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Arodbiedrības  
  

MAIZNIEKU UN KONDITORU ARODBIEDRIBAS viru kora dalībniekiem, kuri piedalīsies 9. 
dziesmu svētkos, jāsapulcējas a-bā 18. jūnijā pīkst. 14, lai dotos uz Vienības laukumu gājienā. — 
Biedrus, kuri vēlas iemācīties peldēt, jeb kurus šī nodarbība interesē, lūdz pieteikties a-bā. — 
Kopu vadī-tāju sanāksme 20. jūnijā pīkst. 15. — Dramatiskās kopas izbraukums Jāņos notiks uz 
Vadoņu salu (nometnē) Dzirnezerā. Tuvākas ziņas pie kopas vadītāja. TABAKAS 
RŪPNIECĪBAS STRĀDNIEKU ARODBIEDRĪBA 23. un 24. jūnijā sarīko ekskursiju 
automašīnās. Ekskursijas maršruts: Rīga — Cēsis — Valmiera — Zilais kalns — Limbaži — 
Rīga. Piedalīšanās maksa arodbiedrības biedriem — tūrisma kopas dalībniekiem Ls 2,—, 
pārējiem Ls 3,50. Tuvākas zi-ņas par ekskursiju arodbiedrības birojā, Aizsargu ielā 25.  

  
LATVIJAS MĀJKALPOTĀJU ARODBIEDRĪBAS tūrisma kopa sarīko 10. jūlija ekskursiju ^ 
pa dzelzceļu uz Carnikavu, apskatot tās apkārtni, kā drī apmeklējot strādnieku vasaras nometnes 
Dzirnezera Vadoņa un Krievu salās. Izbraukšanas laiks paredzēts pīkst. 10,10. Dalības nauda — 
Ls 1,20 no personas. Pieteikšanās uz ekskursiju, nomaksājot dalības naudu, līdz 7 . jūlijam 
arodbiedrības birojā. Sapulcēšanās ekskursijas dienā pīkst. 9 arodbiedrības mītnē.  
  
 ELEKTROTECHNISKAS RŪPNIECĪBA»  
  
 STRĀDNIEKU ARODBIEDRĪBAS tūrisma kopa rīko no 23.-25. jūnijam ekskursiju uz 
Mazsalaci — pavadīt tautiskos Jāņus. Atpakaļ, ceļā apmeklēs Limbažus un Saulkrastu jūrmalu. 
No Rīgas izbrauks 23. jūnijā pīkst. 6,13 ar vilcienu. Sapulcēšanās stacijā Rīga-pasažieru, pīkst. 
5,30, pie Lētas kioska. Atgriešanās Rīgā 25. jū-nijā pīkst. 22.45. Dalības maksa biedriem un to 
ģimenes locekļiem Ls 4.20, nebiedriem Ls 4.50; Pieteikšanās darba vietās pie sadarbniekiem vai 
arodbiedrības birojā līdz 20. jūnijal. — Sakarā ar LDK smailīšu darbnīcas atklāšanu un laivu 
kristībām š. g. 19. jūnijā, kad ari izlozēs kameras dāvātos laivu materiālus, Elektrotechniskās 
rūpniecības strādnieku arodbiedrība uzaicina biedrus, smailīšu kopas dalībniekus neiztrūkstoši 
ierasties 18. jūnijā pīkst. 18 kameras laivu mājā, Kuģu ielā 42/48.  
  
 METĀLRŪPNIECĪBAS STRĀDNIEKU  
  
 STRĀDNIEKU ARODBIEDRĪBA 23. jūnijā savā atpūta? iamā, Ādažu pag. ,.Priedkalnos", rīko 
arodbied'- is biedriem un viņu piederīgiem Līgo vakari' - Jāņuguns dedzināšanu, līgo dziesmām 
un ak< >na mūziku. Ieeja brīva. Sākums pīkst. 20, beigas pīkst. 4. Arodbiedrības valde lūdz 
biedrus aktīvi atbalstīt Līgo vakaru, apmeklējot to jo kuplā skaitā. Satiksme: auto* bus* Nr. 21 
no Autoostas līdz Baložkrogam.  
  
 GAĻAS PRODUKTU RŪPNIECĪBAS STB,  
  
 ARODBIEDRĪBA rīko 23. un 24. jūlij ā ekskursiju uz Liepāju un tās skaisto apkārtni. Izbrauks 
ar vilcienu 23. jūlij ā pīkst 16. Svētdien, pēc Liepājas apskates, autoizbtaukums uz Liepājas 
kūrvietu Bernātiem — Nīcu — Rucavu un Grobiņas. Piedalīšanās maksa, ieskaitot ceļu un 
naktsmītni, Ls 7,50 no personas. Biļetes jāizņem noteikti līdz 16. jūlijam arodb-bas birojā vai pie 
sadarbniekiem. — Valde paziņo mednieku kopas dalībniekiem, ka arodb-ba kopagr vajadzībām 
ieguvusi medību rajonu. Lai pārrunātu turpmāko darbību, valde uzaicina visus kopas dalībniekus 
un arī biedrus, kurus interesē medību sports, uz sanāksmi arodb-bas telpās 28. jūnijā pīkst. 19.  



  
 TIRDZNIECĪBAS darbinieku biedrība savā atpūtas namā, Majoros, Jūras ielā Nr. I, rīko Jāņa 
dienas sagaidīšanu 23. jūnijā. Tuvāka» ziņas biedrības birojā.  
  
 LDK SPORTA UN ATPŪTAS BIROJS rīko jūlija un augusta mēnešos volejbola turnīru. 
Arodbiedrībām, kas nodomājušas piedalīties turnīrā, komandas jāpieteic līdz 20. jūnijam. Tuvā. 
kas ziņas birojs.  
  
 ceSU-LIMBAžU-SIGULDAS STRĀDNIEKU arodb-bas tūrisma kopa rīko autoekskursiju 3. 
jūl. uz Kemeriem un Rīgas Jūrmalu. Dalības maksa Ls 5, — no personas samaksājama līdz 30. 
jūn. arodb-bas birojā vai tūrisma kopas vad. R. Sīmanim, Cēsu pils. elektrotechn. veikalā, Cēsis, 
lielā Katrines ielā 2  
 


