,
lā vērsās pret japāņiem un to
draugiem, viņu nauda aiziet par
ieročiem un slepeno propagandu,
viņu centieni nav savtīgi, tie ir tī-
ri patriotiski.

Vecām brālībām pievienojušies
arī ķīniešu fašisti, tā sauktie «Zi-
lie krekli», kas vēl gadus 10 atpa-
kaļ veda nesaudzīgu cīņu pret
Cangkaišeku; tagad «zilē krekli»
partizānu karā par Cangkaišeka
lietu ir paši dedzīgākie un cīnītāji
un diezgan droši var pieņemt, ka
Nankinas valdības ārlietu minist-
ra Cenlo un marķīza Lī noslepka-
vošana ir tieši viņu roku darbs.
Vecā Ķīna un jaunā Ķīna vienojas
zem partizānu neredzamā karoga.
Zelta pūķis un fašistu zilais krekls
karo vienā frontē.

Dunča un indes vietā —
revolveris

Jauns karš prasa arī jaunas
metodes. Agrāk ķīniešu slepeno
brālību ieroči bija duncis un inde.
Tagad nodevēji krīt revolveru vai
patšauteņu ložu birumā. Partizā-
ni nākuši pie atzinuma, ka šāda
«nāves soda» izpildīšana tautā ra-
da spēcīgāku iespaidu, stiprāk at-
baida j\osekošanas nodevēju pie-
mēram. Ja nodevēji klusi mirtu
savās, mājās, gultā, tad viņu nāvi
varētu ari noslēpt, kas noteikti
būtu japāņu interesēs. Tāpēc sle-
penās brālības rīkojas gaišādienas
laikā, visdzīvākās ielās. Pēkšņi
norīb vairāki šāvieni, kāds vīrs
sabrūk uz gaiteņa, un kad piestei-
dzas policija, tā neizbēgami uz no-
nāvētā krūtīm atrod zīmīti: «Tā

rnīrs visi nodevēji». Seko pa-
raksts. .

Partizāni ar šo cīņas metodi
neko sevišķi daudz neriskē, — var-
būt, pat otrādi. Sanhajas ielu un
ieliņu neaprakstajamā, eiropietim
vienkārši neiedomājamā burzmā
šāvēji pazūd kā adata siena kau-
dzē. Policija, kas pārmeklē kādu
gaišās dienas laikā nošautu vīru,
nekad nevar zināt, vai slepkava

nestāv turpat viņai blakām, rokas
platajās piedurknēs sabāzis, ar
aziāta vienaldzību vaigos. N e-
k a d vēl līdz šim nav izdevies
partizānus turpat uz vietas ari sa-
gūstīt. Sanhajas ielās tie jūtas
drošāk kā tumšā mežā. Eiropie-
tim visu dzelteno ģīmji izskatās
vienādi un angļu policijas inspek-
toriem Skotlendjarda pārbaudītās
metodes te nelīdz. Bet ķīniešu po-
licisti? Jā, kas to lai zina, vai viņi
tiešāmslepkavas ari meklē ...
Miesas sardzes pēc
Čikāgas parauga

Katram bagātam ķīnietim
Šanhajā šodien ir sava miesas sar-
dze un jo tuvāk viņš stāv japā-
ņiem, jo lielāka un varenāka ir vi-
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Zīmes, ko ķiniešu teroristi atstāj pie
uzbrukumu upuriem.

ņa miesas sardze. Parasti miesas
sargus rekrutē krievu Charbinas
«baltās kolonijas» locekļu vidū, jo
tie esot visuzticamākie viri katra
uzbrukuma atvairīšanai. Plecīgie
kazaki vai to ne mazāk plecīgie
dēli ar lieliem šaujamiem kabatās
seko savam darba devējam uz ik
soļa, viņi veido dubultu špalieru,
kad apsargājamais vīrs izkāp no
sava automobiļa, tie patrulē uz
ielas viņa mājas priekšā un sasē-
žas ap viņa galdiņu, ja bailīgais
bagātnieks uzdrošinājies apmeklēt
kādu restorānu.

Ja kāds ar Sanhajas lietām vēl
neapradis, vīrs ienāk vienā no šiem
trokšņainiem un izvirtušiem nakts
lokāliem, kur var sastapt visas
pasaules rases un ļaužu šķiras, un
ja viņš, neko ļaunu nedomādams,
apstājas kāda savu karsto risa vī-
nu dzeroša ķīnieša tuvumā, — tad
neizbēgami no citiem galdiņiem
pieceļas daži drūma izskata vīri,
kas jaunienācēju apstāj pieklājīgi,
bet uzkrītoši. Ja nu jaunpienā-
cējs, vēl joprojām neko nemanijis,
iebāž roku kabatā, lai izvilktu no
tās papirosu etviju, — tad neizbē-
gami arī šie drūmie vīri iebāž ro-
kas kabatās, — lai vajadzības ga-
dijumā izvilktu ātršaujamo rīku.

Un tomēr — neskatoties uz vi-
sām miesas sardzēm, uz visiem
meistaršāvējiem, kas savervēti ja-
pāņu draugu apsargāšanai — to-
mēr «Vecie brāļi» vai «Baltā lo-
tosa brāļi» un «Zilie krekli» ceļu
pie saviem ienaidniekiem atrod.
Karš turpinās. Un upuru saraksts
iet garumā ...

Parīzē, 5. martā. V. G.

Amerikāņi
sāk spēlēt
klavieres

P. Ņujorkā, 7. martā. Ņu-
jorkas tirdzniecības kamera pub-
licējusi statistiku par dažādu rūp-
niecības uzņēmumu produkciju.
Tajā atrodami interesanti dati par
klavieru rūpniecību. Sī gada jan-
vārī Ņujorkas mūzikas piederumu
veikali pārdevuši 8300 klavieru,
Salīdzinot ar pagājušā gada jan-
vāri, klavieru pircēju skaits pie-
audzis par 34 proc. Pēc statisti-
kas datiem tagad klavieru pircēju
skaits sasniedzis tos pašus apmē-
rus kā priekš 15 gadiem. Ameri-
kāņu laikraksti piebilst, ka pēdē-
jos gados vispār vērojama bēgša-
na nošlāgeriem un atgriešanās pie
veciem, labiem laikiem, kad katrā
ģimenē atradās klavieres.

SMARŽĪGAS
SPULDZES
M. Ņ u-j o r k ā, 7. martā.

Amerikā' tagad var dabūt smarši
gas spuldzes. Tās ir apklātas ar
plānu māla vai alabastra kārtiņu,
kas ir piesātināta ar attiecīgo
smaršu vai zālēm. Kad spuldzi
dedzina, karstums smaršu destilē
un izsauc viļņveidīgu izgarošanu.
Jaunās spuldzes ir visai iemīļotas
un tās patērē lielos vairumos.

Nekļūdīgais dabas
«pulkstenis»

Tā sauktais «Old Faithfull»
karstūdens avots Savienoto Valstu
Jelostonas parkā ik pēc septiņdes-
mit minūtēm šļāc gaisā savu ver-
došo ūdeni 30 metru augstumā, pie
kam pārtraukumi nemainās ne
par sekundi. Kopš Jelostonas parks
pazīstams, šis «dabas pulkstenis»
savu vienmērīgogaitu vēl nav mai-
nījis.

Stikla ledus
Melburnā, Austrālijā, atklāta

slidotava, kuras apmeklētājus pār-
steidz neparastais ledus. Slidota-
vas skrejceļš pagatavots no sevis-
ķas stikla un tērauda masas, kurā
katra slidotāju kustība saskatāma
kā spogulī. Lietpratēji apgalvo,ka
uz šāda ledus iesācēji veiklāki ie-
mācoties slidot, jo paši var noverot
katru savu kustību.

JAUTRS SPORTS.
.,Palūk: es pagriezu pulksteni par

pusstundu uz priekšu. Redz, kā nu visi
lobj uz staotlu."

LIETPRATRJA PADOMS.

Sprediķotais runāja par grēka ceļu
un atgriešanos no tā. Viņi salīdzināja
grēcinieka dzīvi ar kuģi vētra.- „ViJņi
sitas pāri klājam!" viņš sauca. „Buras
ir saplosītas, masts salauzts, kuģis
draud sašķist pret krastmalas klintīm!

Šķiet, ka nav vairs nekādu cerību ...
Vai tad tiešām nekā vairs nevar da-
rīt. . ."

Te pielec kājās vecs jūras vilks,
kurš jau visu laiku klausījies ar kāpi-
nātu interesi:

„Tad izmetiet taču beizdot enkuru
— jūs. sauszemes žurka tāds!"

Jaunāka deja -
«CEMBERLENS»

J. Parīzē, 7. martā. Kopš
pag. gada dramatiskajām dienām,
Cemberlens Parīzē ir ļoti populārs.
Parīzieši dzied jautras dziesmas
par Čemberļenu, stāsta anekdotus.
Dzejnieki veltijuši tam pat veselas
poēmas. Nesen kāds attapīgs
deju komponists sacerējis jaunu
deju «Cemberlens». Jaunās dejas
muziķa atgādina onestepu un pa-
rīziešos atradusi dzīvu piekrišanu.
To Parīzē tagad dejo visi.

VlodokliApWiJmāAoiisun
matuun

ta nevien Amerikas sieviešu ve-
selībuļ bet arī morāli. Sevišķi iz-
platīta patlaban Amerikā ir matu
krāsošana, matus krāsojot vai vi-
sās varavīksnas krāsās. Lai šo
pārmērību aprobežotu, ierosināts
ievest sevišķu nodokli,,ko maksā-
tu visas amerikānietes, kas modes
elkam kalpojot neapmierinājās ar
savu matu dabisko daiļumu.

Igauņi vāks papīru
atkritumus zemūdeņu
iegādei

C. Helsinkos, 7. martā.
Somijā pagājušā gadā labas sek-
mes guva lūžņu un makulatūras
vākšana. Kā ziņo, šinīs dienās
Helsinkos uzturējies Igaunijas
zemūdeņu flotes atbalstīšanas ap-
vienības ģenerālsekretārs, lai ie-
pazītos ar Somijā izdarītās vākša-
nas akciias organizāciju, jo ari
Igaunijai esot nodoms organizēt
papīru vākšanu, par labu zemūde.
nu būvei.

Z. Vašingtonā, 7. martā.
Vairākas amerikāņu sieviešu or-
ganizācijas pasākušas jaunu ciņu
pret pārāk izplatīto mākslīgo un
neveselīgo daiļuma kopšanu, kas
cīnoties pret dabas likumiem pos-
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PLAŠI NODOMI
Rīgas satiksmē
(ļalA oido ooAāļu 200 auiobuAunovisJboĀancu

Pieaugot saimnieciskai i
, lielākas prasības pēc la
to nokārtotu lietderīgi un
sībām, jaunajā pilsētas b
paredzētas vislielākās su
Lielākie līdzekļi paredzēt
un jaunās autobusu garā

Ērta un labi nokārtota satiksme
ir viena no galvenam un svarīgā-
kām prasībām galvas pilsētas dzī-
vē, kādēļ jau pagājušā gadā Rīgas
pilsētas satiksm. es valde iesāka au-
tobusu līniju pārņemšanu. Šogad
satiksmes valde sākot ar 1. jūliju
pārņems visas atlikušās autobusu
līnijas, kādam nolūkam Anglijā
pasūtīti 100 jauni autobusi, kuru
būvei šogad atvēlēti 2,5 milj. latu.
Jaunie autobusi būs modernākie,
kādi ripojuši Rīgas ielās, ar jaunā-
kās konstrukcijas motoriem un
ātruma pārslēdzējiem. Tāpat pir-
mo reizi sēdekļos būs iebūvēti gu-
mijas režģi līdzšinējo tērauda at-
speru vietā.

Ar jaunajiem autobusiem, Rī-
gas satiksmes valdes rīcībā būs
200 auto satiksmes mašīnas. To
ievērojot, jau šogad būs jāstājas
pie jaunas garāžas būves. Jaun-
būvei budžetā paredzēti 1.800.000
ls un to iesāks jau pavasarī. Jau-
no auto garāžu cels pie Miera ie-
las pārbrauktuves, kur ir brīvs lau-
kums lielās celtnes novietošanai
Tāpat pārbrauktuves rajonā esošās
ielas un satiksmes ceļi ir piemēro-
ti lielākai auto kustībai. Ja būs
nepieciešams, tad piebraucamos
ceļus paplašinās. Garāžā varēs
novietot visus pilsētai piederošos
satiksmesautobusus.Jaunceltopagaidugarāžu,kas
atrodas blakus jaunceltnes vietai,
turpmāk pārvērtīs par autobusu
un tramvaju remontu darbnīcu,

osībai, Rīgā rodas arvien
bi nokārtotas satiksmes. Lai
atbilstoši modernām pra-

udžetā satiksmes valdei
mas, pārsniedzot 7 milj. ls.
i jaunu autobusu iegādei
žasbūvei.
kur izdarīs visus remontus un pār-
būves. Darbnīcā iekārtos arī īpa-
šu nodaļu autobusu karoseriju
jaunbūvēm un tramvaju vagonu
būvēm. Šī darbnīca līdzināsies
mazai mašīnu fabrikai. Tā kā ik
piecus gadus autobusi jāatjauno,
tad darbnīcas nepieciešamība pie-
rādīsies tuvākos gados.

Jaunajās darbnīcās būs moder-
nākās vārstuļu slīpējamās mašīnas,
bremžu pārbaudīšanas ierīces,
spēcīgi celtņi karoseriju pārcelša-
nai u. c. līdzīgi, kā tas ir' ārzemju
'labākās auto mašīnu remontu
darbnīcās.

Lieli līdzekļi paredzēti tramva-
ju ritošā materiāla uzlabošanai,
īpašu vērību veltijot vagonu ārē-
jā izskata uzlabošanai. Vagonu
krāsošanai un citiem remontiem
vien izdos 600.000 ls. Bez tam šo-
gad uzbūvēs 10 jaunus vagonus, jc
pieaugot kustības biežumam ne-
pieciešami papildināt arī vagonu
skaitu.

(Turp. 2. lpp.)

Irānas troņmantinieks
Kairā

Šinīs dienās, kā jau ziņots, Ēģiptē ie-
radās Irānas troņmantinieks, kas ir
Ēģiptes princeses Favzijas līgavainis.
Kairā Irānas princim bija sarīkota ļoti
grezna utnemšana. Attēlā — Irānas
troņmantinieks prinča Mohameda All-
ja pavadībā dodas uz karalisko pili

Kairā.

Kads bus pirmais
TŪRISTU KUĢIS

Pēc pirkšanai piedāvāto kuģu
apskates ieinteresētās iestādes tur-
pina sarunas par mūsu vajadzī-
bām un apstākļiem piemērota tū-

ristu kuģa pirkšanu. Pašlaik vai-
rāk runa bijusi par igauņu piedā-
vātā pasažieru kuģa «Vasa» pirk-
šanu, kuru gan pirms līguma
slēgšanas vēl sīki pārbaudīs dokā.
«Vasa» vairākkārt bijis ari Rīgas
ostā, bet lielāko daļu satiksmi uz-
turējis starp Tallinu un Stokhol-
mu. «Vasa» ir 530 bruto reģistra
to liels, apgādāts 350 z. sp. māsi-
ņām. Uz kuģa iekārtotas 28 pir-
mās un 28 otrās klases kabīnes.
Ar tūrista kuģa iegādāšanu jau
šovasar nodomāts noorganizēt at-
pūtas braucienus gan pa mūsu jū-
ras piekrasti, gan arī rīkot tālākas
ekskursijas. Ar to būs sperts
jauns solis uz priekšu tūrisma iz-
veidošanā. -

MIGLAINS
Baltijas valstis aizņem minimums ar mit-

rām un siltām jūras g aisa masām. Šodien
laiks lielāko tiesu mākoņains un miglains, vie-
tām ar sīkiem nokrišņi em. Pēcpusdienā skaid-
rosies. Temperatūra be z sevišķām pārmaiņām.
Vakar temperatūra Rīgā bija +1 gr. (p. g.
+4 gr.).

Dienas garums 11 st. 12 m.
Saule lec 6.50, n o r i e t 6.11

Pārveidos
Viestura
piemiņas
pils apkārtni

Lai iespējami košāk izceltu
lepnākās Zemgales celtnes —
Viestura piemiņas pils izskatu,
Jelgavas pilsētas valde saziņā
ar pils saimnieku Lauksaimnie-
cības kameru ierosinājusi pār-
veidot pils apkārtni. Izdaiļo-
šanas projekta sastādīšanā tal-
kā pieaicināta arī Rīgas pilsēta,
kas Jelgavas pilsētas valdei ta-
gad piesūtījusi divus pils ap-
kārtnes izdaiļošanas variantus.

Izstrādātos Viestura piemiņas
pils apkārtnes izdaiļošanas varian-
tos paredzēts pārveidot visu salas
daļu ap pili, kas atrodas starp Liel-
upi un Driksu, Rīgas - Jelgavas
šosejas ziemeļu pusē. Galveno ce-
ļu uz Viestura piemiņas pili, kas
savieno šoseju ar pils pagalmu.pa-
redzēts paplašināt, pieņemot klāt
divu ietņu platumus. Dažus ve-
cos kokus paredzēts nocirst, lai la-
bāk būtu iespējams izveidot parka
celiņus, kā ari ziedu un krāšņumu
krūmu grupas ar strūklakām. Pil-
nīgi paredzēts ' nojaukt nelielo
jachtkluba mītni un laivu piestāt-
ni, pārceļot tās augšpus šosejas
tilta.

Skolēniem
sarīkojumu
apmeklēšanai
būs jāizprasa
skolas atļauja

Ģimnāziju un arodskolu direk-
toru konferencē apspriestos jautā-
jumus izlēmusi izglītības ministri-
ja, par ko vidusskolu direktors P.
Kūlis «Rīta» līdzstrādniekam

izteicās:
«Skolotājiem audzināšanā jā-

veic lielun atbildīgs darbs, bet
šajā darbā jānāk talkā ari skolēnu
vecākiem. Tomēr ļoti bieži skolo-
tājiem — klases audzinātājiem jā-
saņem pārmetumi no vecākiem par
skolotāju interesēšanos par skolē-
na mājas dzīvi. Bet skolas dzīvē
ne ikreizes skolotājs var labi no-
vērot un izsekot audzēkņu dažām
nevēlamām interesēm. Te jānāk
pretim skolotājiem bērnu vecā-
kiem. Skolai jānodibina ciešāka
sadarbība ar māju. Vismaz reizi
pusgadā klases audzinātājiem jā-
satiekas ar katra no sava klases
audzēkņa vecākiem.

Skolu direktoru konferencē se-
višķu vērību veltija pārrunām
meiteņu audzināšanas jautājumos.
Noskaidroja, kādēļ sieviešu ģim-
nāzijām praktiskā dzīvē nav biju-
si sevišķi liela piekrišana. Šeit
galvenā kārtā meklējami apstākļi
valodu mācību jautājumos, jo pa
lielākai daļai vecāki savus bērnus
nodod tajās ģimnāzijās, no kurām
nav sevišķu grūtību iestāties uni-
versitātē.

Kopmītnes pie Rīgas ģimnāzi-
jām nav sevišķi svarīgas, jo novē-
rots, ka skolēni labprātāk dzīvo
pazīstamās ģimenēs vai pie vecā-
kiem.

No revizijas vērojams, ka sko-
lēnu mācību līmenis ievērojami
kļuvis augstāks. Šogad pirmorei-
zi notiks abiturientu izlaidums pēc
jauniem plāniem un jaunām mā-
cības programām. Novērojumi
rāda, ka sekmes mācībās bijušas
teicamas. Kaut gan pagājušā ru-
denī mācības sākumu nācās drus-
ku novēlot, tas nav atstājis nekā-
du iespaidu uz skolēnu sekmēm.
Skolas uzsākušas vākt materiālus
skolu vēstures muzejam. Savus
materiālus skolu vēstures muze-

Noslepumainas
lidmašīnas Vidusjūrā

St. Parīzē, 8. martā.
(Pa tālruni pīkst. 2 naktī). Tan-
žerā šonakt saņemti holandiešu
tvaikoņa «Oranda» SOS signāli.
Tvaikonis ziņo, ka tas atrodas Vi-
dusjūrā Baleani salu tuvumā un
tam uzbrūk nezināma^ piederības
lidmašīnas. Kuģis grimst. V. G.

jam nodos arī izglītības ministrijas
būvniecības birojs, kas rādīs skolu
celtniecības attīstību atjaunotā
Latvijā.

Lai ierobežotu skolēnu izpalik-
šanu brīvajā laikā ārpus mājas, iz-
glītības ministrija tuvākā nākotnē
paredzējusi noteikt, ka skolēniem,
ziemas mēnešos atļaus uzturēties
ārpus mājas līdz pīkst. 21, vasaras
mēnešos līdz pīkst. 22, bet vasaras
brīvlaikā līdz pīkst. 23. Dažādu
sarīkojumu apmeklējumiem no
skolas būs jāizprasa īpaša atļauja.
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Rīgas
amatnieki cels
savu namu
Uzsāks adījumu un
latvisku mēbeļu eksportu

Rīgas amatnieku biedrības dele-
gātu pavasara kopsapulcē vakar
Amatu namā piedalījās ap 400 de-
legātu, pārvaldes locekļu un zeļļu
kopu vecāko. Sapulce godināja
45 mirušos biedrus un zeļļus.
Biedrības priekšnieks R. Pava-
saris, atklājot sapulci, pakavējās
pie svarīgākajiem notikumiem
amatnieku un biedrības dzīvē pag.
gadā.

Šogad vien biedrībā iestājušies
ap 900 biedru un patlaban tajā
apvienoti ap 2800 biedru, 1000 zeļ-
ļu un 600 mācekļu, kopā — 4400
Rīgas amaatnieku. Trūkst noteik-
tu skaitļu par patstāvīgo amatnie-
ku skaitu Rīgā, bet var teikt, ka
ap 25 proc. organizēti biedrībā.
Nākošā gadā biedrība cer šo pro-
centu dubultot.

Amatniekiem tagad pieejams arī

i proc. kredits no valsts ieguldī-
tām sumām amatnieku krājaizde-
vu sabiedrībās, kuras izziņas par
amatnieku kredītspējām un perso-
nīgām īpašībām ievāc no biedrī-
bām un to sekcijām. Tuvākā laikā
pēdējās biedriem izsūtīs sīkas ap-
taujas lapas. (Turp. 1. lpp)

Sākušās
pamiera
sarunas
Spānija

„Rīta" līdzstrādnieka specialziņojums
pa tālruni.

St. Parīzē, 7. martā.
Spānija patreiz ir ceļā uz pa-
mieru un tālāk uz mieru. Tā
šovakar stāvoklis Spānijas noti-
kumos raksturo daži franču
laikraksti. Pats svarīgākais, ko
šovakar var atzīmēt, ir tas, ka
Miacha jau pildīji s savu solīju-
mu censties panākt goda pilnu
mieru. Viņš pilnvaroji

^
plkv.

Kasado uzsākt ar nacionālistiem
miera sarunas. Jau pagājušā
naktī Kasado dažu virsnieku pa.
vadībā ar baltiem karogiem pār-
gājuši frontes līniju un ieradu-
šies nacionālistu štābā.

Ar ko viņi tur sastapusies un par
ko viņi runājuši, tas, protams, ta-
gad viss vēl ir noslēpums. Zi-
nāms tikai tas, ka šodien Kasado
atgriezies Madridē, informējis Mi-
achu un tad devies atpakaļ pie na-
cionālistiem turpināt sarunas.
Skaidrs, ka Miacha grib panākt
mieru visdrīzākā laikā. Tiklab
Kasado, kā Miacha ir veci virsnie-
ki un viņi vislabāk saprot, ka pre-
tošanās būtu patreiz velta asins iz-
liešana.' Madrides radiofonā šo-
dien pīkst. 11,30 runāja ļaunās re-
publikāņu valdības ārlietu mi-
nistrs Besteiro un plkv. Mēra. Pēc
tam radiofonā nolasīja Miachas
valdības uzaicinājumu komunis-
tiem pievienoties republikāņu ar-
mijai. Besteiro starp citu teica:
«Republikāņu karavīri, nacionālā
padome atrodas savā postenī —
Madridē. Bet neviens nezina, kut
atrodas aizbēgušā Negrīna valdība.

(Turp. 8. lpp.)
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Nosoda kalpoņu nodarbināšanu
bezbērnu ģimenēs

Kādas priekšrocības iegūs pilsēta strādnieki,
kas vasarā strādās uz laukiem

Lauksaimniecības kameras
prezidija sēdi vakar Jelgavā
Viestura piemiņas pilī kame-
ras ģenerālsekretārs agr. Sa-
HņŠ ziņoja, ka «Rītdienas zem-
tura» fondā «Latvijas Ekspre-
sis» Iemaksājis 100 ls. Prezidijs
turpināja apspriest jautājumu
par rain cel.štinu. Lai ražas
celtu vairāk kā !īdz šim, nepie-
ciešami radīt tādus apstākļus,
lai ux laukiem darba roku
skaits nesamazinātos. Ir kon-
statēts, ka pēdējos gados lauk-
srtrādnieces diezgan prāvā skai-
tā no laukiem ir pārcēlušās uz
pilsētām par kalponēm. 6ajā
nolūkā pārrunāja vairākus ie-
rosinājumus. Izsacīja vēlēša-
nos, lai mājkalpotāju algas pil-
sētā nepārsniegtu laukstrādnie.
ēu algas. Apsvēra arī ierosinā-
jumu par zināmas nodevas ie-
vešanu no mājkalpotāju algām
par labu tautas dzivā spēka
vairošanasfondam. Sevišķi ao-
tvēra to nevēlamo parādību
mūsu inteliģence,kad kalnones
nodarbina ari bezbērnu ģime-
nes.
Pārrunājot jautājumu par ti

darba spēka novietošanu uz lau-
kiem, kuri radīsies racionalizējot
un pārkārtojot ražošanu pilsētu
rūpniecībā, palielinot produkciju
ziemas mēnešos, bet vasara sašau
rinot, pie strādnieku atbrīvošanas
no darba rūnnieelbfi vasaras mē-
nešos, būtu jāizrauga lauku dar-
bam derīgākie strādnieki un jā-
raugās, lai šie strādnieki patiešām
ari izbrauktu un strādātu lauku
darbu. Tas būs panākams ar to,
ka visi lauku darbam noderīgie
strādnieki varēs novietoties lau-
kos calvenfi kārti caur Lauksaim-
niecības kameras darba birojiem,

slēdzot darba Ilgumus un paliekot
darbā līdz atvaļinājuma beigām.
Strādnieki, kas kārtīgi būs pildī-
juši noslēgtos darba Ilgumus, bau-
dīs priekšrocības rudeni pie uz-
ņemšanas darbā.

Nolēma izsludināt par mazpul-
ku desmitgadu darba atceres svēt-
ku dienu 4. septembri. Uz šiem
svētkiem uzaicinās ari pārstāvjus
no mūsu kaimiņzemēm, kā ari no

Ziemeļamerikas Savienotām Val-
stīm, kur vispirms radās mazpulku
kustība. Interesanti atzīmēt, ka
Amerikā guvusi lielus panākumus
Latvijas mazpulku filma, kuru uz
turieni nosūtīja pirms dažiem mē-
nešiem. Savienoto Valstu zemko-
pības ministrija to demonstrēs vi-
siem 48 Stātu mazpulkiem.

Atzina par vēlamu tuvākos ga-
dos sašaurināt bastarda āboliņa
sēklu ražošanu. Turpretim nopiet-
na vērība piegriežama ziemas vī-
ķu ražošanai kā blakus kultūrai —
ziemas rudziem. Tāpat arī peluš-
ķu, balto zirņu un balto ouou ra-
žošanai. Nolēma ziedot Brāļu ka-
pu komitejas Babītes nodaļai Brā-
ļu kapu izkoošanai 100 ls. Kame-
ras priekšsēdētājs R. Dzērve ziņo-
ja, ka akc. sab. «Bekona Eksports»
dāvinājusi kamerai gleznu.

Plosi nodomi
Rīgas satiksmē

'.ļdkuiM l. lpp.)

Līdz šim vispārslogotā līnija
bija 9. Lai uzlabotu Kustību šai
līnijā, Slokas ielā ieguldīs 3,5 km
garu apakšzemes kabeli, kas pa-
vairos enerģijas daudzumu un dos
iespēju laist apgrozībā vagonus
biežāki un pēc skaita vairāk. Tā-
pat jaunu kabeli ieguldī s ari 13.
līnijas ceļā un jau šovasar tram-
vaja satiksme šai līnijā kļūs garā-
ka posmā Sarkandaugavas tilts —
Mllgrāvis. Līdz šimkustība noti-
ka tikai līdz Sarkandaugavas til-
tam, jo nebija vajadzīgais enerģi-
jas daudzums.

Pārbūvējot Brīvības ielu, no-
klājot braucamā ceļā asfalta segu,
satiksmes valde 1. līnijas sliežu
ceļu no Matīsa ielas līdz Cēsu ie-
las galam pārcels uz gulšņiem,
kas dos gludāku vagonu ritējumu.
Tāpat pārbūvēs arī 4. līnijas sliežu
ceļu Kr. Barona ielā vairākos pos-
mos. Satiksmes pārkārtošana
Pārdaugavā sāksies tikai tad, kad
,galīgā vefdfi izstrādās Uzvaras
laukuma projektu.

Rīgas amatnieki cels
SAVU NAMU

(Bitumi 1. lpp.)

Noslēgumi biedrības priekš-
nieks norādija uz amatnieku sa-
nāksmēs vairākkārt pārrunāto
pensiju fonda lietu. Šāda fonda
pastāvēšanai nepieciešamo līdzek-
ļu sagādāšana prasītu no dalīb-
niekiem 20 līdz 40 ls lielas iemak-
sas mēnesi, kas amatniekiem nav
pa snēkam. Tomēr tuvākā laikā,
kad kamerai būs nosprausts amat-
nieku sa'mes anmērs, būs arī atro-
dams kāds ceļi pensiju fonda no-
dibināšanai.

Amatniecības kameras ģenerāl-
sekretārs Ed. Bisenieks norādija
uz dažiem svarīgiem sasniegu-
miem amatnieku dzīvē. Paplaši-
nātas izglītības iespējas un nodibi-
nāts ao 20 amatnieku papildu sko-
lu. Piešķirtas 3000 amatnieku
karšu, bet šogad pavisam pare-
dzams izsniegt 15.000. Pēc visu
karšu izsniegšanas, kameras rīcībā
būs arī jauna pilnīga amatniecības
statistika, kas atļaus regulēt amat-
nieku oienlūdumu atsevišķās noza-
rēs. Tā kā turomāk visos jautā-
jumos un priekšrocību piešķiršani
rēķināsies tikai ar organizētajiem
amatniekiem, biedrībās jau vēro-
jams, liels biedru pieplūdums. No
Ņujorkas saņemts piedāvājums,
kas dod iespēju eksportēt uz Sav.
Valstīm tautiskus adijumus. Nav
izslēgta ari iespēja izvest uz ārze-
mēm mūsu galdnieku ražojumus
— latviskās mēbeles.

Valdes sekretārs F. Ķesteris
sniedza pārskatu par biedrības
darbību 1938. g„ kasieris A. Lie-
piņš — par saimniecību un kasi,
sekoja palīdzības un bēru fonda
kultūras un revīzijas komisijas zi-
ņojumi. Pēc tiem sapulces pārska-
tus apstiprināja. Rudens kopsa-
pulcē pieņemto budžetu necildinā-
javēl par 27.500 ls, un 1939! e. bu-
džeta koņsumu noteica 94.450 ls.

Biedrības priekšnieks R. Pava-
saris, ziņoja par atslēdznieka ama-
ta meistara M. Ozola 1937. g. ru-
dens kopsapulcē iesniegto ierosi-
nājumu jauna biedrības nama cel-
šanai. Līdzšinējās telpas, biedrī-
bas darbībai paplašinoties patie-
šām kļuvušas par šaurām , un ir

laiks domāt par piemērota nama
celšanu. Namam būtu jātop par
Rīgas amatnieku vienības namu
un sabiedriskās dzīves centru. Na-
ma celšana prasa ilgus priekšdar-
bus, lai varbūt biedrības piektajā
pastivēšanas gadi — 1941. g. bei-
gās varētu likt ti pamatakmeni
Sapulce pieņēma priekšlikumu di-
bināt nama fondu un ieskaitīt tajā
1937. g. atlikumu — 19.150 18, ki
arī piekrita nama komisijas sastā-
dīšanai.

Par biedrības priekšnieku 1939
g. ievēlēja līdzšinējo R. Pavasari.
Tāpat līdzšinējos locekļus ievēlēja
valdē un revīzijas komisijā.

Atkal 2 tēvi darba namā

Tautas labklājības ministrijas
administratīvās komisijas priekšā
vakar stājās 24 alimentu nemak-
sātāji. Par savu bērnu un sievu
neapgādāšanu darba namā ievieto-
ja Egonu Bronteli un Voldemāru
Sakmani. Piespiedu darbos uz
Salaspils kūdras purviem nosūtija
Jēkabu Vanagu, Alfrēdu Ļipiņu,
Voldemāru Kratovski, Jāni Grab-
lovski, 2ani Lazdiņu, Aronu Zus-
mani, Artūru Mucenieku un Au-
gustu Šmitu. Astoņos gadījumos
panāca izlīgumu, bet pārējās lietas
atlika. Nākamās administratīvās
komisijas sēdes notiks 10. marti
Rēzeknē un 11. martā Daugavpilī.

Pirtī ierīkojis degvīna
tecinātavu
Rēzeknē, 7. martā. (Pa tāl-

runi). Kaunatas pag. policijas
kārtībnieks Baranovskis braucot
gar Betna saimniecību, kurā dzī-
vojis Jānis Rublevskis, novērojis,
ka no pirts izplūst dūmi. Pārbau-
dot, vai pirts nav aizdegusies, kār-
tībnieks tajā pārsteidzis Rublevski
tecinot degvīnu. Atrastas arī
mucas degvīna šķiedeņa, degvīna
tecināšanas ierīces un gatavs deg-
vīns. Rēzeknes miertiesnesis Rub-
levski sodiia ar 4 mēnešiem cietu-
mā un 1003 ls lielu akcīzes sodu.

Kāzas un bēres viena reizē
Rēzeknē, 7. marti. (Pa tāl-

runi). 90 g. v. Rēzeknes tirgotājs
atraitnis Meijers Zaharovs dzīvo-
t s kopā ar savām divām meitām.
Pēdējās nolēmušas precēties un
nolikušas kāzu dienu. Šovēsti no-
dodot vecajam tēvam, tas no uz-
budinājuma miris. Ti ki pēc ži-
-*u rituāla nedz bēres, nedz laulī-
ba» nav atliekamas, tad tās noti-
kušas reizē. Vispirms salaulāju-
šās meitas un tad apbedijuši tēvu.

Lopu mutes un nagu sērga
Vāciia mazinājās

Z. Berlīnē, 7. martā. Zem-
kopības ministrija šodien publicē-
jusi jaunākos datus par lopu mu-
tes un n&gu sērgu Vācijā. Patla-
ban vēl sl sērga. Ieskaitot Austriju
un Sudetiju, Vācijā plosās 5340
saimniecībās, ar to uzrādot jūta-
mu atslābumu pret 13.530 saim-
niecībām pagājušā gadā.

foadiļa
Rīgas pilsētas
1.SLIMNĪCĀ

No slimnīcas diētiskus
ēdienus varēs saņemt visi
rīdzinieki

Rīgas pilsētas vadība arvien
lielu vērību veltī pilsētas ārst-
niecības iestāžu uzlabošanai
Šīgada burdiets 1. pilsētas slim-
nīcai sasniedz pāri par 3337.000
ls. No tiem lielākas stirnas pa-
redzētas jaunu ārstniecības in-
strumentu iegādēm. Pēdējā
laikā plašā mēroga uzsākta vē-
ža slimību apkarošana. Ari 1.
pilsētas slimnīca iegādāsies šim
nolūkam — rādiju par 50.000
ls, kas domāts tikai slimnīcas
lietošanai
Lielākas pārbūves 1. pilsētas

slimnīcā šogad notiks divās ķirur-
ģiskās nodaļās, Rentgena kabinetā
un slimnīcas gaiteņos, kādam no-
lūkam budžetā paredzēti 121.600
ls. Ķirurģiskās nodaļas turpmāk
sadalīs sīkākās daļās līdzšinējo
lielo telpu vieti. kas traucējošiat-
saucāsuz slimību ārstēšanu. No-
daļās izbūvēs vannas izstabas un
mazgituves, ki arī pārkārtos cen-
trālo apkuri no tvaika uz siltūdens,
ar ko panāks vienmērīgāku telpu
apsildīšanuun novērsīs līdzšinējās
straujās temperatūras svārstību.
Gaiteņos pirbūvēs grīdu. Sienu
noklāšanai lietos glazētas klāj-
plāksnes un podiņus. Rentgena
kabineta papildināšanai izbūvēs
ugunsdrošu Rentgena filmu glabā-
tuvi.

Kā jauninājums jāmin papildi-
nājumi slimnīcas radio iekārtā.
Tau šogad katri nodaļā pie visām
slimnieku gultām ierīkos īpašus
klausāmos aparitus. Jaunās ierī-
ces izmaksās 15.000 ls un būs tādas
vienīgās pilsētas ārstniecības ie-
stādēs.

Lai uzlabotu slimnīcas kalpotā-
ju un slimnieku kopēju sastāvu,
jauni kursi pie slimnīcas . sāksies
maijā. Vecmāšu skolā mācības
sāksies aprilī. Stipri paplašināta
centrālā virtuve un iekārtas iegā-
dei atvēlēti 54.500 ls. Turpmāk
slimnīcas centrālajā virtuvē arī vi-
si Rīgas iedzīvotāji, kam ārsti pa-
rakstījuši diētu, varēs ēdienus sa-
ņemt par nelielu samaksu.

Zemgalieši
interesējas par kūdru

Bēnes patērētāju biedrība pat-
reiz būvē namu. Tajā iekārtos
priekšzīmīgu tirgotavu un darbi-
nieku dzīvokļus. Jauno namu pa-
tērētāju biedrība ceļ uz bij. kroga
pamatiem. Plašākā apkaimē pir-
mo reizi šāda veida būvē pielieto
arī kūdras izolācijas plates. Vakar
uz Bēni izbrauca akc. sab. «Kūd-
ra» direktors - rīkotājs un valdes

priekšsēdētājs J Mezaraups līdz
ar sabiedrības inženieru K. Pava-
saru, lai apskatītu jaunbūvi un in-
teresentiem sniegtu paskaidroju-
mus par kūdras izolācijas plašu
pielietošanu dažādos būvveidos.
Pie jaunbūves inž. K. Pavaaars
noturēja būvniecības paraugstun-
du, kuri noklausījis krietni daudz
lauksaimnieku no Bēnes, Sniķe-
res, Penkules un lies pagasta.

Bēni un tis apkārtni tāpat kā
visi Jelgavas novadi ļoti grūts ir
dedzināmi materiāla jautājums,
kāpēc arī patērētāju biedrība jau-
najā nami ierīkos centrālapkuri,
piemērojot to kūdras dedzināša-
nai. Par dedzināmās kūdras pie-
gādi interesējas ari pārējie lauk-
saimnieki, jo visiem tiem pat ža-
gari jāved no 15—20 km liela at-
tāluma.

Spriež par koku
pludlnSlanu

Jūrniecības departamentā, di-
rektora P. Stakles vadībā vakar
notika visu iekšējo ūdensceļu ra-
jonu pārziņu apspriede. Rajonu
pārziņi ziņoja, ka iogad pludinā-
šanai pieteikts mazāk koku kā ie-
priekšējā gadā. Marta beigas iz-
strādās sīkiku pludlniianaa plā-
nu. Pašlaik upēs ūdenslīmenis,
salīdzinot ar citiem pavasariem,
ievērojamāki zemāks, kāpēc koku
pludināšana būs jāpasteidzina.

„LATVIJA
kļuvusi tāda,
par kādu gājām
atbrīvošanas
cīņās"

Valsts Prezidents Kārlis Ul-
manis starp daudzajiem pateicības
un uzticības apliecinājumiem sa-
ņēmis arī sekojošus:

No Priekules brīvprātīgo
rotas atvaļindto karavīru biedrī-
bas: «1919. gada marta mēnesī kā
jaunekļi stājamies mūsu nacionā-
lās armijas rindās, šodien kā no-
brieduši vīri pulcējamies atkal
Priekulē, lai atcerētos savas pir-
mās vienības — Priekules brīvprā-
tīgo rotas 20 gadu formēšanas die-
nu, un lūdzam Jūs, augsti godā-
jamais Prezidenta kungs, pieņemt
mūsu sirsnīgākos sveicienus un
pateicamies,ka Jūsu vadībā Latvija
ir atkal kļuvusi tāda, par kādu gā-
jām atbrīvošanas cīņās.»

No Rencēnu piensaimnie-
ku sabiedrības jaunā nama iesvē-
tīšanas svinību dalībniekiem: «Šo-
dien esam sapulcējušies, lai iesvē-
tītu jauncelto Rencēnu koppieno-
tavas namu Rencēnu muižā un
priekā par padarīto darbu ar god-
bijību atceramies, ka Jūs, augsti
godājamais Valsts Prezidenta
kungs, šim namam esiet likusi pa-
matakmeni, noturēdami pirmos
piensaimniecības kursus 1904. ga-
di. Solāmies stridit un sekot Jū-
su norādījumiem, darot skaistas
savas sētas un stiprinot valsti.»

Latviešu biedrība Tallinā
Igaunijas neatkarības 21. gada die-
nā un valsts prezidenta Petsa 65.
dzimšanas dienā nodevusi 100kro-
nu ziedojumu Igaunijas Brīvības
pieminekļa celšanai Tallinā.
1. maljfi sāks darboties
bērnu sanatorija Cēsīs

Vakar veselības veicināšanas
biedrības tuberkulozes apkaroša-
nas sekcijas valde nolēma pārvest
likvidētās Ulbrokas sanatorijas
inventāru uz jaunizbūvēto Cēsu
«Gaujas līču» sanatoriju. Jauno
sanatoriju iesvētīs 30. aprilī, bet
darbību tā uzsāks 1. maijā. Sana-
torijā būs 70 gultu un tajā uzņems
bērnus ar slēgtām tuberkulozes
formām.

Romantiska Jauna pora
bēršanas bēdīg&s beigas

Ludzas apkārtnes lauksaimnie-
ka V. meita Brigita daudzināta
par daiļu un čaklu Jaunavu, kāpēc
viņai bijis daudz pielūdzēju. Jau-
navas sirdi beidzot savaldzinājis
turīgs zemgalietis, kas arī Brigitas
mātei bijis pa prātam. Līgavainis
ar līgavu ieradies pie mācītāja, bet
kad jau bijuši uzsaukti un nolikta
kāzu diena, jaunavas vecāki pēk-
šņi sākuši celt iebildumus pret
jauno viru. Jaunais pāris norunā-
jis bēgt uz Zemgali un tur salau-
lāties. Slepeni iejūguši zirgu un
jau sēdušies ratos, kad tos pama-
nijuši māiinieki un mēģinājuši
aizturēt. Visas pūles bijušas vel-
tīgas. Bēgšana tomēr beigusies
bēdīgi, jo traucoties lielā ātrumā
bēgļi iebraukuši grāvī, rati apsvie-
dusies un jaunais pāris dabūjis vi
rīgus ievainojumus. Līgavainis
ārstējas Daugavpils slimnīcā̂ bet
līgava mājās.

Zeme, kur valdība uzpērk
meitenes

P. Londonā, 7. martā.
Austrālijas valdība Ziemeļaustrā-
liji iekārtojusi vairākus punktus,
kuru vadītāji pilnā mērā uzskata-
mi par «meiteņu tirgotājiem».
Punktu vadītājus algo valdība un
viņu uzdevums ir uzpirkt no mežo-
ņu ciltīm mazas meitenes. Sīs mei-
tenes uz valdības rēķina nosūta
uz citām kulturālākām ciltīm vai
arī nodot audzinžšanā inteliģentās
ģimenēs. Kad meitenes pieaug,
valdība nosūta viņas atpakaļ pie
saviem piederīgiem. Tādā kārtā
Austrālijas valdība grib iepazīsti-
nāt mežoņu ciltis ar jaunākiem
civilizācijas sasniegumiem, jo cer,
ka meitenes, kas vairākus gadus
bū s baudījušas modernu audzinā-
šanu, atgriezušās savās ciltīs, ar re-
dzēto iepazīstinās ari pārējos cilts
locekļus, kas citādi par civilizāciju
neko negrib zinit.
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BARIKĀDES
MADRIDĒ

Ģen. Miacha pavēl noSaut dumpiniekus. — Negrins un
Delvaijo ieradušies Parīzē. — Franči aizzīmogo re-
publikāņu flotes lielgabalus.
(SSknms 1. lpp.)

Nacionālā aizsardzības padome
grib aizkavēt valdībag krišanu ko-
munistu rokās, kuri tiranizē tau-
tu. Cīņa ir uzsākta. Vieuīgā liku-
mīgā republikas valdība ir naci-
onālā aizsardzības padome.

Madridē stāvoklis pēc vienām
ziņām ir mierīgs. Komunisti gan
nocietinājušies divās ēkās, kurām
apkārt sacēluši barikādes, bet ka-
raspēks tos ielencis un tā kā viņi
ir pilnīgi izolēti, tad nekādu pre-
testību jaunajai valdībai tie izrā-
dīt nevar. Turpretī citas ziņas,
kas arī pienāk no Madrides, vēsta,
ka pagājušā naktī vairākas komu-
nistiski noskaņotas karaspēka vie-
nības sacēlušās pret ģen. Mi-
aehu. Naktī vietām notikušas nik-
nas sadursmes. Tālāk ziņo, ka vi-
sas komunistu organizācijas tagad
esot apvienojušāsun cenšoties vi-
siem iespējamiemlīdzekļiem sa-
botēt jaunās republikāņu valdī-
bas politiku. Ģen. Miachas valdī-
ba šodienizlaidusi uzsaukumu, ku-
rā pavēl nošaut visus komunistu
sacelšanās vadītājus, bet kareiv-
jusatbruņot.

Havass ziņo no Valensijas, ka
tur pagājušā naktī sperti zināmi
piesardzības soļi saziņā ar Mad-
rides jauno valdību. Karabinjeri
un trieciennieki okupējuši komu-
nistu un tiem tuvo stāvošo organi-
zāciju telpas. Nekādi starpgadīju-
mi nav notikuši. Vairākas perso-
nas apcietinātas. Līdzšinējais Va-
lensijas aimijas politiskais komi-
sārs Ortcga atkāpies no amata.

Nemieri norisinājušiesarī Kar-
tachenas, Mursijas, Gvadalacha-
ras, Kuenkas un citos republikāņu
garnizonos, kuru komunistiski no-
skaņotie virsnieki vadot sacelšanos
pret ģen. Miachas valdību. Mad-
ridē pēc šiem pašiem avotiem arī
šodien bijusi dzirdama stipra ap-
šaudīšanās. Satiksme pilsētā gan-
drīz pārtraukta, jo ielas aizspros-
totas ierakumiem un barikādēm.
Divos «mirušas» flotes
Bizertfi

Republikāņu karaflote šodien

ieradusies Bizertā. Sākuma to ne-
ielaida ostā, un visi 12 karakuģi
noenkurojās ostas priekšā. Vēlāk
tiem pretī izbrauca viens franču
kreiseris un 4 iznīcinātāji, kuru
pavadībā republikāņu karakuģi
tad arī ienāca ostā. Tūlīt uz tiem
ieradās franču jūrnieku sardzes,
kas aizzīmogoja munīciju telpas
un aizzīmogoja lielgabaliem atslē-
gas. Uz katra kuģa palika 1 fran-
ču virsnieks un vairāk desmiti
franču kara jūrnieku, kas apsar-
gā spāņu karakuģu apkalpi. Ta
visa palikusi pagaidām uz saviem
kuģiem. Interesanti atzīmēt, ka
Bizertas ostā jau rūsē no pasaules
kara laikiem ģen. Vrangeļa «bal-
tās armijas» karakuģi. kas arī pil-
soņukara laikā bija spiesti meklēt
tur patvērumu. Republikāņu ka-
raflote jau ir otrā, kas ļauj šajā
ostā sevi internet.

Ap 4000 republikāņu kara jūr
niekus ievietos koncentrācijas no-
metnē Karubas tuvumā, bet ap 20C
slimos un ievainotos — vietējā ka-
ra slimnīcā.

Tajā pat laikā Oranā šodien vi-
su dienu ierodas gan lielāki, gan

mazāki tvaikoņi, pat vienkāršas
buru laivas ar republikāņu jūras
virsniekiem un civiliedzīvotājiem.
No viņu neskaidriem izteicieniem
nekas nav secināms. Viņi tikai sa-
ka un apgalvo vienu — priekš vi-
ņiem karš esot izbeidzies. Ap-
mēram 50 republikāņu jūras virs-
nieku atteikušies palikt Oranā, bet
pieprasījuši viņus nogādāt uz jau-
no Mers-El-Kebiras ostu, rietumos
no Oranas.
Negāna neticamā
intervija

Tuluzā šorīt nolaidušās divas
pasažieru lidmašīnas, atvezdamas
24 spāņu republikāņu politiķus.
To starpā ir arī Negrina valdības
darba ministrs Regass, bij. mi-
nistrs Uribe, republikāņu aviāci-
jas,komandieris ģen. Ridals de
Sisneross un Listera brigādes ko-
mandieris ģen. Modesto. .

Bijušais republikāņu ministru
prezidents Negrins šodien ieradies
Parīzē un, kā ziņo daži laikraksti,
devies tālāk uz franču Alpiem,
kur it kā satikšoties ar bijušo re-
publikas prezidentu Asanju. Pa-
rīzē ieradies viņš tūliņ devies uz
Lionas staciju, no kurienes ai
Simplona ekspresi izbraucis tālāk,
jādomā — uz Sveici. Par to, kur
viņš būtu apmeties, pagaidām zi-
ņu trūkst. Bijušais ārlietu mi-
nistrs Delvaijo, arī ieradies Pa-
rīzē.

Ko viņš darīs tālāk, nav zināms.
Abi republikāņu varas vīri ceļoju-
ši kā privātas personas un pēc ie-

spējas mēģinājuši izvairīties no
ļaužu, it sevišķi žurnālistu uzma-
nības. Negrins Parīzes stacijā pat
nav izkāpis uz perona, bet gan
otrpus vagona pāri sliedēm skrie-
šus devies uz kādu sānu izeju.
Delvaijo augsti sacēlis apkakli
un platmali uz acīm nemanīts ie-
jaucies pūlī.

«Paris-soir» šovakar tomēr
sniedz sava līdzstrādnieka sarunu
ar Negrimi, kas tam bijusi ceļā uz
Parīzi. Negrins uzsvēris, ka arī
viņš citu neko nav gribējis, kā ti-
kai goda pilnu mieru. Tālāk Neg-
rins diezgan mīklaini norādījis uz
to, ka apvērsums Madridē noticis
ar viņa ziņu, jo viņš sapratis, ka
tikai Miacha var būt tas vīrs, kas
var panākt goda pilno mieru ar
nacionālistiem. — Parīzē šo pēdē-
jo Madrides apvērsuma izskaidro-
jumu, kādu sniedz Negrins, gan
stipri apšauba. V. G.

Anglijai nebūs
ārzemnieku leģiona
Lta. Londonā, 7. martā '

Kara ministrs Hors Beliša šovakar
angļu apakšnamā atbildot uz jau-
tājumu paskaidrojis, ka angļu val-
dība esot apsvērusi jautājumu par
ārzemnieku leģiona dibināšanu,
kurā ieietu galvenā kārtā dažādu
valstu, politiskie emigranti. Ang-
ļu vaMība tomēr šādas karaspēka
Vienības saformēšanu esot atzinu-
ši par neizdevīgu. Kara ministrs
piebilda, ka zināmos apstākļos po-
litiskie emigranti varot iestāties
regulārā angļu armijā.

Itāļi prasa republikāņu tlotes
atdošanu nacionālistiem

Lta. Romā, 7. martā. Ap-
skatot Spānijas notikumus, «Gior-
nale d'Italia» raksta, ka Negrina
atkāpšanās bez cīņas rādot, ka ko-
munisms Spānijā īstenībā nav
bijis populārs. Par jaunās
republikāņu valdības nolūkiem
pagaidām nevarot vēl noteikti
spriest. Zināms tikai tas, ka Ka-
sado jaukopš ilgāka laika apsprie-
dies ar nacionālās Spānijas valdī-
bas pārstāvjiem, lai vienotos par
padošanās noteikumiem. Bet ģe-
nerālis Franka pieprasījis pado-
šanos bez jebkādiem no-
teikumiem. Laikraksts saka,
ka uz Bizertu aizbēgušā republi-
kāniskās Spānijas flote esot neka-
vējoši jāatbruņo un jāizdod Fran-
ko valdībai. Itālija nevarot pie-
ļaut, ka republikāniskās Spānijas
flote ilgāku laiku uzturas Sicīlijas
tuvumā. _

Burgosas politiskās aprindās
par ziņām, kas pienāk no Madri-
des, uzsver, ka turienes notikumi
acīmredzot liecinot par republikā-
niskā režima sabrukuma pēdējo
stadiju. Nacionālistu aprindas Mi-
achas valdības nodibināšanā mēģi-
na saskatīt Francijas un Anglijas
iespaidu, lai pēdējā mirklī vēl pa-
nāktu kādu noteikumu pieņemša-
nu no ģen. Franko puses. Nacio-
nālā Spānija tomēr nevarot ielais-
ties ne uz kādām kombinācijām un
ģen. Franko nevarot slēgt kom-
promisus ar saviem pretiniekiem.

Ģen. Franko ar vislielāko uz-
manību sekojot Madrides notiku-
miem. Nacionālistu armijas štābs
esot spēris visus soļus, kādi varē-
tu kļūt nepieciešami notikumu tā-
lākā norisē. Esot noorganizēti va-
jadzīgie policijas spēki, kuri neka.
vējoties varētu uzņemties kārtības
uzturēšanas dienestu pēc Madri-
des ieņemšanas. Tāpat sagatavoti
arī pārtikas transporti galvas pil-
sētas vajadzībām. Karaspēks at-
rodoties pilnīgā kaujas gatavībā,
ja apstākļi prasītu militāras ope-
rācijas izvešanu pret Madridi.

Ierosina jaunas
ministrijas
dibināšanu

Spr-cial7 .ino.jums „Rītam" pa tālruni.

G. Talli'n ā, 7. martā.
Apspriežot nākamā gada budžetu,
parlamenta otrā kamerā ierosināts
jautājums par jaunas tirdzniecī-
bas - rūpniecības ministrijas dibi-
nāšanu, kas pēc skaita būtu des-
mitā ministrija. Saimnieciskās
aprindas izteikušās par šādas mi-
nistrijas vēlamību, jo tirdzniecī-
bas un rūpniecības lietas finansu
ministrija, kas pārzina valsts
saimniecību, nevarot pietiekoši la-
bi kārtot. Valdības aprindās jau-
tājums arī pārrunāts, bet nav vel
izlemts. Ja principā arī nebūtu ie-
bildumu pret jaunas ministrijas
dibināšanu, tad tomēr jāatduras
uz svarīgu šķērsli — jauniem lī-
dzekļiem, ko prasītu ministrija.
Līdz ' l929. gadam jau pastāvēja at-
sevišķa saimniecības ministrija,
bet taisni taupības dēļ to apvieno-
ja w:? faoanstiBamistrjiu, i R.

Vācu lidmašīnas atliekas Alpos
Lidmašīnas atliekas un 10 pārogļojuš ies līķi, ko šinīs dienās atrada Franci
jas Alpos. lidmašīna izrādījusies par vācu satiksmes lidmašīnu, kas ātra

dusies ceļā no Barselonas uz Berlīni.

Igaunija ievedīs
ungāru laukstrādniekus
Specialziņojums „Kitam" pa tālruni.

G. Tallinā, 7. martā.
Lauksaimniecības kamerā pārru.
nāts jautājums, vai Igaunijā ne-
varētu ievest laukstrādniekus no
Ungārijas. Prāgā pašlaiknoorgani-
zēta komiteja, kas pārzina ungāru
ieceļošanu no Čekoslovakijas. Šīs
komitejas biroja vadītājs Gēza
Brauers bija Tallinā un ierosināja
jautājumu par ungāru laukstrādJ
nieku ievešanu. Lauksaimniecības
kameras direktors pašlaik atrodas
Polijā, kur noskaidro poļu lauk-
strādnieku ievešanu, bet iespē-
jams, ka viņš no Varšavas dodas
tālāk uz Prāgu, lai ievadītu saru-
nas par ungāru laukstrādnieku
līgšanu lauku darbiem Igaunijā.

J.B,

Savienotās
Valstis
pārbaudīs aiz-
sardzību pret
uzbrukumu no Eiropas

St. Parīzē, 8. martā. (Pa
tālruni «Rītam» pl. 2 naktī). No
Vašingtonas ziņo, ka Savienotās
Valstīs no 17.—22. aprilim notiks
jauni ārkārtīgi plaši flotes manev-
ri. Manevru vieta šoreiz būs
Jaunanglijas piekraste, un tajos
pārbaudīs aizsardzību pret iespē-
jamu ienaidnieka desanta izcelša-
nu no Eiropas. Šādsmanevru mēr-
ķis Savienoto Valstu flotē nāk
priekšā pirmoreizi un tas tikai lie-
cina, ka Ruzvelts arī praktiski grib
sagatavoties aktīvai līdzdalībaiEi-
ropas politiskajos notikumos. Lie-
lajos manevros piedalīsies 200 lid-
mašīnu, 15 kreiseru un lielāks
skaits dažādu citu flotes vienību.

V. G.

Dancigas un
Polijas konfliktu
likvidēs
tuvākās dienās
Lta. Varšavā, 7. martā.

Par notikumiem Dancigā, brīvpil-
sētas valdība piesūtījusi Polijas
ģenerālkomisāram vēstuli, kurā
lūdz poļu valdību ieņemt stāvokli
attiecībā uz poļu studentu sapul-
ces pieņemtiem lēmumiem. Uz šo
vēstuli Polijas ģenerālkomisārs
atbildējis, ka Polijas valdībai savu
uzskatu izteikšanai neesot jāņem
palīgā studentu rezolūcijas un ka
Polijas viedoklis visos Dancigas
jautājumos brīvpilsētas valdībai
esot labi zināms. Reizē ar to Po-
lijas valdība izteikusi cerību, ka
Dancigas senāts pieliks visas pū-
les, lai atjaunotu labas savstarpē-
jas attiecības.

No neoficiāliem avotiem ziņo,
ka Dancigas valdība ar šo atbildi
esot apmierināta. Tādēļ ir iespē-
jams, ka konflikts būs likvidēts
jau tuvākās dienās.

Lebrēna kundze 3 Londonas
dienām pasūtījusi 12 tērpus

N. Parīzē, 7. martā. Parīzes
laikraksti aizvien vairāk nodarbo-
jas ar Francijas republikas prezi-
denta un viņa' kundzes Londonas
braucienu. «Matin» zina vēstīt, ka
prezidenta kundze pasūtījusi vai-
rākos labākajos Parīzesmodes na-
mos ne mazāk kā 12 tualetes trīs
viesošanās dienām. Ļoti uzmanī-
gi un rūpīgi esot izraudzīti vakara
un galā sarīkojumu tērpi. Paš-
laik Lebrena kundze esot ļoti aiz-
ņemta ar šo daudzo tualetu pie-
laikošanu. Francijas republikas
prezidents Lebrens (ar īpašu cit-
kārt tērpa jautājumos ārkārtīgi
stingrā Anglijas galma atļauju)
būšot tērpties frakā (kaut gan šo
apģērbu uzskata par ļoti demokrā
tisku) un nevis galma pieņemša
nās tradicionālajās īsajās biksēs,

GANDIJS
uzvarējis
un dzer
apelsīnu sulu
Lta. Bombejā, 7. martā.

(Reuters). Gandijs šodien ieņē-
mis glāzi apelsīnu sulas, tā pār-
traukdams savu badošanos, kas bi-
ja ilgusi vairāk kā 4 dienas, pēc
tam, kad bija izlasijis Raikotas
maharadžas Takores vēstuli. Rai-
kotas maharadža tagad apsolijis
pildīt savu solījumu un nodibināt
Raikotā' likumdošanas orgānu.

Papildus ziņo, ka Gandijs pie-
ņēmis Indijas vicekaraļa uzaicinā-
jumu ierasties Jaundelhijā uz per-
sonīgām sarunām. Gandijs uz
Jaundelhiju izbrauks tiklīdz būs
atguvis spēkus. Vicekaralis apso-
lijis Gandija apsūdzību pret Rai-
kotas maharadžu celt priekšā In-
dijas virsprokuroram, kā arī to
darīt, ja nākotnē izceltos domstar-
pības ap dažādu reformu ierosinā-
jumiem. Gandijs priekšlikumu
pieņēmis ar noteikumu^ ka ievē-
ro arī citas viņa prasības. Viceka-
ralis tālāk paziņojis Gandijam, ka
rūpēšoties par to, lai Raiko-
tas maharadža pildītu savus
s o 1i ju mu s. Raikotā atbrīvoti
visi indiešu nacionālisti, kas bija
apcietināti pasīvās pretošanās dēļ.

Rumānija
sērās
Lta. Bukarestē, 7. martā.

Rumānijas ministru kabinets šo-
dien sanāca uz sēru sēdi mirušā
ministru prezidenta un rumāņu
ortodoksālās baznīcas galvas Miro-
ņa Kristeas piemiņai. Jaunais mi-
nistru prezidents Kalinesku (līdz-
šinējais iekšlietu minstrs) cildinā-
ja mirušā valstsvīra piemiņu. Bu-
karesta un citas Rumānijas pilsē-
tas šodien jau no rīta tērpušās sē-
ru rotā. Visās baznīcās notiek
svinīgi sēru dievkalpojumi.

Baznīcas aprindas patlaban no-
darbina jautājums par vēlēšanu
kārtību jaunā Rumānijas baznīcas
galvas izraudzīšanai. Saskaņā ar
satversmi patriareha vēlēšanās jā-
piedalās arī parlamenta delegā-
tiem. Tā kā parlaments Rumānijā
atlaists, domā. ka parlamenta lo-
cekļu vietā vēlēšanās piedalīsies
rumāņu nacionālās atdzimšanas
frontes pārstāvji. Pagaidām ru-
māņu baznīcas patriareha pienā-
kumus izpildīs Moldāvijas bīskaps
Nikodins.

Priecīgs notikumsSpānijas
troņmantinieka ģimenē

N. Romā, 7. martā. Spānijas
troņmantnieka Don Huana sievai
Austrijas princesei Marijai vakar
piedzimusi meita. Priecīgo noti-
kumu tūlīt paziņoja Spānijas eks-
karalim un ekskaralienei. Pēc
pēdējām ziņām māte un bērns
esot spirgti un veselu

Arī Džekijs bīstas kārai
Savā civilās aizsardzības programā
angļu valdība nav aizmirsusi arī Dže-
kiju — zooloģiskā dārza šimpanzi.
Attēlā — Džekijs mēģina izdibināt
lielo noslēpumu par gāzes maskas

valkāšanu.
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Viņu mīļa piemiņa paturēs ļ

būvniecības akciju sabiedrība
„l n ž. A. R A Z U M 5" ?

:M

Krievu-Francu gumijas, gmtaperčas Un telegrāfa
piederumu fabriku sabiedrības zem firmas

«PROVODIflKS »
likvidācijas komisija

pagodinās uzaicināt paju īpašnie-
kus uz

pil sapulci
1989. g. 1. aprilī, pīkst. 14, Rīgā, sabiedrības
telpas, Ganību dambi Nr. 27.

Dienas kārtība:
1. Sapulces «mata personu vēlēšanas.

2. Sabiedrības darbības pārskata, notikušo lik-
vidāciju un 1988. g. bilances pārbaude un
apstiprināšana, kā ari budžeta realizēšanas
pārbaude un apstiprināšana par minēto gadu
un visu no sl ziņojuma, pārskata, bilances un
budžeta realizēšanās izrietošo jautājumu ap-
spriešana.

3. 1988. gada peļņas sadalīšana.

4. Sabiedrībai, resp. likvidācijas komisijas 1989.
un event. turpmāko gadu budžeta un darbī-
bas plāna pārbaude un apstiprināšana.

5. Instrukcijas likvidācijas komisijai.

6. Dažādi jautājumi un priekšlikumi.

Piezīme: Saskaņā, ar sabiedrības „Pro-
vodņlks" statūtu 60. §, lai iegūtu tiesības pieda-
līties pilnā sapulcē ar balsošanas tiesībām, paju

- uz uzrādītāju vai kredītiestāžu kvītis par paju
nodošanu uzglabāšanā vai Ieķīlāšanu jāiesniedz
likvidācijas komisijai vismaz 7 dienas pirms vis-
pārējās sapulces sasaukšanas. Likvidācijas komi-
sija lūdz kvītis vai attiecīgās apliecībās uzrādīt
paju numurus, atzīmējot, vai tie ir paji, vai pa-
gaidu apliecības. Paju pieteikumi jāizdara vai jā-
piesūta sabiedrības kantori Rīgā, Ganību dambi
Nr. 27, darbdienās no pīkst. 10—12.

LIKVIDĀCIJAS KOMISIJA.

Šī gada 4. martā miris

Linu centralnoliktavu galdnieks

I Indriķis Steinblums I
Af

F. M.
Unu un kaņepāju monopola uzņēmuma -ģ
pārvaldnieks un darbinieki

98

Babītes lauksaimnie-
cības mašīnu koplieto-
šanas biedrība „ROSl-
BA" 1939. gada 19.
februāra kārtējā pilnā
biedru sapulcē

nolēmusi
likvidēties,

kamdel, saskaņā ar šis
b-bas statūtu 62. §, uz-
aicina visus biedrības
debitorus un kreditorus
nokārtot savas saistības
ar biedrību un pieteikt
prasības viena mēneša
laikā, skaitot no sludi-
nājuma dienas «Valdī-
bas Vēstnesi".

Visas prasības Jā-
pieteic biedrības valdei,
kuras sēdeklis atrodas
Babītes pag. Kllvjos.

^?nSLIMIEM, DARBA PĀRPŪLĒTIEM UN
REKONVALESCENTIEM

Med. peldes (ogļskābes, skābekļa u. L t.), dūņu
kompieses, masāža, diatermija, kalnu saule, elek-
trizācija.

? M — I tachtas, divānus, kuše-
llflOnAlOC tes > zāles earnit., skap-
IVIvVVlvJ Jus. srultas, spog., buf.,

galdus, krēs'us, rakstam-
gald., ki ari veselas dziv. iekārtas, veikala
stikla skapji, bufetes un ledus skapji u. c. no
paša noliktavas izdevīgi pirk-
siet pie

Jāņa Vītolīņa
Rīgai 1 stac. (tiltam otrā pusē, pa labo ro-
ku), pie Centrāltirgus gaļas vairuma pavil-
jona; tālr. 27192. Lūdzu izgriezt un uzglabāt.

Mūsu aģents

I AleksandrsKuzņecovs 1
miris š. g. 7. marts

" I
' Mijā piemiņā viņu paturēs

ļ Tirdz un rūpn.
A
/s //M^VlM» I

? valde un darbinieki H

%sJL MMI msJĒ
Kases tālr. 22405. Kases tālr. 22261. Kases tālr. 27334.

Tresd. 8. martā, 19.80 T .rf 8 m.lg M .:. ..
ĻAUNAIS GAKS 2ļSL\*L ' TreŠd'" nĶttĶ ' 1980

Biļ. no Ls 0.20—1.50 " Stepam PĒRS GINTS
Ceturtd. 9. martā 19.80 ar M "reohmanI-8t«i. Bn0.80—2.80;

Bil no*L?° 080-2.50. jell. M. Vētru, A. Kak- ceturtd. 9. martā, 19.8f
Piektā. 10. martā 19.80 Sf1

n,
T,„ t ..,)_. . PĒRS GINTS

^-ļfiDerīga A^SttB*> ** 0.30-2.80.

Bil no Ls 0.20—1.50. fai,ete- Piektd. 10. martā, 19.80
Sestd. 11. martā, 15.80 Ceturtd., 9. martā 20 PĒRS GINTS
skolnieku C 2. abon. pasaulslavenā pianista Bil. no Ls 0.8o—2.80

BĒRNU BĒRNI VALTERA RUMMEĻA
Biļ. no L» 0.20—1.00, KONCERTS Sestd. 11. martā, 19.30
garderobi ieskaitot. BiJ. no L» 1, -7,—. MELDERMEITINA

pīkst. 19,80 puse. lerob. skaitā. Bil. no Ls 0.30—2.30,
MlLE8T

NEPRATS Pi«ktd. 10. martā, 19.30 3MsU pusC'

BiJ. no Ls 0.20—1.50. M "££*?**" «, Svētd. 12. martā, 14.00
Svētd. 12. martā, 14.00 Vhi m va^T *

"^" lžtā
lZrad§

KARALIENES K.ktl?., "* A" VADONIS MUNTE
VIKTORIJAS £l"2 -, „ .„. BiJ. no Ls 0.20—1.—;
JAUNĪBA fic ?emh .w»(^~"~' «arderobi ieskaitot

BiJ. no Ls 0.20—1.50. pusc - lerob - ««aitā. »
pīkst. 19.30 Sestd. 11. martā 19 80 Plkst> l9 3°
ASMODEJS ZILA MASKA MELDERMEITINA

BiJ. no Ls 0.40—8.00, BiJ. no Ls 0.40—8.50; BiJ. no Ls 0.40—8.00,
derīgas puscenu kartes, pusc. lerob. skaitā. puse. ierob. skaiti.

Bija*» ksses atvērtas darbdienās no pl. 11—18 un no pL 16—90,
svētdienai no pīkst. 11—14 un no olkst 17—20

Galvas pilsētas Rīgas Uzņēmumu
valde

rakstlskA sacensībā Izdod:

74.795 mtr. to akmeņogļu piegādi
dažādām pilsētas iestādēm,

Noteikumi saņemami Uzņēmumu valdi, Zigfir,
Meierovica bulv. 8, istabā 4.

Piedāvājumi iesniedzami turpat, istabā 2, —
līdz 1939. g. 28. martam, pīkst. 11.00.

L 6145.

Aizrādījums
Nodokļu departamenta laikr. „Rīts" 5. marta

64. num. ievietotā sludinājumā par sacensību
degvīna pārvadāšanas darbu izdošanā Rīgā un
izdales punktiem provinci, drošības naudas lie-
lumam jābūt ne Ls 500.—, bet gan Ls 1.000.—
(I vienībai) un Ls 300.— (II vienībai).

Rīgā, 1989. g. 7. martā.
VICEDIREKTORS.

L 6170.

Tālruņi:
Kase ......28959
Direktors .... 34145
Administrācija . 21331

MARTS 1939.
Pēdējs un

labākā
sezonas programā.

ar
Reidos pērtiķiem

un
? UNUSU ?

Sākums pl. 8 vak.



PATIESĪBAS,
ko atklāj saimniecība

Kā notiks un ko dos Vidusjūras telpas
problēmas atrisinājums

Ievērojot to, ka karš Spānijā
tuvojas galam un ka vēl arvien
īstas skaidrības nav par to, kā at-
risināsies un kādu virzienu ņems
itāļu - franču un itaļu-angļu turp-
mākās attiecības, kuru galvenā
problēma ir jautājums par noteik-
šanu Vidusjūrā un tai pieguļošā
telpā, ir interesanti ieskatīties ta-
nīs saimnieciskajos noslēpumos,
kas Itāliju kā visieinteresētāko šīs
jūras un telpas saimnieci saista ar
viņai tuvākajām zemēm.

Lai jautājumu pareizi nostādī-
tu, iziesim no itāļu paceltās prob-
lēmas, ka Vidusjūra Itālijai esot
vita, t. i., dzīvības jautājums, ka-
mēr Anglijai un Francijai tā esot
tikai via — ceļš uz kolonijām. Ko
par šo tēzi saka itāļu saimniecības
politika un prakse?

Kur slēpjas smaguma
punkts

Protams, sliktākā gadijumā
Anglija satiksmi ar Indiju un Tuvo
austrumu naftas avotiem var uz-
turēt apkārt Kapa ragam. Tāpat
Francijai uz Ziemeļafrikas koloni-
jām Gibraltārs nav vienīgais ceļš.
Vidusjūra abām lielvalstīm ir ti-
kai parocīgāka, stratēģiski nozī-
mīgāka un vēlama ari zemēm,kas
tai pieslēdzas.

Cik Anglijai un Francijai jo-

projām svarīga loma Balkānu un
citu Vidusjūras telpas valstu saim-
niecībā, rāda tas, ka Itālija jau tī-
ri tautsaimnieciski vien nemaz ne-
spēj tās atvietot.

Skaitļi rāda, ka Itālijas ārējās
tirdzniecības kopapgrozijumā vi-
sas Vidusjūras piegulošās valstis,
ieskaitot Franciju, ieņem tikai 15
proc. un ka itāļu tirdzniecības bi-
lance ar tām ir pasīva. Tautsaim-
nieciski tas, šķiet, arī gluži dabis-
ki, jo kā Balkānu valstīm, tā Fran-
cijai un Spānijai ar Itāliju ir diez-
gan līdzīga saimnieciskā struk-
tūra. Visas minētās zemes ieved
un izved galvenākārtā vienas un
tās paļas preces. Tā tad kaut kā-
dus brīnumus te gaidīt gluži vel-
tīgi.

Pavisam citu ainu rāda Itālijas
saimnieciskie sakari ar valstīm,
kas atrodas tālāk no Vidusjūras
un kas dod 85 proc. no itāļu tirdz-
niecības kopoperācijām. Tās ir
Anglija, Vācija, Savienotās Val-
stis un Dienvidamerika. īpaši pē-
dējās nozīme Itālijas apgādē ar
jēlvielu arvien pieaug. No Vidus-
jūras valstīm vislielākais svars
itāļu saimniecībā pieder Ēģiptei,
kas Itālijas kokvilnas fabrikas ap-
gādā ar ražojumu, kas ir galvenā
Ēģiptes eksportprece.

Ko itāļiem var dot Spānija
Kas attiecas uz Spāniju, , tad

ari tās 'saimnieciskā struktūra
krietni vien atgādina Itālijas. Spā-

' m m mm mm — *%* mmmmm

nija galvenā kārtā izved augļus,
vīnus, tekstilražojumus, vilnu un
risu, visu to kā itāļiem nevajaga.
Šinī ziņā Anglijai un Vācijai Spā-
nijas ārtirdznieclbā daudz lielāka
nozīme. Lai minam tikai ievēro-
jamos olīveļļas ievedumus Vācijā
no spāņu zemes. Ari Spānijas rū-
dām Anglija un Francija ir daudz
lielākas noņēmējas kā Itālija.

Par Balkānu un citu Vidusjū-
ras telpas valstu mazo nozīmi Itā-
lijas saimniecībā liecina arī tas, ka
tanīs nav notikuši lielāki itāļu ka-
pitāla ieguldījumi, izņemot vienī-
gi Ēģipti. Tāpat uz tām nav noti-
kusi redzama itāļu izceļošana.

Statistika rāda, ka itāļu skaits
Dienvidslāvijā, Turcijā, Grieķijā,
Spānijā, (izņemot, protams, kara-
vīrus) kopā nepārsniedz 100.000,
kamēr Francijā, ierēķinot arī
Tunisu, dzīvo pāri 1,5 milj. itāļu.
Savienotās Valstis itāļu skaits
svārstās ap 4,5 milj. un Argentīnā
un Brazīlijā — 3,6 milj. Arī Itā-
lijas kuģniecības satiksme ar pē-
dējām valstīm ļoti dzīva.

Viss tas liecina, ka Vidusjūras
telpa saimnieciskā ziņā Itālijai nav
un arī nākotnē nebūs dzīvības
jautājums. Citādi jau ir ar Itāli-
jas Āfrikas apgabaliem, ar ku-
riem Vidusjūra tai ir vienīgais sa-
tiksmes ceļš. Tāpat liekas, ka Itā-
lijas vitālās intereses daudz ciešāk
ar Vidusjūras telpu saistās, kā
ar Atlantijas okeāna ceļiem un
Dienvidamerikas izejvielu avo-
tiem.

No tā jāspriež, ka Vidusjūras
problēma slēpjas nevis saimnie-
ciskā, bet gan politiskā un stratē-
ģiskā plāksnē un tās nostādīšana
un atrisināšana ir ne rūpnieka un
tirgotāja,bet gan diplomātaun ka-
ravīra uzdevums. Svarīgu lomu
te var spēlēt ari senāsRomas va-
renības atjaunošanas alkas, kas
reiz zem sava sceptera turēja vi-
sas zemes, kas vien piekļāvās Vi-
dusjūrai.

Joma *jilaAomanA
(36. turpinājums.)

«Pašreiz tam nav nozīmes,» nepacietīgi
viņu pārtrauca Ringlends. «Es jūs jautāju,
kas notika, kad Vaskezs ienāca istabā?»

«Artūrs pienāca pie mana rakstāmgalda.
Vai es nevarot uz bridi pārtraukt savu
darbu? Viņam esot man kas svarīgs sa-
kāms ... Es tūlīt neatbildēju, jo es tieši
šinī acumirklī rakstiju šo svarīgo atzīmi.
Tad viņš piegāja pie loga, kas pašreiz stāv
vaļā, un to atvērdams pabīdija uz augšu. Es
dzirdēju vieglu šņākšanu, Artūrs satvēra
kreisos sānus un kā ārprātā izskrēja gaite-
ni .. . Es domāju, ka tas ir viss.»

Ringlends uzmanīgi aplūkoja logu, pēc
tam viņš paveda Rīdingu mazliet sāņus un
klusi teica: «Es tev lūgšu divas lietas,
Frank: Vispirms, Katrine pašreiz atrodas
zirgu aplokā. Paziņo viņai saudzīgi par
Artūra nāvi. Un pēc tam aizvilini savu tē-
voci uz templi. Es šeit gribu visu pamatīgi
pārmeklēt.» «.

Rīdings mulsi palūkojās draugā. «Es
zinu, ko tu domā, Vinston, bet es nevaru un
negribu ticēt šādai varbūtībai. Kā gan va-
rēja nogalināt nabaga Artūru?»

_ «Ja es nemaldos, tad atkal ir izlietota
pūšamā caurule.»

«Kur tā ir?»
«Es nezinu.»

«Logs bija vaļā. Tā tad bulta šauta no
ārpuses.»

Mazliet nepacietīgi Ringlends atbildēja;

«Tagad nav īstais laiks runāt par šādām
varbūtībām. Es tevi lūdzu — azej pie Kat-
rines. Tad vismaz vienu stundu uzkavējies
ar tēvoci templī vai kur citur. Es gribu šeit
netraucēti visu pārmeklēt — galvenā kārtā
Toņa istabu.»

Rīdings neizpratnē palūkojās uz viņu,
«Es taču tev jaureiz teku, ka šādām aiz-
domām nav ne mazākā pamata. Es nemaz
nespēju iedomāties, kā varēja nogalināt Ar-
tūru.»

Mazliet nepacietīgi Ringlends raisījās
no viņa vaļā. «Tagad nav laika pārrunāt
tādas lietas. Aizved savu tēvoci vismaz uz
stundu un neaizmirsti, ko mēs toreiz noru-
nājām — mēs nedrīkstam noslēpt to, kas
varētu radīt aizdomas pret vienu vai otru
tuvu cilvēku.»

Kasnotiekradiofonā/
tā būs jautājušidaudzi radioklausītāji,
dzirdēdami skaļruni pazīstamas balsis,
bet neredzēdami šo balsu īpašniekus
Šī neredzamā pasaule tagad kļūs re-
dzama, jo par radiofonu sarakstīts ro-
māns, kurā attēlota kāda mīlestība, kas
norit aiz radiofona nama sienām.

Romānu tuvākās dienās
sāks iespiest «Rīts»

Likās, ka Rīdings cīnās pats ar sevi,

pirms viņš teica: «Vinston — tēvocis Tons
un Katrine ir vienīgie cilvēki visā plašā
pasaulē, kurus es mīlu. Tu nevari piepra-
sīt lai palīdzu savākt pierādījumus pret

vienu no viņiem. Tikai būdams pilnīgi pār-
liecināts par tēvoci, es tev šoreiz paklau-
sīšu.»

Ringlends izliecās pār loga malu un uz-
manīgi aplūkoja zemi. Pēc tam viņš ar
kalpa palīdzību aiznesa Artūra līķi uz is-
tabu, kurā meksikānis vienmēr mēdza ap-
mesties, kad bija viesis ielejā.

Ringlends vēlreiz uzmanīgi aplūkoja rē-
tu. Bulta bija sasniegusi Artūru no kreisās
puses un iestrēguši padusē. Niknās dusmās
Ringlends sažņaudza rokas. «Man to vaja-
dzēja zināt, vai vismaz iedomāties.»

Izejot no istabas, Ringlends satika Kat-
rīni, bālu un noraudājušos. «Vai tiešām
vairāk nav nekādu cerību? Franks man vi-
su izstāstīja.»

«Nē, Katrln, attiecībā uz Vaskezu mums
vairs nav ko cerēt.» Palūkojies meitenes
acis, viņš vēlpiebilda: «Vairāk es jumsne-
kā nevaru teikt.»

Šinī acumirkli pie viņiem pienāca Rī-
dings un ar drebošu roku aizdedzināja ci-
gareti. «Tēvocis un es — mēs aiziesim līdz
templim. Pēc stundas būsim mājās.»

Ringlends paloci ja galvu. «Tas ir saprā-
tīgi no tavas puses, Frank. Artūram mēs
vairs nekā nevaram palīdzēt.» Viņš paņē-
ma Katrīni pie rokas un izveda meiteni
saulē. «Kur ir Flašertijs?»

«Templi.»
«Es redzēju, ka viņšstāvēja jums līdzās,

pirms notika nelaime. Kad tad viņš aizgā-
ja prom?»

«Tūlīt pēc Artūra ierašanās.»
«Vai jums likās kas aizdomīgs?»
«Nē, nekas. Flašertijs bija pat jautrāks

kā parasti.»
«Vai jūsredzējāt, pa kādu ceļu viņšaiz-

gāja?»

«Nē, es biju pagriezusi muguru.»
«Vai Artūra kliedzienu jūs ari nedzirdē-,

jāt?»
«Nē, es biju zirgu aplokā un par noti-

kušo uzzināju tikai no Franka.»
Ringlenda acis sekoja vientuļās tekas vi-

jumiem stāvajā pakalnē. Haciendā pašreiz
bija tikai kalpotāji... Viņš palūkojās
pulkstenī un no jauna pievērsās meitenei.
«Vai jūs būtu ar mieru tagad doties manis
dēļ uz Mercedu?»

«Ja un vislabāk tūlīt. Es nespēju šeit iz-
turēt ilgāk. Nāve glūn uz mums. Acteku
lāsts piepildās!»

Ringlends satvēra meitenes roku. «Kat-
rine, mīļā, nelaužat velti galvu par acteku
lāstiem un teikām. Visu, kas šeit noticis,
ir izdarijuši tikai dzīvi cilvēki. Jums vis-
labāk būtu par to nemaz nedomāt.»

Katrine atbildēja izmisuma pilnā balsī.
«Vinston, man bail pašai no savām domām.
Ja arī jūs ...»

Ringlends apskāva meitenes plecus un
aizveda viņu pa mazu sānu teku. Zem ne-
liela krūma viņš ar papēdi atkasija zemi un
izņēma mazu metāla plāksnīti, uz kuras bija
uzraksts: «A. S. V. slepenpolicija.»

«Sī mazā lietiņa, lai stiprina jūsu uzticī-
bu. Katrīne. Es apraku šo savu dienesta

nozīmi, kad ierados ielejā. Tagad jums būs
vieglāk man ticēt, ka es kanjonā neiera-
dos kā bēglis, bet gan, lai veiktu zināmu
uzdevumu. Izpildot savu pienākumu, man
vajadzēja nošaut šos divus cilvēkus Vuo
mingā. Viņi bija noziedznieki. Sim noti-
kumam nav nekāda sakara ar manu ieraša-
nos ielejā. Zuans Akvila Mercedā ir mek-
sikāņu policijas ierēdnis.»

^Turpinā jums sekosi

Dienā nogulda 60.000 ls
Pasta krājkases februāra pārskats kā

tekošu rēķinu, tā art noguldījumu ope-
rācijās uzrāda ievērojamu pieaugumu.
Noguldījumu atlikums tekošos rēķinos
pieaudzis par 2,3 milj. ls. No-
guldījumu skaits uz krājgrāmatiņām
1. martā sasniedzis 194.970 noguldīju-
mu kopsumā 87,1 milj. ls. Februārī
caurmērā katri: dienu nākuši klāt Pāri
par 100 noguldītāju, bet noguldījumi
ik dienas pieauguši par 60.000 ls.

Amatniecības kameras prezidijs
vakar apstiprināja mācekļu apmācības
atļaujas 46 amatniecības uzņēmumu
īpašniekiem. 518 uzņēmumu īpašnie-
kiem nolēma izsniegt amatnieku kar-
tes, bet 189 personām apmainīt Rīgas
pilsētas pašvaldības izsniegtās frizieru
pārbaudes apliecības pret zeļļu diplo-
miem. Zeļļa grādu apstiprināja 116
personām, kas izturējušas pārbaudes
pie Rīgas amatnieku biedrības. Uz

agrāko amatnjeku organizāciju izsnieg-
to diplomu pamata atzina par meista-
riem 8 personas. Apstiprināja bēru
fonda noteikumus Rēzeknes amatnieku
biedrībai. «Turpinoties pavasara kop-
sapulču sezonai, svētdien sapulces no-
tiks vēl 8 provinces amatnieku biedrī-
bās, uz kurieni izbrauks ari kameras
pārstāvji. . Liepājas amatnieku biedrī-
ba svētdien saņems savu jauno karogu.

— Kuģniecības sabiedrība «Austra»
sasauc kārtējo akcionāru kopsapulci 30.
martā pīkst. 5, Valdemāra ielā 17.

KUĢU KUSTĪBA.
Rīgas ostā atrodas 20 kuģu. No ostas

izgāja latviešu tvaikonis «Paula Faul-
baums» uz Mančesteri ar zāģētiem
kokmateriāliem un angļu «Bengore
Head» uz Dublinu ar liniem un ko-
kiem.

Ļaudis pariet uz
vieglākiem dzērieniem
Ko rāda skaitļi par alkohola patēriņu

LATVIJĀ UN IGAUNIJA
Igauņu prese publicējusi ziņas, ka

pag. gadā Igaunijā alkoholisko dzērie-
nu patēriņš prasījis tautai 30 milj.
kronu vai 42 milj. ls. Sākot ar 1935.
g., katru gadu nodzerts 2 milj. litru
vairāk. 1928. g. alkohola patēriņš sa-
sniedzis 18,4 milj. ls, 1932. g. vairs
tikai 10,5 milj. 1, bet 1938. g. —
18,5 milj. 1, pārspējot 10 gadu atpakaļ
uzrādīto rekordu.

Taču tuvāk ielūkojoties patēriņa
sastāvā, slēdziens nemās tik bēdīgs
nav. Izrādās, ka patēriņa pieaugums
notiek uz vieglāko dzērienu rēķina,
Degvīna un liķieru patēriņš pat sa-

mazinājies uz 7 milj. 1, bet vairojusies
vīnu un alus dzeršana. Alus patēriņš
no 5 milj. 1 1935. g. pieaudzis uz 10,6
milj. 1 pag. gadā.

Tomēr izdevumi par dzērieniem au-
guši diezgan strauji. 1933. g. tos rē-
ķināja uz 12.7 milj. kronu, 1937. g. —
23,9 milj. un 1938. B. — 28 milj.
kronu, vai kopā ar mājas dzērieniem
— apaļiem 30 milj. kronu. Tā iznāk,
ka caurmērā katrs iedzīvotājs nodzēris
gadā ap 17 litru dažādu reibinošu dzē-
rienu 26 kronu resp. 36 ls vērtībā.

Pēc mūsu statistikas iznāk, ka pag.
gadā visā valstī patērēti 14 milj. litru
degvīna, 15,4 milj. I alus, 0,5 milj. 1
vīnu un liķieru un ap SO.O00 I ievesto
dzērienu vai kopā 30 milj. litru apmi-
rām 38 milj. ls vērtībā. Tā tad caur-
mērā uz katra Iedzīvotāja reibinošo
dzērienu patēriņš sasniedz ap 16 litru,
vai naudā 20 ls. Protams, ja pieskai-
tām mājās pagatavotos dzērienus, tad
šim patēriņam vēl būs jāpievienoapm.
trešā daļa, kas dotu 21 litru uz iedzī-
votāja gadā, vai naudā rēķinot ap
23—26 ls.

Patērēto dzērienu sastāvā ielūkojo-
ties, iznāk igauņiem līdzīga aina. Deg-
vīna un citu stipro dzērienu patēriņi
mazinās uz alus un vīnu rēķins. Ja
1937. g. spirta patēriņi vēl bijis 8
milj. 1, tad pag. gadā jau 7 milj. 1,
kamēr vīnu un alus patēriņš nemitīgi
audzis. 1935. g. ražots tikai 8 milj. 1
alus, 1937. ff. jau 11,8 milj. 1 un 1938.
g. 15,4 milj. 1. VTnu ražots 1936. g.
220.000 1, 1937. g. 252.000 1 un 1938.
g. 260.000 1.

Ievesto dzērienu patēriņš svārstās
ap 60—70.000 litru gadā. No šī vai-
ruma pirmā vietā stāv vīni — 35—
40.000 1 un konjaki — 25—30.000 1.
Degvīnus Ievedām tikai 3000 I apmērā
un alu ap 1000 1. Zīmīgs ir apstāklis,
ka Importētā alkohola bilance gandrīz
izlīdzinās, jo mūsu dzērienu eksports
uz ārzemēm savukārt sasniedz ap
60.000 litru.

Visaugstāko spirta patēriņu, šķiet,
uzrāda zviedri un norvēģi, — ap 5 1
uz iedzīvotāja gadā. Igauņiem un
mums iznāk ap 3.5 litri. —eo.

flīcras biržas kursī
7. martā 1939. g.

Pirc. P&rd.
I Amerikas dolārs . 5.33— 5.43
i Anglijas mārciņa . 25.16— 25.28
100 Francijas franku 18.96— 14.56
100 Beļģijas beigu . 89.70— 91.30
100 Šveices franku . 121.40—123.—
100 Itālijas liru . . 28.05— 28.55
100 Zviedru ,kronu . 129.00—181.00
100 Norvēģu kronu . 125.75^-127.75
100 Danu kronu . .111.60—118.60
100 Cekoslov. kronu . 18.17— 18.67
100 Holandes guld. . 284.00—287.00
100 Vācu marku . . 203.92—205.92
100 Somu marku . . 10.97— 11.27
100 Igauņu kronu . 137.95—1S9.9S
100 Poļu zlotu . . 100.60—102.20
100 Lietuvas litu . . 90.10— 91.30
100 Dancigas guld. . 100.60—102.20

Jaunas zemes
atkarotas purviem
No visām Rīgas pilsētas zemēm

apm. 36.000 ha ir tādas, kas prasa
nosusināšanu. Lidz šim nosusinā-
tas jau vairāk kā 20 proc. un meli-
orācijas darbi arvien turpinās.
Tagad nosusinātām zemēm nāk
klāt Olaines pag. Tīreļu saimniecī-
bā 15,5 ha, Lagatnes pļavās 50,3 ha
un Cālīša purvā 12,5ha, ko nekus-
tamu īpašumu valde paredzējusi
apsēt ar bastarda āboliņu un ti-
motiņu.
70.000 ls lauku
elektrifikācijai

Starpresoru komisija pie iekš-
lietu ministrijas vakar atzina par
vēlamu piešķirt 17.000 ls aizdevu-
mu elektriskā tīkla izbūvei
Alojas pag. pašvaldībai, 16.000 ls
Rozēnu pag. pašvaldībai un Vir-
cavas pagasta pašvaldībai 38.000
latu.

Izbūvēs jaunu ielu.
Rīgas pilsētas būvju valde pa-

redzējusi izbūvēt M. Sesku ielas
caurlauzumu, dodot ielai citu vir-
zienu un to paplašinot. Caurlauzu-
ma izbūvei nepieciešamo zemes ga-
balu pilsēta jau ieguvusi. Izstrā-
dāts ari ielas izbūves projekts. —
Pilsētas valde nolēmusi svītrot no
ielu sarakstiem «Leprozorijas» ie-
lu, ņemot vērā ka leprozorija
Rīgā vairs nepastāv. — Universitā-
tes medicīnas fakultātei galvas pil-
sētas valde piešķīrusi pabalstu te-
košam gadam 11.400 ls.

— Sviesta cenas martam un aprīlim
zemkopības ministrs noteicis par 1. a
šķiras sviestu 2,30, 1. b šķiras — 2,25
un 2. a šķiras - — 2,15 ls kg.

Laimīgie vinnētāji. Vakar Sarkanā kr.
naudas loterijā lielākie vinnesti krituši
šadSm lozēm: 6000 ls — 51218; 2000 ls
- 88895; 1000 ls — 129565; 500 ls —
44056; 400 ls — 69696, 141389; 300 la
— 8284, 8671, 58819, 125410; 200 ls —
64506; 100 ls — 9901, 52433, 84358,
98530, 126703, 412339 un 147800.

Jūs varēsiet būt
droši

par savas sejas Sdu, ja lietosiet Izcilos

Sejas krēmus

uChixcri
k«s Jau iekarojuši plašāko dāmu ap-
rindu atzinlbur.

Dienas krēms
CHIRON,

Nakts krēms
CHIRON

Ādas tīrīšanas krēms
CHIRON

P/S „MODERN",Rīgā,
Noliktavas ielā 3.



Republikāņi paši
bombardē Madridi

Radio karš pilsētas mūros — Ielu cīņas
un nāves sodi

(„
Itita" līdzstrādnieka ziņojums

pa tālruni.

St. Parīzē, 8. martā.
(Pīkst . 2 naktī). Franču rīta presē
galveno vietu joprojām ieņem zi-
ņas no Madrides. To ir ļoti daudz
un tās vēl arvien diezgan pretru-
nīgas, īstas skaidrības visā lietū
norise joprojām trūkst. Tomēr no
daudzajiem aprakstiem un ziņoju-
miem Madrides vakardiena attē-
lojās šādi.

Pirmās ziņas par vispārējo mie-
ru Madridē izrādījušās nepareizas
un lielāka ticamība jau no paša sā-
kuma bijusi piešķirama telegra-
mām par komunistu pretpuču. Tas
tā arī patiešām bijis. Atsevišķas
komunistu grupas vakarrīt sacē-
lušās pret jauno ģen. Miachas val-
dību. Komunistu rīcībā bijusi vai-
rāki bruņoti automobiļi, ar kuriem
tie šaudīdami braukājuši pa Madri-
des ielām. Kad policija vairākus
no šiem automobiļiemsašāvuši, ko-
munisti pārcēlušies uz poziciju ka-
ru. Viņi ieņēmuši vairākus na-
mus, aizbarikādējuši tos ar smil-
šu maisiem, uzvilkusi uz tiem sar-
kanus karogus un uzsākuši polici-
cijas un karaspēka apšaudīšanu .

Kādā namā tie pat ierīkojusi īs-
viļņu raidītāju, ar kura palīdzību
aicinājuši visupilsētu sacelties pret
jauno valdību. Madrides raidītājs
tajā pat laikā nepārtraukti strādā-
jis, aicinot komunistus padoties un
pārējos iedzīvotājus ieturēt pilnīgu
mieru. Visu rīta cēlienu Madrides
mūros risinājusies sīva radio kau-
ja. Pusdienas laikā lielajam Mad-
rides radio raidītājam uz laiku gan
nācies savu darbību pārtraukt. No
vienas puses šajā laikā komunisti
pastiprinājuši savu aktivitāti un
uzsākuši apšaudīt pašu radio sta-
ciju, no otrāspuses strādāt nav at-
ļāvuši pašu republikāņu kara li-
dotāji, kas bombardējuši visus
komunistu pretošanās centrus pil-
sētā. Pievakarē radiofons darbību
tomēr atjaunojis.

Priekšpusdienas cīņā nošauti
vairāki desmiti komunistu. Vai-
rākas komunistu nodaļas Madri-
des aizsardzības padomes karaspē-
kam izdevās sagūstīt. Lauku ka-
ratiesa jau piespriedusi nāves so-
du kādiem piecdesmit komunistu
barvežiem. Sadursmju laikā diez-
gan kritušu bijis ari republikāņu
valdības karaspēka pusē.

Sadursmes kaut gan daudz ma-

zākā skaitā un mērā, notika ari
vēl pēcpusdienā. Karaspēkam ti-
kai jau bija tad izdevies tās loka-
lizēt. Ielu stūros un krustojumos
kas ierobežoja dumpīgos kvartā-
lus, karaspēk s uzstādīja ložmetē-
jus, lai aizkavētu varbūtējos ko-
munistu izlaušanās mēģinājumus,
Nav teikts, ka stāvoklis Madridē
paliks tāds pats, kāds viņš ir pat-
reiz, jo situācijas un un spēku sa-
mēri milzīgajā sajukumā var mai-
nīties ļoti ātri. Katrā ziņā aizsar-
dzības padome nolēmusi izdalīt ie.
ročus arī daudziem civiliedzīvotā-
jiem.

Par sadursmēm starp komu-
nistiem un ģen. Miachas valdības
karaspēku ziņo arī no Gvadalaha-
ras, Albasetas un Kuenkas. Pē-
dējā vietā komunistiem izdevies
sagrābt savās rokās vairākas iero-
ču noliktavas. Arī te jau sākusi
darboties lauku karatiesa, kas ātri
un īsi izšķir visus jautājumus.
Pievakarē darbību atjaunoja ari
Madrides oficiālais radio dienests

Pirmais paziņojums, ko tas no-

Uzbrukums vai' miers?

Tā jautā nacionālistu karavīri nocietin ājumos pie Madrides, bet kamēr lieta
nav skaidra un frontē mierīgi, jānokā rto korespondence uz mājām.

raidi ja, bija ziņas par šķelšanos
pašu dumpinieku aprindās, tā tad
īsta šķelšanās šķelšanās galā. Iz-
rādās, anarķisti publicējuši pret
komunistiem vērstu asu uzbruku-
mu, kurā tie pārmet Negrinam un
Delvaijo, ka pēdējie esot atradu-
šies ārvalstu kalpībā un ar komin-
terna atbalstu gribējuši Spānijā
nodibināt komunistisku valdību.
Tās sastāvā būtu iegājis Emandess,
Uribe, Pasionarija, Diass, Delvaijo
un pats Negrins.

Par gaumi nevar strīdēties
M. Ņ u j or k ā, 7. martā. Kāds

amerikānis, kas daudz ceļojas, iz-
darījis interesantus novērojumus
par dažādu tautu iemīļotiem ēdie-
niem un gardumiem. Izrādās, ka
cilvēkiem ir ārkārtīgi dažāda
gaume ēdienu izvēlē, un ne viens
vien no gardumiem, ko citur vērtē
visai augsti, mums liekas pat pre-
tīgs. Tā Francijā ļoti iecienītas
ir vardes un gliemeži, un tos pie-
skaita sevišķiem gardumiem.
Meksikā iedzimto mīļākais ēdiens
ir māli. Pēc katras lielākas lietus
gāzes meksikāņu bērni lielā stei-
gā dodas uz mālu bedrēm, lai ie-
gūtu sev «labākos kumosus». Tār-
pi mums gan laikam nevienam ne-
liksies sevišķi kārdinoši, turpre-
tim arābi un dažas indiešu tau-
tas viņus pieskaita pie lielākiem
gardumiem. Dienvidaf rikas nēģe-
ri, sevišķi hotentoti, sienāžu ba-
rus saņem ar lielu sajūsmu; tas
nozīmē, ka viņiem barība nokrīt
tā sacīt «no gaisa» un tā nav ne-
kur citur jāmeklē. Viņi sienāžus
labprāt ēd pilnīgi dabīgā veidā un
vienā maltītē patērē vairākus sim-
tus šo kukaiņu. Arābi un mauri
gan vairāk ciena ceptus sienāžus.

savu dzīvi beidz katlos uz ķīniešu
pavārdiem. Daudzās pasaules da-
ļās, sevišķi Austrālijā un Āfrikā
labprāt ēd arī kodes. Rietumindi-
jā vienmēr ir liels treknu kāpuru
patēriņš, jo tos tur uzskata par«
«sevišķu delikatesi», bet Jaunka-
ledonijā un citās Dienvidjūras sa-
lās, sevišķi Austrālijā un Āfrikā,
mielastā nedrīkst trūkt grauzdētu
zirnekļu.

Zīdtārpiņu kāpuri ķīniešiem ir
ists svētku ēdiens un visi kāpuri,
kurus neizlieto zīda rūpniecībā,

5000 spāņu jūrnieku
sveic franču karogu

Miera sarunas cer nobeigt 2 nedēlu laikā
Par uzsāktajām miera sarunām

ar ģen. Franko pēdējās telegramas
ziņo, ka tās pagaidām pārtrauktas,
bet esot iespējams, ka plkv. Kasa-
do drīzumā dodas tiešiuz Burgosu.
Madrides aizsardzības padome rē-
ķinājās ar konflikta nokārtošanu
vēlākais divu nedēļu laikā. Mad-
rides prese jau pilnīgi atklāti pra-
sa godīgu un spānisku mieru.

Vācu prese notikumiem Spānijā
velta lielu uzmanību. Vakara un
nakts izdevumi ziņas no Madrides
ievieto ar lieliem, virsrakstiem
«Asiņaina lielinieku sacelšanās».
«Ielu cīņas Madridē». u. t. t.
«Nachtausgabe» raksta, ka apvēr-
sums Madridē noticis ar Londonas
un Parīzes atbalstu, bet abu šopil-
sētu politiķi maldīšoties, ja tie ie-
domāšoties, ka šādā ceļā viņi pē-
dējā brīdī no Franko vēl kaut ko
izkaulēšot. Vienīgais, ko Madri-

dē varot darīt, esot pilnīga un tū-
lītēja kapitulācija.

No Bizertas ziņo, ka tur ar re-
publikāņu floti ieradušies apmē-
ram 5000 jūrnieku un 600 sieviešu
un bērnu. Kara kuģi tagad inter-
nēti ostā un tiem apkārt novieto-
jies franču karakuģu .loks. Tik-
līdz būšot gatavas koncentrācijas
nometnes ārpus Bizertas visus re-
publikāņu jūrniekus no karaku-
ģiem pārcelšot uz turieni. Franču
laikraksti atzīmē, ka kārtība un
disciplīna uz republikāņukara ku-
ģiem esot priekšzīmīga. Ostā ie-
nākot visi jūrnieki bijuši ierindā
uz klāja un militāri ar zalutšāvie-
niem sveicinājuši Francijas karo-
gu. Cik var spriest no jūrnieku
nostāstiem, kas gan nākuši, caur
trešam personām, jo žurnālistus
tieši flotei klāt nelaiž, tad flote no
Kartachenas izkļuvuši tikai pēc
smagām cīņām ar komunistiem.
Kartachenā it kā viņi valdot vēl
tagad.

Havasa korespondents Tuluzā
sniedz sarunu ar kādu no tur at-
lidojušiem .republikāniskās Spāni-
jas augstākiem ierēdņiem, kurš
pastāstījis par Negrina valdības
locekļu bēgšanu no Albasetes
Madrides aizsardzības padome bi-
ja devusi rīkojumu aisliegt spāņu
gaisa satiksmes sabiedrības lidma-
šīnām atstāt Spānijas teritoriju.
Šo soli ziņotājs izskaidro kā aiz-
sardzības padomes vēlēšanos par
katru cenu aizkavēt Negrina un
viņa ministru aizbraukšanu no
Spānijas. Esot bijis paredzēts tos
apcietināt, lai viņus nodotu kara-
tiesai. Tomēr neskatoties uz aiz-
liegumu un militāro uzraudzību pi-
lotiem izdevies pacelties un sa-
sniegt Tuluzu. Četras lidmašīnas
paguva aizlidot, bet piektā pēdē-
jā acumirklī aizturēta un pasažie-
ri apcieēināti. Kādai iznīcinātāju
eskadriļai izdevies aizbēgt uz Ora-
nu.

Spāņu komunistu lidere Pasio-
naria, kura ieradusies tur vakar
pēcpusdienā ar tvaikoni «Ville
d'Alger», izbraukusi uz Marseļu.
Ar šopašu tvaikoni uz turieni de-
vušies arī 140 spāņu republikāņu
karavīru, kurus internēs kādā
Francijas koncentrācijas nometnē

V. G.

Beļģu prese jau ievada

priekšvēlēšanu
CĪŅAS
Lta. Briselē, 7. martā.

Beļģu laikraksti dzīvi komentē sa-
gaidāmās jaunās parlamenta vēlē-
šanas. «Indēpendance Belge» uz-
aicina pagaidām pie varas palieko-
šo Pjerlo valdību nekavējo'ss at-
risināt flāmu ārsta Martensa jau-
tājumu, lai šī lieta nenokļūtu visu
vēlēšanu viduspunktā. «Gazette»
turpretim domā, ka visi parlamen-
ta vēlētāji nobalsošot par vai pret
Martensa iecelšanu flāmu ārstu
akadēmijā. Flāmu katoļu «Cou-
rant» domā, ka Martenss palikšot
negrozāms savās prasībās. Flā-
miem katrā ziņā esot jāpanāk sa-
va kultūras autonomija. Līdzīgi
izsakās arī citi flāmu laikraksti, kas
aizrāda, ka flāmu vēlētāju lozungs
būšot kulturas autonomija un vie-
nas oficiālās valodas ievešana
Flandrijā. Vēlēšanas būšot «norē-
ķināšanās ar centrālistiskas valsts
ideju» un nesīšot pašnoteikšanos
Flandrijai. «Nation Belge» rēķi-
nās ar flāmu un valoņu konflikta
tālāku paasināšanos.

Cekoslovakiļa
apķīlās
aizbēgušožīdu
īpašumus

Lta. Prāgā, 7. martā.
(DNB). Čekoslovākijas valsts
saimniecības padome patlaban pār-
bauda ierosinātu likumprojektu,
kas paredz dažus saimnieciska rak-
stura soļus pret žīdiem. Saskaņā
ar šo projektu būtu apķīlājami vi-
su pirms 1938. gad 1. oktobra no
Čekoslovakijas aizbēgušo žīdu īpa-
šumi. Bez tam paredzēts īpašs ka-
pitāla nodoklis tiem žīdiem, kas
pēc 1. oktobra devušies uz ārze-
mēm, lai tur apmestos uz pastāvīgu
dzīvi.

Miljonu vinnētāja cietuma salmos
S. Parīzē, 7. marta.

«Paris-soir» ziņo no Alžīras par
visai neparastu laimīgas miljonu
vinnētājas likteni. Kādu vakaru
pl. 8 policijas komisāru Monžo ie-
cirkni iztraucējis telefona zvans.
Kad komisārs nocēlis klausuli, viņš
izdzirdīs uztrauktas sievietes balsi,
kas aicinājusi palīgā policiju, jo
viņai draudot nāve. Kad komi-
sārs līdz ar diviem palīgiem aiz-
steidzies uz norādīto adresi un pie-
klauvējis pie durvīm, neviens nav
nācis tās atvērt. Pēc neatlaidīgas
klauvēšanas un policijas draudiem
pēdīgi durvīs parādījusies galīgi
satraukta vīrieša seja. Tūlīt pēc
tam ari atskanējusi sievietes balss
un vinnētāja — Borelaka kundze
paskaidrojusi, ka viņa ir 41 gadu
veca poliete, kas tikai ar grūtībām
pelnījusi sev iztiku. Lai padarītu
sev dzīvi mazliet vieglāku, viņa
dzīvojusi kopā ar draugu Achmetu

Latrašu. Viss bijis ļoti jauki līdz
tai dienai, kad Borelaka vinnējusi
I.5O0.000 franku Alžīras loterijā.
Tūlīt nākošādienā pēc vinnesta sa-
ņemšanas Borelaka ar Latrašu no-
pirkusi automobili par 90.000 fran-
kiem, dienu pēc tam Borelaka at-
devusi Achmetam 300.000 franku
no savas bagātības. Divas dienas
vēlāk viņa nopirkusi māju par
800.000 frankiem. Tad kādu rītu
Achmets izvilcis dunci un piedrau-
dējis: «Ja tu nepārrakstlsi māju
uz manu vārdu, tad es tevi nonā-
vēšu.» Pēc šiem vārdiem Ach-
meds pazudis. Kopš šī brīža Bo-
relaka dzīvojusi vienā uztrauku-
mā. Pēc pastāvīgā nervu saspīlē-
juma viņa bija tiktāl nonīkuši, ka
lūdza policiju atļaut viņai kaut
vienu nakti pārgulēt cietumā, lai
tā būtu pilnīgā drošībā no sava va-
jātāja.

Cemberlens
neatrod par
lietderīgu

sasaukt starptautisku
konferenci

Lta. Londonā, 7. martā.
Atbildot uz jautājumu, vai angļu
valdība neuzskatot par lietderīgu
sasaukt starptautisku miera kon-
ferenci, kas spriestu par vislabā-
kām metodēm, kā nodrošināt
starptautiskās attiecībās taisnību
ar starptautiskas tiesas un starp-
tautiska bruņota spēka palīdzību,
Cemberlens šodien apakšnamā iz-
teicās, ka valdība pašlaik neredzot
nekādas izredzes uz vienošanos tā-
dā konferencē.

GeringaRomas ceļojumam
būs oficiāls raksturs

St. P a r i z ē8. martā.
(Pa tālruni pīkst. 2,00). No Ber-
līnes ziņo, ka feldmaršals Gērings
šī mēneša beigās dosies oficiālā vi-
zītē uz Romu. Tā kā braucienam
būs oficiāls raksturs, tad Gērin-
gam būs vesela virkne apspriežu
ar Itālijas vadošiem politiķiem.
No Romas viņš dosies uz Sicīliju
tad uz Tripoli, 'kur sastapsies ar
maršalu Balbo. Iespējams, ka Gē-
rings iepazīsies arī ar nocietināju-
miem Lfrbiiā. V. G.

Māksliniece gūst slavu, bet
miljonārs pazaudē mantu

S. Parīzē, 7. martā»
«Paris-soir. rjņo no Holivudas, ka
Meksikā notikušas Amerikā vis-
populārākās, atkrises Hedijas La~
maras laulības ar filmražotāju Dži-
nu Markiju, Priekš dažiem gadiem,
kad Hedija Lamara vēl saucās
Hedija Kislere. Gustavs Mečetijs
viņu izraudzīja filmas «Ekstāze»
galvenās personas atsegtā sievišķī-
gā skaistuma tēlošanai. Filma, kā
zināms, rādija lielu skandālu, bet
Hedija sev pievērsa centrālās
Eiropas vislielāko munīcijas tirgo-
tāja Mendla uzmanību. Ieraudzī-
jis skaistās jaunāssievietes attēlu,
viņš ātrāk neatlaidās, kamēr viņš
ar to nebija 'epazinies uī\ apprecē
jies. Greizsirdībā pret viņas pa-
gātni Mendls lika sadedzināt visaa
«Ekstāzes» bildes, bet viena tomēr
bija izmukusi ugunij un slepšus
nonākusi Amerikā. Tur uz Holi-
vudas magnātiem tā atstāja gluži
tādu pašu iespaidu kā uz bagāto
Mendlu. Daiļā aktrise saņēma ve-
selu kaudzi visvilinošāko piedāvā-
jumu Tā kā Hedija stipri garlai-
kojusies savā brīnišķīgajā mājā,
tad viņa nolēmusi aizbēgt no Vira,
miljoniem, dārgakmeņiem un. pils,
lai nodotos atkal filmai.

Liktenim bija labpaticis rota-
ļāties ar Hedijas un viņas vīra
Mendla dzīvi. Tieši tajā laikā,
kad Hedija Holivudā plūca lauros,
Mendls Eiropā pazaudēja visu sa-
vu mantu, jo viņš bija žīds, un
«anšluss» viņu galīgi izpostīja.
Hedija Lamara pašlaik ir Ameri-
kas visiecienītākā aktrise. To
skaidri pierādījusi aptauja, kas tur
izdarīta.

Japāņu rokās kritušas
Ķīnas lielākās sāls raktuves

N. Parīzē, 7. martā. No To-
kijas ziņo, ka līdz ar Hai - Čeuas
ieņemšanu japāņi kļuvuši par Ķī-
nas ievērojamāko sāls avotu īpaš-
niekiem. Hai - Čeua atrodas
Lunghajas dzelzceļa austrumu ga-
la punktā un jau no seniem lai-
kiem pazīstama ar savu sāls bagā-
tību. Hai - Čeuas sāls raktuves
līdz šim ik gadus ražoja sāli par
700.000 mārc. (angļu valūtā), t. i.
apmēram 20 proc. no visas Ķīnas
sāls produkcijas. Hai - Čeuas zau-
dēšana radīs ievērojamu robu
Cangkaišeka finansēs, jo viņš no
tās saņēma ik gadus turpat 50.000
mārc. nodokļa vien.



Amerikas bagātnieki
pusdieno kopa
ar lauvam

Z. Ņujorkā , 7. martā.
Amerikas laikraksti plaši raksta
par amerikāņu izpriecu karaļa
Gemperca pēdējām viesībām viņa
ierīkotajā Savienoto Valstu izprie-
cu parkā «Sapņu zemē» Koneia

salā. Sls svinības Gempercs sarī-
kojis saviem draugiem, ielūgdams
tos piedalīties «lauvu svētkos».

Kad Gemperca viesi bijuši sa-
lasījušies lielajā ēdamzālē , telpā
ienākuši astoņi ziloņi, nesot kurv-
jus un šķīvjus ar ēdieniem. Kat-
ram zilonim, protams, sekojuSi
kalpotāji . Pēc zupas ziloņi iene-
suši trīs lauvu būrus un atvēruii
to spraišļu durvis. Lauvas kā pa-
klausīgi suņi nogulušies pie viesu
kājām un ļāvušies ari ēdināties.

Viesi gan šai bridi nedrīkstējuši
piecelties no saviem krēsliem. Ja
viņi to tomēr vēlējušies, vajadzē-
jis tikai pamāt un pienācis zilonis
pacēlis krēslu ar sēdētāju gaisā un
iznesis ārā. «Lauvu svētkos» pie-
dalījušās 85 personas. Pēc dažām
stundām pie galda tomēr vēl at-
radušies tikai Četri viesi, jo pārē-
jie ' labāk ļāvuši, lai viņus iznes
ziloņi, nekā mieloties lauvu sa-
biedrībā.

Gemperca trakajām viesībām
sekojot, kāds lielas spiestuves

Īpašnieks Ņujorkā sarīkojis līdzī-
gus svētkus. Viņa ielūgtiem vie-
siem katram pusdienas pasniegtas
zirga mugurā. Viesību lozungs bl.
jis — kas visilgāk noturēsies sed-
los. Viesību laikā zirgi baroti ar
šampanieti mērcētām auzām un
sienu, un šis dzēriens, protams, pa-
sniegts ari viesiem neaprobežotā
daudzumā. Pēc divāmslundām kā
viesi, tā zirgi sākuši justies pārāk
jautri, bet kā viesības beigušās, tr
neraksta ari amerikāņu laikrak-
sti.

Vilandes smagatlēti
viesosies Rīga
Ug. T a J1 i n i, 7. martā. Vilandes

.sporta biedrība ,.Tulevlk", kas Jau
kop* ilgāka laika sacanSas ar Risas
smagatletiem, elle paredzami, 19. mar-
ta piedalīsies draudzības sacīkstēs Rī-
ga.
Jauna pasaule* rekorda ivaru celšanā.

Vinietis Antoni Elchters sacīkstēs
Eseni sasnledzU jaunu pasaulei re-
kordu abroclgā rauianā spalvas svarā,
veicot 100,3 kg. Līdzšinējais Amerikas
nēģera Tēti rekords labots par 3 kg.

? Jelgavas cukurfabrikas asistents I

I Voldemārs Plāto I
miris 1939. gada 7. marta

Viņu mīļS piemiņa paturēs

1 Valsts cukura monopola pārvalde I
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IEOUTtBAS MCHSTBUAS
SKOLU DEPARTAMENTS

lidot
RARSTtg".A SACENSĪBA

1. I IT. maru pikai 11-oa, Rīgā, Viļņu iela 2,
Būvniecību biroja telpa», 141. istaba,
centrālapkures un kanalizācijas

darbu* Valmieras valsts
komercskola* Jaunbūvei.

Drošība U 1000 ,
Rekitlikļ pledlvljuml . apmāksit) ar Ls «.—

ilmognodevu . līdz ar Nodokļu departamenta ap-
liecību, saskaņā ar sacensība» noteikumiem, Ie-
sniedzami Būvniecībai birojam Udz augšminētam
laikam.

Tuvāka. tinu un noteikumus saieti* turpat
darba laikā L 6167,
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m^SĒĒmZ?̂ \ izgatavotie

%ļ LģP^r š\bbjI _-ar spara ratu un birzes sajūgu,
?Vii mmmm*** Vs#l uz koka stāvu

malkas un dēļu zāģēšanai
ir sevišķi piemēroti lauksaimniecību
vajadzībām un

labojami: a) pilnīgi gatavot komplektos,
b) ateevttki metaldalag vien (Ufa-

lavojot koka da)as eelmniecUkl ķertā ).

C-S. „TURIBA", veikalos Rigā un provincē
A-S. „TOSMARC", Liepāja

Pasaules enerģijas konferences Latvijas komi-
tejas priekšsēdētaja biedrs

profesors Dr. ing. h. c

I Kārlis Rezevskis I
miri*I. g. 4. marta.

LATVIJAS ENERĢIJAS KOMITEJIA

ME2U DEPARTAMENTS
198». f. 15. marti pīkst. 11. Rīgā. Merķeļa lel* II, Latviešubiedrībā
isdoa matlekl sasoli liealbae to pavasari

nošaut medņa gaiļus
naumomāva valsta metos 80 virsmežniecībās, pavisam 107 gabalus,
novērtētu* 00 La 10.— līdi Ls 56.— gabalā.

Isaolea sludinājums laiplesU i. f. ,.Vald. VOstn." 45. n-rā, bet alka
izsoles vienību saraksta lurnālā ,.M ednleks un Makšķernieka" II gada
o fļ—f>*

Tuvākas tinas Malu departamentā, Kalpaka bulv. 6, 1. **>. *
Ist CalrunU 14717) un Pie virimežzipiem ....

ļ «ies. MI1D DEPABTAMKNTS.

ļ Latvijas Sarkanā Krusta

gadskārtējā sapulce
notiki piektdien, e. g. 24. maru. pīkst 7-ce vaļu,

I galvenās valdee telpās. Skolai ielā Nr. 1*
DIENAS KARTĪBA.

1. sapulces darbinieku vēlēšana»;
*. galvenā! valdai darbībai parakāta par IMS.

I. un revliljas komisiju ainojumi;
3. turpmākā dsrblbs;
4. Jautājumi un priekšlikumi, saskaņā ar Liku-

mi par Latvijai Sarkano Krustu 16. p.;
5. veleāanas.

Ja lini sapulcē nesanāks vajadstfala biedru
kalu, Ud otrreizējā sapulce nouka I. g. Sl.

martā tanī paļā laikā, vietā un ar to pasu dienas
Kārtību.

UgasTirdn'sdbaf snROpsiscrbacnņēmumu
darbni«ku kra'-olrdevu sabiedribos

otrreizēja vispārīga biedru sapu'te
notiks 1139. g. It. asaris pīkst. 11 JUfS, Merķeļa
ielā Nr. 21, «abiedrlbai telpās,

DIENAS KARTĪBA:
1) Sapulces darbinieku vēlēšana:
2) Otrā tipa nonnalstatutu pieņemšana;
8) Priekšlikumi un Ierosinājumi, un
4) Protokola nolatilona un pieņemlans.
Sl sapulce būs pilntiesīga izlemt uzstādīto

dienai kārtību pie katra ieraduāos biedru skaita
(statūtu I 46.). VALDE.

Higiēniskos
bērnu gultiņas
»rus. vteftas.

eleganta* .

dažādās krāsā*.
Dabūjamai t?ertr*
e. Ielā M (Starp

Marijas un Kr. Ba-
rona ielu). Cena no
U 1* ? T. 2MM

Tvaikonis
320 tonnas ar klasi un
apdrosinl*sn-J ir «stāvs
u^«nt kuru katru IA-
dtnu.Ofertes ar Nr. Tli
plaaOtlt UaHU, *»••"
kaittte 14,

t*aatāvtsti Bl«aa ledi.
ar komereek. iafl. un
vairākgad. praksi gra-
ma tv., spējīgs, gailu
galvu. lOdz darbu, art
flilako-. Ir dalās techn.
stnll. Of L. Nr. 16».

DARBA DBVaUrt
Va) būtu kSds, kuri
dotu darbu Jauneklim, ļ
fiziski spēcīgam un
energiikam? Esmu strā-
dāju gsrIU. Of. nod
s. a. kant. ar Nr. 166.

šfmV. ^a VTtuapgāde
ssjjļp̂ļļasj.sitafs- letei.

?V kalpones, salmn.,
mm sukl. un sūds

nsJBlelA 8, tek M01«.

VEIKALA TELPAS.
lieli loga, Ud Miera W-
U Nr. 11.

Mēbeles
visāda valde, krājumā.

PaafitlJuml.
Mābe|u razoianas koo-
oeraUva i-bā, Rīgā, Kr.
Birona Ielā 44, Llc-
pltls Ielas itarl. Tele-
fons 2R4R8 un 16804.

Meklāju 2 Jkds. kā 1
gJS,

LfDZIEDE
Plepr. no 16.00—11.00
Rāvelei 74—0.

Velosipēdus
Pārdod

EIOAS
PILSĒTAS

LOMBARDA
VEIKALS

M. Ķmmtmm klli.

min i» iliiiiiiiiiiniiilii

Noliktavu
300—60- kv. mtr. lielu vēlai Irtt. Piedāvājumus
sr alku aprakstu un cenu Iesniedz. Uikr. Jtlts"
kantori ar Nr. 167.
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Jasak gatavoties
Helsinku olimpiādei

(DibināmaAoboĀanaAAtJidļa— THūau ApDhiiAiism
ļāAicUdtš«SķšA&ājn (BsJdinsi» AaciladM

Priekšā stāvošā sezonā no viegl-
atlētikas veidiem mums sevišķa vērība
jāvelta soļošanai un gargabalskrieša-
nai. Pēdējos gados Interese tieši par
gargabalskriešanu un pa daļai ari
par soļošanu gājusi mazumā. Galvenais
iemesls tam ir sacīkšu trūkums. Ari
garo distanču skriešanā nav noticis
neviens starptautisks sarīkojums ar
labu ārzemnieku piedalīšanos. Mūsu
sportistiem nav bijusi izdevība startēt
ari ārzemēs. Viss tas, protams, interesi
par šiem sporta veidiem mazinājis.
Ja soļošanā vēl mums ir daži pasaules
klases spēki, vispirms jaunais pasaules
rekordists Liepaskalns, tad garo dis-
tanču skriešanā apstākļi Jau daudz bē-
dīgāki. Kā ziemeļniekiem mums tieši
garajos skrējienos vajadzētu būt vis-
labākam sekmēm. Arī treniņu iespēja-
mības ideālas. Gargabaiskrējēju zemes
— Somijas sportisti, viesojoties Latvi-
jā, pat apskauduši ļoti labos dabiskos
treniņa apstākļus. It sevišķi somi jūs-
moja par elastīgajiem sūnu klātajiem
meža ceļiem, kas kā radīti gargabal-
nieku pavasara treniņiem.

Ja nu līdz šim gargabalskriešanā
neesam sasnieguši starptautisku klasi,
tad vienlīdz vainojami šeit kā paši
sportisti, tā arī sporta vadītāji. Vai-
rums no sportistiem negrib uzņemties
mēnešiem ilgo sūro treniņu režīmu, kas
vajadzīgs, lai gūtu panākumus garga-
balskrējienos. Sporta vadītāji, savu-
kārt, nav parūpējušies, lai sportistiem
dotu iespējas sasniegtos rezultātus pa-
rādīt sacīkstēs. Līdzšinējās kļūdas to-
mēr turpmāk novēršamas. '

Soļotāji un gargabalnieki vecmei-
stara Motmillera un rekordista Bern-
harda vadībā sākusi intensīvus treni-
ņus un tagad atliek savienībai no Jau-
na radušos interesi kāpināt, gādājot
par starptautiskām sacīkstēm Rīgā un
startiem ārzemēs. Galvenais mērķis,
kuram jāvelta nākošās sezonas darbs,
bez šaubām, ir Helsinku olimpiāde.
Gūt redzamus panākumus Helsinkos
maratonā mums nāksies ļoti grūti, jo
viena sezona ir pārāk īss laiks. To-
mēr arī maratona skrējienā mums
katrā ziņā Jāpiedalās, un jau tagad
spējīgāko gargabalnieku treniņu plāns
un piedalīšanās sacīkstēs Jāiekārto tā,
lai viņi Helsinkos varētu dot savu
spēju maksimumu. Daudz labākas izre-
dzes jau ir soļošanā, bet arī šeit jau
tagad jāizstrādā sīks darbības plāns
nākošai sezonai. Jau tuvākās dienās

jānoskaidro, kuri mūsu soļotāji lai ga-
tavojas 50 kilometriem, kuri īsajai
distancei. Nekādā gadījumā nedrīkst
atkārtoties Berlīnes olimpiādes kļūda,
kad mūsu soļotāji grūtajā cīņā gāja
iepriekš ne reizi neizmēģinājuši spēkus
50 km distancē. Diemžēl, līdz šim pie
mums tieši garo distanču soļošana at-
stāta novārtā.

Priekšā stāvošā sezonā soļotājiem,
kas varētu piedalīties Helsinkos garajā
distancē, mazākais 4 vai 5 reizes jā-
sacenšas ar spējīgiem pretiniekiem
ārzemniekiem šoseju soļojumos dis-
tancēts, ne īsākās par 30 km. Viens
šāds sarīkojums būs Latvijas — Zvied-
rijas valstu sacīkste. Tikpat labi mēs
varam noorganizēt soļošanas sacīksti
no Rīgas uz Jelgavu vai no Rīgas uz
Siguldu un rīkot tādu starptautisku
sarīkojumu, uz kuru aicināt mūsu no-

pietnākos pretiniekus Helsinkos —
zviedrus, angļus, itāliešus un vāciešus
Protams, šie sarīkojumi nenesīs peļņu,
kā tas bija kādreiz Daļiņa un Švāba
..rekordu medībās", bet, ja gribam
pirms olimpiādes rūdīt savu favorītu
spējas, tad jānes arī upuri.

Pirmā gargabalsoļotāju un arī gar-
gabaiskrējēju spēju pārbaudei var būt
„Šķērsām Berlīnei" sacīkstes maija
pirmā svētdienā. Savienība 2. aprīlī
paredzējusi soļotājiem un gargabal-
skrējējiem pārbaudi, un, šķiet, ka lē-
mums sūtīt 2 vai 3 labākos uz sacīk-
stēm Berlīnē — sportistiem sparu un
gribu trenēties tikai pavairotu. Runā-
jot par 10 km soļojumu Helsinku
olimpiādē, mums pirmām kārtām jā-
domā par soļotāju stila izkopšanu un
uzlabošanu, jo stila tīrībai sekos ar
lielu bardzību. Ja gribam gūt redza-
mus panākumus tik stingrā konku-
rencē, kāda būs olimpiādē, tad spor-
tisti nevar atļauties lieku vispusību,
bet viņiem jāspecializējas tikai vienai
sacensībai.

No visa sacītā izriet, ka sacīkšu
organizēšana, treniņu kārtošana, vienī-
bas sastādīšana un viss pārējais, kas
saistās ar soļošanu, prasīs ļoti daudz
darba. Tādēļ būtu lietderīgi, ja pie
vieglatlētikas savienības dibinātu atse-
višķu soļošanas sekciju, kas tad va-
rētu pilnīgāki iedziļināties visos spe-
ciālajos jautājumos. M.

Dreibergs uzvar Petrovu
Specialziņojums .Rītam" pa tālruni.

St.Ķemeros, 7. martā. Starp-
tautiskā šacha turnirā 4. kārta deva
vairākas sensācijas.. Pirmā vietā no
tām neapšaubāmi stāv jaunā latviešu
šachista Dreiberga uzvara pār lielmei-
staru Petrovu. Tāpat negaidīti labs
panākums ir turnira jaunākā dalīb-
nieka Solmaņa neizšķirtā Sļpēle ar
Floru. Sensacionaālu risinājumu deva
arī Bezručko — zviedra Štālberga spē-
le, kurā tikai laika trūkuma dēl mūsu
šachists izlaida no rokām drošu uz-

varu.

Nobeidzot jau divreiz atlikto Flora
— Ozola partiju, abi pretinieki pēc
dažiem gājieniem vienojās par neiz-
šķirtu. Koblencs cīņā ar turnira favo-
rītu Sabo vidus spēlē veda ļoti asu
cīņu un ievirzīja spēli sev labvēlīgā
galotnē. Tomēr ar pārsteidzošu vilcienu
Sabo galotnē uzvarēja. Bezručko pret
Štālbergu franču partijā bija izvēlējies
asu variantu un upurēdams bandinie-
ku ieguva stipru uzbrukumu pret ka-
rali. Vēlākā analizē pierādījās, ka Bez-
ručko varēja ātri uzvarēt. Tomēr laika
trūkuma dēļ tas — zaudēja.

Bogoļubovs cīņā ar Feiginu pēc
rūpīgi nospēlētas atklātnes rādija spē-
cīgu torņa valdīšanu atklātā līnijā.
Feigins visus draudus lietpratīgi no-
vērsa, un partija pārtraukta šķietami
neizšķirtā stāvokli.

Beidzot pēc vairākiem nesekmīgiem
mēģinājumiem spēlēt savdabīgas at-
klātnes Hazenfūss cīņā pret Melngaili
nospēlēja tik ierasto dāmas gambitu.
Vidus spēlē Hazenfūss zaudēja bandi-
nieku un ievirzīja spēli pretējās krāsas
laidņu galotnē. Hazenfūsam gan .ir
divi bandinieki mazāk. Partija pār-
traukta.

Lielmeistars Petrovs cīņā ar no-
svērti spēlējošo Dreibergu siciliešu
partijā jau atklātnē mēģināja radīt
nemieru. pretinieka attīstībā. Forsē-
dams uzvaru, tas nonāca laika trūku-
mā un zaudēja.

Mikenas ar Ozolu spēlēja franču
partiju. Tā jau no sākuma solija asu
cīņu, jo pretinieki noroķējās katrs uz
savu pusi un ar bandiniekiem devās
ubruliumā. MUteoas pirmais tika pie

mērķa, un, lai stāvokli likvidētu, Ozo-
lam bija jāziedo bandinieks.

Lielmeistars Flors cīņā pret Sol-
mani, gribēdams izvairīties no neiz-
šķirtas pielietoja Karo-Kana atklātni,
Viņš vidus spēlē iekļuva vājākā stā-
voklī. Solmanis, cenšoties to izmantot,
rādija ļoti asu situāciju, kura tomēr
nobeidzās ar mūžīgo šachu, resp. neiz-
šķirti.

Apšenieks ar Beku franču partijā
abi izdarīja garās rokādes, kamēr ka-
raļa spārnā noritēja dzīva bandinieku
spēle. Partija pārtraukta, pie kam Be-
kām ir divi bandinieki vairāk, bet jā-
šaubās, vai viņš spēs šo pārsvaru iz-
mantot. Liekas, ciņa beigsies neizšķirti.

Turnira stāvoklis pēc 4. kārtas iz-
cīņas sekojošs: priekšgalā Sabo ar 4
p., Štālbergs — 3,5, Feigins, Flors un
Bēks — katrs ar 2 p. un vienu nepa-
beigtu partiju, Dreibergs — 2, Bogo-
ļubovs 1,5 (1), Apšenieks un Koblencs
katrs ar 1,5 p. Petrovs, Ozols un Meln-
gailis — katrs ar 1 p. (1).

*
Šodien sacentīsies Koblencs — Mi-

kenas, 'Štālbergs — Sabo, Melngailis
— Bezručko, Bogoļubovs — Hazen-
fūss, Beks — Feigins, Flors — Apše-
nieks, Dreibergs — Solmanis, Petrovs
— Ozols. Bez tam izcīnīs atlikto Pet-
rova — Flora partiju. S.

Petrova zaudēiums
Baltie: Petrovs.
Melnie: Dreibergs.

1, e4—oS; 2. Zf3—Zc6; 3. a4—
cXd; 4. Zxd4—Zf6; 5. Zc3—g6; 6.
Lc4—Za5; 7. De2—d6; 8. Lb5+—
Ld'7; 9. f4—Zc6; 10. Lxc6—LXc6;
11. e5—dxe5; 12. ZXc6—bXc6; 12.
fX15—Zd5; 14. e6—f6; 15. Zxdo—
DXd5; 1.6. c4—Dc5; 17. Le3—De5;
18. Lcl—Dc5; 19. Lf4—0—0—0; 20
Le3—Df6; 21. c5—DXe6; 22. 0—0—
Lg7; 23. Dg<5+—Kb8; 24. Tf3—Dc8:
2'5. Da4—e5; 26. Ld2—Td4; 27
Db3H Db7; 28. Dc2—Dd7; 29.
Tb3H Ka8; 30. La5—f5; 31. Ta3—
Tb8; 32. Lb6—Tb7; 33. Db3—Dd5;
34,Pc2—Td£ uo balUc padevās.

Norvēģija veļas rikot

ziemeļvalstu sacīkstes
ĀTRSLIDOŠANA

Šogad ātrslidošanas sezonu, šķiet,
var uzskatīt par noslēgtu. Pavelkot
strīpu sasniegumu bilancei, redzam, ka
iestājies krass lūzums līdzšinējo spēku
samērā. Eiropas un pasaules labāko
ātrslidotāju nosaukumus šoreiz izcīnī-

juši nevis,norvēģi, bet gan Latvijas un
Somijas pārstāvji.

Dibināti, ka Norvēģijas prese vēl
aizvien iztirzā aizvadītās cīņas un
meklē iemeslus savu ātrslidotāju ne-
veiksmei. Viens no galveniem attais-
nojumiem norvēģiem ir ļoti sliktie lai-
ka apstākļi, kas šoziem bija gandrīz
visās sacīkstēs. Tādēļ ari sasniegtie
rezultāti visumā daudz vājāki kā citus
gadus.

Arī mēs par niķīgo laiku varam tikai
skumt. Mūsu rekordists Bērziņš šo-
gad tiešām bija žilbinošā formā un
varam droši apgalvot,- ja kaut reizi
Bērziņam būtu bijusi izdevība startēt
ideālos ledus apstākļos, Latvijas re-
kordatzīmes būtu guvušas pavisam citu
seju. Pēdējā Norvēģijas sporta laik-
raksta «Sportsmanden» numurā pazī-
stamais ātrslidošanas sporta lietpratējs
Olsens nāk ar ierosinājumu turpmāk
katru gadu sarīkot ziemeļvalstu sacīk-
stes ātrslidošanā. Norvēģi vēlētos turp-
māk katru gadu pārmaiņus Oslo, Stok-
holmā, Helsinkos un Rīgā sacensties
ātrslidošanā, kur tad noskaidrotos,
kura no ziemeļvalstīm ieņem vadošo
vietu.

Ierosinājums arī mums patīkams.
Milzīga interese, ko visplašākā sabied-
rība dāvāja Eiropas meistarsacīkstēm,
ir labākā garantija, ka arī turpmāk
nekad netrūks ātrslidošanas sporta
cienītāju, un patīkami ir apzināties, ka
dffudziem sporta veidiem, kas līdz šim
ir saistījuši skatītāju tūkstošus, klāt
nāk arī vēl ātrslidošana.

Studentu turnīra pusfinālā
spēlēs Selonija ar Letgaliju
Prezidiju konventa basketbola tur-

nirā palikušas 3 spēcīgākās vienības:
Letgalija, Beveronija un Selonija. Bez
zaudējuma pašreiz ir tikai Beveroni-
jas vienība, kuras sastāvā spēlē tādi
basketbola pīlāri kā Melderis, Kļaviņš,
Justs, Poltraks uņ Grīnbergs. Ar vie-
nu zaudējumu spēles turpina Letgalija
ar Seloniju. Arī šo vienību rindās cī-
nās vairums virslīgas vienību spēlētāju.
Letgalija ar Seloniju sacentīsies rit
Konservatorijas vingrotavā (V. Maike
un Krisons). Uzvarētājs sacentīsies ar
Beveroniju. Sarīkojumu pl. 5,30 ieva-
dīs volejbola sacensības Selonija -
Letonija un Letgalija - Fr. Livonica.
izraudzīta lietuvas vienība.

Gatavojoties svaru celšanas valstu
sacīkstei ar Lietuvu, mūsu smagatleti-
kas savienība rīt rīkos izlases sportistu
pārbaudes sacīkstes. Pēc tām noteiks
vienības sastāvu.

Vakar no Lietuvas smagatletikas
savienības saņemts raksts, kurā tā
paziņo savus dalībniekus. Lietuviešu
valsts vienībā iedalīti: spalvas svarā
— Vilčinskis, vieglā — Bertulaitis,
vidējā — Piučilas, pussmagā — Rima-
sas un smagā — Platnauskas. Vienību
pavadīs savienības priekšsēdētājs Pi-
ronas.
Šovakar apbalvo jaunos ātrslidotājus,

Ziemas sporta savienība šovakai
pl. 6 (nevis, kā agrāk bija ziņots pl
7) sporta komitejā, Vilandes ielā 3, rī-
ko jaunatnes meistarsacīkšu uzvarētāju
apbalvošanu.

No ka sastāv
«brīnumārstu» zāles

Darbs farmācijas pārvaldes laboratorijā
Visas uzturvielas, kādas lieto rīdzinieki, periodiski pārbauda

farmācijas pārvaldes laboratorija. Tur analizē un nosaka labumu
visam, sākot ar maizi, sviestu un beidzot ar dažādiem konserviem.
Ikkatrs skaistuma krēms, mazgāšanas līdzeklis vai kāds cits prepa
rāts nokļūst tirgū tikai tad, kad to pārbaudījušas čaklas /okas. Tu-
vākā nākotnē farmācijas pārvalde nolēmusi ierosinātnormētkosmē
tisko preparātu cenu.

Vai atbilst uzdotam
sastāvam ...

Farmācijas pārvaldes analītiskās labo-
ratorijas vadītājs inž. ķīm. A. Ķimenis

pārbauda konservu labumu.

Tautas labklājības ministrijas
nama 5. stāvā augu dienu strādā
trīs vīri: laboratorijas vadītājs inž.
ķīm. A. Ķimenis ar saviem palī-
giem J. Segliņu un O. Lapu. Šeit
pārvaldesrevidenti no visiem pār-
tikas, drogu, aptieku un citiem
veikaliem kairu dienu atsūta pre-
ču paraugus pārbaudei, vai tie nav
indīgi un atbilst uzdotam sastā-
vam.

Droši vienretais mākslīgās li-
monādes cienītājs būs iedomājies,
kā tajā vērtīgākā daļa ir ūdens un
drusku cukura. Turpmāk, kā zi-
nāms, nodrošināta tādu augļūdeņu
un limonādes ražošana, kam
pamatā tīras augļu un ogu
sulas. — Lielu vērību labora-
torijā piegriež kosmētisko līdzekļu
pārbaudei. Daudzos gadi jumos
preparātos bijuši sastopami svina
un dzīvsudraba sāļi. Ilgāku laiku
lietojot tādus preparātus, cilvēks
var saindēties pašam nemaz nezi-

Tēvzemes balvas laureāts
dzejnieks Vilis Plūdons rīt atskatāsuz '

65 mūža gadiem.

not. Šādus līdzekļus pārvalde aiz-
liedz pārdot un izplatīt. Par kos-
mētisko līdzekļu labumu un iedar-
bību laboratorijas darbinieki vis-
pār nav augstās domās. Bkži vien
dārgākie krēmi un pūderi esot tik
pat labi vai slikti,kā trīs reizes lē-
tākie skaistuma kopšanas līdzekļi.
Praksē tomēr novērots, ka dārgā-
kos preparātus daudz vairāk pie-
prasa. Tāpēc arī paredzēta kos-
mētisko līdzekļu cenu normēšana.
Tāpat laboratorijā pārh'iuda arī
traukus, sevišķi vērību piegriežot
māla trauku glazūrai, vai tā nesa-
tur svina sāļus vairāk nekā tas at-
ļauts. Inž. ķīm. O. Ķimenis runā-
jot par citiem iespējamiem saindē-
šanas veidiem paskaidro, ka katru
ritu, pirms lieto ūdeni, dzeršanai,
tas jānotecina apm. 4—5 ltr., jo ari
ūdensvada līkumu kausējumos, lai
tie būtu vieglāk liecami, sasto-
pams svins, kas ar laiku pāriet
ūdenī.

Laboratorijas noliktavā novie-
toti dažādi zāļu paraugi, kuru» fee-
tojuši pūšļotāji. Šeitari sastopa-
mi dažādu teslavetu veselības ūde-
ņu paraugi, ar kuriem veikli ļau-
dis uz lētticīgu cilvēku rēķma pel.
nijušies. Tāpat tas ir ar pūšļotā-
ju zālēm, kum pamatā ir dažādi
virumi, kas iegūti no zemes vēzī-
šiem, čūsku ādām un citiem ku-
kaiņiem, kuriem nav nekāda
dziednieciska iespaida. Ilgajos dar-
ba gadoslaboratorija ne vienurei-
zi vien sastapusies arī ar. ļaudīm,
kas laboratorijai nesuši savus
ēdienus pārbaudīt, vai tie nav sa-
indēti. Tā viena ģimene novēro
jusi, ka viņu pieliekamā kambari
novietotie ēdieni kļūst sarEani un
paši iedzīvotāji slimo. Analizējot
ēdienus, neatrada nekādas indeša-
nas pazīmes. Sarkanā krāsa bija
radusies no rauga sēnītēm. Pēc
tāda laboratorijas atzinuma visi ģi-
menes locekļi uz reizi kļuvušiari
veseli.

30 gadu izglītības darbā
10. martā M. Beķeres ģimnāzija atzī-

mē 30 gadu pastāvēšanu. Ģimnāziju
dibinājusi un visu šo laiku vadījusi
Marija Rogule ,dz. Beķers. Skola ne-
pārtraukti darbojas Rīgā.

Jūlija mušu vieglatlētus
trenēs norvēģis Hofs

Sporta komitejas ģenerālsekretāram
pitn. A. Rumbām starptautisko slid-
skriešanas sacīkšu laikā bijusi saruna
ar Norvēģijas vieglatlētikas valsts tre-
neri Hofu. Saziņā ar vieglatlētikas sa-
vienības iepriekš ievadītām sarunām
A. Rumba ar Hofu panācis vienošanos.
Jūlijā Hofs savu kārtējo atvaļinājumu
pavadīs Latvijā un trenēs mūsu viegl-
atlētus.

Sevišķi par to var priecāties kārts-
lēcēji. Hofs, kā zināms, bija pirmais
sportists pasaulē, kurš pārsniedza 4 m
liniju un ilgus gadus viņam piederēja
pasaules rekords. Savā laikā kā kārts-
lēcēju treneris viņš darbojās Amerikā,
un pateicoties viņa norādījumiem

Amerikas kārtslēcēji tagad ieņem va-
došo vietu pasaulē.

Ģenerālsekretārs pitn. A. Rumba sa-
runas ievadījis ar! ar dažiem pazīsta-
miem Somijas treneriem par darbība
Latvijā. Katrā ziņā vieglatlētikas sa-
vienībai šovasar jāsaista treneris —
l zemnieks. Ziemas vingrošanu un pa-
vasara treniņus ar labām sekmēm var
vadīt Dekšenieks, bet izlases sportis-
tiem pēdējā slīpējuma gūšanai noteikti
vajadzīgs labs ārzemju lietpratējs. Fle
viena jāņem vērā, ka šogad kā priekš-
olimpiades gadā visur būs jūtams spe-
ciālistu trūkums un tādēļ sarunas jāie
vada un vienošanās Jāpanāk pēc iespē-
jas drīz, lai aprīļa otrā pusē ārzemju
treneris Jau varētu stāties darbā.

Patlaban iznākusi
Ed. Paegles redakcijā

Latvju rakstu abecīte
Tautiski raksti rokdarbiem. Maksā Ls
0.40. Vairumā Latvijas bērnu draugu
biedrībā, Vajņu ielā 41.

ASK futbolistus un
basketbolistus aicina
viesoties Cekoslovakijā

ASK valde saņēmusi PUsenes «Vik-
torija* vienības uzaicinājumu, viesoties
ar savu futbola vienību Lieldienās
Čeko - Slovākijā. Čeki sacīkstes rīkot
vēlas 9. un 10. aprilī. Pirmā sacīkste
notiks Pilsenē, bet otrā Bernanā. PU-
senes «Viktorija» vadība ierosinājusi
arī ASK basketbolistu viesa spēles
Čeko - Slovākijā. Čeki ieinteresēti sa-
rīkot pilsētu sacīksti Prāga - Rīga un
pārliecināti, ka iespējams noorganizēt
vēl kādu futbola un basketbola sacīksti
turp un atceļā. Nav izslēgtas spēles
arī Polijā.



GALVAS
PILSĒTA

Valsts Prezidents Kārlis Ulmanis
vakar pieņēma ar kārtējo ziņoju-
mu satiksmes ministru B. Ein-
bergu, ministru J. Camani,
iekšlietu ministru K. Veitma-
n i un finansu ministru A. V a 1ri-
ma n i. Pēcpusdienā Valsts Pre-
zidents pieņēma ar ziņojumu zem-
kopības minstru J. B i r z n i ek u.

Mazā ministru kabineta
sēde notika vakar tieslietu minis-
tra H. A p si ša vadībā. Minis-
tru kabinets uz sēdi sanāks ceturt-
dien.

Valsts Prezidentam Kārlim
Ulmanim

nodevuši ziedojumus sabiedriski
kulturālu mērķu vajadzībām: Rē-
zeknes vecticībnieku kapu draudze
100 ls; akciju sabiedrība «Kaļķis»
— 1.000 ls, Liepājas tirgotāju un
rūpnieku biedrība — 3.000 ls.

«Everarda» vietā «Canarias».
Rīgā saņemta ziņa, ka F. Grau-

da rēderejas tvaikonis «Everard»,
kuru pagājušā gada beigās spāņu
nacionālisti aizturēja Vidusjūrā,
redzēts apbruņots ar trim lielga-
baliem. Mainīts ari kuģa vārds un
tagad «Everards» saucoties «Ca-
narias».

Tvaikonīša dežūra pie
pontontilta,

kas bija norīkota vižņu dēļ, vakar,
atkusnim iestājoties, atcelta. Šī
tvaikonīša dežūra rīdziniekiem at-
gādināja, ka bez dzelzceļa tilta sa-
tiksmi ar Pārdaugavu mums ir ti-
kai divi tilti. Pontonu tilta iz-
ņemšanas gadījumā paliek vienīgi
atjaunotais Zemgales tilts, līdz ar
ko jo spilgti parādās viņa lielā lo-
ma Rīgas satiksmē un ērtības, kā-
das šis tilts dod pilsoņiem.

Atkal migla.
Vakar vakarā Rīgas ielas atkal

pajŠaja bieza migla. Avotu ielā,
ku'r'ielū dzelzceļam tikaiviensliežu
ceļš, tramvaju vadītāji, nevarēda-
mi saskatīt pretimbraucošos vāģus,
bieži sabrauca viens otram pretim
un vāģiem vajadzēja manevrēt at-
pakaļ. ,

mākslinieks G. Karlsons un violon-
čellists V. Brauers, bet patriotiskas
dzejas deklamēs Nacionālā teātra ak-
tieris J. Osis.

Preses biedrības pēcpusdienas tēju
rīko svētdien, 19. martā, pīkst. 5 Armi-
jas virsnieku klubā. Ar mākslinie-
ciskiem priekšnesumiem piedalīsies
opsrdziedone Elza Žebranska, Viktori
Stotts, komponists Jānis Ķepltts un
Nacionālās operas baleta solisti Mirdza
Griķe un Jānis Grauds. Savus dzejo-
ļus nolasīs Alda Niedtra un Kārlis
Strāls. Deju muziķu spēlēs salona
orķestrs S viru sastāva. Ieeja sarīko-
jumā 2 ls. Atsevišķas maksas par gal-
diņiem nebūs un tie ^sūtāmi pie
b-bas darbvedes no pīkst. 10—14 pa
tSlr. 31185.

Dievkalpojumi aizsargu 20 gadu
svētkos. Iekšlietu ministrijas baznīcu
un konfesiju departaments uzaicinājis
visas konfesijps un reliģiskās apvienī-
bas savos dievkalpojumos un sapulcēs
19. martā pieminēt _izsargu organizā-
ciju un viņas nopelnus valsts dzīves
veidošanā 20 gadu laikā.

Jaunā Ģertrūdes baznīcā ceturt-
dien pīkst. 7 vak. ciešanu laika diev-
kalp., pied. māc. P. Detlavs, Goba.

R. Klelnberga stāsta «Uz drupām»,
otrā daļa iznāks uz Lieldienām.

Jauni krievu akadēmiķi. Padomju
Savienības zinātņu akadēmija rakst-
niekus Alekseju Tolstoju un M. Solo-
chovu un literatūras kritiķi I. Supolu
Ievēlējusi par akademiķiem.

— Zvejniecības biedrība «Neptuns»
nolēmusi likvidēties. Prasības jāpie-
teic līdz 7. maijam.

Viņi nav vainīgi. Vakar jūras tie-
sas sēdē skatija cauri latviešu tvai-
koņa ,.Elīzabete" avārijas lietu. „EH-
zabete" š. g. 23. janvāri uzskrēja sēklī
pie Dānijas krastiem, nodarot zaudē-
jumus par 6S.0O0 ls.

Pēc liecinieku noklaušināšanas tie-
sa atzina, ka avārija notikusi stipras
miglas un straumes dēļ un atzina, ka
kuģa kapteinis un stūrmanis avārijā
nav vainojams.

Pārdots tvaikonis. Tvaikoni „Laim-
dota" , kas piederēja J. Freimanim un
biedriem, nopirkusi kāda ārzemju sa-
biedrība noplēšanai. ,Xaimdota" ceļā
no Archangeļskas uz Rīgu pag. gada
novembrī cieta avāriju.

Par plkv. Kalpaka bataljona ciņu
gaitām šodien Azisargu namā aizsargu
aviācijas saimei stāstīs policijas in-
rjektors J. Ķīselis . Vakaru ar muzi-
kāliem priekšnesumiem kuplinās brīv-

Dienas kalendārs

ŠODIEN:
OPERA nn TEĀTROS.

Nacionālā operā — „Mazepa".
Nacionālā teātri — .Ļaunais gars
Dailes teātri — ,.Pers Gints".
KONCERTI TJN IZSTĀDES.

Viru dubultkvartetu „Latvija" un
,.TēviJa" kopējs koncerts pl. 20 Meln-
galvju zālē. — A. Vinklera dekorāciju
metu izstāde Kr. Barona ielā 4.

KINO.

SPLENDID PALACE — 2. ned.
..Muaj dziesma", vicu, Benjamino
Džilli. FORUMA — „Marija Antuane-
te" , vicu, Norma šlrere. PALLADIU-
MA — ,.Zilbirfa 8. sieva", angju, Klo-
date Kolbera; ..Zvaigžņu parāde", ang-
ļu, Klarks Gebls. AINA — 5. ned.
..Nemirstīgais valsti", angļu, Luize
Ralnere. DAILI — „MŪas piedzīvo-
jumi", vācu, Olga čechova; „Jūs ne-
pazīstiet vel Kortu?", vācu, Heincs RI-
roanis. RADIO-MODERN — 4. ned.
„CUvāks, kas aizmirsa savu vārdu";
.Profesors Vilčurs", poļu, Elizabete
Barftevska. METROPOLE — ,.Mūsu
mīla nebeigsies", angļu, Džindžere Ro-
džere. AT — ..Nemirstīgā sirds", vā-
cu, Kristīne Zēderbaume. LIESMA —
..Vienmēr kad laimīga es", vācu;
«Viņas pēdējais romāns", vācu.

Cirki — marta programa.
CITI SARĪKOJUMI.

L. U. studentu juristu b-bas sa-
nāksme pL 20 Baznīcas ieli 5 — 8 ar

sen. K. Ducmaņa prieltfl. ,.Tiesiska kul-
tūra".

TuvākSs dienās:
12. m — „LIgusoņu" 10. latvju

fcandarbu cikla koncerts pl. 17 kon-
servatorija.

l«. m Biruta* Strautzeles kla»
vlervakars pl. 20 Malngalvju zal*.

24. m _ Latvijas Sarkani Krusta
«adikirtēji sapulce pl. 1» Skola* ieli
Nr. i.

26. m v. Teļeginas - Vasijjevas
koncerts Melngalvju zilē (9- 111 sliml-
'Pd «l koncert? nenotiks).
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Spodrības nedēļā skolēnu grupas
apmeklēs mazturīgās ģimenes

Vakar sakas Rīgas pilsētas 1zglītības valdes rīkotie skolu vir-tuvju darbinieču kursi, kuros Kaucmindes mājturības semināra ab.solventes apmācīs kursantes tīrības uzturēšanas un mājas apkopša-nas darbiem. Līdzīgi mājturības skolotāju un kopgaldu vadītāju
kursi noslēdzās dienu agrāk. Mar ta beigās kursus būs beigušas 430
kursantes, kas līdz spodrības nedēļai ar tīrīšanas darbiem iepazīsti-nās skolu audzinātājus.

Nākošā nedēļā visās galvas pil-
sētas skolās notiks pārrunas par
tīrības un kārtības nozīmi no hi-
giēniskā, estētiskā un rakstura au-
dzināšanas viedokļa, bet 16. martā
audzēkņu darba grupas skolotāju
vadībā stāsies pie tīrīšanas dar-
biem. Kamēr vecāko klašu skolē-
ni uiposis telpas, jaunākie audzēk-
ņi rūpēsies par skolu pagalmu
spodrību. Skolu uzpošana turpi-
nāsies divas dienas. Vēlāk skolē-
ni aprakstīs notikušos spodrības
darbus. Labākos aprakstus godal-
gos. Drīzumā skolās zēnus apmā-
cīs šūšanas un lāpīšanas darbos,
bet spcrlrības nedēlā notiks minē-
tos darbos sacensības.

Spodrības nedēļas laikā sešas
līdz astoņas skolēnu grupas divu
^koiotāju vadībā apmeklēs maztu-
rīgas ģimenes. Vecāko klašu zēni
vārē?; izdarīt sīkos dzīvokļu re-
montus, bet meitenes uzposīs is-
tabas. Vairāku skolu audzēkņi ap-
dāvinās mazturīgās ģimenes ar
rokdarbu stundās pagatavotiem

.ekšmetiem.

KLUSA CĪŅA AR
TUBERKULOZI

Tuberkulozes apkarošanas aizgādpunktā
pag. gadā ārstējušies 3600 slimnieku
Veselības veicināšanas biedrības

tuberkulozes apkarošanas sekcijas
aizgādpunkts Martas ielā 7, attīstī-
jis ļoti rosīgu darbību. Pagājušā
gadā aizgādpunktu apmeklējuši
7772 bērni un 1489 pieaugušie. At-
kārtoti ārstējušās 3603 personas.
Aizgādpunktā katru apmeklētāju
caurskata Rentgena stariem un
Izdara arī slimnieka asiņu anali-
zēs. Plaušu tuberkulozes slimnie-
ku ārstēšanai uz vietas pielieto
kalnu sauli un plaušu gāzēšanu,
kas izdarīta ap 60 personām. No

visiem aizgādpunktā apmeklētā-
jiem 1910 personas slimojušas ar
plaušu tuberkulozi, bet 1683 ar
sirds, kaulu tuberkulozes, bron-
chitu un citām slimībām. Slimī-
bas veida noteikšana mazturīgo
un daudzbērnu ģimeņu locekļiem
un caurskatīšana ar Rentgena sta-
riem notiek par brīvu. 6 aizgād-
punktā žēlsirdīgās māsas apmek-
lējušas ar draudīgo plaušu tuber-
kulozi slimojošos mājās. Bez tam
trūcīgiem bērniem — tuberkulo-
zes slimniekiem izsniedz 15 litru
piena un 1 kg sviesta mēnesī
Trūcīgās daudzbērnu ģimenes ait-
gādpunkts pabalstījis art ar gultas
veļu un siltām drēbēm.

ŅinasGruznas
DZIESMU
VAKARS

Kaut g-an cits koncerta aizkavētam
no Ņinas Gruznas dziesmu vakara iz-
devās noklausīties tikai pēdējas piecas
dziesmas, jāsaka, ka tis deva vairāk
kā dažs labs vesels koncerts. Nav šau-
bu, ka Ņina Gruzna ki māksliniece
nav ikdienišķa parādība. Daba tai de-
vusi pūrā Ildzi dažas retas priekšrocī-
bas. Viņas īpašumā ir skaista balss,
siltu, glāstošu tembru, jūtīga, dziesmai
dzimusi sirds. Ir reizes, kad neviļus
nākas atmest parasto recenzenta ter-
minoloģiju; varbūt tas skan sentimen-
tāli, bet par Ņinu Gruzim gribas
teikt, ka viņas mākslai piemīt nakts
vijoles valdzinošā smaržainība, u| reizē
rīta rasas vizuļojošais svaigums. Vis-
skaistākā tā parādās tur, kur sirds li-
rika sastopas ar dabas nojautu, šai
sakarībā it sevišķi gribas izcelt Rach-
maņiuova „Ceriņkrūmu". Ir tiesa,
Gruznas balss nav vēl pilnīgi atrai-
sīta, mākslinieces zenīts vēl priekšā,
atliek tikai gaidīt piepildījumu.

Ar prieku Jāapsveic dziedātājas
gaume programas izvēlē. Var redzēt,
ka šeit ir domāts pirmā kārtā par
mākslu. Vakara pirmajā daļa galveno-
kārt latvju autori — Medlņš, Poruks,
Suchovs, otrajā — krievi — Metners
un Rachmaņinovs. Melngalvju zāle
bija klausītāju pilna, daudz aplausu,
bezgala daudz ziedo. V. D.

Pusaudžu ālēšanās ar
svešām automašīnām

Romualdu Slavecki un Alfrēdu
Tochteru vakar Rīgas apgabaltie-
sā apsūdzēja par auto zādzību.
Auto nozagts Valdemāram Pirku-
šām, Mārtiņam Zitmanim un Zig-
frīdam Renneram, kad ite savas
mašīnas atstājuši bez uzraudzības.
Abi nepilngadīgie mašīnas nav
slēpuši, bet, dažus kilometrus pa-
braukuši, atstājuši tās ielas malā.
Vēlāk viņi notverti.

Slaveckis sodīts jau agrāk. Ap-
sūdzētie neatzinās, sacīdami, ka
gribējuši tikai pavizināties. Ro-
mualdu Slavecki sodija ar sešiem
mēnešiem cietumā, bet Alfrēdu
Tochteru — divām nedēļām.

— Aleksandru Reinfeldu apsū-
dzēja par vekseļa viltošanu, uz-
rakstot Pētera Jankova un Ādol-
fa Tūlera parakstu. Sods — sep-
tiņi mēneši cietumā.

(pieņjunĀana av. gēkzba
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Jaunā pāvesta Pija 12.kronēša-
nas dienā svētdien, 12. martā, Rī-
gas un provinces katoļu dievnamos
notiks svinīgi pateicības aizlūgu-
mi. Sevišķi plašas svinības jaun-
izraudzitam Svētam tēvam par go-
du paredzētas sv. Jēkaba katedrā-
lē, kur svētdien pīkst. 11 notiks
īpaša kronēšanai veltīta misa.
Svinīgo dievkalpojumu vadīs pā-
vesta nuncijs A. Arata, piedaloties
metropolītam A. Springovičam un
bīskapiem. Pēc svinībām katedrā-
lē paredzēta pieņemšana pie pāves-
ta nuncija. Svinīgi akti Svētā tē-
va kronēšanas dienas atzīmei no-
tiks svētdien arī katoļu organizāci-
ju mītnēs.

Iespējams, ka uz pāvesta kronē-
šanas svinībām Romā brauks īpaša
delegācija arī no Latvijas.

Atvieglo'ums
mācības iestāžu
audzēkņiem

Nākot pretī pilsētas satiksmes
līdzekļu lietotājiem un lai ievestu
vienveidību pazemināta tarifa mē-
neša abonenta kartiņu izsniegša-
nā uz visiem pilsētas ielu satik-
smes līdzekļiem, . Rīgas pilsētas
valde nolēmusi papildināt agrāk
izsludinātos noteikumus. Papildi-
nājums paredz pazemināta tarīfa
abonementu izsniegt arī ielu dzelz-
ceļa lietotājiem — visiem skolu un
citu mācības iestāžu audzēkņiem,
darba invalidiem un bērniem no
5 līdz 12 gadiem, uzrādot attiecī-
gas apliecības. Līdz šim pazemi-
nāta tarifa abonementi pastāvēja
vienīgi braukšanai autobusos.

Richarda Odnoposova
koncerts

Vijolnieks Richards Odnoposovs
jau reizi svinēja uzvara, koncertā Nac
operā. Ari vakar viņa koncertā konser-
vatorijā pilnam attaisnojās cildinošie
vārdi, kurus mākslinieks izpelnījās ar
savu pirmo uzstāšanos.

Odnoposovs Ir dedzīgs, pilnasinīgs
talants, kas pārkāpis jau tos sliekšņus
aiz kuriem sajūtam mākslinieka brie-
dumu. Odnoposova vijole runā uz
mums bagātā, emociju pllnstrāvotā va-
lodā, skaidrā, plastiski vaJdin&ta Iz-
teiksmē. Programas sākumam — divi
lielie B: Brāmss un Bachs. Trešā vi-
joļsonfite un slavenā Cakonna. Ali
tiem samērā nepopulārs G. — Glazn-
novs ar savu vijoļkoncertu.

Ja pēdējā atklājas vijolnieka spī-
došā techniskā māka, pirmie divi pa-
vēra vijolnieka iekšējo pasauli — viņa
spēju izprast, iedziļināties. Tas tiklab
sakāms par Brāmsa sonāti, vienu no
skaistākām pērlēm vijoļliteraturā, kā
par ģeniālo Cakonna — vijolnieks
abas paradīja visai spilgtā apgaismo-
jumā. Cakonna gan reizēm gribējās
saklausīt vairāk pastrīpotas stingrība»,
cēluma, monnmentalltātes. Labs pa-
līgs un līdzbiedrs vijolniekam bija
Jaunais pianists Hermanc Braons. Visa
atzinība par Brāmsa sonāti.

Klausītāju bija pilna konservatori
Jas zāle.

V, DārzinJ.

Pēc darbīga mūža
mūžīgā mierā

No Arķibīskapa katedrāles uz
Meža kapiem vakar pēdējā gaitā
izvadīja sabiedrisku darbinieku,
tautiskās atmodas līdzgaitnieku,
Krišjāni Pārupu. Aizgājēja izva-
dīšanā katedrāle ieradās Valsts
Prezidents Kārlis Ulmanis, Rīgas
pilsētas galva R. Liepiņš, mūsu
sūtnis Somijā Tepfers, ārlietu mi-
nistrijas administratīvās un proto-
kola nodaļas vadītājs Olavs, uni-
versitātes mācības spēki un sa-
biedriski darbinieki. Valsts Pre-
zidents pie aizgājēja šķirsta noli-
ka ziedus.

Izvadīšanas dievvārdos mācī-
tājs E. Bergs runāja par aizgājēja
darbu sabiedriskā laukā, kur tas
rosīgi darbojies gan savā dzimta-
jā pagastā — Mežotnē, gan vēlāk
Rīgā. Pēc dziedātājas Puknas -
Traviņas solo dziesmas un kantā-
tes «Tēvijai», arķibīskaps T. Grīn-
bergs aizgājēju svētīja pēdējā
ceļā.

Sēru gājienam nonākot Meža
kapos, to sagaldija daudzi aizgā-
jēja draugi. Pēc funerālijām uz
aizbērtā kapa vaiņagus nolika no
Vidzemes savstarpējās kreditbied-
ribas, no dzimtā pagasta — Mežot-
nes sabiedriskām organizācijām
un daudzi aizgājēja draugi un dar-
ba biedru

Šodien paziņos
Kr. Barona prēmijas
Šodien paiet 15 gadu kopš tau-

tas gara mantu krājēja Krišjāņa
Barona nāves dienas. Godinot lie-
lā gara darbinieka piemiou, šodien
universitātes aulā notiek svinīgs
akts. Tajā piedalīsies prof. J. Auš-
kāps. Izglītības ministrs aktā pa
ziņos to zinātnieku vārdus, kam
par darbiem Latvijas dabas un
kultūras pētīšanā piešķirtas Kr.
Barona prēmijas. Prēmijās šogad
sadalīs 5000 ls.

Pēc akta universitātes aulā no-
tiks Kr. Barona fonda pilnsapulce,
kurā pārrunās jautājumu par pie-
minekļa celšanu latvju dainu
kārtotājam.

Itāliešu grāmatu
bibliotēka Rīgā

Vakar Rīgas latviešu biedrībā
notika latviešu - itāliešubiedrības
biedru sapulce, kurā piedalījās ap
50 biedru. Biedrības valdes priekš
sēdētājs prof. K. Straubergs snie-
dza pārskatu par biedrības darbī-
bu. Nolēma rīkot veselu virkni
priekšlasījumus par Itālijas kultū-
ru un mākslu un iekārtot Rīgas
latviešu biedrības telpās Itālijas
grāmatu un periodisko izdevumu
bibliotēku. Jaunajā valdē par
priekšsēdētāju ievēlēja prof. K.
Straubergu, bet par locekļiem, ka-
ra virsprokuroru ģen. Tepferu,
doc. H. Albatu, prof. P. Žaksu,
Ed. Kārkliņu, J. Laži, K. Gersoni,
L. Zublavu un J. Niedru. Revīzi-
jas komisijā ievēlēja: prof. E. Blē-
si, Ed. Virzu un doc. L. Ausēju.

Jauns žurnāls jaunatnei
Latvijas gaidu biedrības priekš-

niece L. Meņģelsone Šinīs dienās
bija sasaukusi gadskārtējo gaidu
labvēļu komitejas sanāksmi. Tajā
par komitejas priekšnieces viet-
nieci izraudzīja Strausi, sekretāri
— Šiliņu, kasieri Pētersoni, mant-
zini Aleri un par biedrzini —
Cazeru. Labvēļu komiteja nolēma
16. martā. pL 19 Jāņa baznīcā rīkot
gaidu gada svētku dievkalpojumu,
koncertu. Ar 1. aprili iznāks jauns
gaidu žurnāls «Jaunā audze».

KO ŠODIEN ĒDĪSIM PIENA
RESTORĀNA UN PAVILJONA

PIENA RESTORĀNA,
Elizabetes Ielā 55:

Piena zupu ar biezpiena klimpām.
Mazkrievu boršču. — Sakņu sace-
pumu krējuma mērcē. — Biezpiena
karbonādi ar krējumu. — Teļa
cepeti ar jauktiem salātiem. — Cū-
kas fileju pikantā mērcē. — Sīpolu
siteni. — Kapātu šniceli ar saknēm
Zaļbarību. — Risu krēmu ar mērci.
Maizes zupu ar putu krējumu.

MAZA PIENA RESTORĀNA,
Vērmanes dārzi:

BieSu zupu. ~ Piena zupu ar bur-
kānu klimpām. — Biezpiena sace-
pumu ar krējumu. — Tēja karbo-
nādi ar ķirbju salātiem — Jēra
štēku ar olu. — Reststas mandeļu
maizītes ar ievārijumu.

Vakariņās:
Kartupeļu kotletes krējumā. —
Makaronus pikantā mērcē.

VIESTURA DĀRZA PAVILJONA*

Skābu kāpostu zupu. — Biezpiens
šķēlīti ar skābu krējumu. — Tvai-
kotu karpu sinepju mērce. — Taļ*
frlkasē ar rīsiem. — Plānas pankū-
kas ar Ievārijumu.

Pārējie ēdieni un dzērieni pēc kartes.
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Jaunumi Leipcigas mesē
Starp dažādiem technikss jaunumiem
Leipcigas mesē redzams ari aparāts

saliektu naglu iztaisnošanai. .

i)ai iisĀāmAaaaiaamA

iādAphhla?
M. Londonā, 7. martā.

Angļu entimologs Lēns apgalvo,
ka cilvēce drīz vien būšot atbrī-
vota no diviem saviem mocītā-
jiem: no galvu un drēbju uts.
Lēns pētīšanas nolūkos izdarījis
vairākus braucienus pa Eiropu un
Āziju un visur viņš novērojis šo
inzektu izmiršanu. Diemžēl tomēr
jāsaka, ka Lēns šo parādību neiz-
skaidro vis ar higiēnas attīstību
un izplatīšanos, bet gan ar kādu
līdz šim vēl neizpētītu šo inzektu
slimību, kas tos ar laiku galīgi iz-
nicināšot.

Vīrs, kurš rādija
lielāko laikrakstu

Amerikā
Apgalvojums ka ģēniji ir ari

īpatņi, pilnībā attiecināms uz Jose-
fu Medilu Patersonu — Amerikas
lielākā "dienas laikraksta redakto-
ru un īpašnieku. Jauns būdams
viņš gāja uz operas pirmizrādēm
tenisa kurpēs, un nav pagājuši
daudzi gadi kopš viņš atmetis pa-
radumu izkāpt no celtņa pie otrā
stāva, lai atlikušo gabalu līdz lejai
nobrauktu pa kāpņu margām.

«Dailv News» lasa divreiz tik-
daudz ļaužu kā jebvienu citu Ame-
rikāņu laikrakstu, jo Patersons vēl
arvien ir nepārspējams savā māks-
slā arvien atrast to, kas visvairāk
lasītājus interesē. Bet nevienam
citam amerikāņu redaktoram gan
arī nav tik ciešu sakaru ar vienkār-
šiem ļaudīm. Dienām ilgi viņš
ģērbies kā visnabadzīgākie staigā
pa lielpilsētas ielām uzturas starp
nabagu ļaudīm, pārguļ nakts pat-
versmēs vai lētās viesnīcās. Viņš
pazīst dzīves ēnas puses un zina
ko grib visvienkāršākie ļaudis.

i Bet ar to vēl Patersons neap-
mierinājās. Viņš grib, lai ari visi
viņa līdzstrādnieki paši personīgi
iepazītos ar ļaužu gaumi, un inte-
resi. Šad un tad viņš paņem tos
līdz kādā ekskursijā pa Ņujorku.
Pirmā apstāšanās vieta mēdz būt
kāda- pazemes dzelzsceļa stacija.
Patersons ar saviem līdzstrādnie-
kiem staigā pa peronu, kamēr vil-
cieni stāv un skatās kādi pasažieri
lasa «Dailv News» un galvenais ie-
vēro ko viņi.lasa. Pēc tam ,viņi tā-
dā pat veidā novēro laikrakstu
kioskus, kur ļaudis laikrakstu pērk.

Jāpiezīmē tomēr, ka Patersona
interese par plašajām masām ir īs-
ta un nav tikai uz avīžnieciska ap-
rēķina pamatota. Viņš piedzimis
un uzaudzis loti turīgā ķimenē. Vi-
ņa māte vēlējās, lai dēls paliktu
īsts aristokrāts, kas par naudu un
praktiskām lietām nedomātu. Viņa
sūtiia to uz dārsāksiām Eiropas
skolām un universitātēm. Bet zē-
na vecaU tēvs bi* slavenā laik-
raksta «Chicago Tribune» dibinā-
tājs un tēvs tā paša laikraksta gal-

venais redaktors. Zēnam žurnā-
listika bija jau asinis.

Viņš sarakstīja pāris romānu,
trīs viņa lugas uzveda Brodveja
teātros, tad kopā ar tēvu ķērās pie
laikraksta pārveidošanas modernā
izdevumā. 1914. gadā viņš aiz-
brauc uz Eiropu par kara kores-
pondentu, vēlāk viņš iestājās ar-
mijā, bet pēc kara atgriezies Ame-
rikā nodibināja pats savu laikrak-
stu «Dailv News».

Sākumā tā bija prasta sensāciju
lapa, kas galvenam kārtam spīdē-
ja ar skandāliem un šķiršanās prā-
vu attēlojumiem. Bet pamazām
tirāžām augot, raksti kļuva nopiet-
nāki un tagad jau to uzskata par
tiešām ļoti cienījamu preses or-
gānu. Pats Ruzvelts bieži ievad-
rakstos liek pasludināt svarīgus
jaunumus. Pats Patersons saka,
ka viņa laikraksts savas gaitas ie-
sācis uz dāmu kājiņām, bet tikko
viņam radušies līdzekļi viņš esot
tām pagādājis brunčus. L.

«Baltais lotoss" un ,,zilie krekli^
VIENA FRONTĒ
pret japāņiem
I Mūsu Parīzes korespondenta

speeialraksts.

Gandrīz vai katru dienu no San-
hajas pienāk ziņas par jauniem te-
rora aktiem starptautiskā koncesi-
ju kvartālā, par revolvera šāvie-
niem, kuriem par upuriem krīt re-
dzami ķinieši, par sērkociņu kār-
biņām, kas sprāgst kā rokas granā-
tas, par starptautiskās un japāņu
policijas bezspēcību cīņā ar ķinie-
šu partizāniem. Pie tam mūs sa-
sniedz tikai «lielās» ziņas, mēs uz-
zinām tikai tos notikumus, kas pat
Šanhaju satrauc neparastā mērā.
Ja nošauj bijušo Ķīnas vēstnieku
Parīzē un Zenēvā, ja partizānu lo-
des trāpa marķīzu Lī, — tad tas
nākošā dienā lasāms visas pasaules
laikrakstos. Bet vai mēs zinām, cik
nevienam nepazīstamu Vu-ši-H vai
Čeng-Io-mēi kungu paliek Sanha-
jas terora kara kaujas laukos, mak-
sādami ar savām dzīvībām par kal-
pošanu japāņiem vai par ķiniešu
slepeno organizāciju noslēpumu
līdzzināšanu?

Milzīgajā, raibajā, noziedznie-
ku un izbadējušos, bagāto un lep-
no cilvēku pārpildītajā Tālo aust-
rumu Bābelē noris karš, kas japā-
ņus sāk uztraukt ne mazākā mērā
kā karošana ar sīksto Čangkaiše-
ku. Te nedun lielgabali; te paukšķ
revolveri; te zemi nedrebina lid-
mašīnu bumbas; te sprāgst sērko-
ciņu kastītes ... Bet šī klusā ka-
ra upuru saraksts kļūst arvienu
garāks, ķīniešu Šanhajas jaunie
kungi — japāņi kļūst arvienu ner-
vozāki un starptautisko kvartālu
vecie kungi — baltie arvienu vai-
rāk sajūt savu pilnīgo neprasmi
cīnīties pret tūkstošiem slepeno
Cangkaišeka karotāju. Arī šim
karam var būt lielas sekas. Japā-
ņi jau piedraudējuši, ka paši nodi-
bināšot Šanhajas starptautiskā
kvartālā kārtību, un japāņi ne-
mēdz runāt tukšus vārdus. Ķīnie-
šu partizānu karš daudzkrāsaina-
jā Šanhajā apdraud ne tikai Japā-
nas durkļiem uzcelto valstību, bet
arī Anglijas, Amerikas, Francijas
skanīgiem dolāriem un frankiem,
skaistām sterliņu mārciņām pirk-
tās priekšrocības un eksteritoriālas
tiesības.
Vecās slepenbrālības
jaunā kaujas tērpā

Kāds franču žurnālists, kurš
nupat atgriezies no Šanhajas, par
šo slepeno karu zina stāstīt vēl
nedzirdētas lietas. Maldīgi būtu
domāt, saka viņš, ka pasaulē tik
daudz pārrunātie terora akti būtu
kādas jaunas partizānu organizā-
cijas darbs. Nē, nodevējus un ja-
pāņu roku puišus slepkavo v e-

c ā s ķīniešu slepenbrālības, kas
pastāv visur, kur vien apmetušies
tūkstotsgadīgās dzeltenās valsts
ļaudis: Sanfrancisko, Klusā oke-
āna salās, Austrālijā... «Vecie
brāļi», «Sarkanā brālība», «Zilā
brālība», «Baltā lotosa brālība»
kas jau kopš gadusimteņiem slepe-
ni kontrolē ķīniešu dzīvi, notiesā
un soda savus ienaidniekus, sargā
savējo labklājību, izdara saimnie-
cisku s un politiskus darījumus no
viena pasaules gala uz otru, — šās
vecu vecās brālības ari šodien ir
tās, kas Šriihajas pazemes karā
spēlē galveno lomu. Viņu darbī-
ba tikai pieņēmusi jaunu raksturu,
lā vērsās pret japāņiem un to
draugiem, viņu nauda aiziet par
ieročiem un slepeno propagandu,
viņu centieni nav savtīgi, tie ir tī-
ri patriotiski.

Vecām brālībām pievienojusies
arī ķīniešu fašisti, tā sauktie «Zi-
lie krekli», kas vēl gadus 10 atpa-
kaļ veda nesaudzīgu cīņu pret
Čangkaišeku; tagad «zilē krekli»
partizānu karā par Cangkaišeka
lietu ir paši dedzīgākie un cīnītāji
un diezgan droši var pieņemt, ka
Nankinas valdības ārlietu minist-
ra Čenlo un marķīza Lī noslepka-
vošana ir tieši viņu roku darbs.
Vecā Ķīna un jaunā Ķīna vienojas
zem partizānu neredzamā karoga.
Zelta pūķis un fašistu zilais krekls
karo vienā frontē.

Dunča un indes vietā —
revolveris

Jauns karš prasa ari jaunas
metodes. Agrāk ķīniešu slepeno
brālību ieroci bija duncis un inde.
Tagad nodevēji krīt revolveru vai
patšauteņu ložu birumā. Partizā-
ni nākuši pie atzinuma, ka šāda
«nāves soda» izpildīšana tautā ra-
da spēcīgāku iespaidu, stiprāk at-
baida no sekošanas nodevēju pie-
mēram. Ja nodevēji klusi mirtu
savās mājās, gultā, tad viņu nāvi
varētu arī noslēpt, kas noteikti
būtu japāņu interesēs. Tāpēc sle-
penās brālības rīkojas gaišā dienas
laikā, visdzīvākās ielās. Pēkšņi
norīb vairāki šāvieni, kāds vīrs
sabrūk uz gaiteņa, un kad piestei-
dzas policija, tā neizbēgami uz no-
nāvētā krūtīm atrod zīmīti: «Tā
mirs visi nodevēji». Seko pa-
raksts.

Partizāni ar šo cīņas metodi
neko sevišķi daudz neriskē, — var-
būt, pat otrādi. Šanhajas ielu un
ieliņu neaprakstajamā, eiropietim
vienkārši neiedomājamā burzmā
šāvēji pazūd kā adaia siena kau-
dzē. Policija, kas pārmeklē kādu
gaišās dienas laikā nošautu vīru,
nekad nevar zināt, vai slepkava

nestāv turpat viņai blakām, rokas
platajās piedurknēs sabāzis, ar
aziāta vienaldzību vaigos. Ne-
kad vēl līdz šim nav izdevies
partizānus turpat uz vietas ari sa-
gūstīt. Šanhajas ielās tie jūtas
drošāk kā tumšā mežā. Eiropie-
tim visu dzelteno ģīmji izskatās
vienādi un angļu policijas inspek-
toriem Skotlendjarda pārbaudītās
metodes te nelīdz. Bet ķīniešu po-
licisti? Jā, kas to lai zina, vai viņi
tiešām slepkavas ari meklē ...
Miesas sardzes pēc
Čikāgas parauga

Katram bagātam ķīnietim
Šanhajā šodien ir sava miesas sar-
dze un jo tuvāk viņš stāv japā-
ņiem, jo lielāka un varenāka ir vi-
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Zīmes, ko ķiniešu teroristi atstāj pie
uzbrukumu upuriem.

ņa miesas sardze. Parasti miesas
sargus rekrutē krievu Charbinas
«baltās kolonijas» locekļu vidū, jo
tie esot visuzticamākie vīri katra
uzbrukuma atvairīšanai. Plecīgie
kazaki vai to ne mazāk plecīgie
dēli ar lieliem šaujamiem kabatās
seko savam darba devējam uz ik
soļa, viņi veido dubultu špalieru,
kad apsargājamais vīrs izkāp no
sava automobiļa, tie patrulē uz
ielas viņa mājas priekšā un sasē-
žas ap viņa galdiņu, ja bailīgais
bagātnieks uzdrošinājies apmeklēt
kādu restorānu.

Ja kāds ar Šanhajas lietām vēl
neapradis vīrs ienāk vienā no šiem
trokšņainiem un ?ksvirtušiem nakts
lokāliem, kur var sastapt visas
pasaules rases un ļaužu šķiras, un
ja viņš, neko ļaunu nedomādams,
apstājas kāda savu karsto rīsa vī-
nu dzeroša ķīnieša tuvumā, — tad
neizbēgami no citiem galdiņiem
pieceļas daži drūma izskata vīri,
kas jaunienācēju apstāj pieklājīgi,
bet uzkrītoši. Ja nu jaunpienā-
cējs, vēl joprojām neko nemanijis,
iebāž roku kabatā, lai izvilktu no
tās papirosu etviju, — tad neizbē-
gami arī šie drūmie viri iebāž ro-
kas kabatās, — lai vajadzības ga-
dījumā izvilktu ātršaujamo riku.

Un tomēr — neskatoties uz vi-
sām miesas sardzēm, uz visiem
meistaršāvējiem, kas savervēti ja-
pāņu draugu apsargāšanai — to-
mēr «Vecie brāļi» vai «Baltā lo-
tosa brāļi» un «Zilie krekli» ceļu
pie saviem ienaidniekiem atrod.
Karš turpinās. Un upuru saraksts
et earumā ...

Parīzē, 5. martā. V. G.

Mazas rakstāmmašīnas
arī Vācijā
Z. L e i p c i gā, 7. martā. Leip-

cigas mesē biroju mašīnu nodaļā
var redzēt pirmo vācu pagatavoto
maza formāta rakstāmmašīnu, kas
ir tikai 7,3 cm augsta un sver 4,2
kg. Jaunajai rakstāmmašīnai to-
mēr ir visas nepieciešamās ierīces
vēl modernākā izveidojumā. Līdz
šim šāda tipa rakstāmmašīnas Vā-
cija ieveda no Šveices lielā vai-
rumā.

TlodoAUA poAJmāAoiuun
majtiam

Z. Vašingtonā, 7. martā.
Vairākas amerikāņu sieviešu or-
ganizācijas pasākušas jaunu cīņu
pret pārāk izplatīto mākslīgo un
neveselīgo daiļuma kopšanu, kas
cīnoties pret dabas likumiem pos-
ta nevien Amerikas sieviešu ve-

selību, bet arī morāli. Sevišķi iz-
platīta patlaban Amerikā ir matu
krāsošana, matus krāsojot vai vi-
sās varavīksnas krāsās. Lai šo
pārmērību aprobežotu, ierosināts
ievest sevišķu nodokli, ko maksā-
tu visas amerikānietes, kas modes
elkam kalpojot neapmierinājās ar
savu matu dabisko daiļumu.

Amerikāņi
sāk spēlēt
klavieres

P. Ņujorkā, 7. martā. Ņu-
jorkas tirdzniecības kamera pub-
licējusi statistiku par dažādu rūp-
niecības uzņēmumu produkciju.
Tajā atrodami interesanti dati par
klavieru rūpniecību. Šī gada jan-
vārī Ņujorkas mūzikas piederumu
veikali pārdevuši 8300 klavieru.
Salīdzinot ar pagājušā gada jan-
vāri, klavieru pircēju skaits pie-
audzis par 34 proc. Pēc statisti-
kas datiem tagad klavieru pircēju
skaits sasniedzis tos pašus apmē-
rus kā priekš 15 gadiem. Ameri-
kāņu laikraksti piebilst, ka pēdē-
jos gados vispār vērojama bēgša-
na no šlāgeriem un atgriešanās pie
veciem, labiem laikiem, kad katrā
ģimenē atradās klavieres.

SMARŽĪGAS
SPULDZES
M. Ņujorkā, 7. martā.

Amerikā tagad var dabūt smaršl-
gas spuldzes. Tās ir apklātas ar
plānu māla vai alabastra kārtiņu,
kas ir piesātināta ar attiecīgo
smaršu vai zālēm. Kad spuldzi
dedzina, karstums smaršu destilē
un izsauc viļņveidīgu izgarošanu
Jaunās spuldzes ir visai iemīļotas
un tās patērē lielos vairumos.

Nekļūdīgais dabas
«pulkstenis»

Tā sauktais «Old Faithfull»
karstūdens avots Savienoto Valstu
Jelostonas parkā ik pēc septiņdes-
mit minūtēm šļāc gaisā savu ver-
došoūdeni 30 metru augstumā, pie
kam pārtraukumi nemainās . ne
par sekundi. Kopš Jelostonas parks
pazīstams, šis «dabas pulkstenis»
savu vienmērīgo gaitu vēl nav mai-
nijis.

Stikla ledus

Melbur"nā, Austrālijā, atklāta
slidotava, kuras apmeklētājus pār-
steidz neparastais Iedus. Slidota-
vas skrejceļš pagatavots no seviš-
ķas stikla un tērauda masas, kurā
katra slidotāju kustība saskatāma
kā spogulī. Lietpratēji apgalvo, ka
uz šāda ledus iesācēji veiklāki ie-
mācoties slidot, jo paši var novērot
katru savu kustību.

JAUTRS SPORTS.
„Palūk: es pagriezu pulksteni par

pusstundu uz priekšu. Redz, kā nu v"-
lobj uz staciju."

LIETPRATĒJA PADOMS.

Sprediķotājs runāja par grēka ceļu
un atgriešanos no tā. Viņš salīdzināja
grēcinieka dzīvi ar kuģi vētrā: „Vilņi
sitas pāri klājam!" viņš sauca. „Buras
ir saplosītas, masts salauzts, kuģis
draud sašķīst pret krastmalas klintīm!
Šķiet, ka nav «vairs nekādu cerību ...
Vai tad tiešām nekā vairs nevar da-
rīt. . ."

Te pielec kājās vecs jūras vilks,
kurš jau visu laiku klausījies ar kāpi-
nātu interesi:

„Tad izmetiet taču beizdot enkura
— jūs. sauszemes žurka tāds!"

Igauņi vāks papīru
atkritumus zemūdeņu
iegādei

Č. Helsinkos, 7. martā.
Somijā pagājušā gadā labas sek-
mes guva lūžņu un makulatūras
vākšana. Kā ziņo, šinīs dienās
Helsinkos uzturējies Igaunijas
zemūdeņu flotes atbalstīšanas ap-
vienības ģenerālsekretārs, lai ie-
pazītos ar Somijā izdarītās vākša-
nas akcijas organizāciju, jo arī
Igaunijai esot nodoms organizēt
papīru vākšanu, par labu zemūde-
ņu būvei.
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