
Valsts prezidents

apdāvina sava
pagasta skolu

Valsts prezidents A. Kviesis pa-
sūtījis Valsts elektrotechnislcai fabrikai 7
lampiņu radio aparātu, Ito dāvinās sava
pagasta pamatskolai. 7 lampiņn radio
aparātus pēc uzlabotas schēmas Valsts
elektrotechniskā fabrika izlaidis uz Liel-
dienām un no Šiem aparātiem pirmo nu-
muru kā valsts prezidenta dāvanu sa-
ņems Penkules pamatskola.

Valsts prezidents ziedojis arī zināmu
naudas sumu Tērvetes pagasta dievnama
izdaiļošanai, jo tas ir valsta prezidenta
jaunības draudzes dievnams.

Par ko runāts Maskava
Lta. Maskavā, 29. martā. Šodien

pēcpusdienā tautas komisāru padomes
priekšsēdētāja Molotova kabinetā Staļins
pieņēma lordu . zimogglabātaju Idenu un
ar viņu apspriedās. Saruna ilga apm. 1
stundu, un, kā TĀSS ziņo, tā noritēja
draudzīgā atmosfērā. Apspriedē bija
klāt art Molotovs, ārlietu komisārs Ļitvi-
novs, Anglijas vēstnieks Maskavā Čilsons,
ārlietu komisariāta Tautu Savienības de-
partamenta direktors, kā arī padomju
vēstnieks Londonā Maiskis. Staļinam un
Molotovam ar Idenu bija domu izmaina

I par starptautiskiem jautājumiem, ka» in" Apspriesta ar! Tālo austrumu problē-
1 teresē abas valstis, ka ari par angļu-krie- ma. Idens aizrādījis, ka tiklab Āzijā, kā

vu attiecību tālāku izveidošanu. Pēc tam Eiropā Anglija piekopjot tikai vienu vie-
angļu viesi apskatīja Kremli. nigu politiku — Tautu Savienības politiku.

Havass speciālkorespondents Maskavā Angļu valdība joprojām e*ot kolektīvas
ziņo no labi informētiem avotiem, ka drošības sistēmas piekritēja.

sarunā, ar Staļinu Idens centies iz- Rīt Idens ar saviem pavari, būs Ļit-
klidinat padomju bažas, it kā An- vinova viesis viņa lauku mājās netālu no
glija gribētu ļaut Vācijai brīvi ri- Maskavas. Tur ārlietu komisārs rīkos

'toties austrumos. Anglijas viesim par godu brokastis.

Tālajo austrumu problēma
Lta. Londonā, 29. martā. Reu- valstsvīri. Saimniecisko jautājumu virk-

ters ziņo no Maskavas: „Idena šīsdienas nē, kas art bija šīsdienas sarunu tēma,
apspriedē ar Ļitvinovu, kā dzird, svarīga domājams, priekšplānā ir angļu krediti
loma piekritusi Tālo austrumu problē- Krievijai un Ottavas nolīgumi, kaslielā
mām. Miera uzturēšana Austrumazijā un mērā ietekmē tirdzniecību starp Lielbri-
Ķīnas neaizskaramība ir jautājumi, kuros taniju un Krieviju, it īpaši krievu būvko-
ieinteresčti ka padomju, tā art angļu ku eksportu uz Angliju".

Lidmašīnā sūta likumprojektu parakstīšanai
Vašingtonā, 29. martā. Kongress ņemto tfkumprojektu nosutis ar lidmašīnu

pieņēmis valdības projektu, kas paredz parakstīšanai prezidentam Ruzveltam, kurš
plašiem sabiedriskiem dar- savā jachtā izbraucis atpūtas ceļojumā uz
biem bezdarba apkaroša- Florīdu.
nai 4,8 miljardus d o 1 a r u. Pie- Lta.

Limb.iu piliet» g»lv» Dr. KhhIi.
(Sk. rakstus 2. lapp.)

Uzņems 12 zvērinātu
advokātu palīgus

Pēc jaunā likuma zvērināto advokātu
padome par pusgadu nosaka advokātu
saimē uzņemamo advokātu skaitu, ko ap-
stiprina tieslietu ministrs. Zvērināto ad-
vokātu padome iesniegusi tieslietu mini-
strim padomes lēmumu, ka šinī pusgadā
uzņemami 12 zvērinātu advokātu palīgi.
Tieslietu ministrs H. Apsitis vakar pado-
mes lēmumu apstiprināja.

,.Saratov" vraku izcels
Jūrniecības d-ts 10. aprīlī noturēs iz-

soli, kurā izdos uzņēmējiem vairāksolīša-
nā koncesijas uz vairāku kuģu vraku iz-
celšanu no jūra* Ovīšu un Akmcņraga
rajonos. Starp izcelšanai nolemtiem ku-
ģu vrakiem ir arī vēsturiskais ,.Saratov ",
kas nogrimis Akmeņraga tuvumā 1922.
g. un tvaikonis ,.Livonija ", kas nogrimis
1928. g. Kuģu vrakus uzņēmējam jāiz-
ceļ ar saviem līdzekļiem divu gadu laikā.

Siiias Iii atveseļošanas klints Boli
?hhh Beigas kurss pazemināts par 25 proc. ??^?m

Briselē, 29. martā. Ministru pre-
zidents van Zēlands savā deklarā-
cijā tālāk paziņoja, ka jaunā valdība no-
domājusi pazemināt nodokļus un nodevas,
lai samazinātu ražošanas pašizmaksu,
realizēt plašu sabiedrisko darbu progra-
mu, pakāpeniski organizēt saimniecību
pēc arodu grupu principiem, likvidēt ne-
veselīgos uzņēmumus un veicināt dzīvot-
spējīgo rūpniecību. Nodomāts likumdo-
šanas ceļā nostādīt bankas zem valsts uz-
raudzības. Ārējās tirdzniecības laukā
Beļģija nekavēšoties pielietot preferenču
(tirdzniecisko priekšrocību) nolīgumu si-
stēmu, ciktāl tas saskanēs ar beļģu inte-
resēm. Tālāk jaunā valdība paziņo, ka
nolēmusi

atzīt de jure Pad. Krieviju un cen-
sties paplašināt saimnieciskos sa-

karus ar to.
Principā Beļģija tomēr joprojām pa-

liekot uzticīga zelta standartam un vēlo-
ties to atjaunot tādos apstākļos, kas ga-
rantētu visu galveno pasaules valūtu sta-
bilitāti uz zelta bāzes. Pagaidām

valsts banka devalvēšot savas
banknotes attiecībā pret zelta re-

zervēm pēc kursa, kurš būs par

25 proc. zem līdzšinējās paritātes.
Isa un lakoniska ir valdības deklarā-

cijas politiskā daļa. Van Zēlands paziņo,
ka jaunais kabineta, kurš

nodibinājies vienīgi saimnieciskās
dzīves atveseļošanai, izslēdzot no
savas darbības visus partiju politi-

kas jautājumu*.
Tas prasa valdības ārkārtējo pilnvaru

pagarināšanu uz vienu gadu un uzaicina
parlamentu aiziet brīvdienas uz nenoteik-
tu laiku, līdz valdība atzīs par vajadzīgu
to atkal sasaukt Arēji politika valdība
solās ieturēt kontinuitāti un uzsver, ka ta-
gadējos apstākļos vēl vairāk kā līdz šim
jācenšas stiprināt drošības garantijas.

Beigas kursa pazemināšanas
atbalss Eiropā

Beļģu valūtas devalvācija
^

uzņemta
franču finansu aprindās mierīgi. To uz-
skata savā ziņā par „asiņu pārliešanu no
zelta bloka uz sterliņa bloku".

Holandes valsts bankas prezidents
Trips deklarēji», ka Beļģijas atkāpšanās

no zelta standarta nekādā ziņā neietek-
mēšot holandiešu valūtas politiku.

Paziņojums, ka Beļģija pagaidām at-
kāpjas no zelta standarta, nav izsaucis
Londonas Sitiji. nekādu pārsteigumu. Aiz-
rāda uz Beļģijas soļa uzkrītošo līdzību ar
apstākļiem, kādos Amerika sava laikā de-
valvēja dolāru.

Koment. Beļģijas atkāpšanos no zelta
standarta, ,.Giornale d'ltalia" raksta, ka
šis krīzes galvenie cēloņi ir nesenā angļu
mārciņas kursa krišana, kas stipri palie-
linājusi beļģu eksporta grūtības un ār-
zemju kapitālu aizplūšanu no Beļģijas
bankām, kas pfdējās dienās novedusi pie
Beļģijas valstsbankas zelta krājuma-spē-
ja* samazināšanās. Laikraksts uzsver, ka
ārpasaulei Beļģijas solis dodot jaunu pie-
rādījumu par to, cik nepieciešama ir zel-
ta bloka solidaritāte viņu tirdzniecības
un saimnieciskās pozīcijas aizstāvēšanā.
Kas attiecas uz Itāliju, tad tās banku
stāvoklis esot pilnīgi drošs un stabils, jo
ārzemju kapitf.lu Itālijā pašlaik ir ļoti
maz un ārzemēs apgrozībā esošo itāļu
liru daudzums ir niecīgs. Lta.

i Dzērveii par laisnoias
kameras nkiiiii

Zemkopības ministrs J. Kauliņi par
lauksaimniecības kameras priekšsēdētāju
vakar iecēla Rūdolfu Dzērvi.

R. Dzērve dzimis 1886. g. Lizuma pa-
gastā. Ilgus gadus saimniekojis savās
tēva mājās, pēc kam uzņēmās Latvijas
lauksaimniecības centrābiedrības valdes
locekļa pienākumus. Ar bagātiem piedzī-
vojumiem praktiskā lauksaimniecības
darbā, R. Dzērve iemantojis cieņu plašās
lauksaimnieku un agronomisko darbinie-
ku aprindās. Uzņēmies mazpulku pado-
mes vadību, īsā laikā panāca mazpulku
kustībā lielu uzplaukumu. Rosīgs sabie-

1 driaks darbinieks. Baznīcas virsvaldes

loceklis. Apbalvots ar Triju zvaigžņu
ordeni.

*
Ar 1. aprīli lauksaimniecības kamerai

uzsākot darbību, zemkopības ministrs J.
Kauliņš par attiecīgo iestāžu un līdzekļu
pārņemšanu no līdzšinējām lauksaimnie-
cības organizācijām noteicis, ka pārņem-
šana iesākama ar Kurzemes lauksaimnie-
cības centrālbiedrību Liepājā. Tad pār-
ņems Zemgales lauksaimniecības centrāl-
biedrību Jelgavā un Latvijas lauksaim-
niecības centrābiedrību Rīgā, bet kā pē-
dējo Latgales lauksaimniecības biedrību
savienību Daugavpilī. RŪDOLFS DZfcRVE.

Nekādam separātismam
bzšbsmusssssssssssbbbbsbbbIbssbsssssssbbzssbssszbsi

nav vietas

Zemkopības viceministri J. Birz-
nieku vakar apmeklēja delegāti no .
vācu lauksaimnieku organizācijām: Dien-
vidvidzemes vispārīgā un lauksaimniecī-
bas biedrība un Kurzemes ekonomiskā.
biedrība. Delegāti lūdza minētām orga-
nizācijām atļaut darboties ārpus lauk-
saimniecības kameras.

Zemkopības viceministrs Birznieks abu
organizāciju pārstāvjiem paskaidroja, ka
agronomiskās palīdzības sniegšanu izda-
rīs tikai lauksaimniecības kamera. Nau-
das sumas, ja minētām organizācijām tā-
das būtu saņemtas no ārzemēm, agrono»
minkai palīdzībai izlietos pati lauksaim"
niecības kamera. Vācu tautības lauk-
saimnieki agronomisko palīdzību turpmāk
saņems no kameras rajonu agronomiem
un citiem agronomiskiem darbiniekiem
uz vietām līdzīgi pārējiem mūsu lauk-
saimniekiem. Abu biedrību līdzšinējos,
lauksaimniecības instruktoru posteņus lik-
vidēs. Ieceļot kamerā lauksaimnieku
pārstāvjus, tādus izraudzīs art no vācu
tautības lauksaimniekiem, bet tikai samē-
rīgi vācu lauksaimnieku nelielajam skai-

i
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Limbažu pilsēta laiku gājumā 550 gados
Tepat 100 klm. no galvas pilsētas, ro-

mantiskā Dūņu ezera krastā, paceļasLim-
bažu pilsēta. Savas pilsētas privilēģijas
tā mantojusi no virsbīskapa Jāņa Zintena
pirms 550 gadiem — 1385. g. 31. martā
Tomēr senraksti par šo vietu runā jau
daudz agrāk.

Liekas pamatota doma, ka senos lai-
kos vietā, kur tagad atrodas Limbažu pil-
sēta, atradies līvu ciems (pils) Lembselle,
jeb Lemeselle (līviski nozīmē „plaša sala
možainā purvā"). Tajos laikos šo apga-
balu apņēmuši lieli meii, purvi un tīreļi,
Mežu ēnā upes un atrodošie ezeri toreiz
bijuši daudz dziļāki un upes kuģoja-
mas. Tā 18. gadu simtenī igauņu kara
kuģi viegli iebraukuši pa Gauju līdz Tu-
raidai, bet mazāki pa Svētupi iebraukuši

Dūņu un Lielezerā, kuru tajā laikā sau-
ca par Svētezeru. Dūņu ezera un Svēt-
upes aizsērēšana sākusies ap 15. g. s.kad
šai apgabalā ieceļojuši latvieši, līduši me-
žus, pārvēršot tos auglīgos tīrumos.

Par Limbažu dibināšanu stāsta, ka
13. g. s., kad bijusi likvidēta igauņu sa-
celšanās, Rīgas dibinātājs bīskaps Alberts
1223. g. uzcēlis Limbažu pili pakalnā
starp diviem ezeriem, kur agrāk atra-
dies seno iedzīvotāju pilskalns. Pils pa-
kājē ar laiku izaugusi pilsēta.

1385. gadā ap pilsētu izraka dziļus
grāvjus un sāka celt mūri. Tas stiepās
no pils uz tagadējās baznīcas laukumu un
pa Mūra ielu apkārt līdz pilij un aptvē-
ra 28 ha lielu platību. Ielas vēl tagad
šai vecā pilsētas daļā ir tādas pašas. Tir-

gus lai: urnā atradās Svētā Bērtuļa baz- ? zinību par sevišķu drošsirdību. Pilsēta
nīcā, kurai blakus mācītāja māja, Rāts-
nams, Ģildes nams ar trim ģildēm,kā arī
kauna stabs, bet ārpus mūriem — karā-
tavas.

Pār Limbažiem gājuši vairāki kari.
Karā ar Jāni Briesmīgo Vidzeme, un arī
Limbaži nāca zem poļu varas. 1560.g. her-
cogs Kristaps pilsētu nodedzināja. 7 gadi
vēlāk, kad Vidzemē ielauzās zviedru ka-
rapulki, pilsētu no jauna izlaupīja un
dedzināja. Vēlāk, kad dāņu princis Mag-
nuss ar krievu cara žēlastību bija kļuvis
par «Vidzemes ķēniņu", viņš gribēja pa-
plašināt savus īpašumus un viņa algādži
sagrāba Limbažus.

Gustava Ādolfa laikos Limbažus 19.
novembri 1621. g. piešķīra Rīgai kā at-

bija galīgi panīkusi un tajā dzīvoja tikai
12 pilsoņi, kuri zvērēja Rīgai uzticību.
Rīga ar saviem pārvaldniekiem piedzina
desmito daļu no pilsētas tīrumiem, akcīzi
no reibinošiem dzērieniem, grunts naudu
no mājām un muitu no precēm. Pārvald-
nieki raudzījās par mēriem un svariem,
kā ari lai netirgotos ar reibinošiem dzē-
rieniem pirms sprediķa un pa dievkalpo-
juma laiku, lai pilsoņi nebārtos un nela-
mātos. Pilsoņiem sevišķi bija jāraugās un
jāapsargā savi lopiņi, lai tie neapskādētu
laukus.

Visuspēcīgais pārvaldnieks, Rīgas ma-
ģistrāta vietnieks, Limbažu pilsoņiem sa-
gādāja lielas galvas sāpes un raizes, kam-
dēļ pēdējie bieži sūdzējās. Muižu reduk-
cijas laikā, 1681. g.pilsēta pārgāja valsts
īpašumā, bet jau 1710. gadā to atkal at-
deva Rīgai.

1747. g. Limbažus pilnīgi iznīcināja
drausmīgs ugunsgrēks. No uguns neskār-
tas palika tikai 4 mājas. Lai nokārtotu
radušās jukas nekustamu īpašumu piede-
rībā, Rīgas rāte pārmērīja visus tīrumus
un pils laukumus, sadalot tos no jauna,
pie kam pilsoņi palika atkarībā no Rīgas
un tiem bija jāmaksā senie nodokļi. Pār-
maiņas pilsoņus neapmierināja un daudzi
par tām sūdsējās un tikai 19. g. s. no-
slēdzās prāva starp Rīgu un Limbažiem
un pilsēta atbrīvojās no Rīgas virskun
dzības.

Limbažu pilsēta meklē „pazudušo zemi"
Limbažu pilsētas galva Dr. D. Ķes -

sols mūsu līdzstrādnieku informē:
Agrākā pilsētas valde nebija 5 mēnešus

izmaksājusi algas skolotājiem un pilsētas
darbiniekiem, nebija izdarītas iemaksas sli-
mo kasei un pensiju fondam, kas iztaisīja
vairākus tūkstošus latu. Pilsētas valdes
namsbruka gandrīz kopā. Tā jumts bija
caurs un pilsētas darbiniekiem lija ūdensuz
galvām. Pilsētas saimniecības lietas atra-
dās chaotiskā stāvokli.

Stājoties pie darba, pirmais jaunās val-
des uzdevums bija savest kārtībā pilsētas
saimniecību. Augustā izmaksājām skolotā-
jiemizstāvošās algas un nokārtojām slimo
kasēm un pensiju fondam pienākošās Ie-
maksas. Sociālās palīdzības lietās ievedām
pārkārtojumu tādējādi, ka līdzšinējo nau-
das pabalstu vietā nespējniekiem uzsākām
izsniegt pārtikas produktus, rodot ietaupī-
jumu ap 1000 latus. Uzsākām kārtot neno-
kārtotās pilsētas zemes lietas, uzmērot 43
nekoroborētus īpašumus un izgatavojot
tiem plānus.

Ļoti daudz pilsētai devis nacionālās val-
dības atbalsts, piešķirot jaunutirgus lauku-
mu, kā arī uzņemoties asfaltēt pilsētas gal-
venās ielas. Pilsētas kanalizācijas jautāju-
ma nokārtošanā pilsētas valde jau uzsākvisi
priekšdarbus. Tuvākā laikā pārbūvēs pilsē-
tas lopkautuvi un cels jaunu pilsētas slim-
nīcu. Slimnīcas ēka būs 3 stāvu ar 72 ista-
bām, centrālo apkurināšanu un 50 vietām
slimniekiem.

Tekošā budžeta gadā pilsētas valde cer
pilnīgi nokārtot pilsētas finanču sistēmu.
Jau tagad pilsēta algas saviem darbinie-
kiem izmaksā kārtīgi, kā arī pilda citus ne-
pieciešamos maksājumus.

Lielu sašutumu un uztraukumu pilsētas
iedzīvotājos radījusi bij. pilsētas valdes no-
.aidīgā rīcība Limbažu pilsētas zemju lietā.
Lieta jau vairākus gadu desmitus ve-
ca un pilsētas iedzīvotāji ar lielu interesi
gaida, kā beigsies šis skandāliozā partiju
laikmetā ievadītais piķētas zemes piederī-
bas jautājums.

Sekojot tautas vadoņa aicinājumam .Lim-
bažu pilsētas sadzīvē ievadīta pastāvošo bie-
drību un organizāciju apvienošanās. Jau
apvienojušās līdzšinējās 3 mednieku biedrī-
bas un skolotāju biedrības. Tuvākās die-

nās notiks kreditkooperātīvu un kulturālo
organizāciju apvienošanās.

Pilsētas pašvaldība atbrīvota no politi-
sko partiju un domju aizbildniecības, ta-
gad var veikt ražīgu darbu pilsētas iedzī-
votāju un visas tautas labklājības celšanā.

Pilsētas tiesību iegūšanas 550 gadu at-
ceres dienu atzīmēs svētdien, pl. 12, ar svi-
nīgu pilsētas valdes sēdi, kura pilsētas gal-
va Dr. D. Ķ 6 s se 1s teiks gadījumam pie-
mērotu runu. Pēcpusdiena notiks Saviesī-
gās biedrības gadasapulce un vakarā teātra
izrāde.

Lauksaimnieki, neesiet nolaidīgi savu saistību kārtošanā
Zemes bankas padome vakar dienas sē-

dē konstatēja, ka no 92 saimniecībām, ku-
ras šodien bija noliktas izūtrupēšanai, fak-
tiski ūtrupē nālc astoņas. Pārējās saimnie-
cības savas saistības nokārtojušaspašas vai
ar Zemes bankas palīdzību. Tomēr atkārtoti
jāaizrāda, ka paši lauksaimnieki daudzos
gadījumos ir vainīgi, ja tiem nav iespējams
sniegt palīdzību:tie pārāk vēlu.dažkārt tikai
dienu pirms ūtrupes griežas pie
Zemes bankas. Un tāpēc Zemes bankai dau-

dzos gadījumos nav iespējams vairs palī-
dzēt.

Pārrunājot mākslīgo mēslu apgādes jau-
tājumu, bankas padome konstatēja, ka 96
proc. no apgādātiem mēsliem pavasara sē-
jai jau izsniegti. Kā pēdējo termiņu mēslu
saņemšanai Zemes bankas padome noteica
1. aprīli.

Ievedot parādu samazināšanu pienota-
vām un reizē pārkārtojot pienotavu tīklu,
Zemes bankas padome vakar iepazinās ar

materiāliem par Jēkabpils apriņķa pienota-
vām. Minētā apriņķi līdz šim darbojās 23
pienotavas. Bankas padome atzina par ra-
cionālu atstāt apriņķi tikai 12 pienotavas—
sviesta ražotājas .Pēc šādas pienotavu ti
kla pārkārtošanas Zemes banka nolēma
dzēst apriņķa pienotavām parāduskopsumā
par 72.000 ls. No apriņķa pienotavām lielā-
kā ir Neretas, kura ražo līdz 8000 muciņu
sviesta gadā, tad nāk Seces u. c.

Liela interese par deputāttiiekiem
Kurzemes lauksaimn. biedrību savienī-

bas centrālā darba biroja vadītājs P. Pūris
mās informē:

Lauksaimnieki — darba devēji šogad
dzīvi interesējas par deputātniekiem —
ģimenes laukstrādniekiem. Līdz šim darba
birojs visus pieprasījumus pēc ģimenes
strādniekiem ir apmierinājis. Būtu vēlams,
lai lauksaimnieki piegriež vēl lielāku vērī-
bu ģimenes strādnieku hgianā, tā veicinot
pilsētas darba meklētāju iziešanu atpakaļ
uz laukiem.

1.jūnijā Valkā atklās elevatoru
Tagadējā valdība ir nopirkusi no Luga-

žu pagasta valdes agrfikajo Lugažu pagasta
magazīnu, kurā ierīko vidēja lieluma labī-
bas elevatoru. Darbi iesākti jau agrā pava-
sarī un paredzams, ka tos nobeigs ap 1.
maiju. Elevatorā ierīko priekšzīmīgu labī-
bas žāvētavu un iekārto pirmklasīgas ma-
šīnas sēklas labības sagatavošanai, kā ar!
uzstāda āboliņa un linsēklu tīrāmās un šķi-
rojamās mašīnas. Būs ari āboliņa galviņu
izberzējs un izdīgušo graudu nosijātāja ma-
šīna. Elevatora atklāšanu gatavo uz 1. jū-
niju.

Limbažu tagadējā seja
550 pastāvēšanas gados Limbaži pārdzī-

vojuši gan prieku, gan bēdu dienas. Atbrī-
vojoties no Rīgas virskundzības, tās dzīve
pavērsusies uzplaukumā. Tomēr agrāko ga-
du mantojums vēl tagad smagi sajūtams.
Tas sevišķi sakāms zemju lietās, kas vēl
tagad nav pilnīginokārtotas.Tagad piešķira-
mie gruntsgabali 1500 kv, mtr. lielumā
limbažniekus neapmierina. Tāpat pilsētas
uzplaukumu kavējis satiksmes trūkums. Ar
dzelzceļa satiksmes atklāšanu pag. rudeni
un ar labvēlīgu pilsētas zemes lietu nokār-
tošanu šīs senās pilsētas uzplaukumam pa-
vērtas plašas iespējas.

1773. g. pilsētā dzīvoja 849 iedzīvotāji.
Jau 1897. g. iedzīvotāju skaits sasniedza
2412, bet 1930. g. — 2925. Tas ir augstā-
kais cipars iedzīvotāju skaita ziņā, kāds
piedzīvots Limbažos. Pašlaik pilsētā dzīvo
2850 dvēseles.

Iedzīvotāju nodarbības ziņā Limbažos

plaši reprezentēta tirdzniecība un amatnie-
cība, bet mazākā mērā rūpniecība. No rūp-
niecības uzņēmumiem minams Dr. R. Eglī-
ša Lielezerā dzirnavas, piensaimniecības sa-
biedrība, platmaļu un filca fabrika, K. Ba-
loža ādu ģērētava un vilnas apstrādāšanas
fabrika. Amatniecībā komplektēja» kādi 50
uzņēmumi, bet tirdzniecība 180. Tirdzniecī-
bā vadošo lomu spēlē firma „Bazfirs Limba-
žos", kuras īpašnieks Jānis Vītols strādā-
dams kā tirgotājs tepat 40 gadus savu uz-
ņēmumu ir plaši un vispusīgi izveidojis un
nostādījis uz drošiem pamatiem.

Sabiedriskā ziņā tagad Limbažos valda
vienota doma. Vadošo lomu ieņem vecā
Limbažu Saviesīgā biedrība, kas jau pa-
stāv sešusgadu desmitus. Biedrībai ir savs
nams, kurā pulcējas Limbažu inteliģence,
lai pārrunātu pilsētas sabiedriski > kulturā-
lās lietas, pavadītu vienu otru jauku stundu
sirsnībā un saskaņā, kā tas latviešiem pie-
deras.

Par pilsētas drošību no ugunsbriesmām
gādābrīvprātīgie ugunsdzēsēji, par mieru,
kārtību, drošību bez policijas rūpējas aiz-
sargi un aizsardzes ar savu rosīgo koman-
dieri — Valmieras aizsargu pulka 2. batal-
jona komandieri J. Z e i d ma n i.

Limbažos dzīvojuši daudzi latvju kultū-
ras darbinieki. No redzamākiem minams
valsts himnas autors Baumaņu Kārlis, kurš
tagad atdusds pilsētas kapos. Viņa meita
vēl tagad dzīvo Limbažos. Netālu no Lim-
bažiem atrodas dzejnieka Fr. Bārdas dzim-
tene.

Latviskie Limbaži veidojas un top. At-
plaukumu viņu saimnieciskā un garīgā dzī-
vē sevišķi ietekmējusi 15. maija — latvi-
skās Latvijas tapšanas diena. Uz raženu uz-
plaukšanu šai senai latviešu pilsētai 550 ga-
du atceres dienā un viņas sirsnīgajiem ie-
dzīvotājiem vislabākos vēlējumus!

Latsekcijas spiegs kārojis
Rēzeknes dzelzceļa plānu

Robežsargi aizturējuši Kacēnu pag. no
Krievijas pārnākuSu nepazīstamu vīrieti,
kurš uzdevies par Ermani Jansonu. Pie
viņa atrasta viltota pase uz Ernesta Krau-
zes vārda un viltotas naudas zīmes 140 ls.
Robežas pārnācējs nopratināšanā sapi-
nies izteicienos un beidzot atzinies, ka vi-
ņa īstais vārds esot Ernesta Buldurs. „Lat-
sekcija" to sūtījusi pāri robežai uzņemt
Rēzeknes — Sitas dzelzceļa plānu.

šī lieta jau izmeklēta un Krauze-Bul-
durs saukts pie atbildības par spiegošanu.
Tiesu palāta vakar apstiprināja apsūdzī-
bas rakstu.
i Ķimeņu kontrabandista gūstīšana.

Ilūkstes robežapsardzības apg. 2. raj. ro-
bežsargs uz Daugavpils - Zarasu šosejas,
14. km no Latvijas - Lietuvas robežas, aiz-
turējis Lietuvas pavalstnieku J. Kasimovu,
kurš robežu pārnāca nelegāli un ienesis 7
kg ķimeņu un 1kg vīnskābes. Kad nākošā
dienā robežuzraugs aizturēto līdz ar kontra-
bandu gribējis nogādāt Daugavpilī, tas me-

ties bēgt Lietuvas virzienā. Robežuzraugs
dzinies pakaļ un raidījis bēglim 6 revolvera
šāvienus. Kaaimovs pārskrējis pāri robežai
un pakritis. Kasimovs ievainots kreisā ro-
kā. Lietuvas robežpcliclja Kasimovu apcie-
tināja. Pie Kasimova atrasta kontrabanda
nodota Daugavpils muitnīcai.

Pa Lielupi iesākta baļķu plūdināšana.
Pa Lielupi starp Jelgavu un Emburgu

atjaunota kārtēja pasažieru un preču
tvaikoņu satiksme. To uztur tvaikonis
„01ga". Pa Lielupi iesākta ari baļķu
plūdināšana.

Cukura diena.
Cukura dienu Jelgavā rīkos Jelgavas un

apkārtnes cukurbiešu audzētāju biedrība
14. aprīlī. Cukura dienas rīkošanu atbalsta
cukura monopola pārvalde.

Jauns kino Krastavg.
Krāslavas latviešu biedrība Sints dienas, ai

vērusi savu kino. Izcilus veriba tiks piegrie*
ta patriotisko filmu un Latvijas chronlku tarā
dēm.

Skultieši iet roku rokā sabiedriskā
darbā

Skultes krāj-aizdevu sabiedrības pilna
biedru sapulce visu peļņu 203 ls sadalījusi
sabiedriskiem un labdarīgiem mērķiem, 75
ls ziedoti vietējai aizsargu nodaļai, 50 ls
kara aviācijas fondam un 58 ls pamatsko-
lām. Tādu pašu ceļu ir gājusi arī Skultes
savstarpējā ugunsapdrošināšanas sabiedrī-
ba, kura no gada peļņas ziedojusi: 200 ls
aiz&urg-.em un 200 ls vietējām pamatsko-
lām. Pavisam skultieši sabiedriskiem un
labdarīgiem mērķiem ziedojuši 1008 ls.

Piemineklis kritušajiem
varoņiem Smārdē

Brāļu kapu komitejas Smārdes nodaļa
nolēmusi stāties pie kritušo varoņu piemi-
nekļa būves Smārdes Brāļu kapos.'Piemine-
kļa izgatavošana uzticēta tēlniekam K. Zā-
lēm. To kals šūnakmenī un būve ilgs līdz
1936. g. pavasarim.

Aizsardžu dienas Valmierā

Šodien un rīt Valmierā pulcējas aizsar-
dzes no visiem Valmieras apriņķa aizsar-
džu pulciņiem, lai kopīgi pārrunātu savus
uzdevumus un sasniegumus aizsargu orga-
nizācijas darbā. Aizsardžu dienu ievadot,
šodien pl. 9 Latviešu biedrības zālē uzrunu
teiks pulka k-ris A. Prauliņš. Sekos aizsar-
džu instr. Torgāni referāts un pēcpusdienā
filmas „Lāčplēsis" izrāde. Apspriede turpi-
nāsies ari rīt. —īa.
UtiMšUmā?^'41iaMMMMMMM«i

Grēks būtu latvietim,
ja tas lietotu kādas sveštautiešu, bet ne
latvieša Pētera Sultca makaronu fabrikas
ražojumus.

Fabrikas noliktava: Tērbata*. iel*
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.—BaagfHflrēl un £ienaja
Liepājas nometnē arī Šļakānam atausa atziņa, ka

tautas mākslīgā šķirošana ir beigusies uz visiem laikiem
Turpinot piezīmes par dzīvi Liepājas no-

metnē, bijušais sociāldemokrātu darbinieks
saviem aizrobežas draugiem gribējis pastā-
stīt arī sekojošo:

„Ļoti neērts un kutelīgs", — raksta
viņš, — ,.nometnē bija jaunsaimnieka āļa-
kfina, Erniņa un Kronberga stāvoklis. Arī
tie visi apmetās vienā istabā, bet nevarēja
tomēr izvairīties no zobgalībām un piezī-
mēm, kuras tiem bieži jo bieži raidīja daži
sportisti un strādnieki.

Sevišķi nelaimīgs un gaudulīgs no sāku-
ma bija šļakāns. Daudziem viņš stāstīja, ka
esct kritis par upuri intrigām. Jau pirma-
jās dienās viņā sarunās izteica pilnīgu ga-
tavību kalpot jaunajai iekārtai, ja tik
viņu ņemtu pretim... Viņš, pie-
mēram, piedotu visu un mestu savai «spī-
došai pagātnei" ar roku, ja varētu tagad
dabūt apriņķa valdes priekšsēdētāja vietu,
kādā bija pirms ievēlēšanas saeimā.

Kad vēlāk dabūja zināt, ka valdība at-
laidusi no amatiem visus redzamākos jaun-
saimnieku partijas uzticības vīrus apriņķu
valdēs un citur, šļakāns pavisam nokāra
galvu un saprata, ka viņa karjera izbeigta
uz ilgākiem laikiem. Tomēr arī tad vēl viņš
galīgi nezaudēja dūšu un klusībā cerēja, ka,
ticis brīvībā, viņš tomēr vēl kaut kā spētu
iekārtoties ...

Daudz klusāks un sevi noslēgtāks bija
Erniņš un Kronbergs. Tie abi atturējās no
tuvākām sarunām ar sociāldemokrātiem un
tikai retie baudīja viņu uzticību.

Visi trīs jaurf"-"^nieku partijas depu-
tāti tomēr pēc pāris mēnešu nolādēšanas
nometnē bija vienis pratis vienā jautāju-
mā, un proti, — jaunsaimnieku
partija esot pagalam uz vi-
siem laikiem. Viņi atzina, ka jaun-
saimnieku organizēšana atsevišķā partijā
bijusi tomēr lielā mērā dibināta uz māk-
slīgi radītu jaunsaimnieku specifisko in-
terešu pamata. Tagad jaunsaimnieki saplū-
dīšot kopā ar vecsaimniekiem un kā at-
sevišķu politisku spēku vi-
ņus gan laikam nekad vairs
nevarēšot ne organizēt, ne
izmantot.

šāda atziņa, kaut arī ne tik spilgti iz-
teikta, kā šeit formulēts, no pašu jaunsaim-
nieku partijas līderu mutes bija liels pār-
steigums, taču jāsaka, ne vienīgais un lie-

(10. turpinājums. )

lākais, kādu vajadzēja piedzīvot nometnes
iemītniekiem turpmākos mēnešos.

šļakāns personīgi visu laiku bija stipri
neapmierināts ar savas partijas līderi Bļod-
nieku, kas nekā neesot darījis un, acīmre-
dzot, negribot darīt, lai viņu (t. i. šļakānu)
drīzāk atsvabinātu no nometnes. Bļodnieks
gan esot rūpējies sava radinieka Kronber- I

ga labā, tāpat arī aizmetot vārdu par bij.
sarkanarmieti Erniņu, bet par trešo „bēdu
brāli" neliekoties ne zinis.

Šļakāna spriedumi par jaunās valdības
saimniecisko politiku un radikālajiem so-
ļiem lauksaimniecības atbalstīšanā bija tik
pat bērnišķīgi, lai neteiktu vairāk, kā viņa
runas savā laikā saeimā. Un viņa slēdzieni

bieži vien izsauca lielu jautrību klausītājos.
Tuvāk iepazīstoties ar šī kunga spējām,

kas bija šajos apstākļos viegli iespējams,
tiešām bija jābrīnās, kā tāds vīrs varē-
ja iekļūt saeimā un spēlēt lomu Latvijas
politiskā dzīvē. Pie šādas atziņas nāca visi,
kam vien ar viņu iznāca biežāki sarunā-
ties". (Turpin."jums sekos.)

,SJieviefe maska
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Trīs dienas vēlāk — 2. maijā — Violeta
Medž ierodas Londonā un tūlīt liek sevi p.e-
teikt „Intelligence" departamenta priekš-
niekam. Kapteinis Renjars viņu tūlīt pie-
ņem un apsveic ar laimīgu atgriešanos. Tad
viņš noklausās viņas ziņojumu ...

Violeta Medž runā gandrīz stundu bez
pārtraukuma. Viņa skaidri notēlo visu, ko
redzējusi savā ceļojumā Londona Košau'a-
Londona. Kad viņa nobeidz savu stāstu,
kapteinis Renjars brītiņu klusē.

„Jūs esat darījusi vairāk, nekā savu pie-
nākumu", viņš mierīgi saka. „Jūs esat savā
vietā cīnījusies kā īsts karavīrs. Es patei-
cos jums Anglijas vārdā, miss Medž. Ziņas
par austriešu un vācu kopējo uzbrukumu
krievu frontei es gan diemžēl saņēmu 48
stundas par vēlu, — krieviem vajadzēja
agrāk griezties pie mums. Tagad negaiss
pār viņiem jau sācies.Vāci un austrieši pār-
rāvuši fronti pie Tarnovas un virzās uz
priekšu. Tas būs liels panākums va-
riem un mēs būsim spiesti vest karu daudz
mēnešus vairāk..."

Kapteinis Renjars sakrusto savas lielās
karavīra rokas un nopietni raugās miss
Medž sejā.

„Pēc šī nogurdinošā ceļojuma es jums
diemžēl nevaru apsolīt mieru, miss Medž
Mūsu labākie aģenti ir nodarbināti ar sva-
rīgiem uzdevumiem Vilhelmshafenas un
Ķīles kara ostās. Viņi strādā Ralfa Lenoka
vadībā ..."

Tā tad Ralfs Lenoks nav Londonā, —
domā Violeta Medž. Viņa jūt savu sirdi sā-

pīgi sažņaudzamies. Ralfs Lenoks nav Lon-
donā.

«Zemūdeņu karš prasa sevišķus soļus..."
viņa atkal dzird kapteini Renjaru runājam.
... «Aizvakar es uzzināju, ka mūsu dienests,
kas bija noorganizēts ciešā lokā no Holan-
des cauri Beļģijai līdz Iprai, ir dabūjis sma-
gus pārrāvumus divās vietās. Vai tā nu bi-
jusi nodevība, vai neveiklība, bet vāci pāris
dienās izdarījuši ap 50 apcietināšanas. Dur-
vis svarīgām ziņām no vācu aizmugures ir
aizsistas cieti, jums viņas atkal jāatver,
miss Medž".

„Es esmu gatava, ser", bez apdomāšanās
atbild Violeta Medž.

*
Šinī naktī Violeta Medž nevar aizmigt.

Viņa nodarbināta arī ar sagatavošanās
darbiem savam ceļojumam uz Beļģiju.

Otrā rītā viņa Falkstaunā iekāpj kanāla
satiksmes tvaikoni «Princese Juliāna", kas
dodas uz Vlisingenu. Viņa nenojauž, ka jau
savā aizbraukšanas momentā ir nodota
vācu slepenajam dienestam.

Beļģijā, to zina arī vācu slepenais dienests.
Stīns Informē Violetu Medž visos sīkumos
par angļu slepenā dienesta iekārtu Beļģijā,
jo Violetai Medž pār Holandes robežu jādo-
das vācu okupācijas joslā.

Tumsai iestājoties aiz cieši noslēgtiem
villas slēģiem sākas liela rosība. Kungi ar
augsti uzsistām mēteļu apkaklēm, dziļi uz-
mauktās platmalēs, ierodas pa vienam un
pulciņos, un uztraukti sarunājas ar mājas
tēvu. Pa reizei ierodas arī kāda sieviete pil-
sētnieces tērpā, vai arī ar baltu laucinieces
aubīti galvā. Katrs no šiem cilvēkiem sa-
ņem no Stīna instrukcijas: kādu mutisku
noteiktu uzdevumu, vai norādījumus aptau-
jāties un izpētīt dažus apstākļus, vai arī iz-
sekot kādu noteiktu personu, okupētajā
Beļģijā. Dažam ir uzdevums nodot zinā-
mām personām rakstiskus ziņojumus. Sie
ziņojumi ir ļoti savādi, — vai nu tie ir rak-
stīti beļģu cigarešu zīdpapīrā, tā kā tos ti-
kai ar mikroskopa palīdzību var atšifrēt,
vai arī biezi sasmērētās sviestmaizēs pagla-
bāti mazās metāla caurulītēs, vai arī glabā-
jas vecās ceļa kurpēs ierīkotos mazos dobu-
mos.

Violeta Medž iepazīstas šinī vakarā ar
visiem angļu slepenā dienesta aģentiem,
kas ierodas villā, un no sarunām ar tiem
pamazām gūst iespaidu, kāds ir slepenā die-
nesta stāvoklis pēc daudzajām vācu izdarī-
tajām apcietināšanām, šķiet, ka paralizēti
divi no četriem organizācijas zariem. Viole-
ta Medž izšķiras pāriet robežu pie Arden-
burgas, iespraukties cik vien dziļi iespējams
frontes joslā un atgriezties pa trešā slepe-
nā dienesta nozarojuma ceļu caur Flandri-
ju.

Stīns iepazīstina viņu ar visiem aģen-
tiem kā miss Dannon. Savas uzturēšanās
laikā Stīna villā viņa nēsā iesarkanu parū-
ku, liek manīt stipri maitātus zobus un
krietni klibo. Miss Dannon nākošā naktī,—
paskaidro visiem Stīns, — pāriešot nelegā-

lā ceļā robežu. Jau tas vien rada visos klāt-
esošospret viņu lielu cieņu, jo vāci (to zina
ļoti labi angļu slepenais dienests) pēdējā
laikā ārkārtīgi pastiprinājuši robežas apsar-
dzību, izstrādādami to visos sīkumos. Beļ-
ģijā, — stāsta Stīns, — viņa uzstāšoties kā
Margarita Horon, kāda skolotāja meita no
Dizetas. Par attiecīgiem dokumentiem esot
gādāts. Katram aģentam esot jāizpalīdz vi-
ņai, tiklīdz viņai rastos vajadzība. Lai šau-
bīgos gadījumos, kad nepieciešamas pēk-
šņas ārienes pārvērtības, varētu dabūt va-
jadzīgo, tiek norunāta šifra C un C4...

Apmeklētāji ierodas villā līdz pat rīta
ausmai. Tad mājā nodziest ugunis un Vio-
leta Medž dodas pie miera ērtajā viesista-
bā. Viņa dzird uz ielas bruģa holandiešu
policista vienmērīgos soļus, kas izdara savu
apgaitu ikkatrās 15 minūtēs. Tad viņa ie-
grimst dziļā miegā.

Ap pusdienas laiku Violeta Medž, labi
izgulējusies un pabrokastojusi, iziet pastai-
gāties pa pilsētu. Viņa noiet līdz pat ostai
Pilniem malkiem viņa ieelpo svaigo pavasa-
ra gaisu un nožēlo, ka nevar izstaigāties
pēc sirds patikas, jo viņai jāklibo. Viņa kli-
bo un neizkrīt nevienu sekundi no lomas, jo
jau rēc piecām minūtēm viņa zina, ka tiek
novērota un izsekota. Tam viņa arī nepie-
šķir sevišķu nozīmi. Stīna darbība vācu sle-
penajam dienestam ir, protams, zināma,
kaut gan nav nekādu pierādījumu, citādi
viņš jau sen būtu nodots Holandes uzraudzī-
bas iestāžu rokās. Šo vienu dienu viņa spē-
lēs sarkanmatainās miss Dannon lomu, pēc
kam nozudīs naktī no Vlisingenas tādā vei-
dā, ka neviens nevarēs viņas pēdas sadzīt.
Taču Violetu Medž sagrābtu drausmas, ja
viņa nojaustu, cik daudz vācu slepenajam
dienestam ir zināms par viņas uzdevumiem
Beļģijā un ka šis ceļojums viņai var kļūt
liktenīgs.

(Turpinājumi sekos.)

Vlisingenā no «Princeses Jūlianas" no-
ejot, viņu saņem Anglijas slepenā dienesta
vadītājs Holandē Stīns. Viņa mājā viņa no-
dzīvo vienu dienu. Stīna tēvs bijis holan-
dietis, bet māte angliete, un viņš ar lielu
aizraušanos strādā Anglijas interesēs. Viņš
apdzīvo mazu baltu villu pilsētas nomalē
kopā ar savu veco, labsirdīga Izskata apkal-
potāju, kuras seja pilnīgi sakrunkojusies
kā izkaltis ābols. Ka no viņa villas nāk la-
bākie aģenti, kas strādā vācu ieņemtajā

mm darba tiklo uzlabošanaiiii lioslasi sili
Jūrniecības departamenta dir. Ozols

par dep-ta darbību izteicās:
Jūrniecības departamenta 1935./36.

saimniecības gada budžets būs apmēram
līdzīgs tekošā gada budžetam. Visus teko-
šos darbus departaments šogad varēs veikt
ar saviem līdzekļiem un labvēlīgā gadīju-
mā dos valstij vēl zināmu peļņu.

Bagarēšanas darbiem šogad paredzēti
0,6 milj. latu. Tos izlietos, galvenam kār-
tām, lielāka dziļuma uzturēšanai Rīgas,
Liepājas un Ventspils ostās un lielākās
upēs. Nodomāts padziļināt līdz 2,5 metr.
ari Rojas un Mērsraga ostas, šajās ostās
nobeigs arī molu izbūvi, šovasar, pare-
dzams, izdosies realizēt kuģniecības ceļu
uzlabošanu ar Jelgavu, šim nolūkam lik-
vidēs Jāņaraga sēkli pie Slokas un upi šajā
vietā padziļinās līdz S metriem. Padziļinās
arī Lielupes grīvu, kas atvieglos zvejnieku

darbu un uzlabos plostošanu. Turpinās ari ļ stus pāri seklām vietām. Nostiprinās art
Lielupes bagarēšanu augšpus Jelgavas, kas I Grīvas pilsētas aizsargu dambi Daugavā,
uzlabos lauksaimniekiem cukurbiešu tran- I Kolkasraga bākā šogad izbūvēs jaunas
sportu. dzīvojamās ēkas bākas personālam.

Vispirms departaments uzsāks Kaltenes
zvejas ostas iztīrīšanu no akmeņiem un ste-
ķa izbūvi, kas ievērojami uzlabos zvejnie-
kiem laivu piebraukšanu malā un to iz-
kraušanu. Paredzēti ari vairāki citi līdzī-
gi darbi, kas uzlabos zvejniekiem darba ap-
stākļus. Papes ostā nobeigs uzsāktos būv-
darbus, izbūvējot ziemeļu molu. Lielāki
līdzekļi paredzēti tīklu ķērāju likvidēšanai

Lai uzlabotu plostošanu upēs, novērsīs
šķēršļus, kādi vairākās upēs radušies plo-
stu ceļā. Pagājušā gadā jau izbūvēta aiz-
sprostne Gaujas augšgalā, šogad tādu
aizsprostņu būvi sāks Bārtas upē. Ar aiz-
sprostņu palīdzību iespējams upēs pacelt
ūdens līmeni un tādā veidā nopludināt plo-
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no tureem locfa bfeltč un prcelfajlaigigi fairft.

Pēdējā diena! Laime Jūs gaida!
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Ls 4000.- skaidra nauda, "
Ls 2000.- skaidra nauda, u ?.-!
Ls 1200.— gada rantes a Ls 100.— mēnesī,
Ls 000.— gada rentes ā Ls 30.- minēsi,
2 istabas iekārtas,
20 velosipēdus, radioaparātus, sudrab-
lietas un daudi citus vērtīgus vinnestus.

Lozes dabūjamas b-ba« birojā, L. Ķēniņu ielā 41 — 8. loterejas kioskos: pastā, stacijā, Brīvī-
bas bulvāri, Centrāltirgū, Armijas Ekonomiskā veikalā, Reklāmu kioskā u. t i.

izloze notiks 31. marta 1935. g.
Latvijas bērnu draugu b-ba.



Vakar lauku skolām dāvinātas 2000 grāmatas
Ministru prezi-

denta Dr. K. Ul-
maņa 28. janvāra
draudzīgam aici-
nājumam vakar
sekojusi sabiedrī-
ba „Zemnieka do-
mas" , nododot
Kultūras fondam
izdalīšanai lauku
pamatskolām 630
grāmatas. Grā-
matspiest. „Rota"
skolu bibliotēkām
jaunu grāmatu
iegādei ziedojusi
200 ls. Ārlietu

ministrijas darbinieki nodevuši 518 grāmatas.
Dr. H. Šūberts Zaļenieku pamatskolai dāvinājis
20 grāmatas, 46 žurnālus un 1 brošūru. T. Pe-
lersons Sniķeres pag. pamatskolai — 100 ls. Dr.
V. Kļaviņg Araižu pamatskolai — 4 grāmatas,
bet citām skolām — 99 grāmatas un 23 bro-
šūras.

Skol. A. Lazdiņa Ceraukstes pag. Griķu pa-
matskolai jaunu grāmatu iegādei dāvinājusi 30
ls, bet Bauskas valsts ģimnāzijas «Cerības" pul-

ciņam 20 ls, Zaļenieku un apkārtnes savstarp.
ugunsapdroš. b-ba sava pagasta skolas biblio-
tēkai — 50 ls un kara invalidu fondam — 5it
ls. Kalnapededzes bibliotēkas b-ba Pededzes
6 kl. pamatskolas bibliotēkai 30 ls. Zemt. H.
Bergmanis Koknuiižas pag. 6 kl. pamatskolai —
100 ls, lauksaimnieciska satura grāmatu ie-
gādei.

Zv. adv. K. Brandts Ērģemes 2. pak. pamat-
skolai dāvinājis 40 ls. Nezināma persona Ran-
kas -Elizabetes pamatskolai — 5 ls. P. Ērglis
Kalsnavas pag. Jāņukalna pamatskolai — 50 ls.
Kāds Vietalvas pag. lauksaimnieks sava paga-
sta 1. pak. skolai — 20 ls. Arsenāla darbinieki
— E. Rušmanis, A. Migla, J. Ozoliņš, A. Sestu-
lis un A. Arents „Bērzmuižas 15. maija fondā"
iemaksājuši 25 ls.

L»tv. lauks, c-bas mājturība, kurtu audzēkne» pl* latviski gaumi klātā galda.

Pļaviņu patērētāju b-ba Pļaviņu pilsētas pa-

matskolai ziedojusi 20 ls, Klintaines skolai —
20 ls, Odzienas pag. pamatskolai — 20 ls, Sēl-
pils skolai — 20 ls, Vietalvas pag. pamatskolai
— 15 ls un Aiviekstes pag. pamatskolai — 15
ls. Ziedotā nauda domāta lauksaimniecības un
kooperācijas grāmatu iegādei. P. Maltenieks

kādam lauku pamatskolas skolniekam pēc Kul-
tūras fonda ieskatiem dāvinājis vijoli. Brāļi
K. un J. Baloži Ēveles pag. Pāvulēna pamat-
skolai grāmatu iegādei — 110 ls un tikpat
lielu sumu Stendes pag. Renču ciema 6 kl. pa-

matskolai. Vanadzenes patēr. b-ba Vanadzēnes
kultūras b-bas bibliotēkai — 48 ls.

Mežmuižas piensaimn. s-ba sava pagasta
Berķenes 1. pak. pamatskolai grāmatu iegādei
dāvinājusi 50 ls. J. Zušmanis Gaujienas ģimnā-
zijai — 8 grāmatas. Mežmuižas ugunsapdr.
b-ba Berķenes skolai — 50 ls. Rankas - Eli-
zabetes pamatskolas skol. B. Dančauska savas
sko'as bibliotēkai — 20 ls. Cēsu pils. 2. pa-
matskolas 6. A klase — 50 ls gleznu iegādei,
tikpat lielu sumu ziedojusi arī 5. B klase.
Tirgot. Fr. Etnulis un L. Gross Vecauces pag.
6 kl. pamatskolai dāvinājuši 22 grāmatas.

Aizkraukles pag. 6 kl. pamatskolas klavieru
iegādei bez jau agrāk minētiem vēl ziedojuši:
pag. valdes loc. A Lūķis 5 ls, K. Apinītis —
10 ls, pag. pad. priekša. J. Linkovičs — 10
ls, pad. loc. J. Lielais — 10 ls, A. Briedis —
4 ls, E. Galviņš — 1 ls, Latv. nac. jaun. s-bas
Aizkraukles nod. — 50, Aizkraukles dr. dzied,
b-ba — 50 ls, un klavieru fabrika «Kārlis Kļa-
viņš" — 200 ls. T. Bankers Dundagas 6 kl.
pamatskolai — 12 grāmatas. Kr. Reinis Skrun-

das pamatskolai — 17 ls. Staiceles 6 kl. pa-
matskolai skolēni nopirkuši gleznu, bet Staice-
les patērētāju kooperatīvs «Dadzis" grārņatu ie-
gādei ziedojis 20 ls.

Auces pils. 6 kl. pamatskolas 5. kl. audzēkņi
nopirkuši 1 gleznu un bibliotēkas skapi. Tās
pašas skolas 4. un 3. A kl. audz. nopirkuši 2
gleznas. Tirgot. Fr. Emulis un L. Gross — 10
grāmatas. Naukšēnu pag. Teicēnu 1. pak. pa-
matskolas skolnieki savai skolai nopirkuši 1
gleznu. Punduru 6 kl. latviešu pamatskolas
pārz. A. Šmugājs kopā ar skolas padomi ziedo-
jusi 20 ls bibliotēkas pamatgrāmatu iegādei,
jo skolā līdz šim vēl bibliotēkas nebija. Pun-
duru skolas audzēknis A. Sķerbergs savai skolai
dāvinājis 4 grāmatas. 4. Valmieras kājn. p.
komandieris Krustpils 6 kl. pamatskolai dāvinā-
jis grāmatu „Mūsu armija". Kabiles krāj-aiz-
devu s-ba Zutēņu 1. pak. pamatskolai — 25 ls.
Latgales skolotāju centrālā biedriba dāvinājusi
grāmatas Daugavpils apr. skolām par 339 ls,
Rēzeknes apr. skolām par 276 ls un Ludzas apr.
skolām par 356 ls.

Latvju uzvara! Igauņu neatlaidība. Lietuvju spars un drosme
Lielās boksa cīņa s beigušās. Latvju zēni go-

dam uzvarējuši savus kaimiņus . Gods un slava
mūsu ringa meistariem!

Bet kādu iespaidu guva neitrāls skatītājs? —
to gribu pastāstīt. Sāksim ar viesiem. Igauņi:
slaidi puiši, isti bokseru tipi — labi attīstītiem
augumiem, garām rokām, ar apbrīnojamu izturību
un uzņēmību. Cīņās aki.vi no sākuma līdz bei-
gām. Techniski vislabāk patika gaiļsvars — Frei-
mūtš, tad vidsvari lsājevs un Salongs. Vērojot
cīņas, tā vien likās, ka katra igauņa sejā mirdz
uzvara par katru cenu. Par to skatītāji paši pār-
liecinājās, — lai gan igaunis cieta, tomēr aktivi-
tāti no rokām neizlaida. īsts sportista gars un
uzvaras tieksme staroja no katra cīkstoņa sejas.
Lietuvjis spēka un drosmes pilni. Nezaudē cīņas
sparu arī zem techniski labākā pretinieka dūru
krusas. Uzņēmīgi un neatlaidīgi. Labākie no vi-
ņu vidus — gaiļsvars — Demenšus, ar labu tech-
niku . Pussmagā svarā spīdēja Bertulaitis, ar sa-
viem brāzmainiem uzbrukumiem un spēcīgiem si-
tieniem. «Lietuvas lauva" bija Vinča, tomēr ar
mūsu Litchenu — neizšķirti! Savējo* negribas
slavēt. Cīnījās visi, bet ko lai dara, ka viens otrs
arī zaudēja. Tas dod sparu nākotnei. No latv-
jiem vislabāk patika Tjasto ar savu izsmal.inālo
techniku un apsvērto taktiku. Tā vien gribētos
viņu nokrustīt par «boksa balerīnu", jo viņa vei-
klība ringā apbrīnojama. Dūšīgi rāvās ari Lit-
chens. Ari pārējie darīja, ko spēja

Skatītāji smaidīja. Mūsējie tak uzvarēja. Bija
gan baigi brīži. Tā kāda man blakus sēdošā dā-
ma ieminējās: „Kā viņi šito var izturēt, es pa-
kristu no viena cimda pieskāriena, bot viņi!" —
.Bokss nav spēle!" filozofiski no'ei^a kādg ' kungs.
Tiešām, es viņam piekritu. Tā ir sporta māksla...

LAS sportistu vakars
notiks sestdien, 30. martā, grāraatrūpnieku zālē,
pīkst. 20. Programā latvju komponistu darbi. Pēc
priekšnesumiem deja.

Sportabiedrības„Marsskārtējā pilna biedru sapulce 31. martā pīkst. 10.
Vakarā, pīkst. 19, intīmas boksa sacīkstes. Pēc
sacīkstēm viesīga sadzīve.

Agr. Cinis — RTK priekšnieks .
Rīgas tenisa kluba jaunā valde konitruējusies

sekošā sastāvā: valdes pr-js agr. Cinis, pr-ja bie-
dris dir. Z. Landaus, kasiera A. Kēse , sekretārs H.
Riekstiņš, sekretāra biedrg ārlietu ministrijas pre-
ses šefs Skrēbers, mantzinis P. Saulīts. Sporta
komisijā nozīmēja J. Ozolu, V. Vuškalnu un J.
Strausmani.

RTK nākoša sezonā paredz rosīgu darbību, rī-
kojot plašus turnīrus Rīgā un jūrmalā,

Latvijas vingotāju biedrība,
atzīmējot savus 8. gada svētkus, rīko šovakar pl.
21 Raiņa bulv. Nr. 8 vakaru ar dažādiem vingro-
šanas priekšnesumiem. Vakaru atklās ar svinīgu
aktu, kam sekos priekšnesumi līdztekās, riņķos un
stienī, brīvās kustība s un dažādi citi vingrojumi.

Ieeja biedriem Ls 1.50, viesiem L* 2.—;
Sporta veicināšana.

Krāslavas pilsētas valde nolēmusi pilsētas spor-
ta laukumu nodot aizsargu lietošanā. Aizsargi tu-
vākā nākotnē cer laukumu priekšzīmīgi sakārtot.

Volejbola meistarībā
čodien sacentīsies: JKS 3. — LSB 3. (A, Ozols -
Rūja); Otra spēlē paredzēta dienas saistošākā cī-
Ea: US 1. — LSB 1. (J. Augusts - Šiliņš);

SB 2. — Starts 2. (A, un N. Bērziņi); US 2.—
AK 2; LJ 1. — JKS 1. (Elmūtg - Cīrulis);
Starts 1. — ASK 1. (Balodis - Breikšs). Spēju
sākums pīkst. 16.

US volejbola turnīri šodien sacentīsies: Latv.
nac. studentu apvienība — Hechavers (Ozoliņš -
Jēkabsons); Architekti — Valdemārija (Breikss-
Jēkabsons); Austrums — Mežkopji (Pelūde - Her-
manovskis); Līdums — Juristi (J. Kazaks
Krauklis). Sākums pīkst. 14. Pēc sacīkstēm, pl.
16, turpat vingrotavā vienību pārstāvju ap-
spriede.

Prezidiju konventa sporta komisija sadalījusi
amatus: priekšsēdētājs — Epalts (Tai.), pr-ja
biedrs — Andersons (Sel.), sekretārs — Cilin-
bergs (Bev.), kasieris — Saulīte (Lett.), mantzi-
nis — Gulēns (Fr. Metr.).

Ka jaunatne nokļūst neceļos
Par šādu tematu Latviešu vecāku biedrībā

referēja doc. L. Ausējs. Jaunatni veido trīs
faktori:iedzimtība, apkārtnes ietekme un viņš
pats. Nelāgu iespaidu uz veidojošos jaunatni
atstājvecāku slimības: nervozitāte, alkohola lie-
tošana u. c. slimības. Sevišķi nelabvēlīgā vir-
zienā jaunatni veido ģimenes sairšana un alko-
hols. Irlavas kolonijā vairāk kā puse bērnu
nāk no sairušām ģimenēm. Nelabvēlīgu ietekmi

veicina biedri, kino, iela. Tur bērns mācās
dzeršanu, zagšanu un vieglu izturēšanos svarī-
gos dzīves jautājumos. Tie, kas nokļūst cietu-
mā, lielāko tiesu savus noziegumus ir izdarī-
juši alkohola tvanā. Referents pastāstīja vairā-
kus gadījumus, kā var sliktās ietekmes un kār-
dinājumus pārvarēt. »

Priekšlasījums bija kupli apmeklēts.

Sīvas cīnās starptautiskās grieķu-romiešu sacīkstēs
Popularizējot smagatletikas sportu, ASK bija

aicinājis uz Rīgu sacenstie s ar mūsu labākiem cīk-
stoņiem — spēcīgo Tartu Kalevs reprezentāciju.
Sacīkšu ievadījumā uz paaugstinājuma uzsoļo Tar-
tu Kaleva, LAS un ASK cīkstoņi, kurus no
ASK valdes sveic pulkvedis R. Klinsons.

Gaiļa svari Beinaroviē s (ASK) interesantā cī-
ņā pieveic igauni Vidingu, noliekot viņu uz ple-
ciem 5 min. 35 sek. Spalvas svara sīvu ciņu iz-
cīna Narbuts (ASK) un Kits (LAS). Cīņa norit
visu laiku stāveiņā, un tikai 12 min. 26 sek. Nar-
buts ar veiklu manevri piespiež Kitsu. Vieglā
svarā necerēti sīvu pretestību Attaram LAS) iz-
rāda Vonpas (Tartu Kalevs), Pēc 15 min. ilgas
cīņas tiesneši piesprieda ar punktu pārsvaru uz-
varu Attaram. Pusvidējā svarā spraigā Jespara
(ASK) un igauņa Nūberga spēkošanās deva nie-
cīgu punktu uzvaru Jesparam. Abi cīkstoņi ļoti
spēcīgi. Vidējā svarā Upmalis (LAS) un Krūze
(ASK) abi spēka vīri, kuri, nežēloja viens ^tru
ar spēcīgiem skāvieniem. Maz tomlr redzēja pa-
ņēmienus, jo cīņā dominēja spēks. Uzvarēja Up-
malis ar nelielu punktu pārsvaru. Pussmagā svari

Ungersons (Kalevs) interesantā cīņā meta Turlu
(LAS) 4 min. 57 sek. Sī cīņa bija viena r.o in-
teresantākām. Smagā svarā mūsu „speka vīrs"
Pētersons (ASK) cīņā ar Kazakovu (Kalevs) jau
otrā minūtē samocīja igauni, kurš iespiestas ribas
dēļ cīņu uzdeva. Otrā gājienā gaiļa svarā Vi-
dung (Kalevs) uzvarēja VilŽuku (LAS), noliekot
latvi uz pleciem. Spalvas svari Narbuts (ASK)
15 minūšu ilgā cīņā guva punktu uzvaru pār igau-
ni Urms, kurš uzkrita ar savu labo techniku . Vie-
gli «varā Attar 8 (LAS) sirdīgi cīnījās ar Daņilo-
vu (ASK). Veselas 15 min. vaja'taēja mūsu mei-
staram, lai gūtu punktu uzvaru pār Daņilovu. —
Pusvidēji svari jauku plecu uzvaru izcīnīja Feld-
manis (LAS), kurš igauni Nūbergu nolika uz ple-
ciem. Jāņem gan vērā. 'ka igaunim tā bija otrā
cīņa vienā vakarā. Publika sajūsmināta ilgi ap-
laudēja Feldmanim, jo viņa darbība uz paklāja bi-
ja reti veiksmīga. Vidēji svari Krūze (ASK) cī-
nījās ar Kedus (Kalevs). Sī bija interesantākā
cīņa, jo abi cīnījās ļoti dzīvi. Krūze pēc zaudē-
tās cīņas pret Upmali bija daudz aktivaks un ar
savu cīņas sparu māca igauni. Sevišķi veiksmīgi

Krūze darbojās parterL Pelnītu punktu uzvaru
piešķir Krūzēm. Pussmagā svari Kalniņš (ASK)
cīnās ar Turla (LAS) . Necerēti sīvu pretestību
Kalniņam izrāda jaunais LAS iesVējs, Sākumā
Kalniņš dabū rādīt visu savu mākslu, lai nekristu
uz pleciem. Kalniņš sasparojas un sāk „īsti strā-
dāt" . Jauka, interesanta cīņa, kurā zib dažādi pa-
ņēmieni . 7 min. 35 sek. Kalniņš piespiež Turla
plecus. Smagi svari igaunis Ungersons (pirmā gā-
jienā cīnījās pussmagā svarā) cīņā ar Simenovski
(LAS). Igaunis, lai gan svarā vieglāks, meta Si-
menovski 6 min. 35 sek. Uzvaru igaunim deva
viņa labākā technika . Pirmās dienas noslēgumā
vadošā vietā ASK komanda ar iegūtiem 7 pnkt.
Sacensībā ar Kalevu gūtas 4 uzvaras, ar LAS —
3 uzvaras un 1 cīņa zaudēta. Otri vieti LAS —?
4 pnkt. uzvaras un tresi vieti — Tartu Kalevs —
3 punkti (uzvaras).

Šodien starptautisko grieķu - romiešu ciņu tur-
pinājumā pīkst. 18 Lielā, Ģildes zilē izšķirošās
cinis satiekas ASK — LAS un Tartu Kaleva cīk-
stoņi . Pēc sacīkstēm — paredzēts saviesīgs vakars
ar deju.

Māksla
PĒC JELGAVAS TEĀTRA VIESIZRĀDĒM

SAUĻOS pacelts jautijuma par režisoru un arti-
stu apmaiņu starp abu valstu teātriem. Kā „Ost-
see Beobachter" ziņo, jau panākta vienošanis par
režisoru apmaiņu, sākot ar nākošo teātra sezonu.
Latvju režisori uzvedis lugas lietuvju teātros un
lietuvju režisori — latvju teātros.

A. KALNIŅŠ PATLABAN IZDEVIS virkni
Gaiziņš", „Titiņu cilts", „Latvju himna", „Ko tās
atsevišķu dziesmu jauktam korimt „Birzēm rotāta
kokles", „Latvija mūžam lai zeļ!" un „Sena aui"
kles dziesma" . — Atsevišķi izdota ar! solo dziesma,
„Tev" Iz 12. dziesmu burtnīcas.

IZDOS B1BLIOFILA DR. BU3A RAKSTUS.
Rigas pilsētas valde vakar nolēma izdot pilsētas
centrālās bibliotēka s mirušā direktora Dr. N. Buša
atstāto rakstu 2. sējumu, kuri būs ievietota Rāts-
laukuma bibliotēkas vēsture un viduslaiku grāmatu
saraksts.

Mākslinieku biedrība s »Za]i Vārna"
pilna biedru sapulce š. g. 7. aprīlī pīkst. 11 Stabu
ielā 40. Ja minētā laikā nesanāks vajadzīgais bie-
dru skaits, tad turpat, tai pašā cienā, pīkst 12,
noturēs ārkārtēju biedru sapulci, kas būs pilntie-
sīga pie jebkura ieradušos biedru skaita.
Franču vijoļvirtuoza Roberta Soētensa koncerts

2. aprīlī Melngalvju zālē. Programā Hendels,
Mocarts, Vitāli, Ravels, Saesons.

Profesora J. Vītola trio koncerta
31. martā pīkst. 8 vakarā konservatorijā.

Ādolfa Metca vijoļkoncerts
30. martā konservatorijā.

OPLRĀ UN TEĀTROS
ŠODIEN:

Nacionālā operā — „Sabas ķēniņiene".
Nacionālā teātri — pirmizrāde — «Zvejnieka

dēls" 2 . daļa.
Daile s teātrī — -Nameja gredzens".

R I T:
Nacionāla operā — dienā — „Lolitas brīnum-

putns"; vakarā — «Grāfiene Mārica".
Nacionāli teitrl — dienā — „Frančeska da

Rīmīni"; vakarā — «Zvejnieka dēls" 2. daļa.
Dailes teitri — pīkst. 12 — Leļļu teātris

«Poģīša nelaime"; pīkst. 2.30 — «Augusts, pa-
saules braucējs"; vakarā — «Tu būsi mana".

Rīgas Mazais teitris.
Sestdien, 30. martā pīkst. 8 vak., Bolderājā,

Piestātnes ielā Nr. 7, K. Zariņa — «Zemes spēks";
Krimuldas ielā Nr. 2-a M. Dišleres— «Dejotājas
vaina"; Amatu biedrībā Ed. Vulfa — «Tapiņa
atgriešanas". Svētdien, 31. martā pīkst. 7.33 vak.
L, Nometņu ielā Nr, 62 K. Zariņa — «Zemes
spēks" un Kusņecova ielā Nr. 2 M. Dišleres —<
„Dejotājas vaina".

CIRKUS UN KINO.
Salamonska cirku — marta programā. Splen»

did Palace — „Barkarolla". Forum — «Čapā-
jevs". Palladium — „Laimei pretī" un «Ugas pēe
dzimtenes".» AT — «Pēdējais akords". Kristai
Palace — «Reiboņa varā". Grand kino — «Don
Žuans". Etna — «Mārica" - un «Viņas mīļākais".
Film Palace — «Visi klausa -nanai pavēlei" un
«Princese Turandota". Fortūna — «Pēdējā balle
Sankt - Pēterburgā" un «Es precu rāvu sievu".
Kazino teātris — «Sirds uzvara" un «30 gadu pa-
saules notikumi". Radio Modēm — «Regina" un
«SI nakts radīta mīlai".

Nacionālās operas kultūrfilmā
šodien pīkst. 5.30 un rīt pīkst, 11 pr. pusd.
un oTāD p. pusd. — Latvijas chrohika, Simfonija
par Čechoslovakiju un komēdija .

Svētdien, 31. martā. Sākums pīkst. 13.00

RikšošanaHipodromā
Nākošās sacensību dienas 7. un 14. aprilī
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Vācijai kafa gaisa flote
lielāka kā Anglijai

Londona, 29. martā. Pēc „Daily Tele-
graph", „News Chronicle", „Daily Herold"
un citu laikrakstu ziņām, Hitlers apspriedē
ar Saimonu paskaidrojis, ka Vācijas militā-
rā gaisa flote jau tagad esot tikpat liela,
kā angļu, vai pat nedaudz lielāka par to.
Flotes jautājumā Vācija prasot paritāti ar
Francijas un Itālijas jūras spēkiem. Kas at-
tiecas uz vācu sauszemes armiju, tad uz
vispārējās kara klausības pamata tā būšot
miera laikā 550.000 viru liela.

Lta.

Sv. Jāņa baznīca Limbažos.

Itālijas preses uzmanība Latvijai
Komā, martā. Sakarā ar „italu nedē- i dod cildinošu atsauksmi par „Francesca

ļas" sarīkošanu Rīgā Itālijas prese pēdē-
jās dienās veltījusi Latvijai virkni rakstu
ar ilustrācijām. „La Stampa", viens no
vismodernākiem laikrakstiem pasaulē, sa-
karā ar „itaļu nedēļu" sūtīs uz Rīgu speci-
ālu fotoreportieri ar jaunu radiotelefoto-
grafijas aparātu, kurš dod iespēju Rīgā
uzņemtās fotogrāfijas pārsūtīt pusstundas
laikā pa radio uz Itāliju.

Laikraksti „Messagero", un „La Sera"
publicējuši dažām fotogrāfijām ilustrētus
savas korespondentes Foskini kundzes rak-
stus, kas veltīti Latvijas mākslai un lat-
viešu-itaļu draudzībai. „Lavoro Fascista"

da Rīmīni" uzvedumu Latvijas Nacionālā
teātrī.

Itālijas sūtnis Latvijā Mameli, kurš
patlaban uzturas Romā, konstatējis, ka
itāļu vadošās aprindas ar lielu interesi un
simpātiju seko Italijas-Latvijas draudzīgo
sakaru attīstībai. Pēc atgriešanās Rīgā
sūtnis noturēs priekšlasījumu radiofonā,
ko visas itāļu radiostacijas sniegs tālāk
saviem klausītājiem.

Pastāv nodoms pārtulkot itāļu valodā
vienu no raksturīgajiem latvju dramati-
skās literatūras darbiem, lai to uzvestu
Itālijā.

Vācijas valdība iejauksies baznīcas strīdu
Berlīnē, 29. martā. Vācijas iekšlietu

ministrs Dr. Friks vakar kādā Nirnbergas
sapulcē pieskārās konfliktam vācu evaņģē-
liskā baznīcā. Viņš uzsvēra, ka nebeidza-
mais strīds, kurš izcēlies evaņģēliskās baz-
nīcas ārējā organizatoriskā uzbūvē, esot
viena no visnepatīkamākām lietām tagadē-
jāsVācijas dzīvē. Varot būt, ka cits nekas
neatliks, kā valsts varas iejaukšanās, „lai
autoritatīvi noteiktu, kas ir pareiziun kas

nē". Viņš, ministrs, labi zinot, ka ari baz-
nīcas opozīcijā ir vērtīgi vācu tautas loce-
kļi. Bet tāpat neesot noliedzams, ka zem
baznīcas opozīcijas karoga pulcējas arī tā-
di elementi, kas cer turpināt savas politi-
skās intrigas.Attiecībā pret šādiemelemen-
tiem valsts vara nevarēšot uzturēt spēkā
neitralitātesprincipu, kuru tā līdz šim cen-
tusies ievērot baznīcas strīdu.

Lta.

Spānijas kabineta krīze—nāves sodu dēļ
Ma dr I d ē, 29. martā. Spānijas mini- ras, lai iesniegtu tam visa kabineta dēmi

stru kabinets šodien pēc garām debatēm,
kas ilga trīs stundas, nolēmis apžēlot sociā-
listu vadoni GonsalesuPenju, kuram saka-
rā ar Astūrijas dumpi piespriests nāves
sods, un 20 citus uz nāvi notiesātosdumpi-
niekus šis lēmums pamudinājis katoļu tau-
tas partijas, agrāriešu un liberāldemokrā-
tu ministrus paziņot, ka viņi atkāpjas no
amatiem. Līdz ar to Lerū kabinets zaudējis
vairākumu parlamentā, kādēļ ministru pre-
zidents devies pie valsts prezidenta Zamo-

siju.

Politiskās aprindās paredz, ka jaunajai
valdībai nāksies balstīties uz apmēram tām
pašām grupām, kas ietilpa līdzšinējā koalī-
cijā. Nopietns lūzums varētu notikt vienī-
gi tad, ja katoļu tautas partijas vadonis
Robless izšķirtos pats sastā-
dīt jauno kabinetu un dot mi-
nistru vairākumu no savas partijas. Tomēr
šķiet, ka pēc Roblesa domām vēl būtu pār-
agri to darīt.

Limbažu vecā pils; vidū vieta, kur atradās patrona
Sv. Bērtuļa tēls.

Ārzemju chronika
Komentējot Slaveka nostāšanos valdības priekš-

galā, «Gazeta Polska" atgādina, ka viņš kopš 4
gadiem vadījis parlamentārisko darbu, kura mēr-
ķis bija dot Polijai jaunu satversmi saskaņā ar
valdības bloka konstitucionālām idejām, šis mēr-
ķis tagad sasniegts ar jaunās satversmes galīgo
pieņemšanu 23. martā. Pulkv. Slaveka jaunais uz-
devums ir izvest satversmes reformu dzīvē, kas,
varbūt, ir vēl grūtāks darbs, jo — kā «Gazeta
Polska" uzsver — politiskām tradic'jām un para-
šām ir lielāka nozīme, nekā Juridiskiem ttkstiem
Pārejas laikā starp veco iekārtu un jauno valdības
priekšā nostājas divas galvenās problēmas: vēlē-
šanu likuma reforma un jaunas vēlēšanas. Pulkv.
Slaveka vispār atzītā morālissā autoritāte atļaus
viņam atrisināt šīs problēmas vieglāk nekā jebku-
ram citam. Tādēļ var sagaidīt, ka poļu nācija iz-
ies cauri pārejas laikam uzticība? vin saskaņas afci
mosfērā.

Limbažu sludinājumi
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īpašnieks Jāni. Vttok

illMB SllEB Limbažu J:~JZ
" mmmmmmmmmmmmmmmmmmm v^f kl^Ē' SS5 ^^tJ^J^preces; arklus, ecēšas, separatorus „Dia-

bolo"; lauksaimnieku un amatnieku darba
rīkus, būvniecības piederumus; stikla, fa-

t jansa, alumīnija un skārda traukus; ādas
MiaTPrtTHia un zirgu lietas, krāsas, lakas, pernicu un
UiaiCllllIļa daiādas eļļas.

Rentgena kabinets II E E radl° *Brātu*
W Bsā I uz nomaksu

, . i v . un citas preces
Limbažos _,

ļ ^-i Uzņēmums pastāv 25 gadus

— pilSCIaS
Miķelis Altroks 11 Limbažu Saviesīgā

Valde Biedrība
Limbažos, Parka iela 7

Kārlis Balodis 31. marta, Pikst. 13
Adu gērētava un seglinieku darbnīca .. , „

LimbažosLimbažos,
Avotu ielā 10, taļr. 52

Dr R . EfflītlS Limbažu krāj-aizdevu
— * ® sabiedrība

„Lielezera" un „Teiču" dzirnavu īpašnieks
Izdara visas operācijas katru darba dienu no pīkst. 9—14

Limbažos Limbažos



Kur zeme uz kopēju gaida
Pēc ministru prezidenta Dr. K. Ulmaņa

norādījuma, Centrālā zemes ierīcības komi-
teja pastiprinātā veidā izstrādā jaunu ze-
mes sadalīšanas projektu. Turpmāk jaun-
saimniecībās, amatnieku zemes gabalos un
dārzsaimniecībās sadalīs vēl atlikušās valsta
muižas, kurām izbeigsies nomas UgumL

Centrālā zemes ierīcības komiteja zem-
kopības ministra J. Kauliņa vadībā va-
kar plenārsēdē apstiprināja 3 jaunus fonda
zemju sadalīšanas projektus, kuros iedalīti
146 jauni zemes objektu

Kalupes pag. Kalupes muižā 1 objekts sabie-
driski - kulturālām vajadzībām. Līvānu pag. Car-
grades muitā 8 piegriezumi un 1 objekts sabiedri-
ski - kulturālām vajadzībām. Krustpils muižā 1
objekts sabiedriski - kulturālām vajadzībām. Nau-
trēnu pagastā Zaļm-iižā — 8 jaunsaimniecības

Balvu pag. Bolvu muižā 1 jaunsaimniecība un 2
pļavu gabali. Ādažu pag. Bergu muižā 1 zemes
piegriezums . Rembergu muižā 1 amatnieku ga-
bals un 4 zemepiegriezumi. Mālpils pag. Knie-
diou muižā 1 amatnieku gabals. Suntažu muižā
1 jaunsaimniecība. Vietalvas muižā 1 zemes pie-
griezums. Sarkaņu pag. Aizkujas muižā 15 pļavu
gab. Kauguru pag. Kauguru muižā 1 zemes pie-
griezums. Duntes pag. Duntes muižā 2 zemes pie-
griezumi un 1 objekts valsts vajadzībām. Ziemeru
pag. Ziemeru muižā 1 jaunsaimniecība, 2 zemes
piegriezumi. Ērgeme3 pag. Tumes muižā 1 jaun-
saimniecība, 2 zemes piegriezumi . Grīvas pilsētā
8 sakņu dārzu gab. Kabiles muižā 2 jaunsaimnie-
cības. Padures muižā 8 jaunsaimniecības un 1 ob-
jekts valsts vajadzībām. Mīcās muižā 1 objekts
sabiedriski - kulturālām vajadzībām. Embotee
pag. Deseles muižā 1 jaunsaimniecība. Priekuļos
— Asltes muižā 8 apbūves gabali, 2 objekti sa-
biedriski - kulturālām vajadzībām. Rundāles pag.
Grīvu mājās 4 jaunsaimniecības. Svitenes pag-
Lielbērsteles muižā 21 jaunsaimniecība, 1 objekts
valsts vajadzībām un 1 sabiedriski . kulturālām

L L. Centrālbiedribas darba birojs
ir paspējis apgādāt marta mēnesi 2100 saimnieci- ļ vietējiem strādniekiem Ls 20.— sievietēm un
bas ar laukstrādniekiem, no kuriem 60 proc ir ie- Ls 25.— vīriešiem mēnesi, ārzemniekiem Ls 18.—
vestie strādnieki, bet pārējie no Rīgas un citām
pilsētām provincē . Birojā pieprasa dienā 40—50
vietējos strādniekus un 60—80 ārzemju strādnie-
kus, pie kam pieprasījumi ar katru dienu stipri
pieaug. Pieprasījumi pēc strādniekiem biroja no-
daļās ienāk tādā pat skaiti. Ir paredzams, ka ap-
rīlī strādnieki lielākā skaitā iznāks no Latgales un
ari pilsētnieki sāks līgt uz visu vasaru, pagaidām
tie Ilgst tikai uz mēnešiem. Algas latgaliešiem un

vajadzībām. Vircavas mežniecībā 1 zemes pie-
griezums. Ozolnieku pag. Ozolu muižā 11 jaun-
saimniecības un 2 amatnieku gabali. Aizupes mui-
žā 1 jaunsaimniecība. Bikstu muižā 1 sīksaim-
niecība. Spēres pag. Kalešu muižā 8 zemes Pie-
griezumi. Artavas muižā 1 objekts valsts vaja-
dzībām . Kabiles muižā 4 jaunsaimniecības , 10
amatnieku gabali, 4 apbūves gabali, 8 zemes pie-
griezumi un 1 objekts valsts un 1 sabiedriski -
kulturālām vajadzībām. Nīcas muižā 1 jaunsaim-
niecība. Priekule s muižā 2 jaunsaimniecības.

sievietēm un Ls 23.— vīriešiem mēnesī. Pēdējā
laiki rosīgi līgst deputāta strādnieki. Valdības rī-
kojums par alidovumu izsniegšanu darba meklētāju
ģimenēm, kas salīgst par laukstrādniekiem ur depu-
tātu, ir nācis par lielu svētību lauksaimniecībai.
Līdz Sira bija grūti dabūt gada strādniekus , jo pil-
sētnieku ģimenēm un tāpat ģimeņu cilvēkiem no
Latgales nebija deputāta strādniekam vajadzīgā
inventārs, nedz līdzekļu savas ģimenes pārcelšanai
us darba vietu. Ar rīkojumu minētie šķēršļi ir
nolīdzināti un strādnieka ģimenes var iegādāties
vajadzīgo inventāru strādāšanai un savas ģimenes
uzturēšanai us laukiem. Rig& katru dienu salīgst
4—5 strādnieku ģimenes, tāpat ģimenes cilvēki
Ilgst biroja lielāko provinces centru nodaļās: Cē-
sis, Valmierā, Valkā,

Vietējos strādniekus var Bgt katru dienu no
pīkst. 9—15, Rīgā, Parka ielā Nr 1. Strādnieki
no Polijas pienāks Rīgā L, 8., 5., 7., 9., 11. un 15.
aprīli un turpmāk.

Nacionālais
teātris *jr«oi

Sestdien, 30. martā
pīkst. 7.80 vak.

Pirmo reizi
.ZVEJNIEKA DĒLS"
2. daļa.
Režisors A. Amtmanis -
Iriedītis. Dekorators V.
Valdmanis,
Mūzika K. Lietiņa
Derīga 2. abonementa J.
biļete.

Svētdien, 31. martā,
pīkst . 2 dienā

Lilija s Stengelei viesiz-
rādē
,.FRANČESKA DA

RIMIM*
Parastās puscenas.

Pīkst. 7.30 vak.
«ZVEJNIEKA DĒLS"
2. da|a.
Parastās puscenas.

m

Nacionālā
anamm Kai-esopera S£.22281

Sestdien , S0. martā
Pīkst . 7.30 vak.

ar M. Brechmani šten-
geli, A. Priednieku - Ka-
varu un A. Kaktiņu
,.SABAS ĶĒNIŅIENE"
Biļ. no Ls 0.40—4.—j
stud., skoln. un karav.
puse.

Svētdien, 31. martā,
pīkst. 1.80 dienā

tautas izrādē
,.LOLITAS

BRINUMPUT :S"
Biļ. no U 0.25—1.50;
katrs pieaudz, var ņemt
1 bērnu lidz, 2 b. ar 1

biļ.
Pīkst. 7.30 vak.

„GRAFIENE MaRICA"
BU- no Ls 0.40—8.60;
stud., skoln. un karav.
pus.

TS1_ . I Kase 23959.Aajr..ļ Direkcija 3414B.
80. un 81. martā

pīkst 8 vak.

Pēdējās
SEZONAS
IZRĀDES

Svētdien, 31. martā,
pīkst 3 p. p,

PēdējS

IZRĀDE
BĒRNIEM

Dailes
teātris

Sestdien, 80. marti
pīkst. 7.30 vak.

„NAMEJA
CTIEDZENS*'

stud., skoln. un karav
puse.

Svētdien, 81. martā,
pīkst. 12 dienā

Leļļu teātra izrādē
,.POĢISA NELAIME'*

katrs ii eaudr.is var ?emt
1 bērnu lidz, 2 nērni u;
1 biļeti.

Pīkst. 2.30 dienā
lētā Izrādē..AUGUSTS, PASAULES

BRAUCĒJS"
Pīkst. '(.30 vaa.

komēdija
„TU BOSI MANA"

Karav., skoln un .tud
puse.

Pirmdien, 1. aprīlī,
pīkst 7.80 vak.
tautas izrādē

,.FIGARO KAZAS"

Rīgas Mazais
teātris

Krimu Idas ielā 2-a
Sestdien, 30. martā,

pīkst. 8 vak.
,.DEJOTAJAS VAINA"
Bolderājā,

Piestātnes ielā 7
Sestdien, 80. martā,

pīkst. 8 vak.
„ZEMES SPĒKS"

Lislā Nometņu ielā 62
Svētdien, 31. martā,

Pīkst. 7.30 vak.
«ZEMES SPĒKS"

Kuzņecova ielā 1
Svētdien, 31. martā,

pīkst. 7.30 vak.
,.DEJOTAJAS VAINA-
Biļešu kases atvērtas no
nīkst 5 p. p.

Pārdodama

vasarnīca
Jaun-Dubultos. 18 ista-
bas, elektr.ūdensvads,
liels dārzs u. t t. Pie-
prasīt: L. Smilšu un L.
Jēkaba ielu stūrī, Bankā.

oino Miels
iiiiiiiiiiiiiiimuiiiiitiiii
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Rīgas pilsētas tirdzniecības
valde

lidod rakstiski Izsoli
lopkautuves un tirgu inspekcijas vajadzībām

dažādas mantas un materiālus:
darba veļu, apavus, apēgrbus, Šļūtenes, tirgus gal-
dus, atslēdznieku un galdnieku rīkus, drukas dar-
bus, svaru labošanu, dažādu inventāru, smēreļļas,
taukus, asbestu, klingeritu, lopu apdullināšanas pa-
tronas, zīmogu krāsas un daž. citus materiālus.

Piedāvājums apmaksājams ar zīmognodevu Ls 2.—
apmērā un iesniedzams līdz 1935. g. 20. aprīlim
pēc saraksta Tirgu inspekcijā, Centrāltirgū, Prā-

fas ielā un pilsētas lopkautuvē, Ganību dambi,
ur dabūjami ari tuvāki paskaidrojumi darba die-

nās no pīkst. 9—13. Pasi.-ijuma saņēmējam jā-
iemaksā drošības nauda 10% apmērā.

Rīgas pilsēta s Tirdzniecība» valde.
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Rīgas Pārdaugavas rajona

kopējās slimo kases
valde

uzaicina
kases dalībniekus, kuri vēlētos savus bērnus
(6—12 g. v.) šini vasarā nosūtāt us laukiem vai
Bulduru koloniju,

pieteikt kases biroja līdz 1.9.
1. maijam.

Biroja darba laiks 12—18, sestdienas 12—16.

LATVIJAS BANKA
plrd o s

1935. g. 11. aprīli pīkst. 11 diskonta daļas telpās
rakstveida izsolē

nekustamu IpaSumu Rīga,
Rūpniecības ielā Nr. 6 un 7-a.
Piedāvājumi , apmaksāti ar Ls 2.— zīmognodevu,
slēgtās aploksnēs ar uzrakstu „uz nek. īpašuma iz-
soli 1035. g. 11. aprīlī" iesniedzami līdz izsole;
sākumam diskonta daļu, kur arī izsniedz tuvākas
zinas darbdienās no pīkst 10—12,

L 568S.

Rīgas pilsētasUzņēmumu valde
Izdod

rakstveida sacensībā:
1) 200 gb. ozolkoka mucu piegādi

(apm. 200 kg. darvas iepildīšanai katrā)

un pārdod
2) 1 nolietotu „Forda" smago auto.

Noteikumi poz. 1, saņemami Zigfr. Meierovica
bulv. Nr. 3, istabā 14.

Auto apskatāms Miķeļa ielā Nr. 1.
Piedāvājumi iesniedzami istabā 2 — līdz š. g. 12.
aprīlim, pīkst. 12, iemaksājot drošības naudu

poz. 1. —. Ls 50.—,
poz. 2. — Ls 50.— L 5610.

Cēsu pilsētas valde
meklē

mākslas dārznieku,
kurš pārzina ari visas citas dārzkopības nozares.
Ar zīmognodevu apmaksātie lūgumraksti, līdz ar
dokumentiem par izglītību, iepriekšējo nodarbo-
šanos un pieprasāmo algas lielumu, iesniedzami
pilsētas valdei lidz i. g. 6. aprīlim.

Cēsu pilsētas valde.

Rīgas Pārdaugavas rajona

kopējās slimo kases
valde

m k I I
telpas Ķ e m e r o i,

sastāvošas apm. no 10 istabām, kases dalībnieku
slimnieku novietošanai tekošā gada dziedniecības
sezonā.
Piedāvājumus lūdz iesūtīt kases valdei Rīgā, Kaln-
ciema ielā Nr. 2-a līdz š . g. 15. aprīlim.



Kas N. Falka lietā nodoti tiesai
Kā jau mūsu laikrakstā plaši ziņots, N.

Falkam par namu naudu vajadzējis samak-
sāt Varšavā zlotos. Falkam ieteikts «uzti-
cams" cilvēks melnbiržnieks — Blūms, ku-
ram viņš arī uzticējis 102,000 ls. Falks ar
sievu ieradušies Blūma dzīvoklī, kur ie-
maksājis naudu, bet pats devies uz Varša-
vu gaidīt pārsūtāmos zlotus.

Blūms uzsācis zlotu meklēšanu melnā
biržā. Falks aizbraukdams uz Varšavu
noteicis, lai par zlotu maksājot ne vairāk
par 80 snt., bet melnās biržas kurss bijis
82 snt. Blūms griezies pie melnbiržnieka
šapova. šapovam tūliņ radusies ideja nau-
du piesavināties un viņš visu sumu pie-
prasījis nodot viņa rīcībā, tad izgādāšot
zlotus. Bet Blūms šapovam neuzticējies.
Viņš domājis par Izaku Traini, kurš arī
melnā biržā skaitījies „uzticams" cilvēks.

Trainis nolēmis Blūma naudu piesavi-

nāties un tādēļ apsolījis zlotu izgādāt par
76 snt. 50.000 zlotu iegādāšanai Blūms
Trainim iedevis 88.000 ls. šo sumu nolē-
muši piesavināties Trains ar šapovu. Trai-
nis paturējis 20.000 ls; bet šapovs dabūjis
18.000 ls. šapovs teicis, ka šī suma esot
jāizdala ar šapīro un 5000 ls jādod kādai
atbildīgai personai.

Drīz melnā biržā izplatījusies ziņa, ka
Trainis piesavinājies naudu. Lai glābtu

savu „godu", Trainis nolēmis atdot naudu
Blūmam, bet... šapīro jau bijis nozudis.
Tad Trainis griezies pie kāda uzticama ko-
mersanta un piedāvājis piesavinātos
20.000 ls apgrozībai. Komersants naudu
arī paņēmis.

Visu laiku Trainis liedzies naudas pie-
savināšanā, bet tagad atzinies un pateicis,
kam to nodevis. Politiskās pārvaldes ie-

rēdņi jau iekasējuši no komersanta 20.000
ls, un nauda vakar nodota prokuratūrai.

Falka naudas piesavināšanā pie atbil-
dības saukti: Izaks Trainis, Leiba Blūms,
Jūdels Dančigs un Haims šapovs. Pēdē-
jais ir nozudis ,bet pirmie trīs atrodas
Centrālcietumā. 102.000 ls sadalās šādi:
50.000 ls jau pirmās dienās atrasti pie
Fūra; 20.000 ls tagad atņemti komersan-
tam, bet 18.000 ls palikuši šapovam, 2000
ls saņēmis — Dančigs, 2000 ls — Blūms
un 10.000 ls — piesavinājušies Kniters ar
Engelsonu.

Pēc valūtas spekulācijas atklāšanas Rī-
gā, Falks Varšavā saņēmis šifrētu vēstuli,
kurā brīdināts. Tomēr Falks braucis uz
Rīgu un ceļā devis rīkojumus, kaš darāms
viņa apcietināšanas laikā. Pavisam izvir-
zījušās 11 valūtas lietas. Vakar visas lie-
tas nodeva 1. iec. izmeklēšanas tiesnesim.

Galvas mlseta
Zemkopības ministri J.Kauliņu

vakar apmeklēja un stādījās priekšā jaun-
ieceltais Zemes ierīcības departamenta di-
rektors inž. A. Ķuze.

Atvadās no bij. priekšnieka.
Rīg?s kara slimnīca savam bij. ilgga-

dīgam priekšniekam plkv Dr. P. Kalni-
ņam bija rīkojusi atvadīšanos. Aktu zāle
greznota palmām un zaļumiem. Slimnī-
cas tagadējais priekšnieks plkv. V. Jaun-
ze;ns teica sirsnīgus atvadīšanās vārdus,
uzsverot plkv. Kalniņa lielos nopelnus
slimnīcas izveidošanas darbā un personā-
la vārdā pasniedza greznu antīku sudra-
ba dāvanu.

Baltijas valstu bērnu aizsardzības
komitejas sanāksme.

šodien, Skolas ielā Nr. 1, sanāk uz
apspriedi Baltijas valstu bērnu aizsardzī-
bas komiteja, kurā kā Latvijas bērnu aiz-
sardzības sekcijas pārstāvis ņem dalību
sociālā apgādības departamenta dir. O.
Sīlis, bet no Igaunijas un Lietuvas — šīs
organizācijas vadošās personas. -— Komi-
teja pārrunās jautājumus par bērnu ap-
gādību un aizsardzību un lems par šo
palīdzības veidu saskaņošanu un turpmā-
kās darbības izveidošanu.

Rīgas pilsētas valdes lēmumi.
Rīgas pilsētas valde vakardienas sēdē

nolēma visus augļu kioskus aplikt ar trak-
tieru nodokli no 85—450 ls. Nodokli no-
teiks atkarībā no kioska lieluma. — Izno-
māja P. Tīlam uz 6 gadiem Vesthofas kū-
dras purvu kūdras izmantošanai. — Atļāva
būvju valdei stāties pie Vienības un Pro-
gresa ielas izbūves. — Nolēma piedalīties
Stopiņu pagasta meliorācijas sabiedrībā,
meliorācijas darbu veikšanai šinī pagastā.
— Atļāva Latvijas bērnu draugu biedrībai
uzstādīt 7. aprīlī Brīvības bulvārī teltis lo-
terijai, laimes akai u. c. — Nolēma pasūtīt
Valsts elektrotechniskai fabrikai 10 kom-
plektus ielu dzelzceļu motorvagonu elektri-
sko iekārtu.

Rīgas pilsētas balva A. Mierlaukam.
Nac. teātra aktierim Aleksim Mierlau-

kam viņa 50 gadu skatuves darbības jubile-
jas gadījumā Rīgas pilsētas valde vakar no-
lēma pasniegt naudas balvu 500 ls.
Latvijas valsts un pašvaldības darbinieku

sporta savienībai
pilsētas valde ziedoja goda balvu šacha tur-
nīra uzvarētāja godalgošanai.

Rīt atjaunos satiksmi pa pontonu tiltu.
Vakar pēcpusdienā Daugavā, agrākā

vietā, sāka ievietot pontonu tilta posmus.
Līdz vakaram novietoja 7 posmus. Atliku-
šos 10 tilta posmus paredz novietot šodien.
Pilsētas būvvalde cer satiksmi pa pontonu
tiltu atjaunot visvēlākais svētdien.

No Daugavas izcelta tankliellaiva.
Rīgas ostas lielais peldošais celtnis izcē-

lis Daugavā, Adrējostas rajonā, nogrimušo
Kronbergam piederošo ūdens tankliellaivu.
Pēc ūdens izpumpēšanas to nogādāja re-
montā.

Nobraukta kāja.
K. Pundiņš, bez noteiktas dzīves vietas,

vakar iereibis braucis 12. līnijas tramvajā.
Brīvības ielā pret namu 44/46 tas izkritis
no tramvaja un pakļuvis zem piekabināmā
vāģa riteņiem, kuri norāvuši labo kāju līdz
oat celim. Cietušais nogādāts slimnīcā.

Putnu Izstāde.
Rīgas putnkopju biedrība, atzīmējot 50 gadu

pastāvēšanu, no 20. lidz 29. aprīlim rīko putnu
izstādi, kas noliks Rīgā mazajā Vērmaņa dār-
zā. Izstādē var piedalīties art nebiedri. Izstādīs
visu sugu vistas, tītarus, pāvus, fazānus, piles,
zosis un baložus. Izstādē būs redzamas ari su-
drablapsas, purvu bebri, Angoras kaķi un truši.
Pieteikumus izstādei pieņem Rīgā, Kungu ielā
10 un Rīgā, Jāņa ielā 6.

LSCO 115. skautu vienības atklāšanas
vakars

ar priekšnesumiem un deju šodien pīkst . 20.30,
Rīgas pilsētas 3. ģimnāzijā, Valdemāra ielā 2.

Dārzkopības žurnālu"
nerediģēju kopš 1. maija 1934. g. So atļaujos
paziņot atklātībai sakarā ar sludinājumiem presē.

Priv. doc. agr. J. Sudrabs.

Mākslinieciskā sestdienā
šodien pīkst. 22 preses biedrības klubā, Vaļņu Ie-
lā 41, piedalīsies: koncertdziedātāji Vēra Vilks -
Večeroks, Irma Plesmanis un Ed. Krūmiņš, vijol-
niece Irma Zīle un brlvmākslinieces Biruta Straut-
sele, Erna Kaksig un Marija Utkina - Vidmonte.

Rīgas ormaņu biedrības apspriede
rit pīkst. 10 Lāčplēša ielā 43-45. Apspriedē lem»
par bēru fonda apvienošanos un citiem- svarīgiem
jautājumiem. Biedrus lūdz ierasties neiztrūkstoši.

Pīkst 3 p. pusd. turpat notiek sērkociņu rūp-
niecības strādnieku sanāksme.

Dievkalpojumi šovakar.
Doma baznīcā svētvakars no pi*st 6—7 va-

karā. Svētvakara mūzika no pīkāt. 7 vakarā. —
Dubultu baznīcā svētvakars pīkst, pus 8 vak. —
Mārtiņa baznīcā pīkst. 7 vakarā ciešanas laika
dievkalpojums. Pīkst. 8 vak. garīga stunda jau-
natnei.

Banāni!
luīportfirma J*"'" «u"Jum «

\RTORS MEDNIS, Centrāltirgus II. pav. Nr. 22
Tel: 81371

Smaga tramvaja un autobusa sadursme
Vakar pēcpusdienā Raņķa dambja un

Šoneru ielas stūrī notika autobusa un tram-
vaja sadursme, kurā cieta ari vairāki pasa-
žieri. Ap pl. 5,80 pa Šoneru ielu brauca pa-
sažieru pārpildīts 8. līnijas tramvajs Nr.
162, kuru vadīja V. Turauskis. Aiz lielā
smaguma tramvaju piestātnes vietā neva-
rējuši nobremzēt, bet tas traucies uz priek-
šu.Tanī brīdī pa Raņķa dambi tuvojies 29.
līnijas tutobuss Nr. 225, kuru vadījis J.
Daktiņš. Domādams, ka tramvajs apstāsies
parastā vietā, auto vadītājs droši braucis uz
priekšu, bet pārpildītais tramvajs iedrāzies
viņam sānos. No spēcīgā trieciena tramva-

ja priekšējie r teņi izlēkuši no sliedēm un
salauzts Konlroltpaiāts. Autobusam izsisti
vairāku logu stikli un bojāta virsbūve, ttv
darot zaudējumus par apm. oOd ls. Sadur-
smē tramvajā uetuš; 2 pasažieri, no ku-
riem J. Grundmanim, r'ziv. Ormaņu ielā
Nr. 3/4, lauzta Kreisā kāja. Autobusā 2 pa-
sažieriem stikliem sagrieztas sejas. Visi
cietušie nogādāti 2. pils. slimnīcā. Pēc sa-
dursmes tramvajs ar cita tramvaja palīdzī-
bu uzcelts uz sliedēm, bet autobuss turpinā-
jis braukt tālāk Notikuma vietā ieradās
pref. 10. iec. uzraugs Liepkalns un ievadīja
izziņu.

Vēstule mūsu mazajiem ģeogrāfiem
Kādi uzdevumi Latvijas propagandas i višķi liela, bet Amerikā to dēvējot par He>

laukā var piekrist Latvijas tirdzniecības
un rūpniecības kamerai, liecina sek. ga-
dījums: kāds 12 gadus vecs amerikāņu
skolēns Donalds Nelsons atsūtījis
kamerai no Fargo vēstuli ar lūgumu no-
dot to kādam viņa vecuma latviešu skolas
audzēknim, šai vēstulē mazais amerikā-
nietis raksta, ka viņi skolā mācoties ģeo-
grāfiju un iepazīstoties arī ar Latviju. Vi-
ņu pašu mūsu zeme sevišķi interesējot un
tāpēc viņš lūdz izsūtīt viņam kādas ilustrā-
cijas vai citus materiālus par Latviju.

Tajā pašā vēstulē amerikānietis iepa-
zīstina ar savas dzimtenes pilsētu — Fargo.
Tajā esot 30.000 iedzīvotāju, tā tad ne se-

lāko no mazajām pilsētām. Eksportējot
galvenā kārtā kviešus un lauksaimniecības
mašīnas.

Tirdzniecības kamera caur mūsu laik-
raksta slejām griežas pie mūsu skolām un
to audzēkņiem ar ierosinājumu izlietot ka-
meras starpniecību nevien atbildei uz mi-
nētā mazā amerikāņa vēstuli, bet censties
nodibināt sakarus un iepazīstināt ar savu
zemi citu valstu skolēnus sarakstīšanās
ceļā. šādā veidā arī mūsu skolu audzēkņi
paši ar lielāku Interesi iepazītos ar savu
dzimteni, lai par to stāstītu citiem un pra-
stu labāki izvērtēt to, ko sniedz mūsu dzim-
tenes daba un tās iedzīvotāju darbs.

Prezidiju konventa viru kofa 10 gadu jubilejas koncerts
Students un dziesma vienmēr ir bijuši nešķi-

rami, par to daudzkārt esam pārliecinājušies mūsu
četru universitātes koru daudzajos koncertos. Gri-
bas teikt, ka starp universitātes koriem, mūsu ko-
ru kul.ūra ir pacēlusies pat visaugstāk, parādīju-
sies visspilgtāk! . „Dziesmuvara", abi Prezidiju
konventa kori, universitātes studentu koris taču
pieder visaugstākām mūsu kora mākslas galotnei».
Šogad šo universitātes koru plejādei ir īsts kopēju
jubileju gads: šādu lielo dienu vakar sagaidīja
ari Prezidiju konventa vīru koris, kurš šos desmit
gadus bijis ellīgs dziesmu skandinātajā, un vakar
tas pateica šo desmit gadu cienīgu galavārdu, —
Skanīgas balsis (gan vairāk basos, kā tenoros, kā
jau tas pie mums ziemeļniekiem parasts), disciplī-
na, jūtīgums, un par visām lietām brašs dziesmu
gars viņu dziesmas lika klausīties ar retu patiku,
jo vairāk tādēļ, ka jubilejas koncerts rādija no-
teiktu un nopietnu progrtsu. Tas lielā mērā ari
Teodora Kalniņa nopelns, kuru pazīstam kā deli-
kātu, bet rūpīgu un neatlaidīgu mūziķi. Progra-
mā ļoti plaša, un tik grūta, ka, šķiet, vēl pāris
gadus atpakaļ to koris nebūtu spējīgs veikt. Dzie-
smu lauvas tiesa — jauno autoru darbi, to starpā
daži reti vērtīgi. Pirmā kārtā gribas atzīmēt
Graubiņa lielisko »Biti", kurā komponists parāda
ne tikai apbrīnojamu asprātību, bet arī lielas rak-
sturotāja spējas. Dziesma, kas programā tā grū-
tākā, bija jāatkārto. Vērtīga, zemes spēka un
stnugsma pilna ir Norviļa «Dzimtene", kura kori
skan labāk, ka solobalsij. Laba ari Norviļa „Va-
sara". bet kādēļ tik banāla kadence? No pārējām

dzieaniām vē'. jāatzīmē E. Dārziņa «bs zinu", ie-
jūtīgai s H. Pavasara «Nottturno", populārais J.
Kuln.ņc „T«tiaiķisun, visbeidzot, M. Zariņa diez-
gan atjautīgi veidotais ,.Stāsts par kaziņu". Dzie-
smu tulkojums delikāts, smalkjūtīgs, bet viscauri
dabīga un nepiespiests. Koris mīl nesadalītu, ve-
selu un veselīgu plūdumu, kuram par labu dažu-
reiz tiek ziedota ari viena otra sīkāka nianse.
Dziesmām, it īpaši divās beidzamās daļās, kad ko-
ris bija ari istāk «iesilis", bija liela piekrišana un
daudzas no tām nācās atkārtot.

Pēc koncerta, kuru noklausīties bija ieradu-
šies valstg prezidents A. Kviesis, izglītības mi-
nistrs L. Adamovičs, pilsētas galva H. Celmiņš,
vispirm s nolasīja apsveikšanas rakstus no valsts
prezidenta A. Kvieša un kara ministra gen. J. Ba-
loža, pēc kam kori un viņa vadītāju Isos vārdos
apsveica izglītības ministrs Adamovičs un univer-
sitātes rektors Jūl. Auškaps. Sekoja apsveikumi
no Prezidiju konventa, studentu pa lomes, Dzie-
smusvētku biedrības, studenšu Preīid'js «onventa
kora (kas kā balvu no balkona H. Pavasara va-
dībā nodziedāja viņiem vJtitu dziesmu), Latvijas
universitātes koja un viņa vadītāja Bobkov.ca,
Dziesmuvaras, Keitera kopi . Filistru biedrības, vī-
ru kora Dziedonis, no kur.cm jubilārs saņēma
krāšņu lauru vaiņagu un ziedus. Visbeidzot Teo-
doram Kalniņam paša Prezidiju konventa viru ko-
la vārdā sirsnīgi pateicā s viņu delegāts Pavasars,
pēc kam koris, vakaru noslēdzot, pacilāti nodzie-
dāja „Gaudeamus".

V. Dārziņš.

1 aprīļa
ceļu aizņēmuma vinnestu izloze kritis

2 vinnesti a Ls 20.000.-
4 it fi 10.000.—
4 „ ,,H 5.000.—

SO „ „ ,, 1.000.— 11.t.L
Obligācijas par Ls 20.— un dalības zīmes pai
Ls 1— gabalā dabūjamas visās pasta iestādēs.

Nacionālās ligas darbība
Latviešu sieviešu nacionālā liga 12 pa-

stāvēšanas gados lielu vērību piegriezusi
sievietes apziņas izkopšanai, jaunatnes au-
dzināšanai un bērnu veselības kopšanai
Mākslas rūpniecības sekcija rūpējusies par
nacionālās mākslas veidošanu un guvusi at-
zinību ari ārzemēs. Sekcija uztur mākslas
aušanas skolu un sarīko rokdarbu kursus,
Sekcija „Māte un bērns" uztur 5 bērnu ve-
selības kopšanas punktus, kurus apmeklē-
jušas apm. 10.000 personas. Juridiskā
sekcija noorganizējusi bezmaksas padora-
došanu, bet veselības kopšanas sekcija —
zobārstniecības kabinetu. Audzināšanas
sekcija uztur svētdienas skolu pieaugu-
šiem un valodu kursus. Rosīgi darbojušās
arī pārējās Ilgus sekcijas.

Gada sapulcē ligas valdē bija pārvēla-
mas 3 locekles, kuras ievēlēja no jauna

Slēgtas politiskas partijas
Iekšlietu ministrija slēgusi un iecēlusi

likvidācijas komisijas: „Latvju nacionālre-
volūcionāru klubam", „Aktīvo nacionālistu
savienībai" un ,.Latvju aktīvo nacionālistu
savienībai". Likvid. kom. priekšsēd. A.Frei-
bergs, loc.— R. Slavišēns un K. Veiden-
baums. Likv. kom. sēdeklis Lāčplēša ielā 6,
dz. 18. „žīdu saimnieciskā demokrātiskā ap-
vienība; likv. kom. priekšsēd. A. Gaujers -
Gaujiņš, loc. — O. Šiliņš un E. Kraucs. —
Likv. kom. sēdeklis Bruņinieku ielā 83. —
„Krievu tautas darba partija"; likvidators
M. Jurjāns ar sēd. Merķeļa ielā 21, dz 2; —
„Latvijas brīvsaimnieclbas partija"; likv.
M. Jurjāns.

SUmo kasu dežūrējošie irsti
no pīkst 8 vakarā S0. martā līdz pīkst 8 r'u'v

1. aprīli:
Dr. Krūmiņš, A., Brīvības ielā 18, tālrunis 26420.
Dr. Krāmers, A., Brīvība, ielā 100, tār. 95736.
Dr. Budšteins, J., Lāčplēša ielā 96, tā r. 31091,
Dr. Leibsons, S., J. Alunāna ielā 6. tā r. 31784.
Dr. Strēle, A., Marijas ielā 61, tālrunis 94189.
Dr. Kalniņa, A., Ģertrūdes ielā 103, tāļr. 32377.
Dr. Mauriņš, J., Avotu ielā 83, tālrunis 959.>2.
Dr Makstenieks, O., Vidzemes Sos. 67-m, t 9o857.
Dr! Spure, A., M. Altonavas ielā 4, tāļr. 42112.
Dr. Kode, E., Ernestīnes ielā 17, tālrunis 41194.
Dr. Birzgala, A., Vasaras Ielā 4, tālrunis 4 611.
Dr Soffers, M., Jelgavas šosejā 27, tāļr. 42682.
Dr! Stāks, F., Kandavas ielā 21, tālrunis 42282.
Dr. Caurs, J., Lielā ielā 8-a (Bolderājā), t 35839.
Dr. Kazerovskis, M., Tilta ielā 12, tālrunis 97388.
Dr. Tavars, J A-, L. Maskavas ielā 106, t 31810.

Tiesa

J. Albrechtam sods samazināta.
Rīgas apgabaltiesa kontrabandas prāvā J. Al-

brechtu sodīja ar 66.405 ls, bet kopā ar R. Bau-
mani ar 715.568 ls vai 2 gadiem arestā un ar 1
gadu cietumā. Tiesu palāta grozīja naudas sodu
— Albrechtam piesprieda 377-014 Ls, bet kopā ar
Baumani — 51.513 lg vai ar 2 gadiem arestā . —
Kaucim atstāja piespriesto 1 gadu pārmācības
namā.

Prāva par atrastiem 2000 ls.
Bīgas 12.iecirkņa miertiesas sēdē vakar bija

nolikta prāva par J. Vanaga atrastiem 2000 ls.
Par 2000 ls atradējām pieteikušās J. Ore un A.
Giuchova, kurām piešķirta trešā daļa — 666 ls.
Vēlāk par naudas atradējām uzdevušās M. Āre un
A. Dambis. Viņas iesniegušas prasību par 666 ls
pret Vanagu, Ori un Gluchovu. Lidz lietas iz-
lemšanai tiesā šī suma atrodas tiesu depozītā. Pra-
sītājas paskaidro, ka viņas ieraudzījušas naudu
renstelē un atsaukušaspoliciju, bet negājušas iīdz
uz iecirkni .. Atbildētāju aizstāvis lūdza tiesu dot
termiņu pretprasības iesniegšanai un savu liecinie-
ku uzdošanai. Tiesa deva 7 dienu termiņu.

Čigānietes buršanas prāva.
Katlakalna pagasta čigāniete, 24 gadus vecā

Betija Berzovska, iznākot no cietuma, klejojusi pa
ielām. Viņu satikusi Līzete Lapiņa, kura stāstījusi,
ka ejot sliUi, vai nevaro: palīdzēt. Čigāniete tei-
kusi, ka māju esot apsēduši ļaunie gari, tos vaja-
got aizburt, tad iešot labi . Lapiu* ūgL»i, lai p.«
reizes r.ooujoi ari divus viņas naid.. tkus — S.
Pleškovu un Priedi. Berzovska likusi sasiet nastā
viias LaplBU mantas, kuras esot kamolu caznicā
jānosvčin. Lapiņa ari paklčrisljusi un ugānetei
atdevusi laulības gredzenu, zelta kakla rotu, 4 zī-
di k)e.ta.->, un visu veļu, -*5 li vērtīs u.gān:s.e
kā gāju;!, tā pazudusi. Tad Ļauna sapratusi, ka
piekrāpta.

šo prāva iztiesāja vjkir tlgas apeuhait,e.«a
Apsūdzētā čigāi t'e atzīstu par vārīgu /-l'ga
baltieša čigāi.s.i «ndija ar '.' niēne.'-uiTi ietumā

A^PA elektriskiAwLA aparāti
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Atklāta Baltijas valstu juristu konference
Lta. Tallinā, 29. martā. Latvijas un

Lietuvas delegācijas locekļi Baltijas valstu
juristu konferencē šodien priekšpusdienā
nodeva vizītes Igaunijas tieslietu un ārlietu
ministriem, kā arī valsts tiesas preziden-
tam.

Pēc tam viņi ierakstījās valstsvecākā
viesu grāmatā. Puksten 11 priekšpusdienā
tieslietu ministrijas telpās atklāja Baltijas
valstu juristu sanāksmi. Atklāšanas runu
teica tieslietu ministrs Millers. Viņš ap-
sveica delegātus un īsumā aizrādīja uz kon-
ferences uzdevumiem. Tās dienas kārtībā
uzņemta virkne svarīgu principiālu jautā-

jumu attiecībā uz tiesisko normu saskaņo-
šanu Baltijas valstīs. Ja konferences dalīb-
nieki vienprātīgi apspriedīs šos jautājumus
un vienprātīgi pieņems lēmumus, tad kon-
ference būšot nevien veikusi lielu darbu
Baltijas valstu tiesību saskaņošanā, bet
sekmējusi arī Baltijas valstu tautu sav-
starpēju tuvināšanos. Uzrunas beigās mi-
nistrs JūdzaLatvijas unLietuvas viesus.kad
tie būs mājās pārbraukuši, nodot viņa svei-
cienus šo valstu tieslietu ministriem un ko-
lēgām. Tieslietu ministrim Milleram atbil-
dēja Latvijas delegācijas vadītājs prof.
Bukovskis un Lietuvas delegācijas va-

dītājs— Konferences atklāšanas sēdē bija
klāt arī Igaunijas ārlietu viceministrs La-
retejs, kā arī Latvijas un Lietuvas sūtņi
Tallinā. Lietuvas delegācijas priekšsēdētā-
ja Klesmenta vadībā tad sākās sanāksmes
pirmā darba sēde, kurā ievēlēja konferen-
ces prezidiju. Tanī iegāja visu triju delegā-
ciju priekšsēdētāji. Ieceltas trīs komisijas
atsevišķo jautājumu izpētīšanai.

Latvijas un Lietuvas viesiem par godu
Igaunijas tieslietu ministrs Millers šovakar
rīkoja pieņemšanu. Rīt ārlietu viceministrs
Laretejs rīko brokastis,

Lta.

Apmaina ratifikācijas grāmatas
Ārlietu ministrijā vakar pl. 11 dienā

ģenerālsekretārsV. Munters un Amerikas
Savienoto Valstu sūtnis Mak-Murejs ap*
mainīja ratifikācijas grāmatas starp Lat-
viju un Savienotām Valstīm noslēgtam
papildnolīgumam par noziedznieku izdo-
šanu. Ar šo vienošanos papildināts nozie-
dzīgo nodarījumu saraksts, ietilpinot tajā
arī ļaunprātīgus bankrotus.
Latvijas tirdzniecības - rūpniecības kamera
patreiz strādā pie savu ārzemju korespon-
dentu tīkla izveidošanas un šinī jautājumā
sarakstās ar*mūsu pārstāvībām Londonā,
Parīzē, Briselē, Berlīnē, Romā, Prāgā,
Stokholmā, Helsinkos, Varšavā, Tallinā un
Kaunā.

Aiziet pensijā.
Centrālās zemes ierīcības komitejas kan-

celejas pārvaldnieksA. šmitsar S. g. 1.ap-
rīli aiziet pensijā. Jaunu pārvaldnieku ne-
iecels, jo jaunajā saimniecības budžetā šis
postenis strīpots.

4. un 5. maijā Rīgas apriņķī vāks
ziedojumus kara aviācijai
Rīgas apriņķa kara aviācijas fonda

apakškomitejas sēdē vakar nolēma uzai-
cināt visus Rīgas apriņķa skolotājus un
pašvaldību darbiniekus ziedot pus procenti
no algas kara aviācijas fondam. Pie lauk
saimniekiem griezīsies ar aicinājumu zie-
dotpus procenti no valsts piemaksām lauk-
saimniecības ražojumiem. 4. un 5. maijā
visā Rīgas apriņķī nolēma vākt ziedojumus
par labu kara aviācijas fondam.

Priekšsēdētājs — Rīgas apr. vecākais
Zvaigzne ziņoja, ka līdz šim kara aviāci-
jas fondam Rīgas apriņķī savākti 4.7921s.

Meža dienās piedalīsies
policijas darbinieki

Vakar Rīgas apriņķa lauku policijas
iecirkņu priekšnieki, apriņķa pr-ka Legz-
diņa vadībā, noturēja apspriedi. Apspriedē
atzina, ka autokatastrofās pa lielākai da-
ļai vainojami smago auto vadītāji, kuri
pilnīgi ignorē satiksmes noteikumus —
brauc ar neatļautu ātrumu, negriež pareizi
ceļu u. t. t. Turpmāk satiksmes noteiku-
mu pārkāpējus sodīs administratīvā kār-
tā. Tālāk nolēma ņemt aktīvu dalību sarī-
kojamās meža dienās un apdēstīt ar ko-
kiem policijas kanceleju tuvāko apkārtni.
No māju īpašniekiem turpmāk prasīs stin-
grāku iedzīvotāju reģistrēšanas noteiku-
mu ievērošanu, jo konstatēts, ka laukos
bieži slēpjas no policijas meklējamas per-
sonas.

Rit prokurora A. Karčevska
tēvu guldīs zemes klēpī

Rīgas apgabaltiesas prokurors A. Kar-
čevskis vakar nizbrauca uz Lazdonu, kur
piedalīsies sava tēva Jāņa bērēs. Nelaiķi
Karčevski apbedīs Lazdonas kapos rit
Prokurora atgriezīsies Rīgā pirmdien.

Studentu protests pret Klaipēdas nacionālsociālistu
aizstāvjiem

Kaunā, 29. martā. Kā laikraksti ziņo,
Lietuvas universitātes studentu - tautiņin-
ku korporācija „Neo Lithuania" pieņēmusi
divas rezolūcijas, kas vērstas pret šīs kor-
porācijas filistri advokātu Bataiti un pret
Lietuvas universitātes juridiskāsfakultātes
docentu Stankcviču, kas abi aizstāvēja ap-
sūdzētos Klaipēdas nacionālsociālistus . Pir-
mā rezolūcija saka, ka korporācija Bataiti
vairs neuzskata par savu fi-

1 i s t r i un pārtrauc ar viņu visus saka-
rus, bet otrā atzīst, ka docenta Stankeviča
palikšana universitātē par
mācības spēku nav vēlama,
šī rezolūcija iesniegta universitātes vadībai.
Juridiskās fakultātes vecākā kursa studenti
docenta Stankeviča lekcijas nemaz vairs ne-
apmeklē. Sakarā ar šoprotestu nekādi inci-
denti np studentu pusesnav notikušu

Lta.

Vācija prasa grozīt Klaipēdas statūtus
Pariz§, 29. martā. Pēc ziņām no

labi informētiem avotiem, Vācija pašlaik
esot ar mieru slēgt neuzbrukšanaslīgumu
ar čechoslovakiju un Lietuvu. Līdz šim
pastāvošo Vācijas — čechoslovakijas šķī-
rējtiesas paktu vāci esot ar mieru pār-
vērstneuzbrukšanas paktā uz 10 gadiem.

Tādu pašu neuzbrukšanas paktu Vācija
esot ar mieru slēgt ari ar Lietuvu, bet uz-
stādot prasības, ka pirms pakta noslēg-
šanas jāsasancot Klaipēdas statūtu signa-
tārvalstu — Francijas, Anglijas, Itālijas
un Japānas — konference, lai grozītu
Klaipēdas statūtus.

Pieliksim katrs savu roku stipras un daiļas Latvijas celšanā

Ministru prezidents K. Ulmanis vakar
saņēmis sekojošus apsveikumus:

„Pagastu darbvežu un viņu palīgu
cenzu ieguvušie darbinieki sveicina Jūs,
diženais tautas vadoni, un apsolās savā
turpmākā darbā veltīt savus spēkus un zi-
nāšanas mūsu lauku tautas vienošanā un
pagastu pašvaldību izveidošana par mūsu
atjaunotās Latvijas stipriem pamatiem".

,.Rēzeknes kapu vecticībnieku drau-
dzes pilnā sapulce 28. martā izteic lielu
pateicību ministru kabinetam par izdoto

likumu, kas nosaka vecticībnieku baznī-
cas tiesisko stāvokli mūsu valstī uz drau-
džu brīvas pašvaldības pamatiem".

Tālāk ministru prezidentu apsveikusi
Ilūkstes krāj-aizdevu sabiedrība „Kop-
kase" un ziedojusi 73,50 ls kritušo atbrī-
votāju ģimeņu un kara invalidu fondam.

Tāpat Madlienas pagasta krāj-aizde-
vu sabiedrība apsveikusi ministru prezi-
dentu un paziņojusi, ka ziedo kara inva-
lidu fondam 50 ls un kara aviācijas,fon-
dam 100 ls.

Apzināsimies savus pilsoņu pienākumus
Uz Latvijas putnkopības biedrības de-

smitās daļas kapitāla ziedojumu mazpul-
ku bibliotēkām, sveicienu un solījumu
valsts vadonim, ministru prezidents K.
Ulmanis nosūtījis Latvijas putnkopības
b-bas pr-kam Andrejam Leišem sekošu
novēlējumu:

„Sirsnīgi pateikdamies Latvijas putn-
kopības kuplajai saimei par sveicienu, so-
lījumu un cildeno ziedojumu mazpulku

bibliotēkām, novēlu centīgai biedrībai
sekmes un panākumus ari viņas turpmā-
kās darba un rosības gaitās".

Biedrības kārtējā referātu vakarā
biedrības pr-ks A. Leiše vispirms nodeva
biedriem vadoņa sirsnīgo novēlējumu, ko
dalībnieki uzņēma skaļiem aplausiem un
apzinoties savus pilsoņu pienākumus pret
atjaunoto Latviju, personīgi saziedoja vēl
20 ls aizsargu vajadzībām.

Apekalna un Codes draudzēm ieceltas pārvaldes
Baznīcas virsvalde archibīskapa Dr.

T. Grīnķerga vadībā vakar Apekal-
na draudzē atcēla valdi un padomi un ie-
cēla pārvaldi šādā sastāvā: priekšnieks
R. Akmentiņš, vietnieks P. Ķeksis, loc:
R. Zeltiņš, E. Voss, A. Kraucs un T. Klo-
tiņš. Ari Codes draudzē atcēla valdi un
padomi un iecēla pārvaldi, kurā par
priekšnieku iecēla A. Simbruku, vietnieku
V. Liepu, par loc. — J. Ozolu, V. Vec-
vagāru un A. Rūtenbergu. Rīgas Jāņa
draud/č iecēla par draudzes valdes loce-
kļiem J. Baumani un K. Vilderi, bet pa-
domē Dr. O. Voitu,

Valmieras ev-lut. draudžu kopējo lie-
tu pārvaldes komitejā iecēla T. Silu. Cī-
ravas — Včrgaļu draudze amatā apsti-
prināja ievēlēto mācītāju A. Ernstsonu.
Embotes draudzē par draudzes priekš
nieku iecēla E. Veitu.

Grīvas draudzē atļāva iegūt un koro-
borēt uz draudzes vārda zemi jaunas
kapsētas ierīkošanai. Ķerkliņu draudzē
atļāva iznomāt draudzes zemi un Celmi-
nieku — Pampāžu draudzei izrentēt uz
3 gadiem Cclminieku mācītāja muižu.

Sestdien. 30. marta 1935. %

Kapakmens plāksne
prof. A. Bušmanim

Prot. P. Lejiņ» noliek ziedus uz prof. A. Bušmaņa
kapa.

Vakar Jēkaba kapos pulcējās lauksaim-
niecības fakultātes mācības spēki un stu-
denti, lai klusībā pieminētu priekš 3 ga-
diem mirušo prof. A. Bušmani. Lauk-
saimniecības fakultātes biedrība savam
goda biedram nolika piemiņas plāksni, ko
iesvētīja privātdoc. E. Rumba. Pēc garī-
gā akta runāja studentu biedrības priekš-
sēdētājs Dzelzgalvis un nolika ziedus. No
lauksaimniecības fakultātes runāja dekāns
prof. P. Lejiņš. Ziedus nolika ari no ag-
ronomu biedrības prof. J. Vārsbergs.

Japāna sasauc sūtņu apspriedes.
Londonā, 29. martā. „News Chro-

niclfi" ziņo no Tokijas, ka Japānas valdība
nolēmusi sasaukt savu Eiropas vēstnieku
un sūtņu konferenci. Tā notiks Parīzē šī*
gada jūnijā. Vēstnieks Londonā Mātsu-
deira pēc tam izbraukšot uz Tokiju ar zi-
ņojumu valdībai. Konferences dienaskār-
tības galvenie punkti: Vācija un Versaļas
līgums, Eiropas attiecības pret Japānu pēc
tās izstāšanās no Tautu Savienības, japāņu
preču importa ierobežošana Eiropā un flo-
tu jautājums.

Rio de žaneiro paredzēta līdzīga Dien-
vidamerikas japāņu diplomātu sanāksme,
kurā apspriedīšot japāņu tirdzniecības pa-
plašināšanas jautājumu. — šanhajā notik-
šot Ķīnas japāņu konsulu apspriede.

Nekas mūs nepārsteigs.
Romā, 29. martā. Ministru prezi-

denta Mussolīni klātbūtnē Itālijas senāts
šovakar pieņēma kara ministrijas budžetu.
Kara viceministrs ģen. Baistroči savā runā
izteicās: „Itaļu armija pilnīgi atbilst mo-
dernā kara prasībām.' Neviens nezina, kad
izcelsies karš, bet droši var apgalvot vienī-
gi to, ka tas notiks pēkšņi. Tamdēļ arī
Itālija nedrīkst pieļaut, ka kāds aizsteig-
tos priekšā un tai izslīdētu no rokām iniciā-
tīve. Aprīlī mums zem ieročiem būs
600.000 vīru. Tie būs pilnīgi apbruņoti un
sadalīti slēgtās vienībās. Kā jau Mussolīni
to pirms dažām dienām teica, mes esam
gatavi katram uzdevumam, ko mums uz-
stādīs liktenis. Nekas mūs nepārsteigs."

Itālijas valdība apspriež ārpolitiskas
problēmas.

Romā, 29. martā. Rīt pulksten 10
priekšpusdienā Itālijas ministru kabinets
Mussolīni vadībā sanāks uz ārkārtēju sēdi.
Politiskās aprindās tai piešķir svarīgu no-
zīmi, jo kabinets /«priedīs par ārpoliti-
skām problēmām.

Vētras pārsteigts pērļu zvejnieks.
Melburnā, 29. martā. Rietumaustra*

lijas ūdeņos viesuļvētra pārsteigusi pērļu
zvejas flotili. Baidās, ka būs gājušas bojā
20 laivas ar 120 cilvēkiem.

Gaidāmais laiks.
Mēreni, lidz mēreni stipri, jūrā stipri, galveni

kārtā ziemeļu vēji. Nakti un no rīts. vietām atse-
višķi mākoņi ar sniegu, dienā pa daļai skaidra.
Viegls sals. Latvijas piekrastē stipra vēja signāli
paliek uzvilkti.

Atb. redaktors A. J. Grīns.
Grāmatspiestuve» Akc. Sab. „Rota", Rīgā,

Izdevējs: Sab. „Rīts".
Elizabetes ielā 14-a.
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