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Jaunas grāmatas par Latviju un Ameriku.  
  
  
 Gauja. P. Ašmanis. Te masu daudzminēta un daudzredzetā dzimtenes upe notēlota no iztekas 
līdz ietekai jūrā. Plašumā un garumā. Apskatīti gan Gaujas ūdeņi, gan to krasti, to flora senatnē 
un tagadne, gan pilsētas un citas redzamas vietas ap Gauju. Petita ari tās gultnes ģeoloģija. 
Pievestas ari teiltas par Gaujas un tās pieteku izcelšanos. Beigās mēģināts raksturot ari Gauju 
mū-su dzejā, bet autors nav zinājis minēt citus dzejniekus, f<!ā vienīgi Sudraba Edžu un 
Zvārguli. Šī nodaļa ir bālākā, citādi krietni sastādītā grā-mata.  
  
 Burtnieku ezers un tā upes. R. Cukurs Arī šis autors strādājis pec ārzemju labu ^ vadoņu" tipa, 
lai dotu pārskatu par Burtnieku ezeru un tā apkārtnes, pieteku un vēsturisko vietu (oiem. 
Zilā kalna) raksturlbām, īpatnībām. Tāpat, kā iepriekš apskatītā grāmatā, tekstu ilustrē šemas un 
daudzas ainavas. Abas grāmatas ietilpst Valtera un Rapas izdevniecības .Jauna zinātnieka" sē-
rijā. (7. un 8. numuros.) -  
  
 Modernā Amerika. Cand . hist. Anna Grēviņa. Valtera un Rapas akc. sab. . izdevums. Tas jau 
samērā plašāks darbs, kura autore ar prāvu un rūpīgi izmeklētu materiālu krājumu piepalīdzību, 
mūs iepazīstina ar lielās pārokeana valsts jaunām un vecām īpatnībām. Mests atskats uz Sav. 
valstu vēsturisko attīstību,' parādīta arī to kontrastainā šodiena, še gan autore ņēmusi to 
rakstnieku un publicistu materiālus, kas tuvāki viņas pašas skatam uz AmeriKas lietām. Bet ari 
šai izvelē doti interesanti raksturojumi un raksturotāji. Trūksi tikai Poia Morana, kuram katrs 
solis Ņujorkā un pārejā jaunā pasaulē ir sastrēdzinātu nervu uztverta, kulturela skata padziļināta 
sensācija. Bel grāmatas sastādījums un izveidojums visumā interesants. Modernās Amerikas seju 
piepalīdz raksturot ari prāvs ilustrāciju skaits. . K S  
  
 L'kvidēta komunistu organizācija. Daugavpils apriņķa ziemeļu daļā -j- Višķu, Kapiņu, Kolupes, 
Naujenes un Ušvaldes pagastos bija vē-rojama rosīga komunistu darbība. Politiska pārvalde bija 
uzzinājusi, ka komunistu organizāciju vada Višķu tirgotājs Ābrams Kukla, kurš darbojas art 
sabiedriskās organizācijās un ir pagasta padomes loceklis. Otrs viņa lldzdarbinie'ks tāpat turīgs 
cilvēks, Reinišķu māju īpašnieks Isajs Gurskis, kādreizējais sarkanarmijas komandiers. Abi 
komunistu organizācijas vadītāji apcietināti. Sagaicļami arī citu viņu līdzdalībnieku aresti. J.  
  
 Lielu koncertu Cēsīs novembra sākumā rikos Cēsu viesīgās biedrības un Valmieras latviešu 
biedrības kori. Šīni gadījuma iestudē Šillera „Zvanu dziesmu".  
  
 DZIMTENES KRONIKA.  
  
 Pienākti zagļi. Ivandes pag. Pakalnu mā-jās no dzīvojamās ēkas izzagta Mārtiņa Lei;- maņa 
vadmala, dzijas un vilna. Par vainīgiem pienākti Kuldīgā dzlv. Oskars Podiņš, 29 g. v. un viņa 
sieva Ieva, kuru dzīvoklī atrada daļu nozagtās mantas, bet pārējo atrada pie veikalniekiem un 
vienas citas personas, kuriem Podiņi nozagtās mantas paspējuši pārdot. Abi Podiņi apcietināti. 
Ieva Podiņš jau divas reizes izcietusi sodu par zādzību pirms pieciem gadiem. Nozagts 
velosipēds. Liepājā, Huzaru ielā Nr. 17 dzīv. Teodoram Matisonam uz Zāļu ielas pie nama Nr. 
21 nozagts velosipēds, 250 ls vērtībā. Sadeguši salmi. Bārtas pag. Viškindu mājās sadeguši 
netālu no lopu kūts Jāņa Allena salmu Kaudze, 60 ls vērtībā. xs.  
 


