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Pieteikties vai

palikt mājām?
Katrā cilvēkā un tāpat ari tautas

dzīvē ir brīži, kad nonākam krustceļā,
kad jāizšķiras — uz kuru pusi iet.

Nav viegli tādos brīžos taisīt pareizu

lēmumu, jo mēs labi zinām, ka no Ši

pieņemtā lēmuma atkarājas visa mūsu

turpmākā dzīve, mflsu liktenis.

Šāda liktenīga lēmuma priekšā

pašreiz atrodamies ari mēs, latvieši.

Pāri rhfisU kalniem un lejām* ir pār-
šalci AustfurflU apgabala augstākā SS

un Policijas vadoņa paziņojums, ka

valsts un tās varonīgā ar-

mija pārņēmusi mūsu tautu un zemi

savā sargāšanā un ka mēs tiekam ai-

cināti piedalīties lielajā cīņā pret ko-

pīgo ienaidnieku — žldisko boļše-
vismu. Daudzi šo aicinājumu izpildī-
juši jau agrāk un cinās frontē vai

arī nes kārtības sargu dienestu frontes

aizmugurē, ieņemtajos apgabalos un

ari šeit pat, mūsu dzimtenē.

Daudzi šo aicinājumu tagad uz-

ņem ar gavilēm un steidzas pieteik-
ties kārtības sargos, bet daudzi vēl

palikuši krustceļā un zilē — uz kuru

pusi iet, kur palikt?
Palūkosim, kas šie pēdējie ir un

ko viņi domā? Vispirms tie ir lielie

.gudrinieki", kas vienmēr, pirms ko

iesāk darīt, jautā: «Kas man par to

būs"? Šoreiz viņi gan saka «Kas

mums par to būs?" Viņi aizmirsuši

seno likumu, ka maksā tikai par

padarīto. Kārtīgs un godīgs darba

darītājs arī nekad neprasīs atalgojumu,
pirms viņš nebūs savu darbu padarī-

jis. Tikai noskrandojis klaidonis un

dzērājs, pastāvīgi kaudamies ar parā-
diem, cenšas izkaulēt no darba de-

vēja avansu, pirms tas ko būtu pada-

rījis. Mēs, latvieši, neesam klaidoņi

un plukatas, mums ir sava dzives tel-

pa un mēs esam godiga, strādīga un

varonīga tauta. Mūsu gods neatļauj

iepriekš prasīt to, ko neeiam vel no-

pelnījuši. Mēs vienmēr savas tiesibas

un stāvokli esam izpelnījuši godīgā
darbā un izcīnījuši varonīgās cīņās

un tāpat ari šoreiz to darīsim!

Tālāk šo svārstīgo vidū redzami

mums tik labi pazīstamie „savas ādas

sargātāji". Pārejas brižos, kad jāriskē
ar dzīvibu, tie veikli un neuzkrītoši

prot nozust un paslēpties kādā klusā

stūrītī, kur mierīgi nogaida, kamēr

cīņa būs galā un kad stāvoklis būs

pilnīgi drošs. Tad viņi parādās atkal

uz skatuves, žilbinošās krāsās attēlo

savas «varonīgās cirjas" un, protams,

gaida atalgojumu. Lai viņiem nebūtu

jākaunās un lai tos tik viegli sabied-

rībā nevarētu saskatīt, tie cenšas ar

savām «gudrībām" pierunāt ari citus,

mazāk attīstītos un svārstīgos tautas

locekļus, palikt nogaidošā stāvoklī.

Citiem vārdiem, tie cenšas radīt sev

domu biedrus un piekritējus. Tautas

liktenis viņiem nerūp, tiem pirmā

vietā stāv personīgās intereses, perso-

nīgā labklājība. Tie ir ļautiņi, kas

nespēj atraisīties no šaura egoisma,

pacelties pāri ikdienībai un cīnīties

par augstākām un cēlākām idejām.

Viņi varoņi nekad nav bi-

juši un nekad arī nebūs.

Latvju tautas vairāku-

mam ar šiem sīkiem, no-

žēlojamiem gariņiem nav

pa ceļam, Mūsu tautas

vairākums labi zina to

ceļu, pa kuru mums jā-
iet un ar ko mums pa ce-

ļam. Sis ceļš ved uz jau-
no, taisnīgo Eiropu. Pa

šo ceļu soļo jau daudzas

Eiropas tautas, ar varo-

nīgo vācu tautu un tās

Vadoni priekšgalā. Mūsu

tautas vieta un ceļš ir ar vi-

ņiem un pie viņiem.
Uz augšu, bet ne uz Ielu!

Uz priekšu, bet ne atpaka !

Seno ciņu biedri un bijušās na-

cionālās Latvijas armijas karavril At-

ceraties liktenīgos brižus, kad mūsu

bijušā valsts, mūsu tauta, mūsu ar-

mija stāvēja krustceļos lielā jautājuma

priekšā: vai likt dārdēt mūsu lielgaba-

liem un tarkšķēt ložmetējiem — dzī-

vot vai mirt? Toreiz mēs visi bijām

gatavi mirt par savu tēvu zemi, lai

mūsu tauta dzīvotu, bet kļūmīgā va-

došā politika toreiz mums liedza kā

varoņiem nolikt savas galvas uz tēv-

zemes altāra.

Mums pavēlēja nolikt ie-

ročus, lai pēc tam mēs

tiktu apsmieti, zaimoti,

zemiski spīdzināti, slep-
kavoti un aizdzīti ver-

dzībā.

Vai atceraties, kādās sāpēs toreiz

sažņaudzās mums sirds, kā pirksti sa-

vilkās dūrē un lūpas čaukstēja atriebī-

bas vārdus? Bet mēs Dijām atbruņoti,

nevarīgi. Pacietīgi nesām savu krustu,

kamēr atausa rīts. Šo rīta gaismu
mums atnesa varonīgā Lielvācijas ar-

mija un viņas Vadonis.

Tagad tiekam aicināti kopīgā cīņā

pret kopīgo ienaidnieku. Mēs neesam

vairs vieni un mums nav vairs kaunā

jānoliek ieroči, bet mūsu rīcībā būs

modernākie ciņas līdzekļi, ar kuriem

atriebsim ienaidniekam par mūsu tau-

tai nodarīto postu un pazemojumu.

„Labāk manu galvu ņēma,

neka manu tevu zemi."

Pietei k t i c a! Tada, tau-

tieši, lai ir jūsu nostāja !

Atv. pulk.-leitnants, L. k. o. k.

J. Zeltiņš
Tukuma apriņķa priekšnieks.

Brīvprātīgo pieteikšanās Tu-

kuma apriņķī darbdienās no pīkst. 8

līdz 13 un no 14 līdz 17, sestdienās

no pīkst. 8 līdz 13.

Tukuma, Apriņķa policijas pār-

valdē, Brivibas laukumā 13.

Jaunpilī, — pie 11. iec. priekš
nieka paliga pilī.

Tāpat brīvprātīgo pieteikšanās
anketas var saņemt ari pie katra pa-

gasta kārtībnieka.

Dzimtene sauc!
Mēs nevaram noraudzīties, rokas klēpi salikuši, kā citas tautas

maksā savām asinim par mūsu brīvību un dzivlbu. Ari mūsu pienā-
kums sauc turp; jo vairāk tādēļ, ka mūsu asiņu balss mūs aicina at-

riebt mūsu tuviniekus un tautiešus, ko aizrāvis sev līdzi sarkanā gada
atplūdu vilnis. Šl iemesla dēļ tūkstoši latviešu karavīru atkal tvers

ieroci, lai sekotu SS Obergruppenfuehrer'a Jeckeln'a aicinājumam, un

lai neviens mums nevarētu pārmest, ka esam velti valkājuši latvju ka-

ravīra vārdu, ļaujot citiem cinlties mūsu vietā. Pulkv.-ltn. VKISS.

Somu panākumi austrumu frontē
DNB Helsinki. Kā no somu

bruņoto spēku virspavēlniecības ziņo-

juma izriet, kāda somu karaspēka
vienība pēc sekmīgi veiktas izlūkoša-

nas operācijas ielauzās vairāk nekā

40 km tālu padomju spēku aizmugurē

un tur iznīcināja svarigu apgādes
centru. Kāda pieblīvēta munīcijas

noliktava, viena pārtikas noliktava,
viena lauku maizes ceptuve, mazākas

apģērbu un degvielu noliktavas un

90 automašīnas tika iznīcinātas. No-

dedzinātas tika 80 mājas un boļševiki

zaudēja 500 kritušo. Somi zaudēja 11

kritušus un ievainotos.

Nogremdēta angļu zemū-

dene

DNB. Berlīne. Austrumos no

Kretas salas kāda vācu jūras izlūko-

šanas lidmašīna ieraudzīja kādu ienaid-

nieka zemūdeni, kasdraudošās briesmas

aptverot, mēģināja nogremdēties. Bet

šo manevri tai neizdevās izvest un

vācu lidmašīnas bumbas trāpīja to

torni un sānos. Milzīgs eļļas plan-
kums sedza jūfu vietā, kur dzelmē

pazuda angļu zemūdene.

Noziedznieki fronte

DNB Berlīnē, 19. febr. 1942. g.

Ļeningradas frontē nekādas svarīgākas
kara darbības nebija. Artilērija ar la-

bām sekmēm apšaudīja Ļeningradas
rūpniecības uzņēmumus. Kādā austru-

mu frontes ziemeļu sektora nodalījumā
vācu kājnieki straujā uzbrukumā ieņē-

ma kādu apdzīvotu vietu, gandiiz pil-

nīgi iznīcinot tās aizstāvjus-boļševikus.
Kā noskaidrojās iztaujājot gūstekņus
— šo apvidu aizstāvēt bija uzdots 245.

speciālai vienībai, kas sastādījās no

cietumniekiem. Visi viņi par zādzī-

bām, slepkavībām un citiem smagiem
pārkāpumiem bija saņēmuši ilggadī-
gus cietuma sodus. Pagājušā gada

beigās viņus sapulcēja Borovičos, kur

apmācīja kājnieku, dedzinātāju un

spridzinātāju amatā, pēc tam nosūtot

uz fronti. Par izcilus varoņdarbiem

viņiem solīts atlaist atlikušo soda mēru.

Pārtiku viņi esot saņēmuši vairāk un

labāku nekā citas karaspēka daļas.
Kā izteicās kāds no retajiem dzīviem

sādžas iedzīvotājiem — šie karavīri,
agrākie noziedznieki — aplaupījuši

sādžiniekus, noņemot tiem pārtiku, kā

ari izvarojuši sievietes.

Vidējā frontes sektorā vācu rokās

palīgi nonāca kāda apdzīvota vieta,

kas ilgāku laiku ar sivām kaujām gāja
no rokas rokā. Sādžā un apkārtne
saskaitīja vismaz 1400 kritušo boļše-
viku. Kādā citā vietā, pēc triju dienu

ilgām cīņām, vācu kājniekiem izdevās

ieslēgt un iznicināt kādu padomju ka-

raspēka grupu. legūtas tika 100 ra-

gavas, daudzas lauku virtuves, lielāks

vairums karamateriālu un munīcijas.

Frontes dienvidu sektorā boļševiki

trīskārtigi atkārtojot savus uzbrukumus

mēģināja atrast vācu aizsardzības lī-

niju vājāko vietu. Šos uzbrukumus

atvairīja kāda Silēzijas kājnieku vie-

nība. Prettriecienā šī vienība ieņēma
kādu svarīgu augstieni.

Londonas meli

DNB Rīga. Ir ļaudis, kuriem pa-

radums noklausīties ienaidnieka radio

ziņas, ir pārgājis asinis. Šo savu soli

tie nepārdomā, nesaprot, ka ienaidnieks

ar savām melu ziņām viegli var pa-

nākt šo cilvēku garīgā līdzsvara novir-

zīšanu sev vēlamā virzienā. Aizlie-

gums noklausīties svešus raidītājus nav

domāts orientācijas ierobežošanai, bet

tas ir darits vadoties no vēlēšanas ie-

robežot šo raidītāju melu un nepatiesu
. ziņu izplatīšanu.

Kā piemēru šādai melu propagan-

dai var minēt kaut vai to apstākli, ka

angļu un citi raidītāji jau daudzkārt

ziņojuši par vācu kaujas kuģa „Gnei-
senau" nogremdēšauu. Jau 9. IV 40.

Londona ziņoja, ka
B
Gneisenau" no-

gremdēts, bet 5. V 41. un 24. VII 41.

! savus melus atsauca, ziņojot, ka šis

kaujas kuģis saņēmis angļu lidmašīnu

.bumbu trāpijumus. Būtu jāpieņem, ka

vismaz pēc šiem trāpījumiem .Gnei-
i senau" ir smagi bojāts, bet 12. 11 42.

' tas lepni parādīja savas kaujas spējas,
: izbraucot cauri Lamanšas jūras šauru-

■ mam gar pašiem Anglijas krastiem.

Šis aktuālais ienaidnieka nepatie-

ļ sās propagandas piemērs pierāda, ka

tai nav citu nolūku• kā paralizēt aiz-

I mugures iedzīvotāju pretestības spējas

|un gribu. Ar šādiem pierādītiem me-

lu ofensīvas ziņojumiem praktiski pie-
rādīts, ka vācu raidītāju, it sevišķi
bruņoto spēku virspavēlniecības snieg-
tās ziņas ir patiesas un dod pietieka-

mu pārskatu notikumiem. Tādēļ ir

i skaidrs — ienaidnieka raidītāju noklau-

' sišanās un melu ziņu izplatīšana ir

: palīdzība ienaidniekam — un kā tāda

stingri sodāma.

Tiesā Francijas sakāves

1 vaininiekus

DNB Viši. 19. februāri Riomā

sākas tiesas sēde, kurā tiesās «Fran-

cijas sakāvē atbildīgos" — Daladjē,
Blūmu, Gamelēnu, Giju Lašambru,
Žakomē un izbēgušo Pjeru Ko. Visi

Francijas sagruvušās trešās republikas

bijušie valstsvīri un ģenerāļi apsūdzēti
ikā galvenie vainīgie Francijas lielajā

ļ sakāvē un kafa neveiksmē.

DNB Berlīne. No militāra

avota ziņo, ka Gibraltaras osta pie-
blīvēta ar bojātiem kara un tirdznie-

cības kuģiem, kas jau ilgus mēnešus

gaida uz iespēju tikt dokā izlaboša-

nai. Bojāto kuģu ievilkšana ostā

! turpinās, — tā Šinīs dienās ievikts

kāds angļu torpedkuģu iznicinātājs,

kas bija smagi bojāts ar lidmašīnas

bumbas trāpījumu. Ari lielāks kritušo

un ievainoto jūrnieku skaits atradās

i uz šī kuģa klaja.
DNB Tokio. Kā oficiāli ziņo,

! japāņu valdība nodevusi Ķīnas nacio-

ļ nālai valdībai Nankingā pārvaldīšanā
I agrākos angļu koncesiju apgabalus
; Tientsiuā un Kantonā.



Uzbūves darbs Austrumu apgabalā
DNB Riga. Kādā rakstā, k6

„Deutsche Zeitung im Ostland" pār-

ņēmusi no .Nationalsozialistische Mo-

natshefte", Austrumu apgabala reichs-

kommissars Lohse dod pārskatu par

Austrumu apgabalā līdz šim veikto

jaunuzbūves darbu:

Tālākai Austrumu apgabala poli-

tiskai, saimnieciskai un kulturālai at-

tīstībai pamats meklējams organiskā

augšanā. Mēs sargāmies no pārstei-

dzīgas rīcības un tikai soli pa solim

grozām agrākos iekārtojumus gadījumā,

ja varam to vietā dot jaunākus un

labākus. Daudz līdzšinējo likumu vēl

ir spēkā, ja tie nerunā pretim tagadē-

jiem apstākļiem, un tādēļ nav tikuši

ar maniem jeb ģenerālkomisāru rīko-

jumiem atvietoti. Jauno rīkojumu

lielāka daļa domāta boļševistiskās ie-

kārtas galīgai iznīdēšanai. Vietējās

pašvaldības viscaur aktīvi piedalās

pārvaldes darbā. Vācu pārvalde no-

zīmē politiskos mērķus un izved uz-

raudzību. Abu pārvaldības orgānu
sadarbība ir teicama. Ar to ir pa-
nākta tagadnes lielo darba uzdevumu

plānveidīga veikšana — vietējie iedzī-

votāji un viņu pārvaldes orgāni vis-

caur sajūt nepieciešamību spert visus

nepieciešamos soļus kopējā ienaid-

nieka — boļševisma — iznīcināšanai.

Ar vēl dziļāku izpratni tiek uzņemti
visi nepieciešamie rīkojumi saimnie-

ciskā nozarē, jo saprasts ir viedoklis,
ka personīgas intereses var tikt ievē-

rotas tikai tiktāl, cik to atļauj karave-

šanas nepieciešamība."

Ārzemju raidstaciju klausītājus

bargi sodīs
Neskatoties uz vairākkārtējiem brī-

dinājumiem, aizrādījumiem un rīkoju-
miem neklausīties ārzemju radio staci-

jas, vēl arvienu atgadās neapzinīgi

ļautiņi, kas vieglprātīgi šos rīkojumus

pārkāpj. Klausoties šos raidījumus,
kuros ir tik daudz melu ziņu, šie

ļaudis patiesībā sevi pieskaita mūsu

ienaidniekiem. Jo kas ienaidnieka

ziņas noklausās, dāvā tam uzticību un

izplata tās tālāk, tas palīdz ienaidnie-

kam. Kā valsts ienaidnieks un kaitē-

tājs viņš tāpēc bargi sodāms.

Ikvienam jāsaprot, ka tagad ne-

kāda vajadzība nav klausīties ārzemju
melu savirknējumus. Vācu raidītāju
sniegta informācija ir pilnīgi pietiekoša,
lai mēs arvienu būtu pareizi infor-

mēti. Tāpēc netikvien disciplīna, bet

arī mūsu politiskā nostāja un uzticība

prasa izvairīties no ārzemju raidījumu
klausīšanās.

Lai būtu vieglāk orientēties, kā-

dus raidītājus drīkst klausīties, šodien

sniedzam to sarakstu.

Aizlieguma pārkāpējus bargi
sodīs.

Raidītāji, kurus atļauts klausīties

Raidītajā nosaukums

E I

c §

> oa —

Garie viļņi:
Deutschlandsender 1571 191

Luksemburg 1293 232

Weichsel 1339 224

Vidējie viļņi:
Alpen 338,6 886

Berlin 356,7 841

Boehmen 269,5 1113

Bremen J95,8 758

Breslau 315,8 950

Danzig I 304,3 986

Danzig II 209,9 1429

Douau 325,4 922

Drezden 204,8 1465

Frankfurt/Main 251 119$

Freiburg 231,8 1294

Graz 235,5 1285

Hamburg 331,9 904

Kattowitz 345,6 BGB

Kaiserslautern 206,9 1429

Klaftenfurt 568,3 527
Koeln 455,9 658

Koenigsberg 291 1031

Leipzig 382,2 785

Linz 236,8 1267

Litzmannstadt 224 1339

Memel 216,8 1384

Muenchen 405,4 740

Posen 249,2 1204
Saarbruecken 349,2 859

Strassburg 240,2 1249

Stuttgart 522,6 574

VVien 506,8 592
Norddeutsche Gleich-

welle 225,6 1330

OstdeutscheGleichwelle 230,2 1303

Ostmaerkische
, 233,5 1285

Schlesische
„ 243,3 1231

Sueddeutsche
„

578 519
VVestdeutsche

„ 251 1195

Bez tam sekojošās raidstacijas:
Garie viļņi:

Bergen I 1064 282
Bodoe 1186 253
Friesland 1875 \qq

Izgriezt un uzglabāt*

Kauna 1961 153

Minsk 1442 208
Oslo 1154 260
Paris 1648 182

Tromsoe 1064 282

Tallin 1348 222,5

Vidējie viļņi:
Baranoviči 576,9 520

Belgrad 437,3 686

Bergen II 845,1 355
Bordeaux 219,6 1366
Bordeaux 255.1 1176

Bordeaux 278,6 1077
Bruenn 259,1 1158

Bruessel I 321,9 932

Bruessel II 410,4 731

Bruessel 111 483,9 620
Calais (Kalē) 515 582

Tartu 505 512
Drontheim 360,6 832
Finnmark 864,8 347

Frederikstadt 235,1 1276

Kuldīga 271,7 1104
Hamar 578 519
Hilversum I 415,5 722
Hilversum II 301,5 995
Krakau 293,5 1022
Kristiansand 476,9 629
Lemberg 377,4 795

Liepāja 209,9 1429
LiHe 247,3 1213
Madona 514,6 583

Moerisch-Ostrau 22,6 1348
Namsos 312,2 961
Nottodden 231,8 1294

Paris 274 1095
Paris 280 1064

£aris 312,8 959

Porsgrunn 245,5 1222

£rag 470,2 638
Rennes 288,7 1040
Rennes 9 431,7 695

238.5 1258
Rj uka" 222,6 1348
Smolensk

491,8 ' 610

Stavanger 352,9 850

Jurgal 283 1069
ra

u
476,9 629

VVarschau 219,6 1366
1w>lna 559 7 c,fi

Nodoms noslep-

kavot Vadoni

DNB Berlīne. Šeit publicēts
kāds sensacionāls dokuments, kas at-

klāj angļu slepenā dienesta — Intel-

ligence Service — nodomu noslepka-

vot Ādolfu Hitleru un ārlietu ministri

von Ribbentroppu. Šis dokuments at-

rasts bijušā Francijas ministruprezi-
denta Daladjē slepenās aktis un to kā

ziņojumu viņam rakstijis agrākais

Francijas sūtnis Holandē — Vitrols.

Kā no ziņojuma redzams, šāda slep-
kavības plāna ierosinātāji bija Holan-

des toreizējais ārlietu ministrs von

Klefens un angļu slepenais dienests,

kas, sazinoties ar Francijas sūtni Ho-

landē, mēģināja savu nodomu izveša-

nai iegūt ari Daladjē un Francijas val-

dības piekrišanu un atbalstu. ZASV

prezidenta Ruzvelta atbalstu un pa-

līdzību Klefens uzskatīja kā pašu par

sevi saprotamu lietu. Vitrola ziņo-
jums datēts ar 1939. g. 12. oktobri

un no tā skaidri izriet, ka Klefens par

mērķi stādīja Vadoņa un ārlietu mi-

nistra noslepkavošanu, Vācijas valdības

nobidlšanu pie malas — lai pēc tam

ar Jaunu valdību" varētu sadarboties

«vajadzīgā garā". Arī nacionālsociā-

listiskā iekārta esot .jāuzlabo" un jā-
izveido Pēc tam varētu

ievadīt sarunas, lai panāktu Polijas
valsts atjaunošanu — bez baltkrieviem

un ukraiņu apdzīvotiem apgabaliem
un PSRS ieņemtā apgabala, pievienot
Vācijai Dancigu un Silēzijas apgaba-
lus — kā arī lemt par Čekoslovaķijas
un Austrijas likteni, pēc izvestās tau-

tas nobalsošanas zem starptautiskās
kontroles.

Visi šie Klefensa un angļu sle-

penā dienesta plāni, saprotams, bija
vācu valdibai zināmi. Lai šos nodo-

mus pilnibā izdibinātu un noskaidrotu,
vācu SS drošibas dienesta ierēdņiem
uzdeva kā «vācu revolucionāras orga-

nizācijas* locekļiem stāties sakaros ar

angļu teroristisko organizāciju Hāgā,
Holandē. Šis uzdevums, kā zināms,
vaiņagojas ar panākumiem, jo angļu
slepena dienesta vadītājs ar līdzstrād-
niekiem un Holandes ģenerālštāba
virsniekiem, kas to pavadīja, iekrita

slazdos un tika apcietināti Venlo pil-
sētiņā, pie vācu-Holandes robežas.

PAZIŅOJUMS

par pilnpiena kartiņu atjau-
nošanu Tukumā

ļ 1. Pilnpiena kartiņas trešajam pe-
riodam izsniegs Pilsētas pārvalde (se-

i kretariāts) Jelgavas ielā 6, otrā stāvā,
; sākot ar 1942. g. 2. martu, ikdienas

no pīkst. 8 30—15.30.
2. Tiesības saņemt pilnpiena kar-

tiņas ir:

a) bērniem līdz pilniem 14 gadiem,
t. i. dzimušiem 1928. g. 9. martā
un vēlāk;

b) slimniekiem uz ārsta apliecības pa-
mata;

c) topošām mātēm, sākot ar 6. grūt-
niecības mēnesi, uz ārsta vai vec-

mātes apliecības pamata;
d) zīdītājām-mātēm lidz pilniem 5 mē-

nešiem pēc dzemdibām uz bērna
dzimšanas apliecības vai ārsta

resp. vecmātes apliecibas pamata.
3. Nacionalizēto namu pārvald-

niekiem jāiesniedz visu viņu pārzinā-
mos namos dzīvojošo un tur pierakstīto ļ
personu, kurām ir tiesībās saņemt piln-
piena kartiņas, apgādes grāmatiņas pie
noteikta parauga pavadzīmes.

Šādā veidā drīkst iesniegt slim-
nieku un māšu apgādes grāmatiņas
tikai kopa ar vajadzīgām apliecībām.
Ja apgādes grāmatiņā ierakstītā adrese
nesaskan ar faktisko vai arī slimnieka
vai matēs (topošās un zīdītājas) ārsta
resp. vecmātes apliecība ar derīguma
termiņu pāri 1942. g. 8. martam jau
iesniegta pilsētas pārvaldē, tad tādas
apgādes grāmatiņas nav jāiesniedz caur

pārvaldniekiem, bet attiecīgai perso-

; nai jāierodas pārvaldē tieši, līdzņe-
ļ mot pasi.

4. Privāto namu iedzīvotājiem
savas apgādes grāmatiņas jāiesniedz
līdz ar vajadzīgām apliecībām tieši

i pilsētas pārvaldē. Jaunās pilnpiena
i kartiņas viņi saņems uz vietas.

5. Apgādes grāmatiņas un aplie-
cības namu pārvaldniekiem un privāto
namu iedzīvotājiem jāiesniedz sekojoši
pēc grāmatiņu īpašnieku uzvārdu sā-

ļ kuma burtiem :

ļ 2. martā — ar uzvārdu sākuma bur-
tiem A, B, C, Č, D, E.

'3. martā — ar burtiem F, G, G H

I, J, X, Ķ.
'

4. martā — ar burtiem L, Ļ, M N

Ņ, O, P, R.

5. martā — ar burtiem S, Š, T U
v, z, ž.

Norāditā kārtība stingri jāievēro,

Ijo dokumentus pieņems tikai noteik-

-1 tajās dienās. Citās apgādes nozarēs

i publiku minētās dienās nepieņems un

1 lietas nekārtos.

6. Nacionalizēto namu pārvald-
I niekiem jāierodas norāditā laikā sa«

' ņemt apgādes grāmatiņas un piena

kartiņas un tās nekavējoties jānodod

īpašniekiem pret parakstu uz pavad-
zīmes 2. eks.

7. Pēc piena kartiņu saņemšanas

īpašniekiem jāuzraksta uz tām vārds,
uzvārds un adrese un jānodod savam

piena veikalam I pasūtijuma zīmes

1 nogriešanai.
Tukumā, 1942. g. 21. febr.

B. Rozenbergs,
Tukuma pilsētas vecākais.

Fr. Bērziņš,
sekretārs.

Aizrādījums neatļautas
tirdzniecības lietā
Ir novērots, ka uz ceļiem un ic-

: lām uzplaukst maiņas tirdzniecība starp
vietējiem ražotājiem un caurcjošārn
karaspēka daļām.

Apgabala komisāra uzdevuma

aizrādu vietējiem iedzīvotājiem, ka

1speķa, sviesta, gaļas, krējuma, olu un

' putnu pārdošana vai izmaiņa pret ci-

tiem produktiem ir aizliegta un so-

tdāma. Pret pārkāpējiem spers vis-

stingrākos soļus, event. pat piemēros
cietuma sodu vai mantas konfiskāciju.

Tukumā, 1942. g. 21. febr.

B. Rozenbergs,
Tukuma pilsētas vecākais.

Tukuma apr. pagastu
valdēm

Izpildot Komunālā departamenta
š. g. 13. febr. rīkojumu Ka 55, pazi-
ņoju pagastu valdēm zināšanai un tā-
lākai rīcībai sekojošo:

Saskaņā ar Lauku komandantūras

p. g. 2. septembra rīkojumu aizliegts
pārdot vai slepeni dot krievu kara-

gūstekņiem maizi vai citus pārtikas
līdzekļus vai priekšmetus, kā ari vis-
pār aizliegta katra satiksme ar tiem.

Šajā sakarībā iedzīvotāji savlaicīgi jau
tika laikrakstos brīdināti augšminēto
Lauku komandantūras rīkojumu uz

visstingrāko ievērot.

Attiecībā uz karagūstekņiem, kas

atsvabināti no gūstekņu nometnēm,
ģeneralkomisārs Rigā (II c. nod.), sa-

ziņa ar tirdzniecības departamentu, pa-
skaidro, ka minētais p. g. 2. septem-
bra Lauku komandantūras rikojums
tiem nav piemērojams, jo atsvabinātie

vairs nav karagūstekņi
Visiem pārējiem karagūstekņiem

augšminētais rīkojums paliek spēkā
un tiem nedrīkst pārdot itnekādas

preces; varētu vienīgi no pašu gūstek-
ņu nometņu veikaliem (kantīnēm).

A. Banga,
Tukuma apr. vecākais.

A. Bērziņš
sekretārs.
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Grāmatas
pērk visās valodās Pētera Mērnieka
grāmatnīca, Tukumā, Hermanna Od-

ringa (bij. Zigfr. Meierovica) ielā 4.



Ko vēl darīsim cietušo bērnu un māšu labā
Vietējās pašvaldības, Tautas palī-

dzības apriņķi un iecirkņi un Tautas

Labklājības ģenerāldirekcija noorgani-
zējušas jau dažāda veida palīdzību
cietušām ģimenēm. Palīdz ar drēbēm,

malku, produktiem, naudas līdzekļiem,
novietojot bērnus iestādēs. Daudzas

cietušās ģimenes pakāpeniski ari pa-

šas nokārto labvēlīgāki savus apstāk-
ļus s aizvesto un nogalināto sievas

atrod darbu, bērnus nodod bērnu

dārzos vai citās iestādēs. Bet ari

šādā veidā nokārtojoties ģimeņu ap-
stākļiem, minētām ģimenēm paliek
vēl dažādas vajadzības, uz kuram

mums jāgriež vērība un jānāk palīgā
tās nokārtot. Daudzām mātēm, kad

tās dabū darbu, nav neviena, kas uz-

rauga mazākos bērnus, kuri vēl nevar

apmeklēt bērnu dārzu un skolu. Dau-

dzos gadījumos mātes darba laiks ir

garš, un ari vecākie bērni, no skolas

pārnākuši, neprot izpalīdzēties ar pus-
dienu. Nav, kas sameklē pa veika-

liem normētos un nenormētos pro-
duktus un citas iegādes.

Nāks drīz pavasaris, un cietušām

mātēm būs jāapkopj vienām pašām
ari ģimeņu dārzi vai saimniecības, ko

viņas agrākos gados apkopa kopā ar

viru vai citiem pieaugušiem tuvinie-

kiem, kuru tagad pietrūcis. Un nā-

kamā vasara prasīs visu spēku pie-
spiešanos, lai katra ģimene uzkrātu

sev lielākas rezerves. Vajaga sagādāt
ari kurināmā krājumus nākamam ap-
kures periodam, pavairot putnu au-

dzēšanu v. t. t. Te visur vajadzīgi
izpalīgi cietušām ģimenēm, gan ar

darba spēku, gan ar materiālu, kusto-

ņiem v. t. t. Tāpēc laba katra darba

roka, kas nāk palīgā cietušām un

trūcīgām ģimenēm, vienalga, vai tāds

palīgs var tikai palīdzēt kādas stun-

diņas pie šo ģimeņu mazajiem bēr-

niem, jeb tas palidz viņai ari virtuvē,

dārzā un druva, vai ari var izlīdzēt

I viņai ar zirga dienām, putniem, olām,
sēklām.

Tautas palīdzības organizācijām,
īpaši pilsētās, tāpēc nav jādomā tikai

par naudas pabalstiem, bet jāatjauno
un jāizlidzina robi šo ģimeņu pašu
ražošanas spējās. Laikus jāreģistrē
un sīkāk jāpārbauda, kāda veida izpa-
līdzība katrai ģimenei vajadzīga un

piemērota.
Nav jāgaida, kamēr &imenes

jgrieža» palīdzības iecirkni, mums

pašiem jāuzmeklē tie ļaudis, par
kuriem zinām, ka tie ir cietuši,
jo daudzreiz viņi ne labprāt grib
radīt uz aru savu trūkumu, bet
labāk lēnam sadrūp zem dzīves

smaguma. Un ja arī cietušais vai

trūcīgais meklē palīdzību, dažu labu

reizi viņš pats isti neapsver jeb ne-

aptver, kas viņam tas vajadzīgākais
un labākais uu kā sev labāk palīdzē-
ties. Te mums visiem jānāk palīgā
ar saviem piedzīvojumiem un dzīves

gudrību. Daudzkārt pareizs norādī-

jums vairāk vajadzīgs ka pabalsts.
Pavasari un vasarā nopietns jau-

tājums būs ari cietušo un trūcīgo ģi-
meņu bērnu izvietošana vasaras atpūtā.
Vārgākos bērnus un pēc iespējas ari

mātes paredzēts novietot vasaras ko-

lonijās, tomēr tagadējos apstākļos
nevarēs diezin cik plaši noorganizēt
šis kolonijas. Bet pēc bargās, pilsētu
mūros pārciestās, ziemas ļoti daudziem

bērniem vajadzēs saulites un atpūtas
lauku dabā.

Tāpēc Tautas palidziba griežas
ar sirsnigu lūgumu pie lauku mātēm

un tēviem, kas mīl bērnu čalas un

grib sasildīties pie viņu dzīves prieka,
atvērt savas durvis un sirdis likteņa
piemeklēto ģimeņu bērniem, uzņemot
viņus pa vasaras laiku savā pajumtē
un uzturā.

Kaut gan lauku apstākli ari pa-
likuši šaurāki, tomēr rocibas pietiks
kada bērna izmitināšanai, jo kur pa-
ēd 6 vai 7 cilvēki, tur paēd arī 7 vai

8. Ja grūtos apstākļos svešumā nikst

lielinieku aizvestie mūsu labākie pil-
soņi, tad mūsu pienākums vismaz

viņu palikušos bērnus izraut trūkuma

žņaugiem un izveidot viņus par kriet-

niem, spēcīgiem cilvēkiem. Vēl vairāk

tas sakāms par to ģimeņu bērniem,
kuru aizgādnieki savu galvu nolikuši

cietumos vai frontē, cinoties pret aziā-

tisko barbarismu.

Daudzi no tiem, kas labprāt pie-
ņemtu citu bērnus audzināšanā, grib
tos dabūt tūliņ adoptēšanai, iegūt pil-
nīgi par saviem Šāda vecāku vēlē-

šanās ir saprotama, bet tagadējā
laikmetā šis apstāklis nedrīkst būt

izšķirošais. Mums jābūt gataviem
upurēt kautko ari tad, ja mums no

tā nav tieša ieguvuma, apzinoties, ka
labu pilsoņu uzaudzināšana ir iegu-
vums visai tautai. Un pieņemot bērnu

audzināšanā ari uz laiku, mēs tuvāk

iepazīsimies ar attiecīgo ģimeni, sa-

draudzēsimies un mantosim varbūt

tikai lielu savstarpēju uzticību, ka var

piepildīties ari mūsu vēlēšanās, ar

laiku pārņemt bērnu pilnīgi par savu.

Kas būtu gatavi kādu cietušas

vai trūcīgas ģimenes bērnu pa vasa-

ras mēnešiem pieņemt izmitināšanai,
lūdzam par šo gatavību paziņot savai

pašvaldībai,-kura minētos pieteikumus
nodos tālāk Tautas palīdzībai. Var

pieņemt ari bērnus kopā ar mātēm,
kas nav saistītas darbā. Tāpat ari

tie, kas vēlētos ar darba spēku vai

materiāliem izpalīdzēt kādai cietušai

dzimtai, var pieteikties Tautas palīdzī-
bas vietējos iecirkņos, kādi ir pie
katras pagasta vai pilsētas valdes.

Tautas palīdzības Mātes un bērnu

aizgādības sekcija.

Audzēsim tabaku

katrā saimniecībā
Ir pienācis laiks padomāt, kā smē-

ķētāji sevi nodrošinās ar tabaku. Ir

kara laiks, kur katrs frontes virs ir

pirmā vietā, tāpēc smēķētājiem, kam

tas iespējams, tabaka jāaudzē pašiem.
Paši izaudzējot un pareizi sagatavojot,
ikviens iegūst pirmklasīgu tabaku un

bez tam daudz būs padarīts spekulantu

apkarošanā, jo vienkārši tabakas
n

bo-

dīte" vairs neatmaksāsies.

Tabaka ir viengadīgs augs un Ei-

ropā ievesta 16. g. s. Pirmais viņu
sācis audzēt franču sūtnis Lisabonā

Žanis Nikots, kāpēc ari viņam par

godu tabaka nosaukta
B
Nicotiona".

Par labākām un ražīgākām ir izrādī-

jušās Virginijas, Gundi, Sultāns v. c,

ražojot no 1 pūrvietas 300—400 kg.
Labi noderīga ir silta un saulaina

vieta, aizsargāta no ziemeļu un ziemeļ-
rietumu vējiem. Slīpa nogāze uz

dienvidiem vēlama, jo te zeme vairāk

iesilst. Labākā ir mālainā smilts, ba-

gāta ar trūdvielām, kura iepriekšējos

gados mēslota. Daudz slāpekļa, svaigi
mēsli, virca mazina tabakas degšanu,
bez tam piedod nelabu smaku.

Mēslojums vidējā zemē būtu uz

1 ba apnf. 80 vezumu komposta vai

satrūdējušu mēslu, 250 kg sērskābā

kālija (30 proc. kālija sāls vietā), 10

kv malkas pelnu un 180 kg superfos-
fāta; sākumā var piedot ap 80 kg slā-

pekļa mēslu.

Izaudzēšauas panākumi daudz at-

karājas no labi sagatavota un spēcīga
dēsta. Dēsta sagatavošanai paiet 2—

2,5 mēneši. Sēšanu izdara marta vidū

kastītēs siltumnīca vai lecektis. 1 gramā
ir 8 — 10.000 sēklas graudiņu un var

apsēt 2 kv m. Sēklas ir ļoti smalkas,

kāpēc tās piespiež ar dēlīti un apra-

sina. Pēc 3—4 nedēļām stādiņi jā-
pārpiķē lecekti 5X5 cm attāli. Līdzīgi
dēstu var sagatavot mazākos apmēros
istabā, sējot kastītēs un tur ari izpi-

ķējot. Kad nav vairs paredzamas sal-

nas, tabaku var izstādit ārā. Pirms

stādīšanas zemi rūpīgi sagatavo, pēc
izstāda vai nu dobēs vai uz lidzena

lauka 40X40 cm. Pēc izstādīšanas

aplej. Tad pēc katrām 2 nedēļām
lauks jāirdina ar planētu, bet ap stā-

diem jāapkaplē. Vēlāk, aplejot stā-

dus, tos aprušina mazliet ar zemi, lai

stingrāk turētos zemē. Kad apm. jū-
lija vidū sāk rādīties pirmie ziedu

pumpuri, tabakai jānogriež galotnes,

atstājot uz 10-12 lapām, t. i., lai

gūtu pilnīgāku ražu un ātrāku ienāk-

šanos. Ja lapu padusēs attīstās sānu

atvases, tās izgriež, lidz ko parādās,
lai veltīgi neatņemtu barības vielas.
Novākšana iekrīt apm. augusta otrā

pusē, kad lapas paliek ' dzeltēnzaļas,

aptaustot ir lipīgas un vakaros izdod

medainu smaržu. Novāc pakāpeniski,
vispirms apakšējās, tad vidējās un bei-

dzot augšējās. Novākšanu izdara sausā

laikā bez rasas.

Ziepes izvāra ar pelnu sārmu

O. N. Aizpute. Apriņķa agro-
nomiskā biroja instruktore Rāva notu-

rējusi vairākās vietās ziepju vārišanas

kursus, apmācot namamātes, kā bez

ziepakmeņa ar pelnu sārmu izvārīt

ziepes. Minētie kursi radījuši ļoti lielu

interesi un tādi tiks sarīkoti ari turp-
māk.

Brīnumi virtuvē

Miera laikos, kad visa kā ir pār-
pilnība, cilvēki nemaz nepadomā, ka

daudz ko ari ikdienišķā dzīvē varētu

darit citādi, lai izlietotu mazāk līdzek-

ļu, bet iznākums būtu tikpat labs. Ta-

gad kara apstākļi radījuši pārmaiņas,
kurām neviens nespēj izbēgt, kuras

katram cilvēkam jāņem vērā. Tad nu

ari visai bieži dzirdams nepatīkamais
jautājums:

.
Kā tas ir iespējams, ka..."

Un sevišķi bieži šis jautājums paceļas
mājsaimniecībā, jo taisni pārtikas jau-

tājums ir tas, kur latvieši pieraduši pie

pārpilnības un kur pārmaiņas visvairāk

jūtamas. Mājsaimniecēm tad nu pa-

līgā nāk gan laikraksti, gan žurnāli,

sevišķi B
Mana Māja", kur lasāms ne

viens vien labs padoms. Bet parasta
lieta ir tā, ka izlasīts vēl nav izdarīts.

Vienmēr novērojama tāda kā neticība,
kā slinkums pašam par lasito pārlieci-

nāties, jo tā jau ir tikai tāda grāmatu

gudrība. Un — cik tad ari ir, kas

vispār žurnālus lasa?

Jau daudz stiprāks iespaids ir kur-

siem, kas tagad tik bieži notiek visos

pagastos. Tam, ko pats ir ar savām

acīm redzējis un līdzi vairs

nevar neticēt, par tā lietderību nav

vairs šaubu.

Vānes baznīcā pirms dievkalpoju-
ma sākuma ģērbkambarī ienākušas sa-

sildīties vesels pusducis vecāku dāmu,

pēc visa spriežot saimnieces. Starp
citu runa neviļus negriežas uz māj-
saimniecību. Viena sāk stāstīt:

B
Juma

vajadzēja redzēt, cik gārdu maizi iz-

cepām kursos. lenesām pagasta valdei

nogaršot, tie galvas vien nogrozija:
mīksta, salda, dzeltena".

„Jā, ko tad nevar izcept, ja tikai

ir ko klāt likt; bet kur tad šajos lai-

kos lai to ņem?" cita iekrīt valodā.

.Nekas nebija likts klāt: ne cu-

kurs, ne zafrans, ne piens, ne ūdens".

,Taš nu nevar būt, to mēs neti-

cam, ka bez cukura, bez piena, bez

ūdens var izcept saldu baltmaizi?

Nē, nē, to mēs neticēsim ne-

kādi" Saceļas vesela protestu vētra.

Kad nu gudriniece savu noslēpumu
atklāj, pārējās mutes vien ieplēš.

„Jā, tā jau gan varbūt var, to var

ticēt gan. .

Tika vēl pārrunāti dažādi svarīgi
ikdienas jautājumi, ko kursos iemācī-

jušies savādāki, šiem laikiem piemēroti
izdarīt: par pankūku cepšanu parās-

tajās pannās bez taukiem, par ziepju
vārīšanu bez ziepju sāls v. t. t. Viss

tas mācits kursos vienā dienā.

17. un 18. februāri Vānes pagas-
ta Pūpolos atkal tika sarikoti kursi

ziepju vārišanai bez ziepju sāls. Latv-

ju sievietes 1 Neesiet kūtras un izman-

tojiet katru izdevību krāt šis noderīgās
zināšanas. Ja ari viena, otra lieta vēl

šķiet nevajadzīga, tad jau drīz vien tā

var kjūt nepieciešama, jo karš vēl nav

beidzies. Taisni no jums ir atkarigs,
cik daudz ģimenes uzturā citiem ģi-
menes locekļiem jūtams kara laiku ie-

spaids. Jo jūs labāk pratīsiet savu

pienākumu, jo neērtības būs mazāk

jūtamas, ģimenē valdis prieks un lab-

sajūta. Apmeklējiet mājsaimniecības
kursus! —ris.

Pacelsimies augstāk. . .

Edvarts Tūters

(Lielāļ Lūdzamā dienā)

Pacelsimies augstāk —-

Sirdi, savā dzīvē,
Lai vēl košāk plaukt var

Mūsu gara brīve.

Aparot šis druvas,
Kopjot zemi šo,

Ilgots tiek tai guvums —

Mūžiba ko dod.

— Sīkām rūpēm pāri,
Kas spēj pacelties,
Liks tam mirdzēt tāli —

Visu valdnieks Dievs.

Dzirciema patērētāju b-bas darbs

*■ Dzirciema patērētāju biedrība

jau vairāk kā divi gadu desmitus ap-

gādā savus pagastniekus un ari kai-

miņus ar precēm, cik to apstākļi kuru
reizi atļāvuši. Pēc smagiem saimnie-

ciskiem sarežģījumiem, kad zaudēju-
mus bieži vien sagādāja vieglprātīgi

veikalveži, ir bijusi pat vēlēšanās pa-

tērētāju biedrību slēgt, lai izbēgtu no

zaudējumiem. Pēc visām grūtibam
Dzirciema patērētāju biedrība tomēr

arvienu palikusi uzvarētāja. Gan šau-

rie apstākļi un ierobežotās iespējas nav

biedrībai jāvušas izvērsties par moder-

nu veikalu, tomēr sasniegts puslīdz
stabils materiālais stāvoklis un atziņa
patērētājos, ka patērētāju biedrība kalpo
iedzīvotāju ērtībām un labklājibai.
Pēdējā laikā nokārtota ari amatnieku

un citu bezzemnieku apgāde ar uz-

tura produktiem no veikala. Patērē-

tāju bicdriba uzpirkusi arī maizes la-

bību, aiztaupot ražotājiem tālo ceļu uz

Tukumu vai Kandavu.

patērētāju biedrības interesēs būtu

jāatgādina visiem biedrības biedriem

papildināt pamatpajas iemaksu līdz

pilnai vērtibai, t. i. lidz RM 5.— un

papildināt savu lidzdalību bez pamat-
pajas vēl ar 10 papildus pajām. Pa-

tērētāju ieguldītie brīvie naudas līdzekļi

kopējā saimnieciskā uzņēmumā veici-

na pagasta saimnieciskā spēka pieaug-

šanu, kas ir nepieciešams un pašrei-

zējā saimnieciskā stāvoklī, kad katram

ir pietiekoši brīvu naudas līdzekļu,
ari bez sevišķām pūlēm izpildāms pie-
nākums. Laiks būtu sākt Dzirciema
saimnieciskos pasākumus nostiprināt,
lai kādreiz pagasta organizācijas va-

rētu realizēt paputējušo biedrību nama

celšanas lietu. Šāda nama trūkums

traucē visus derīgos pasākumus, kuri
veiktos bez grūtibām, ja sapulcēm un

sanāksmēm būtu pieejamas telpas.
Varbūt ari šai ziņā pārdzīvotie

vēsturiskie notikumi būs snieguši dzir-

ciemniekiem mācību, ka tikai vienība

kaldina panākumus.
Neaizmirsīsim nekad, ka dots de-

vējam atdodas I Kad ciņas austrumos

beigsies, drupas būs jāatjauno. Mums

tas jau iespējams tagad. Jo kad ra-

disies iespējas atvērt atkal otru patē-
rētāju biedrības nodaļu, tad to veikt

spēcīgai un ar pašas kapitālu bagātai
biedrībai būs daudz vieglāk. Tāpēc,
dzirciemnieki, būsim tālredzīgi un krā-

sim jau tagad lidzekļus savā kopdar-
bības organizācijā, kurai citu mērķu
nav, kā tikai sava pagasta labklājība!
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Japāņi Holandes Timorā

DNB Tokio. No ķeizara gal-

venās nometnes ziņo, ka 20. febr.

agrā ritā japāņu armijas un jūras

karaspēks izcēlis desantu Holandes-

Timoras galvas pilsētas Koepangas
tuvumā. Tāpat desants, izcelts portu-

gāļu Timoras galvas pilsētas Deli ap-

kārtnē. Oficiāli paziņots, ka pēc

zināmu stratēģisku mērķu sasniegša-

nas japāņu karaspēks Portugāles teri-

toriju atstās — tādējādi atzistot por-

tugāļu teritorijas neaizskaramību.

Japāņu lidmašīnas 19. februārī

uzbruka Buitensorgas lidlaukam dien-

vidos no Javas salas galvas pilsētas

Batavijas. 27 Savienoto valstu un

Holandes Indijas lidmašīnas tika no-

gāztas jeb iznicinātas uz zemes.

Pēc ziņām no Singapuras, lidz

šim saskaitīti 40 lielgabali, 50 gaisa
aizsardzības lielgabali, 5000 visāda

veida satiksmes līdzekļi, kā ari liels

daudzums cita karamateriāla, ko ja-
pāņu karaspēks ieguvis ieņemot Sin-

gapuras pilsētu.
Atkal ministru maiņa

Anglijā
DNB Amsterdama. Kā no

Londonas ceturtdien ziņo, Anglijas
karalis nozīmējis angļu jauno ministru

kabinetu sekojošā sastāvā: ministru

prezidents, pirmais lords un aizsardzī-

bas ministrs — Vinstons Čerčils; do-

miniju ministrs — Klements Etlī;

lords-zīmoga glabātājs un apakšnama

vadītājs — sers Stafords Krips; valsts

padomes prezidens — sers Džons

Andersons; ārlietu ministrs — Anto-

nijs Idens; valsts ministrs — Ofcvers

Litletons; darba un nacionālā dienesta

ministrs — Ernsts Bevins. Visi augš-
minētie ministri ietilps kara kabinetā.

Darba dienesta kandi-

datu ievērībai

Brīvprātīgiem darba dienestam,
ierodoties uz komisiju š. g. 27. febru-

ārī, pīkst. 8, noliegts ņemt līdzi reibi-

nošus dzērienus un ierasties iereibušā

stāvokli.

J. Zeltiņš,
Tukuma apr. priekšnieks, atr. pl.-ltn.

Tāpat jāatgādina ņemt lidzi iekš-

zemes pasi un visus dokumentus, kas

pierāda personibu, izglitibu un arodu.

Kas nēsā brilles, jāņem lidzi ari

briļļu receptes. Vi9icm kandidātiem

katrā ziņā muguri jābūt tīrai veļai.
Apskate ilgs apm. lidz pīkst. 16.

Tukuma strādājošo sanāksme
Tukuma darba vietu vadītāji un

strādājošie svētdien Viesigā biedrībā

pulcējās plašā sanāksmē, lai uzklausī-

tu Rīgas darba pārvaldes Tukuma

nodaļas vadītāja Ackela norādījumus.
Sanāksmi Tukuma pils. vecākā uzde-

vumā atklāja pilsētas valdes loceklis

2. Mitenbergs.
Ackels norādīja, ka cilvēka darbs

nacionālsociālistiem ir svarīgākais. To

kārtot ir arī darba pārvalžu uzdevums.

Tam nolūkam ierīkoja kartotēku sis-

tēmu. Visiem strādājošiem vajadzēja

reģistrēties; kad tomēr ne visi to

darīja, bet turpināja pavadit laiku bez

darba, vajadzēja talkā nākt policijai,
dažus novietot piespiedu darbos un

sodīt. Sl rīcība citiem neai

giem lai ir brīdinājums.

Daži domā, ka Darba pārvaldē

var izšķirt visus šikos strīdus. Nē,

tie jāizšķir uzņēmuma vadītajam! Kas

to nespēj, tas nevar savu amatu

ieņemt. — Tālāk runātājs pieskārās

Reichskomisāra pag. g. 22. dcc. rīko-

jumam par līgumu slēgšanu, to uz-

teikšanu v. t. t.

Noslēgumā Ackels izteica pārlie-

cību, ka vienotā darbā izpildīsim visus

mums uzliktos pienākumus.

Sanāksmi ACS Zemgales apga-

bala pārstāvja vārdā apsveica Tukuma

apr. arodb. pārstāvis R. Losmanis.

PAZIŅOJUMS
par apavu iegādes atļauju iz-

sniegšanu Tukumā.

Apavu iegādes atļaujas skolnie-

kiem, kas februāri piešķirtas uz lidz

šim iesniegtiem pieprasījumiem, iz-

sniegs Pilsētas pārvalde (sekretariāts)

Jelgavas ielā 6, otrā stāvā, zemākmi-

nētās dienās, no pīkst 8.30—15.30:

23. febtuāri — pieprasītājiem
ar uzvārda sftuma burtiem no A—G;
24. februāri - no H—L; 26. feb-

ruārī no M —R; 27. februārī no

S-Ž.

lerodoties pēc iegādes atļaujām,

stingri jāievēro noteiktā kārtība un

jāņem līdz apgādes grāmatiņas.
Par apavu iegādes atļauju pie-

šķiršanu pārējiem pieprasītājiem iz-

ziņos atsevišķi, izliekot paziņojumu
pie pilsētas pārvaldes nama.

Aizrādu turpmākai ievērībai, ka

atļauju pieprasījumus apavu un tek-

stilpreču iegādei var iesniegt tikai

pilngadīgas personas resp. bērnu

vietā — vecāki vai aizbildņi.
Pieprasījumu veidlapas jāizpilda

rūpīgi, atbildot uz visiem jautājumiem.
Nepilnīgi izpildītos pieprasījumus ne-

ievēros.

Tukumā, 1942. g. 21. februārī.

Fr. Vālodze,
Pilsētas vecākā vietnieks.

Tukuma dzīve

Groziņu vakaru

Uzlabojas satiksme ar Rīgu
„Sarkanais tauriņš**

Pasažieru vilciens, kas līdz šim

bija apgrozibā starp Ķemeriem un Rī-

gu, sākot ar 24. februāri atiet no Tu-
kuma 11. Ši vilciena lietošanai notei-

kumi pagaidām tie paši, kā līdzšinējā

preču-pasažieru vilciena braucējiem, t. i.,
braukšanai jādabū atļauja no vācu ko-

mandantūras vai policijas un ar to jā-

griežas Tukums II stacijā pie dzelzce-

ļa virsnieka. Sagaidāms, ka turpmāk
ši vilciena lietotājiem izsniegs atļaujas

ilgākam termiņam, kā tas jau ir Rīgas
Jūrmalā.

Vilciens no Tukuma II atiet pīkst.

4.40, no Tukuma I pīkst. 4.f>4 un Rī-

gā pienāk pīkst. 7.14. No Rigas atiet

pīkst. 18.10, Tukumā I pienāk pīkst.
20.27 un Tukumā II — pīkst. 20 42.

ceturtdien, 19. febr. «Tukuma Ziņas*
redakcijas telpās bija sarikojusi Tautas

palīdzības teātra trupa. Vakarā pulcē-
jās trupas aktieri, sporta b-bas dubult-

kvarteta dziedātāji un Tautas palīdzī-
bas valde. leradās ari apriņķa pr-ks
J. Zeltiņš, pilsētas vecākais Dr. B. Ro-

zenbergs, iec. pr-ks L. Uijerts v. c.

Groziņu vakars noritēja īsti latvis-

kā priekā un sirsnībā. Galda runā
rež. Zviedris izteica pateicību pilsētas
vecākam un .Tukuma Ziņas" redakto-

ram par teātra darba sekmēšanu. At-
bildot red. E. Štāls izcēla, ka teātra

trupas darbs un šis vakars atkal stip-
rina un ceļ mūs mūsu latviskā garā.
Tautas palīdzības valdas vārdā runāja
ārsts Kļaviņš Tikai veļā vakara stun-

da, izskanot pēdējām tautas dziesmām,
sanāksmes dalībnieki šķirās.*

Tā sauc nākošo komēdiju, kuru
skatīsim Tukumā, 8. martā Tautas pa-
līdzības drāmatiskās trupas izpildījumā.
Šī 3 cēlienu komēdija pilna dažādu

pārpratumu un komisku situāciju un

tādēļ sola katram apmeklētājam jautru

atpūtas brīdi. Lugu iestudējis režisors
Jānis Zviedris, kurš arī tēlos fabrikanta

Paipalas lomu. Biļetes sākot ar otrdienu,
24.. februāri dabūjamas grāmatnīcā'
Hermana Gčringa ielā 7 pie Ekmaņa
kunga. Tani,'pat sarīkojumā paredzēts

priekšlasījums paržidisma lomu vēsture.

ŠACHS

Arodbiedrību Centrālās Savienības

koinisāriskā vadība organizē ACS

„Atpūta un dzivotprieks" meistarsa-

cīkstēs šachā.

Meistarsacīkšu kārtī ba.

I kārta. No š. g. 15. II -30. 111.

1) Priekšsacikstes rīkojamas darba

vietās kā atsevišķu darba vietu meistar-
sacīkstēs (Ja darba vietu meistari jau
būtu zināmi, tad šis sacīkstes var ari

nerīkot). Tiem šachistiem, kam savās

darba vietās meistarību nebūtu iespē-

jams izcinit mazā dalībnieku skaita

dēļ, noorganizējamas atsevišķas grupas
pie pilsētu arodbiedrību pārstāvniecības.

2) Pilsētu meistarsacīkstēs izcīnā-

mas grupās (6—B spēlētāji) ar finālu.
II kārta. No š. g. 1 IV—l2. IV.

1) Apgabala meistarsacīkstēs starp pir-
mās kārtas uzvarētājiem.

2) Apgabala meistarsacīkšu uzva-

rētāji savukārt varēs sacensties ar Rigas
meistarsacīkšu uzvarētājiem ACS .At-

pūta un dzivotprieks" meistartituļa
iegūšanai.

No dalibniekiem ņemama dalības

nauda RM 1. —

no personas, kas

izlietojama pilsētu un apgabala meis-

tarsacīkšu izdevumu segšanai.
Darba vietu arodbiedrību pārstāv-

jiem (kur tādu nebūtu, darba vietu

vadītājiem) uzdodu:

1) reģistrēt savu darba vietu šacha spē-
lētājus; 2) izraudzīt, kur vēl nebūtu, darbavietu

Sacha vadītājus i šai gadījumā ari sacikšu vadī-
tājus; 3) nekavēj o t i c s iesniegt Tukuma

arodbiedrību pārstāvniecībai a un b punktos
minētas personas apstiprināšanai; 4) organizēt
un kārtot darba vietu meistarsacīkstēs. Darba
vietu meistarsacīkstēs Izvedamas līdz §. g. 7.

martam; 5) par sacīkšu gaitu sastādīt protokolu
un ar darba vietas arodbiedrību pārstāvjaīresp.
darba vietas vadītāja) un sacīkšu techn. vadītāja
parakstiem, atzīmējot duba vietās ACS .At-
pūta un dzivotprieks" šacha meistarību darba
vietām ieāvušas komandas dalībnieku sastāva.

Ja darba vietās meistarības izcīnu nav

lespējams izvest mazā dalibaieku skaita
dēļ, šachistiem, kas meistarsacīkstēs tomēr

vēlētos piedalīties, jāpiesakās Tukuma
pilsētas arodbiedrībupārstāvniecība. Viesīgi
b-bā līdz š. g. 7. martamno p'akst. 12—16.

V. LONFELDS,
Tukuma pil. arodb-bu pārstāvis.

Atbild, redaktors EDUARDS STALS
Izdevējs: Tuituma pilsēttss un apriņķa

lauku pašvaldības.
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Kopvecums 45 Adresēt L,:ik, Ipasumn, meklc. dzjves dra n
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40—.-)0 g. v. Vēstules ar īsu dzīves un nanim.
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