
Tieslietu ministrijas budžets pieņemts
Saeimas budžeta komisija vakar sāka

apspriest tieslietu ministrijas budžetu.
Budžeta izdevumi nedaudz pieauguši uz
algu rēķina. Ārkārtējie izdevumi pieau-
guši sakarā ar miertiesu ēku būvēm Lat-
galē (Preiļos un Baltinavā) un cietuma bū-
vi Valmierā. Pēdējam nolūkam paredzēti
200.000 lati, bet šo sumu varot pamazināt
par 40.000 latiem.

Ref. J. B r e i k šs izteicās, ka būtu vē-
lama tiesnešu algu paaugstināšana. Ari
Lietuvā tiesnešu algas esot augstākas kā
piemums. Rīgas miertiesas ļoti apkrautas
ar lietām, tā kā vēlams nodibināt divus
jaunus miertiesnešu iecirkņus, kas izmak-
sātu 22.000 latus. Miertiesnešu sekretāri
ierindojami 12. kategorijā. Tagad pacelts
jautājums par Rīgas apgabaltiesas dalīša-
nu divos rajonos. Jauno apgabaltiesu vē-
las Gulbene un Zie/neļlatvija. Rīgā nepie-
ciešams vēl viens izmeklēšanas tiesneša ie-
cirknis. R. Dukurs (soc. dem.) prasīja
dibināt darba namus sodu izcietušiem no-
tiesātiem.

Tieslietu ministrs J. Pabērzs paskai-
droja, ka par darba namu ierīkošanu jau
domāts, bet trūkst līdzekļu. Tā paša ie-
mesla dēļ nevar paaugstināt tiesnešu al-
gas, kas gan būtu ļoti vēlams. Izmeklēša
nas tiesnešu ir parmaz; ja nevarēs tos pa-
vairot, tad būs jāgroza līdzšinējie likumi,
lai panāktu vienkāršošanu. Jaunas apga-
baltiesas nodibināšana ir vajadzīga, bet uz
šīs tiesas sēdekli pretendē Valmiera, Cē-
sis un Gulbene. Valmierā un Cēsīs telpas
ir, bet Gulbenē nāktos visu būvēt no jau-
na. Gulbenē nav ari cietuma. Tieslietu re-
sora uzskats ir, ka apgabaltiesa novietoja-
ma Valmierā Pag. vasarā izbraucām ap-
skatīt visus cietumus. Sevišķi sliktā stā-

voklī ir Valmieras cietums, tādēļ vēlams
budžetā atstāt vismaz 160.000 latus, lai
jaunā cietuma būvi paveiktu līdz pusei.

K. Dē ķ e n s (soc .dem.) jautāja, kā-
pēc apgabaltiesa neesot reģistrējusi brīv-
domātāju biedrības statūtus? V. B a s tj ā-
nis (soc .dem.) savukārt sūdzējās, ka
kreisā spārna presi stingri sodot. Atbildot
abiem runātājiem, tieslietu ministrs J. Pa-
bērzs paskaidroja, ka brīvdomātāju statū-
ti pirmo reiz nav reģistrēti tādēļ, ka b-bas
mērķi izteikti ļoti neskaidri. Tagad statū-
ti reģistrēti. Par preses sodiem jāsaka, ka
procentuāli ņemot, sociālistiskā prese ma-
zāk sodīta kā pilsoniskā. Tā tad nevar ru-
nāt par kaut kādu izrēķināšanos. Vēlama
tiesnešu apstiprināšana Saeimā, bet šī lie-
ta nevirzas uz priekšu.

Dažādos referenta iesniegtos priekšliku-
mus noraidīja, bet piekrita Daugavpils-
Ilūkstes zemes grāmatu nodaļas priekšnie-
ka palīga posteņa nodibināšanai, caur ko
izdevumi palielinās par 5136 latiem. P. L e-
j i ņ š lika priekšā strīpot 200.000 latus,
kas paredzēti Valmieras cietuma būvei,
bet J. Trasuns (progr.) strīpot no šīs
sumas 50.000 latus. Galvenās cietumu
valdes priekšnieks P. Vanags lūdza su-
mu atstāt, jo apstākļi Valmieras cietumā
ļoti slikti, par ko pārliecinājusies sevišķa
komisija. Ar budžetā paredzētiem līdze-
kļiem iespējams veikt jaunā cietuma celt-
nes pusbūvi.

Nolēma strīpot 50.000 latus. Pēc tam
budžetu pieņēma un līdz ar to ari pārejas
formulu, ar kuru uzdod valdībai izstrādāt
likumprojektu par mazturīgo iedzīvotāju
mantošanas lietu izlemšanas vienkāršoša
nu, šodien sāks apspriest izglītības mini-
strijas budžetu. K.

Pulkvedis noknieb guldīts Brāli kapos.
Nelaiķa izvadīšana no Māras baznīcas

notika vakar pulksten 13. No aizgājušā at-
vadīties ieradušies kara ministrs ģen. Vā-
cietis, armijas komandiers ģen. Peniķis ar
štāba priekšnieku ģen. Kalēju, kara tiesu
pārvaldes darbinieki ar pulkv. Tepferi
priekšgalā, Francijas militārais priekšstā-
vis pulkvedis Aršans, daudzi virsnieki un
privatpublika. Dievkalpojumu noturēja
garn. dr. mācītājs J. Tēriņš, atcerēdamies
aizgājušo kā nopelniem bagātu karavīru
un krietnu cilvēku.
Tad šķirstu iznes no dievnama un sēru gā-

jiens parastā kārtībā dodas uz Brāļu ka-
piem. Kad mērķis sasniegts, šķirstu no-
laiž zemes klēpī. Seko vēl īss aizlūgums,
sēru skaņas, pēdējais kareiviskais svei-
ciens un krietnā karavīra mirstīgās atlie-
kas klāj smilšu kopa.

Vaiņagus nolika: Lāčplēša ordeņa domes
vārdā — pulkv.-ltn. Auniņš, no kara tiesu
pārvaldes — pulkv. Tepfers, tiesnešu bie-
drības priekšstāvis un citi. Smilšu kopa
drīz klāta vaiņagiem un košiem ziediem,
šiem pēdējiem mīlestības un cieņas aplieci-
nājumiem, ko dzīvajie spēj rādīt miru-
šiem. —o.

Delegācijas pie ministru prezidenta.
Ministru prezidentu vakar apmeklēja

Taurkalnes pag. un jūrniecības departa-
menta darbinieku delegācijas. Saldus ap-
kārtnes lauksaimnieki, nobeidzot maizes
labības nodošanu, piesūtījuši ministru pre-
zidentam telegramu, kurā pateicas valdī-
bai par darbību lauksaimniecības labā. R.

Diplomātiskā kronika.
Ministru prezidentu un ārlietu ministri

II. Celmiņu vakar apmeklēja pad. Krievi-
jas sūtnis J. Sviderskis. Zviedrijas sūtnis
Reitersverds izbrauc uz Kaunu, kur pava-
dīs 2 nedēļas. Uz Kaunu izbrauc ari So-
mijas sūtnis Hininens un paliks tur 1 ne-
dēļu. Mūsu sūtniecības Parīze padomnie-
kam E. Vīgrabam uzdots izpildīt ari Lat-
vijas konsula pienākumus Parīzē. Ārlietu
ministrija patlaban sastāda gada pārskatu.
Pārskata sastādīšanai iecelta redakcijas
kolēģija — ģenerālsekretārs Albats, dir.
Munters un preses šefs Dr. Bīlmanis. Šo-
dien, pāvesta amatā stāšanās gada svētkos,
notiek svinīgs dievkalpojums katoļu kate-
drālē un pieņemšana pie pāvesta nuncija
Cekini. R.

Hitlerieši boikotē vācu reichstaga sēdes
Gaidāma Vācijas iekšpolitiskā stāvokļa tālāka paasinasanās.

Galējo labo partiju nemiers ar kārtības
ruļļa grozījumiem.

Reichstaga naktī uz aizvakardienu pie-
ņemtais kārtības ruļļa grozījums (kura
mērķis padarīt parlamenta darbību sekmī-
gāku) izsaucis lielu saviļņojumu abās ga-
lēji labās partijās ?— nacionālsociālistos
un vācu nacionālos. Abas partijas reichs-
taga deklarējušas, ka minētais grozījums
nozīmējot satversmes pārkāpšanu, un tā-
dēļ nacionālsociālistu un vācu nacionālu de-
putāti reichstaga sēdēs turpmāk vairs ne-
piedalīšoties. Šo savu lēmumu abas frak-
cijas izveda jau šīsdienas reichstaga sēdē:
Dr. Kurciusa runā neviens no šo frakciju
deputātiem vairs nenoklausījās. Vācu po-
litiskās aprindās uzskata par iespējamu, ka
nacionālsociālisti un vācu nacionāli neņems
dalību ari turpmākās reichstaga sēdēs. No
vācu nacionālu puses paziņots, ka frakcija
parastās sēdēs nepiedalīsies, un piedalī-
sies vienīgi tādās sēdēs, kurām būs sevišķa
nozīme, šādu galēji labo partiju izturēša-
nos viduspartijas apsveic, jo nacionālso-
ciālistu atbūtne varot nākt reichstaga dar-
bībai tikai par labu un rezultāts būšot tas,
ka budžetu izdosies pieņemt agrāk, nekā
sākumā domāja. Bet blakus šādam vie-
doklim dzird izsakām ari bažas, ka šī vācu
nacionālistu demonstrācija var ievadīt Vā-
cijas iekšpolitiskā stāvokļa tālāku paasinf
šanos. Kā dzird, nacionālsociālistiem un
vācu nacionāliem esot nodoms reichstaga
boikotēšanu izvest ari savā presē; vācu
nacionālu Berlīnes rīta prese, piemēram,
nepublicēšot ārlietu ministra Kurciusa ru-
nu. Reichstaga pirmais viceprezidents
Sters (nacionālsociālists) atteicies no vice-
prezidenta amata.

Kurciusa lielā runa par ārpolitiku.

Vācijas reichstags vakar pēcpusdienā sā-
ka apspriest ārlietu ministrijas budžetu.
Ar lielu runu par Vācijas ārējo politiku pie
tam uzstājās ārlietu ministrs Dr. Kurci-
uss. Vispirms viņš pakavējās pie Panei-
ropas konferences darbības un starp citu
uzsvēra: «Ņemot vērā mūsu attiecības ar
padomju Krieviju, es ar sevišķu gandarīju-
mu apsveicu padomju valdības gatavību
ņemt dalību Eiropas kopdarbības studiju
komitejā. — Mums stāv priekšā jaunas
problēmas. Jārada jauna tiesību un miera
organizācija, kura dibinātos uz visu valstu
kopdarbību.» Tālāk Dr. Kurciuss iztei-
cās: «Lielo Eiropas problēmu pamatā guļ
vācu-franču attiecības. Priekš Eiropas būs
liktenīgi, ja ari viņpus Reinas neatausīs at-
ziņa par to, kas ir vainīgs, ka Eiropa no-
nākusi savā tagadējā stāvoklī. Mēs negri-
bam, ka jaunā Eiropa tiktu uzbūvēta uz
mūsu vissmagākās satrieksmes pamatiem.
Mēs neatsakāmies no cerības, ka ar franču
tautu mēs sastapsimies kopīgajā ceļā. Bru-
ņošanās ierobežošanas jautājums Tautu
savienības padomē spēlējis ievērojamu lo-
mu. Ir pats par sevi saprotams, ka mēs
noraidām bruņošanās ierobežošanas priekš-

konferences darbības rezultātu. Tautu
savienības padomē mēs vēlreiz uzsvērām,
ka priekškonferences izstrādātam bruņo-
šanās ierobežošanas konvencijas projek-
tam nav saistoša spēka. Vispasaules bru-
ņošanās ierobežošanas konferences dižais
uzdevums vistuvākā nākotnē izšķiroši ie-
spaidos visu valstu politiku. Šinī konferen-
cē noskaidrosies, vai bruņošanās ierobežo-
šanabūs vai nebūs. Priekš mums ir no iz-
šķiroša svara, ka Vācijai ir skaidrs juri-
disks pamats pastāvēt uz vispārējās bruņo-
šanās ierobežošanas izvešanu, un mēs ne-
apmierināsimies, ka šī mūsu prasība vēl
ilgāki paliek neizpildīta. Vācija sev prasa
tādu pat drošības grādu, kā citas valstis.
Pienācis laiks, lai vārdiem sekotu darbi.
Vācijai jau vairākkārt bijis pamats asi kri-
tizēt Tautu savienības lēmumus, bet kriti-
ka un vilšanās nebūt nenozīmē, ka mums
būtu nepieciešami atteikties no savas līdz-
dalības un cīņas ženevā. Vācijas valdība
tomēr nenostājas uz tāda viedokļa, ka Vā-
cijai visādā ziņā jāpaliek Tautu savienībā.
Ja Tautu savienība nespēs izpildīt tos uz-
devumus, uz kuriem dibinās viņas eksi-
stence, tad mēs vienā jaukā dienā varbūt
būsim spiesti taisīt jaunus lēmumus.»

Lta.

Kā labā spārna opozīcija atstāja reichs-
tagu.

Patlaban vispārējās intereses degpunktā
ir Vācijas jaunākā politiskā sensācija —
labā spārna opozīcijas aiziešana no reichs-
taga. Nacionālsociālisti, kas vakar bij ie-
radušies reichstaga melnos uzvalkos, tūliņ
sēdes sākumā uzstājās ar deklarāciju, ka
pieņemtie kārtības ruļļa grozījumi nozī-
mējot satversmes laušanu un ka tādēļ na-
cionālsociālistu frakcija atzīstot par neie-
spējamu tālāk piedalīties reichstaga sēdēs.
Pēc šīs deklarācijas visi nacionālsociālisti-
skie deputāti atstāja zāli. Pēc tam līdzī-
giem paziņojumiem nāca klajā ari nacionā-
li un t. s. lauku iedzīvotāju grupa; viņu
deputāti tāpat aizgāja pirms ārlietu mini-
stra Kurciusa runas. Opozīcijas paziņoju-
mi vairākkārt izsauca skandalscenas, it se-
višķi nacionālsociālistu runātāja Stera uz-
stāšanās laikā, kurš nobeidza savu runu ar
aicinājumu Hindenburgam kā Vācijas
«satversmes sargam», atlaist reichstagu.
Hugenberga nacionālu laikraksti šodien
paziņo, ka «nacionālā opozicija», lai reaģē-
tu uz pēdējiem reichstaga lēmumiem, ta-
gad celšot privatsūdzības tiesā 5—600 ga-
dījumos pret sociāldemokrātu un centra
deputātiem, galvenākārtā par dažādāmru-
nām, kurās tie apvainojuši savus labā spār-
na politiskos pretiniekus. «Lokalanzeiger»,
«Tag» un «Deutsche Zeitung» šodien zīmī-
gā kārtā par Kurciusa runu neziņo ne vār-
da. «Deutsche AUgemeine Zeiturig> aizrā-
da uz baumām, ka nacionalistiskā opozicija
gribot sasaukt «pretparlamentu» — no
reichstaga aizgājušos deputātus — Veima-
rā (Tiringā).
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Sludinājumu maksa:
Priekšpuse par viensl. petit rindiņu Ls 1.2t
Teksti par viensl. petit rindiņu. . „ 1.-
Firmu un izpriecu slud. 0.38
Pārējie 0.28
Kara iestādēm 0.12
Kareivjiem un darba meklētājiem . „ 0.0S

+ 5°o slud. nod.

Abonēšanas maksa:
par I mēnesi ar piesūtīšanu . . Ls 2.6'J
„ 3 .. 6.50
«8 .. \l
„ 12 , *i-x;

Latvijas bankas padome
vakar apsprieda banku aprindu iesniegtos
priekšlikumus kreditu sašaurināšanas jau-
tājumā. Banku iesniegumā bij izteikta
vēlēšanās, lai kreditu sašaurināšana neno-
tiktu pārāk strauji, bij celti iebildumi pret
kreditu sašaurināšanas kārtību un eks-
portpreču lombardkreditu sašaurināšanu
Latvijas bankas padome konstatēja, ka
kreditu samazināšana norit pakāpeniski
un nevis pēkšņi, ko pierāda kreditu kopsu-
ma, ka banku aprindu ieteiktā kreditu sa-
šaurināšanaskārtība nav pieņemama un,
ka eksportpreču kreditu sašaurināšana nav
domāta un nenotiek. Šie lēmumi paziņoti
banku priekšstāvjiem. R.

Latvijas bankas aktīvs.
Uz 11. februāri Latvijas bankas aktivā

bija zelts lējumos un monētās — 24.069.661
ls, ārzemju valūtā — 31.928.574 ls, sudra-
ba naudā — 6.437.948 ls, valsts kases zī-
mes un metāla nauda — 15.375.474 ls, īsa
termiņa vekseļi par 85.486.626 ls, aizde-
vumi pret nodrošinājumiem — 72.256.866
ls un citi aktivi — 18.658.010 ls, kopā
254.213.158 ls. U.

Noslēgti līgumi par 20 miljonu grādu
benzinspirta piegādi.

Finansu ministrija jau noslēgusi ar
spirtrūpniekiem līgumus par 20 miljonu
grādu benzinspirta piegādi. Tā kā visu šo
spirtu daudzumu finansu ministrija neva-
rēs drīzumā pieņemt, paredzams, ka daļu
no izgatavotā jēlspirta atstās glabāšanā
spirta brūžu cisternās, izsniedzot pret šo
spirtu 75% no viņu vērtības. U.

Lieli Iedus sastrēgumi pie Kolkas
raga.

Pēdējo dienu vētras sadzinušas Irbes jū-
ras šaurumā, Kolkas raga rajonā tik lie-
las ledus masas, ka ledlauzis ar 7 tvaiko-
ņu karavani jau otro dienu pūlas izkļūt
cauri ledus kalniem, bet līdz vakardienas
pēcpusdienai bez sekmēm. 24 stundu laikā
ledlauzis bija ar tvaikoņiem pavirzījies uz
priekšu tikai apm. 10 jūras jūdzes. Brīžiem
ledlauzim vajadzēja pat leduslaušanu pār-
traukt, jo tvaikoņi nespēja viņam sekot pa
šauro kanālu, kuru dažos mirkļos piepildī-
ja jaunas ledus masas. Ledlauzis ar 7 uz
Rīgu ejošiem tvaikoņiem atradās ari vakar-
vakarā netālu no Kolkas. Šorīt no Rojas
līdz Daugavgrīvai ledus apstākļi ir samē-
rā labi. U.

Manta toalitat-a priekšnieka nover
lējums telšu nonetināiui jaunbūvēm.

Holandes prese dzīvi pārrunā deklarāci-
ju ,ar kuru pirms dažām dienām nācis kla-
jā ģenerālštāba priekšnieks ģen. Seifarts
(Sevffardt) parHolandes viedokli Beļģijas
robežapcietināj urnu izbūves lietās. Seifarts
teicis: «Pēc manām domām Beļģijas jau-
nie aizsardzības līdzekļi drīzāk mazina, ne-
kā pavairo briesmas, ka gadījumā, ja Vā-
cija uzbruktu Francijai un Beļģijai, šis
uzbrukums varētu notikt caur Holandes te-
ritoriju.» Laikraksts «Utrechtsch Tag-
blad» sakarā ar to ievadrakstā skarbi no-
kritizē ģen. Seifarta izteicienus. Viņa hi-
potēze, ka jaunakara gadījumā Vācija va-
rētu lauzt Holandes neitralitāti, kuru tā
pasaules karā stingri ievērojusi, esot nepie-
laižama, šāda deklarācija, kas nāk no ofi-
ciālas puses, esot pat bīstama, jo apvaino-
jot «valsti, kurai patlaban gan nav tāda
militāra spēka, kā franču-beļģu blokam, bet
kas nākotnē varētu to atkal atgūt». Ja Ho-
landes militārā autoritāte apzīmējot beļģu
apcietinājumus par tādiem, ka viņu izbū-
ve atbilst Holandes interesēm, tad tas no-
zīmējot atkāpšanos no Holandes neitrali-

tātes un piesliešanos franču-beļģu blokam.
Vai parlaments tam piekritīšot? «Nieuwe
Rotterdamsche Courant» un «Algemeen
Handelsblad» turpretim uzsver , ka ģen.
Seifarta deklarācijai nekādā ziņā nevaja-
got piešķirt tik tālu ejošu nozīmi, kā to
darot dala preses.

Izsitumu iila oadījomi angli! armijā.
«Daily Herald» ziņo, ka Olderšotas (Al-

dershot) karaspēka nometnē pēdējās die-
nās 6 kareivji un 1 žēlsirdīgā māsa esot
miruši ar izsitumu tifu. Oficiāla apstipri-
nājuma šai ziņai trūkst.

Pārmaiņas finansu ministrijas
vadībā.

Finansu ministra biedrs Bokalders va-
kar atstāja savu līdzšinējo amatu, atvado-
ties no finansu ministrijas darbiniekiem
un finansu ministra Petrevica. R.

Mīklains ieroču atradums Vācijā.
Kādā laukā starp Karlsruhi un Neurei-

cu pagājušā naktī atrasti viens lielais un
viens mazais ložmetējs un 15 šautenes.Tu-
vāku ziņu par šo atradumu vēl trūkst.



Karavīru dzīve.
Aizsargu kauss karavīriem.

Kalpakiešu svinību dienās, kā jau ziņo-
jām, 15. Liepājas aizsargu pulka kom-rs
Legzdiņš pasniedza 1. Liepājas pulkam
mākslinieciski izveidotu kausu, uzsverot,
ka tā maza atzinība par pulka virsnieku
pūlēm aizsargu komandējošā sastāva ap-
mācības, šaušanas veicināšanā un c. šeit
sniedzam izvilkumus no minētā kausa pie-
šķiršanas noteikumiem: Kauss ir ceļojošs un
piešķirams pulkā ik gadus tai rotai, kas ieguvu-
si labākos sasniegumus kaujas šaušanā ar šau-
tenēm. Ceļojošais kauss pēc trīsreizējas uzvaras
pāriet uzvarētājas rotas īpašumā. Noteikumus
par kausa lietošanu, tā ieguvušās rotas sanāk-
smēs un svētkos, dod pulka komandiers. Beidzot,
piešķiršanas statūtos uzsvērts: Draudzības aplie-
cināšanai 15. Liepājas aizsargu pulks apsolās
vienmēr atbalstīt 1. Liepājas kājnieku pulku un
dzīvot ar viņu draudzībā, cienot pulka tradīcijas.

Kulturelā dzīve 10. Aizputes pulkā.
Lai gars un miesa harmoniski saskaņo-

tos, tad ari ir domāts un gādāts par kul-
turelā līmeņa pacelšanu karavīru saimē.
Pirmkārt būtu jāmin pulka pretimnākša-
na savas saimes locekļiem regulāri snie-
dzot teātra izrādes ar Daugavpils latviešu
dramatiskā teātra viesizrādēm, kā ari pe-
riodiski uzaicinot Nacl operas mākslinie-
kus. Minētās izrādes tiek noturētas pla-
šajā pulka vingrošanas zālē, kuru turp-
māk ierīkos pēc modernākām prasībām.
Pulkā darbojas ari dramatiskais pulciņš, kurš at-
vieto dažādu vakaru sarīkojumu kuplināšanu
Pulciņš ap sevi saista pulka karavīrus, kas inte-
resējas par šo nozarojumu, kā ari to ģimenes lo-
cekļus. Labi nostādītas ari pulka lasītavas, ku-
rās sastopami Latvijā iznākošie laikraksti on
žurnāli. Sevišķi būtu atzīmējama 3. bat. lasīta-
va, pie kuras ari pastāv plaša bibliotēka ar vai-
rāk simts grāmatu sējumiem. Lasītavas telpas
ļoti mājīgas. Pieejamas dažādas spēles, starp
kurām būtu minamas: dažāda veida atmiņas un
apķērības vingrināšanas spēles, šachs, galda te-
niss (ping-pong) un d. c. Katrā pulka vienībā
ari uzstādīti radio uztvērēji ar skaņu pastiprinā-
tājiem — klašu telpās.

Sevišķa vērība piegriezta slēpošanas sportam,
kuram ar dzīvu interesi nododas pulka virsnieki,
instruktori un kareivji. Sevišķi daudz slēpotājus
redz sestdienas pēcpusdienās un svētdienās, kuri
mēro vairāk 10 km garas distances un cītīgi ga-
tavojas priekšā stāvošām slēpošanas sacīkstēm.

Pulkam ari viena no stiprākām basketbola ko-
mandām, kura jau šinī sezonā noturējusi vairā-
kas uzvaru nesošas sacīkstes. Nav aizmirsts ari
ledus sports — slidošana, hokeja un bendi spē-
les. Ziemas periodā labi nostādītas teorētiskās
un praktiskās mācības kara zinībās kā virsnie-
kiem, tā virsdienesta instruktoriem, šogad ari
nodomāts piegriezt lielāku vērību dziesmu ga-
ram. C.OR

Ārvalstu militāra dzīve.
Turcijas jaunā armija.

Turcijas valsts prezidents Kemals izrādījies
ne tikai par spējīgu valsts iekārtas reforma-
toru, bet ari par labu valsts bruņoto speķu
organizatoru. Kā zināms, pēc pasaules kara Tur-
cijas armijas gandrīz vai nemaz vairs nebija
Bet Kemals jauno armiju saformēja samērā ātri.
un tā sekmīgi izturējusi jau ciņu ar grieĶU ar-

miju, kura centās iespiesties Mazazijā. Pēc cī-
ņas ar grieķiem, armijas organizēšana enerģiski
turpina,'ās, un ir pa daļai nobeigta tikai pag. g.
Tagadējās Turcijas armijas lielums ir kopā ar
žandarmēriju un robežsargiem apm. 150.000 viru.
Viss bruņotais spēks iedalīts trīs armijās vai
militāros inspektoratos. Pirmās armijas štābs at-
rodas Angorā, otrās — Konji, trešās — Diabe-
kirā. Armijas iedalītas deviņos korpusos. Kor-
puss sastāv no 2 kājnieku divīzijām. Armijā
pavisam 18 kājnieku divizijas. Kavalerija noor-
ganizēta 3 divīzijās. Katra korpusa sastāvā vēl
ietilpst 1 smagās artilērijas un viens kavalerijas
pulks, jeb kopā 18 kājnieku bataljoni, 3 kava-
lerijas eskadroni, 20 artilērijas baterijas, viens
sapieru bataljons, viens sakaru bataljons un ve-
zumnieku vienība. Pie Turcijas jaunās armijas
organizēšanas ļoti liela vērība piegriezta kava-
lerijai, "kura pirmskara armijā bija atstāta no-
vārtā. Kavalerijas noorganizēšanai un jātnieku

apmācībām ievesti instruktori no Francijas, ie-
pirkts ā'Zemēs lielāks skaits remontzirgu. Katrā
kavalerijas divīzijā ietilpst trīs līdz četri pulki.
Pavisam armija ir 11 kav. pulki kavalerijas di-
vīzijās un vēl atsevišķi 9 pulki pie kājnieku kor-
pusiem. Artilērija pa lielākai daļai apbruņota ar
75 mm lauku, 75 mm. kalnu (Kruppa vai
Šneidera) lielgabaliem. Bez tam ir ari lielāks
skaits grieķiem atņemto lielgabalu, kurus -are-
dzēts laist darbā mobilizācijas gadījumā. Aviācija
ietilpst 15 divizioni, kuros lidaparātu skaits ir
apm. 180 no Francijas vai Itālijas firmām. Ari
kara flotes izbūvei tiek piegriezta ne mazāka vē-
rība. Tomēr šis darbs veicas ļoti lēnātn, kam
par iemeslu ir valsts grūtie finansielie apstākļi.
Patreizējā flotes sastāvā lielākais kara kuģis ir
kreisers „Jnvuz" (bij. „Goeben") 22,0-10 fon.
liels, apbruņots ar desmit 11 collu, 10 sešcollu,
astoņiem 76 mm. lielgabaliem un 4 torpēdu apa-

rātiem. Nākošais lielākais kreisers ir „Hami-

dich" 3830 ton. liels (būvēts 1003. g.), kam seko
„Medžidich", „Turgut Reis", 8 torpedneši, i
minu iznicinātāji un 2 zemūdenes. Beidzamā laika
Itālijā pasūtītas no jauna 2 zemūdenes un 2 tor-
pedneši. Obligatoriskai kara klausībai padoti jau-
nekļi .sākot ar 20 gadiem. 'Raja dienesta il-
gums, .kājniekos 18 mēneši, pārējās ieroču šķ.
— 24 mēn. Karavīru tērps ir aizsargu krāsā.
Ieroču šķiras tiek atzīmētas uz apkakles atlo-
kiem; kājniekiem ir tumši zaļa krāsa, artilērijai
— zila, kavalerijai — debeszila, aviācijai — gaiši
zila. u.t.t. ers.

Dzimtene.
Gandrīz nosalis. Sestdienas vakarā Liepājā,

ģimenes dārziņos pie „Pluto" fabrikas atrasts
kāds pusdzīvs vīrietis, kurš gulējis būdiņā uz
grīdas un aiz nespēka nevarējis vairs izrunāt
nevienu- vārdu. Ar zīmēm tas rādījis, ka būdā
nogulējis vairākas dienas. Viņa kabatā atrada
pasi uz 25 g. v. strādnieka Friča Leismaņa vārda.
Vēlāk nelaimīgais drusku atspirga un varēja ru-
nāt. Viņš izsacījās, ka pirms divām nedēļām ie-
braucis no Kuldīgas Liepājā meklēt darbu. Ap-
meties Zāļu ielā Nr. 41 pie kāda Liepiņa, bet
darbu nekur nevarējis atrast. L. izsīkuši pēdējie
līdzekļi un nebijis ko samaksāt Iri, saimnieks 1.
febr. vakarā to izraidījis no dzīvokļa. 1. febr.
L. visu dienu klejojis pa ielām. Pienācis vakars.
Stiprais sals pieņēmies. Pa Lazareva ielu L.
devies uz kara ostas pusi. Aiz „Pluto" fabrikas,
kur sākas ģimenes dārziņi, tas izraudzījis kādu
būdu, kurā ielīdis pārnakšņot. No rīta atmodies
galīgi pārsalis. Nebijis vairs spēka saukt pēc
palīga. Tā nogulējis, līdz viņu atraduši.

Lielinieki vilto ari dažādus
vērtspapīrus.

Noslēdzot savu ziņojumu par lielinieku
falsifikacijām, autori pakavējas ari pie ci-
tiem maskaviešu viltojumiem.

—Sākot no 1927. gada jūlija, Maskava
sākusi plašos apmēros transportēt uz Per-
siju sterliņus; no šejienes šīs naudas zī-
mes esot vieglāk nogādāt uz Angliju. Ope-
rācijas ar sterliņiem ilgušas labu laiku,
līdz kamēr angļu bankas uztvērušas, kas tā
par naudu, kura lielās sumās ieplūst no
Pērsijas. Novērojumi pierādījuši, ka vil-
totā nauda nākusi caur Persiju no Maska-
vas. Bez tam, ar viltotiem sterliņiem Ma-
skava apgādājusi ari Indiju, ar ko ari pa
daļai izskaidrojama angļu mārciņas kursa
krišana Indijā.

Lielinieku naudas viltotāji vislielākos
zaudējumus nodarījuši dažām Dienvid-
amerikas valstīm (Hondurasai, Paragva-
jai un c). Šo valstu kasēs sācies tāds pa-
pīrnaudas ieplūdums, ka tas pat pārsnie-
dzis izlaistās naudaskopsumu. Tomēr vil-
totās naudas zīmes bijušas tik veikli izstrā-
dātas, ka nav bijis iespējams atšķirt vil-
totās no īstajām. Pēc ilgākas novērošanas
noskaidrojies, ka viltoto naudas zīmju ie-
plūdums noticis ar starptautisku noziedz-
nieku organizāciju starpniecību; pēdējās
piekopušas ari narkotisku vielu kontraban-
du, kurai bijuši visai tuvi sakari ar lieli-
niekiem.

Maskavas «fabrikanti» viltojot ne tikai
naudas zīmes, bet ari dažādus vērtspapīrus.
Piemēram, viņi drukājot ārzemju banku
un rūpniecības uzņēmumu akcijas, apdroši-
nāšanas biedrību polises un apliecības; ari
cara laika simtrubļu gabalus, kuriem vēl
līdz šim zināma vērtība Ķīnā. Viltotāji pie-
ņemot pat privatpasūtījumus dažādu do-
kumentu viltošanai; piemēram, tie pagā-
dājot augstskolu diplomus un dažādas ap-
liecības.

*
Lielinieku darbība naudas un vērtspapī-

ru viltošanas laukā tikšot drīzumā no at-
tiecīgās komisijas iesniegta Tautu savie-
nības padomei. —oj.

Nu ardievu Vidzemīte!...
(Sīkais fejetons.)

Eka man bija pērn raušanās, kad zaldātos gā-
ju! Vaļas ne minūtes, pat naktīs miegs nenāca!
Padomājat tikai: alus jābrūvē, džesbends jāme-
klē un ballinieki jādzenā kopā no pus pagasta.

Nevar tak no jaunekļa kārtas šķirties paklu-
sām. Ja šos laikos gribi būt kaut bišķi ļaužu
mutēs, tad bez krietna blīkšķa nekas neiznāk. Mā-
te patiman piesacīja: «Dēls, kad riktējies, ta gan
pa godam, zini pats, nāksi no dienesta mājās un
sievas vajadzēs kā ēst!. .»

Un kā tad, bez savas pamilijas lielam cilvē-
kam neklājas dzīvot. Pienāca svarīgā diena un
bija ari ko redzēt: alus sīca mucās, bekonis kū-
pēja bļodās, bet publikas, ak tu nestundiņ, pus-
otra simta uz galvošanu! Vectēvs teicās pagalmā
saskaitījis divdesmit zirgus. Un biju es pats ari

cēls puisiets, viena papīra roze pie krūtīm, otra
pie cepures. Bet kur tā apziņa, sak', sitās manas
kara kāzas...

Pie galda man vienā pusē nosēdināja Mildiņu,
otrā Elziņu, abas skuķes kā kompetes, nezinu,
kurai dot cepeti, kurai desas! Dzirdu, ka māte
prasa vecajai Praulu Dārtei: «Kā tu, Dārtuci, do-
mā, kura manējam labāk pasētu?» Es pats neko,
tikai saprotu, ka sava vērtība priekš meitām man
ir. Pāris stundas vēlāk, kad vēders neko vairs
neņem pretim un ausis tā ērmīgi rūc, džesbends
griež vaļā:pie Donavas tur tālu,kur kara pērkons
rūc. Briesmīgi pacilāts garastāvoklis! Fiksi pa-
ķeru Mildiņu un sašvunkojies lieku danci vaļā,
šķīvji vien uz galda salēcās! Kaut kur noskan
Mildiņas mammuča balss: «Ekur vernis tas Jan-
ka!» Krekls cauri slapjš, kad gribu iet lūgt pla-
cī ari Elziņu, bet izrādās, viņas tēvs to projām
aizvedis. Esot traki pikts bijis, teicis, lai nedo-
mājot, ka šis savu bērnu te blamierēt atvedis.
Neko darīt jāpietiek ar vienu.

Tā vienos sviedros un līgsmībā paiet nakts un
kad rīts zilina loga rūtis, pienāk klāt vecais:
«Puik', lūko nu kažoku un jērenicu, deviņos jā-
būt vakzālē...»

Tomēr viegli nava šķirties. Mildiņa ķeras ap
kaklu un raud, šī tik ilgi bez manis neizturēšot
Abas mātes viņu mierina. Man pašam ari dikti
jocīgi ap sirdi, vairākas reizes izvelku kabatas
lakatiņu un bēdīgi noslauku degunu. Sēstoties ka-
manās, puiši ar vienu plinti visi pēc kārtas šauj
gaisā un bļauj. Mildiņa vicina priekšautiņu, bet
muziķi spēlē: Nu ardievu Vidzemīte!...

Malēniešu Lauskis.

Jauns notārs Valmierā. Tieslietu ministrs ap-
stiprinājis par notāru Valmierā Pēteri Ozoliņu, ag-
rāko zemkopības ministrijas notariāta darbinieku,
mirušā notāra Orāvelsiņa vietā. U.

Tās pašas mīlestības dēļ. Sarkanā krusta
slimnīcā, Jelgavā, ievietots Voldemārs Vanovskis
no Tērvetes pag. Auciņu mājām, kuram bijusi ar
ziepjakmeņa atšķaidījumu izplaucēta seja un sa-
sista galva. Vainīgā esot Kroņauces aptiekas kal-
pone Luize Kleinberg. Notikuma dienā aizgājis
pie tās ciemā, kur norisinājies šis notikums.
Kleinberg no paskaidrojumu došanas atsakās, bet
cik domā;ams, starp viņiem bijušas romantiskas
attiecības. Pēc uzbrukuma Vanovskim Luize
Kleinberg pašnāvības nolūkā iedzērusi ziepju ak-
meņa atšķaidījumu. Pēc rajona ārsta atzinuma K.
dzīvība nav apdraudēta.

DZIMTENES KRONIKA.
No apdedzināšanās miris bērns. Babītes

pag. Bērziņu mājās 2 g. v. Herberts Bērziņš, mā-
tes prombūtnes laikā piegā'is pie plīts un apdedzi-
nā'ies. Nelaimīgais bērns slimnīcā miris. Apcie-
tināts Lietuvas dezertiers. Vecauces pag. Dēliņu
mā'ās apcietināts Lietuvas pavalstnieks Jonas Ja-
sulaitis, Alias Tādas Racevičiuss, kuru mek-
lēja Lietuvas iestādes kā dezertieri. Apcietinā-
tais nodots Lietuvas administrācijai. Akā noslī-
cis Rubas pag. Pluiņu mājās 10 g. v. Alfrēds
Mauriņš. Nosalis. Ozolmuižas pag. uz Kivku
ezera atrasts nosalis Krivzemnieku ciema An-
drejs Marjanovs, 46 g. v. Pie līķa atrasta spirta
pudele, no kuras daļa izdzerta. Marjanovs bijis
apkārtnē pazīstams kā liels dzērājs. Nozagts
zirgs. Nakti uz 10. febr . Ventspili, Tārgales ielā
Nr. 27, no neaizslēgta staļļa izzagts Uldricha
Driberga zirgs, 200 ls vērtībā. xs.

Ārzemes.
«Saimnieciskās aizsardzības savienī-

bas» nodibināšana Anglijā.
«Morning Post» vakar publicē konser-

vatīvā deputāta Beleirsa (Bellairs) pazi-
ņojumu, ka nodibinājusies «saimnieciskās
aizsardzības savienība», kas sprauž sev par
mērķi cīņu pret «padomju Krievijas saim-
niecisko karu». Savienības pagaidu valde
ieiet Etollas (Atholl) hercogs, lords Brent-
fords (bij. sers Džoinsons Hikss), sers Ro-
berts Horns, jaunais lords Melčets un citas
pazīstamas personas. Savienība vispirrņā
kārtā grib protestēt pret spaidu darbos iz-
sūtīto nodarbināšanu Krievijas mežsaim-
niecībā un kokrūpniecībā. Tā prasīs aizlie-
gumu ievest Anglijā krievu kokmateriālu,
jo viņu ciršana, apstrādāšana un iekrauša-
na kuģos esot spaidu darbos izsūtīto darbs.

Francijas jaunās valdības neveiksme
parlamentā.

Franču tautasvietnieku namam aizvakar
apspriežot pensiju ministrijas budžetu La-
vala kabinets divreiz cietis neveiksmes.
Politisku seku tām gan nebūs, jo uzticības
jautājums no valdības puses nebij uzstā-
dīts. Uz kāda sociālistu deputāta priekš-
likumu tautas vietnieku nams ar nospiedo-
šu vairākumu— 500 pret 76 balsīm—pret
budžeta ministra Pietri gribu nodeva atpa-
kaļ finansu komisijai pantu par atlīdzību
bijušiem kara gūstekņiem, lai komisija šīs
atlīdzības normas paaugstinātu. Otro ne-
veiksmi valdībai sagādāja priekšlikums uz-
dot finansu komisijai noskaidrot jautāju-
mu par kara dalībnieka kartiņas izdošanu
pulvera fabriku strādniekiem. Neskatoties
uz budžeta ministra un ministru preziden-
ta uzaicinājumiem atturēties no valsts iz-
devumu palielināšanas, šo priekšlikumu
pieņēma ar 301 pret 266 balsīm. Lta.

Iespējama Polijas valdības reorganizācija.

«Berliner Tageblatt» Varšavas kores-
pondents no drošiem avotiem ziņo, ka tu-
vākā nākotnē esot sagaidāma Polijas mi-
nistru kabineta reorganizācija. Tā notik-
šot tūliņ pēc Piļsudska atgriešanās no Ma-
deiras salas. Reorganizācijas mērķis esot
atbrīvot no savu amata pienākumu izpil-
dīšanas tās personas, kuru «nervi vairs
nevar izturēt pēdējā laika politisko kursu».
Aiziešot ārlietu ministrs Zaļeskis, kura
vietā nākšot tagadējais viceministrs pulk-
vedis Beks, iekšlietu ministrs Skladkov-
skis, par kura pēcnācēju esot izraudzīts
viceministrs pulkvedis Stamirovskis, un
finansu ministrs Matuševskis, kura vietā
nākšot viceministrs pulkvedis Kocs. Tādā
kārtā tagadējo ārlietu, fekšlietu un finan-
su ministru vietā nākšot līdzšinējie vice-
ministri — pulkveži, kuri pieder pie tā
saucamās pulkvežu grupas.

Polijā apcietināts kominterna aģents.
Polijas telegrāfa aģentūra ziņo, ka da-

žas dienas atpakaļ čevas stacijā vilcienā,
kas gājis uz Rīgu, arestēts bij. seima lo-
ceklis baltkrievs Taraškevičs. Izkratot vi-
ņu, esot atrasti daudzi kompromitējoši do-
kumenti, no kuriem starp citu redzams, ka
kominterns bij izsaucis Taraškeviču uz Ma-
skavu apspriesties par partizāņu nodalu
organizēšanu Baltkrievijā. Taraškevičs no-
gādāts Varšavā.

Eksplozija Mandžurijas kalnraktuvē.

Kādā Fušumas raktuvē, Mandžurijā, 8.
februārī notikusi eksplozija, kas, domā-
jams, prasījusi lielus upurus, jo raktuvē at-
radušies ap 3000 ķīniešu kalnraču. Tūliņ
uzsākti glābšanas darbi, bet lielākā daļa
kalnraču vēl atrodas apakšzemē.

Kvalitāte vai kvantitāte?
Masu vai mazas armijas.

Militarrakstniekus biežāk un biežāk sāk nodar-
bināt jautājums: vai modernās, skaitliskā ziņā
milzu armijas spējīgas veikt kā pienākas savus
uzdevumus? Jau agrākos gados kāds vācu au-
tors, ja nemaldos v. d. Golcs, bija pareģojis mil-
zu armiju izzušanu un mazu, morālā ziņā augsti
stāvošu armiju rašanos viņu vietā. Bij. krievu
ģenerālštāba akadēmijas profesors A. Gerua sa-
vā apcerējumā «Polčišča» (Pūļi) ari nodod iznī-
cinošu kritiku par grūti vadāmām masām un
nāk pie slēdziena, ka masu armiju attīstībai vairs
tālāk nav kur iet: tām jāizzūd un jātop atvieto-
tām ar maza sastāva, bet labi sagatavotām ar-
mijām. Ar šo jautājumu nesen bija nodarbināts
ari vācu ģen. v. Sēkts, kurš savā apcerējumā
sLandesverteidigung» uzstāda jautājumu: «Vai
šis milzu skaitlis ir vajadzīgs savas valsts aiz-
stāvēšanai?» Viņa slēdzieni par milzu armijām
ir: 1) Mērķis, ātri izšķirt karu, nav sasniegts;
2) kara ievilkšanās garumā visām valstīm-da-
lībniecēm nodarījusi smagus zaudējumus; 3) ka-
ra galīgā izšķiršana tomēr nav tikusi panākta ar
spīdošu uzvaru kaujas laukā, bet ar militārā,
techniskā, ekonomiskā un politiskā pārsvara lēnu
spiedienu. No pasaules kara piedzīvojumiem jau
noteikti varot secināt, ka masu armiju laikmets
pagājis un ka nākotne nesīs mazas, morāli augst-
vērtīgas armijas, kuras būs piemērotas ātru iz-
šķirošu operāciju vešanai, caur ko gars atkal
ņems pārsvaru pār matēriju.

Jau minētiem autoriem nesen pievienojies vēl
viens. Tas ir kāds Messners no krievu emigran-
tu aprindām. Žurnāla «Vojennij Sborņik» 11,
burtnīcā viņš nāk klajā ar rakstu «Kačestvo iļi
koļičestvo». šinī rakstā mēģināts pierādīt ne
tikai tas, ka vadība ar šīm milzu masām nav bi-
jusi spējīga izcīnīt gandrīz nevienas izšķirošas
uzvaras, bet ari pierādīts, ka pateicoties tām, ka-

ra māksla nonākusi pilnīgā pagrimšanas stāvokli.

Jau no kara pirmām dienām apzīmējās «Kordo-
na sistēma», kura sākās ar «skriešanos uz jūru»
un apņēma visas frontes, izvēršoties pozīciju ka-
rā. Tikai vienīgi vāci no sākuma, savākdami «ku-
laku» Beļģijā, riskēja pa daļai apkailot krievu
fronti, bet drīz vien nobaidījās no savas drosmes
un, lai noturētu katru zemes pēdu, sāka pār-
sviest rezerves uz Austrumprūsiju. Tā Napo-
leona formula «uzvara pieder manevrējošām ar-
mijām» , lai gan labi bija pazīstama visiem pa-
saules kara vadoņiem, piemērošanu praksē tomēr
neatrada. Ari tos manevrus, kuri saskatāmi uz
pasaules kara vēsturiskā fona, kā Brusilova uz-
brukums un vācu darbība pa iekšējām operāciju
linijām, autors neuzskata par pilnvērtīgiem, jo ko
nozīmēja 20—30 divīziju pārsviešana, salīdzinot
ar tiem simtiem divīziju, kuras palika pasivas, kā
pārējās frontes daļas aizsega. Pasaules kara

stratēģija nosaukta par «bezmanevra» stratēģiju
un taktika — par bezidejisku. Manevra radošās
mākslas pagrimšana jāuzskatot par pasaules kara
raksturīgāko īpatnību, šī parādība esot viegli iz-
skaidrojama ar armiju pārslodzīšanu ar mašinām
un technikas ieguvumiem. Visai kara vešanai ti-
cis uzspiests technikas spaidogs: karš pārvērties
par technikas karu. Pozīciju kara iemesls ne-
esot meklējams kaut kādās ārējās parādībās (mu-
nīcijas vai rezervju trūkums): tas izrietot no tiek-
smes pievilkt kaujas līdzdalībā pēc iespējas vai-
rāk mašinu ar nolūku ekonomēt cilvēku materiā-
lu. Pēc autora domām pozīciju kara sistēma pil-
nīgi atbilst milzu armiju īpašībām un varot pilnā
pārliecībā sacīt, ka līdz tam laikam, kamēr mo-
derno milzu armiju pamatīpašības nepārveidosies,
šis armijas būs spējīgas vienīgi uz pozīciju kara
vešanu.

(Apskata turpinājums sekos.)
A.Mauriņš.

Garnizona dievkalpojums
ar dievgaldu svētdien 15. febr. pīkst. 11,15
Māras baznīcā. Dievgaldniekus lūdz ie-
priekš pieteikties.

Garn. draudzes mācītājs
J.Tēriņš.



Jauna valdība Igaunija nav vēl sastādīta
Pēdējā brīdī radušies sarežģījumi.

bocialisti prasa darba partijas izslēgšanu
no koalīcijas.

Igaunijas valdības sastādīšanā aizvakar
priekšpusdienā bija radušās zināmas grū-
tības. Jautājumu par jaunās koalicijas
apmēriem tagad sarežģī tas apstāklis, ka
sociālistu frakcija kategoriski prasa darba
partijas izslēgšanu no turpmākām koalici-
jām; igauņu sociālisti nekādā ziņā negri-
bot strādāt kopā ar šo partiju.' Igauņu
zemnieku savienība turpretim iestājas par
darba partijas pievilkšanu valdībā. Aizva-
kar pēcpusdienā notika zemnieku savienī-
bas frakciju sēde, kurai vajadzēja pieņemt
šinī lietā galīgu lēmumu. Par apspriedes
rezultātiem vēl nekas nav zināms. Kā
dzird, neesot izslēgts, ka zemnieku savienī-
ba groza savu līdzšinējo viedokli un upurē

darba partiju jaunās koalicijas labā.
Paredzamais jaunās valdības sastāvs.

No droša avota ziņo, ka Igaunijas jaunā
ministru kabineta sastāvs būs šāds: valsts
vecākais — Konstantīns Petss (zemnieku
partija), ārlietu ministrs —Tenisons (tau-
tas partija), iekšlietu un tieslietu ministrs
— Hinersons (zemn. p.), apsardzības mi-
nistrs Kerems (tautas p.), zemkopības —
Jirmans (zemn. p.), saimniecības — Pungs
(saimnieciskā grupa), satiksmes — Oinass
(sociāldemokrāts). Izglītības un sociālās
apgādes ministra portfelis paliek rezervēts
sociāldemokrātiem. Uz šo posteni kandidē
Pīskars un Johansons. Jaunajai pilsoniski-
socialistiskai koalīcijai parlamentā būs 6^.
balss no 100. Paredzams, ka Petsa kabinets
parlamentam stādīsies priekšā šodien.

Iespējama šķelšanās somu zemnieku
savienībā.

Lapujiešu piekritēji gatavojas aiziet no
zemnieku savienības.

Lapujiešiem simpatizējošie somu zem-
nieku savienības biedri pirmdien Helsinkos
noturēja kongresu, kurā piedalījās ap 200
delegātu. Kongress pieņēma rezolūciju,
kurā starpcitu teikts: «Gadījumā, ja zem-
nieku savienības pašreizējā vadība un tās
orgāni ari turpmāk ieturēs Lapuas kustī-
bai naidīgu virzienu, tad neizbēgami no-
tiks partijas sašķelšanās, jo lapujiešiem
draudzīgie zemnieku savienības biedri ju-
tīsies spiesti organizēt jaunu partiju.»
Kongress ievēlēja 65 vīru komiteju, kura

vedīs sarunas ar zemnieku savienības ta-
gadējo vadību, kā ari rūpēsies par Lapuas
kustības veicināšanu visā valstī.

Vēl viens sods lapujiešu vadonim.
Tiesa Kukolā pirmdien iztiesāja atkal

prāvu pret lapujiešu laikraksta «Aktīvisti»
atbildīgo redaktoru V. Kosola par kādu
rakstu, kurā cildināta Stālberga nolaupī-
šana. Tiesa piesprieda apsūdzētam naudas
sodu 800 somu marku apmērā. Šī ir jau
trešā reize, kad Kosolam nākas tiesas
priekšā atbildēt par tamlīdzīgiem rak-
stiem. Lta.

Anglija turpinās gatavoties pretgāzu aiz-
sardzībai.

Aizvakar angļu apakšnamā kāds depu-
tāts jautāja kara ministrim šouam, vai
valdība nedomājot apspriest jautājumu
par štatu samazināšanu ķīmiskā kara sko-
lā Portonā. Kara ministrs šous uz šo jau-
tājumu atbildēja noraidoši. Kāds cits de-
putāts pēc tam jautāja, vai neesot fakts,
ka Anglija apņēmusies vairs nelietot karā
ķīmiskus cīņas ieročus. Uz to Šous atbil-
dēja, ka līdzīgs līgums, cik viņš zinot, tie-
šām pastāvot. Bet no visām miera draugu
runām varot spriest, ka vēl daudzās Eiro-
pas valstīs nāvējošā gāze esot paredzēta
kā cīņas līdzeklis un tādēļ viņš, šous, pro-
tams, nedomājot darīt neko tādu, kas angļu
tautu varētu aizkavēt iepazīties ar līdze-
kļiem aizsardzībai pret gāzu uzbrukumiem.
Radikālo strādnieku vadonis Kirkvuds pēc
tam ironiski jautāja,vai šai gāzu kara sko-
lai neesot kāds kristīgs mācītājs, šis jau-
tājums sacēla deputātos skaļus smieklus.
Kara ministrs Šous uz pēdējo jautājumu
atbildēja, ka cik viņš zinot, visām kara-
spēka daļām esot savi mācītāji.
Uzbrukums čekoslovaķijas sūtniecības se-

kretāram Vīnē.

Vakar izdarīts atentāts pret Čekoslova-
ķijas sūtniecības sekretāru Vīnē Sajičeku-
Horski (Zajicek-Horskv), kurš vairākiem
revolvera šāvieniem ļoti smagi ievainots.
Sūtniecībā ieradās kāds čechu tirgotājs
Setka (Zetka), kurš ilgāku laiku bijis bez
darba. Tiklīdz viņšbij iegājis Sajičeka pie-
ņemšanas istabā, no pēdējās atskanēja
vairāki šāvieni. Kad istabā iesteidzās sūt-
niecības darbinieki, viņi redzēja uzbrucēju
bēgam pa trepēm lejā. Viņu tomēr izdevās
sagūstīt un nodot policijas rokās. Nerau-
goties uz smagiem ievainojumiem, Saji-
čeks vēl bij paguvis izskriet koridori un
saukt pēc palīdzības. Ārsti atzina, ka uz
ievainotā izveseļošanos maz cerību. Uzbru-
cējs Setka atstāj nenormāla cilvēka iespai-
du un dod nesakarīgus paskaidrojumus.
Viņš starp citu stāsta fantastiskas lietas
par kādām milzu prasībām pret čekoslova-
ķijas valsti. Setka kādu laiku bijis ievie-
tots psichiatriskā slimnicā, bet pēdējā lai-
kā bijis izraidīts no Austrijas. Sūtniecības
sekretārs Sajičeks pirms iestāšanās diplo-
mātiskā dienestā bij žurnālists, starp citu
—Pēterp. telegr. aģent. Vīnes korespondents
Atklāta slepena komunistu organizācija

Vācijā.
Aizvakar vakarā Gotas policija pārstei-

dza kādu komunistu pagrīdes organizācijas
sapulci un apcietināja 17 viņas dalībnie-
kus. Sapulces telpās atrada daudz pretval-
stiskas literatūras.

Nacionālsociālistu aresti Minchenē.

Sakarā ar kratīšanām kādā Minchenes na-
cionālsociālistu partijas birojā, Minchenes
policija izlaidusi ziņojumu, ka atrasts kāds
dokuments, no kura esot redzams, ka na-
cionālsociālistu trieciena nodaļām esot bi-
juši savi uzticības vīri valsts un pašvaldī-
bu iestādēs, šiem uzticības vīriem bijis
uzdots piegādāt nacionālsociālistu triecie-
na nodaļu vadībai iestāžu slepenus rīkoju-
mus. Pie bijušā kapteiņa Ristera policija
atradusi daudz kompromitējoša materiāla,
kas devis iemeslu izdarīt jaunaskratīšanas
Minchenes nacionālsociālistu aprindās. Ri-
sters, kuru apvaino valsts nodevībā, no-
dots tiesai.

Jaunieceltais Nac. operas
direktors T. Reiters

par saviem turpmākiemnodomiem izsakās:
Neesmu vēl tuvāki iepazinies ar operas
materiālo stāvokli, bet cik man zināms,
operas vadību uzņemoties, viņas stāvoklis
šai ziņā nav spožais. Runājot par operas
māksliniecisko pusi, jāsaka, ka šai ziņā vi-
ņas līmenis ir pazeminājies. Mākslinieci-
skā darbā sevišķi jūtams piedzīvojuša, pa-
stāvīga režisora trūkums. Esmu nodomā-
jis to tagad uzaicināt. Bez šī pastāvīgā re-
žisora esmu nodomājis uzaicināt ari reži-
sorus-viesus kā latviešus, tā cittautiešus
Tāpat operai vajadzīgs piedzīvojumu ba-
gāts, pirmklasīgs diriģents. Patreiz mums
pašiem tādas piemērotas personas nav, un
tādēļ nāksies uzaicināt diriģentu-ārzemnie-
ku. Lai varētu izvēlēties piemērotāko, do-
māju šai sezonā uzaicināt diriģentus vai-
rākām viesizrādēm. Par viņu spējām va-
rēs spriest līdzi ari prese un sabiedrība.
Protams, vēl šinī sezonā laika trūkuma dēl
grūti nāksies nostādīt operu uz drošiem
pamatiem, bet ceru, ka ar savu līdzdarbi-
nieku atbalstu nākošās sezonās operu spē-
šu nostādīt tā,ka ta apmierinātu viņai uz-
stādāmās prasības. Esmu uzmetis ari pro-
gramu nāk. gada simfonisko koncertu ci-
klam, kuros nodomāts diriģēšanu uzticēt
izcilus spēkiem, ārzemju simfonisko kon-
certu diriģentiem, atstājot iespēju dažos
koncertos diriģēt ari pašu diriģentiem. Vēl
šinī sezonā katrā ziņā gribu ataicināt kom-
ponistu Glazunovu, kas pašlaik viesojas
Vakareiropā. Protams, operā ari uz priek-
šu notiks ārzemnieku viesošanās. Tiem to-
mēr jābūt pirmklasīgiem dziedoņiem. Viņu
viesizrādes jāiekārto noteiktā sistēmā, un
te nedrīkst valdīt nejaušība. Tuvāki izteik-
ties par saviem nodomiem būtu priekšlaicī-
gi. Darbu ir daudz, un tas ir dažāds. Lai
par to tad dod spriedumu pati publika, jo
tās vērtējumi arvien nāk pēc padarītā dar-
ba. —rp.

Pie iekšlietu ministrijas
budžeta

dep. P. L e j i ņšlika priekšā aizsargos uz-
ņemt visus atvaļinātos karavīrus. Iekšlie-
tu ministrs E. L ai m i ņ š šo prasību no-
raidīja, aizrādīdams, ka aizsargu organi-
zācijā nav tik stingra militāra uzraudzība
kā armijā. Tālāk norisinājās incidents
starp dep. A. Bļodnieku un P. Lejiņu. Pē-
dējais pārmeta jaunsaimniekiem, ka viņu
partijas biedri esot Gegingera šokolādes
fabrikas īpašnieki. A. Bļodnieks prasīja
saukt vārdā un Lejiņš atteica, ka pats
Bļodnieks esot fabrikas akcionārs. Bļod-
nieks šādu apgalvojumu nosauca par me-
liem, bet Lejiņš tālāk solījās ar dokumen-
tiem pierādīt, ka jaunsaimnieku partija uz
laukiem terorizējot krājkases ar Latvijas
bankas kreditu piešķiršanu un atviegloju-
miem. (Minēto dokumentu Lejiņš uzrādī-
šot pie Latvijas bankas budžeta apsprieša-
nas.) Bļodnieks savukārt nosauca Lejiņu
par Movšas Hausmaņakompanjonu un pra-
sīja pastāstīt, kā sastāvot ar Hausmaņa ak-
cijām.

Galvas pilsēta.
Proklamācijas ābolu kastēs, šinīs dienās

Rīgā izdarītas plašākas kratīšanas un are-
sti. Bija novērots, ka kādā dzīvoklī Kar-
līnes ielā 9 ieved aizdomīgas kastes, bet
vakar no šī dzīvokļa iznāk noslēpumainas
personas ar aizsaiņiem un tos nogādā Pār-
daugavā, Raudas ielā 13, kur pārsteidza
4 sievietes un 1 vīrieti. Sapulces dalībnie-
ku mērķis bijis izdalīt nelegālu literatūru
pa visu pilsētu. Starp aizturētiem ir ari
kāds pasta iznēsātājs dienesta ietērpā, kas
līdz ar pasta sūtījumiem izdalījis ari ko-
munistu literatūru. Dzīvoklī atrada vairā-
kus saiņus ar nelegālu literatūru. Izkratot
konspiratīvo dzīvokli Karlīnes ielā, atrada
6 kastes ar komunistu literatūru. Kastes
virspusē bija pārklātas ar āboliem, bet
zem tiem lielāks daudzums komunistu pro-
klamāciju, brošūras, instrukcijas, pad.
Krievijas avīzes, sarakstīšanās ar komin-
terņu. Atrastos materiālus konfiscēja. Dzī-
vokļa īpašnieku arestēja.

Preses ballē šogad viesu rīcībā būs ari
radiofona jaunie televizijas aparāti. Priekš-
nesumus, kuros pēc agrāko gadu tradīci-
jas reprezentēsies visi teātri, no kabarē
zāles noraidīs uz citām telpām ar skaļru-
ņiem. Preses draugus, kas vēlnebūtu saņē-
muši ielūgumus adreses maiņas vai kāda
pārpratuma dēļ, lūdz griezties birojā (Tēr-
batas ielā 4, dz. 2) no pulkst. 10—15 un
16—18 (tāļr. 22302). Galdiņu lietā jāgrie-
žaspie J. Lāča kga «Jaunāko Zinu» redak-
cijā no 12—13 (tāļr. 32945).

Daugava pie pilsētas atbrīvojusies no
ledus. Iepriekšējās dienās salauzītais le-
dus vakar izgāja jūrā. Atbrīvojās no le-
dus ari Āgenskalna līcis, Eksportosta un
Andrejosta. Sakarā ar to, vakar atjauno-
ta tvaikoņu satiksme līdz llģeciemam un
starp pilsētu un Bolderāju. U.

Sniegputeņi turpināja plosīties Latvijā
ari vakar visu dienu. Vakar priekšpusdie-
nā iestrēdzis sniegā starp Jelgavu un Glū-
du, pie Tērvetes stacijas preču vilciens Nr.
463. To izdevies atbrīvot tikai pēc 114 st.
Sevišķi stipri traucēta sniegputeņa dēļ ku-
stība uz šaursliežu dzelzceļiem. U.

Miris ārsts Bernhards Nolle. Savā dzī-
voklī, Marijas ielā 41, pēkšņi miris plaši
pazīstamais sieviešu slimību ārsts Dr.
Bernhards Nolle. Pag. nedēļā viņšnedaudz
sasaldējās. Dr. Nolle slimībai nepadevās;
ieradās darbā — savā privatklinikā un
sniedzis palīdzību dzemdētājām. Tikai
pag. svētdienā sirds darbība pavisam pa-
sliktinājusies.

Miris dzelzceļu virsvaldes mašinu direk-
tora palīgs. Vakar miris 64 g. v. dzelzce-
ļu virsvaldes mašinu direktora palīgs, Se-
lonijas filistrs, inženiers Edvards Zebau-
ers. Viņš nokalpojis uz dzelzceļiem 35 g.
un uz Latvijas dzelzceļiem darbojies no
1919. g. Beidzis Rīgas politechnikuma me-
chanisko nodalu. Dažas dienas atpakaļ Z.
saslimis ar trieku, kura viņu ari novedusi
kapā. Inž. Zebauers bija no saviem darba
biedriem ļoti iecienīts kā taisna un nelokā-
ma rakstura cilvēks. Viņu glabās Meža ka-
pos. Vieglas smiltis! U.

Līdz pamatam nodegusi dzīvojamā ēka. Va-
kar ap pulkst. 13 ugunsdzēsējus izsauca Rei-
mermuižas ielā 1, kur bija izcēa'es ugunsgrēks
Alekša Fleia vienstāvu koka dzīvojamā «kā. No-
tikuma Jjridi Fleis atradās savā šujmašīnu tir-
gotavā, L. Smilšu ielā 29, bērni skolā, i bet
Fleia T<undze, izejot uz tirgotavu iepirkties, at-
stājusi pavardā uguni kuramies. Domājams, ka
ugunsgrēks cēlies no stiprā vēja, kas liesmas
izdzinis no krāsns un tā aizdegušās tuvumā
atrodošās mantas. Fleia kundzei atgriežoties no
veikala un atverot durvis, pretī izšāvās domu mu-

tuļi un liesmas. Nojauzdama, ka izcēlusies liela

nelaime, viņa vēl mēģinājusi glābt kaut ko no
dzīvokļa iekārtas, bet tas neizdevies, jo nama
iekšiene bijusi jau liesmu pārņemta. Izsauktiem
ugunsdzēsējiem grūti bija pa piesnigušiem ceļiem
piekļūt nelaimes vietai. Ari ūdens piegādāšana
bija apgrūtināta. Apm. stundas laikā nams no-
dega, jo liesmas ārkārtīgi stipri izplatīja sti-
prais vējš. Līdz ar namu liesmām par upuri
krita visa iekārta, drēbes un citas mantas, kuru
vērtība apm. 10.000 ls Nams apdrošināts 1.
Rīgas apdrošināšanas biedrībā par 5000 ls., bet
pārējais sadegušais nav apdrošināts. —t-

Krāpsana ar viltotām iotere'as biļetēm. Sar-
kanā krusta loterejas birojā ieradusies kioska
pārdevēja Anna Vilnis un, uzrādot divas lote-
rejas biļetes, gribējusi saņemt 100 ls vinnestu.
Ierēdņi pārbaudījuši biļetes un atraduši, ka ložu
numuri viltoti. Daži cipari izkasīti un to vietā
ar tinti ierakstīti jauni. Aizturētā Vilnis paskai-
drojusi, ka abas viltotās biļetes tai pārdevis
par 60 ls kāds kurlmēmais invalids, kas viņai
uzrādījis arī laikrakstu ar atzīmētiem biļešu nu-
muriem. Vilnis atradusi, ka uz abām biļetēm kri-
tis 100 ls vinnests un tad biļetes par 60 ls no-
pirkusi.

Viltus Sludinājumu vācējs. Pie kino „Etna"
(Gertrūdes ie'ā 72) pārvaldnieka Valdemāra Ver-
ne-Loze ieradies kāds vīrietis un uzdodamies
par „Iekšlietu ministrijas vēstneša" sludinājumu
vācēju, "izkrāpis 21 ls naudas. Kriminālpolicija
uzsākusi krāpnieka meklēšanu. —t.-

Zādzibā pienākti. Apcietināts Jānis Lauva,
bez not. dzīves vietas, kas nama pagalmā, Ger-
trūdes ielā 9, no neaizslēgtas maizes kastes za-
dzis maizi, kas piederēja pārtikas preču tirgota-
vas īpašniekam Zeligam Žuravins. — 13. jan-
vāra ielā kakla saišu darbnīcas īpašniekam Ema-
nuēlam Soferam, no Elizabetes ielas 11, uzbrucis
kāds Zamuels P. un atņēmis somu ar 120 kakla
fcaitēm 200 ls vērtībā. —t —

Jauni, bet zagligi. Antons Paukšens, novē-
rojis, ka viņa apavu darbnīcā, Priežu ielā 2, jau
kopš ilgāka laika sistemātiski zūd dažādas pre-
ces. Kriminālpolicija noskaidrojusi, ka zādzības
izdarījis 12 g. v. Kondratijs Smirnovs. — Xa-
Sulauka vaska drānu fabrikas (Kandavas ielā
3) līdzīpašnieks Kārlis Sprungulis ziņojis kri-
minālpolicijai, ka fabrikas izsūtāmais zēns Ar-
nolds Vijums fabrikas uzdevumā nodevis klien-
tiem preces par 380 ls, kādu sumu ari iekasējis.
Naudu Viļums piesavinājies, bet aizbildinoties,
ka nauda viņam esot pastā izzagta no kabatas.

—*? —

Kas vakar lemts par Māras
baznīcas lietošanu.

Baznīcas virsvaldes vakardienas plenār-
sēdē, starp citu, plaši pārrunāja strīdīgo
jautājumu par Māras baznīcas lietošanu
un pārvaldīšanu. Virsvaldes loceklis Rū-
sis referēja par jautājuma juridisko pusi
un nāca pie slēdziena, ka virsvalde šo jau-
tājumu nevar izšķirt. Lika priekšā iein-
teresētām pusēm iet saprašanās ceļu, jeb
ari panākt attiecīga likuma papildinājumu.

Pēc tam bīskaps Irbe uzstādījis jautā-
jumus, kā garnizona draudzes priekšstāvj i
skatoties uz 1923. gadā izdoto likumu Mā-
ras baznīcas lietā. Uz to garnizona drau-
dzes priekšstāvji atbildējuši, ka likums pa-
liek likums un kā tāds viņš pildāms. Dis-
puts ieildzis, pie kam izskanējusi noteikta
latviešu vēlēšanās, lai vāci šo lietu ar savu
izturēšanos nepaasina. Iesniegtas vairākas
rezolūcijas. Beidzot pieņemts lēmums:
Lietu vēl reiz nodot baznīcas virsvaldei,
lai starp garnizona un vācu draudzēm pa-
nāktu saprašanos Māras baznīcas lietoša-
nas un pārvaldīšanas jautājumā. —o.

Makdonalda valdibai pārmet izšķērdību
Valdības krize tomēr nav gaidāma.

Konservatīvo neuzticības votums valdībai.
Aizvakar Dauningstritā (Anglijas mini-

stru prezidenta rezidencē) noturēta valdī-
bas locekļu un liberālās partijas vadoņu ap-
spriede. Kā dzird, tā bijusi veltīta jautā-
jumam par darba sagādāšanu bezdarbnie-
kiem un rezolūcijai, kuru šinī lietā apakš-
namam iesnieguši liberāļi. Tā būs apakš-
nama šodienas sēdes dienas kārtībā. Vakar
apakšnams apsprieda konservatīvās opozi-
cijas iesniegto neuzticības votumu, kurā
valdībai pārmesta izšķērdība. Liberāļi no
savas puses iesnieguši pretrezoluciju, ku-
rai valdība ari negrib piekrist. Ja neizdo-
sies panākt kādu kompromisu, jārēķinās
ar iespējamību, ka Makdonalda kabinets
paliks mazākumā. Tomēr valdības krizi šā-
da neveiksme neizsauks, jo liberāļu rezolū-

cijai nav neuzticības votuma rakstura.
Iecels bezdarba apkarošanas komisiju.
Par aizvakardienas apspriedi Dauning-

stritā angļu laikraksti ziņo, ka nolemts ie-
celt jauktu komisiju, kurā strādnieku par-
tijas un liberāļu pārstāvji kopīgi spriedīs
par līdzekļiem bezdarba apkarošanai.
Jaunsaimniecību dibināšana bezdarbnie-

kiem.
Angļu apakšnams aizvakar pieņēmis ar

282 pret 226 balsīm trešā lasījumā likum-
projektu par lauksaimniecībai noderīgās
zemesizmantošanu, šis projekts, kuru ta-
gad iesniedz augšnamam, pieder pie valdī-
bas programas bezdarba apkarošanai un
paredz daudzu nomas jaunsaimniecību di-
bināšanu, kuras izdos bezdarbniekiem.

Lta.

Izpostīto apgabalu atjaunošana Jaunzēlandē
Zemestrīces posta likvidēšanai atvēlētas

lielākas sumas.
Angļu oficiālais radio ziņo, ka uzsākti

jau priekšdarbi Nepjeras un Hestingsas
atjaunošanai, kuras, kā zināms, iznīcināja
nesenā zemestrīce Jaunzēlandē. Minētam
nolūkam valdība atvēlējusi prāvākas su-
mas.

Kādus cilvēku upurus prasījusi zemes-
trīce.

Anglijas dominiju ministrs saņēmis no
Jaunzēlandes ģenerālgubernatora telegra-
mu, kurā ziņo, ka zemestrīces izpostītās
vietās līdz šimatrasti pavisam 212 līķi. Ie-
vainoto skaits ir apm. 950. Lta.



Atkal liela ielaušanās zādzība. Vakardienas
nakti atkal notikusi liela ielaušanās zādzība Že-
nijas Zalipskis kolonialpreču veikalā, Bauskas
ielā 54. Zagļi tirgotava iekļuvuši no sētas pu-
ses, uzlaužot logu. Pēc īpašnieces uzdotiem da-
tiem, zagļi pievākuši mantas par 4300 ls, t. i.,
tabaku, speķi, cukuru un citas mantas. Preces
apdrošinātas par 8000 ls. —t.—

Trakojoša zirga ievainota. Gertrūdes ielā pie
dzelzceļa .pārbrauktuves, Jāņa Burkāna, no
Daugmales pag., vadītais zirgs satrūcies pie
dzelzceļa no garāmbraucošās lokomotīves un sā-
cis trakot, izsviežot no pajūga Burkānu un
ievainojot garāmejošo Mariju Purgal, no Lāč-
plēša ielas 73, tik vārīgi, ka viņu nācās nogādāt
slimnīcā. — Katoļu un Polockas ielu krustojumā,
nkc. sab. „Vitria" smagais auto Nr. 252, Iedrāzās
vieglā ormaņa Kārļa Kārkliņa pajūga sānos ar
tādu sparu, ka kamanas sašķīda divās daļās.
Sadursmē cilvēki necieta. —t. —

Laiks šodien. Lēni, galv. kārtā dien-
vidus vēji. Mainīgs mākoņu daudzums. Vietām
iespējami nokrišņi. Austrumu daļā viegls šais
ap —7 gr., rietumu daļā temperatūra no —4 gr.
līdz pUis 2 gr. Met. birojs.

AIZRĀDĪJUMI.
Apspriedi par lauksaimniecības biedrību turp-

mākās darbības izveidošanu sasauc L.L.C.B. 25.
februāri pulkst. 17-os, Baznīcas ielā 4-a. Dienas
kārtībā: 1.) Lauksaimniecības biedrību mērīji
un uzdevumi. 2.) lauksaimniecības biedrību dar-
binieki "Tin idejiskie vadītāji; darbības noorga-
nizēšana un darba metodes; 3.) Ziņojums par
lauksaimniecības biedrību vēsturiskā pārskata sa-
stādīšanu un izdošanu. 4.) Lauksaimniecības bie-
drību kongresa sasaukšana 1031. g. rudeni. 5.)
Ierosinājumi un priekšlikumi.

Priekšlasījums par Indiju. Latvijas esperante
biedrība šovakar pl. 10 sarīko priekšlas., Brī-
vības bulv. 2-4, (ieeja no Merķeļa ielas). Ra-
bindranata Tagores institūta lektors indietis Lak-
šmisvars. Sinha lasis par Indiju, Rabindranatu Ta-
gore un Mahatmu Gandhi. Priekšlasījumu tulkos
latviski un papildinās ar apm. 30 gaismas bildēm
Jeejas maksa: 75 sant. un 1 ls, 1.atvijas esperante
biedrības biedri un skolēni maksā 50 sant.

Latvijas pastāvīgā delegācija pie Tautu sa-
vienības 10. februāri pārgājusi uz jaunām tel-
pām, un tās adrese uz priekšu būs sekoša: Dē-
lēgation Pertnanente de Lettonie Aupres de la
S D. N, Quai Wilson, 41, Genēve

Padomju rūpniecības ražojumu zemā
kvalitāte.

Cerība uz ārzemju speciālistu palīdzību.
„BerIiner Tagebiatt" ziņo no Maskavas, ka

padomju rūpniecībai bez cīņas ar piecgades plā-
na izpildīšanu esot jāved ari ne mazāk smaga
cīņa par rūpniecības ražojumu kvalitātes pacel-
šanu. Taisni svarīgāko rūpniecības ražojumu kva-
litāte pēdējā laikā esot stipri pasliktinājusies.
Pat no oficiālām ziņām esot redzams' , ka lielās
traktoru fabrikas ražojot mašinas, kas jau pēc ne-
ilgas lietošanas kļūstot pilnīgi nederīgas. Sakarā
ar lielo tekstilpreču trūkumu Ivanovo-Vozņesen-
skas milzīgās tekstilfabrikas esot vēl paplašinātas
un, netaupot milzīgus naudas līdzekļus, pārvēr-
stas par lielākām Eiropā. Bet art tās netiekol
galā ar savu uzdevumu .No visas produkcijas
nevainojamu preču esot ne mazāk kā 25—50 proc

Tādā kārtā brālis pārsniedzot vairāk kā pusi
no visas produkcijas. Tādi paši apstākli valdot
ari ci.ās fabrikās. Tādēļ padomju valdība tagad
gribot pacelt ražojumu kvalitāti ar ārzemju spe-
ciālistu pieaicināšanu darbā.

Kā lielinieki atņem mātēm bērnus.
„Oermania" ziņo no Maskavas: „Lai pievilktu

vēl jaunus simtstūkstošus sieviešu rūpniecības
darbā, padomju valdība, saziņā ar arodbiedrībām
un citām sabiedriskām organizācijām nolēmusi
atbrīvot sievietes no māju darbiem, šai nolūkā
nodomāts atvērt lielā skaitā jaunas bērnu siles un
Daolašināt sabiedrisko ēdienu namu, veļas maz-
gātavu un citu līdzīgu iestāžu tiklu. Tekošā
gada bērnu silēs cer ievietot 170.000, bet bērnu
dārzos — 3 miljonus bērnu".

Mazpilsētas tirāns
Nac. teātrī

Ložā valsts prezidents, izglītības ministrs.
Citā — zviedru priekšsiāvji. Teātri daudz rakst-
nieku, kultūras darbinieku. Tuvināšanās izrāde.
N'u redzam jau trešo zviedru lugu. Domājams,
zviedri ar laiku parūpēsies par mūsu pirmo. Hjal-
mara Bergmaņa ,,.MarkureIs ", jeb kā tas pie

mums nosaukts, „Mazpilsētas tirāns" ir tipiski
zviedriska luga ar daudz lokāliem elementiem,
kas visvairāk izprotami pašu tautas publikai.

Ir labi zināms, ka zviedru skatītāji ir daudz
konservatīvāki un konvencionelāki par mums, kā-
pēc Markureļa valoda tiem varbūt izliekas pā.r-
droša un viņa mute tiem izskatās kā sprāgstoša
bumba. Rīdzinieki pieraduši pie daudz pārdro-
šākām Ihtām, kāpēc zviedriskās ekstravagances tos
sevišķi nesmidnāja un jautrības bumbas sprāga
diezgan klusi. Toties lielāku atsaucību iemantoja
pēdējais cēliens: sagraustā tēva sāpes, piedoša-
na, laimīga izlīgšana, tās visas ir lietas, kns iet
pie sirds tāpat Rīgā kā Stokholma.

H. Bergmanis uzrakstījis tīri labu un in-
'eresantu lugu, kurai, kā jau romāna dramatizēju-

mam, piemīt neizbēgamie trūkumi: darbības
gausums un zināms episkums. Bet visam «Maz-

pilsētas tirānam" daudz pozitīvas īpašības, lu-
ga, sevišķi pret beigām, ir pietiekoši dramatiska,
darbībā iebārstītas art krietnas humora porcijas.
To mūsu mākslas publika varēs pienācīgi no-
vērtēt ari tālākās izrādēs.

„Markurels" sarakstīts tā, ka to nespēle
tikai pats Markurels. Pārējiem ir epizodiskas
vai ļoti pasivas lomas. Tāpēc ari vai visu vakaru
ļ. Osis nenogāja no skatuves. Pēdējās ainās viņš
iepriecinās ar lielu iejūtas un dramatisma spēKu
1 Ugas sākumā viņš varēja būt mazāk sagumzīs
un saliecies, jo efektīgāki iznāktu, ja varens,
neieloclts stāvs piepeši sabrūk zem likteņa si-
tieniem. Bez tam, šis mūsu apdāvinātais tēlo-
tājs vietumis sācis par daudz izspēlēt dažus
nenozīmīgus momentus, vai viscaur pagausinot
un akcentējot tekstu, pabieži zvalstot rokas, smagi
kustoties. Vai no šīs manieres nevarētu atbrīvo-
ties ? Toties visus šos sīkumus Osis lika aiz-
mirst ainās, kurās tas patiesi bij osiski spēcīgs.
Ļoti krietnus tēlus sniedza A. Jēkabson, P. Balt-
ānol. Visai interesantu toni Jēkabson bij
atradusi pēdējai divspēlel ar Osi. Ļoti zī-
mīgs īpatnējā friziera veidojumā K. Lag-
zdiņš, tikai kāpēc bez vajadzības jāķērcina balss :
īsti korekts notārs J. Ģermānis. Labs jaunā, to-
pošā studenta loma Uršteins, tikai tā zaļoksnībai
aizvien vairāk būtu jāatbrīvojas no zināma za-
ļuma. Ansambli labi papildināja K. Kvēps, R.
I'arņickis, A. Alksnis, Ž. Katlaps. Vēl viens
otrs. Režijai — visas krietnās A. Mierlauka dar-
ba īpašības. Pēc katra cēliena atskanēja uzma-
nīgi aplausi un beigās aktieri bij jo uzmanīgi ap-
veltīti ziediem. E. Mednis

Sports.
Lietuvas bokseru zaudējums.

1 L.B.K. rīkotās starptautiskās boksa sacen-
sībās piedalījās 4 Lietuvas bokseri. Pārējie sac.
dalībnieki no 1. L.B.K , Ventspils futbola kluba
un ASK- Cīnījās 11 pāri. No lietuviešiem labākie
bija Cēpurkaitis (gaiļa svarā), k'urš pret Latvi-
jas meistaru Bērliņu izturēja visus trīs gājienus.
Liet. Misjunas (sp. sv.) cīnījās ar neizsīkstošu
enerģiju pret Matisonu, mazā pārsvarā bija Mi-
sjunas. Uzvaru piešķīra Matisonam (?). Pusvi-
dējā svarā Markevičnis bija vājš pretinieks La-
piņām. Otrā gājiena Lapiņām tiek piespriesta
uzvara. Pussmagā svarā lietuvietis Bogdanovičs
ari nebija cienīgs pretinieks norūdītam un pie-
dzīvojušam bokserim Zaržeckim, kujš jau 2.
gājienā uzvarēja lietuvieti ar „nokautu". Pirmo
un visātrāko (1. gājienā) „nokautu" panāca
vieglsvars Rendzjonoks .(ASK) pār savu preti-
nieku Nobrieti, l.LBK. Spalvas svarā Matisons
(Ventspils f utbola kl.) uzvarēja 3 gājienos Ma-
čukovu (l.LBK). Pārējos pāros cīņas norisi-
nā'ās starp l.LBK bokseriem — samērā saudzīgi.
Mušas svarā uzvarēja Beičuns Margeviču, vieglā
— Bulāns veica Miesnieku, pusvidējā — Lilisons
uzv. Šiliņu, Berendts Baranovški, vidējā svarā
— Sļpunde uzvarēja Tevanu, pēdējam atsakoties
no cīņas jau p-irmā gājienā. Sīs sacensības vēl
reiz pierādīja, ka mums nav īsta angļu boksa.
Noliek vienkārša izkaušanās. Izņēmums gaiļa sv.
boksers Bērtiņš. l.K.

Mūsu galda tenisa komanda uzvarējusi
Dienvidslāvijas vienību ar 5:0. Spēlēja Ošiņš, Fin-
bergs un Šacovs. Poļu komanda atteikusies no
spēles par labu mums. Lietuva zaudēja Čeko-
slovaĶijai un Zviedrijai; Zviedrija uzvarēja Vā-
ciju ar 5:2; Ungārija — Rumāniju ar 5:0. Vien-
spēlēs Endgolds (Vāc.) uzvarēja Finbcrgu nr 3:1;
Pacgle ar 3:1 pieveica ungāru Kaldoru. !..

Ziemas sports Valkā.
Labvēlīgu apstāk[u ziemas sportam netrūkst

ari Valkā. Tā, ir mums kopš gadiem sava slido-
tava, tuvumā piemēroti kalni ragaviņu sportam
un ļoti izdevīgi apstākļi slēpošanai. Slēpošana
Valkā sakās tikai dažus gadus atpakaļ un tai
strauji pieaug draugu skaits; it īpaši tas novēro-
jams šoziem. S. februāri Valkas sporta biedrība
rīkoja pirmo slēpošanas sacensību (distance 5
klm.), kurs piedalījās 10 slēpotāji no Valkas
sporta biedrības, Valkas ģimnāzijas, arodskolas
un Valkas kara apr. pārvaldes. A.Ak.

Kanāda — pasaules meistars hokejā.
Pasaules meistarsacīkstēs hokejā Krinicā no-

slēdzas ar izšķirošo ciņu starp Kanādu un Ame-
riku. Ar 2> :0 uzvarēja Kanāda, paturēdama pa-
saules meistara' nosaukumu. l.L.

Māksla.
Kārļa Rozenberga dziesmu vakars

veltīts krievu komponistu darbiem, 22. febr. Kon-
servatorijā. Pie klavierēm Sk. Bērziņš-Rozen-
bergs. Biļetes pie Cimmermaņa, Šķūņu ielā Nr. 15.

Mariannas čerkasski
un viņas dēla baritona Alekseja Čerkasski ko-
pējs koncerts 23. februāri pl. S vak. Konservato-
rijas zāle. Pie klavierēm prof. Pauls Sdberts.
Biļetes pie Neldnera.
i Nacionālais teātris.

Šodien pulkst. 16.30 p. p. karavīriem 1un pri-
vātai publikai J. Vesela traģēdija „Jum!is". Pl.
7.30 vak. Marijas Leiko viesizrādē par tahtas
izrāžu cenām ..Kaislību ugunīs". Piektdien pl.
7.30 vak., tautas izrādē J. Akuratera ..Mīlestības
zeme." Sestdien, pl. 4 p. p., karavīriem, skol-
niekiem un privātai publikai J. Pētersona koin
„Tagad pasaulei Jāpārveidojas"; pl. 7.30 vak.
tautas izrādē šolema Aleichema ..Lielais vin-
nests." Sagatavošana: F. Bruknera ,.Anglras E:i-
zabete" A. Amtmaņa-Briedīša režijā, A. Cimer-
maņa dekoratīvā ietērpā. Lugu pirmo reizi izrādīs
Marijas Leiko 25 gadu skatuves darbības ju-
bilejā, 26. februāri.

Dailes teātris.
Rīt ,.Maldu Mildas sapņo'ums." Sestdien,

nnu. I'. Zaksa viesizr. 123. reizi ,,'i'reimeitiņas."

Dailes teātrī
šovakar pirmo reizi J. Grota drāma „Steņka Ra-
zins". Jānis Grots savā Steņkas raksturojumā
nav turējies pie vēsturiskās patiesības. Viņa Steņ-
ka ir lirisks darbs. Visai lugai pāri klājas kaut
kāda romantiska smeldze. Steņka nav tikai lau-
pi'ā's un slepkava, bet cilvēks ar dziļam morā-
liskām vērtībām un skaidru, atsaucīgu dvēseli.
Lugā ir daudzas vietas ar ļoti spēcīgu drama-
tismu, darbība v iscaur dzīva un saistoša. To visu
vēl vairāk atdzīvina krāsainais krievu kolorīts,
ko kostīmos un dekorācijās bagāti izcēlis māk-
slinieks Otto Skulme. B. Sosaars komponējis
vairākas jaunas dziesmas; krievu dejas iestudē-
jusi F. Ertnere. Piedalās viss teātra ansamblis.
S'eņka lomā Eduards Smilģis.

Latvijas komandas uzvaras galda tenisa
pasaules meistarsacīkstēs.

Latvija-Dienvidslavija 5:0.

Galda tenisa pasaules meistarsacīkstēs Lat-
vijas komanda (Finbergs, Ošiņš, Sacovs), uzva-
rēja Dienvidslāviju (Maksimovičs', Veilers, Stei-
nērs) ar 5:0. Polijas komanda no cīņas ar Lat-
vijas ,'ķomandu atteicās. Austrija uzvarēja Ru-
māniju ar 5:0, Čekošlovaijija Lietuvu ar 5:0,
Ungārija Dienvidslāviju ar 5:0, Zviedrija Vā-
ciju ar 5:2, Zviedrija Lietuvu — 5:0 un Un-
gārija uzvarēja Rumāniju ar 5:0. Kungu vien-
spēlēs Entholts (Vācija) uzvarēja Finbergu (Lat-
vija) ar 21:8, 21:13, 8:21, 21:14; Paegle (Lat-
vija) uzvarēja Kaldoru (Ungārija) ar 21 :17,10:21.

21:14, 21:8.
Polijas komanda nespēlē.

Galda tenisa pasaules meistarības turnira pir-
mā dienā aizvakar Austrija uzvarēja Vāciju ar

5:2, Austrija Dienvidslāviju ar 5:0, Cekoslova-

kija Indiju ar 5:0, Anglija Lietuvu ar 5:11 un
Ungārija Zviedriju ar 5:0. Cekoslovaku-poļu un
un rumaņu-tpoļu spēles nenotika poļu neierašanās
dēļ; sakarā ar to Cekoslovakija un Rumānija
skai'ās šinīs spē'ēs par uzvarētājām. Vācijas-Lat-
vi'as spēle aizvakar palika nepabeigta; stāvoklis-
ar 2:0 par labu vāciešiem. .' ?- Lta

Dažādas ziņas.
Igaunijas ūdeņos ledus nav.

Stiprie dienvidaustrumu vēji pilnīgi atbrīvo-
juši no ledus Igaunijas piekrastes ūdeņus. Turpre-
tim Somu ļūras līča austrumu daļa liekas būl
kuģošanai ārkārtīgi nelabvēlīga. Pēc kādas Tal-
linā uztvertas padomju radiogramas var spriest,
ka kuģošanas apstākļi tur ar katru dienu paslik-
tinās. Padomju ledlauži „Jermak" un „Krasin"
patlaban ar lielām grūtībām atbrīvo ceļu 36
tvaikoņu karavanei. Lta.

Anglijas eksports uz SSSR pieaudzis.
Atbildot apakšnamā uz kādu jautājumu tirdz-

niecības ministrs Grehems paskaidroja, ka pateico-
ties valdības piešķirtiem kredītiem un garantijām,
Anglijas eksports uz pad. Krieviju ievērojami
pieaudzis Tvaikoņa avaria.

Kāds angļu tvaikonis Lamanšas kanālā uz-
tvēris radiotelegramu, kura kāds pasažiertvaikonis
lūdz palīdzību. Tas cietis avāriju rietumos no
Īrijas un uz tā atrodoties 300 pasažieru. Kuģa
nosaukums radiotelegramā nav bijis saprotams.

Rūpniecības krīze Augšsilezijā.
Volfa aģentūra ziņo no Katovicas, ka tuvāka

laikā Poļu Augšsilezijā, pasūtījumu trūkuma dēļ.
daļa cinka lietuvju un dzelzs raktuvju pārtraukšot
darbus. Sākot ar 30. aprīli strādnieku, ierēdņu un
direktoru algas šinīs rūpniecības nozarēs samazi-
nāšot par 15 proc. Tāda pat algu samazināšana
esot paredzēta ari dzelzs lietuvēs un ogļraktuvēs

Lietuvas statistiskā pārvalde
patlaban apstrādā š. g. janvāra lauksaimniecī-
bas skaitīšanas datus, kuriem būs jārāda Lietu-
vas lauksaimniecības pašreizējais stāvoklis. Pie
šiem darbiem patlaban strādā ap 4000 personu.

Bezdarbnieku demonstrācijas Sav. valstis.
Daudzās Savienoto valstu pilsētās otrdien

hotika bezdarbnieku demonstrācijas. Vašingtona
bezdarbnieki devas uz Kapitolu un pieprasīja,
lai tos ielaiž tautas vietnieku nama sēžu zālē;
demonstrantiem ierādīja vietas publikas tribīnēs.
Ņujorka ap 5000 bezdarbnieku gājiens pagāja
mierīgi, bet Oklendā (Kalifornijā) izcēlās sa-
dursme starp demonstrantiem un policiju, pie
kam pēdējai nācās laist darbā ieročus.

Visiem jāiet sēt.
SSSR darba, zemkopības un finansu komisa-

riāti pieņēmuši lēmumu, pēc kura visiem valsts,
kooperatīviem un sabiedriskiem uzņēmumiem un
iestādēm jākomandē ne vēlāk, kā 3 dienas pēc
šī lēmuma publicēšanas, uz pavasara sējas kam-
paņu 60 proc. no visiem viņos nodarbinātiem
agronomiem, sooiechniifiem, veterināriem un in-
ženieriem-mechaniifiem (izņemot inženierus, kuri
nodarbināti lauksaimniecības mašinu fabrikās).
Šis rīkojums nezīmējas uz vīriešiem, kas vecāki
par 55 gadiem, un sievietēm, kas vecākas par
45 gadiem. Lta.

Komunistu aresti Lietuvā.
Lietuvas kriminālpolicija Kleidanos apcieti-

nājusi divas komunistes. Pie viņām atrasta lielā
daudzumā komunistiska literatūra, kā ari dažādi
uzsaukumi un ziedojumu vākšanas saraksti. Sa-
runā ar kāda laikraksta līdzstrādnieku, pilsoņu
aizsardzības departamenta direktors Novakas iz-
teicās : Pēdējo dienu aresti lietuvju komunistu
aprindās it nebūt neliecina, ka Lietuvā būtu pa-
stiprinājusies komunistu darbība. Komunismam
šeit ir visai nelabvēlīga zeme; Lietuvā skaitās
tikai apm. 26.000 strādnieku, no kuriem lielāka
daļa atrodas zem pretkomunistisku organizāciju
iespaida. Lta.

Pastmarku jubileja Somijā.
Sakarā ar 75 gadu jubileju kopš somu pirmās

pastmarkas izlaišanu 1. martā, Somijas pasta
pārvalde laidis aprobežotā daudzumā pārdošam
jubilejas pastmarkas 1,5 un 2 marku vērtībā.
Šīm pastmarkām būs tāds pat izskats kā pirmai
Somijas pastmarkai, tikai vērtība 6ns apzīmēta
nevis kapeikās, bet, protams, somu markās.

Lta.
Ārprātīga kapteiņa briesmu darbi.

Uz norvēģu tvaikoņa „Hivaried", kurš pirm-
dien pienācis Baltimorā, atklātā jūrā norisināju-
sies smaga traģēdija. Kapteinis pēkšņi kļuvis ār-
prā'lgs un uzbrucis kuģa ļaudīm. Viņš smagi ie-
vainojis ar šāvieniem krūtīs kuģa pUrmo virs-
nieku, kamēr otrais virsnieks dabūjis vieglus
ievainojumus. Beidzot izdevies ārprātīgo saval-
dīt un ieslēgt dzelžos. Lta.

Grāmatniecība.
Dzīve Nr. 6. f".) iznācis. Red.-izd. A.

Avots. Saturā Dzīves problēmas un anekdotes
Amoks (noveles turpin.). Reiz bij pavasars —
V. Damrozes novele. Ārzemju autoru stāsti. Kā
mūsu senH pieguļā jāja — O. Timansķ Ķiniešu
pilsētas noslēpumi — Dekobra. Jaunākais teātros
— Edv. Mednis. Trīs sievietes Dostojevska dzīvē.
Kara klausības komisijās — O. Timans u. e.PlaJs
ilustrāciju materiāls.

Atbildīgais redaktors:
pulkvedis-leitnants Edvīns Medni*

Izdevējs — Armijas spiestuve.

Franču-itaļu bruņošanās sacensības
ierobežošanas centieni.

Parīzē sākušās jaunas sarunas.
Parīzē ieradies angļu ārlietu ministrijas liet-

pratējs bruņošanās ierobežošanas jautājuma, Krei-
džijs, lai ievadītu ar Tautu savienības nodaļas
vadi ā'u franču ārlietu ministrijā Massilji, jaunas
sarunas flotu ierobežošanas lietās. Lta.

Angļu priekšstāvis starpnieka lomā.
Par .angļu ārlietu ministrijas pārstāvja Krei-

džija vizīti Parīzē franču laikraksti ziņo, ka
tas gribot Makdonalda uzdevumā ierbsināt jaunas
sarunas flotu jautājumā starp Franciju un Itāliju.
Pēc „Echo de Paris" informācijas, angļu valdība
baidās no jaunas franču-itaļu bruņošanās sacen-
sības, jo pagājušā gadā noslēgtais „bruņošanās
pamiers" starp abām valstīm 1. janvāri note-
cējis.

SALAMONSKA

CIRKS
Tālrunis 23959.

Ikdienas pīkst. 8 vakarā

Jauna lieliska
PROGRAMA

Mira Karlnoff un partn.
akroriatiskas dejas.

Rodella un Artlx
pārgaiv. tiikl uz velosipēda.

Žonnv Komp.
dzīvnieku rēvija.

4 Percelly
aristokrat. ekvillbristl

un daudz citi plrmkl. numuri.

Svētdienās un svētku dienās
2 izr., p. 3 p. p. un p. 8 v

Kase atvērta no 11—2 un no
5 vakari.

HHMHa
Ibdraaia opera
Kases tālrunis 22261

Ceturtd., 12. febr., pl. 7.30 v.
Ernani

Bi)e:es no Ls 0,30—3.—
Stud. un skoln. puscenas.

Piektd., 13. febr., pīkst. 7.30 v.
A. Priednieka-Kavaras

viesizrāde
Ri^oletto

Piedalās Anru Molks
Biļetes no Ls 1—5

Derīgs viesizrāžu anonements.
Studentiem un skoln. biļešu

skaits ierobežots.
Abonementi uz 4 pirmizrādēm,
5 viesizrādēm par 20°/o lētāk

dabūjami operas kasē.

Dailes teātris
Ceturtd., 12. febr., pl. 7.30 v.

pirmo reizi
Jāņa Grota drāma

Steņka Razlns
Piektd., 13 febr., pl. 7.30 vak.

Maldu-MH 'as sapņojums
Sestā., 14. febr, pL 7.30 vak.

prof. PAULA ZAKSA
viesizrādē 123. reizi
Trej meitiņas

Usalais teātris
Ceturtd., 12.febr, pl. 4.30 vak.
karavīriem un privātai publikai

5. reizi
Jumis

Pīkst. 7 30 vak.
Marijas Leiko viesizrāde

par tauta* izrāžu cenām
10. reizi

Kaislību ugunīs
Piektd., 13. febr., pl. 7.30 vak.

tautas Izrāde, 14. reizi
Mīlestības zeme
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