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"Otrās frontes"

spoks
Boļševiki arvien nepacietīgāk piepra-

sa angļiem un amerikāņiem otrās frontes

radišanu. Lidz šim tiem bija jāapmie-
rinās tikai ar sabiedroto solījumiem.
To raksturo kāda amerikāņu preses

ziņa: «Otrā fronte jau ir radīta, jo daži

amerikāņu karaviri ar vienu ģenerāli,
kam piešķirts lepnais «amerikāņu Ei-

ropas vienību virspavēlnieka" tituls,

pastaigājas Anglijā. īstenībā šai .otrai

frontei" vajadzēja būt brīdinājumam
Vācijai un citām ass valstīm, bet pa-

mazām tā ir kļuvusi par istu briesmo-

ni pašiem sabiedrotiem.

Boļševiki cerībā uz šo „otro fronti, 44

kam vajadzēja atvieglot viņu grūto stā-

vokli, sūtīja cīņā savus labākos spēkus
un kara materiālu, ko tie pa daļai jau
ir zaudējuši. Viņi ir upurējuši miljo-
niem cilvēku, pilsētas un cietokšņus,
tie ir atdevuši auglīgus apgabalus un

tagad tos sagaida industrijas apgabalu
zaudēšana Eiropas daļā, pret ko viņi
sīvi cinās. Boļševiki apzinās, ka, zau-

dējot svarīgās satiksmes iespējas, tos

sagaida galīgs sabrukums. Viņu uzai-

cinājumiem, viņu pallgsaucieniem pēc
«otrās frontes" sabiedrotie atbildēja ar

solījumiem un mierinājumiem.
Ari Anglijā un Amerikas Savienotās

valstis plaši iztirzā jautājumu par «otro
fronti". Sabiedrotos baida otrās fron-

tes nepieciešamība, kas tomēr nav re-

ālizējama. Lai mierinātu sevi un boļ-
ševikus, angļu prese no vienas puses

spēcīgi atbalsta «otrās frontes" radīša-

nas ideju, bet no otras puses tā uz-

sver, ka nedz angļi, nedz militāri slikti

izglītotās amerikāņu vienības neesot

spējīgas lielākam uzbrukumam Eiropā.
Prese pārmet angļu valdībai, ka tā ir

novēlojusies ar «otrās frontes" realizē-

šanu, un ka padomju savienības sabru-

kums ir tai pašā laikā arī Anglijas
sabrukums.

Viss angļu aģitācijas aparāts ir ļoti
nodarbināts. Tam pastāvīgi jāgādā
par gara stāvokli padomju savienībā.

Jāgādā par to, lai boļševiki ari nākot-

nē ziedo lielos asins upurus pluto-
krātu labā.

Bet ko tad sabiedrotie var uzsākt,
lai palīdzētu boļševikiem?

Angļu prese domā, ka padomju sa-

vienības stāvokļa nopietnība prasot
skaidru un nopietnu domāšanu. Ir ti-

kai viena atbilde: .Anglija un Ameri-

kas Savienotās valstis patlaban nevar

palīdzēt".

«Otrā fronte" ir un paliek spoks,
kas nodarbina, kaitina, nomierina vai

uztrauc un moca visus Lielbritānijas

prātus. Šis spoks ir tik nereāls, kāds

vien spoks var būt. Patiesa vienīgi
ir iekšējā pārliecība, ka otro fronti ne-

var radīt un tā ari nekad netiks radita.

Gustavs Celmiņš 23. augustā
runās Bikstos

Bikstu lauksaimniecības b-ba 23.

augustā Bikstu b-bas namā rīko plašu

sarīkojumu. Tas sāksies pl. 17, kad

par tēmatu — «Latviešu brīvprātīgie",

skarot daudzas latviešus interesējošas

problēmas, runās Latviešu brīvprātīgo

organ. komitejas priekšsēdētājs Gustavs

Celmiņš.
Sarīkojuma otrajā daļā bikstenieki

dabūs redzēt Akurātera jautro 5 cēl.

komēdiju «Studenti Debesniekos", ko

pašu aktieru izpildījumā iestudējis sa-

biedr. lietu departamenta rež. J. Ozols.

400 km platumā sasniegti Kaukāza kalni
Pēdējās nedēļas varonīgajās ciņās

vācu un sabiedrotospēki 400 km pla-
tumā sasnieguši Kaukāza kalnus. Cīņas
notiek jau augstu kalnos.

Veicot 40-60 km dienā, lielā 30-

-50° karstumā tagad no boļševikiem
galīgi iztīrīts Kubaņas apg.

Iznicināta 181 boļš. div., kas bija novietota Tukumā
Kā DNB 13. augustā vēsta, Donas

lokā pie Kalačas ielenkta un iznicināta

181. boļševiku divīzija un tās koman-

dieris saņemts gūstā.
Boļševiku valdīšanas gadā 181. kāj-

nieku divizija atradās Tukumā, viņas
sastāvā bija iedalīti ari latvieši un to

komandēja ātri par ģenerāli izaugušais

ģenerālmajors Liepiņš, kas pirmais no

latvju virsniekiem uzvilka pelēko boļ-
ševiku šineli ar spožo zelta uzšuvi.

Divīzijas štāba priekšnieks bija plkv.

Rozentāls. ši divizija tukumniekus

smidināja ar saviem greizajiem šķīb-

acaiņiem poļitrukiem, kas ar «īso

kursu" padusē mācīja latviešiem

.augsto" kara mākslu.

Čerčils Maskavā!

Lielā slepenībā Čerčils 13. aug. le-

ļ radies Maskavā, kur ar Kremļa varas

ļ vīriem, kā ziņo zviedru laikr. „Afton-
bladet", runājot par boļševiku smago

| stāvokli un par otrās frontes radīšanu.

| Taču galvenais Čerčila mērķis esot

| izpētīt, kā varbūtējā ;padomju valdības

krīzes gadijumā izmantot apstākļus
Anglijas labā.

Kauliņi Indijā ir mesti

DNB Berlīne. «Kauliņi Indijā
ir mesti: demokrātijas, pašnoteikšanās

tiesību, Atlantijas deklarācijas un 4

Rūzvelta brīvības punktu vārdā 350

miljonu cilvēku lūdz par savu brīvību.

Tie atsakās no varas līdzekļiem ticībā,
ka tie varēs iztikt ar saviem morālis-

kiem spēkiem, lai miera ceļā novērstu

ļ simtsgadlgo netaisnību", ar šādiem

| vārdiem .Berliner Borsenzeitung" dip-
lomatiskais līdzstrādnieks Kārlis Mc-

Igerle sāk savu rakstu par notikumiem

' Indijā. Raksta noslēgumā Megerle
saka, ka nenovēršamais tuvojas un ka

Čerčils turpina izpildīt savu vēsturisko

misiju — britu impērijas kaprača lomu.

ļSNemieri Indijā joprojām iet

plašumā. Angļu vara pret tiem

vēršas ar nežēlīgu bardzību. Līdz

šim indiešu nacionālistu pusē
jau 600 kritušu un 4000 ievai-

notu. Indiešus apcietina masām.

Cietumi pārpildīti un apiešanās
ar apcietinātiem ir ļoti slikta.

Cietumā miris Gandija sekretārs.

No sekmīgām operācijām

mājup

Nogremdējusi jūras dzelmē atkal

daudzus ienaidnieka kuģus, vācu

zemūdene atgriežas savā slēp-

tuvē — Atlantijas okeāna pie-

krastē izbrīvētajā zemūdeņu

bunkurā. (Orbis).

Ražas novākšanas laikā tiks slēgti arī kino
Šoruden visi pilsētnieki dosies lauk-

saimniekiem palīgā novākt ražu. Par

šo jautājumu skaidri izteicies mūsu

novada komisārs brīvkungs f. Medems

Vecumnieku pagasta dziesmu svētkos:

.Ir darīts viss, lai sniegtu jums,
lauksaimnieki, vajadzīgo palīdzību.

Zemgales lauksaimniekiem jāzina, ka

es mobilizēšu visus cilvēkus šis ražas

ievākšanai. Es prasu tieši no augstā-
kiem ierēdņiem, advokātiem, ārstiem,

tirgotājiem v. c, lai tie ražas ievāk-

šanas laikā savu atvaļinājumu un brīv-

laiku pavadītu laukos. To tāpat darīs

ari mani komisāriāta darbinieki.

Ražas novākšanas laikā

es neatļaušu, ka Zemga-
les pilsētās darbotos ki-

no teātri.

Visiem pilsētniekiem jāstrādā laukos,

un kad tie noguruši pārnāk mājās,
tad viņiem nav vis jāiet uz kino, bet

gan jāizguļas, lai otra dienā tie būtu

darbā atkal spirgti. Es ierobežošu ari

tirgošanās laiku, lai ari tāda kārtā at-

brīvotu darba spēku. Es sagaidu ari,

ka garīdznieki un mācitāji savu drau-

dzes locekļu priekšā cītīgi arī svētdie-

nās strādās laukos, lai ievāktu ba-

gātīgu ražu.

Mani draugi,

pirms dažām dienām es

noliedzu teikt vārdus

— ražu mēs nevarēsim

ievākt. Bs saku — mēs

to ievāksim! 44

Paziņojums
par pārtikas kartīšu atjaunošanu

Tukumā

1. Pārtikas un pilnpiena kartītes periodam
no š. g. 7. septembra lidz 4 oktobrim izsniegs

personām, kas dzīvo un ir pierakstītas Tukumā,
Pilsētas apgādes birojs Jelgavas ielā 0 (otrā
stāvā), sākot ar 1942. g. 24. augustu, ik die-

nas no pīkst. B—ls.

2. Jaunu kartīšu saņemšanai iedzīvotājiem

jānodad savas apgādes grāmatiņas namsaim-

niekiem, pārvaldniekiem vai to vietniekiem

vigu noteiktā laikā un vietā.

3. Namsaimniekiem, pārvaldniekiem vai to

vietniekiem jāsavāc apgādes grāmatiņas no

visiem nama iedzīvotājiem un tās jāiesniedz
Pilsētas pārvaldei ar pavadzīmi 2 eksemplāros

par katru namu atsevišķi, saliktas pa vecuma

grupām : mazbērni lidz 3 gadiem, bērni 3—6

g. v., jaunieši 6—14 g. v., jaunieši 14—18 g.

v. un pārējie vecāki par 18 g. Pavadzīme

jāieraksta grūtnieces un jaunās mātes, kas

lidz šim ir saņēmušas uz ārsta vai vecmātes

apliecibas pamata pilnpienu, un kurām pilnpiens

pienākas ari pēc H. septembfa. Par grūtnie-
cēm, jaunām mātēm un slimniekiem, kas piln-
piena kartītes pieprasa pirmo reizi, jāpievieno
ārsta vai vecmātes apliecibas. Tāpat pavad-
zīmē jāieraksta pašapgādnieki — maizes labī-

bas nn kartupeļu ražotāji, govju un cūku tu-

rētāji un viņu uzturā esošās personas.

Minētām personām nav tiesības piepra-
sīt un saņemt pēc kartītēm maizes labības,

ga|as, piena produktus un kartupeļus.

Namsaimniekiem vai pārvaldniekiem jau
laikus jāpaziņo iedzīvotājiem, kad savāks ap-

gādes grāmatiņas. Tāpat jāaizrāda iedzīvotā-

jiem, kupem apgādes grāmatiņā atzīmētā ad-

rese nesaskan ar dzīves vietu, nekavējoties
ierasties Pilsētas pārvaldē, ņemot lidz personī-
bas dokumentus un apgādes grāmatiņas, lai

ierakstītu adreses maiņu. Pēc tam grāmatiņu
jānodod jau iepriekš noteiktajā laikā namsaim-

niekam vai pārvaldniekam.
4. Apgādes grāmatiņas namsaimniekam

un pārvaldniekiem jāiesniedz Pilsētas pārvaldei
sekojošās dienās pēc ielām:

24. augusti — no Adģēru/Aizsargu, Alek-

sandra, Alīnes, Annas, Avotu, Baložu, Baznīcas,

Dārza, Dārzniecības, Durbes, Dzirņu, Dzelzceļa,

Elizabetes, Grants, Gravas ielām un Brīvības

laukuma; *

25. augustā — no Hermaņa Gēringa, Har-

monijas, Helēnas, Ādolfa Hitlera, Jaunās, Jāņa
un Jelgavas ielām;

26. augusts — Kalēju, Kalna. Kandavas»

Kara, Kairinos, Klusās, Krasta, Kuldīgas, Lauku,

Marijas, Meža, Milzkalnes, Muižas, Ozolu, Parka,

Priežu, Pauzera, Pilskalna, Pļavas, Pasta, Put-

niņu un Raiņa ielām;

27. augustā — no Rīgas, Raudas, Slocenes,

Smilšu, Skautu ielām ar Tukuma abāmstacijām;

28. augustā — no Smārdes, Stacijas, Talsu,

Taisnās, Uguns, Odens, Vecmoku, Veļķu, Vil-

kājas, Zaļās, Zirgu ielām un Tirgus laukuma.

No ielām, kupi nosaukumi nav minēti,ap-

gādes grāmatiņas jāiesniedz dienā, kas noteikta

ielām ar to pašu sākuma burtu.

Ši kārtība stingri jāievēro, jo apgādes grā-

matiņas pieņems tikai noteiktās dienās.

5. lesniedzot apgādes grāmatiņas, nam-

saimnieki un pārvaldnieki saņems atpakaļ kvi-

tētu pavadzīmes otro eks. ar norādījumu, kad

jāierodas pēc jaunām kartītēm.

Norādītā laikā viņiem jāsaņem grāmatiņas
ar kartītēm, uzrādot pavadzimes 2. eks., un

nekavējoties jānodod īpašniekiem pret parakstu.

6. Kartīšu īpašniekiem pie saņemšanas jā-

pārliecinās, vai saņemto kartišu veids saskan

ar ierakstiem apgādes grāmatiņās, pēc kam

jāuzraksta kartītēm savs vārds un uzvārds.

Bez minētā uzraksta kartītes nav derīgas.

7. Par apgādes grāmatiņu kārtīgu un sav-

laicīgu iesniegšanu Pilsētas pārvaldei, tāpat

par grāmatiņu un kartišu saņemšanu un no-

došanu atpakaļ īpašniekiem atbild namsaim-

nieki un pārvaldnieki vai to vietnieki.

Par rīkojuma nepildīšanu draud sods.

Tukumā, 1942. g. 15. augustā

I. Volbergs,
Pilsētas vecākā uzdev.

Vācu kultūras dzīve

īsumā

Zalcburgas slavenās svētku spēles šogad
notiek no 5.—30. augustam un būs pieejamas
karavīriem un strādājošiem. Svētku spēļu virs-

vadiba uzdota slavenajam diriģentam gene-
rālintendantam prof. Klemensam Krausam



Jauna kārtība ādu

saņemšanai
Tukuma paiērētajubiedriba paskaidro,

ka amatniekiem ādu saņemšanai savu

darbnīcu vajadzībām būs jauna kārtība.

Jūnija un jūlija ādu devu saņemšanai
nebūs vairs jāizprasa no pašvaldību
iestādēm atļaujas, bet devu varēi sa-

ņemt uzrādot amatnieka karti un pret
ierakstu apgādes grāmatiņā. Tie amat-
nieki, kufi vēl lidz Sim laikam nebūtu

izņēmuši ādas pret pašvaldibu atļau-

jām no februāra, marta, aprija un maija
normām, tās varēs saņemt pēc iepriekš-

ējiem noteikumiem. Turpmāk amatnie-

kiem būs jāparaksta solījums, ka ādas

izlietos tikai savā darbnīcā.

Kartupeļu audzētājiem iz-

sniedz vaŗa kaļķus
Tukuma pat. b-bai pietiekamā dau-

dzumā ir kartupeļu audzētājiem nepie-
ciešamie vara kaļķi. Lauksaimniekiem,
kas slēguši ligumus par kartupeļu
ražu, ieteicams pasteigties un tos ne-

pieciešamajā daudzumā izņemt.
Bez tam ieteicams iegādāties mēslo-

šanas vajadzībām piemēroto ģipsi,
kas ir krājumā.

Vekseļiem atkal vajadzīgas

zīmogmarkas
Sākot ar š. g. 1. jūliju spēkā agr.

Latvijas izdotie rīkojumi par zīmogno-
devu uz vekseļiem 0,3 proc. apmērā
no vekseļu summas, bet ne mazāk kā

5 Rpf. Pie zlmognodevu aprēķināša-
nas feniņu summas jānoapaļo uz aug-

šu lidz tuvākam feniņu skaitlim, kas

dalās ar 5.

Ārstniecības augu vākšana atmaksājas
Farmācijas pārvaldes Ārstniecības augu uz-

ņēmums aizrāda savvaļas ārstniecibas augu vā-

cējiem nenogurstoši sekot ārstniecības augu at-

tīstībai, lai nepaietu garām īstais vākšanas

laiks, un izmantot katru brīvu bridi augu vāk-

šanai ne tikai pārdošanai, bet arī savām vaja-
dzībām. Sevišķu vērību jāliek uz augu pareiru
ievākšanu un tālāku sagatavošanu, bet patrei-

zējā mitrā laiki galveni kārtā uz augu pareizu
izžāvēšanu. Augu žāvēšanas darbā nav nekā

sarežģīta, tikai jāievēro šādi galvenie noteikumi:

žāvējamai telpai jābūt tīrai, sausai, sil-

tai un labi vēdināmai; augi žūšanai

jāizklāj tik plānā kārtā, lai tie nebūtu žūšanas

laikā jāapgroza, jo grozot augi lūzt, kas ir ne-

vēlami, tomēr žūšanas laikā augi arvien jāpār-

lūko, vai tie nav sākuši pelēt vai'kā citādi bo-

jāties. Augus var žāvēt arī mākslīgā siltumā,
mērena temperātūrā mājas apstākļos. Sim no-

lūkam var izmantot siltuma mūrīšus, maizes

krāsnis," pavardus.
Patreiz un tuvākā laikā ievācami šādi sav-

vaļas ārstniecibas augi: Balto panātru ziedi,

bez kausiņiem (Flores Lamii albi. s. calvc.)

RM 3,-3,50 par kg; pelašķu ziedi (Flor.

Milletolii) 0,40— 0,50; biškrēsliņu ziedi (Flor.

Tanaceti) 0.80 — 0,90; bērzu lapas (Fol. Betu-

lae) 0,30— 0,35; māllepeņu lapas (Fol. Far-

farae) 0,50— 0,65; melleņu lapas (Fol. Myr-

tilli) 1,-1,50; aveņu lapas (Fol. Rubi Idaei)

0,35 — 0,40; kazeņu lapas (Fol. Rubi frutic.)

0,45 — 0,50; puplakšu lapas (Fol. Trifolii fibr.)

0,70 —0,80; melleņu ogas (Fruct. Mvrtilli)

, — f,— ; meža aveņu ogas (Froct. Rubi

Idaei) 3,20— 3,50; vērmeļu laksti (Herba Ab-

ļ sinthii) 0,70— 0,80: ancišu laksti (Herba Ag-
i rimoniae) 0,50 — 0,00; lauku skostu laksti

■ (Herba Fouisetf arvensis) 0,40 — 0,50; kailo

! trūkumzāju laksti (Herba Herniariae) 0,70— 0,80

: lauku atraitnīšu laksti (Herba Violae tric, Her-

Iba Jaceae) 0,70— 0,75; d«tltenā ceļamoliņa

I laksti (Herba Meliloti oflic > 0,50— 0,60; lie-

lo un smailo cejmališu lapas (Herba Plantagi-

' nis majoris, Herba Plantaginis lance olatae)

i 0,45 — 0,50; 0,55 — 0,60; mauriņsūreņu laksti

i (Herba Polvgoni avic.) 0.30— 0,35; vecvir-

' bārdiņu laksti (Herba Serpylli) o,Bo— 1.; lie-

110 nātru lapas (Fol. Urticae) 0,35— 0,40; Is-

landes sūnas (Lichen lslandicus) 0,«5 —0,75;

melnie r-jdzu graudi (Secale Cornutum) 6, —

r.,40; staipekņu sporas (Lvcopodium) 6, — 6,3

Sausi izžāvētas augu daļas, (ari ogām jābūt

izžāvētām), uzpērk Farmācijas plrvaldes Ārst-

niecības augu uzņēmums, Rīgā, iMārstaļu ielā 7.

Drogas var piegādāt personīgi vai piesūtīt pa

pastu un dzelzceļu.

Norādām, kā ar Farmācijas pārvaldes Ārst-

niecības augu uzņēmuma piekrišanu svarīgākās

drogas un augu tējas iepirks uzņēmuma vaja-
dzībām daudzas C/S .Turiba" nodaļas provin-
cē, caur ko daudziem drogu ražotājiem atkri-

• tis grūtais transporta jautājums. Norādām, ka

I jaunās ārstniecības augu iepirkšanas cenas iz-

sludinātas .Rikojumu Vēstnesi" Jt 142 no

I š. g. 25. jūlija.

Amatniekiem jāiesniedz ziņas par materiāliem
Lai turpmāk pēc iespējas pilnīgāk nokārtotu

amatnieku apgādi ar nepieciešamām izejvielām
un darba rīkiem, ar reichskomisāra kunga pie-
krišanu Latvijas saimniecības kamera ar Lat-

vijas statistikas pārvaldi izved amatniecības

uzņēmumos pārstrādāto izejmateriālu reģistrā-

ciju par laiku no 1942. g. 1. janvāra līdz 1942.

gada 30. jūnijam. Pēc uztverto izlietoto ma-

teriālu daudzumiem šai laikā varēs spriest par
amatniecībai vajadzīgiem materiāliem turpmāk.
Šīs akcijas techniskās puses izvešana tiek uz-

ticēta amatnieku biedrībām. Šai sakarībā lū-

dzam ievērot sekojošo:

1) Visiem Latvijas generālapgabalā atrodoša-

mies amatniecības uzņēmumiem resp. patstāvīgi
strādājošiem amatniekiem obligāti jāiesniedz

ziņas pēc noteikta parauga par laikā no 1942.

gada 1. janvāra lidz 1942. g- 30. jūnijam pār-
strādātiem materiāliem. ■ *3

Ziņas jāiesniedz arī tiem amatniekiem, ku-

rjem pagaidām nav nekādu amatnieku doku-

mentu (amatnieka karte, meistara vai ze||a
diploma).

2) Ar pārstrādātiem materiāliem jāsaprot
visas dažādās izejvielas, kufas attiecīgā amat-

niecības uzņēmumā pārstrādātas, neskatoties
uz to, vai tās būtu devis pasūtītājs vai iegā-
dājusi darbnīca pati. Armijas iestāžu uzdevu-

mā izlietoto materiālu daudzumi uzrādāmi at-

sevišķi.
3) Ziņas par nacionalizētās 'amatnieku

darbnīcās pārstrādātiem materiāliem jāsniedz
to tagadējiem īpašniekiem, resp. fiduciāriem

pārvaldītājiem.
4) Amatniekus, kas nebūs pieprasītās ziņas

iesnieguši, turpmāk neieslēgs materiālu apgādē.
5) Veidlapas Tukumā esoiiem amatniecības

uzņēmumiem saņemamas Amatnieku biedrībā
katru dienu no pīkst. 9—15, bet uz laukiem

pagastu valdēs

6) Veidlapas amatniekiem jāizpilda 2 ek-

semplāros un līdz š. g. 31. augustam jāiesniedz
tās pēc savas dzīves vietas atpakaļ veidlapu

saņemšanas vietās pilsētā — amatnieku bied-

rībās, betjpagastos — pagastu valdēs.

Dr. Alberts.

Riekstus atļauts lasīt no

15. septembŗa
ON Rīga. Tā kā ogas un riekstus

bieži vien nolasa vēl negatavus, izdoti

noteikumi par ogu un riekstu lasīša-

nas laiku valsts mežos: brūklenēm no

1. septembra, dzērvenēm no 1. oktobra

un riekstiem no 15. septembra.

Ziedojiet vilnu latvju
kaŗavīriem!

Tukuma apriņķa pagastos pašlaik
notiek T. p. noorganizētā vilnas zie-

dojumu vākšana mušu frontes cīnī-

tājiem. Karavīri austrumos karo par

mflau zemes drošību un gaida, ka

aizmugure pēc spējām viņus šai

smagajā pārbaudījuma atbalstīs, gā-

dājot par apģērbu rudeni un ziemā.

Irlavā un Grenčos katra saimnie-

ciba centīsies sagādāt latvju zēniem

frontē apģērbam pa 1 kg vilnas.

Anneniekos jau savākti 106 kg
vilnas, Bikstos 40 kg, Matkulē 31

kg, Vecmokās apm. 25 kg. No ci-

tiem pagastiem ziņas vēl nav ienā-

kušas.
Lai darbs labāk veiktos, Smārdes

pagastā T. p. talcinieki noorganizē-

juši vākšanu 38 iecirkņos. Tos ap-
meklēt uzņēmušies T. p. talcinieki.

Rīkojums
Tukuma pilsētas administratīvās

robežās dzīvojošiem bišu saim-

ju īpašniekiem

§ I
Pamatojoties uz generālkomisāra Rigā .Rīko-

jumu Vēstnesi" Ne 153 izsludinātiem noteikti-

miem par bišu medus nodošanu, katram biio

stropu īpašniekam Tukuma pilsētas admini.«tri-

tīvajās robežās jāpieteic Tukuma pilsētas pat-

valdē Jelgavas ielā 6, laikā no 1942. g. 1. lidz

21. augustam, to īpašumi esošo bišu saimju
skaits un atrašanās vieta.

§ 2.

(1) Katram bišu stropu īpašniekam jānodod

pret samaksu C/S .Turība" lidz 1942. g. 31.

oktobrim par katru bišu saimi 3,5 kg izsviesta

tīra bišu medus. Cukuru bišu barošanai pie-

šķirs tikai pēc nodošanas pienākuma izpildīšanas.
(2) Ja izsviesto tīro bišu medu nodod vairāk

nekā pienākas nodot, tad bišu stropu īpaš-
nieks saņem par 1 kg medus 1,5 kg cukura

bišu barošanai.

(3) ši gada spieti un saimniecības ar vienu

bišu saimi ir atbrīvotas no medus

pienākuma.
S 3

Pieteikšanas un nodošanas pienākuma nepil-
ditājus sodīs ar cietumu un naudas sodu vai

ar vienu no šiem sodiem.

*
§ 4-

Sie noteikumi stājās spēkā 1942. g. I. au-

gustā. '

Tukumā, 1942. g. 13. augustā.

B. Rozenbergs,
Tukuma pilsētas vecākais.

"Jaunpils republika"
K. OZOLS

Heigas

Tikai 4 gadi pēc strīdus sākuma

Recke sāk ar hercogu pirmās izlīguma
sarunas, kas mainīgiem panākumiem
turpinājās 10 gadus. 1566. g. beigās
viņš ar hercogu tomēr panāk vieno-

šanos un atsakās no Dobeles un pa-
tur savā īpašumā vienīgi Jaunpili.
Auci hercogs jau agrāk ieguvis pirk-
šanas ceļā. Tagad, spiests aprobežo-
ties tikai ar Jaunpils ipašumu un ap-
metoties uz pastāvigu dzivi Jaunpils
pili, Recke neatzīst vairs nekādu pa-
dotību hercogam, nepilda rīkojumus
un izturas kā pilnīgi suverēns vald-

nieks.

1567. g. 4. martā Rigā sapulcējās
Kurzemes landtāgs. Apspriežot her-

coga un Reckes konfliktu, landtāgs
nostājās pirmā pusē un pieņem Re-
ckes Vācijas radiem adresētu memo-

randu, kufā žēlojas par tā slikto uz-

vešanos resp. nepaklausibu hercogam
un lūdz radus viņu ietekmēt. Sapro-
tams, Recke par šādu rīcību tikai pa-
smaida un viss paliek pa vecam.

Reckem tomēr izdodas no jauna
pierunāt Polijas ķēniņu un tas ar

1568. g. 16. februāra lēmumu atzīst

par restaurējamām Reckes tiesības uz

Dobeles novadtr un pili. Tomēr her-

cogam šo ķēniņa lēmumu izpildīt ne-

nāk ne prātā. 1568. g. 6. maijā
Bauskā hercogs saaicina uz sēdi land-

tāgu, kas akceptē tā izturēšanos un

savukārt lūdz Polijas ķēniņu aizsargāt
hercogisti pret Reckes nepaklausību
un varmācību. Pateicoties hercoģienes
Annas iespaidam, arī Prūsijas hercogs
Albrechts, kas morāliski stipri atbalstīja
Recki, tagad sarauj ar to saites un no-

stājas hercoga Ketlera pusē. Līdzte-

kus šim sarunām, pastāvīgi notiek

savstarpēji strīdi un sadursmes. Reckes

ļaudis 1569. g. no Jaunpils uzbrūk

Dobelē hercoga kaļķu ceplim, aizved
visus kaļķus un nodedzina kādas zem-

nieku mājas.

Nogurums, vecums un rūpes par

ģimenes likteni spieda Recki no jauna
ievadīt sarunas ar hercogu par ieilgušā
strida nokārtošanu. Beidzot 1574. g.
ar Reckes svaiņa Firksa starpniecību,
kas stājās sakaros ar hercoga kanc-

leru f. Brunnovu, izdodas sarunas ieva-

dīt labvēlīgākā gultnē. Tomēr aiz ne-

uzticības pret Ketleru Recke pirmā
sarunu termiņā noliktā vietā neierodas.

Tikai pēc speciāliem hercoga nodro-

šinājumiem un solījumiem, nepielietot
nekādus varas aktus, jauno izlīgšanas
sarunu termiņu noliek 1. augustā

1575. g. Sarunas tomēr ievelkas ga-

rumā, lidz beidzot 1576. g. 18. februāri

Rīgā kā neitrālā vietā izdodas panākt
izligumu, kas dara galu 14 gadu ilga-
jam strīdam. Pēc šī izlīguma hercogs
patur uz visiem laikiem agrākās Do-

beles komturejas zemes, bet Recke
Jaunpili ar blakus novadiem, kur

ietilpa Lauku muiža, Jaunā muiža,
Viesatas, Ārišmuiža, Reņģes muiža,
Grenču muiža, Biksti, Lestene, Abava,
Upes muiža, Zušu muiža, Aucu muiža,
Annenieki, Blīdiene, Stūru muiža,
Sprinģi un Smukas. Izlīgumā Recke
tomēr panāk, ka savus īpašumus tas

saņem ka lēni no poļu ķēniņa, bēt
nevis no hercoga. Tas nozīmē, ka

viņš nebija padots hercoga jurisdik-
cijai, bet visas strīdus lietas starp viņu
un hercogu vai tā pavalstniekiem nā-

cās izšķirt īpašiem šķirējtiesnešiem.
Vienīgi kara klaušas bij tās, ko Recke
izpildīja kopīgās dzimtenes aizsardzī-
bai. Tomēr šāds izcils stāvoklis Jaun-

pilij, kā brīvai domēnijai piekrita tikai
līdz Reckes nāvei. Pēc tam tā ieplūda
vienlīdzīgi ar citiem novadiem herco-
gistes šastavā.

Tlss f. d. Recke nomirst 4 gadi pēc
izlīguma 1580. g. un tiek apglabāts
Jaunpils baznīcā, ietērpts baltajā vācu

ordeņa mētelī ar melno krustu. Tikai
19. g. s. sakumā zārku no baznīcas

apakšzemes velvēm gulda baznīcas

ārpusē.

Reckes atraitne 1582. g. dodas otrā

laulibā ar pazīstamo kara vadoni

Georgu f. Fārensbachu. Pēc vecā

Tisa f. d. Reckes nāves jaunais Jaun-

pils kungs_ ir viņa 1565. g. dzimušais

dēls, vārdā ari Tiss. Jaunais kungs,
liekas, nekā nav mantojis no vecā

spitibas un pretestības gara, jo tas

savā otrā laulibā 1603. g. apprec savi

tēva lielākā ienaidnieka hercoga Got-
harda Ketlera brāļa meitu Annu f. Ket-
ler. Vēlāk 1605. g. jaunais Tiss t. d.

Recke kā hercogistes armijas pulkve-
dis sevišķi izceļas kaujā ap zviedriem

pie Salaspils. Kaujas virpuli tam iz-

dodas Sedermanlandes hercogam, vē-

lākajam zviedru ķēniņam Kārlim IX,
izsist no rokām zobenu un gandriz
sagūstīt. Vienīgi piesteigusies palīgi
izglābj vēlāko zviedru karali no gūsta
vai nāves. Viens no šiem karaļa glā-
bējiem ir Vidzemes muižnieks Hein-

richs Vrede. ko pašu sakapā gabalos.
Kā atzinību par Vredes varonību

Zviedrijas karalis vēlāk viņa atraitnei

un diviem dēliem piešķir daudzas

muižas Somijā un Igaunijā un 1653.

g. uzņem zviedru muižniecības kārtā.

Sedermanlandes hercogam atņemtais
zobens ilgus gadus glabājies kā sevišķa

relikvija Reckes ģimenes īpašumā.
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VINNESTU SARAKSTI |
Tautas palīdzības naudas loterijas II klasei

izsūtiti visām ložu pārdošanas vietām, visām Tautas pali- §|
dzibas organizācijām pilsētās un pagastos, tāpat arī visām as

pasta iestādēm, kur tie ikvienam pieejami apskalīša- |§
nai. Lielākajās ložu pārdošanas vietās sarakstus arī pārdod I!

par 5 fen. gabalā. Pa pastu vinnestu sarakstus izsūta Tau- g|
tas palīdzības loteriju daļa. Rigā, Skolas ielā 1; sarakstu fģ
komplekts visām klasēm ar piesūtīšanu maksā 56 fen., \
kurus var iesūtīt ari pastmarkās. . H

II klases vinnestu izmaksa sāksies 19. augustā un tur- §§ļ

pināsies lidz 1943. g. 12. martam.

II klases ložu apmaiņa uz 111 klasi •—jlidz 1. sept.

ABONENTU lEVĒRĪBAI.
Laikraksta abonēšana septembra mēn. jā-
izdara Hdz 25. augustam. Abonementus pie-

ņem visfls pasta lestādēs. Abonēš. maksa

50 fen. mēnesi.



Vērtīga izrāde Zemītē

Dlusu. upriņha pagastos |

Lai zemitniekiem, kuri atrodas pa-

tālu no kultūras centriem, dotu ie-

spēju skatīt labas teātra izrādes, vie-

tējais Tautas palīdzības iecirknis

parūpējies par Rīgai aktieru viesiz-

rādi. Svētdien, 23. aug., pīkst. 19.

Zemītē viesosies ACS .Atpūta un

dzlvotprieks" ~Tautas teātris" un uz-

vedīs M. Ziverta populāro un vērtigo

komēdiju „Čūska". Pakalpojot izrā-

des apmeklētājiem, biļetes šai izrādei

nāks iepriekšpārdošanā un būs dabū-

jamas Zemītes un Kukšu kooperātīvā
sākot ar 17. augustu. Izrādes dienā

biļetes pārdos sarīkojuma telpās no

pīkst. 12-14 un no pl. 18.

Lestenes aktieri uzsāk darbu

9. augustā Lestenes Zemkopjos pēc
vasaras atpūtas atkal pulcējas veco un

jauno aktieru saime, lai sāktu strādāt.

Aktieri sanāca tādā skaitā, ka būs ie-

spējams izveidot divas grupas. Pare-

dzēts sagatavot A. Saulieša 4 cēl. drā-

mu „Līgo" un Rutku Tēva 1 cēl. «Sie-
vietes milas ieroči".

Šovasar 2 izrādes lesteniešiem deva

Tukuma Viesigās b-bas aktieru kopa
Vigerta vadibā, kuras lestenieši uzņē-
ma ļoti atsaucīgi. Sevišķu atzinību

izpelnijās pēdējā — Zālītes .Rudens
rozes".

22. augustā Lestenē viesosies Anne-

nieku Lauks. b. dr. sekc. aktieru kopa.

Zemītnieki čakli mežinieki

Obligātās mežu talkas zemitnieki

jau veikuši kā vieni no pirmajiem.

Sagatavotā malka no meža jau ari

izvesta.

Viesulis Strutelē

Struteles pagastā vietēja rakstura

viesulis nopostijis Tiltmaju labības

šķūni un Birutās norāvis kūtij jumtu.
Dažas spāres nestas ar lielu spēku pat
200 m. Tuvumā esošais lielais pīlā-
dža stumbrs savērpts un nolauzts. Šī

paša negaisa laikā, ko pavadījis pēr-
kona negaiss, zibens bumba iespērusi
Plūdouos. Neparastā dabas parādība
tomēr nav atnesusi lielāku nelaimi.

ledzīvotāji iztikuši tikai ar izbailēm. '

Vilki saplosa aitas

Vecmoku pagasta Vālītēs pirms ne-

ilga laika atrastas saplositas 7 aitas.

Četras no tām pavisam nokostas. Sma-

gajās koduma brūcēs bij redzamas

lielu zobu pēd3s un nav šaubu, ka

mežonīgo darbu pastrādājis vilks. Ari

atstātās pēdas zemē liecina to pašu.
Pēc notikuma nākošās dienās kāds

kaimiņu ganu zēns vilku iztraucējis
meža biezokni. Pēdējais zēnam nav

uzbrucis, bet meties bēgt.

Vairāk uzmanības meža

darbos!

Jānim Altrakam no Tumes pagasta
Lejasmuižniekiem mežā strādājot pie
malkas sagatavošanas uzgāzies koks.

A. nav ievērojis, ka aizzāģētais koks

kritīs uz viņa pusi. Zāģeri ari par
vēlu viņu brīdinājuši. Cietušajam ie-

vainota galva, un viņš drīzi vien ievie-

tots slimnīcā.

Garnadži apzog patērētāju
biedrības

Aizupes pat. b-bas veikalā notikusi

ielaušanās zādzība, naktī kramplauži
ar zirgu aizveduši maisu cukura, da-

žus tūkstošus papirosu, pazoles un

chromādas. Redzams, ka zagļu bijis

vairāk, jo smagais cukura maiss nests

lielu gabalu uz muguras.
Nesen ielaušanās zādzība notika

Matkules patērētāju b-bas veikalā un

zagļiem par upuri krituši 12.000 papi-
rosi un 44 pudeles degvīna. Veikals

atrodas lielceļa malā un vienā ēkā ar

telefona centrāli. Domājams, ka s-bu

apzadzēji ir klejojoša zagļu banda, kas

sazinās ar vietējiem.

Meklējot kooperātīvu apzadzējus uz-

raudzības iestādes toties notvērušas

kandžas brūverus, kas nodarbojušies
ar

ngardā", bet veselībai kaitīgā šķid-
ruma pagatavošanu.

Nav ievērojis aptumšošanas
noteikumus

levadīta izziņa par aptumšošanas
noteikumu neievērošanu pret Jāni Rat-

nieku no Praviņu pag. Jaunpraviņām.

Meistars bez diploma

Sēmes pagasta Tiļu mājās uziets

slepens kandžas brūzis. Spirta teci-

nāšanas iekārta iebūvēta lielajā mājas
skursteni. Uz vietas atrasti visi vaja-
dzīgie aparāti un pat izlietotā brāga.
Primitīvās fabrikas .meistars" izrādī-

jies Polijas pavalstnieks Ignats Dar-

giels.

Aiziešana

LIJA KRONBERGA.

Pametu ģeķigās runas un izeju
dūmainos klajos,

Mākonim līdzīgs kur kūp rudzu lauks

ziedošs un maigs.
letinies sarkstošā ausmā vai vakara

pēdējā dziesnā, .
Brīnumains paveras man lēnīgais

dzīvības vaigs.

Pametu glaimigos draugus un

ierastos savvaļu ceļus.
Vitolos apslēpjos es, bikli kas

ūdeņus skauj —

Pēkšņās un ņirbošās trīsās

atvara spogulis gludais
Veras un samanīt man dziļumos

aizmūžus ļauj.

Pametu dusmību sīvo un

mānīgo iedomu — mīlu.

Stājos ik solī kā bērns

vienkāršā izbrīnā es.

Vieglo un priecīgo sirdi,
līdzīgi gaigalas dziesmai

Dzīvības dvašojums silts vasaras

debešos nes.

Notverti izbēgušie gūstekņi
Pēdējā laikā Talsu apr. bija izbēguši

vairāki kara gūstekni. Tagad daļa no

tiem sagūstīti. 7. aug. Pūres tilta ap-

sargs pamanija 4 gūstekņus. Tris no

tiem sagūstīja, bet ceturtais izbēga.

Sestdien, 8. augustā Dzirciema pag.

.Lauvās" sētā ienācis kāds kara gū-
steknis. Uzzinājis, ka mājā tikai ve-

cais saimnieks bez ieročiem, gūsteknis

palicis varen drošs, pieprasījis ēst un

nemaz nebaidījies stāstīt, ka viņš iz-

bēdzis un pašlaik esot ceļā uz Kan-
davu. Nebij citas izejas, gūsteknim
prasītais ēdiens ari izdots. Pēc paēša-
nas gūsteknis nedevies vis Kandavas

virzienā, bet gājis uz otru pusi. Drīz

pārradies mājā saimnieka dēls, Dzir-

ciema pol. rezerves kom. K. Ziediņš.
Tas nekavējoši pārmeklējis māju ap-

kārtni un arī šķūni. Gūsteknis atrasts

šķūni, ielīdis salmu kaudzē. Enerģiski
rīkojoties, K. Ziediņš gūstekni apcie-

tinājis un nogādājis drošībā.

Pirmajam vadam municijas nevajaga...
DtOLmu. lrdrslradnieka vSmlulo no auvirumu frontes

Kādā no pirmajām jūlija, ļdienām,
saulei stāvot tieši zenītā, nevienam

nepiederošā zemē, pāri mazām priedī-
tēm un kropliem bērziņiem ielenk-

tajām purvu dūkstim un akačiem, jau
veselu stundu dodamies ienaidnieka

virzienā. Bērziņu lapās ne mazākās

vēja pūsmiņas. Gaiss pilns purva iz-

garojumiem, kufi saulē izplata nepa-

tīkamu smaržu. Sviedri līst aumaļām.
No galvas līdz kājām esam notašķīti

brūnajiem purva dubļiem. Regulāri
ik pēc katrām 15 sekundēm mūsu

virzienā atlido boļševiku smagās gra-

nātas, kuru dēļ mēs bieži vien dabū-

jam gulties nepatīkamajā purvā. 1

Tieši austrumu virzienā, apmēram
3 km no mums paceļas lielāku koku

puduris. Tajā atrodas boļševiku spēki,

pret kufiem vēršas mūsu šīsdienas

uzbrukums. Ar lielāko uzmanību vir-

zāmies uz meža pudura kreiso stūri.

Mūsu vada uzdevums ir atgriezt boļ-
ševikiem atkāpšanās ceļu, lai viņus
varētu iznīcināt, nedodot iespēju tiem

izvairīties no cīņas ar mūsu, no dien-

vidiem uzbrūkošiem galveniem spē-
kiem. Mums jāpievirzās pēc lespējas

nepamanītiem, jo, ja mūs redz pirms

galveno spēku uzbrukuma sākuma,

varam nokļūt visai kļūmīga situācijā,
kā ari izjaukt labi sagatavoto uz-

brukumu.

Vēl atlicis apmēram 1 km līdz me-

žiņam. Liekas, tas tepat ar roku sa-

sniedzams, tomēr priekš mums šis

kilometrs ir vissmagākais. Kā par

spīti arī boļševiku artilērija pārstājusi
šaut. Gaisā valda nospiedējs klusums.

«Klusums pirms vētras", kāds piezīmē.
Un jāatzīstas: mums šis klusums ne-

dod mieru. Visstiprākā ienaidnieka

uguns uzbrukuma laikā ir daudz

patīkamāka, nekā šis nāves klusums.

Lēni, pēdu pa pēdai dodamies uz

priekšu. Dzirdam paši savus sirds-

pukstus. Minūtes velkas kā stundas.

Gaidīt un vēlreiz gaidit! Katru nā-

košo sekundi var atskanēt ienaidnieka

ložmetēju kārta
...

Tomēr beidzot! Savu sprausto

mērķi esam sasnieguši. Nav izskanē-

jis neviens šāviens! Esam ienaidnieku

apgājuši nepamanīti. Steigā ieņemam

pozicijas. Vēl atlikušas 3 minūtes

lidz uzbrukuma sākumam. lerīkoja-
mies ērtāk, ložmetēju lentas un rokas

granātas pa ķērienam. Divas minū-

tes
..

. viena minūte... un aiz-

mugurē palikušais purvs ierēcas.

Tepat, dažus simts metrus no mums,

mežiņā, sāk krist mūsu artilērijas
labi tēmētās granātas. Mežiņš vā-

rās kā putras katls. Arī boļševiki

atklājuši uguni un lidina savas gra-

nātas uz mūsu artilērijas novietoju-
miem. Liekas viņi vēl nenojauž,
kāds iemesls mūsu artilērijas ugunij.
Varbūt domā, ka parastā poziciju ap-

šaude.

Piepeši granātu sprādzienu starplai-
kā dzirdam ari ložmetējus, rej daži

„Makši". Kā ar nazi nogriezta pār-
trūkst mūsu artilērijas uguns. Dzir-

damas tikai nemitīgas ložmetēju rejas

un rokas granātu sprādzieni. Mūsu

spēki ielauzušies ienaidnieka nocieti-

nājumos. Gatavojamies sagaidīt bē-

gošo ienaidnieku.

.Pielaist uz 50 metriem, uz atseviš-

ķiem nešaut!" Klusi, bet cieti noskan

vada komandiera pavēle. Mežmalā

skraida daži stāvi, bet pāri pļavai uz

mūsu pusi nenāk. Vai tiešām mēs

būtu pamanīti ? Nē! Tūliņ arī re-

idzam kavēšanās iemeslu. No mež-

ļmalas, sarkanarmiešu vilkti, izripo
divi prettanku lielgabali un viens mīnu

metējs. Nāk tieši uz mums. .At-

kāpšanās segšanai", nosmīn vada

komandieris.

.Šitos likvidēt bez trokšņa!" vēl

joprojām smīnēdams, pagriezies pret

pirmās grupas komandieri, nosaka

mūsu leitnants.

Pielaižam visas trīs apkalpes pavi-
sam klāt, tad īss .ruki verchl" un

mums ir 24 gūstekņi!

Pa to laiku troksnis mežā pievirzī-

jies pavisam tuvu un piepeši, nez

kādēļ pa mežmalu sāk šaut pašu

boļševiku artilērija. Vai mēs būtu no

kāda aizmugures novērošanas punkta

pamanīti, un tagad ienaidnieku artilē-

rija, gribēdama apšaudīt mūs, apšauda

savējo atkāpšanās ceļu? Tomēr, kad

granātas bez pārtraukuma sprāgst ti-

kai mežmalā un nemaz nepievirzās
mums tuvāk, šis domas jāatmet.

.Vai tikai šādā veidā .neuzvaramās"
komisāri nepiespiež savu armiju cīnī-

ties un neatdot pozicijas?" iešaujas

galvā zibeniga doma. Tomēr tūliņ
cenšos notikušo izskaidrot ar kādu

pārpratumu vai boļševiku artilērijas
vadības kļūdu.}

Mežmalā daži boļševiku karavīri

mēģina pārskriet artilērijas ugunsjoslu.
Dažiem tas ari izdodas. Piepeši pāri
mūsu galvām nospindz ložmetēju kār-

ta un nogulda dažus pa pļavu uz

aizmuguri skrejošus sarkanarmiešus."

Tagad nu mums ir skaidrs, ka sar-

kano artilērijas neizprotamā uguns

nav nekāda mērķēšanas kļūda vai

pārpratums, bet gan pamudinājums

cīnīties. Arvien vairāk sarkanarmieši

atstāj mežu, un arvien zemāk spindz
abu no aizmugures šaujošo .Makšu"
lodes.

.Pēdējais laiks mums no šejienes

pazust", saka mūsu vada komandieris

un dod rīkojumu no flanka apiet abus

.Makšus".

.Puiši, saturaties, varbūt dabūsim

kādu korrlisāriņu", piebilst vada ser-

žants. Mums nav vairs divreiz jā-
saka. leročus uzkaram kaklā un —uz

elkoņiem. Galvenais — palikt nepa-
manītiem ! Tā mēs klusēdami seko-

jam savam vada komandierim kā kuģu
konvojs sargkuģim. Tfri vai jāsmīn,
par spīti pāri lidojošām lodēm. Lie-

kas pat, ka mēs nebūtu kaujas lauki,
bet mācibu laukumā. Tādu gadījumu,
kad ir laiks un patika paskatīties uz

savējiem, ko tie dara un cik smieklīgi
izskatās, kauju laiki ir retums. Vien-

mēr jau tā negadās, ka boļševiki mūs

nomaina, lai paši savā starpā cīnītos

par .tautu tētiņu \j

Divdesmit metru uz vēdera, pāris
simtus skriešus, atkal uz vēdera, da-

žas rokas granātas un abi .Makši"
klusē. Atri pozicijā un sākam „sildīt*
stobrus. Šoreiz uz divām pusēm, jo
.Makšiem" nav izdevies apturēt .at-

kāpšanos". Dažas minūtes vēlāk

ieraugām mūsu karavirus vajājot sa-

kauto ienaidnieku.

Šīsdienas uzdevums izpildīts. Izlie-

kam posteņus. Seko parastā cigarete,
un kad pienāk municijas papildinā-

jums, manām vispārēju izbrīnu par

to, ka mūsu vadam municijas krājumi

gandrīz neskarti, kurpretim mūsu ap-
šaudes josla pilna ar kritušiem aar*

kanarmiešiem . ..
J. K.

Austrumos, jūlijā.
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Visiem tabakas audzētajiem
Saskaņā ar generālkomisāra 1942. g. 23. VII noteikumiem par tabakas audzēšanu un

savākšanu (.Rīkojumu Vēstn." 1942. g. M 148), atjauts vietējo tabaku un machorku per-
sonigam patēriņam stādīt lidz 30 tabakas stādus katrai par 18 gadiem vecākai vīriešu

kārtas personai, kas pieder tabakas audzētāja saimei; visi pārējie stādi lidz Š. g. 20. au-

gustam rakstiski jāpieteic Tabakindustrie Ostland Latvijas nodaļas Tabakas fermentācijas
fabrikai Rigā, Yorcka (Aizsargu) ielā 13, sniedzot šādas ziņas:

Uzvārds, vārds

Dzives vieta
(apriņķis, pagasts, māja)

Pasta nodaļa tālr.

Tuvākā dzelzceļa stacija km

(stādu skaits '■
1. Cik apstādīts virs 30 stādiem {

iplatiba -»

2. Kāda šķirne
sēkla

3. No kurienes saņemti

4. Kad izstādīti (iramā

Vieta un datums. Audzētāja paraksts:

Piezīme: Šis ziņas nav jāsniedz tiem, kas par tabakas audzēšanu ir jau noslē-

guši līgumu ar Tabakindustrie Ostland, Tabakas fermentācijas fabriku.

TABAKINDUSTRIE OSTLAND, LATVIJAS NODAĻA.



Vēstule no Zviedrijas —

Tukuma dzīve

tā saucas jaunā Rjcharda un Frizēs

komēdija, ko piektdien 21. aug. Vie-

sīgā biedrībā uzvedis Tautas teātris.

Izrādi sagatavojis rež. Silenieks, deko-

rācijas zīmējis Valdmanis. — Biļetes
izrādei pieprasāmas arodbiedrību pār-
stāvniecībā H. Gēringa ielā N« 3,
tālr. 109.

Pirmskolniekiem jāreģistrējas
Tukuma pilsētas pamatskolā uz-

sākta skolnieku reģistrācija jaunajam
mācības gadam. Vispirms reģistrē
ļaunos skolniekus pirmskolas klasēm.

Šogad mācības jāuzsāk visiem bēr-

niem, kas dzimuši 1934. g. un 1935.

g. lidz 1. augustam. (Pie reģistrēša-
nās jāņem lidzi pase, kur bērns ieraks-

tīts un pēdējā baku zime).

Tāpat reģistrē tos skolniekus, kas

šiui mācības gadā Tukuma pamat-
skolā mācīsies pirmo reizi. Visiem

šiem skolniekiem — jāreģistrējas līdz

š. g. 1. sept. pamatskolas kancelejā
ikdienas no pīkst. 9—13.

Pārējo skolnieku reģistrācija notiks

pēc 1. sept.

Tukumā būs pirmā kartupeļu
žāvētava Austrumzemē

Vietējā Tukuma spirta dedzināta-

vā pašlaik norit rosīga pārkārtošanās,
lai sagatavotos jaunam kartupeļu pār-
strādāšanas veidam rudenī, kas paš-
reizējos kara saimniecības apstākjos
būs mums vērtigs ieguvums. Līdzīgi
tam, kā mēs esam paraduši žāvēt

dārza augļus, āboļus v. c, turpmāk
Tukuma spirta dedzinātavā visas Aus-

trumzemes patēriņam žāvēs arī kartu-

peļus.

Kartupeļi kā ļoti vērtīga barības

viela ar to iegūs jaunas īpašības. Tie

būs ērti uzglabājami, gandrīz nekā

nezaudēs no savām barības vielām un

samazinātā svara dēļ būs viegli trans-

portējami.
Par šo jauno un mums neparasto

kartupeļu pārstrādāšanas veidu snieg-
sim turpmāk plašāku aprakstu.

Iedzīvotāju kustība Tukumā

Jūlija mēnesī Tukuma dzimtsarakstu

nodaļā reģistrēti 20 dzimšanas gadījumi.

No tiem 9 bērni dzimuši tukumniecēm.

6 dzimušie ir ģimenes pirmie bērni,
6 — otrie, 3 — trešie, 2 — ceturtie,

3 — dzimuši kā piektie bērni. Šai
laikā reģistrēti 15 mirušie, 11 no tiem

tukumnieki.

Salaulāti 11 pāri. No tiem tukum-

nieki 3 pāri.

Sports

Izšķīrējs acumirklis

Sacīkstes Anneniekos Ķīpa met

šķēpu 56.10 m.

Tautas palīdzības Annenieku iecirknis ko-

pigi ar Tukuma sporta biedribas Annenieku

nodalu rikoja 9. augustā sporta sacīkstes. Jau-

kais laiks sekmēja sporta sacīkšu labu izdoša-

nos. Sacensībās piedalījās 50 sportistu no Jel-

gavas un Tukuma apriņķu pagastiem. Skatī-

tāju bija ieradies isti daudz — apm. 500.

Spraigās cigās sasniedza vairākus teicamus

rezultātus, sevišķi tas sakāms par šķēpu un

disku. Šķēpā Ķipas sasniegums — 56,10 m

ir ne tik vien Annenieku rekords, bet labākais

sasniegums šogad Zemgalē. Ļoti labus rezul-
tātus šķēpā uzrādīja arī Rušmanis, Dūms un

Seķis. Arvienu iepriecinošākus sniegumus uz-

rāda Annenieku jaunais sportists Seķis. Ar

savu 9. aug. sasniegumu diska — 36,63 m

vigš pat nostājies mūsu aprigķa šii>ada diska

metēju priekšgalā. Pārsteigums bija tājlek-

šanā, kur uzvarēja mūsu izcilais ga[o distanču

skrējējs Kraure.

Rezultāti: 60 m sk r. 1. v. A. Rūmitis

(Annenieki), 2. v. A. Slāgis (Džūkste) abi ar

vienādu laiku 8,0 sek. 800 m sk r. — 1. v.

A. Pūpols (Annenieki) 2 : 14,1, 2. v. O. Sku-

jigš (Jaunpils) 2:21,4. 3. v. M. Freimanis

(Annenieki) 2:30. 3000 m skr. — 1. v. A.

Krauze (Annenieki) 9 : 53,f>, 2. v. P. Smans

(Annenieki)
r

10 : 10,5, 3. v. A. Dansons (Irlava)

10:15,3. Šķēpā — 1. v. A. Ķipa (Anne-

nieki) 56,10 m — (jauns Annenieku rekords),
2. v. M. Rušmanis (Irlava) 49,90 m, 3. un 4.

v. V. Dūms (Biksti) un A. Seķis (Annenieki)

46,80 m. Diskā — 1. v. A. Seķis 36,63 m,

2. v. A. Slāģis 30,05 m, 3. v. J. Platais (Bērze)

26,15 m.

Tāllēkšana — 1 v. A. Krauze .'>,47 m.,

2. v. A. Rūmitis 5,35 m.

Augstlēkšanā — 1. v. A. Pastenieks

(Annenieki) 1,60 m. 7. v. J. Richters (Anne-
nieki) 1,55 m, 3. v. A. Krauze 1,50 m.

Volejbolā uzvarēja Annenieku komanda.

Futbolā Annenieki uzvarēja Irlavu ar 9: 1.

Nesen Tukuma sporta biedribas

laukumā bija ieradies sengaidīts Tukuma spor-

tistu viesis mūsu šķēpa metējs, meistars Otļp
Jurģis. Īsajā ciemošanās laikā vigš ar gandarī-

jumu aplūkoja un novērtēja krietno sporta lau-

kumu un deva savus padomus kā iekārtot un

uzlabot dažādās ierices un sacensibu laukumu

izvietojumu, lai sacensogi varētu vislabāk pa-
rādīt savas spējas, un Tukuma sporta laukums

izvērstos par vietu, kur iespējams sasniegt tos

visaugstākos rezultātus.

Apciemojuma otrā programmas daļā sekoja

vērtīgākais mūsu meistara sniegums. Nelielo

sportistu saimi, kas bij uzzinājusi par rekordista

ierašanos mūsu pilsētā, Jurģis iepazīstināja ar

dažu vieglatlētikas disciplīnu pamatpagēmie-
niem, bez kupem nav iespējams gūt kaut cik

pieklājīgus sasniegumus. Kaut, piem. iso dis-

tanču skrējējiem rezultāts jau var uzlaboties

tikai ar to, ja sacensonis pareizi iekāpj starta

bedrītēs! Turpinājumā Jurģis apliecināja, ka

vigš patiešām nav tikai šķēpa mešanas mei-

stars, bet ka vigam ļoti labi pazīstamas visas

vieglatlētikas nozares, un vigš ari spēj visus

sagatavošanās .noslēpumus* atklāt saviem uz-

manīgajiem klausitājiem un vingrinājumu iz-

pildītājiem.
Meistars, jautāts par Tukuma sportistiem

vēlamāmdisciplīnām, kūjās būtu visātrāk gūstami
vērtīgi rezultāti, Jurģis pasmaidīja un teica,
ka tas atkarājas no pašiem sportistiem, bet
tomēr vajadzētu vairāk pievērst uzmanibas ko-

mandu sacensibām un sieviešu sportam, jo
mums ir caurmērā izveicīgas jaunietes un jau-

nekli, kas spēj spēkiem mēroties aii starptau-
tiskās cīņās.

īsais Otto Jurģa apciemojums iekustināja
dažu labu jaunu domu un atziņu to klausītāju

uzskatos, kam bij laime un izdevība reto stundu
izlietot vērojumiem un pārrunām

Tā kā meistars dzīvo mūsu apriņķi, tad no-

kārtojot pašreiz neērto satiksmes jautājumu, nā-

kotnē varbūt būtu iespējams Jurģi biežāk sa-

stapt mūsu topošo sportistu vidū. Tad pēdē-

jiem bieži tiktu aiztaupitas veltīgās pūles, kas

tiek izlietotas treniņos bez speciālista vērtīgā
padoma. Izšķīrējs acumirklis katra sportista
mūžā ir tad, kad tas sāk sporta nodarbibas

krietna vadītāja uzraudzībā. Katrs panākums

dibinājās uz ķermeņa spēka, veiklības un sa-

censoņa saprāta kopdarbības. Labs skolotājs
šādu gara un miesas koordināciju spēj ierosināt
daudz ātrāk, kā tas panākams ar jebkādu sporta
literatūru. E. G.

Pošaties uz sporta svētkiem
Kandava!

Š. g. 23. augustā pīkst. 13 Kandavas sporta
b-ba paredzējusi sarīkot plašus sporta svētkus
ar sacensībām vieglatlētikā, basketbolā

un fut-

bolā. 26. jūlijā paredzētais sporta sarīkojumi

nenotika, tādēļ ar interesi gaidīsim 23. augustu.
Sacensību programma paliek lidzšinējā, (skat
.Tukuma Ziņas* 56. ni kas papildināta vīriešiem
ar trissojlēkšanu un sievietēm ar augstlēkšanu.
Pēc vieglatlētikas sacensībām notiks turnīrs

' basketbolā.

Aunatnes klasē varēs piedalīties sportisti,
kup dzimuši pēc 1924. g. 23. augusta. Lai to.

ļ noskaidrotu, tad jaunatnes klases dalībniekiem
| jāņem lidzi personības dokumenti.

| Dalībnieki un vienības piesakāmas E. Ever-
i tam, Kandavas pilsētas valdē noteikti lidz š.

g. 20. augustam.
šis sacensibas būs, laikam, vienas no pēdē-

jām, tāpēc cerams, ka ikviens sportists gribēs
izmēģināt savas spējas. Šis paziņojums reizē
uzskatāms' par ielūgumu, jo atsevišķām noda-
lām tādus neizsūtis.

Tuvākie sporta sarīkojumi
Svētdiena, 23. aug. būs bagāta sporta sarī-

kojumiem.
Jaunpils sportisti Jaunpils muižā riko

sporta svētkus ar basketbola, volejbola un

! vieglatlētikas sacensībām. Programmā60m skrej.
tāli., augsti., trīsso|l., lode un disks. Piedalities
aicināti ari citu pagastu sportisti.

Plaši sporta svētki 23. aug. risināsies ari

Slampē (volejs, baskets un vieglatlētika),
Zentenē (vieglatlētika un volejs) un pl. 13

ļ Variebā vieglatlētikas sacīkstes un basketbola

i turnīrs.

Sods par trakumsērgas apkaŗo-
šanas noteikumu pārkāpšanu

Anete Šenberga no Herm. Gēringa
ielas 11 un Natālija Ozola no Ādolfa

Hitlera ielas 6 nav ievērojušas izslu-

dinātos noteikumus par trakumsērgas

apkarošanu Tukumā un bez uzraudzī-

bas izlaidušas uz ielas savus mīlujus
— sunišus. Par to abām pienākas
sods.

Ziepju piedevas melna dar-

ba strādniekiem

Sakarā ar Tirdzniecības departamen-
ta rīkojumu (Rik. Vēstn. Jto 156 no

š. g. 11. augusta) paziņoju, ka iestā-

dēm un uzņēmumiem, kas nodarbina

melna darba strādniekus, ziepju pie-
devas pieprasījumi jāiesniedz pilsētas
valdei lidz 22. augustam, kas tos vir-

zīs Tirdzniecības departamentam.

Pieprasījumi iesūtāmi 1 eks. un raks-

tāmi pēc parauga, kas iespiests .Rīko-

jumu Vēstnesī" No 21 š. g. 25. februāri.

Pēc 22. augusta pieprasījumi netiks

vairs pieņemti.

Tukumā, 1942. 15. augustā.

J. Volbergs,
Pilsētas vecākā uzd.

Izdevējs: Tukuma pilsētas un apriņķa
lauku pašvaldības.

Atbild, redaktors EDUARDS ŠTĀLS

Abonēšanas maksa 50 fen. mēnesī. Sludina»

jumu maksa tekstā 50 fen., sludinājumu dajā
20 fen. petitrindiņā, darba meklētājiem lētāk.

lespiests: 48. spiestuve Tukumā, H. Gēringa
ielā Ne 1, tālrunis 102.
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melna, .Montblanc" pazaudēta Tukumaezermali

16. augustā. God. atradēju pret pateicibas algu
lūdz nodot .Tukuma Ziyas" redakcijā.
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Piedāvājumus ar cenu adresēt firmai J r
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Viņu miļā piemiņā paturēs braukšanas kārtibā vēlos pirkt. Piedāvāt A.
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Un svētīts tas, kas drošs par viņu knt! LB K8 9199, 1 šķ., dz. 1940. g. jūnijā pērku ar vai bez pievešanas. Attālums

pārdodams Slampes Rusās, t. Slampe 21 nekrīt svara. Cena pēc vienošanās.
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Pūres Stre nieku birze, lūdz velo- 100 voltu anodbaterlju sprieguma iegūšanai no
S. g. 12. augusta miris musu sabiedrības valdes loceklis sipedu nekavējoties nogādāt Zemītes « volt. akumulatora. Piedāvājumus
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mācītus un nemācītus darbiniekus Froviņu zememl

tīrīgu, lauku darba un dzīves mīļotāju, Uniflinfl nnrllll 11111111111
gulšņu griešanai, kā arī tādus, kam Musu kopvecums 36 g. Jūs vēla- kas butu ar mieru dzīvot pie materiāli IPIĶI fVlllltl
šajos darbos prasme, meklē valsts mies ne vecākas par 20 gadiem. Vē- labi nodrošināta lauku amatnieka. «■«iUIUJI ļJulIiU ULlUlliU
vācu firma .Helmut Block" Rojai un lama isa biogrāfija un ģīmetne. Lū- Nākotnē nav izslēgta laulība. Atalgo- vidējam augumam Varu mainīt ari
apkartuei. Pieteikties mmetai firmai dzu rakstīt Ziedonim un Ilgonim p. jums: uzturs, alga un apģērbs. pret velosipēdu 6f iesn š av kant
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