Jaunākās Ziņas: Sestdiena, 18. jūnijs, 1938
Darba dzīve

Amata meistara vai zeļ|a pārbaudēm pulksteņtaisītāja un ādmiņa amatā līdz 1. aug. jā-iesniedz
lūgums amatniecības kameras arodu padomes galvenai pārbaudes un uzraudzības kommisijai.
Meistara pārbaudei var pieteikties personas ne jaunākas par 24 g., kas mācīju-šās amatu pie
meistara vai arodskolā un pēc tam mazākais 5 gadus strādājušas savā amatā patstāvīgi vai kā
zeļļi, kā arī personas ar vidējo vai augstāko technisko izglītību, ja tās attiecīgā amatā
nostrādājušas 3 g. Zeļļu pārbaudēm var pieteikties amata mācekļi, kas mā-cījušies amatu pie
meistara; personas, kas savā amatā nostrādājušas 4 g., vai arī tie, kas beiguši arodskolu un savā
amatā nostrādājuši 2 g. Zeļļu pārbaudēm jāpiesakās tanī amatnieku biedrībā, kuras darbības
rajonā amatu mā-cās vai strādā. DK sporta un atpūtas birojs rīko jūlijā un augustā volejbola
turnīru. Arodbiedrībām pieteikt komandas līdz 20. jūn. Sporta kopu pārziņiem un rokasbumbas
kopu. vadītājiem, kas pieteikuši dalību, ierasties darba kameras 322. istabā 20. jūn. pl. 18.30. 21.
jūn. pabeigs volejbola un basketbola laukuma izbūvi Kuģu ielā 42-48. Arodbiedrībām, kas vēlas
laukumu izmantot, jāpieteicas sporta un atpūtas birojā līdz 20. jūn. Maiznieku un konditoru
arodb-bas vīru kora dalībniekiem, kas piedalīsies 9. dziesmusvētkos. jāsapulcējas arodb-bā 18.
jūn. pl. 14. — Dramatiskās kopas izbraukums Jāņos notiks uz Vadoņa salu Dzirnezerā. Tuvākas
ziņas pie kopas vadītāja. — Kopu vadītāju sanāksme 20. jūn. pl. 15. Metallrūpnieeības
strādnieku arodb-ba 23. jūn. savā atpūtas namā Ādažu pag. „Priedkalnos" rīko arodb-bas
biedriem un viņu piederī-giem Līgo vakaru. Ieeja brīva. Sākums pl. 20. Satiksme — autobuss Nr.
21 no autoostas līdz Baložkrogam. Tirdzniecības darbinieku b-ba 23. jūn. rīko

•lāņu dienas gaidīšanu savā atpūtas namā Majoros, Jūras ielā 1. Tuvākas ziņas b-bas birojā.
Gaļas produktu rūpn. strādnieku arodb-ba ieguvusi mednieku kopas dalībnieku vajadzībām
medību rajonu. Lai pārrunātu turpmāko darbību, valde uzaicina kopas dalībniekus Un pārējos
biedrus sanāksmē arodb-bas telpās 28. jūn. pl. 19. Elektrotehniskās rūpn. strādnieku arodbbas
tūrisma kopa rīko no 23.-25. jun. ekskursiju uz Mazsalacu. Atceļā apmeklēs Limbažus un
Saulkrastu jūrmalu. No Rīgas izbrauks 23. jūn. pl. 6.13 ar vilcienu. Sapulcēšanās stacija pl. 5.30
pie Lētas kioska. Atgriešanas Rīga 25. jūnija pl. 22.45. Dalības maksa biedriem un to ģimenes
locekļiem Ls 4,20, nebiedriem Ls 4,50. Pieteikšanās pie sadarbniekiem vai arodbiedrības birojā
līdz 20. jūn. — Arodb-ba uzaicina smailīšu kopas dalībniekus ierasties 18. jūn. pl. 18 kameras
laivu māja, Kuģu iela 42-48. Ādu rūpn. strādnieku arodb-bas tūrisma kopa rīko Jāņos ekskursiju
ar sek. maršrutu: Rīga - Jelgava - Tērvete - Vilce - Rundāle - Me-žotne - Bornsminde - Bauska Iecava - Ķekava - Rīga. Izbrauks 23. jūn. pl. 18, atgriezīsies 2(i. jūn. Dalības maksa 4 ls.
Pieteikšanas arodb-bas birojā un pie sadarbniekiem līdz 18. jūn. Ekskursijā var piedalīties arī
pārējo arodb-bu biedri. Tabakas rūpn. strādnieku arodb-ba 23. un 24. jūn. rīko ekskursiju
automašīnās ar marš-rutu: Rīga - Cēsis - Valmiera - Zilais kalns - Limbaži - Rīga. Piedalīšanās
maksa tūrisma kopas dalībniekiem Ls 2.—, pārējiem Ls 3.50. Tuvākas ziņas arodb-bas birojā,
Aizsargu ielā 25, Latvijas mājskolotāju arodb-bas tūrisma kopai 10. jūl. ekskursija pa dzelzceļu
uz Carnikavu. Dalības nauda — Ls 1,20.
Cēsu - Limbažu - Siguldas strādnieku arodbiedrības tūrisma kopa rīko autoekskursiju 3. jūl. uz
Ķemeriem un Rīgas jūrmalu. Dalības maksa— Ls 5,-r samaksājama līdz 30. jūn. arodb-bas
birojā vai tūrisma kopas vad. R. Sī-manim Cēsīs, Lielā Katrīnes ielā 2.

Atpūtas nometne strādnieku bērniem. Darba kamera iekārtojusi arodorganizāciju biedru bērniem
atpūtas nometni Vadoņa salā, Dzirnezerā pie Carnikavas. Nometnē pašlaik uzturas 30 strādnieku
bērni.
Ģimenes nesaskaņas — smagas traģēdijas cēlonis.
Liepājas kriminālpolicija vakar beidza noskaidrot Andreja un Mirdzas Cērpu traģēdijas
apstākļus. Nopratināja vairākus asiņainā notikuma aculieciniekus, kā arī Mirdzas Cērpas tēvu un
māti. — Cērpi dzīvojuši Graudu ielā 18 glītā trīsistabu dzīvoklī. Pirmās nesaskaņas abu laulāto
draugu starpā radušās 6 g. v. meitenes Ausmas dēļ. Vīrs sievai nepamatoti pārmetis, ka tā bērnu
slikti kopjot. Kad vīra pārmetumi nerimušies, mazā Ausma izsūtīta uz laukiem. Abu attiecības
tomēr nekļuvušas labākas. Mirdza Cērpa bijusi ļoti nelaimīga un no vīra aizgājusi. Tad Andrejs
Cērps ieradies pie sievas vecākiem un pieprasījis, lai tie pierunā-tu meitu iet pie vīra atpakaļ.
Viņš piedraudējis, ka pretējā gadījumā vi-ņai klāšoties slikti. Liktenīgā dienā Čērps sievu
sagaidījis pie kino teātra ,,Palass". Viņš kopā ar sievu pagājis tikai dažus soļus, kad jau izrāvis
revolveri

