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N2 1. Otrdien, 1941- g. 6. janvārī 12. gads

Mēsaugsim

Eduards Štāls.

Gadu mainā pats mazākais cil-

vēks jūt mūžības elpu ap sevi plan-

doties; ikviens ir paradis šinī bridi uz

laiku noslēgties sevi — skatities no-

ietā ceļā un minēt, ko dos nākamība,
kas kā zelta migla viz priekšā.

Ja latvieši skatās atpaka], tad

viņi redz briesmas, kādas nav pārdzī-

vojusi vēl neviena mūsu tautas ģene-

rācija — mūs kopā ar mūsu lfkteuņ
biedriem — leišiem un igauņiem,
aziātu un žīdu boļševisms gribēja
vienkārši nocirst kč kokus, kas nelie-

cas visstiprākai vētrai.

Bet mūs atsvabināja Eiropa;

un mēs paši ar to bridi, kad debesigā

sajūsmā traucāmies pretim atbrīvotā-

jiem, kad palīdzējām viņiem kauties

gan mūsu zemē, gan sūtījām savus

bataljonus uz padomiju — mēs paši
intuitivi un nemaldīgi esam nostāju-
šies uz Jaunās Eiropas ceļa, mēs

esam atkal pie Eiropas, no kuras mūs

gribēja atšķelt. Un šī vieta pie Eiro-

pas apzīmogo ari mūsu tālāko ceļu.
Mēs piedalīsimies Eiropas jauncelšanā
kā darba un cīnītāju tauta, bez pra-

sībām pēc vieglas un izlutinātas dzī-

ves, pēc greznuma un komforta.

Skatoties atpaka] uz 1941. gadu,

mēs nevaram apslēpt prieku, ko iz-

jūtam par žīdu jautājuma radikālu

atrisināšanu. Līdz ar viņiem uz mū-

žīgiem laikiem no mūsu tautas izra-

vēts marksisms.

Kādas perspektīvos tad nu redzam,
skatoties 1942. gada miglājā? — Lai

kā risinātos karš, lai cik ilgi tas tur-

pinātos, vienam mēs ticam :

194*2. g. Lielvācija būs tā,

kas pilnībā noteiks Biropas gai-
tas. Padomijas satriekšana atvērs

neaptveramas panākumu un attīstības

iespējas. Kaut ari kolosālās padomi-

jas telpas jaunuzbūve prasīs daudz

ilgāku laiku, tomēr Ukrainas auglīgā

zeme un Krievijas dienvidu zemes

bagātības redzami iespaidos Eiropas
dzīvi jau šinī gadā. Un tad nav jā-
aizmirst Latvijas un Rīgas ģeogrāfiskā
vieta. Mūsu zemi sagaida liela

saimnieciska rosība; Rīga plauks
un attīstīsies, jo paskatoties uz karti

vien, mēs redzam, ka reti kādai pa-
saules lielpilsētai ir tik ārkārtīgi izde-

vīgs stāvoklis.

Mūsu darba spēks vajadzīgs
mums pašiem, jā, tā mums pat ne-

pietiks. Bet goda pienākums pret

Lielvāciju, kas izcīna gigantiskāko vēs-

tures cīņu, liek mums būt visatsaucī-

gākiem pret tiem, kas atdeva mums

dzīvību un brīvu cilvēku dzīvi.

Bet runājot par darbu uti darba

spēku, mums jāpaliek skumjiem, jo

mums jākonstatē — mūsu tauta

izmirst! Lauku sētas paliek bez

saimniekiem. Taču liekas, ka smagie

pagātnes pārdzīvojumi mus bus mā-

cījuši un devuši pareizu atziņu par

mūsu vissvētāko pienākumu — vairot

mūsu tautas dzīvo spēku. Daži ie-

priecinoši simptomi redzami jau tagad,

un jācer, ka 1942. g. latviešu tauta

šinī ziņā izdarīs varenu, nebijušu pa-

griezienu un bērnu čalas ikkatrā mājā
runās visticamāko valodu par mūsu

attīstītās tauta mūžību.

1942. gadā mums jāstiprina ari

tautas kopības garu, un te nu darba

ir ārkārtīgi daudz. Liekas, ka tumšais

boļševisma laiks uz augšu uz-

vandījis visas ļaunās pirmatnē-

jās dziņas. Skaudība, aprunāšana,
denuncēšana, nesaticība nekad nav tā

zēlusi, kā taisni tagad. Cilvēki ierā-

vušies sevī kā eži, tie nav izkustināmi

no sava omulīgā miera, bet dusmo-

jas, ja tos aicina ko darīt vispārības

labā, darboties sabiedriskā dzīvē. Zi-

nāms gan, te ir ļoti daudzi izņēmumi.
Vispirms, tas ir Tautas Palīdzības pla-
šais darbs, kas patiesībā ārpus trūcīgo
pabalstišanas
tautas vienības stißf™{m"riin, • rrajl&lo

spēku celšanai, paJJnonsko jūtu atidSr

nāšanai. ļļ* *\

1942. gadā būsim vienprātīgākie

būsim vairāk latvieši. Šinī gadā
mums mūs jāsagaida ari latvieši no

Krievijas, kuri tur ilgos gados boļše-
vismā nīkuši, nu atgriezīsies dzimtenē.

Atvērsim savas sirdis viņiem un palī-
dzēsim iekļauties tautas kopībā!

Lai sevi tīrītu no visām ļaunajām
boļševiku .kaitēm" un mantojuma,
mums jārod jauni spēka avoti. Tas ir

ideālistiskais pasaules uzskats, nacio-

nālsociālisms, kur mēs varam šķīstī-
ties un rast dzinējspēku. Tāpat nav

jāaizmirst vecie, mūžīgie spēka avoti

— mūsu tautas dzīves ziņa, mūsu lat-

viešu debesis, kur mirdz visas gaišās

zvaigznes. Un kā zvaigznes mirdz

pāri cilvēku gājumiem, tā lai pāri
mūsu gaitām 1942. gadā mirdz :

Mēs esam un būsim latvieši.

Mēs varam dzīvot un laimīgi
būt tikai te, kur Daugava un

Venta plūst. Šeit mēs dzīvosim

un reiz mirsim, latviešu birstalu

ieaijāti.

Alīdas Vānes koncertā
Sestdien, 3. janvāri, tukumnieki

pēc ilgāka laika atkal dzirdēja vērtīgu
koncertu. Tautas palīdzības sarīkoju-
mā viesojās slavenā operdziedātāja
Alīda Vāne, vijolnieks A. Dunkelis un

pianists V. Kviesis.

Jau ilgi pirms koncerta sakuma

Viesigās b-bas zāli pārpildīja skatītāji,
starp tiem ari daudz vācu SS cīnītāju.
leradās ari Tukuma apr. pr-ks J. Zel-

tiņš, apr. vecākais A. Banga, pilsētas
vecākais Dr. B. Rozenbergs v. c.

Ar mazu nokavēšanos sākās kon-

certs. To atklāja V. Kviesis ar variā-

cijām par latvju tautas dziesmu ,Ej,
saulīte, drīz pie Dieva".

Tad dziedāja Alīda Vāne, vispirms
sniedzot 3 Šūmaņa, Fčrstera un Boh-

ma dziesmas vācu valodā. Dziedātā-

jas augstvērtīgais sniegums un balss

plašās dotības jau ar pirmo dziesmu

iekaroja skatītāju simpātijas, un viņai

bija jādod piedevas.

Tāpat sajūsmu izsauca Alfrēda

Dunkeļa vijoles priekšnesumi, jo se-

višķi prof. J. Mediņa ..Skumju dzies-

ma" un J. Brāmsa ungāru deja Ns 2.

Piedevām vijolnieks iejūtīgi atskaņoja

Šūmaņa „Ave, Maria".

Koncerta otrajā daļā Kviesis at-

skaņoja ungāru rapsodiju 11. Vā-

ne dziedāja J. Mediņa .Maigums un

grēks", Leonkavello «Rita ausma" un

Zilinska .Karogs". Sevišķi pēdējā
dziesma ļoti iepatikās klausītājiem.
Piedevām dziedātāja temperamentīgi
nodziedāja L. Reinholdes .Raibie cim-

di" un atkārtoja .Karogu".
Koncertu noslēdza A. Dunkelis ar

Paganini un 2 Sarasates kompozīcijām

un piedevu — Brāmsa .Valsi".
Alīda Vāne saņēma krāšņu ziedu

velti. — Par šī koncerta sniegto māks-

las baudu lai paldies Tautas Palīdzībai!

Pārpildītais nams un klausītāju
dzīvā atsaucība liecināja, ka tukumnie-

ki taisni izslāpuši pēc vērtīgiem māks-

las sarīkojumiem. Jāpieliek visas pū-

les, lai pēc iespējas biežāk varētu no-

tikt šādi sarīkojumi. Daudz te varētu

dot Tukuma teātris, kur ražīgā, vieno-

tā darbā apvienotos visi Tukuma ak-

tieri, kas tad varētu sniegt arvien jau-

nas un vērtīgas izrādes. Tad nebūtu

teātra izrāžu ziņā tāds nenormāls stā-

voklis, kāds tas ir tagad.

Japāņu uzvaras gājiens
2. janvārī japāņi ieņēmuši ārkār-

tīgi svarīgo Filipinu galvaspilsētu Ma-

nilu. Ar to japāņu rokās kritis atkal

viens vērtīgs atbalsta punkts. Japāņu
spēki tagad atbrīvojušies, un, izman-

tojot Manilu, varēs vērst vēl spēcīgā-
kus sitienus pret Borneo un Singa-
puru, pēdējo amerikāņu cietoksni Klu-

sajā okeānā. Japāņu laikraksti no

Tokio ziņo, ka ar Manilas krišanu

novērstas amerikāņu invāzijas briesmas

Āzijai.
Pašlaik japāņi bombardē Korregi-

doru, Filipinu ~
Gibraltāru". — Uzbru-

kuma loks ap Singapuru savelkas ar-

vien ciešāk. Pilsētu gandrīz nepār-
traukti bombardē.

Austrumu frontē tikai vie-

tēja rakstura cīņas un atvairīšanas

kaujas. Bombardēta Feodosija un

Sevastopole Krimas pussalā, Maskava

un Ļeņingrada. Gaisa uzbrukumā

Murmanskas dzelzceļam vairāk vietās

pārrauti sliežu ceļi.

leņemta Manila

Apspriežas...
Ziemassvētku laiku angļu valsts-

vīri izmanto sarunām un apspriedēm.
Angļu ārlietu ministrs misters Idens

pašlaik atrodas Maskavā, kur piesola

Staļinam kundzību pār visu Eiropu.
Tāpat viņš sola visāda veida palīdzī-

bu, lai tikai boļševiki turētos. . .

Tanī pat laikā Vašingtonā satiku-

šies abi ši kara vaininieki — Vinstons

Čerčils un Rūzvelts. Čerčils amerikā-

ņiem stāsta, ka nu viņi patiesi atro-

das karā ar visspēcīgāko valsti Eiropā
un arī ar visspēcīgāko Āzijas valsti.

Tāpēc nu esot laiks mobilizēt cīņai
visus spēkus.

Čerčils, Staļins uu Rūzvelts, kopā
ar viņu pavadā esošām valstīm un

kolonijām, Jaungada dienā noslēguši
līgumu, ka neviena valsts separātu
mieru neslēgs, bet cīņā izlietos visus

iespējamos palīglīdzekļus.

Neattaisnojama kūtrība

sabiedriskajā darbā
Vairākās mūsu sabiedriskās dzī-

ves nozarēs vērojama neattaisnojama
kūtrība. Mūsu pilsētā darbību atjau-
nojušas daudzas biedrības, bet nav

vēl atgriezusies darba rosme un darba

prieks. Pat pie vismazāko sabiedrisko

pienākumu pildīšanas arvienu manā

kurnēšanu un nepatiku.
Tā nesen pie Tukuma Viesigās

biedrības nodibināja jauktu kori. Va-

rēja cerēt, un tam tā vajadzēja būt,
ka koris tagadējā laikā, kad nav

iespējas aizbraukt uz galvaspilsētu un

tur gūt mākslas baudu, pulcēs dau-

dzus mūsu inteliģences pārstāvjus
rosīgam darbm vakara stundās, lai

atkal godā celtu boļševiku nopulgoto
latvisko diesmu un latvisko kultūru.

Tomēr tas tā nebij. Uz kora mēģi-

nājumiem ieradās niecīgs dzie-

dātāju skaits, bet pavisam maz

vīriešu. Zināms, pie tādiem ap-

stākļiem nav iespējams noturēt

pastāvīgus mēģinājumus.
Tāda pat kūtrība vērojama ari

citu biedrību, piem., Sporta biedrības

darbā. Ir gan ari tagad sportistu
vidū atradušies daudzi mutes bajāri,
kas saka — to vajadzēja tā, tas ir

nepareizi! v. t. t., bet pie darba nāk

gaužām maz.

Sporta biedrības vadība, vēlēda-

mās jau laikus sagatavot sportistus
nāk. sesonas cīņām, bija noorganizē-

juši sporta vingrošanu, kuras vadīšanu

uzņēmās daži no valdes locekļiem,

atraujoties saviem citiem pienākumiem-
Tomēr tad, kad bija jānotiek nodar-

bībām, ieradās tikai 1 (lasi: viens)

sportists 1 Ari tie sportisti, kas jau

ilgāku laiku bija gudri sarunājušies

par vingrošanas nepieciešamību, ne-

ieradās.

Protams, šāda rīcība ir kauns

mums, latviešiem!

Ari šī kūtrība iet līdzi kā viens

no vissmagakiem boļševiku režīma

mantojumiem, kad skanīgu melu vārdu

plūdos notrulinājās labākās jūtas un

nodomi. Tomēr mēs neticam, ka šis

viens aziātu gads būtu mūs tā jau
garīgi ruinējis.

Nē! Mums jāiet atkal pie
darba un spraigā garīgā rosmē

atkal jārada latviešu sabiedriskā

darba celtne, jāceļ vēl nebijušā
godā un cieņā mūsu skaidri lat-

viskā kultūra, mūsu tautas ģē-

nijs ! Tādēļ, latvieši, iesim visi pie
latviešu darba — biedrībās, koros,

nodarbībās, mēģinājumos — visur,
kur vien mēs varam roku pielikt visa

latviskā celšanai!

Koristu levērībai:

Kā mūs informē, nākošais kora mē-

ģinājums notiks ceturtdirn, 8. janvāri,

pīkst. 19.30, Tukuma Viesigās biedrības

111 stāvā. Uz mēģinājumu lūgti ierasties

visi jau reģistrētie dziedātāji un arī visi

tie, kas vēlas korī dziedāt un patiesi
mīl mūsu latvisko kultūru. Ja ari šoreiz

dziedātāju sanāktu maz, jārēķinās — to

taču mēs neviens negribētu — ka koris

jālikvidē



Daile un dvēsele

EDVARDS TŪTERS

Viss skaistais atplaukst musu dvēsele;

Ar daili paceļamies mēs līdz zvaigznēm.

Var miesa irt un citos veidos aiziet;

Ar daili dvēsle —
mūžam paliek še.

Tās paliek še, kur pļavas ir tik zaļas,

Un baltos dārzos ziedu vēsma salda.

Tās abas ir no Dieva dotas daļas;

Tās nāvi nicina un uzveic maldus.

(Krājumā: .Mūžības dārzos')

Klusie draugi

Roberts Briedis

Ja tavu dvēseli nospiež skumjas

un tu esi viens, tev nav vairs draugu,

tad tā ir tava vaina. Ne vienmēr

katrs otra dvēseli saprot, ir viņam at-

klāts un grib būt tuvs. Ir jau daudz,

ja tu nojaud, ka viņš domā tā pat ka i
tu un tiecās pēc kopēja mērķa. Kas

par to, ka daudzu sejās tu redzi skau-1
dibu, uzpūtību vai dzirdi apvainoju-

mus. Tava personība, prata skaidrība ļ
un siltā sirds lai pieder tiem, ko tu |
mīli un kas tevi ciena. Tavas domas, ļ
jūtas un griba lai ir tavas personības

dārgumi, kas tev nekad nav atņema-

mi un bez paša vēlēšanās grozāmi. :

Tādēļ tavs raksturs, mērķi un centie- j
ni ir neaizskarami, svēti. Kādus tu

viņus veidosi, tāds būsi tu pats, jo

tie ir tavas personības stiprums un

tavu ieguvumu ķīla.

Bet ja tu jūties viens un tevi no-

spiež skumjas un tava dvēsele šķiet
kā ar putekļiem apklāta, vai esi darba

paguris, vai sevi vilies un nav tev

draugu, ar ko runāt, tad eji pie saviem

klusiem draugiem — grāmatām l Un

lai tu būtu noguris, saīdzis, ar smel-

dzi sirdī, vai nāktu agrā rītā, vai veļā

vakarā, arvien viņas tevi saņems;

daudzreiz pat aizmirstas, noputējušas,
ar izdzeltējušām lapām — arvien vi-

ņas tev pakalpos. Lai kā tu pret tam

izturētos, arvien viņas tevi miji gaidīs.

Un tad tu vari runāt ar Skalbi, Raini,

Plūdoni, Virzu, Poruku vai Ģēti,

Šekspiru, Tolstoju, Ibsenu un citiem,

un tad tu nebūsi vairs viens, bet ar-

vien tu atgriezīsies ar jaunām atzi-

ņām, plašāku skatu un atjaunotiem

spēkiem. Jo vairāk šos klusos drau-

gus apciemosi, jo arvien tie tev kļūs

tuvāki, miļāki un arvien tevi vairāk

saistis savā vidū.

Labas grāmatas nav tikai laika

kavēklim, bet tās ir lielu personību

atziņu — dvēseļu izjūtu, rakstura un

gribas ierosinājumu kopojumi, kurās

! autori ielikuši visas savas vērtības,

visu savu mūžu un visu savu perso-

nību un laimīgs ir tas lasītājs, kas

spēj un prot tur atrast savai personī-

bai ierosmi, spēku, skaidrību, atbalstu

! un satura elementus savai dzīvei.

Bet, ja tu grāmatas lasi, tad lasi

ar cienibu, dziļu pārdomu un ar sirds

degsmi, jo tikai tad tu viņas īsti sa-

pratīsi. Lasot atkārtoti, tās tev vis-

vairāk sniegs un kļūs tev tuvas —

pie kurām arvien atgriezīsies, kad tava

dvēsele būs izslāpusi.

Lai mēs dzīvei būtu sagatavoti,
norūdīti un piemēroti, arvienu mums

jāstiprina sava personība, ko vislabāk

var veikt labas grāmatas. Arvien tava

apkārtne un visa tauta uz tevi no-

raugās, kādus ceļus tu eji un kā tu

savus uzdevumus pildi, jo tu esi lo-

ceklis dzīvības ķēdē, kas sevi kopo

un nes neskaitāmu paaudžu īpašības
un vērtības no saviem senčiem, apvi-

dus un tautas, ko tu esi iedzimtibas

ceļā mantojis. Un katra cilvēka pie-
nākums ir šis iegūtās vērtības vairot

un izkopt, lai pretējā gadijumā nesa-

ņemtu savu dzīvības devēju pārmetu-
mus un lāstu.

Tavai personībai, darbam un dzī-

vei jābūt nemainīgai, apzināti mērķ-

tiecīgai un caurstrāvotai spara un

sirds degsmes, tikai tad tu kļūsi
sekmju cilvēks un vērtīgs tautas lo-

ceklis. Jo arvien dzīve prasa visus

tavus spēkus, zināšanas un vērtības,
un tikai tad var nācija un valsts

plaukt un būt varena, ja tautas lo-

cekļi ir krietni, izturīgi un vērtīgi.
Vēl vairāk tādi būs nepieciešami lie-

lai nākotnes dzīvei.

Un tādēļ, ja tu jūties it kā pagu-
ris, tev nav draugu vai tevi nospiež
vientulības skumjas, tad atceries, ka

tevi arvienu gaida grāmatu plaukts,
tavi klusie draugi — grāmatas.

Latvju jaunavas uz maldu ceļa
Karš arvienu atstāj jo sevišķi sma-1

gas pēdas tautas morāle. Tā tas iri

ari tagad. Tas sevišķi zīmējas uzl

latviešu jaunavām — ejot gan dienās,

gan vēlās vakara stundās pa ielām un

redzot tur izlaidīgi klīstot pat pamat-
skolas vecuma meitenes, mums ik die-

nas skaidrāki redzams kļūst posts,

kadā mūsu jaunatne var nonākt, ja ar

radikāliem soļiem to steidzīgi nelabo-

sim. Arī šeit savu postošo darbību

pierādījis boļševisms, kas it visās lie-

tās sludināja vislielāko brīvību.

Šinī jautājumā lekšējās pārvaldes

un personāllietu ģeneraldirektorijas ģe-

nerāldirektors ģen. O. Dankers izsakās:

.Lielinieku ārdošā rīcība un kara

posts radījuši apstākļus, kas smagi

atbalsojas mūsu tautas dzīve un ap-

draud nevien mūsu tautas fizisko ek-

sistenci, bet arī tās morālisko stiprumu

un līdz ar to tās nākotni. Dažas ne-

gatīvas parādības skar nevien musu

dzīves ārpusi, bet sāk iespiesties tanī

aizvien dziļāk. It sevišķi bistamas

kļūst morāliskās briesmas, kas skar

mūsu jaunās sievietes. Bieži jau ne-

apdomīga rotaļāšanās var kļūt likte-

nīga mūsu jaunavām, tuvinādama tās

aizvien vairāk bezdibenim, no kura

nav vairs nekāda atgriešanas Tautas

Palīdzības centrāle un vietējie orgāni

nevar noskatīties vienaldzīgi parādī-

bās, kas savās tālākās konsekvencēs

mūsu lautai draud ai bojā eju. Ti-

pēc ikvienas Tautas Palīdzības orga-

nizācijas un ikviena tās talcinieka

pienākums ir darīt visu, lai stātos

pretim šim apkaunojošam parādībām,
kamēr vēl nav par vēlu.

Ikvienai latviešu mājai un ģime-
nei jāapzinās svētais uzdevums, kas

tai uzlikts mūsu topošo sieviešu aiz-

sargāšanā un audzināšanā. Latviešu

tikumu audzināšanai, sievietes dabas

cēlo īpašibu atraisīšanai, tās saistīša-

nai derīgos mājas darbos pievēršama
vislielākā vērība. Koku rokā ar māju

un ģimeni jāiet skolai. Mācības laiks

jāiekārto tā, lai meitenēm nav ceļš uz

mājām jāmēro vakara tumsa. Kopā

ar vecākiem skolai jāraugās uz to,

lai nevis dažādi lokāli un kaitīgas

izpriecas, bet gan māja, skola un līdz-

dalība nacionālā un kulturālā darbā

ietekmē mūsu jaunatnes dzīvi. lestā-

des, kas sargā sabiedrisko kartību,

jālūdz un jāietekmē, lai tās nāktu pa-

līgā mūsu jauno sieviešu morāliskā

aizsardzībā. Bet par visām lietām

katram pieaugušam latvietim un lat-

vietei jāzina, ka jaunatne vērīgi rau-

gās uz viņu personīgo piemēru un

tāpēc ar savu tikumisko stiprumu un

noteiktību un ar savu nacionālo stāju

un aktivitāti jākļūst tai par ceļa rā-

dītāju."

Milzu panākumi
Berlīne, 27. decembrī.

Valsts propagandas ministra Dr.

Goebbels'a aicinājums — vākt aust-

ruiiiu frontes karavīriem skaņu plates
— devis milzīgus panākumus. Līdz

šim savākts vairāk kā 2 miljoni skaņu

plašu. Pēdējais apstāklis sevišķi zī-

mīgs, jo jaunas plates Vācijā iespē-

jams iegādāties tikai, nodo-

dot vecās plates. Vietējās politiskās

aprindās valda uzskats, ka tādus pa-

šus panākumus dos arī vilnas lietu

vākšanas kampaņa.

Arī „cenu inspektori"!
Kara laikā visa valsts dzive pa-

dota plānsaimuiecībai. Tikai pie tā-

das kārtības pieturoties, iespējams

novērst nepārredzamas spekulācijas un

ļaunprātības. Cenu kontrolei un spe-

kulācijas novēršanai radītas cenu pār-

raudzības iestādes, kas jau daudzos

gadījumos pienākušas neapzinīgus
pilsoņus — spekulantus, kas ar savu

zemo rīcību nesa ļaunumu visai sa-

biedrībai.

Tagad tomēr radušies arī vēl cita

veida „cenu inspektori", krāpnieki;

noziedzīgi elementi, kas

jau daudzos gadījumos

apturējuši uz ceļiem brau-

cējus un, piedraudot ar

augstiem sodiem, .konfis-

cējuši** — piesavinājušies
pārtikas produktus, arī

tad, ja to vešana bijusi

atļauta.

Šie noziedznieki uzdevušies par

cenu pārraudzības amatpersonām, nē-

sājuši ap roku lentas un tiešām nera-

dījuši nekādas aizdomas.

Lai šis nebūšanas novērstu, visos

šādos gadījumos ce]a braucējiem jāie-
vēro vislielākā uzmanība. Jāzin, ka

cenu pārraudzības darbiniekiem roku

lentas ir zaļas ar baltu apakšējo malu

un uzrakstiem: ,Cenu pārraudzība"
un n

Preissūberwachung". Tāpat vi-

siem aizdomīgiem kontrolētājiem no-

teikti jāprasa attiecīgie dokumenti.

Tā kopīgiem spēkiem būs iespē-

jams šo tumšo elementu darbību at-

klāt un nodot viņus sodīšanai. Sodi

tādiem noziedzniekiem, kas šinī grū-

tajā kara laikā, lidzlgi spekulantiem,

grib iedzīvoties uz līdzcilvēku rēķina,
nebūs mazie.

Sporta attīstība darba vietās Vācijā
Daudzi, bet ne visi uzņēmumi,

zina, kādus sporta veidus var izvest

darba vietā. Arī šeit pa daļai slēpjas

iemesls, kādēļ dažās darba vietās

sports vēl nav varējis izveidoties. Pie

tam vēl jāievēro, ka uzņēmumu sporta

vadītāji kā fiziski spēcīgi vīri,

pirmie iesaukti kara dienestā. Ja tie

vēl atrastos savos uzņēmumos, tad

darba vietu sports ar savu vispusību

jau sen būtu vairāk izplatījies. Sportam
darba vietās jābūt dabīgi jautram un

vispusīgam. Jautrās gimnastikas sva-

rīgākās sastāvdaļas ir skriešana, lēk-

šana, lēkāšana un rāpšanās — tā tad

vingrinājumi, kurus var visur izvest

un kuriem nav vajadzīgi nekādi rīki.

Katram uzņēmumam ir dabīga iespē-

jamības noturēt šādas nodarbības. Sis

sporta veids sevišķi piemērots sie-

vietēm. Tas veicina paātrinātu un

dziļāku elpošanu, kā ari iedarbojas

uz svarīgajiem iekšējiem orgāniem —

sirdi un plaušām.
Vīriešiem sporta nodarbības savu-

kārt var apvienot ar lodes, koka vā-

līšu, šķēpa, rokas granātas mešanu.

Šeit vēl svarīgi, vai nodarbība attiecas

uz augst-, tāl- vai mērķi mešanu.

Katram šim sporta veidam ir savas

priekšrocības, tādēļ tos var izvest at-

sevišķi. Beidzot šeit pieskaitāms ari

šaušanas sports, kas tāpat kā mērķi

mešana asina skatu. Daudzu uzņē-

mumu rīcībā Vācijā tagad ir šautu-

ves. Šaušana ir īsti vīrišķīgs sporta
veids, kas visur ātri iemanto draugus.

Pārējie sporta veidi atkarīgi no

darba vietas rīcībā esošiem sporta rī-

kiem. Daudziem uzņēmumiem pieder
peldētavas, tenisa laukumi, laivu mīt-

nes ar airu laivām, smailītēm un jach-
tām. Šeit jāpiebilst, ka šis sporta
veids ievērojamā mērā veicina elpo-

šanu, tādēļ ar to Īpaši ieteicams no-

darboties uzņēmumiem, kuriem jā-
strādā putekļainos un citos veselībai

kaitīgos darba apstākļos. Šie sporta

veidi, kā ari futbols, rokas bumba,

basketbols, jāšana, paukošana, bokss,

laušanās, svaru celšana un virves vilk-

šana ir īstas sacensības, kuru skaistu-

mu nevar noliegt ari uzņēmumu dar-

binieki, kas šos sporta veidus arvien

vairāk iemīļo.
Sporta veids, kuru kara laikā

nevar izvest tā, kā tas būtu vēlams,
ir slēpošana, kā ari ceļošana. Lieki

par to tagad veltīgi tērēt vārdus, jo ir

zināms, ka pēc kara strādājošie
«Prieks dod spēku" atbalstā atkal

varēs nodoties šiem sporta veidiem.

Starplaikā katram tomēr iespējams
ziemā piekoot bet vasarā

arī skrituļslidu skriešanu, lai gan pē-1
dejai visur vēl nav piemērotu ierī-

kojumu.
Beidzot kara laikā svarigi un

izšķipši ir vienīgi tas, lai vācu tauta

caur dažādām sporta nodarbībām pa-
turētu savu veselību un darba spējas.
Dažam labam ir ļoti sāpīgi, ka alko-

holiski dzērieni un tabakas preces
nav vairs dabūjami tādos daudzumos
kā miera laikā. Skaidrs tomēr ir tas,
ka sporta nodarbības viņu attur no

tieksmēm pēc šādām baudvielām un

uztur veselu. Jau tagad vērojama
ļoti iepriecinoša parādība, ka dažkārt

var satikt darba biedrus, kup'em ag-
rāk bijis sevišķs prieks vakarus ziedot

alkoholisko dzērienu baudai — jā, tā

bija pat viņu vienīgās domas un il-

gas, — bet tagad, kad tamlīdzīgus
dzērienus un tabakas preces viņi vairs

pietiekamos daudzumos nevar dabūt,
tie pēkšņi jūtas'daudz labāk, un, lai

šo labsajūtu pastiprinātu, viņi nodar-
bojas vēl ar sportu. Tā karš arī šajā
ziņā var būt cilvēku lielais skolotājs.

Ir diezgan interesanti, ka tieši
kara laikā darba vietu vadītāju un
darbinieku aprindās pastipriuājies uz-

skats, ka darba vietu sports sevišķi
lielā mērā palīdz nevien uzturēt strā-

dājošo darba spējas, pat palielina tās,
sevišķi tiem, kuriem jāveic vienpusīgs
darbs. Vācu Darba Frontes daļas
.Veselība un tautas aizsardzība" ie-

celtie darba vietu ārsti pastiprinātā
veidā propagandējuši darba vietu spor-

tu ari dažādās fabrikās, ieinteresējot
ari tos strādniekus, kas ar sportu ne-

nodarbojas, dažādiem ķermeņa vingro-

jumiem. Ar šo sadarbību ari izskaid-

rojams straujais dalībnieku skaita pie-

augums. Darba vietu pavasara skrē-

jienā Vācijā šogad piedalījās 1.618 620

vīrieši un sievietes no 14.122 darba

vietām, līdz ar ko dalībnieku skaits

pieaudzis par 131%, bet piedalījušos
darba vietu skaits par 135% iepretim

iepriekšējam gadam. To dalībnieku

skaits, kas piedalījās uzņēmumu spor-

ta dienas sarīkojumos, ir vēl augstāks
— tas pārsniedz 2,5 miljonus.

Lai gan šie skaitļi ir visai ieprie-
cinoši, tie tomēr ir ļoti niecīgi attie-

cībā pret visu strādājošo kopskaitu.
Pa daļai te vainojami kara izsauktie

saimnieciskie un ražošanas apstākļi, ka

darba vietu sports nav izveidojies
tāds, kādam tam īsti vajadzētu būt.

Ir saprotami, ka uzņēmumi sporta no-

darbību dēļ nevar pārtraukt masām

nepieciešamo produktu ražošanu. Ari

satiksmes grūtības ietekmējušas darba
vietu sportu. Un ja neskatoties uz

karu, pievestie skaitļi ir tik augsti, tad

!tas liek secināt, ka pēc kara darba

Ivietu sportam gaidāms vēl lielāks uz-

'plaukums.

TUKUMA ZINAS
1941. g. 6. jauvāri, Jsfe 45.
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Tautas Palīdzības

darbs Milzkalnē
ŠI gada 22. decembra vakarā krēs-

lai iestājoties milzkalnieši pulcējās
savā nespējnieku patversmē, lai ko-

pīgi svecīšu gaismas mirdzumā svinētu

lielos miera svētkus. Garigo aktu va-

dīja prāv. A. Virbulis, savā runā pie-
minēdams arī tos sabiedriskos darbi-

niekus, kā ari pārējos aizvestos, kas

šinī vakara stundā nevar dalīties ar

mums kopīgā priekā, bet kuriem tagad

jāklīst pa svešu zemju purviem bez

maizes un apģērba.
Pēc garīgā akta Milzkalnes Tautas

palīdzības komitejas priekšsēdētājs ap-

veltīja nespējniekus ar bagātām dā-

vanām.

Paldies Jums, Milzkalnes, Apš-
ciema, Klapkalncietna namamātes, par

siltām sirdīm un devīgām rokām.

V.

Mūsu apriņķa pagastos

„Ozolnieka meita" Remte

Pirmajos Ziemassvētkos arī rem-

tenieki pēc ilgāka laika redzēja teātra

izrādi. Tautas Palīdzības sarīkojumā

vietējie spēki uzveda M. Dišleres

„Ozolnieka meita" skolotājas A. Viks-

nes režijā. Nerunājot par veco Rem-

tes skatuves gvardi, kuru remtenieki

jau sen iecienījuši, jāatzīmē aktieri,

kurus uz skatuves dēļiem redzējām

pirmo reizi, tie ir: M. Pudure, kas

saimnieces lomā bija īsti savā vietā,

tāpat ari agronoms E. Pētersons un

grāmatvede H. Alksnīte — tituļlomā.
Arī skolas pārzinis Ž. Gulbis ar kundzi,
A. Verners ar kundzi, Šēnberga, Viļņa
kundze un skolot. A. Šteins rakstu-

rīgi tēloja savas lomas — kā lauku

saimnieces, pilsētas švaukstus, ilgga-
dīgos strādniekus, kas raibā rindā gāja

gar skatītāju acīm ar saviem pretējiem
dzīves veidiem un uzskatiem. Gulbja
dzirkstošais humors un ievada kuple-

jas kopā ar skol. A. Šteinu deva daudz

uzjautrinoša.
Apmeklētāju bija pietiekoši, taču

varēja vēlēties vēl vairāk. Vainojami
te ari noledojušie ceļi.

Liels paldies pag. vec. un Tau-

tas pal. Remtes nod. pr-kam A. Jlem

un K. Baumanei, kas personīgi pūlē-
jās kasē, lieliskai suflezei skolot. Ku-

lantei.

Novēlēsim remteniekiem nepagurt
ari uz priekšu un dot pagasta iedzī-

votājiem garīgo veldzi, prieku, spēku
un atpūtu pēc ilgo nedēļu darba.

Izrādes uo sarīkojumus varētu

vēlēties vēl daudz biežāki. Tas būtu

iespējams, ja izmantotu un darbā pie-
saistītu visus pagasta lietā liekamos

spēkus. —rs.

Tumes lauksaimniecības

v b-ba uzsāk darbu

28. dcc. 1941. g. Tumes pagasta
lauks, b-ba Tumes pamatskolā bija

rīkojusi darbibas atjaunošanas svinī-

bas. Atklāšanas runu teica ilggadē-

jais biedrības priekšnieks Zandbergs,

norādīdams, ka visiem tagad jāķeras

ar divkāršu apņēmību pie darba.

Svētrunu teica un Dieva paligu
biedrībai turpmākā darbā izlūdzās

prāvests A. Virbulis. Pēc tam sekoja
Tukuma apr. dārzkopības instruktora

Kvēpa referāts. Instruktors norādīja,
ka dārzāju sēklas jāaudzē turpmāk

pašiem. Tās visas uzpirks .Sēklu

eksports". Turpmāk vairāk jāaudzē
tabaka. Tabakas audzētāji kā prēmiju
saņems tādas preces, ko brīvā tirgū
nevar dabūt: pakavus, pakavu radzes,

ziepju zāles v. t. t. Tāpat dārzāju
audzējamās platības turpmāk jādu-
bulto. Tad runāja Tukuma rajona

lopkopības iustr. Elksnitis. Viņš uz-

svēra, ka neatlaidīgi jāturpina sāktais

lopkopības darbs, jāpavairo mājlopu
skaits un jāaudzē sugas lopi. Tāds

stāvoklis nevar bOt, ka daži Tumes

vecsaimnieki atraujas no lopu pārrau-
dzības. Pienāks bridis, kad pacels

jautājumu, kas šo saimniecību īsti pār-
valdīs. Tad ši kūtrība būs jāņem
vērā. Turpmāk Tumes pagastā jābūt
3 pārraudzības grupām. Zem pārrau-
dzības esošām saimniecībām būs

daudz un tālu ejoši atvieglojumi.
Sarīkojums bija ļoti labi apmek-

lēts un skatītāji noslēgumā ar visdzī-

vāko interesi noskatijās teātra izrādi.

E. B.

Ziemassvētki Lestenes

pamatskolā
22. decembri bija eglītes vakars

Lestenes pamatskolā. Arā drūms un

vējains. Bet lielā skolas telpa pildās

apmeklētājiem. Liekas, saticība, sa-

derība un silts svētku prieks izklaidē-

jis visas tumšās ēnas. Sirdis kļuvu-
šas vieglākas, drūmie skati saulaināki.

Pīkst. 17 vakaru atklāj ar garīgo
aktu. Pēc kopīgi nodziedātas dzies-

mas seko vietējā mācitāja svētruna,

īsos sirsnīgos vārdos viņš pakavējās
pie pag. gada Ziemassvētkiem, kad šie

gaišie svētki bija jāsvin vajāšanu un

ciešanu apdraudētiem. Pakavējās ari

pie tiem mīļiem cilvēkiem, kurus lie-

linieku šausmu vara aizrāvusi pāri
dzimtenes robežai, neiedomājamu

sāpju un ciešanu ceļos. Garīgam ak-

tam sekoja skolēnu rūpīgi sagatavotie
priekšnesumi, deklamācijas un skolēnu

kora dziesmas skol. Simsonas vadibā.

Priekšnesumu daļu noslēdza ar .Snie-

ga pārslu" deju, meiteņu izpildījumā.
Vakara noslēgumā skolniekiem un

viesiem bija bagātīgi klāts tējas galds.
A. Kviesis.

Zebrenes pag. Tautas palīdzības
organizācija ievērojami rosinājusi pa-

gasta sabiedrisko un kulturālo dzīvi.

Sabiedriskajā darbā aktīvi piedalās
skolotāji, un arī pārējā inteliģence ir

aktīva kulturālā darba veicēja. Naudā

zebrenieši saziedojuši trūkumcietējiem
RM 600. Ir ari ziedojumi produktos,
drēbēs v. c. mantās.

Saimnieciskajā ziņā stāvoklis pa-

gastā apmierinošs. Nodokļu maksā-

jumi izpildās paredzētā kārtībā. Tā-

pat ari sevišķu traucējumu nav obli-

gāto nodevu izpildē.

Jaunpils pagastā sabiedriskā un

kulturāla dzīve, salīdzinot ar apkārtē-
jiem, ir sevišķi rosīga. Pagastā biju-
ši vairāki sarīkojumi, kuru ienākumi

veltīti Tautas palīdzības darbam. Nau-

dā savākts 1000 RM, tāpat ir ari zie-

dojumi naturālijās.
Labības kulšanas darbi Jaunpils

pagastā drīzumā nobeigsies. Nodokļu
maksāšana pagastā noris sekmīgi. Ši

gada raža pagastā ir vājāka kā pagā-
jušā gadā. Tas radies no neracionālās

un neprasmīgās boļševiku saimnieko-

šanas kas ari Jaunpils pagasta saimnie-

ciskajā dzīvē radījusi daudz labojamu
un novēršamu apstākļu.

Amatnieku reģistrācija

jāpabeidz
Latvijas amatniecības pilnvarnieks

ar pašvaldību un amatnieku biedrību

atbalstu ievāca no amatniekiem ziņas

par turpmākam darbam nepieciešamo
materiālu daudzumu. Šis ziņas bija
iesūtāmas lidz 20. decembrim. Šim

uzaicinājumam atsaukušies daudzi

amatnieki, tomēr visi amatnieki vēl

nav savus pieprasījumus iesnieguši.
Aptaujas nolūks ir gūt pārskatu par

to, kādi materiāli būs nepieciešami
un kāds patreizējais stāvoklis. Šādu

pārskatu varēs gūt tikai tad, ja
reģistrēsies visi amatnieki* kas

nākošā gadā turpinās strādāt sa-

vā amatā, vai nodomājuši darbu

atjaunot. Tādēļ laipns lūgums tiem

amatniekiem, kas vēl uav reģistrēju-
šies, nekavējoties griezties savā paš-
valdībā vai amatnieku biedrībā un

izpildit attiecīgo iesniegumu.
Amatniecības pilnvarnieks lūdz

pašvaldības un amatnieku biedrības,
kas saņems šos papildu iesniegumus,
tos nosūtīt uz Rīgu Latvijas amatnie-

cības pilnvarniekam. Tāpat laipns

lūgums tām pagastu un pilsētu val-

dēm, kas vēl nav paspējušas saņemtos
amatnieku iesniegumus (uz iespiestām

veidlapām) piesūtīt amatniecības piln-

varniekam, to izdarīt pēc iespējas ātri.

Noslēgusies ziedojumu vākšana Tautas Palīdzībai Tukuma apriņķī
Ziedojumu vākšana Tautas Pa-

lidzibai Tukuma lauku apriņķa iecirk-

ņos noslēgusies ar labiem panākumiem.
Pavisam uz listēm savāktas RM

15572,04, bundžās savāktās RM 1430,07
par pārdotām skatu kartēm ieņemtas
RM 119,53, bet atlikums no sarīkoju-
miem ziedojumu vākšanas laikā devis

RM 590,90, no atsevišķām organizā-

ciļām un personām ziedotas RM 1228,45.
Ti kopsumā savākts naudā RM

18940,99. Bez tam ziedoti prāvi vai-

rumi dažādu pārtikas produktu un

citas mantas (cimdi, zeķes un citi ap-

ģērba gabali).
Pa atsevišķiem lecirkņiem ziedo-

jumi sadalās sekojoši:
naudā mantas vēr-

RM tibā par RM

Aizupes ....430,30 .... 141,99
Annenieku

. . 960,95 .... 15.—

Bikstu
. . .

1259,21 ....148,05
Blidienas

. .
1141,10 ....783,72

Dzirciema
. . . 422,— .... 48,65

Engures . . .
380,14

....
51,71

Grenču
. . . 1530,80 . .

.
>. 457,70

Irlavas . . . 1129,70 ....326,03

Jaunpils . . 1258,07 . . . 1174,66

Lestenes
. . 1126,75 ....638,61

Matkules
. . . 905,80 ....484,94

Milzkalnes . . 502,58 .... 39,—

Praviņu ....820,98 .... 31,52
Pūres

.... 406,69 ....196,66

Remtes
... 382,79 .... 123,72

Sēmes
....280,87 .... 148,50

Slampes . . . 383.22
....

433,87

Smārdes
.

. 1315,35 ....313,46

Strutele
....868,75 ....314,95

Tumes
....672,60 ....163,91

Vānes
....329,70 .... 32,-

Vecmoku
. .

.
673,70

....
41,-

Zantes
.... 534,«3

....
458,98

Zebrenes
. .

. 639,70
....

82 —

Zemītes
.

. . . 584,31 ... 71,-

Kopā iRM 18940,99 .
RM 6721,63

No atsevišķām personām un or-

ganizācijām ziedojumi arvien vēl tur-

pina ienākt.

Visiem ziedotājiem, ziedojumu
vācējiem un pārējiem, kas kādā ne-

būt veidā piedalījušies kopējā Tautas

Palīdzības talkā Tukuma lauku ap-

riņķī, Tautas Palīdzības Tukuma lauku

apriņķa priekšnieks A. Banga izsaka

sirsnigu paldies cerībā, ka ari jaunajā
1942. gadā lauku jaužu sirdis būs ar-

vien tik pat atsaucīgas kopējiem mēr-

ķiem, jo kopigiem spēkiem arī iespē-
jams veikt lielākus darbus.

Kalnu garu aicinājums
Edg. Grūzītis

US un ASK

1936. gada janvāris. Gaiziņkalnā
notiek izlases sacīkstes slēpotājiem.
Četrus labākos sūtīs uz Garmiš -Par-

tenkirchenu, kur pulcēsies sportisti ce-

turtajām olimpiskām ziemas spēlēm.
Gaiziņkalnā ieradušies astoņi spēcī-

gākie slēpotāji. Galvenā konkurence

ir starp studentiem un mūsu kara-

vīriem.

Sacīkšu distance Īsti olimpiska.

Ceļš četras reizes paceļas Latvijas
augstākā kalna galotnē un atkal no-

laižas ielejās.
Jau ar mazu gaismiņu sākam

ziežu pārbaudi. Laiks nenoteikts.

lespējams pat viegls atkusnis. Šādā
laikā ļoti grūti piemēroties sniegam,
kas vietām sauss, bet vietām ķep.
Ja šoreiz nebūtu kā godalga ārzemju
ceļojums, tad būtu mazākas .galvas
sāpes", bet ļoti negribas palaist izde-

vibu redzēt ziemas olimpiādi.
Darba dēļ esmu maz piedalījies

kopīgos treniņos. Individuāli gatavo-

Slēpotāja piezīmes

joties, turpretim, nav īstas jēgas par

pārējo spēkiem. Gribas ticēt, ka vis-

maz ceturtā vietā ierindošos.

Ciņa sākas. Esmu galvenajiem
meistariem aizmugurē. Riekstiņš lai-

mējis vienu no pirmiem kārtas nu-

muriem. Drīzi aiz viņa dodas armi-

jas virs Dāboliņš, Caune, Skrastiņš.
Kaņeps ari brauc pirms manis, bet

visi ar tik lielu laika starpību man

priekšā, ka neceru kādu iedzīt. Tā

tad līdz pat beigām esmu pasargāts
no nepatīkamā pienākuma, kādu laist

sev garām. Vislabākās izredzes ietu-

rēt vienmērīgu tempu. Tomēr no bai-

gām vēstim neesmu atpestīts. Ap-
griešanās punktā saņēmu ziņu, ka

Dāboliņš Riekstiņu apdzinis un jau
iet priekšgalā. Pie tam viņš iet ne-

redzēti viegli un jau krietni iedzinis

mūs, pārējos. Tā tad armija gatavo
mums studentiem kārtīgu „pirti". Viņi

grib tikt uz ārzemēm un mūs pamest

tepat. Cik vien spēju, kāpinu ātrumu

un neatļaujos ne mazāko uzkavēšanos,

lai papriecātos par lielisko dabu. Par

spīti visiem spēkiem, ko pielieku,
gaita paliek smagāka, un sniegs ar-

vienu vairāk apgrūtina slīdēšanu. Kalnā

tieku labi, bet toties lejā braucot ir

jāstumjas ar spieķiem, citādi netieku

uz priekšu. Ar pretinieku iedzīšanu

visai neveicas un klusībā uzmu-

dinu sevi.

īsi pirms beigām tomēr tuvojos
kādam. Tas izrādās kāda kontrol-

punkta tiesnesis, kas jau pošas uz

mērķi. Tam, protams, eju garām īstā

ātrinieka tempā, sak', lai neņem mani

par knapu! Jau redzu pēdējo kalnu

un paļaujos, ka izturēšu finnišu. Saku

strādāt ar spieķiem pie katra soļa, un

kalns tuvojas. Domāju, cik labi būtu,

ja tikai no šīs beigu cīņas man iz-

šķirtos ierindošanās pirmajos Četros.

Jau dzirdu uzmudinājumus. Sauc pa-

ziņas un draugi. Redzu, ka lieta no-

pietna. Viņi sekojuši pulksteņiem un,

jādomā, man vēl nav zudusi cerība

braukt uz ārzemēm. Nejūtu vairs ne

sevi, ne apkārtni; uzmanu tikai ceļu
un slēpes.

Pēdējā nogāze, un ar pēdējo ener-

ģiju arī mērķis klāt. Pieskrien brā-

lēns. Es, spieķus atbalstījis pret krū-

tīm, lūkoju slēpt manāmo griļošanos.
Kā sapnī dzirdu viņa balsi, ka viņš
mani apsveic un sniedz roku. Visas

pūtes šai brīdi liekas atalgotas. Do-

damies mājās. Tad sākas parastā

uzvarētāju fotogrāfēšana un pārējās

patīkamās sarunas par piedzīvojumiem.
Ka cīņa arī citiem bijusi nopietna,
liecina sviedros iekaisušās acis un

sejas.
Šoreiz vēl studenti noturējās go-

dam. Uz Vāciju devās Dāboliņš no

ASK un Riekstiņš, Kaņeps un es no US.

Pirms cīņām Garmiš-Partenkir-

chenā uzkavējamies Vorochtā, apmē-
ram tādā pašā augstumā virs jūras

līmeņa, kādā atrodas ziemas olimpiā-
des vieta. Izlietojām visas iespējas,
ko mums atļāva personīgais un nelie-

lais pabalsta budžets. Pēc tam ar

žilbinošu ātrumu elektriskais ātrvil-

ciens no Minchenes latviešu komandu

ierāva pasaules slavenību pulkā.

Olimpiskai lāpai iedegoties, iedegās
ari slavenās cīņas, kurām sekoja visi

sporta draugi visās zemēs.

(Turpinājumā: Kāda jēga treni-

ņiem un kā trenēties).
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Rīkojums
par pilnpiena kartiņu atjauno-

šanu Tukumā.

1. Pilnpiena kartiņas otram peri-

odam izsniegs Pilsētas kanceleja Jel-

gavas ielā 6 (otrā stāvā) sākot ar

1942. g. 5. janvāri, ikdienas no pīkst.
8.30—16.00, sestdienās nopīkst. 8.30

-13.00.

2. Nacionalizēto namu pārvald-
niekiem jāiesniedz visu viņu pārziua-

mos namos dzīvojošo un tur pieraks-

tīto personu, kurām tiesības saaemt

pilnpiena kartiņas, apgādes grāmatiņas

pie noteikta parauga pavadzīmes 2

eks.

Tiesības saņemt pilnpiena karti-

ņas ir: bērniem līdz pilniem 14 g.,

t. i. dzimušiem 1928. g. 12. janvāri

un vēlāk; slimniekiem uz ārsta aplie-

cības pamata; topošām mātēm, sākot

ar 6. grūtniecības mēnesi, uz ārsta

vai vecmātes apliecības pamata; zīdī-

tājām — mātēm līdz pilniem 5 mē-

nešiem pēc dzemdībām uz bērna

dzimšanas apliecības vai ārsta resp.

vecmātes apliecības pamata.

Pie pavadzīmes drīkst iesniegt
slimnieku un māšu apgādes grāmati-

ņas tikai kopā ar ārstu resp. vecmā-

šu apliecībām.

3. Privāto namu iedzīvotājiem,
kuriem tiesības saņemt pilnpiena kar-

tiņas, savas apgādes grāmatiņās jā-
iesniedz līdz ar vajadzīgām apliecībām
tieši Pilsētas kancelejā zemāk norādī-

tā laikā. Jaunās kartiņas viņi saņems

uz vietas.

4. Apgādes grāmatiņas un aplie-
cības kā namu pārvaldniekiem, tā ari

privāto namu iedzīvotājiem jāiesniedz
pēc ielām sekojoši: 5. janvārī —

Hermaņa Goringa, Odens, Avotu,
Ādolfa Hitlera, Aizsargu, Baznīcas, Pasta

ielām, Brīvības lauk., Uguns.Skolas,Eli-
zabetes un Vecmoku ielām; 6. janvārī
— Talsu, Zirgu, Pauzera, Harmonijas,
Jaunai, Dārza, Raiņa, Akmeņu, Smilšu

un Lauku ielām un Tirgus lauk., 7.

janvārī — Kalna, Annas, Adģēru,
Marijas, Aleksandra, Jāņa, Skautu,

Raudas, Katrīnas, Grants un Šaujamai;
8. janvārī — Meža, Dārzniecības,

Kalēju, Helēnas, Baložu, Krasta, Rīgas,

Dzelzceļa un Durbes ielām, 9. jan-
vārī — Milzkalnes, Jelgavas, Pļavas,
Slocenes, Parka, Dzirņu, Alīnes, Put-

niņu, Kara, Balgalvju, Smārdes, Zaļai,
Ozolu, Priežu, Kuldīgas, Taisnai,

Muižas, Kandavas, Pilskalna, Veļķu,
Gravas, Pnķu, Stacijas, Tirgus, Klusai,

Ganību, Purvu, Vilkājas, Mārtiņa ie-

lām un Tukuma I un II stacijām.

Augšminētās dienās apgādes grā-

matiņas un dokumentus citās apgādes
nozarēs nepieņems. Vispār lietu kār-

tošana Pilsētas kancelejā pēc iespē-

jas atliekama šinīs dienās.

5. Saraksta otro eksemplāru na-

cionalizēto namu pārvaldnieki saņems

atpakaj ar atzīmi, kad jāierodas pēc

dokumentiem un kartiņām.
Norādītā laikā pārvaldniekiem jā-

saņem dokumenti un kartiņas un ne-

kavējoši tie jānedod īpašniekiem.
6. Rīkojuma pārkāpējiem draud

sods.

Tukumā, 1941. g. 31. decembri.

B. Rozenbergs,
Tukuma pilsētas vecākais.

Paziņojums
Visiem Tukuma pilsētā dzlvojo-

šikm fiziska darba strādniekiem—bez-

darbniekiem vīriešiem un sievietēm,

izņemot ģimeņu mātes, vecumā no

16—50 g., kuri vēl nebūtu reģistrēju-
šies kā ari tie, kuri jau ir reģistrēti
darba pārvaldē, obligatoriski jāpietei-
cās darba pārvaldes Tukuma nodaļā
līdz 1942. g. 10. janvārim pulkst. 12,

lidzņemot pasi. Personas, kas līdz

minētam datumam nebūs ieradušas re-

ģistrēties — tiks soditas.

Ack c 1
Der l.eiter

Arbeitsamts-Nebenstelle Tuckum

Tukuma dzīve

Tukumnieki ziedo kažokus

frontes cīnītajiem
Kaut ari pilsētniekiem kažoku un

citu siltu apģērba gabalu mazāk kā

lauku ļaudīm, tomēr ari Tukuma pil-
sētas Tautas Palidzibas birojā A. Hit-

lera ielā 13. rosīgi ienāk kažoku, mē-

teļu, kažokādu, cimdu, zeķu v. c. fron-

tes cīnītājiem nepieciešamu priekšmetu
ziedojumi. Līdz 3. janv. jau 21 tukum-

nieks bija sekojis Austrumu apgabala
valsts komisāra aicinājumam, nodot

armijas vajadzībām pašiem piecieša-
miem ziemas apģērba gabalus.

Atbalstīsim ugundzesejus!
11. janv. Tukuma brīvprātīgo

ugunsdzēsēju biedriba; Vieslgā biedrī-

bā rīko teātra izrādi, kuras viss atli-

kums boļševiku laikā bojā gājušo
ugunsdzēsības piederumu iegādei.

Tukumnieki kūtri skatlogu
dekorētāji

Visā valsti tiklS noslēdzās veikalu

skatlogu sacensība ar motto: Kara

Ziemsvētki. No visām pusēm ziņo par
lielu rosību, atsaucību un sekmēm šinī
sacensībā. Tikai Tukuma veikalu skat-

logi tikpat kā nebij mainijuši savu

vienmuļo izskatu. Daudzi tukšie veika-

lu Jogi, kurus ari varēja izmantot iz-

strādājumiem, atstāti tāpat tukši un

netīri kā agrāk. leceltā žūrijas komisi-

ja, apskatot skatlogus, izteica atzinību

Tukuma patērētāju b-bas 1. veikalam,
Štolceres un Braunbergas veikaliem.

Vismazākie pie eglītes

2. janvārī pie svētku eglītes pul-

cējās ari vismazākie — Tukuma valsts

bērnu dārza dalībnieki. Mazajām mei-

tenēm un zēniem līdzi atnākuši piede-

rīgie un tuvinieki. Bērnu dārza vadī-

tājai K. Lejai jāpielieto visa māka, lai

mazos eglītes viesus noturētu mierā,

jo viņi vitu grib pārbaudīt paši. Bet

kad eglīte iemirdzas visā spožuma un

uz klavierēm atskan Ziemassvētku

melodijas, ari vismazākie paliek klusu

un brīnumu pilnām acīm pārdzīvo
Ziemassvētku brīnumu. Mazie prot jau

ari dziedāt un it braši noskandināt da-

žas Ziemassvētku dziesmas. Tad ma-

zais Alfons stājās visu priekšā un

droši kā liels puisis deklamē Ziemas-

svētku dziesmas. Viņam seko Dagmā-

ra, bet tad jau ari citi sadūšojušies un

viens, pēc otra droši nāk priekšā ar

savu sakāmo.

Kad nu tā bērni rādījuši, ko viņi

mācijušies un centušies, audzinātāja

Leja katram dod lielu saldumu, ābolu

un maizīšu tūti. Vēl dažus mirkļus
mazie priecājas rotaļās, tad viņus ai-

cina pie svētku mielasta galda.
Jauks un sirsnīgs vakars!

Eglītes mirdzumā

pulcējās Tukuma pilsētas pamatskolā

sestdien, 3. janvāri 1942. gadā. Tuku-

ma apvienoto darba vietu darbinieki.

Piedalījās — pienotavas, 48. spiestu-

ves, arteļa kokzāģētavas
v. c. darba vietu darbinieki un viņu
piederīgie. Pamatskolas zāle bija pilna
līdz pēdējai vietai.

Laba bija vakara programa, kurā

piedalījās dziedātāja Sile, vijolnieks

Lasmanis, pianists Zimarovs, Tukuma

mūzikas skolas kvintets, kurš guva

publikas sevišķu atzinību.

Lielu piekrišanu guva ari 3 mei-

teņu izpildītais valsis.

Programas starplaikā mazos vaka-

ra apmeklētājus darba vietu pārstāvji

apveltīja saldumiem.

Vakars noritēja lielā sajūsmā un

pacilātībā. Par to paldies rīkotājiem
un programas izpildītājiem.

Mūžīgais žīds

Jaungada programā Tukuma kino-

teātros redzējām ļoti iespaidīgu .'doku-

mentālu filmu par tautu parazītu —

žīdu — dzīvi un izplēšanos no viņu

pirmdzimtenes Āzijas uz Eiropu, Ame-

riku. Rādītas žīdu attiecības pret dar-

bu; nekad nekādu ražīgu darbu tie nav

strādājuši, bet dzinušies tikai pēc nau-

das. Jau no mazotnes žīdus māca

gan ģimenēs, skolās un tālāk sinago-
gās, kā gojus piekrāpt, izmantot, lai

reiz žīdi paliktu par valdošo tautu.

Tālāk rādīti žīdi — mākslas sagandī-
tāji, žīdi — valstsvīri un banku magnāti,
kas veikli prot pieņemt eiropiešu iz-

skatu un ar blēdībām sagrābt finansu

varu. Noslēguma satricinoši ir žīdu

rituālās lopu kaušanas skati.

Visi filmas uzņēmumi iegūti tieši

dzīvē, visvairāk Varšavas geto. Ja vēl

kāds pavirši pieiet židu jautājumam,
tad redzējis šo filmu, ikvieus var justies

laimīgs, ka nu mūsu zemē vairs nav

šie cilvēku izdzimumi, padibenes.

Bez šis filmas redzējām vēl īsfilmu

par ceļojošām kāpām Kuršu jomā un

ļoti brīnišķu, reālu filmu no putnu dzī-

ves — ..Ziemeļjūras pastāvīgie viesi".

Komisijas veikalu

vistuvākā laikā H. Goringa, ielā 5 no-

domājusi atvērt Tukumapatērētāju bie-

drībā. Veikalā pieņems komisijā, pirks
un pārdos dažādus gan jaunus, gan

lietotus mājsaimniecības piederumus,

mēbeles, apģērbus un apavus. Seviš-

ķi pēdējais apstāklis, ka še ļaudis va-

rēs pirkt lietotus apavus un apģērbus,

pelna ievēribu tagad, kad to iegāde

stipri ierobežota.

Mūsu laikraksta panākumi

Aizvadot pagājušo gadu un šodien uzsā-

kot gaitas 1942. gadā, mūsu laikraksts var at-

skatīties uz zināmiem panākumiem. Vispirms,
ar saviem 4500—5000 eks. mūsu laikraksts

provinces laikrakstu starpā ieņem vienu no

vispirmajām vietām. Šeit jāatceras, ka partiju
laikos Tukumā iznākošais laikraksts ar lidzigu
nosaukumu — .Tukuma Zigas' bija provinces
laikraksts ar toreiz lielāko tirāžu. To iespieda
tikai reizi nedēļā 3000—4000 eks. Bet to-

reiz Tukuma pilsētā dzīvoja 8000 iedzīvotāju
un apriņķī 40000. Tagad attiecīgie skaitli ir

tikai 6000 un 35000. Tā tad — liels mūsu

panākumsl

Tādā eks. skaitā laikrakstu izlaižot, mums

arī laikraksta cenu bija iespējams noteikt zemu,

un tagad ~Tukuma Ziņas" starp 14 Latvi-

jas laikrakstiem ir vislētākais.

Pagājušā gadā daudz telpas mums pra-
sija .valdīšanas' apgaismošana, šo-

gad mēs vairāk varēsim pievērsties mūsu pašu
dzīves jaunuzbūvei, mūsu dzīves .tīrīšanai* no

visa nevēlamā. Kā jau līdz šim esam baudī-

juši nedalītu sabiedrības atsaucību un uzticību
visiem mūsu soļiem, tā ar? 1942. gadā vēla-
mies strādāt visas sabiedrības, visas latviešu

tautas labumam.

Mūsu vēlējums .Tukuma Ziņas* lasītāju
saimei — 1942. gadā augsim latvietībai, aug-
sim jaunajai Eiropai I Redakcija.

No redakcijas.

1925. gadā sāka iznākt pirmais Tukuma

laikraksts .Tukuma Ziņas". To izdeva Tukuma

Viesigā biedriba un vēlāk — komanditsabied-

riba .Tukuma Ziņas". Laikraksts iznāca līdz

1934. g. 15. maijam. Mūsu laikraksts, turpi-
not li pirmā Tukuma laikraksta gaitas, šogad
uzsāk savu 12. gada gājumu.

Atbild, redaktors EDUARDS ŠTALS

Izdevējs: Tukuma pilsētas un apriņķa
lauku pašvaldības.

ras. JN2 iespiests 48. spiesiuvē, Tukumā, Hermann'a Goring'a;ielā 1. M. 4500

1941. g. 6. janvāri, JM° 45.
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Pērku šādas Tukumar apriņķa nodokļu inspek- � «s» naJ:
A (hat&rtitA

labi uzturētas un lesietas GRĀMATAS: tora ataādināiums VUdIcIIJ uJ
„Orāmatu Drauga*4 izdevuma .Pasaulesvēs-

•* * Tukuma apriņķa nodokļu inSDek- 2_3
■• vēlos Pirkt

- Piedāvājumus nodot O.
turi*4

,
..Zemi un tautas", Xultūras un tikumu Atgādinu darba devējiem, ka Ģeneralko-

» -j- Vārpām c. Bikstiem, Jaunā mājā tālr Uoes-
vēsturi44; Gulbja izdevuma

B
Pasaules raksi- rnisāra rīkojums par darba algas nodokli spēkā lOra atgādinājums muiža 43 no pīkst 9—16

niecības vēsturi* un .Latv. konverzficiias ar 1941 S 1. novembri un saskaņā ar 10. §
i i •

.. . ! ■
vārdnīcu-, sākot ar 13. sējumu; Literatūras ieturētā nodokļu suma darba devējam lidz katra

Atgādinu v.s.em valsts, kooperatīviem un
Vecāka, vientuļa sieviete meklē oiemūrntu

izdevuma ~Latviešu rakstniecības vēsturi44 mēneša 5. un 20. dienai jāiemaksā Latvijas
uz,?emumie

.

m
-

ka ļku™ Pozētie ki
un ~Latvlešu liriku44

.

bankā ar atzīmi: .Darba algas nodoklis par
P«iqojumi par uzņēmumu darbību, parskatr,

a ° *anos Pl,seia va« uz '««kiem - kfi

n. .
M

. , „ . . .
.

laiku no .
.

līdz • bilances v. t. t. iesniedzami noteiktos termiņos Caimniorac n-aii
Piedāvāt Si laikraksta redakcijā.

Pflr —Jjf un ka par šo termiņu neievērošanu vainīgos
MimiTieCeS PalldZS,

m oo m>»o

ieturamais nodoklis nav noteiktā laikā vai no-
sod,s

'_ .
~.
.

_4
. ■ iZDdIidZP

NO 23. apr. 1942. g. teiktā apmērā iemaksāts, darba devēju vai per- _

Tapat atgad,nu-
ka pnvatie tirdzniecības,

X— \ sonas, kas ir atbildīgas par nodokļa aprēķinā- fuP niecibas uni amatniecības uzņēmumi var dar- un tamlīdzīgi. Protu arī vācu un krievu

I7nnmnlnHin sanu un '«maksāšanu, var sodīt ar naudas sodu
bo,,es tlkai ,ad- i a viniem ir Izsniegtas no no- valodas. Plepr. Raudas ielā JA 11, dz. 4,

ILUUIIIUJUIIIU līdz RM 100 —, ja pēc citiem noteikumiem nav
dokļu inspekcijas reģistrācijas apliecības. pie Ulmaņa kuadzes.

m A m _ —• —
noteikts bargāks sods.

Par darbošanosbez reģistrācijas apliecībām —

DOIUtOV It Vllmll iUnftff Piezīmēju, kā .Rīkojumu par darba algas vaini^ie tiks sauktj P«e likumīgas atbildības.
~

IiCIIIICJ [h *\}\XU lIIUJIU nodokli l.d, ar nodokļa aprēķināšanas tabulām* A. Berka Kltlfl CfllliF"
apm. 60 ha platība, no kurām 40 ha

VBr iCgādātieS n° d°klu Par *M °.3s
- Nodokļu inspektors. lIIIIU MiHULL

aramzemes, pārējās pļavas un 8 ha Nodokļu inspektors. Vec No 6.-11. janvārim 1942. g.
ganības. Tālrunis - Remte 24. M. Stelps

grāmatvedis. s

Vec. grāmatvedis. Vācu nedēļas apskats

ANTA. Es atbildu. paziņo j~a~m r> v D
«'l

■ mm --x i

Greta Veiser, Paul Uofmann, Franz Zimmer-

J. RPaSlinS ka 1942
- ianvāri atvērsim Tukumā, Hermanna Goringa ielā K> mann filmā

Liekniekos c. Sātiem. KOMISIJAS VEIKALU
Mana draud"ne Barbara

— Pieņemsim komisija. *
, v .

Vē.OS 1 7 frm 11 HOt pirksim un pārdosim
* lauP ltaJ* kloķos

c ,

d3ŽādUS liet°tUS UD jaU
,

nUS māi™ecibas Piederumus, mēbeles, visāda veida
un »?

7,nnHL^ā)
97

aPģēfbUS UD aPaVUS Un dta3 mantaS
?i,CteS der^aS tikai kuram tāsiegā-ielel. ZCļļUCiems 11.

Tukuma patērētāju b-ba.
datas. -Jaunatneilidz 18 g. ieeja aizliegta.


	Tukuma Ziņas no. 1 06011942�����
	Title
	Mēs augsim�����
	Alīdas Vānes koncertā���������������
	Japāņu uzvaras gājiens����������ꂎ̣悎̣�
	Neattaisnojama kūtrība sabiedriskajā darbā��������������������
	Daile un dvēsele�̣䂖̣�
	Klusie draugi
	Latvju jaunavas uz maldu ceļa�ゼ̣��
	Milzu panākumi�����
	Arī „cenu inspektori"!�����
	Sporta attīstība darba vietās Vācijā�̣惓̣胔̣惔̣������������僒̣샓̣Õ
	Tautas Palīdzības darbs Milzkalnē���������������
	Mūsu apriņķa pagastos���������������
	Noslēgusies ziedojumu vākšana Tautas Palīdzībai Tukuma apriņķī�����������������������������������
	Kalnu garu aicinājums�Ā���
	Rīkojums par pilnpiena kartiņu atjaunošanu Tukumā.���������������
	Paziņojums�УꀠУ퀢
	Tukuma dzīve�У퀶У
	Mūsu laikraksta panākumi������Ā���
	No redakcijas.
	Section

	Advertisements
	Adv. 1 Page 4


