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Nr. 37.

Dar' man, tēvis,

pastaliņas!

Arveds Stirājs

Vēl nepilnas divi nedēļas un mūsu

auklējumi no neskaitāmāmlatviešu sētām

sāks mīt taciņas uz gaišajiem skolu nā-

tniem. Ja vēl aizpagājušo rudeni latviešu

tēvs un māte ar vāji slēptām bažām savu

lolojumu aizvadīja un nopūtu māktu sir-

di atstāja svešu lozungu un naidīgu, azi

atisku portretu izliktās skolu sienās, tad

šoruden vecāku domas var būt gaišas un

mierīgas Skolu aulus un zāles rotās at-

kal rāmās atvasaras ziedi un svinīgo sko-

las darba sākšanas brīdi atkal ievadīs

latviskas lūgšanas spēcīgie un rosinošie

vārdi.

Ja arī kara dūmakas, kara ratu du-

noņa un sēra smaka, veldamās pāri mūsu

zemei, nav vēl izgaisusi un pelēkie tērau-

da putni, ik dienas pārlaizdamies latviešu

debesīm, atgādina tuvino baigā nezvēra

agonijas rēkšanu, tad nepiemirsisim, acīm

pavadīdami debesu pamalēs aizzūdošos

putnus — varoņus, ka mūsu zeme šinī

brīdī ir viena no tām retajām zemēm,

kuras bērniem veras skolu durvis. Jo

viegli saprotams, ka tajās zemēs, ciemos

un pilsētas, kur nemitīgi, dienu un nakti,
krīt bumbu un granātu krusa, svelpj ložu

viesulis, skolu gaišie logi aptumšoti uz

vēl neminamu laiku. Un ja cilvēka dzīve

ir īsa un laiks ir dārgs, tad turpat varam

sacīt, ka skolas gadu laiks ir pats vērtī-

gākais un dārgākais, un kuram to šādu,
vai citādu iemeslu deļ liktenis lēmis zau-

dēt, tam pēcgalā tas grūti, grūti jāatgūst
un nereti nesekmīgi. Tādēļ laimīgas ir

tās paaudzes, kuru garīgo un fizisko at-

tīstību neietekmē nekādi blakus apstākļi,
saimnieciskas, vai kultūras krīzes atse-

višķas tautas dzīvē, nerunājot nemaz par
tām gigantiskām katastrofām un vērtību

pārvērtējumu aukām, kas tagad brāžas

pāri kontinentiem.

Šis ir lielais Eiropas sestdienas va-

kars, kad Eiropas pagalmos izmēž visas

tās internacionālās lauskas un lūžņus, de-

mokrātiju ligaturu un mieles, kas tur krā-

jušās jau no pirmā pasaules pēckara pir-
mās dienas, un lielajā šķistīšanas pirti
izsviedrē pēdējos gara un miesas sārņus...

Ja arī šai skolas paaudzei zināšanu

un atziņu ceļš aizvijas baigā kara ēnās.

kas nevar paiet sacen nevienam jaunie-
tim bez zināmas ietekmes un sekām uz

individa turpmāko attīstību un pasaules
uzskata izaugšanu, tad tomēr tai būs

viens neatņemams un paliekams ieguvums:
dzīves barguma pieredze, īsto tikumu, īs-

to vērtību jēga. Jo nereti jāaizrit labam

pusmūžam, iekams acis prot saskatīt un

sirds jaust patiesās dzīves vērtības.

Neauglīgu sapņojumu vietā, kas mie-

ra gados skolu jaunatāei mēdz būt jo bie-

ži un cieši līdzgaitnieki, nereti sapņotājus
pārvēršot mīkstmiešos un dzīves cīņai

nevarīgos, pāragri novecojušos jaunekļos,

tagad jāstājas jauniem ideāliem un atzi-

ņām, kas izauklēti skaudrās cīņu ugunīs.
Un tādēļ tagadējā paaudze, kas kādreiz

sasniegs vīra gadus, varēs būt lepna un

pateicīga tam laikmetam, kas būs to rū-

dījis dzīves skarbumam un likteņa vēt-

rām. Jo katra cīņa kaujas laukā reizi bei-

dzas, bet dzīves cīņa tikai ar cilvēka pē-
dējo elpas dvesmu.

Nekad un nekur tik skaudri neparā-
dās lietu un parādību vērtības tautu un

atsevišķu cilvēku dzīvē, kā izšķirošos
brīžos. Tad bieži ieraugam, ka daudzi

elki un ideāli, kuriem bijām veltī]uši sa-

vas cildenākās domas, paaugstinādami tos

neaptveramos pjedestālos, ir bijuši pīšļi.;,

necienīgi āksti, papīra puķes, funogais.
Visas šīs skanīgās, patosa apdvestas lie-

tas un jūsmas: urrāpatriotisms, tēvzemes

mīlestība, atbildība ir vārdi, kas prasa

piepildījumu, ziedošanās prieku, mērķa
skaidrību, pretējā gadījumā tie ir nn pa-

liek tikai vārdi, tukša skaņa. Aizgājušos

gados mēs tos klausījāmies līdz ausu sā-

pēm, un tikai nule sākam apģist šo vār-

du īsto jēgu un nozīmību. Un še nu tad

redzam piepildāmies senu seno sakām-

vārdu: ko neizmāca skola, to izmāca dzī-

ve. Un dārgi tad, nereti ar visas tautas

bojā eju, jāsamaksā nosebojusies atziņa.

Netverami dziļu un baigu robu lat-

viešu tautai cirtis baigais gads. Cildenā-

kie latviešu gara paudēji aizvesti Golga-
tas ceļu, desmitu gadu alma mater auk-

lējumi zuduši neziņai; nav mūsu mazai

zemītei zelta āderu, naftas avotu, dārg-

akmeņu slāņu, vai citu izrakteņu, kas

nodrošinātu tās saimniecisko un garīga
eksistenci. Un beidzot, arī mūsu tautas

skaitliskam sastāvam nav tā kupluma,
kas ļautu nākotnē raudzīties bez rūpēm.

Še nu tad būsim vaļsirdīgi : vienīgā
latviešu manta, cerība un mantojuma tā-

la kvaldīta ja ir tagadējā un nākošās pa-

audzes, kurām ir tālāk jāturpina un jā-

piepilda tā sūtība, ko augstāka vara citu

tautu starpā nolikusi latviešu tautai.

Ja paveramies alpakaļ uz astoņdes-

mitiem gadiem, kad latvietis sāka apjaust
savas tautas misijas nolikumu, un pie
mūsu debesīm spīdēja Krišjāņa Baro-

na un Valdemāra vārdi, tad lai atcera

mies, ka toreiz latviešu tauta tikko sāka

Uzaicinājums lauksaimniekiem
Sakarā ar aukstā laika iestāšanos,

frontes karavīriem būs vajadzīgi kažoki.

Lauksaimnieki tiek uzaicināti līdz š. g.

31. oktobrim „Adu un vilnas centrāles"

Alūksnes noliktavā nodot visas kažokiem

derīgas aitu un jēru ādas. Par nodotām

ādām, saskaņā ar Reichskommissara rī-

kojumu, izsniedz prēmijas. Par katru no-

dotu aitu vai jēru kažokādu saņems 1 se-

dulku siksnu vai 300 gr. jēlmītas siksnas.

Par divām — 1 pāri pastalu ādas. Par

trim — 1 pāri dzeņaukstas. No kažokādu

nodevējiem neprasīs, kādā ceļa kažokāda

iegūta. Prēmijas saņems tūdaļ pie ādu

nodošanas. Tuvāki paskaidrojumi nolik-

tavā

Izrādes „Mērnieku laiki" sākums:
sestdien, 3. oktobri pl. 19 un svētdien, 4. okt. pl. 17,

bet nevis pl. 19, kā iepriekš ziņots.

Visiem strādājošiem!
Tikai tas, kurš strādā ar prieku, sniedz darbam to labāko. Tīras, kārtīgas un

no negadījumiem aizsargātas darba vietas rada priecīgus un apmierinātus ļaudis.

Uzņēmumu apskatēs esmu tomēr redzējis arī darba vietas, kas šīm prasībām

neatbilst. Tamdēļ aicinu strādājošos piedalīties darba vietu sacensībā, kura sāksies

1942. gada 5. oktobrī un beigsies 17. oktobrī.

Darba vietu vadītājiem un nodarbinātiem turpmāk ir tikai viens mērķis: tī-

ras, kārtīgas un no negadījumiem pasargātas darba vietas.

Rīgā, 1942. g. 28. septembrī.

Dr. Drechsler's

Generālkomisārs Rīgā.

Uzsaukums

Zieineļvidzemes lauku iedzīvotājiem sakarā ar kartupeļu ražas novākšanu!

Lai nebojātus novāktu visus kārtu- , darba klaušu ceļā. Ceru, ka kopējiem

pēļus, nepieciešams tūliņ uzsākt šo darbu, ! spēkiem mums izdosies īsā laikā, kas ir

atliekot pārējos darbus uz vēlāku laiku. mūsu rīcībā, atrisināt šo ražas novākša-

Tā kā kartupeļi ir uztura ievērojama danas problēmu.

ļa, tad nekas nedrīkst iet bojā. Griežos Ziemeļvidzemes zemnieki, uzsākiet

ar šo uzaicinājumu pie Ziemeļvidzemes tūliņ darbu! Grūtību gadījumos grieža-
lauku iedzīvotajiem un noteikti lūdzu ne- ties pie apriņķu vecākiem un agrono-

nogaidīt nevienu dienu, bet tūlīt uzsākt miem. Vācu apriņķu kreislandwirt'i ar

šo darbu. padomu un palīdzību ir jūsu rīcībā. Do-

Es zinu, ka darba apstākļi laukos mājiet par to, ka Jūs pildiet svarīgu pie-

vēl arvien ir grūti. Tādē! rūpāšos par
nākumu, gādājot uzturu savai tautai un

katru iespējamo atbalstu. Pilsētu iedzīvo- kopējai frontei,

tāji uzaicināti brīvprātīgi piedalīties šai Valmierā, 1942. g. 21. septembri,

darbā, tāpat es pielietošu visus līdzekļus GebieSkomSarTn'olmar.



kopt savas tautas kultūras un apgaismī-
bas dārzu. -Tas--..bija visaotāļ savvaļā aiz-

audzis, bet lēnam un neatlaidīgi kopts ,
dažu paaudžu laikā, dārzs riesa augļus 1

,
!

kas latviešu tautas vārdu drīz vien darī-

ja pazīstamu citām tautām* Šodien šis

dārzs nav gan vairs aizaudzis, tam nav

vairs jāplēš līdumi, vai jālauž celmi, tas

ir vienīgi izpostīts, izlaupīts. Un dārza

auglīgā, koptā zeme gaida jaunu dēstu.

Mantojums, ko latviešu tauta guvu-

si no baigā gada ir drausmīgs, un pavē-
loši prasa jaunus aizstājējus aizvesto vie-

tā. Tādēļ lai mums zaudēto gars, ko vēl

ilgi aijās latviešu zemes vēji, lai top par
mūsu jaunatnes garīgo stimulu un rosi-

nātāju verot pamatskolu, ģimnāziju un

universitātes durvis. Jo zināšanas, gara

un atziņu bagātība ir vienīgās vērtības,
kuru priekšā arī bumbu un miezeru lādi-

ņi top nespēcīgi. Augstas gara kultūras

bruņota tauta ir spēcīga un varena visos

cīņas veidos, kā to redzam pie tā dros-

mīgā vīra un Vadoņa tautas un viņas

karapulkiem, kuri patlaban uzar jaunās
Eiropas zemi.

Un, kad mūsu jaunatne atkal brīvi

vērs skolu durvis, tad viņas pienākums
ir, ne tikai pret savu tautu pildīt savus

pienākumus, bet arī pret Atbrīvotāju un

Jaunās Eiropas Cēlēju, lai sagatavoti va-

rētu stāties tajās rindās, kur veidosies

tāļakie Eiropas likteņi.

Šobrīd vairāk, kā nekad, mums jā- (

patur prātā Ausekļa vārdi :

Dar' man, tēvis, pastaliņas, ļ
Pērc man staltu cepurīt',
Šuj man svārkus māmuliņa:
Skolā ieti man gribas!

Alūksne

Nokārtojiet nokavētos apdro-
šinājumu maksājumus! Valsts Apdroši-
nāšanas 32. iec. inspekcija pieņems neno-

kārtotos obligatoriskās ēku apdrošināša-
nas prēmiju maksājumus Bejas, Mālupes,
Mārkalnes un Pededzes pagastiem šādās

dienās: pirmdien 5. oktobrī, otrdien 6.

oktobrī, trešdien 7. oktobrī un ceturtdien

8. oktobrī, inspekcijas telpās Alūksnē,
Dārza ielā 4. Kas vēlēsies, varēs brīv-

prātīgi apdrošināt pret uguni ražu un

inventāru.

Pirms 15. oktobra telpu ap»
kurināšana noliegta. Ar Latvijas
ģeneralapgabala pilnvarotā sagādes lietās

rīkojumu šinī gadā apkures periods ne-

drīkst sākties agrāk par 15. oktobri.Katra

dzīvokļu vai biroju telpu apkurināšana

pirms minētā termiņa noliegta.

Vadības maina patērētāju
b«bā. Ar 26. septembri Alūksnes patē-
rētāju biedrības vadību uzņēmies Jūlijs
Ķeiris. Llezšinējšis vadītājs Jānis Kane-

nieks pāriet C/S „Turība" dienestā.
Zaru malkas ciršanai patērētā-

ju b-bā reģistrējušies alūksnieši, kuri gan
izņēmuši malkas ciršanas atļaujas, bet

malku necērt, aicināti to izdarīt vēlākais

līdz 10. oktobrim. Pēc minētā datuma

malkas ciršanu izdos citiem.

Atri bojājošās preces Alūksnes

dzelzceļa stacija pieņem trīsreiz nedēļā :

pirmdienās, trešdienās un piektdienās no

pl. 8 —11. Kā Alūksnes stacijas darbinie-

ki norāda, bagāžu nereti cenšas nodot

pēdējā bridi, kad vilciens jau pienācis.
Bagāža jānodod laikus — pirms vilciena

pienākšanas.

Drīz vērsies skolu durvis.

Alūksnes ģimnāzijā mācību sākums 12.

oktobri pl. 9 rītā. Pl. 9.30 dievkalpojums
Alūksnes baznīcā. Aicināti piedalīties arī

skolēnu vecāki un tuvinieki. Dievkalpo-
jumam sekos mācību sākuma akts skolas

telpās. Ģimnāzijus telpas jau sakārtotas

un nepaies ilgs laiks, kad skolas sienās

atskanēs jaunatnes jautrās čalas. Skolēni,
pēc laukos pavadītās garās vasaras, smē-

lušies spēkus lauku darbā un atpūtā,
sāks atkal jaunu mācības gadu.

— Tāpat Alūksnes pilsētas Glika pa-

matskola sāks mācības 12. oktobrī pīkst.
9 rītā. Arī pamatskolas skolēni un skolo-

tāji pulcēsies dievkalpojumā baznīcā.

Amatnieku zināšanai. Sakarā

ar Tirdzniecības departamenta š. g. 29.

augusta paziņojumu, apavu darbnīcām

vajadzīgās Pasūtītāju grāmatas, kā arī

Izlabošanai pieņemto apavu un izlietoto

materiālu grāmata, kuras dabūjamas b,

kanclejā. Kurpniekiem un segliniekiem

saņemami palīgmateriāli Alūksnes patē-

rētāju b-bas 6. veikalā.

Kalējiem, dzīvojošiem Alūksnē,
Alūksnes, Annas, Kalncempju pagastos

un A. Gavrilkam Bejas pag.,saņematni pa-

kavi pat. b-bas veikalā līdz 8. oktobrim.

Amatnieku b-bā saņemami diegi kungu

drābniekiem, darau drēbniekiem, cepur-

niekiem, veļas šuvējiem, adītājiem un

tapsētājiem. Sākot ar 1. oktobri b-ba

sāks izsniegt dzelzs zīmes par 111 kvar-

tālu tiem amatniekiem, kuri tās augusta
izdalē nesaņēma.

Amatnieki, kas vēl nebūtu iesnie-

guši aptaujas lapas par pārstrādātiem
materiāliem no 1942. g. 1. janvāra līdz

30. jūnijam, lūdzam tās neiztrūkstoši iz-

pildīt un iesniegt, lai neceltos traucējumi
pie materiālu piešķiršanās sadales.

Lai izpildītu Latvijas saimniecības

kameras Amatniecības galvenās daļas rī-

kojumu par laikā no 5.—17. oktobrim

pilsētās un laukos paredzēto spodrības,
kārtības un darba drošības akciju, b-bas

valde un sekcijas sanāca uz sēdi, lai

ievēlētu izvešanas komisiju.
v

Komisijā

ievēlēja A. Eizenšmitu, H. Čibalu, A.

Icaku un E. Vālu. Lūdzam amatniekus

jau laikus padomāt par savas darbnīcas

spodrības un kārtības ievešanu un darb-

nīcai nederīgo atgriezumu nodošanu

„
Izejvielai".

Gadskārtējo Tautas Palīdzības

ziedojumu vākšanas rudens akciju trūku-

mā un postā nonākušiem tautiešiem kā

pilsētās, tā laukos visā Latvijā ievadīs no

18.—-25. oktobrim. Arī Alūksnē vāks

ziedojumus, gan ar bundžām, gan ziedo-

jumu sarakstiem. Ziedojumi naudā, bet

jo sevišķi dažādās dzīves iztikai visne-

pieciešamākās mantās, jāsagatavo jau

laikus Vācami apavi, apģērbs, malka,
pārtikas līdzekļi, mēbeles, saimniecības

piederumi, zīdaiņu un mazbērnu kopšānai

nepieciešamie piederumi. Arī nelietojami

drēbju gabali vācami, jo tos iespējams
Tautas Palīdzības darbnīcās pārstrādāt
derīgos apģārba gabalos. leteicams jau
laikus padomāt par šl svētīgā darba la-

bāku realizēšanu. Mūsu tautieši, dzīves

grūtdieņi nedrīkst palikt posta un trū-

kuma.

sports

fleglaffetlkas sacīkstes Gul-

benē bij pulcējušas prāvu skaitu dalīb-

nieku no Alūksnes, Gulbenes un Madonas

sporta biedrībām, Neraugoties uz auksto

lāiku, sacensības ritēja spraigi. 100 m

skrējienā I vietā Lācis (Madonas sp. b,)
ar laiku 11,3 sek, II v. Jargans (Alūksnes

sp. b.) 12,7. 3000 m skrējienā I v. Ilgašs
(Gulbene) 9 min. 11.8 sek ; II v Bišers—

vācu karavīrs — 9 min. 16 sek. Stafetē

4x1500 m I v. Gulbenes sp. b. 18 min.

25,1 sek.; II v. vācu karavīru vienība —

21 min. 52 sek. Tāļlekšanā I v, Rinkušs

(Madona) aizlecot 5 m 86 cm. Augslekša-
nā I v. Jargans (Alūksne) 1 m 55 cm.

Lodes grūšanā I v. Dzenis (Madona) 11

m 90 cm* Diska mešanā I v. Dzenis (Ma-

dona) 36 m 87 cm. Šķēpa mešanā 1 v.

ieguva Dzenis (Madona) 48 m 45 cm.

Rokas granātas mešanā I v. Dzenis (Ma-

dona) 77 m 10 cm. Jaunatnei 60 m skrē-

jienā I v. izcīnīja Štelmaks (Gulbene) 8

sek. Lodes grūšanā I v. Štelmaks (Gulb.)

13,83 m.

-Vieglatlētikas un volejbola
sacīkstes Bejā. ACS AUDZ Bejas p.

nodaļa rīko 4. oktobrī pīkst. 11 pie Be-

jas pag. vecās skolas, uz sporta laukuma,
nodaļas atklāšanu ar vieglatlētikas sacen-

sībām un sporta spēlēm. Vieglatlētikā
sportistiem paredzēti : 100 m skrējiens,
āugstlēkšana, tāļlekšanā. šķēpa mešana,
4xloo m stafete, kārtslēkšana, 1500 m

skrējiens. Sportistēm : 60 m skrējiens,
augstlekšana, tāļlekšanā, šķēpa mešana.

Jaunatnei līdz 18 g.: 60 m skrējiens,
augstlekšana, tāļlekšanā. Sportistiem pir-
mās piecās disciplīnās izcīņā būs Alūks-

nes pils, vecākā R. Pince,ra dāvātā ceļo-
jošā balva labākai attiecīgai pagasta nod.

kura iegūs punktu vairākumu. Bez ceļo-
jošās balvas vēl individuālās balvas la-

bākiem sportistiem Sportistiem jāpietei-
cas līdz sacīkšu sakumam, tālrunis Gun-

degas 11. Volejbolā sacensības starp Mā-

lupes, Bejas un Alūksnes pag. komandām.

Svētku turpinājums Bejas pag. „Daiņās".
Vakara programā jaukta kora koncerts

un tautas dejas.
Ape

Apes pilsētas pašvaldības dar-
binieki lauku darbos.

Kad visā zemē skan aicinājums pa-
līdzēt lauksaimniekiem ražas un kartupe-

ļu novākšanā un no visām pilsētām uz

laukiem dodas talcinieku bari, arī Apes
iestādes darba talku pildīšanā var uzrā-

dīt labas sekmes. Apes pilsētas valdes

darbinieki, neraugoties uz savu nelielo

skaitu, tomēr mācējuši savus pienākumus
tā sadalīt, ka tiem bijis iespējams uz

kādu lāiku spalvaskātu apmainīt pret
drusku smagākiem darba rīkiem. Jau

ziemā viņi piedalījušies kurināmā sagā-
des darbos Jaunlaicenes mežniecībā. Pa-

gājušā nedēļā daļa no pilsētas valdes

darbiniekiem devās uz Trapenes pagasta
Kristiņiem, kur darba roku trūkums bija

ļoti jūtams, un tur savus spēkus ielika

čaklā darbā. Diemžēl, nelielajā Apē iestā-

žu ir pārāk maz, lai šādas talcinieku gru-

pas varētu sūtīt biežāk.
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Alūksnes darba pārvaldes

paziņojums.
Pamatojoties uz Saimniecības ģene-

rāldirekcijas Darba departamenta rīkoju-
mu no š g. 23. septembra Ne 16, uzaici-

nu reģistrēties Alūksnē, darba pārvaldē,
š. g. 1. un 2. oktobrī no pīkst. 7.30—13

un no 14.30—i8 visas personas, kas ag-

rāk bijušas nodarbinātas pie dzelzceļu
darbiem uņ pašreiz nesastāv Austrumap-
gabala vai Vācijas valsts dzelzceļu die-

nestā.

Personām, kas satiksmes dēļ neva-

rētu ierasties Alūksnes darba pārvaldē,
reģistrēties savās pagastu un pilsētu
valdēs.

Alūksnes darba pārvaldes rajonā
esošām pašvaldības iestādēm reģistrēt
minētās personas un ar telefonogrammu
paziņot Alūksnes darba pārvaldei līdz š.

g. 3. oktobrim pl. 12, uzrādot reģistrēto

personu uzvārdu, vārdu, dzīves vietu un

tagadējo darba vietu.

Alūksnē, 28. septembrī.
A. Liepiņš

Alūksnes darba pārvaldes pr-ks.

Brīdinājums
Š. g. 2. oktobrī no pīkst. 8 — 18

notiks šaušana bjj. 7. Siguldas kājnieku

pulka lielajā šaujlauķa. ledzīvotāji tieķ
brīdināti minētā laikā apdraudētā rajo-

nā un uz ezera aiz Sūnekļa neuzturēties.

Pazaudēts
Valkas apr» 2. raj. būvtechniķa paraksta spiedogs,,

Mālupes pag. robežās, ceļā no Sviestiņiem līdz Sa-

ševai. Atradēju lūdzu to nodot agronomiskā birojā

Alūksnē, Dārza ielā 18, vai pieteikt pa tāļruni
Alūksne 59 vai 62.



ACS pilnvarotā
uzaicinājums

visām darbavietām ieslēgties uzņēmumu

tīrības, kārtības un drošības sacensība

Pamatojoties un Generalkomisara Rī-

gā 28. septembra uzsaukumu un saska-

ņā ar Latvijas saimniecības kameras va-

dītāja Dr. Dr. von B o r c k c' s kun-

ga un Generalkomisara Rīgā pilnvarotā

arodbiedrību lietās inž. G. H a h n' a

kunga norādījumu, visas darba vietas

Latvijas ģeneralapgabalā uzskatamas par

izsludinātās uzņēmumu tīrības, kārtības

un drošības sacensības dalībniecēm. Tā-

dēļ ikvienai darba vietai jau tagad, ne-

nogaidot sacensības sākumu, resp. 5. ok

tobri, jāstājas pie vajadzīgo priekšdarbu
veikšanas, lai godam sevi pārstāvētu, ie-

vērojot šādus manus vispārējos norādīju

mus:

1. Darba vietas darba telpā, pie darba

galda, pagalmā, laukumos, birojos, nolik-

tavās v. tml, nekavējoties ievadāma tīrī-

ba un kārtība. Mašinas un darba rīki tu-

rami priekšzīmīgā kārtībā. Metālu atkri-

tumu kastēm jābūt vajadzīgie uzraksti.

Lūžņi, zirnekļu tikli, nevajadzīgas un ne-

derīgas lietas un krāmi aizvācami, telpas

un pagalmi uzpošami. Gaiteņos no darba

telpās jānovieto papīru grozi. Rudenī ie-

stādīti meža vīni nākošā vasarā dos acij
tīkamu zaļumu ikvienam neglītākam stū-

rītim pagalmā. Arī darba telpā zaļumiem
ierādāma vairāk vietas. Kārtības trūkumu

nedrīkst atrunāt ar kara laika ierobežo-

jumiem un straujo ražošanas procesu.

2. Jāpārbauda un jāuzlabo rudens un

ziemas periodam esošie -dabīgās un māks-

līgās apgaismošanas avoti Sevišķa rūpība

jāvelta aptumšošanas noteikumu ievēro-

šanai. Jāpārbauda un jāsaved kārtībā ap-

kures krāsnis, tāpat jāsagatavo ziemai

malka.

3. Vislielāko tīrību atejās. Tīras telpas,
tīras sienas, tīru gaisu. Ūdens klozetos

kanalizācijai jābūt kārtībā. Papīram jābūt

savā vietā.

4. Mazgatuves turamas kārtībā un tīrī-

bā. Jāgādā par piemērotām ģērbtuvēm un

drēbju glabātuvēm.

5. Vislielāko vērību tīrībai un kārtībai

virtuvē. Virtuves personāls sistemātiski

jānorīko ārsta pārbaudei. Virtuvē nodar-

binātam sievietēm obligāti jānēsā galvas

apsējs. Ēdam- an atpūtas telpās gaismu,
tīrību, kārtību, sienu greznojumus (ACS

Arodpropagandas daļas saukļus, plakātus
un skatus) un zaļumus.

6. Rūpēties par labu gaisu darba tel-

pās — dabīgu un mākslīgu ventilāciju.

7. Vislielāko sīkumainību darba aizsar-

dzības im negadījumu novēršanas notei-

kumu izpildīšanā. Ikvienā darba vietā jā-
būt medikamentu skapītim pirmai palīdzī-
bai.

8 Strādājošo darba apstākļu uzlaboša-

nai vēlams iekārtot darba tērpu izlaboša-

nas darbnīcas (sk. „ACS Informācijas bi-

ļetenu" N° 34, 5 lp.), darba apavu labo-

šanas darbnīcas, veļas mazgātuves, koka

zoļu apavu darbnīcas darba apavu aiz-

vietotāju pagatavošanai

9. lerīkojami lieli, labi pārskatāmi un

pietiekošā skaitā paziņojumu dēļi (sk.

i „ACS Informācijas biļetena". Nv 38, 5 lp.).

ļ 10. Vērību nodarbināto tērpu un mie-

ļ sas tīrībai Tīros uzņēmumos . tīrus cilvē-

kus. Tīrības, kartības un drošības sacen-

sības izvešanā vēlams piesaistīt visus

i strādājošos labprātīgu talku Veidā un pa

ļ mudināt viņus uz līdzdalību ar ierosina-

j jumiem, kādam nolūkam darba vietās ūz-

i stādamas ierosinājumu vēstuļkastes. Ik-

I vienam jāgādā, lai viņa darbs noritētu

| tīrās, kārtīgās un piemērotās darba tel-

ļ pās, kur darba cēliens tiek veikts ar

ļ prieku un lepnumu.
levadītā sacensība neprasa no darba

ļ vietām techniskās labierīcības vai jaun-
-1 būves tās pamats ir tīrība un kārtība

darba vietā. Te ir dota iespēja uzņēmu-

mu vadītājieam, arodbiedrību pārstāvjiem
un strādējošiem parādīt savu labo gribu.

Kārtība, tīrība un drošība darba

vietā ir latviešu strādājošo goda lieta !

Rīgā, 1942. g. 28. septembrī,

(A. Roja)
Arodbiedrību Centrālās Savienības

pilnvarotais.

Jauna veida ielu dzelzceļu vagoni Berlīnē

Berlīnes satiksmes uzņēmumi tagad

laiduši darbā pavisam jaunu ielu dzelzce-

ļu vagonu tipu. Vagons apkalpojums pēc

jaunas metodes un sakarā ar to tā iekār-

ta pamatos pārgrozīta. Vagons iekārtots

pēc viesjaunakiem technikas sasniegu-

miem, kas lietojams pēc šādiem noteiku-

miem : iekāpt drīkst tikai pa vagona pa-

kaļējām durvīm; braukšanas maksu sa-

maksā, iekāpjot vagonā, ejot garam kon-

duktoram, kas nestaigā pa sēdekļu star-

pām kā līdz šim, bet sēž pie maza gal-

diņa; izkāpt drīkst tikai pa vidus vai

priekšējām durvīm.

(Orb s Photo)

Augšējā attēlā redzama vagona iekš-

puse un braucēju apkalpošana Pieturas

vietu izsaukšanai blakus konduktora sē-

deklim novietota mikrofona ierīce.

Apakšējā attēlā redzams jaunā ielu

dzelzceļu vagona ārējais izskats Šādi va-

goni tagad braukā pa Vācijas galvas pil-

sētas ielām.

Visiem strādājošiem!
Ģeneralkomisārs Jūs aicinājis kopējā

sacensībā, laikā no 5 —17. oktobrim ra- *

dīt tīras, kārtīgas un no negadījumiem

aizsargātas darba vietas. Arī vismazā-

kajam uzņēmumam un darbavietai amat-

niecībā, tirdzniecībā, rūpniecībā un pār-
valdes aparātā jāpiedalās šajā sacensībā.

Ikvienam uzņēmuma vadītājam, kas grib
gūt sekmes, jācenšas panākt, lai viņa
darba vietu atzītu par priekšzīmīgu. Cie-

šā kopdarbībā, kurā piedalās itvisi no-

darbinātie, uzsāķama pamatīga visu uz-

ņēmuma telpu un stūru iztīrīšana un

kārtībā savešana. Arī vistīrākā uzņēmu-
mā var sasniegt vēl lielākus panākumus.
Mašīnas, rīki, darba rīki un apgaismoša
na, tā tad uzņēmuma techniskās ierīces,

prasa vislielāko uzmanību, jo ar tām jā-
veic darbs. Pats par sevi saprotams, ka

pie ikvienas uzņēmuma techniskās iekār-

tas jāievēro attiecīgos priekšrakstus dar-

ba aizsardzībai un negadījumu novērša-

nai. Veikalu uzņēmumos skatlogs uzska-

tāms kā uzņēmuma vizītkarte. Veikala

telpā pircējam jābauda labsajūta. Vispār
pārdotuvēs jāvalda priekšzīmīgākai tīrī-

bai un paraugKārtlbai.
Uzņēmumu vadītāji un arodbiedrību

pārstāvji darba vietās 1 Ar šo Jūs tiekat

aicināti rūpēties par tīrību, kārtību uņ

uzņēmuma drošību savās darba vietās

un norādīt ikvienam nodarbinātam ātrāk

nerimties un neapmierināties, iekams šis

mērķis nav sasniegts. Katrai darba vietai

jācenšas šai sacensībā soļot līdzi pirma-
jās rindās, lai iegūtu godalgu.

Sīkākus norādījumus dos Ģenerāl-
komisāra Rīgā Arodbiedrību Centrālās

Savienības pilnvarotais.

Rīgā, 1942. g. 28. septembrī,

Dr. Dr. von Borcke

Latvijas saimniecības kameras vadītājs.

Ing. G. Hahn's

Ģenerālkomisāra Rīgā, pilnvarotais
arodbiedrību lietā.

Pārmaiņas Valkas apriņķa pa-

matskolu skolotāju sastāvā

Ar jauno mācības gadu Valkas apr.

pamatskola skolotāju sastāvā notiek lie-

lākas pārmaiņas. Sakarā ar 7. kl. atvēr-

šanu pamatskolās daudzās skolās nāk

klāt jauni skolotāji.
Alsviķu pag. 7-kl. pamatskolā klāt

nāk skolotāja Skaidrīte Venere-Zvanltāja,
kas līdz šim strādāja Palsmanes pamat-
skolā. Uz Annas pag. 7-kl. pamatskolu no

Rēzeknes apr. pārnāk skolotāja Leonīda

Mateisane. No Apes 7-kl. pamatskolas uz

Bejas pag. 7-kl. pamatskolu pāriet skolot.

Silvija Stāvause. Bilskas pag. 7-kl pamat-
skola ar jauno mācības gadu iegūs jaunu

pārzini — Emīli Vītumu, kurš pārnāk no

Ilūkstes apr. Cirgaļu pag. Mierkalnes I

pak pamatskolā darbosies skolotajā Ven-

ta Saliņa. Dūres pag. 7-kl. pamatskolā —

Pēteris Namatēvs, bet Ēveles pag. Ķeme-
res ī pak. pamatsk. skol. Valija Vītola

Gaujienas pag. Sikšņu I pak. pamatskol.

pārziņa vietas izpildītājs Manfrēds Tin-

gurs pāriet uz Palsmanes 7-kl. pamatsko-
lu. Viņa vietā nāk Meta Odziņa.

Vājas veselības dēļ darbu atstāj
Kalncempju pag. I pak. pamatskolas sko-

lotājs Jānis Jānītis, bet klāt nāk Arvīds

Kupcis un Anna Vose. Kārķu pag. 7-kl.

pamatskolā turpmāk darbosies Artūrs

Upenieks. Uz Lejasciema pag. 7-kĻ pa-

matskolu no Smiltenes 7-kl. pamatskolas

pārnāk skolot. Zelma Sara; no Veclaice-

nes pag. Jūlijs Ķincis, bet no Madonas

apr. Marija Ķincis. No Lugažu pag. 7-kl.

pamatskolas uz Valkas valsts pamatskolu
aiziet Emma Krastiņa, bet viņas vietā

„Malienas Ziņas" M 37
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nāk līdzšinējā Valkas pilsētas Ādama

Tērauda pamatskolas skolotāja Helēna

Baune. Palsmanes pag. Ķempju I pak,

pamatskolā darbosies Jānis Vilks no Zel-

tiņu 7-kl' pamatskolas, bet Pededzes pag.

Kūdupes I pak. pamatskolas skolotāja
Leontīne Runcis pāriet uz Pededzes pag

I pak. pamatskolu. No Sinoles pag. 7-kl.

pamatskolas aiziet skolotāja Elvīra Ros,
bet viņas vietā nāk Velta Apinīte no Si-

noles pag. I pak pamatskolas. Smiltenes

pag. Kārļa Kundziņa 7-kl. skolas skolotājs
Kārlis Zupāns pāriet uz Smiltenes pilsē-
tas 7-kl. pamatskolu. Viņa vietā nāk Vi-

tauts Buņķis. Bez tam Smiltenes pilsētas

pamatskolā vēl darbosies skolotājs Kārlis

Stabiņš, No Strenču 7-kl. pamatskolas

ar nākamo mācības gadu aiziet skolotājs
Vilhelms Kalējs un Laimons Lacis. Trape-
nes pag 7-kl. pamatskolā turpmāk dar-

bosies skolotāja Elza Kaspare. Trikātas

pag. 7-kl. pamatskolā — Verners Būde

Veclaicenes pag. 7-kl. pamatskolā - Valdis

Ābels, bet Vijciema 7-kl. pamatskolā Eli-

zabete Riekstiņa. No Ziemeru pag. 7-kl.

pamatskolas aiziet skolotāja Alīda Mezīte

bet klāt nāk Arvīds Klints |un Vilma

Klints.

Pārmaiņas apriņķa skolotāju sastā-

vā Valkas apriņķa tautskolu inspektors

apstiprinājis.

20 gadu no dižā muziķa nāves

Jēkabs Graubiņš.

1922. g. 28. septembrī, 66 gadus

vecs, mira Jurjānu Andrejs. Nu jau 20

gadus atdusas viņš Rīgas Meža kapu

smiltīs, un monumentālais granīta pie-
mineklis uz viņa kapa liek mums godbi-

jīgi atcerēties vīru, kas savai latviešu

tautai daudz devis, neprasīdams, ko sa-

ņems pretī. Ar bagātu sirdi un roku do-

dams un sev nekā neprasīdams, saņēmis

tomēr pretī dārgāko balvu, ko tauta spēj
dot— mīlestību.

Latviešu tauta mīlēja Jurjānu And-

reju kā savas mākslas gara, savas dzies-

mu dvēseles īstāko tulku, pat vēl vairāk

— kā šī gara un šīs dvēseles iemiesoju-

mu.

Savas tautas un tautiešu vidū Jur-

jānu Andrejs jutās laimīgs. Jo tālāk dzī-

ve un darbs viņu aizveda no dzimtenes

(studijas Pēterpilī, ilgie darba gadi Char-

kovā), jo lielākas ilgas to vilka atpakaļ
uz Latviju. Tiklīdz apstākļi tam bija lab-

vēlīgi, tā Jurjānu Andrejs jau bija Vidze-

mē, Zemgalē vai Kurzemē, savas tautas

vidū, sirsnīgi tas sveikts un balstīls, kon-

certus rīkojot, tautas meldijas vācot.

Mežraga un ērģeļu virtuozs, diriģents

Vispārējos dziesmusvetkos, komponists,
tautdziesmu vācējs un pētnieks, vienkārš

,

gaiša gara apstarots cilvēks -~- vispusīgi

spējīgs un darbīgs -~ tads Jurjānu And-

rejs dzīvoja tautas vidū, kad atradās

Lātvijā, tādu to uzglabāja atmiņa katrs

latvietis, kad viņš atradās tālajā Krievija.

Jurjānu Andreju nevarēja aizmirst, bez tā

nevarēja iztikt, kad tauta brieda domas

par lieliem, vispārējiem darbiem un panā-

kumiem. Vai nu ar personīgu līdzdalību

vai ar padomu no tālienes Jurjānu And-

rejs darbojās visur līdz. Dižus dziesmu-

svētkus rīkojot, viņš rūpējās par prog-

rammu, par dziesmu iestudēšanas iespē-

jām, par nošu rediģēšanu un beidzot,

pats kāpa virsdiriģenta tribīnē.

Tautas meldiju vākšanā Jurjānu Andrejs

bija nevien dedzīgākais rosinātājs, bet ari

čaklākais Latvijas apceļotājs un meldiju

uzrakstītājs, pēc tam — sakrāto materiālu

kārtotājs un pētnieks. Viņa sakārtotās 4

grāmatas «Latvju lautas mūzikas materi-

āli" ir mūsu mūzikas folkloristikas pa-

mats, uz kura, diemžēl, pārāk maz vēl

tālāk būvēts. Jurjānu Andreja principi
tautdziesmu harmonizēšanā ir tagad jau-
nāko mūziķu vadītāji. Viņa oriģinālās

koradziesmas bija pirmās spilgta talanta

radītās un eiropiskā augstumā paceltās
latviešu kompozicijas. Dziļa patriotiska
gara apdvestas un aizrautīgas, tās tautu

saviļņo līdz šo baltudienu („Tēvijai",

„Dievs, dod mūsu tēvuzemei", «Līgojiet,
līksmojiet", „Jel pacel balsi" v. c ); patie-
sa ticības spēka caurstrāvotas, tuvina

dievībai („Mūsu Tēvs", „Uz augšu" v. c;

Skaistākie, latviski īpatie tautdziesmu

piebalsojumi droši sacenšas ar vēlāko

harmonizētāju darbiem un stingri turas

kora repertuārā („Aiz upītes", „Kur tu

skriesi, vanadziņ". „Rindam auga", „Kur

gāji, puisīti" v. c). Tagad jau bagātajai

latvieša simfoniskajai mūzikai Jurjānu
Andrejs ierādījis ceļus („Latvju tautas

brīvlaišana"), solo instrumentu literatūrai

— tāpat (čello koncerts). Pēc Cimzes bi-

jis cītīgākais kora literatūras gādnieks

(Jurjānu Andreja rediģēti R. L. B. Mūzi-

kas komisijas izdoti 10 koradziesmu krā-

jumi). Jurjānu Andrējs jāskaita ari par

mūsu pirmo nopietno mūzikas kritiķi,
kam jāpatnicas par ceļa pašķiršanu Vīto-

la un Alfrēda Kalniņa kompozicijām.
Jurjānu Andrejs ir bijis īsts līdum-

nieks, celmu lauzējs un pirmo vagu dzi-

nējs, kas sapņojis par kuplam, viļņojošām
latviešu mūzikas druvām. Viņa roka ne-

gribēja atlaisties no

arkla pat tad vēl,
kad Krievijas nežēlī-

gā revolūcija bija
galīgi sadragājusi tā

veselību. To laimi

liktenis Jurjānu An-

drejam piešķīra —

1920. gadā atgriez-
ties mīļotajā, brīva-

jā Latvijā un piedzī-
vot tas gādību par
sevi smagās slimī-

bas apēnotajās mū-

ža pēdējās dienās.

Tā bija daļiņa tās

mīlestības, ko lat-

viešu tauta viņam

vienmēr dāvājusi.

Daiļā Vācija

Attēlā redzama Pfalz'as pils, augstā klintī Reinas upes vidu. īpatnējās ap-

kārtnes un savdabīgās novietnes dēļ pils ieguvusi pasaules slavu un ik-

viens cejotājs to labprāt apmeklē. Galvenais tornis uzcelts jau 14. gadu
simtenī. Pati pils kļuvusi ievērojama arī tādēļ, ka Prūsijas kara vadonis

Blucher's 1813./14. g. jaungadanaktī tās tuvumā pārgāja Reinu. (Orbis Photo)

Vai dzīvībairmūžīga

(Pārrunām.)

Zemāk ievietojam kāda mūsu la-

sītāja i ākstu par virsrakstā liktu tē-

mu. Viņu ierosinājis iepriekšējā „Ma-
lienas Ziņu" n-rā ievietotais J. Karl-

sona tēlojums „Salnas rītā". Redak-

cija patur neitrālu viedokli un aici-

na arī citus lasītājus izteikties šai

jautājumā, par kuru domas dalās

nevien zinātnieku un filosofu vidū

Šķiet, arī teologiem kāds vārds šeit

sakāms. Redakcija.

Vai mēs varam teikt, ka dzīvība ir

mūžīga ! ? Tā jājautā tēlojuma
„

Salnas

rītā autoram, kurš «Malienas Ziņu" 36.

n-rā rakstījis— „Bet cilvēks zin: ne iz-

nīcība un nāve, bet dzīvība ir mūžīga.''

leteicu autoram izlāpīt ģeoloģijas

grāmatās nodaļu par Kanl L-splasa kos-

mografisko teoriju. Bet lai viņam tas ne-

sagādātu lielas pūles, sniegšu īsu kon-

spektu par vācu filozofa Kauta un fran-

ču astronoma Lapiasa teoriju. Pēc šīs

teorijas saule un visas planētas cēlušās

no pirmatnēja kosmiska miglāja. Zem pa-

saules telpas aukstuma iespaida, miglāja
ļoti augstā temperatūra (domājams 5000°)
sāka krist, tilpums sakļāvās un blīvums

pieauga. Līdz ar to no miglāja ekvatori-

ālām daļām atdalījās masas, izveidjot ap

centrālo ķermeni viņas. Riņķis pie mazā

kā traucējuma kustībā pārtrūka un izvei-

doja atsevišķu planētu, kas turpināja ce-

ļot ap centru. Tā izveidojās arī zeme.

Daudz miljoni gadu pagāja, līdz radās

pirmā cietā zemes garoza, un uz tās pir-
mā dzīvība Un ja tā, vai tad mēs varam

runāt par dzīvību, kas var būt mūžīga ?

Kosmiskā miglāja neiedomājami augstā
temperatūrā taču nevarēja eksistēt nevie-

na dzīvība. Un mūžīgs ir tikai tas, kurš

no bezgalības nākdams turpinās līdz bez-

galībai, bez kādām pārvērtībām un pār-

traukumiem. Tikai cilvēks, kas nepazīst
zinātni var teikt, ka dzīvība ir mūžīga,
tā varētu varbūt runāt tikai pirmatnējs
cilvēks, kurš vēl nekā nezinājis no mūsu

prātam tik neaptverama jēdziena ka •

dzīvība un tās mūžīgums. E. M,

Zemniekam svešumā.

Arturs Atvars.

Tāpat kā senāk druvās vēji šalko

Un vārpas briestot galvas lejup liec.

Tāpat kā senāk rudens elpu valgo
Jau agrā rītā daba pretim sniedz.

Tāpat kā senāk saule lec un noriet,
Un darba ļaudis apsveic laukos tā.

Tāpat kā senāk ziedi plaukst un nozied,
Un skumju ēnas krājas atmiņā.

Viss tā kā senāk... Tikai Tevis nava

Bet. Tavus darbus pauž še katris nieks

Dēļ Sevis skumst šis druvas, māja Tava

Nevienā brīdi nebiji kur lieks.

Dievs zin, kur dun nu Tavu soļu ritums

Kurp liktens gribēs Tavas gaitas vērst,
Pār kalniem mīļo dzimto silu zilums

Lai iet pie Tevis grūtos brīžos sērst.

Arāja lūgšana

Pauls Bisenieks

Dod spēku, Dievs, Tu varenais un labais;
Lai rokas manas arklu cilāt spētu.
Dod spēku, Dievs, lai dienās labās, ļaunās
So zemi mūžam turētu es svētu.

Kas būs mans mnžs, kas es bez viņas
būšu ?

Vai mūžu šo es dzīvot maz tad spētu?
Dod spēku, Dievs, dod ticību man sirdī,
Lai laimīgs sēklu vēl šaī zemē sētu.
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Gulbene
Seictnas atklāšanas koncerts

Gulbenē. Pagājušās svētdienas kon-

certs Gulbenē jāuzskata par izdevušos.

Vīru dubuitkvartets „ozintarzeme
tt patie-

šam jauki dziedāja mūsu autoru dzies-

mas, izpelnoties publikas nedalītu piekri-
šanu. Tas pats jāattiecina arī par orķest-
ra priekšnesumiem. Sevišķi publikai pati-
ka orķestra atskaņotā Brāmsa Ungāru de-

ja «Nb 5, kas bija jāatkārto. Dubultkvar tē-

ta vadītājs Bērziņš un orķestra diriģents
Mucenieks saņēma ziedus. Vēl gribās pie-
bilst ka publikas izturēšanās koncertā bi-

ja peļama. Daļa apmeklētāju ieradās pēc
koncerta sākuma, skaļi sarunājoties un

izsakot dažādas piezīmes,
kas traucēja pārējos klausītājus. Gribās

ticēt, ka publika beidzot sapratīs, ka kon-

certs nav izrunāšanās vieta. —ns—

Jaunās dienesta gaitās. Pa-

gājuša nedēļā no gulbeniešiem atvadījās
Gulbenes pilsētas komendants, virsleit-

nants Gaevert's, lai dotos savās tālākās

dienesta gaitās. Viņš gulbeniešiem ilgi

paliks atmiņā kā cilvēks kas visus spē-
kus veltīja Gulbenes labklājības celšanai,
un ar saviem padomiem un norādījumiem

izpalīdzēja pilsētas pārvaldei un iedzīvo-

tājiem. Gulbenē virsleitnantam Gaevert'am

paliek daudz draugu, kas novēl viņam
vislabākās sekmes turpmākās dienesta

gaitās.

Gulbenes patērētāju biedrī-

bas darbs. Lielākā saimnieciskā orga-

nizācija Gulbenē un plašākā apkārtnē ir

Gulbenes patērētāju biedrība, kurā apvie-
noti vairāki pagasti. Biedrībai ir septiņi

veikali, maizes ceptuve, ēdienu veikals,
ādu iepirktuve un lauksaimniecības ražo-

jumu iepirkšanas un pārstrādāšanas

punkts. Kā biedrības sabiedrības vadītājs
0. Blekte mums paskaidroja, sākot ar šo-

ruden! biedrības darbība manāmi papla-

šinājusies. Tagad patērētāju biedrībai no-

dota lauksaimniecības ražojumu iepirkša-
na no Vecgulbenes, Stāmerienas, Litenes,

Beļavas, Lejasciema un Galgauskas pa-

gastiem. Tāpat biedrība pārņēmusi no

C/S „Turība" Gulbenes nodaļas linu, la-

bības un lopbarības tirdzniecību, Arī bie-

dru skaits manāmi pieaudzis, kas liecina

par iedzīvojaju uzticību patērētāju biedrī-

bai. Pēc grāmatu noslēgšanas par š. g.

pirmo pusgadu biedrības peļņa no tirdz-

niecības ir laba. Biedrības valdes priekš-

sēdētaja amatā darbojas A. Lacis, sabie-

drības vadītājs —- 0. Blekte, valdes lo-

cekļi R. Gerhards, A. Ginters, J. Zeipe

un E. Bombans.

Gulbenes amatnieku biedrī-

ba paziņo : Kungu drēbniekiem, dā-

mu drēbniekiem, adītajiem, veļas šuvē-

jiem, cepurniekiem un tapsētajiem pirmās
sadales diegi jāizņem līdz š. g. 10, okt.

Kurpniekiem palīgmateriāli jāizņem līdz

15. oktobrim biedrības birojā.

Gulbenes policija aizrāda,
ka pilsoņi vēl joprojām nevērīgi apietas

ar saviem velosipēdiem, tos atstādami

bez uzraudzības pie veikaliem un citās

publiskās vietās Tāpēc pēdējā laikā no-

tikušas daudzas šo velosipēdu zādzības,

par kurām ziņots arī iepriekšējā numurā.

— Kā policija informē, uz
laukiem ar-

vien biežāk notiek zādzības klētīs, pagra-

bos, bēniņos un kūtīs. Tiek zagti galve-
nām kārtām pārtikas produkti — gaļa,

sviests, piens, milti un ari labība.. No

kūtīm tiek aiznesti kaujamie mājputni,
aitas un sivēni. Izdarot izziņas, izrādās

ka daudzos gadījumos vainojami arī paši

lauksaimnieki, atstādami savu saimniecī-

bu telpas un noliktavas neaizslēgtas,

zagļiem viegli pieejamas. lestājoties tum-

šām rudens naktīm, lauku klētis un kū-

tis būs vēl vairāk apdraudētas. Tāpēc

policija atkārtoti aicina lauksaimniekus

turēt ķārtībā savas saimniecību telpas

tās nodrošinot ar atslēgām un citiem

Ziemāju seja Gulbenes apkārtne.

Līdz ar zeltīto graudu birumu zemnie-

ku klētī, sākusies arī tālāka to birdinā-

šana tīrumos, un tagad tā rit jau pilnā
sparā. It sevišķi to veicinājis šinīs dienās

uznākušais lietus, kas jūtami atveldzējis

stipri izkaltušo zemi. Dažās vietās, agrāk

apsētos laukos, sazēlis jau krietns zelme-

nis. Lauksaimnieki, iepriecināti par šī ga-

da svētīgo birumu, šoruden ziemājus cen-

šas iesēt lielākā vairumā, cerēdami arī

nākošā gadā sagaidīt labu ražu, lai tādā

kārtā palīdzētu Jaunas Eiropas karotājiem
satriekt boļševismu, apgādājot tos arī ar

Vidzemes maizi. Ziemāju sējumu platība
Gulbenes apkārtējos pagastos pavairoju-
sies caurmērā par 30 proc. dažās saim-

niecībās pat par 50 proc. Zināmus trau-

cējumus ziemāju sējā sagādā patreizējais

mākslīgu mēslu trūkums. Šoroden lauk-

saimnieki tikai retais ir dabūjuši super-
fosfātu vai kaulu miltus, kas ir tik pat
kā nebijis tām ziemāju platībām, kuras

ir un vēl tiek apsētas. Kā C/S „Turlbas"
Gulbenes nodaļas vadītājs Graudiņš infor-

mē, no mākslīgiem mēslošanas līdzekļiem
lauksaimnieki „Turībā" var iepirkties ti-

kai mēslošanas ģipsi. Citu mēslošanas lī-

dzekļu nav, un neesot izredžu, ka tādi

arī turpmāk varētu būt. Šogad gandrīz
visos tīrumos tiek sēta kodina ta sēkla,

jo ar rajona agronomisko darbinieku un

Gulbenes patērētāju biedrības gādību
lauksaimnieki var saņemt pietiekamā vai-

rumā sauskodni „Ceresan". Tādā kārtā

pielietojot šo radikālo un ar labiem panā-
kumiem jau sen izmēģināto līdzekli, zie-

māju sēkla lielā mērā tiek nodrošināta

pret ziemas un pavasara

laika apstākļiem. Šāda sēklas kodināšana

ir apsveicama parādība ziemāju ražoša-

nas kāpināšanā. Visumā šogad notiek

agra sēja, un pieturoties labvēlīgiem ru-

dens laika apstākļiem, sējumi krietni sa-

zels un labi ieziemosies. Cerēsim, ka ne-

trūks arī Dieva svētības —

un nākošā

gadā lauksaimnieki varēs pļaut briedīgas
un graudu pilnas vārpas. V.

drošības līdzekļiem. Tāpat tiek aicināti

visi pilsoni, sevišķi velosipēdu lietotāji,

ar lielāku vērību un uzmanību glabāt

savas personīgās mantas.

— Š. g. 20. septembrī, Gulbenē, pie
kino „Globus" telpām Jānim-Harijam Vo-

sam, dzīv. Beļavas pag Grantiņos, no-

zagts bez uzraudzības atstāts vīriešu ve-

losipēds.
— Novērots, ka daudzi pilsoņi aiz ne-

uzmanības vai vieglprātības paši labo

savus personības dokumentus — pases

un apliecības. Šāda neapzinīga rīcība ta-

gad pie pasu pagarināšanas sagādā lielus

traucējumus, jo par labotiem dokumen-

tiem policijai jāievada izziņa un jāno-
skaidro īstie apstākļi. Tas viss kavē po-

liciju arī tiešā darba izpildīšanā. Daudzos

gadījumos pases izrādās tik nolietotas

un saplēstas, ka līdzinās no atkritumu

bedrēm izvilktām lupatām, kas netik-

vien atstāj pavisam nepatīkamu iespaidu,
bet šādos dokumentos nav iespējams pat

neko salasīt. Pilsoņi tiek aicināti labāk

glabāt un turēt kārtībā savus personības
dokumentus. Dokumentu labotājiem
draud sods.

— Jaungulbenes pag. Indrānos, Eduar-

da Vieglā saimniecībā pēkšņi parādīju-

sies lipīga lopu slimība (lipīgā izmešanās),

knrai paplašinoties lopkopjiem var celties

lieli zaudējumi. Lopkopji lūgti uzmanīties.

Slimības piemeklētai saimniecībai uzlikta

karantīna.

Gulbenes pilsētas pamatskola jauna

darba cēliena sākumā

V. Eizāns

Gulbenes pilsētas pamatskolas pārzinis.

Kara laika apstākļi ir ietekmējuši

ne tikai mūsu katra personīgo, bet arī

sabiedrisko dzīvi —mūsu kultūras dzīves

norisi. Arī skolas dzīvē dažādā veidā iz-

jūtami kara laika apstākļi. Tomēr ar la-

bu gribu un laikmeta izpratni daudz var

līdzēt dažādu trūkumu novēršanā Tā ši-

nī vasarā, pateicoties Gulbenes pilsētas
vecākā Gerharda un pilsētas būvtechniķa

Pupona atbalstam skolas telpās izdarīti

nepieciešamie remonti, un skolas darbs

varēs sākties uzpostas, gaišās telpās.
Būs dzēsti visi traipi, ko atstāja uz sko-

las sienām boļševiku nejēdzību pilnās
sienas avīzes un citi bezsatura smērējumi.

Ari par mācības grāmatām un lī-

dzekļiem ir rūpēties vasaras brīvlaikā un

pirmajā mācības pusgadā varēs skolas

darbs ritēt pilnīgi normāli. Cerams, ka

arī vēlāk neradīsies apstākļi, kas traucēs

skolas darbu.

Tautas palīdzības skolas kopas rīcī-

bā ir pietiekoši līdzekļu, lai apgādātu

trūcīgos skolēnus ar apģērbu un uzturu.

Ja arī šinī gadā varēs izdot mazāk drēb-

ju, tad vismaz cerams, ka to būs pietie-

koši, lai apģērba trūkuma dēļ neviens

nekavētu skolu.

Skolā paredzēts noorganizēt arī pla-
šāku kopgaldu kā iepriekšējā gadā, jo
skolas sakņu dārzs paplašināts un sola

apmierinošu ražu.

Sakarā ar kopgalda jautājumu kārto-

šanu, gribās tuvāk informēt vecākus un

lūgt viņu atbalstu. Pie pašreizējiem ap-

stākļiem, ja nekas negrozās paredzēts

ņemt no katra skolēna-kopgalda dalībnie-

ka sekošus normētuproduktu daudzumus,

resp. kuponus: 250 gr gaļas, 80 gr.

sviesta, 1000 gr. maizes vienā mēnesī,
Bez tam ik divos mēnešos 380 gr. miltu

un 300 gr. barības līdzekļu. Šīs devas

aprēķinātas ļoti mazas tādēļ, ka pārējo

gadās skola. Kopgaldā paredzētas siltas

pusdienas katru darba dienu. Ja kādam

no vecākiem rastos jautājums, vai šīs

devas ļoti neietekmēs mājas uzturu, tad

ieteicams padomāt, ka par to skolā kop-

galdā viņa bērns veselu mēnesi saņems

katru dienu pietiekamu pusdienu devu.

Skola būs pateicīga, ja sakarā ar kopgal-
da jautājumiem vecāki nāks ar vērtīgiem

ierosinājumiem un priekšlikumiem.

Jaunatne ir tā, kas baudīs šī lielo

ciņu laika radītos augļus, un tāpēc tās

pienākums ir nodot rokas čaklam darbam

un sirdis un domas tēvzemei, tad zels

draudzība ar mūsu atbrīvotājiem Lielvā-

cijas karavīriem un vācu nāciju un skais-

ta kļūs mūsu mazā dzimtene Latvija.

Tāpēc, mazie draugi, ar prieku pie darba,

lai Latvijas ārēs skan kultūras un gara

gaismas varenā balss.

Apkārtne
Ilzene. Liels uguns-

grēks. ! 2. septembri Ilzenes pagasta

Brūniņos Albertīnes Meleces saimniecībā

īsi pirms pusdienas kulšanas laikā izcēlās

ugunsgrēks. Nelaimi pamanīja tikai tad,

kad uguns mēles jau bija redzamas labī-

bas šķūņa jumtā. Gan izziņoja tūliņ vie-

tējos pagasta ugunsdzēsējus un pēc 2

stundām ieradās arī Lejasciema uguns-

dzēsēji automašīnā, tomēr palīdzība nāca

par vēlu. Līdz pamatiem nodega visas

saimniecības ēkas: dzīvojamā ēka. kuls,

stallis, klēts, rija un ratnīca. Stiprais

vējš un sausais laiks radīja pat draudus

kaimiņu saimniecībām. Līdzi sadega

viss inventārs: istabu iekārta, drēbes,
lauksaimniecības mašinas. Liesmās aiz-

gāja bojā arī A. Kazainim piederošā kul-

garniiura. Bez tam ugunij par upuri krita
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30 vezumi rudzu, 40 vezumi kviešu, 8

vezumi miežu, 3 vezumi auzu, vairāki

vezumi linsēklu, 4 vezumi linu, ap 50

vezumi āboliņa un zaļbarības. Zaudējumi
cēlušies par RM 15 000.—, bet ēkas ap-
drošinātas bijušas par RM 8450.

—. In-

ventārs nav nemaz bijis apdrošināts tā

kā nelaimā cietušie par to nevarēs neko

saņemt Izglābušies vienīgi mājlopi, kuri

atradušies aplokos. Ir norādījumi ka

ugunsgrēka cēlonis — smēķētāja nevērī-

gi nomests sērkociņš vai papirosa gals.
Sis gadījums lai būtu stingrs brīdinājums
visiem smēķētājiem. Otrkārt, vairāk vērī-

bas jāpiegriež arī inventāra apdrošināša-
nai.

Anna. Sadegusi labī-

bas stirpa. Nesen Annas pag.
Virsaišos naktī uz tīruma sadega māju
saimnieka Pūriņa labības stirpa. Uguni
neviens nebija pamanījis, notikušais at-

klājies tikai nākošā rītā. Jādomā, stirpa
nav degusi gaišās liesmās, bet palēnām
gruzdējusi. lespējams ka ugunsposta cē-

lonis — neuzmanīga rīkošanās ar uguni
smēķējot.

Alūksnes pagasts. Pļau-
jas svētki un ražas ap-
skate Alūksnes pagasta lauksaimn.

b-ba rīko 11. oktobrī Alūksnes pagasta
pamatskolā pļaujas svētkus un lauksaim-

niecības ražojumu apskati. Svinību prog-
ramā: pl. 14 izstādes apskate, pl. 15,30
dievkalpojums, pl. 16 Valkas apriņķa un

Alūksnes rajona agronomu runas, pl. 18

godalgu izsniegšana, pl. 18,30 teātra iz-

rāde. Pēc teātra izrādes kopējas groziņu
vakariņas. Izstādei domātie ražojumi jā-
nodod Alūksnes pag. pamatskolā pie
lauksaimniecības b-bas priekšnieka viet-
nieka S. Stojaža laikā no 7.—10. oktob-

rim. Labākiem izstādītājiem paredzētas
vairākas vērtīgas godalgas un atzinības

raksti. Ņemot vērā ari apstākli, ka šī

izstāde ir pirmais šāda veida sarīkojums

visā Valkas apriņķī, Alūksnes pagasta
lauksaimnieki tiek aicināti ņemt dzīvu

dalību izstādes kuplināšanā.

Stāmeriena. Dzimtenes

smiltājā. 17. septembrī pie Stā-

merienas pagasta tautas nama izraka boļ-
ševiku nogalinātā bij. 3. Jelgavas kājnie-
ku pulka kapteiņa L k. o. kavaliera Leo

Kalnieša mirstīgās atliekas. Kapt. Kalnie-

tis nogalināts naktī uz 1941. g. 4. jūliju,
un bija apglabāts pie Stāmerienas tautas

nama. Piedaloties nogalinātā piederīgiem
un kara biedriem, kapteini Kalnieti gul-
dīja Gulbenes draudzes kapos.

Litene. Pļaujas svēt-

k i. 25. oktobrī Litenes lauksaimniecības

biedrība kopīgi ar vietējo Tautas Palīdzī-

bas organizāciju rīkos Pļaujas svētkus.

Paredzama arī Madonas apr. vecākā ag-
ronoma un Kreislandvirta ierašanās. Viņi
sniegs lauksaimniekiem norādījumus par
dažādiem lauksaimniecības jautājumiem.
Pļaujas svētkus noslēgs priekšnesumi.

Kino.

Kino „Stars", Alūksnē, no 29. sept. līdz 2.

okt. rada filmu „Laime mājo blakus". Filmā pie-
dalās iecienītie filmu aktieri: Maria Andergast,
Albach Retty v. c. Bez tam jaunākais nedēļas ap-
skats un kulturfilma. Seansu sākums : Trešdienpl.
19, ceturtdien pl. 13 un 19, piektdien pl. 19. Jau-
natnei ieeja atļauta. Piezīme: Sestdien, 3. un svēt-
dien, 4. oktobrī kino izrādes nenotiks.

Kino ~Globuss" Gulbenē no 1.—4. okt. rāda
filmu „6 dienas atvaļinājums dzimtenē. Jaunatnei
no 14 gadiem ieeja atļauta.

Baznīcas liņas
Opekalna baznīcā 4. oktobrī pīkst. 11 diev-

kalpojums ar dievgaldu.

Mēs vēlamies sarakstīties
Kas vēlas publicēties šajā nodaļā, lai uzraks-

ta īsu, sevi un savas speciālās intereses raksturo-

jošu aprakstu, pievienojot RM I,— pastmarkās.
Jāpievieno ari īstais vārds un adrese, lai redakci-
ja zinātu, kur nosūtīt ienākušās vēstules.

Kas vēlas atsaukties tiem, kuri šeit publicē-
jušies, lai ieliek savu slēgto, neaprakstīto, bet

apmarkoto aploksni otrā aploksnē, adresējot re-

dakcijai. lekšējo vēstuli redakcija nosūtīs pēc
piederības, tikai neaizmirstiet atzīmēt arī sludinā-
jumauzdoto pseidonīmu. Bez tam jāpievieno kat-
rai pārsūtāmai vēstulei Rpf. 12 pastmarkās tech-
niskiem izdevumiem.

Turpinām ievietot sludinājumus ienākšanas
kārtībā. Teksti jāsastāda iespējami īsi. Šī sarak-
stīšanās redakcijas noslēpums un dalībniekuvārdi,
protams, netiek izpausti.

Mēs vēlamies sarakstīties

Prāts un sirds nebeigs tiekties pēc Tevis?
kad pazīšu Tevi Atsaucies, latviete, ja saklausi
manu aicinājumu! Esmu vidējos gados, pēc no-

darbošanās rūpnieks.

Nopietnība 11. Malienā.

Dārgumus, ne skaistas mantas nava man ko
Tevim dot. Mana manta mana rota — silta sirds,
kas mīlēt prot. Ilga 12.

Frontes zēns, 20 g. v., vēlās iepazīties ar lat-

viešu meičām, līdz 20 g v., kam sirds būtu brīva

domāt par mani tālumā. Rakstiet! Gaidu ar ilgām
Jusu rindiņas un foto. Daugavas Vanags 13.

let gadi ... šie vārdi, kā kvēloši sārti deg
domas, un skati nākotnē klīst. let gadi ... bet
daudzi vēl neaizskarti svētlaimes avoti tālumā

mirdz. Kad varēs tie atrast sev laiku, lai plūstu,
ka varena straume caur dvēselēm mums, un mo-

coša nemiera vara lai lūztu, ik mirklis lai būtu
skaists ieguvums. Gitta 14 — Madonasapr.

Latvju meitenes, kam būtu mīļa, maigasirds,
kas ilgojas pēc patiesa drauga, lai raksta man —

18 g. v. lauku zēnam. Esmu"slaida auguma, mūzi-

kas mīļotājs. Tev jābūt ne vecākai par 19 gadiem-
Sedmalietis 15

— Valkā.

Izdevējs: Alūksnes pilsētas pašvaldība.

Atbildīgais red. Jānis Pani iljens.

lespiests 31. spiestuvē Alūksnē, Pils iela 27-a.
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Izdodamas istabas
skolniekiem. Pieteikties Tirgotāju ielā 10,
Griguļa sedlinieka darbnīcā.

Izdodu mēbelētu istabu
skolniecēm. Pieprasīt A. Brikmaņa veikalā,
Raiņa bulv. 16. Šim numuram 6 lappuses.

Š.
g. 25. septembrī šķīrās no mums mūsu darba kollēga

i
ce^p^e"*

11"1
Viet^em

edzīvotajiem'
ka dzelz"

__

#
- amatniekus un strādniekus

\/ 11 1 Q Ti īllA F 1 G neaprobežotā skaitā.

w Jl JL JL kJ JLi JL H/ lii? Pieteikties var pie Alūksnes, Gulbenes un Apes
D ceļu meistariem, tāpat techniskās direkcijas 4. cc-

Viņu piemina paturēs
I 27.1X.42. g. IV. ceļa iecirkņa 41 ceļa

daļas ceļameistars (Eglitis).
Valmieras rūpn. rajona apavu

8 ~, ,
darbnīcas darbinieki I VēlOS pifkt ŠUjmaŠlilU

1iii,llļiiiiiiiiļijMļļļļM Piedāvājumus adresēt „Malienas Ziņu kantorī,

pret : jflaßllflG IHBjO Sili!kllS^

p

p~j

K Anmaimet lozp^f B
«

ar Mat3u And
T,

stun

Eglēm ieb pa tālruni Mā-
X V/ i-* JLVr#iV/k5 • S Seansu sakums: Otrdien pl. 19, trešdien pl. 1 9

lupe 48.' ceturtdien pl. 13 un 19, piektd. pl. 1 9

—" "~ ~ '
v

H Nedēļas apskats — Kulturfilma.

Vajadzīga fiJSr Tautas Palīdzības naudas loterijas 111 klases lozes jā- |||||| " —— —■ — ■——

SaiinniGCG IJU vßt aPmaina uz IV. klasi līdz 6. oktobrim. . BH KiflO „GIOt>IISSM Gulbenē

viesu
mā Lai nepazaudētu līdzšinējās iemaksas, DHj šonedēļ no 1. —4. oktobrim rāda slaveno filmu

"S*. I nenokavējiet!

6 pie Zeltiņa.

~

Austrumu frontē.'Jaunatnei ieejaatļauta no 14 g. v.

Kantora-veikaia J i
—
. . —

darbinieks-ce ar tirdzniecības skolas izglītību.

Kaipone-gatavot pratēja. Vaiadzīžii punktu vadītaii
BurtliCiS—māceklis, ar ne mazāku kā pilnu tl «J5 Jl $

| "Izejviela" Gulbenes nodaļai Madonā, Kārsavā, Cesvainē, Alūksnē,

27i. Amputēs nepieciešams
APe

' Viļaka. Lubāna un Lejasciemā.

■fvSvSAPic PD
Pieteikties Gulbenes nodaļas kantorī Rīgas ielā 22, jeb ari pa

iriZierlS-riS tāļr. 162. Darba laiks no pīkst. B—l6, sestdienās no pīkst. B—l4.
Pieteikties bataljona štābā.

— Vēlams pieteikties personīgi.
Meklē klavieru skaņotāju

, .. la« rul
,

..

Alūksnē, Baloža bulv. 5.
"IZ6JViela Gulbe"eS n°daļaS VadltajS *
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