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Otrdien, 15. decembrī 1942. g. 12, gadagājums

Jaunas vadlīnijas polītikā

DNB. Berlīne. Reichsministrs

Rozenbergs pieņēma reichskomisāriātu

un ģenerālkomisāriātu preses un pro-

pagandas nodaļu vadītājus, kas iera-

dušies Berlīnē, lai piedalītos tiem ri-

kotā sanāksmē. Reichsministrs viņiem
izteica pateicību par veikto darbu un

deva politiskās vadlīnijas preses un

propagandas darbam okupētos austru-

mu apgabalos.

DNB. Roma. Sabotāžas akti uz

dzelzceļlinijām un angļu-amerikāņu
vienību ierīkotajās aizsardzības pozi-
cijās arvien vēl vēršas plašumā. Ma-

rok? un Alžirājā Savienoto valstu oku-

pācijas iestādes vēl nav spējušas no-

skaidrot, vai sabotāžas aktus rīko mu-

chamedāņi jeb ari Darlānnm naidigie
elementi.

Nodibināta galvenā aust-

rumu satiksmes direkcija
DNB Varšava Ar pabaidu sēdekli Var-

šavā satiksmes lietu vadībai an pārvaldei oku-

pētos austrumu apgabalos Lielvācijas satiksmes
ministrs nodibinājis galveno austrumu satiksmes

direkciju (.Oeneralverkehrsdirektion Osten").
Tā vadīs visu satiksmi okupētos austrumu ap-
gabalos.

DNB Roma. Nakti uz 10.12. ienaidnieka

lidmašīnas atkal bombardēja Turinas pilsētu.
Trāpītas un sagruva daudzas ēkas. Izcēlās

daudzi ugunsgrēki. Postījumi kopsavilknmā se-

višķi lieli, iepriekšējā uzbrukuma upuru skaits

ir 65 nonāvētie un 112 ievainotie. Šīs nakts

zaudējumi vēl nav noteikti.

Jauni nosaukumi japāņu

ieņemtiem apgabaliem
DNB Tokio. Oficiāli ziņo jaunos nosauku-

mus japāņu ieņemtiem apgabaliem: Agrākā
britu Borneo sauksies Kita-Borneo, holandieša

Borneo sauksies Minami-Borneo, bet Malaja
-Malai. Javas salas galvaspilsēta Batavija tagad
sauksies Diakarta.

"Par nopelniem latviešu

tautas labā" — apbalvots
ar Ļeņina ordeni

LD Riga. Pagājis jau vairāk kā gads kopš

Latvija atbrīvota no boļševiku nejēdzīgās murgu
valdīšanas. Jau daudz kas aizmirsies un tagad
tikai izsauc sminu, ja kaut kur gadās dzirdēt

vai lasīt par boļševiku gada varasvīru darbiem,

par tā laika dzīvi.

Pēc tam kad .neuzvaramā sarkanarmija"
iebruka Latvijā, Maskavas pilnvarotais proku-
rors Višinskis no visas sirds nopūlējas atrast

kādu piemērotu latvieti boļševistiska prezidenta
lomai. Viņam ar savu virdu bfltu jāsedz mūsu

republikas piesliešanās lielajam kaimiņam, un

Višinskis vēlējās, lai tas būtu kāds vīrs vismazar

pazīstamu vārdu, lai ari ārzemēs radītu iespaidu,
ka notiek latviešutautas patiesās gribas izpausme.
Pēc ilgākiem veltīgiem meklējumiem tadu ari

atrada. Tas bija 69 g. v. mikrobioloģijas pro-

fesors Kirchenšteins.
Pēc kaja izcelšanās, laikā, kad ikviens lat-

vietis ar ilgošanos gaidīja vācu karaspēka ie-

nākšanu, Kirchenšteins istā laikā paguva aiz-

bēgt uz Maskavu drošībā. Se viņu iecēla par

.Latvijas padomju republikas valdības galvu"
un par — lasi un brīnies! — Padomju savie-

nības augstākās padomes priekšsēdētāja viet-

nieku. 1942. g. septembrī viņu par .nopelniem
latviešu tautas labā' apbalvoja arī ar augstāko

boļševiku goda zīmi — Ļeņina ordeni.

Nav jau pirmo reizi, ka boļševiku varas viri

agitātortskos nolūkos ieceļ kādu Tfru tikai viņa

pērkamibas dēļ augstā amatā, pat arī tādos

gadījumos kā šinī gadījumā, ja arī šim vīram

nav .boļševratiskās pagātnes. Neesošas un

neatrodamas.latviešu padomju republikas valsts

galvas* amatam vecais Kirchenšteins droši

vien bus isti piemērota personai

Atgādinājums

pieteikt žīdu mantas

NovaTda komisāra uzdevumā atgādi-

nu, ka termiņš žīdu mantu pieteikša-
nai izbeidzas 15. decembri.

Jāpiesaka visāda veida žīdu mantas,

ari tās, kas savā laikā nopirktas vai

pārdotas tālāk trešām personām. Tāpat
jāpiesaka visi darījumi, kas būtu no-

slēgti ar žīdu personām. Pieteikumi

jāizdara neatkarigi no veidlapām.

B. Rozenbergs,
Tukuma pilsētas vecākais

Trīs valstu pakts dod ciešu pārlie-
cību šī pakta valstu pelnītai uzvarai

DNB. Vadoņa galvenā mitnē, 11.

decembri. Atzīmējot dienu, kad priekš
gada Vācija, Itālija un Japāna, uzticī-

gas trīs valstu pakta garam, izziņoja
avu lēmumu novest lidz galīgai uz-

varai Sav. Valstu un Anglijas tām uz-

spiesto karu, Vadonis nosūtīja Japā-
nas ķeizaram, Itālijas karalim un ķei-
zaram, kā ari Japānas ministru prezi-
dentam uu Dučem telegrammas, ku-

rās apsveic tos ar viņu armiju lielis-

kiem panākumiem pagājuša vienā gadā
un izsaka ciešu pārliecību kopējā sa-

darbībā gūt uzvaru pār ienaidnieku.

Japāņu militārās varas spo-

žie viena kaŗa gada panā-
kumi

DNB. Tokio. Japāņu aģentūra
Domei sakarā ar Austrumāzijas kara

pirmo gada dienu sniedz kara flotes

gūto sekmju kopsavilkumu un uzsver,

ka pasaules jūras kara vēsturē šie sa-

sniegumi ir vienreizēji. Japāņu kafa
flote kopskaitā nogremdējusi 262 ienaid-

nieka karakuģus, bojājot 155 kafa ku-

ģus un kara guvumā iegūstot 9 kara

kuģus. Nogremdēti vai bojāti 416

ienaidnieka tirdzniecības kuģi ar

2.240.000 brt. Japāņu rokas krituši

503 tirdzniecības tvaikoņi. Notriektas

vai bojātas 3798 ienaidnieka lidmašī-

nas. Tanī pašā laikā japāņi zaudē-

juši 41 nogremdētu kara kuģi, bet

22 — bojāti. 556 lidmašīnas pašas
metās uz ienaidnieka mērķiem, vai ari

tās nav atgriezušās.

Japāņu armijas vienības plašajos
kara laukos, šinī vienā kafa gadā iegu-
vušas visus svarīgākos ienaidnieka stra-

tēģiskos punktus — Singapuru, Hong-
kongu, Malaju, Sumatras, Filipīnu un

Javas salas, kā ari Burmu. Visās ši-

nīs operācijās, kurās japāņu armijai

pretim stāvēja apmēram 600.000 viru

liela ienaidnieka armija, saņemti 303.000

gūstekņu, ienaidniekam bez tam vēl

zaudējot apmēram 51.000 kritušu.

legūti 3620 dažāda veida lielgabali,
11.300 smago un vieglo ložmetēju,
206.000 dažādu agunsieroču, 1440

tanku, 31.700automobiļu, 12.200 dzelz-

ceļa vagonu un 235 lidmašīnas. Ja-

pāņu armijas vienības notriekušas 731

lidmašīnu, uz zemes iznicinot 993.

Nogremdēti vai smagi bojāti 104

ienaidnieka kuģi.
Dažādās Ķīnas frontēs kafa laika

izcīnītas apmēram 25.000 cīņas, vai

dienā caurmērā 70. lenaidnieka kara-

spēka skaitliskais sastāvs sasniedz ap-

mēram 3,6 miljonus viru, no kāda

skaitļa saņemti 122.300 gūstekņi,
ienaidniekam zaudējot vēl 280.000

kritušu. Ķīnā iegūti 846 lielgabali,
3200 ložmetēju, 159.100 cita veida

uguns ieroču, 129 automobili un 208

dzelzceļa vagoni. Notriektas 118 lid-

mašīnas.

Salīdzinājuma ar šiem lielajiem pa-

nākumiem japāņu armija cietusi se-

višķi mazus zaudējumus. Kritušo

skaits sasniedz 21.170 un ievainoto

— 42.576. Zaudētas 399 lidmašinas

un 62 kuģi.

Lielvācijas darba die-

nesta vadītājs par darba

dienestu saka:

«Šis māsu radītais darba vira

veidols ir trīs pamatelementu sa-

kausējums; kareivja, zemnieka un

strādnieka, visu triju sakausējums
nacionālsociālistiskā uztverē.

Darba virs, kādu mēs viņu mē-

ģinām attīstīt, ir uzticīgs, paklau-

sīgs un biedrisks, viņš ir ciets, pa-

tiess un ar mazām prasībām, viņš
ir tukšu frāžu un mānošu spožumu
ienaidnieks."

Skolnieki un 1942. gada
abitūrienti!

Valsts darba dienesta daļas vadītājs
pie novada komisāra paskaidro:

Tā kā lielam skaitam skolnieku, kas

vasarā atradās lauku darbos, lai palī-
dzētu novākt ražu, nebija laikā iespē-

jams Valsts darba dienestā (KAD) pie-

teikties, tad tagad tiem no jauna tiek

dota iespēja uz vienu gadu iestāties

RAD.

Visi pēdējās klases skolnieki, pie-
sakoties Valsts darba dienestā, iegūst

gatavības apliecību bez pārbaudīju-
miem. Tas noteikts tādēļ, lai šie jau-
nieši nezaudētu laiku, kai paredzēts

izglītībai. Pieteikšanās izdarāma pie

apriņķu priekšniekiem, tāpat pagastu

valdēs, kā ari pie Valsts darba die-

nesta daļas vadītāja novada komisā-

riātā. Bez darba dienesta beigšanas

studijas nav iespējamas.

Iecelts ģenerālkomisāra pilnvarotais lauksaimn. ražojumu apsaimniekošanai
LD Ri.ga. Ģenerālkomisārs Rīgā

ar savu 1942. g. 5. decembra rīkoju-

mu, vērā ņemot lauksaimniecības ra-

žojumu apsaimniekošanas karam sva-

rīgo nozīmi, par savu sevišķo pilnva-
roto šādiem uzdevumiem nozīmējis

pārtikas un tauksaimniecibās nodaļas

vadītāju Ltlthje.

Sevišķajam pilnvarotajam ir uz-

dots visām Latvijas ģenerālapgabala
vācu civilās pārvaldes un zemes paš-

pārvaldes iestādēm izdot rīkojumus

lauksaimniecības ražojumu apsaimnie-
košanas lietas.

Sevišķajam pilnvarotajam izdotās piln-
varas palīdzēs nodrošināt karaspēka

apgādei un civiliedzīvotājiem nepie-
ciešamo pārtikas līdzekļu apsaimnie-
košanu.

LD. Rīga. Sevišķā pilnvarotā ie-

celšana Latvijā lauksaimniecības ražo-

jumu apsaimniekošanai uzmanību no-

virzījusi uz pārtikas stāvokli musu

agrārajā zemē. Tādēļ bija sevišķi
saistoši dzirdēt jaunā sevišķā pilvarotā

Luhtje norādījumus par viņa uzdevu-

miem. Viņa spēcīgie vardi radīja

iespaidu, ka viņa rīcība dos vēlamos

panākumus pārtikas nodrošināšanā.

No viņa informācijas izrietēja, ka

latviešu lauksaimnieku ražotspeja un

nodevu apmēri noteikti ciešā sadarbībā

ar vietējo pašpārvaldi, vēra ņemot arī

kafa radītos apstākļus. Katram zem-

niekam savlaicīgi bija ziņots, ko un

kādā vairumā no saviem ražojumiem

viņam jānodod tirgū, tāpat ari laiks,

kādā tam jānotiek. Tā ka nepastāv

nekādu šaubu par to, ka nepiecieša-
mie ražojumi tikusi ražoti pietiekamā
daudzumā, tad frontes un civiliedzīvo-

tāju pārtikas apgādei būtu jānorit bez

grūtībām — protams, gadījumā, ja

ražotājs pilnībā izpilda savus pienā-

kumus un gadījuma, ka novērstas

pastāvošās transporta grūtības.

Runājot par ražotāja lomu pārtikas

apgādē, jāsaka, ka no viņa neprasa

neiespējamo. Viņš pie labas gribas
var veikt tās prasības, kuras radījis

pašreizējais stāvoklis.

Jānorāda uz apstākļiem Vācijā, kur

zemnieks kļuvis par valsts balstu, kur

viņš ar savu darbu kā ari ar stāvokļa
un pienākumu izpratni devis Lielvāci-

jas Vadonim iespēju izcīnīt brīvību

srl pārtikas apgādes sektorā. ŠI pār-
tikas apgādes brīvība, kā jau sapro-

tams, ir priekšnoteikums militāriem un

politiskiem panākumiem, panākumiem,
kādu3mēs tos redzam Lielvācijā. Liel-

vācijā, piemēram, neskatoties uz trūk-

stošo olbaltumvielu saturošo barības

vielu ievedumu, sviesta ražošanu iz-

devās paaugstināt par 100°o. Nav

redzami iemesli, kādēļ šādus paius

panākumus nevarētu gūt arī latviešu

zemnieks. Risinot tālāk šo pašu mūsu

apstākļos svarīgo tauku apgādes prob-
lēmu — varētu teikt, ka ari pie kat-

ras atsevišķas govs slīdošas ražības

varētu uzlabot un paaugstināt sviesta

ražošanu gadījumā, ja:

1) stingri ierobežotu pilnpiena pa-

tēriņu;

2) apvienotu visus ārpus pienota-
vām esošus piena ražotājus;

3) zemnieki izturētos disciplinēti, t.

i. viņi atvietotu pilnpiena patē-

riņu savās saimniecībās ar vāj-

pienu, un

4) ari patērētājs būtu disciplinēts.
No šiem 4 punktiem kā svarīgākie

raiibas pacelšauai, frontes nn civil-

iedzīvotāju apgādei birtu jāmin Tažo-

taja un patērētāja disciplinētība.

Jāuzsvef, ka no lauksaimnieka no-

dotiem ražojumiem ievērojami lielākā

daļa tiek patērēta civiliedzīvotāju ap-

gādei. Ja ražotājs un patērētājs ir

disciplinēti, tad tirgus apgāde norit

bez traucejtnntem un bez grūtībām,

un še vēl reiz jāuzsver, ka no mūsu

zemnieka neprata vairāk nekā nodod

vācu zemnieks jau kopš ilgiem ga-

diem. Vācu zemnieks izprot pārtikas

apgādes lielo politisko nozīmi un ar

savu darbu atbalsta valsts vadību un

tās centienus savu tautas brāļu un ar

to ari sava stāvokļa uzlabošanai.

Attiecībā uz patērētājiem jāsaka, ka

viņiem būtu jāizprot un jāiegaumē,
ka spekulants ir nozīmīgākais noziedz-

nieks kafa laika saimniecībā. Speku-
lants traucē kafa saimniecības plān-

veidīgo norisi, viņa noziedzīgā darbī-

ba atvelk daudziem tūkstošiem mūsu

tautiešu apgādei un sadalei nodomā-

tus pārtikas līdzekļus.
Ja šis jaunā sevišķā pilnvarotā uz-

aicinājums ražotājiem un patērētājiem
ieturēt disciplīnu būtu guvis dzirdīgas

ausis, tad tas lielā mērā atvieglotu

viņa uzdevumus. Viņa darba apjomā

galvenokārt ietilpst ražojumu aptver-
šanas intenslvizēšana. Še liels izpa-

līgs būs jaunradītā Latvijas lauksaim-

niecības savienība, jo tā sakņojas
tieši uz zemnieka darba augļiem.

1

Tikai cieša abu ieinteresēto pušu
sadarbība var nodrošināt, ka tirgū

pievadīs preces nepieciešamā daudzu-

mā. Disciplinētība radis arī stāvokli,
ka vairs nebūs jāapbrīno vācu orga-

nizētība pārtikas lietu apgādes kārto-

šanā, bet ari mēs mūsu zemē vatēsim

parādīt, ka ar labu gribu sasniedzams

daudz kas vairāk. Beidzot padomāsim
vēl, ka karš latviešiem nebeidzas vis

ar boļševiku padzīšanu caur vācu ka-

raspēku, bet gan tad tikai Isti sākas.

Pārdomāsim ari to, ka pareiza pārti-
kas produktu apsaimniekošana un sa-

dale ir viens no svarigākrem priekš-
noteikumiem šī kafa ātrai izbeigšanai
— ātrākai uzvarai pār mūsu ienaid-

nieku austrumos.



Groziņu vakars Grenčos

Musu apriņķa pagastos

TSB Grenču nodaļas groziņu vaka-

rā Irlavas biedrību namā š. g. 5. dcc.

pulcējās Grenču sporta draugi. Apm.
150 apmeklētāju vidū bija ari vācu

karavīri. Groziņu vakarā ar teātra iz-

rādi „Mārtiņciems v viesojās ACS Tu-

kuma AuDZ ansamblis. Izrāde guva

skatītāju nedalītu piekrišanu. Pēc mā-

jīgi pavadīta vakara, atzīmējot grūtā
darbā pavadīto rudens darba cēlienu,
Grenču sporta draugi šķirās agrā rita

stundā no sirmā b-bu nama.

Linus varēs nodot Tukuma

patērētāju b-bā

Tukuma apriņķa lauksaimnieki, lin-

audzētāji, linus varēs nodot Tukuma

patērētāju b-bas veikalā Tukumā, Brī-

vības lauk. 8/9. Sīkāki norādijumi
saņemami pagastu valdēs.

Mājputniem noteiktas maksimālās

cenas

Ražotājiem mājputnu pieņemamā vietā par

mājputniem, skaitot no š. g. 15. novembpj,
maksās šādas cenu direktora noteiktas cenas:

Par kautām vistām KM 1,15 par kg (dzīvām
— RM o,yfJ par kg), par jaunputniem — RM
1,45 (1,20), par pilēm — 1,50 (1,20), par tīta-

riem
— 1,30 (I,—), par zosim — 1,35 (1,05)

(RV 256).

Tukumā atklāta reprezentātīva
izstāde

Tukuma dzīve

Tukuma pamatskolas mazajā aulā

svētdien, 13. decembri pīkst. 12 Tu-

kuma pilsētas galva, Tautas palidzibas
Tukuma pilsētas apriņķa priekšnieks
Dr. B. Rozenbergs atklāja latvju mākslas

izstādes darbu skati. Bija pulcējies vai

viss Tukuma sabiedrības zieds, lai

butu klāt pie ši slavējamā notikuma.

Dr. B. Rozenbergs uzrunā atgādināja
mūsu mākslas filozofa Raudives apgal-

vojumu, ka cilvēka liktenis atkarīgs
no viņa gara, jo krāšņu apkārtni
veidot spēj tikai bagāts un radītājs

gars. Bet lai gars attīstītos, asinātos,
tam jāsastopas mijiedarbibā ar citām

dvēselēm. Viens no lielākiem šādiem

mijiedarbības veicinātājiem ir daiļums,
ko cilvēks rada, apgarojot matēriju.
Pašreizējā daiļo mākslu izstāde mums

sniedz plašas iespējas to sasniegt,
liekot apjaust ari latvju mākslas augst-
vērtīgo līmeni.

Nodrošinās kartupeļu ap-

gādi
Lai nodrošinātu kartupeļu rudens

perioda devas apgādi civiliedzīvotā-

jiem, iestādēm, uzņēmumiem, kopgal-

diem, Tukuma patērētāju biedrība uz-

aicina reģistrēties visiem ieinteresēta-

jiem lidz i. g. 18. dcc. Tukuma pat.
b-bas veikalos Brīvības lauk. 8/9 un

Tirgus lauk. 1, uzrādot daudzumus

kādi jāsaņem lidz 31. decembrim.

Siera un biezpiena kuponu de-

rīguma termiņš pagarināts
Pārtikas nodrošināšanas departaments ziņo,

ka 6. izdalīšanas perioda pārtikas kartīšu 1.

un 2. biezpiena un 1. siera kuponu derīguma
termiņš pagarināti biezpiena un siera saņemša-
nai līdz š. g. 20. dcc.

Ķīnas vāze
Sestdien, 13. dcc, ACS AuDZ Rigas drama-

tiskā kopa kā ciema kukuli sniedza M. Ziverta

komēdiju Ķīnas vāze. Dramatiskās kopas an-

sambļa spēki tukumniekiem lidz šim bija sveši,
bet ansambli šoreiz vadīja jau no agrākām
izrādēm pazistamā režisore Irma Liepa. Izrāde

risinājās bez sufliepi un tai sakarībā arī ne

gluži bez teksta zaudējumiem. Izrādes dzīvāko

tēlu — audžu meitu Leksīti, psicholoģiski visai

labi izjustu atveidoja Lonija Augs. Hertu Stempu
— Cērpa kundzes un Albertu Daigu —

notāra

lomās bija vēlēšanās redzēt vecākus.

Citādi abu tēlojums izturēts un simpātisks.
Labs bija Laimons Lauva Jāna lomā. Skaidra

izruna, gluži pieņemama stāja, kaut visai mazs

augums. Lilija — Elvīras Pipris tēlojumā drusku

par nervozu, nepārliecinoši skaļu Cenšas tēlot

vairāk ārējiem tēlošanas līdzekļiem. Ellu sniedza

Melānija Krūklis. Vigas tēlojums pārdomāts,
bet ar balss līdzekļiem jārīkojas uzmanīgāk,
lai nepārsniegtu dabas dotās robežas. Valdis

Virsis Viļā Ķimeļa sniegumā varējabūt skaudrāks

un raksturīgāks .mēmajās" vietās.

Visvairāk vērtējuma tomēr atkal pelnījusi

jaunā režisore. Patīkami redzēt, ka uz Viesigās
biedrības skatuves, kas ir ar visai vienkāršu

skatuves iekārtu, mēginā rast kādus šeit ne-

parastākus gaismas efektus, kaut tie, tieši šo

skatuvisko trūkumu dēļ, vēl nesasniedz savu

mērķi. Tad, sekojot Stagislavska principiem —

ar raksturīgiem, lietišķiem režijas lidzekjiem

papildināt tekstu, režisore operēardažādām rekvi-

zitēm.Piem., grieznes (tās kaut ko sadala, šķir)
nonāk agresīvā Jāņa rokās, kaut ka šķīrēj-
tiesnesim tās vairāk gan piederētos notāram.

— Tad režisore dažu labu ainu iekārtojusi

skatuves padziļinājumā, kas izrādes momentu

it kā lokalizē, bet lugas darbība tādu prasību
neizraisa. Parallēli priekšplānā arī nekas ne-

notiek. Aktiefiem attālināšanās no skatītājiem

šai gadījumā apgrūtināja kontaktu ar tiem, (se-

višķi nelaimīgākārtā, trokšņainās mūzikas dēļ).
Spēle pustumsā pie apgaismotas aizmugures
tukumniekiem ari visai neparasta un neizprasta,

varbūt tāpēc, ka tādas spēles vajadzību skatī-

tāji komēdijas gaitā nejuta.
Tomēr iepriecina režisores drosme un uzņē-

mība, nelokāmi turoties pie sāktā plāna, iet uz

savu mērķi — vokāli un techniski saskaņotu iz-

rādi Svaigā pieeja režijai droši vien ar laiku

iegūs ari tukumnieku režisoru uzmanību, lai

arī vietējo spēku darbā sakustētos ierastos

krastos iestāvējušie ūdeņi. Ja pašreiz Irīnas

Liepas sniegumu uzņem ar dalītām jūtām, tad

vēlāk būs jāatzīst, ka režisora rokās ir tas

burvja zizlis, kas pašķirs Tukuma teātra tālāko

ceļu mākslā. Šai ziņā Rigas dramatiskā ansambļa

sniegums ir labs ierosinājums. E. Grūzītis.

Ziemsvētku eglīšu maksimālās

cenas

Cenu direktors noteicis sekojošas maksimā-

lās cenas Ziemsvētku eglītēm: Cena par eglīti
līdz 0,70 m, patērētājam pērkot mežā, RM0.15,

pērkot pārdošanas vietā pilsētā RM 0,40; eglīte

no 0,70 -1,80 m -mežā — RM 0,30, pil-
sētā — RM 0,80; eglīte no 1,30 — 2,00 m —

mežā — RM 0,45, pilsēti — RM 1,20; eglīte
no 2,00 līdz 3,00 m — mežā — RM 0,90, pilsētā
— RM 2,00; eglite 3,00 lidz 4,00 m mežā —

RM 1,50, pilsētā —RM 3,00; par katru

turpmāko iesākto auguma m piemaksa — mežā

RM 0,50, pilsētā pārdošanas vietā
— RM 1,00.

Noteicot eglītes garumu, mērā nav ieskai-

tāms stumbra rezgalis, kas pārsniedz 20 cm,

un bezzaru galotne, kas pārsniedz 30 cm.

Cenas noteiktas par normāla labuma eglītēm.
Cenas spēkā līdz 1942. g. 31. decembrim.

Paziņojums
Zemgales novada komisārs ar rakstu

no 21. XI 42. g. uzdevis man paziņot
atklātībai un stingri raudzīties, lai šeit

pievienoto viņa rīkojumu izpildītu:

Tulkojams.

Vecākiem, audzinātājiem un

dzīvokļu turētājiem
Tā kā lidz šim pamatskolu un ģim-

nāziju audzēkņiem dotie noteikumi

par izrīkojumu (teātru, kino v. t. t.)
apmeklēšanu un uzturēšanos uz ielām

nav tikuši ievēroti, ar šo noteicu se-

kojošo :

1) Skolnieki un skolnieces izrīkojumu ap-
meklēt drīkst tikai ar skolas vaditāja katrrei-

zēju rakstītu atļauju
2) Pamatskolu un ģimnāziju skolnieki un

skolnieces, bez skolas vadibas atļaujas, pēc

pīkst. 7-iem vakarā nedrīkst iziet uz ielām.

Lai nodrošinātu šo noteikumu izpil-
dīšanu, esmu devis norādījumus poli-
cijas priekšniekiem izdarīt kontroles

kinēmatografos un uz ielām un visus

skolniekus un skolnieces, ko sastop
bez derīgām atļaujām, sodīt.

Šie noteikumi attiecas uz visiem

skolas bērniem Zemgales novadā.

Jelgavā, 1942. g. 20. novembri.

W. Becker,
Jelgavas novada komisāra refe-

rents skolu un kultūras lietās.

Pamatojoties uz augšminēto rakstu

un rīkojumu un manām personīgām

pārrunām šinī lietā ar Tukuma pilsē-
tas ģimnāzijas un komercskolas direk-

toru un apriņķa tautskolu inspektoru,
aizrādu sekojošo:

1) Visiem skolniekiem-cēm pie kontroles

bez iebildumiem jāuzrāda policijas ierēdņiem
zemāk noteiktā parauga atļauja un skolnieka-

ces personas apliecība ;

2) Kam atļaujas nebūs, policijas kontrolējo-
šais ierēdnis atzimēs skolnieka-ces vārdu un

uzvārdu un policijas iestāde lūgs attiecigas
skolas vadību noteikumu pārkāpējus sodīt pēc
sava ieskata. Kas nevarēs uzrādīt ari skolnieka

apliecību vai citu personības apliecinātāju doku-

mentu, to aizturēs, nogādās policijas iecirkni

un sastādīs protokolu saukšanai pie likumīgas
atbildības.

3) Noteikumu pārkāpumu atkārtošanās ga-
dījumos policija pret vainīgiem skolniekiem-cēm

sastādīs protokolu, sodīs un paziņos skolas

vadibai. Mazgadīgo audzēkņu vietā sodīs viņu
vecākus, aizbildņus un dzīvokļu turētājus.

4) Atļauja vajadzīga arī aizejot no sava dzī-

vokļa vai internāta un uzturoties ārpus noteiktā
laika pie paziņām (viesībās v. t. t.).

Piezīmēju, ka policija pie izziņas
izdarīšanas sevišķu vēribu piegriezis
skolnieka-ces mājas apstākļu noskaidro-

šanai, resp. kā viņi tiek uzraudzīti un

audzināti no vecākiem, aizbildņiem un

sevišķi dzivokļu turētājiem.
J. Zeltiņš,

Tukuma apr. priekšnieks, atv. pulkv. Un.

Paraugs.

(Skolas nosaukums)

ATĻAUJA.
Atļauju — klases

(skolas nosaukums)
audzekn iziet no

(uzvlrds un vārds)
mājas līdz pīkst.

Atļauja derīga lidz

Tukumā, 194 g. .

■

kl. audzinātājs : (paraksts)

SPORTS

US galdtenisisti
svētdien, 20. decembri viesosies Tukumā, sa-

cenšoties ar TSB vienību. Sacīkste notiks Tu-

kuma valsts ģimnāzijas zālē pīkst. 10. US

galdtenisa vienība ir viena no spēcīgām Rīgā.

Aizrādījumi

Tautas Izrāde Tukumā

ACS .AuDZ Tukuma nodaļa rīko svētdien,
20. dcc. Tukuma Viesigās b-baszālē .Skabarga
sirdī" tautas izrādi Sākums pīkst. 18,30. Biļe-
tes R. Ābeles grāmatnīcā.

Sludinājumu ievietotāju ievērībai

Atgādinām, ka pa pastu piesūtītus sludinā-

jumus ievietosim laikrakstā tikai tad, ja vēstu-

lei būs pievienots nosūtītāja pilns vārds, uzvārds

un adrese.

Frontes un dzimtenesvēstis

Kar. Raimondam Vesmanim: .Miļi svei-

cinu Ziemassvētkos un gaidu Jaungadā mājās".
Tavs .BēbisV

Kar. 2ani Urnešu sveicina līgava. Vēlē

priecīgus Ziemassvētkus un laimīgi sagaidit
Jaungadu.

Paziņojums
par tauku kuponu, sviesta apgā-
des un pilnvaru zīmju izlietoša-

nu no 14. decembŗa 1942. g.

A. Vācu armijas pašapgādnieku
kartiuas.

1) Sakarā ar pašlaik esošām grūtī-
bām sviesta apgādē, sviesta izsnieg-
šana pret tauku kuponiem uz vācu

armijas pašapgādnieku kartiņām līdz

turpmākam noliegta.
2) Sviesta vietā pret tauku kupo-

niem izsniedzama cūkas gaļa attiecībā

1:1. Tauku kuponi, uz kuriem iz-

sniegta cūkas gaļa, pie pārdošanas
pārstrīpojami ar zilu, kopējamo, tin-

tes zīmuli vai zīmogu. Uz apzimētiem

kuponiem pie norēķināšanās izrakstīt

apgādes zīmes uz cūkas gaļu.
3) Tikai bērniem līdz 6 g. vecuma

drīkst izsniegt sviestu. Sviesta iz-

sniegšana notiek uz pilnvaru zīmes,
kuras no izdošanas iestādēm tiek iz-

rakstītas ieturot tauku kuponus.

B. Tauku apgādes, pilnvaru zī-

mes un ceļotāju pārtikas kar-

tiņas

4) Viesnīcām, ēdienunamiem, kondito-

rejām un maiznīcām, kurām vēl sviests

uz sviesta apgādes zīmēm (izrakstītas
no vācu un pašvaldibas iestādēm) nav

izsniegts, pagaidām sviesta izsniegšana
noliegta. Pārējiem tirdzniecības uzņē-
mumiem, kuriem sviests pārdošanā,
līdz turpmākam uz izrakstītām apgādes
zīmēm pret iesniegtiem kuponiem
drīkst izsniegt sviestu 25% apmērā.

5) Viesnīcās, ēdienu namos uz tau-

ku kuponiem drīkst tikai izsniegt cū-

kas gaļu. Minētos uzņēmumos esošos

sviesta krājumus drīkst izlietot ēdienu

pagatavošanai. Šie uzņēmumi, kuponus
nododot, saņem pret tauku kuponiem
apgādes zīmes par 50% — cūkas ga-

ļas, 25% — cūku tauku un 25% —

vērša tauku iegādei.
6) Konditorejas un maiznīcas saņem

kūku pagatavošanai uz nodotiem kūku

kuponiem lidz šim saņemtā 25%* svies-

ta vietā tikai 5% cūku taukus un 5%
vērša taukus.

7) Izrakstīto sviesta apgādes zīmju
notecēšanas termiņš — 2 mēneši —

atcelts. Par neizdotiem sviesta dau-

dzumiem uz apgādes zīmēm rīkojums
sekos.

8) Sviestam izrakstītās pilnvaru zī-

mes apgādājamas kā lidz šim.

Veģetārās virtuves sviesta vietā sa-

ņem pilnvaru zīmes uz taukiem attie-

cība 1:1.

9) Pašvaldības rīkojumi attiecībā uz

ceļotāju pārtikas kartiņu kuponiem at-

tiecas ari uz vācu armijas pašapgād-
nieku pārtikas kartiņām.

Rigā, 1942. g. 14. decembri.

LUETHJE

ģenerālkomisāra uzdevumā
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Valsts apdrošināšanas pārvaldes Tu- apm'Tba KINO „S A U L E"
kūma apriņķa inspekcija Un iecirkņu un

*

citas gar§vie
J

las
&

plg vitin Vainagos. Tālrunis Tukumā.

inspekcijasTukuma, Jaunpili un Zemīte ražošanas vajadzībām pērk
* Praviņi 35.

No 14—16 dcc

apdrošina: Tukuma gaļas produktu
"

Nedēļas anskat* V SB4F • uzņēmums Tukumā, H. Mainu «irgU Orenču patēr. b-bas veikalā neceļas apskats M 5«4

I Pret uguni: 1) mājsaimniecības inventāru pilsēta Gēringa ielā J4 30. nret eovi vai cūkām Pieor vajadzīgs Lil Dagover un Johann Riemann filmā
un laukos, 2) mājlopus (ieskaitot mājputnus), 3) ne-

* P Tambrekši 60 m I Cit I i S. r^^lri^nre
dzīvo inventāru laukos, 4) ražu, 5) kujamgarnitūras, . .

amn
. .

LambrekS. ou.

ļft Xļļ
r>lca*a r« /Identi

spēkratus, traktorus, dzirnavu, darbnīcu un veikalu Mainu siaucamu govi pret
yaj pa talrunj ļr java 43 Jaunatnei atjauta

iekārtas, preces un ražojumus. Harha 7IrYHI
Malkas vedēji ' 11

II Pret ielaušanās zādzībām un aplaupīšanas
UdīUa iIIICJU Var pieteikties Tukuma No 17.—20. d

zaudējumiem: 1) privātpersonām piederošās mājturī- Starpību piemaksā. Piedā- ļas produktu uzņēmumā Nedēļas apskats Nfe 585
bas lietas, 2) bankas, tirdzniecības uzņēmumus, kan- vāt Tumes pag. MeŽgaiļos. H. Gēringa ielā 30. Aizgāja vasara, nobiraasara. n . v, v x* m *

torus, preču noliktavas un tml. Atnāca ziema, drauga ne-
Paul HCrb,Ker un Hans Moser * llma

Rez tam apdrošināšanas inspekcijas sniedz izziņas
4^^ viena. Lai izkļūtu laukā no Mes lūdzam dejot

par pārējiem apdrošināšanas veidiem, ka transporta, — — * •
maigās, baltās sniega vien- Jaunatnei atļauta

civiltiesiskās atbildības v. c. tulibas segas, meklējam sev !

mēm

b
fr

kapdroS ' HOICeiIHUS,
miļas draudzeneB Seansu sākumi: darbdienās pulksten 15, 17, 19;

Tāpēc — ko variet padarīt šodien, neatlieciet uz kokaudzētavas darba rīkus UH aeroģenerātoru Rakstiet, ja variet jūsmot
svētdienas pīkst. 13, 15, 17 un 19.

rītu uņ apmeklējiet sava rajona apdrošināšanas inspek- pērk Adr> Kandavas stacijā p.
k

.
U< Tālr. par sniegputeņiem un gai- «fSn «epriekše,a Pa£fa^

ciju, kur nesaistoši saņemsiet padomu un pec velc- r 1' r šam mēness naktīm, šis av. Kairu vagaru no pīkst. iy.,ju naz reKosai

šanās apdrošināsaties. Valsts apdrošināšanas pār- Cēre 41 kant. of. E2oun E 21. dienai no pīkst. 14.30.

valdes Tukuma apriņķa inspekcija A

Tukumā, Raiņa ielā 8, tālr. 265. HHBfIIII i^HI
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