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Sügisl943 idarindel
Saksa Õhujõudude rünnak tekitas
Võitlused teise maailmasõja kõige ot
sustavamal sõjaväljal idarindel— on
kogu oma senise kestvuse jooksul hoid
nud maailma hingetus pinevuses. Kolm
Londonis ulatuslikke tulikahjusid
-sõjasuve ja kaks talve on päev päeva
•kõrval pakkunud pidevalt sündmusi,
millede jaoks maailmal puuduvad lihtIdarindel ägedad võitlused. Tugev kaitserinne Lõuna-Itaalias püsib.
Walt hinnanguvõrdlused ja millede tohu
4ud mõõted ja jõud hämmastavad isegi
Fflhreri peakorterist, 8. okt. Sõjajõudu feli juhatusel tugevates võitlustes ja visas pomme üksikutele kohtadele Saksa lahe
kõige teadlikumaid vaatlejaid.
ülemjuhatus teatab:
vastupidavuses kuulsusrikast väljapaistvast. piirkonnas ja sooritasid Shveitsi suverään
Kuid sedamööda euidas võitlus uue de Kogu
idarindelt teatatakse elavat koha
Lõuna Itaalias tõrjuti Volturno-rindel suse rikkumisega terrorirünnakuid kohta
maailma korra ja uu tuleviku pärast likku võitluntegevust, mis mõningates lõi mitmed vaenlase soomusrüanakud.
dele Lõuna-Saksa ruumis. Eelkõige Stutt
läheneb oma otsustavale lahingule, se kudes paisusid suurima ägeduseni. Võit
Lõuna-Apenniiuldes võitlused tugevne gardis tekkis suuremaid kahjusid. 9 vaen
lase lennukit tulistati ai la.
damööda on pinevus veelgi tõusnud oma lusruumis põhja pool Velikija Lukit või sid. Ägedate võitluste järele aeti nurja Saksa
ründasid ööl
deldi
ka
eile
ägedalt.
Nõukogud
püüdsid
tugevate
briti
jõudude
katsed,
Termoii
ülima astmeni. Seda on tunnud maailm lahingulendurite toetusel laiendada eelmi juures meie rinde vasakut tiiba sissemnl vastu 8võitluslennukid
oktoobrit Londonit ja Norwichi
eriti selgelt möödunud suve idarinde sel päeval saavutatud kohalikku sissemur jnda ja ümberhaarata.
ning põhjustasid mõlemates linnades ula
Vahemere idaosas saavutasid saksa tuslikke tulikahjusid.
võitluste kestel, millede ägedus ei ole ret. Baksa vastuabinõud on käimas. Tuge
pommitabamust kahele
veelgi raugenud, kuid mis siiski muu vad saksa õhujõudude võit us- ja lähivõit sööstvõitluslennukid
lõid kogu päeva jooksul ras vaenlase ristlejale ja pommitasid mõjuvalt Wake saarel tõrjuti rünnakud
tuvast aastaajast tingitult on uude peri lusüksused
ketes võitlustes mõjusalt kaasa.
kahurväe positsioone ühe saare toetus
Toki o s t, 8. 10. (DNB). Keiserlik pea
oodi jõudmas.
Võitlustes Dnjepri keskjooksul omtas punktis.
teatas, reedel, et Otorshima juures
Püüdespraegusel silmapilgul luua 7. soomusdiviis kindral-major MaunteufBriti õhujõud heitsid möödunud ööl korter
asuvad maa- ja mereväeüksused tõrjusid 6.
endale pilti idarinde olukorrast, tuleb
ja 7. oktoobril vaenlase rünnakud Wake saa
aga just esmajoones vabaneda sellest
rel.
Mustal merel uputati 3 nõuk. hävitajat
Need näevad välja kui pommid, tegemist
meeleolulisest pinevusest, mida küll
aga seapõitega, milliseid on muretse
võitluse tähtsus sellel rindel õigustab, Londonit pommitati raskekaliäbrilisemate pommidega. Idarinde lõuna Kroaatia laevandus reformide eel on
nud saksa maaväelased, et teha kasuta
Lähemal
ajal
võetakse
käsile
Kroaatia
mis ei tohi aga mõjutada asjalikku ja
osas tõrjuti kõik rünnakud
kaubalaevast!kn uuestiorganiseerimine. Prae miskõlbulikuks kalamõrda. Volhovis on
häid karpkalu. (PK-SÕjakirjas. Freckmann
•kainet rindeolukorra hinnangut. Tasa
Führeri peakorterist, 7. okt. Sõjajõudude selt loodesse. Termoii ruumis kestvad viha gu omab Kroaatia 119 purjelaeva, 115 moo
Wb.)
kaalukuse ja objektiivsuse pärast on ülemjuhatus
torpurjekat ja 16 aurikut Aadrias. Sellest
teatab:
sed võitlused tugevneva vaenlasega.
laevade
arvust
ei
piisa
isegi
rannikuliikluse
nõuetav vabaneda esmajoones just olu
Õhujõud pommitasid möödunud ööl ees
Tarnani- poolsaarel ja rindel Melitopoll
korra vaatamisest „konna perspektiivilt"' ja Saporosbje vahel esines ainult kohalikke märke Londoni piirkonnas raskekaliibrilise rahuldamiseks.
Üleskutse
lõhkepommidega. Kõik lennukid pöör
vaid sellelt platvormilt, millelt ei juhita võitlusi. Idarinde kesk- ja lõunaosa raskus mate
Smuts
purustab
illusioone
dusid oma baasidesse tagasi.
Eesti mehed, kes võitlevad bolshevis
punktides
tõrjuti
ka
eile
vaenlase
rünna
mitte ainult praegust võitlust idarindel kud suuremalt jaolt vasturünnakutega taga
mi vastu idarindel, meie haavatud sõ
Stokholraiats. 10. (DNB). Lõunavaid kus omatakse kogemusi juba üle si.
Churchill võttis Šverniki jutule Aafrika
durid kodu- Ja välismaa haiglais, Eesti
peaminister Smuts, kes peatus oma
Stokholm, 6. 10. (DNB) Churchill reisil Londonisse Kairos, seletas seal: „Va
Lõuna pool Velikija Lukit alustasid nõu
kahe aasta kestnud idasõjakäigust ja
tõõteenistuslased Saksamaal ja Eesti
teisipäeval vastu N. Liidu ametiühin bastage end illusioonidest, nagu läheneks
kogude tugevad jalaväe- ja sooinusjõud võttis
Leegioni väljaõppelaagrid vajavad roh
üle nelja aasta kestnud maailmasõjast- õhujõudude
gute kesknõukogu ja rahvuste nõukogu esi
kesti kirjandust enesearendamiseks ja
Asjatundlike hinnangute järele tuleb on taies hoos.toetusel rünnakut. Võitlused mehe Šverdniki, keda saatsid nõukogude sõda juba lõpule. Olen veendunud, et selle
põgusate puhketundide veetmiseks. Sa
sõja raskeimad ja verisemad lahingud sei
olukorda kujutada järgmiselt: käesoleva
Rindelt Ilmjärve ja Laadoga vahel teatati ametiühingute delegatsiooni liikmed.
muti vajavad täiendamist sõjas hävinud
savad alles ees.
Švernik tänas Churchill! võimaluse eest
või kannatanud av. raamatukogud.
.aasta suvise sõjakäigu kavastamisel ida elavat kohalikku võitlustegevust.
külastada Briti relvastustööstußi ja teisi asu
Kuna bolshevikud hävitasid peagu
rinde jaoks Saksa kõrgem ülemjuhatusSaksa sööstvõitluslennukid ründasid
Rumeenia
õhujõudude
saavu-§
kõik meie raamatutagavarad, on raama
merel kolmest nõukogude hävita tusi ning rõhutas, et niisugused külaskäigud
pidi lähtuma kahest kaalutlusest, tuli Mustal
tused
jast koosnevat üksust, milline püüdis pom kinnitavad Suur-Britannia ja N. Liidu va
tuist äärmiselt suur puudus.
kahe võimaluse vahel kas mitada Krimmi lõunarannikut. Pommitaba helist sõprust veelgi.
Rahvakasvatuse Peavalit
Bukarestist, 5. 10. (DNB). Ühes
Churchill avaldas Švernikile oma tänu ja marssal Antouescu päevakäsus mainiti kiit
asuda pealetungile või jääda kaitsele. mustega uputati kõik kolm hävitajat.
sus pöördub sellepärast rahva poole
palus
anda
Stalinile
ja
Molotovile
üle
tema
Rasketes törjevõitlustes Kubani-äillapeat,
üleskutsega :
valt Rumeenia õhujõudude juhti kindral
Selle kaalutluse juures Saksa ülemju
kui idarinde kesk-ja lõunalõigus, isiklikud tervitused.
Annetage väärtuslikku at
Gheorghiut. Rumeenia õhujõud ou 4753
hatus oli teadlik nii N. Liidu ulatusli samuti
eriti välja 290. grenadeeride rüge
gn pärast ja tõlkek ir i andus I
Maaselka maakitsusel elavat panuse juures alla heitnud 1.433.540 kg.
kest rünnaku ettevalmistustest kui ka paistsid
mendi II pataljon, Ostraarki 9. soomusdi
pomme ja saavutanud 204 õhuvõitluse
eesti leegionäridele, haavatuile ja töö
luuretegevust
viis, Reini-Westfaali 306. ja Baieri 337. ja
ainult 9 omapoolse kaotuse juures 126 õhus
angloameeriklaste kavatsustest.
teenistuslastele, samuti sõjas kannata
taväediviis.
nud raamatukogudele.
Helsingist, 8. 10. (DNB). Soome sõ võitu.
Otsus langes Saksa poolel kaitse de
Lõuna-ltaalias tõrjuti Volturno jõe ääres jajõudude teate järele valitses Maaselka maa
Raamatuid võetakse vastu töötundi
fensiivi kasuks. Arvestamata mingeid vaenlase
jalaväe- ja sobrnmjõudude rünna kitsusel elav vaenlase luuretegevus. Tõrjuti
del
Rahvakasvatuse Peavalit
Mussolini
nimetas
kaks
uut
prestiizhi küsimusi võeti Saksa ülemju kud enamasti vasturünnakuga, kuna Lõuna- mitu vaenlase luureüksust. Granaadiheitjate
suse 1 osakonnas Tallinn, Tõ
ministrit
' hatuse poolel kuivalt arvesse kahe sõ Apenniinides meie väed tugevate vaenlase ja kahuritule toetusel ründavad vaenlase ük
nismägi 11 ja Ki rjastus a m e t is
Roomast, 6. 10. (DNB). Mussolini ni
Tallinn, Tõnismägi 9. Teistes linnades
jatalve kogemused 1941-42 ja 1942-43. löökide tõrjumise järele taanduvad aegta- sused löödi tagasi.
metas avalikkude tööde ministriks dr. Rug
asuvad vastuvõtupunktid kohalikes Rah
Mõlemad talvelahingud olid küllalda
gero Romano. Ta on sündinud 1895 aastal ja
vakasvatusanoetites
se selgusega näidanud, et nii sügisesed Eesti ühistute Liit 2. aastane pidevat arengut, mis peab kindlustama kuulub juba kaua aastaid fashistlikku par
B. MERET,
kui ka Kevadised pori perioodid ja tal
Rahvakasvatuse Peavalitsuse
töötajate usku oma võimeisse edaspidi teisse. Ta oli juba varem aiamriigisekretä
Meie
praegune
ühistegevuse
keskus
riks.
Pashistiik-vabariikliku
valitsuse
pro
juhataja.
vetulek on iseseisvad tegurid, mis otse Eesti Ühistute Liit võis neil päevil ta ses töös.
pagandaministeerium nimetas erakorraliseks
selt mõjutavad võitluste käiku ja rinde gasi vaadata 'oma 2-aastasele tegevusele.
ministriks ajakirjanduse alal Luigi Molino.
joone kujundamist. Ja vastavalt sellele Need aastat on olnud ühistute Lii Talundite põhiraamatud välja
Esimene merelord lahkus
tõsiasjale Saksa plaan koostati arvestu
Nõukogude
ofensiiv
on
saadetud
* Stokholmi st, 5. 10. Londoni ad
sega, kuidas luua parimaid iahingueel dul pingerikaks tööks eesti ühistegevuse
Põllumajanduse Keskvalitsuse poolt on
miraliteet teatas esmaspäeva õhtu], et lae
pidurdatud
ülesehitamist pärast enamlaste lammuta suurem
, duši 1944. a.
osa talundite põhiraamatuid ja ta
vastiku admiral sir Dudley Pound palus end
Stokholmist,
6.10.(DN8).
Briti
ring
vat
laastamist
eesti
ühistegelaste
peres.
lundilehti juba valdadele välja saadetud, häälingu kommentaator Patrick Lacy andis tervislikel põhjustel vabastada esimese ms
Asjatundlikes ringkonnis rõhutatakse,
ülejäänud vallad saavad need kätte
ja laevastikustaabi juhataja kohalt.
et tuleb oletada, et Suur-Saksa kindral Tänapäeval on meie ühistutele mit kuna
olukorra kohta idas. Ta ütles, et relordi
mel alal antud täita laiemaid ülesan lähemail päevil. Praegu on käimas maakon seletuse
Kuningas nimetas sir Andrew Cunninghami
Nõukogude
ofensiiv
on
nüüd
pidurdatud.
staabi töö eesmärgiks oli käesoleva aas deid
kui varem. Teisest küljest olene dade pöllumajandusametite juures lühiajali See oli vältmatu, eest enamlased on nüüd tema järglaseks.
ta märtsi ja aprilli kuus võimalikult
sed kursused valdade esindajate instrueeri
vad
praegu
ühistegeliste asutuste ja miseks põhiraamatute täitmise suhtes. Osas jõudnud Dnjeprini ja üleminek jõest on seo
, soodsate võitlustingimuste kindlustami
150 lasi rusude all
tud suurte raskustega.
ne 1943-44. a. talveks ja probleem, kui ettevõtete töö edukus ning tulemused maakondades on instrueerimise- kursused
Teiseks on endastmõistetav, et suure ar
Berliinist,
5. 10 Briti pommilen
läbi viidud, kuna mõnes maakonna mee pealetung nii laialdastel aladel ei või nukite terrorirünnakul
das vallutatud idaruumi kõige tõhusa rohkem kui kunagi varem sellest, kui juba
Frankfurtile Maini
need veel kestavad või seisavad ees.
malt kasutada relvana vaenlase vastu. das ühistute juhtivad tegelased oma üles
Teatavasti saavad vallavalitsused talun igavesti jätknda, sest aegamööda kasvavad ääres ööl vastu 5. oktoobrit purustati täieli
ka järeieveoraskused, eriti aga sel põhjusel, kult 3 haiglat. Nende hulgas oli ka 1 laste
Selle oletuse najal selgub, mida tähen andeisse suhtuvad. Kõigest sellest on dite põhiraamatuid vastavalt vallas asuvate et
tagasivallutatud alad on põhjalikult haigla. 150 rusude alla maetud lapsest on
järgnenud
tegelastele
ja
tööjõududele
talundite
arvele,
kusjuures
kehtivate
juhen
dab õieti „plaanikindlus", missugune
purustatud.
seni suudetud päästa 30.
kutsumus
ning
kohustus
ületada
edas
dite
kohaselt
tuleb
need
talundeile
välja
mõiste nii korduvalt esineb Saksa amet
anda
hiljemalt
26
päeva
jooksul
pärast
põ
likes rindeteateis. See mõiste annab ka pidises töös kõik raskused, rakendades hiraamatute kättesaamist. Talundite põhi
võimed rahva tuleviku kindlusta raamatute väljaandmisel on maakondlikus
Näljajubedusi Indias
Äge mõõdupuu Saksa taandumisliiku oma
miseks.
Ühistute töötulemused kahe ulatuses tööde juhtijaks ja järelevalve teos
mistele ja vägede liikuvale võitlusviisi aasta kestel
näitavad taasülesehitamise tajaks maakonna põllumajandusamet, kelle
le. Seega on vaenlasele jäetud pärast
Vapustavaid teateid kohutavast näljast Bengaalia provintsis
poole vallavalitsustel tuleb pöörduda vaja
, raskeid võitlusi küll võrdlemisi suuri
like selgituste saamiseks.
Stokholmist,
5. 10. „Daily Herald" letsatest inimestest elutsevad salkadena otse
.alasid, kuid ühtlasi ta on sunnitud väl
„Aftontidningeni" Londoni korres jaamahoonete taga, kus nad elavad osalt
Põles maha talu ait ühes vallas avaldab
ja tulema tabatavasse kaugusesse oma
pondendi teatel jubeda kirjelduse näljahä kerjamisest, osalt riisist ja kaubavagunite
laialdase ruum: kaitsest.
varaga
dast Indias. Selle järgi sõidavad pidevalt rüüstamisest.
Saaremaa, Pöide vallas, Imavere külas piki Kalkuta tänavaid ambulantsautod, et
Saksa plaanidele ei olnud seejuures
põies pühapäeva hilisõhtul maha Aleksan korjata üles mehi, naisi ja lapsi, kes on Taanis lõpetati piiramisseisukord
, kindlasti mitte kahjuks N. Liidu tahe,
der Plikale kuuluva talu ait koos vallasva nälja tagajärjel kokku varisenud ja toimeta
Kopenhaagenist, 6. 10. (DNB).
maksku mis maksabsaavutada pinnavõite
raga. Tules hukkus ka 500 kilo vilja. Kahju vad neid haiglaisse. Haigemajad on täis kii Vastavalt Saksa sõjaliselt poolt teatatakse,
nõukogude tagalas üha rohkem tumia
on 4.000 riigimarka. Tule levimist eluhoo lutud ja nende ruumid täituvad päev päeva et sõjaline piiramisseisukord Taanis lõpetati
nele takistas Pöide tuletõrje kiire abi. Tuli kõrval uute näljahäda ohvritega. Ruumid, kolmapäeval 6. oktoobril varahommikul.
andva näljahäda pärast. Just vastupidi,
sai alguse õnnetu juhuse tagajärjel, kui talu kuhu vanasti oli paigutatud 40 voodit, on
Saksa poolel võeti otsustava tegurina
perenaine läks aita haigele tütrele arstimit nüüd täidetud 80—90 voodiga. Suur puudus
WrvessS nõukogudele langev sundus oma
looma ja põlema tõmmatud tikust sattus on haiglapersonaalist. Iga 53.000 elaniku koh Põllumehed !
säde linahunikusse.
näljaofensiivi alustamiseks.
ta on Indias ainult üks halastajaõde.
Vilja äraandmise 1. ja 2. täht
Lisaks eeltoodule kujuneb aga ida
Stokhol
in
i
a
t,
5.
10.
Reuteri
teade
päev
on möödunud. Vilja eest
Veresaun Tshernigovis
Kalkutast sisaldab uusi üksikasju näljahäda
sõjakäigu kahtlemata üheks kõige hu
mis
antakse
ära veel I.—lo. ok
Berliinist,
5.
10.
Mitmete
Tsherni
kohta Indias, mis on teatavasti Briti väär
vitavamaks peatükiks asjaolu, kuidas
govist saabunud teadete järgi toimus seal majanduse tulemus.
toobrini, saab iga tonni äraan
Saksa kaitse visadus ja tugevus sundis
pärast Nõukogude sissemarss! kohutav ve
Inglise agentuuri teates öeldakse, et suures tud vilja eest ainult 8 preemia
resaun. Liuna elanikkond aeti NKVD ko Bengaalia provintsis valitseb endiselt hirmus punkte Pidage silmas, 10. ok
nõukogusid kulutama kaugelt rohkem
missaride poolt ühele väljakule kokku, kus näljahäda. Kalkutas surevad inimesed, hin
jõudu kui nad arvestanud olid ja kui
kontrolliti nende kuuluvust kommunistlikku nad tõusevad pidevalt ja teravilja on vähe. toobrit, vilja viimast äraandmise
neil oli käsutuses rindeläheduses. Oma
parteisse. Kõik isikud, kes ei saanud tõen Mõningas piirkonnas ei ole enam üldse saa tähtpäeva.
rünnakujõu raugemise vältimiseks nõu
dada oma kuuluvust kommunistlikku par da riisi. Sealjuures tarvitab suur enamus
teisse või selle allorganitesse, lasti pärast rahvastikust ainult riisi ja ainult kõrgemad
kogud olid sunnitud ja on veelgi sun
kontrolli raskekuulipildujatega maha.
Bolshevismivastane näitus
klassid linnades tarvitavad toiduks ka nisu.
nitud kasutama reserve mis olid ette
Inglise korrespondent Paul Winterton Reuter möönab, et häda ja viletsus Bengaa
Marseilles
nähtud palju kaugema] tulevikus seivsa
annab Moskvast Tshernigovi teateile palju lias ja Kalkutas on südantlõhestav.
Vjicyst,
4.
10.
(DNB). Marseilles avati
.plaani teostamiseks, mitte aga kuluta
ütleva kinnituse, seletades, et sakslaste poolt
Võib näha terveid perekondi, kes on lah arvukate juhtivate saksa ja prantsuse isik
Inglise sõdurid otid. end Itaalias peitnud mahajäetud rahvastik on Nõukogudele ras kunud
miseks suveofensiivi kestel.
oma
kodust
ja
siirduvad
Kalkutasse
suste juuresolekul pidulikult näitus „Boslhe
ühele Viinamäele lootuses, et anglo-amee keks probleemiks, JM Puuduvad igasugused
oma varandusega, mis koosneb paarist vism Euroopa vastu".
> ei tehta aga Saksa poole)
riklaste uus rünnak nad vabastab. Ent abiallikad toitlustamiseks ja arstlikuks abiks. kogu
taldrikust ja muudest väiksematest tarbe
sugugi ekslikke arvestusi vaenlase jõu nende lootus oli asjatu. Nälg ajas nad
esemetest, kuna nad kõik muu on müünud.
Badoglio jääb oma laevadest
välja. {PK.- sõjakirjas. Dohm Wb.)
<jude suhtes, vaid sündmuste käigu ja
Jälle terrorirünnak Pariisile ~ Neid võib näha hulkuvat mööda tänavaid
ilma
saksA" plaanikindluse alusel tuleb oleta
Pariisist, 5. 10. (DNB).Anglo-ameeri korjates endale puhkepaika otsides.
lz ra i r i s t, 7. 10. (DNB). Nagu Palestiina
Kõikjal Kalkuta äri tänavail võib näha ajakirjandus
da, et neile jõududele püstitakse tõke ei ole veel lõppenud suveofensiivi jä ka pommilennukid sooritasid pühapäeva
teatab, tehakse Haifa sadamas
taas terrorirtinnaku Pariisile, nälginud lapsi, kuivetanud vanu mehi ja
ja mitte sinna, kust nõukogude väeju rellained, mis on juhitud saksa tõrje pealelõunal
lennates ka üle alade Pariisist lõuna pool. naisi, vanemaid, kes kannavad lapsi kätel ettevalmistusi, et sinna paigutada inglaste
hatus kavaJseb alustada oma talveofen rinde poolt pealesurutud piiridesse, pa
ja veavad lapsi eneste taga. Samasugused poole üle jooksnud Badoglio-laevu.
siivi vaid aihult sinna, kuhu seda on kuvad just eeltoodud saksa asjatundja
tragöödiad toimuvad ka Kalkuta india kvar
Ungaris hakatakse tootma
USA mereminister Brasiilias
taali müüride taga, kus perekonnad kesk
w otsustanud Ihua saksa sõjajuhatus.
te väited kõige usutavamaid tagatisi
puusuhkrut
kodanlusest, kes on liiga uhked, et minna
Vigost, 5. 10 (DNB). USA mere mi
Seda arva.must näivad juba kinnita mitte ainult eelseisva talvelahingu üle
Ungariski alustatakse punsub kr u tootmi kerjama või otsima supikööke, aeglaselt näl nist.er Knox saabus üllatuslikult Brasiilia
vat ka viimased rindeteated, mis ilipselt tamiseks vaid ka üldse sõja võidukaks sega.
ga
surevad.
laevastiku- ja lennubaasi Pernambucosse.
Kaks tähtsamat ungari tööstusettevõ
osutavad tunriuseid uue tõrjeliini ' ku lõpetamiseks.
Bengaalia raudteejaamad on Reuteri tea Ilmselt tahab ta kontrollida Jaapani etteval
tet ehitavad selleks Karpaatides ühiselt puu
T.
suhkru
vabriku.
junemisele eef-seisvaks talveks. Ja kuigi
tel täidetud kerjustest. Paljud nendest vi- mistusi sõjaks.

Ader ja mõõk võidu tagatised
Riigiminister dr. Goebbels esines Berliini Spordipalees suure kõnega
Berliin, 3. 10. (DNB) Viiendat korda käesolevas, kõigi aegade raskeimas sõjas

pühitses saksa rahvas oma lõikuspüha.
Berliini Spordipaleesse, võimsate rahvakoosolekute traditsioonilisse ruumi, kogunesid
Berliini töötava elanikkonna esindajad kõigilt kutsealadelt, et väljendada saksa põllu
mehele tema aupäeval oma suurimat tunnustust ja sügavaimat tänu tema raske tõö
eest möödunud sõja-aastal. Nende esindajate hulgas viibis ka 100 talumeest ja talu
haist kõigist Saksa maakonnist, kellele koosolekul riigikantselei mosaiiksaalis anti üle
kõrged aumärgid, kui ka üks maanoorte delegatsioon. Nad o!d kogu saksa maarahva
esindajad. Mehed ja naised talumajapidamistest ning linna vabrikuist ja kontoreist olid

sel pidulikul aktusel Berliini Spordipalees tihedasti üksteisega seotud, nii nagu nad
seisavad kõrvuti ja on õppinud üksteist hindama võitleva ühiskonnana igapäevases töös.

Nagu ikka iõikuspübaaktustej, viibis piduhüiaiiste hulgas ka haavatud sõjaväelasi
ja naisraudteelasi.

Ader ja mõõk võidutagatised!

Need sõnad haaaristilippudega ja rohelisega ehitud kõnetooli kobal kuulutasid rel
vakandja, talupoja ja saksa reivasepa, väsimatult töötava töölise seotust selles saatus

likus võitluses.
Hiigelruum oli täidetud viimse kobani, kui ilmusid Berliini gauieiter, riigiminister
dr. Goebbels ja riigi põilumeestejuht, riigisekretär Backe. Spontaanselt tõusid tuhanded
oma kohtadelt ja võtsid ministri ja põllumeeßtejuhi vastu vaimustatud meeleavaldus

tega.

Pärast koosoleku avamist võttis riigi põilumeestejuht riigisekretär Backe sõna.

Tema poolt avaldatud kained arvud kõnelesid sellest, millist rasket ohvrivalmis

tööd on maarahval tulnud sooritada, eriti aga saksa talunaise), kes oma rindel võitleva
mehe ustava asendajana ka möödunud aastal uitas kindlustada rahva toitlustamist.

Kui riigisekretär dr. Backe hüüdis nende kolme mehe nimed, kelledele Führer oli

annetanud Rüütliristid, et sellega austada kõiki neid mehi ja nais], kes on rakendanud
oma jõud toit lu sl ahingus, puhkesid tormilised poolehoiuavaldused. Juubeidus paisus

orkaaniks, kui rüütiiristikandjad ja Duce vabastaja sturmbannführer Skorzeni andis

Ffibreri nimel üle kõrged aumärgid.
Pärast riigi põiiumeestejubi kõnet võttis sõna riigiminister dr. Goebbels.

Minister dr. Qoebbels peatus esmalt
saksa maarahva suurte saavutuste juu
res, millede tulemuseks on rahva toit
luse kindlustamine. Näijaga ei saa sak
sa rahvast enam põlvili suruda. Saksa
sõdurid võivad võidelda rahulikus tead
mises, et nende seljataga seisab ohv
rivalmis kodumaa, kes väärib kaitsmist.
Edasi käsitles dr. Goebbels aktuaal
seid sündmusi ja praegust sõjalist olu
korda, Üteldes kokkuvõttes järgmist:
Algan õbusõja teemaga. Kuigi möö
dunud nädalail mõnikord näis, et vaen
lase õhuterror on natuke nõrgenenud,
siiski tuleb meil sellest tõsiasjast hoo
limata veel tulevikuski arvestada ras
keid tagasilööke

Kui suur on valu, mis meile õhu
sõda tekitab, seda teab igaüks. Kuid
see valu on hoopis kuskil mujal kui
seda vaenlane oma valelikkusega väi
dab olevat. Meie relvatoodangule ei
tekita ta mingeid kahjusid, mis sõja
edasist võidukat jätkamist kuidagi tõsi
selt võiksid ohustada. See aga ei ole,
nagu nähtub allatulistatud lendurite
ütlusist, mitte vaenlase õhuterrori sees
mine otstarve ja eesmärk. Ta taotleb
rohkem, nimelt meie tsiviilelanikkonna
metsikuks muutmist, kavatsus, mis so
bib alatule, ebasõdurlikule inglise mõt
teviisile. Meie kohuseks on sellele kõigi
sobivate abinõudega vastu töötada.
Meie tsiviilõhukaitset on juba nüüd
tunduvalt tugevdatud ja viimistletud,
ja võib oodata, et elanikkond senisest
rohkem suudab vaenlase õhuterrorist
tuleneva ohuga toime tulla. Ta pälvib
oma rahva tõrjevalmiduse eest Buuri
mat kiitust.
Teiselt poolt aga on kindel, et meie
sõjaline tõrje viimasel ajal on niivõrd
tugevnenud ja paranenud, et ka vaen
lasele, nagu ta oma ajakirjanduse vaid
lustel nüüd avalikult tunnistab, on te
kitanud erakordseid kahjusid. Ta kao
tused on muutunud suuremaiks. Tule
vikus suurenevad need veelgi.
Mis puutub suurima kirglikkusega
arutatud kättemaksuteemasse, siis võin
ma selle kohta teatavail põhjusil vaid
ütelda, et inglased teevad erakordselt
saatusliku vea, kui nad usuvad, et
seejuures on tegemist retoorilise või
propaganda lööksõnaga, mille taga ei
seisa tõde. Inglismaa õpib seda tõde
ühel päeval tundma. Inglise rahvas
võib siis selle eest oma valitsust täna
da. Ma ei taha selle teema kohta roh
kem ütelda kui tingimata vajalik. Fi
Suur meeleavaldus Berliini spordipalees
lõikuspühal. Talunoorikud Protektoraadist tohi aga arvata, et minu tagasihoid
aplodeerivad tormiliselt riigiminister (Soeb likkus on nõrkuse ja kindlusetuse
tunnuseks.
belsile. (Wb.)
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uuesti pisut muretumalt.
«Teiega oleks pidanud tegema enne vähekese
taktikalist väljaõpet maastikul, aga noh, kui jõud
site nüüdki juba niikaugele ja kui need saata
nad ei suutnud oma nina hoida enam kaugemate
metsade varjus, küllap ta siis juba läheb
meil niigi/
Meeleolu staabis oli siiski pisut ärevam, kui
tulnukad. Nüüd olid ilmunud siia juba ka Ar
nold Margusson, Eerik Randrüüt, isegi väike Mä
gimees oli tulnud ning loodusteadlane ja luule
taja, pisut karvase võitu noormees, kelle välimus
vaevalt osutas ta vaimsele harrastusele.
„Ah-aa!" rõõmustas Uusna. «Kui Sõjakirja
saatja juba kohal, eks siis pea ikka midagi ka
tulema. Noh, hüva!"
Ning kuna samal ajal kaugemalt kostus üksi
kuid pauke, pöördus; ta meestele :
«Vaatame siis, poisid, mis seal õieti lahti I
Ainult sina, Mägimees, pisike kui pabulas, ära
hoia oma automaatrelva nagu kuuma õuna. Ja
pea meeles kui juhtud saama nüüd algavas
hirmsas lahingmöllus, mis võib kesta söömata
ja joomata mitu nädalat, surma või kuidagi tei
siti otsa, siis tuleb automaatrelv igal juhul anda
mõnele teisele, kes kasutab teda omakorda edasi/
Naersid seepeale teised ning naeris ka väike
Mägimees ise, kellele seesugune Uusna loomupä
rasest huumorist täidetud märkus ei tähendanud
palju.
Kui Uusna seejärgi luges oma löögimehed üle,
sai ta neid viieteistkümne ümber, rahuldus sel
lest arvust, käskis Endelit organiseerida igaks
juhuks ka omale löögitrupi; kui seda peaks tule
ma siin tagapool vaja, ning hakkas siis liikuma

Inglise ja Ameerika puud ei kasva
taevasse, selle eest hoolitsevad juba
meie saksa tehnikud, leidurid, insene
rid ja töölised.
Ka allveesõjas ruttavad inglased ja
ameeriklased tõsiasjadest kaugele eite,
kui nad usuvad, et oht on ületatud.
Ta seisab mitte väga kaugel oleval
päeval jällegi oma endises suuruses
nende ees. Ka siin ei oie meie tehni'
kud võitlusest loobunud, vaid vastu
pidi. Vaenulised mereriigid saavad seda
uuesti tunda.
See kehtib ka meie võitluse kohta
idas. Saksa vägedel on küllalt kaitse
jõudu, et enamlust kaugel meie piiri
dest kinni hoida. Kui me viimaseil
nädalail oleme Idarindel eemalenihku
mise liikumist teostanud, siis tuleneb
see sama julgest ja asjalikult põhjen
datud kaalutlusest. Mida selle teosta
mine meie sõjapidamisele tähendab,
seda saab vaenlane kord veel tunda.
Meie suured ruumilised võidud idas
möödunud kabe sõja aasta jooksul lu
bavad meil kasutada liikuvat sõjapida
mist, ilma et see meie võiduväljavaa
teid tõsiselt ohustaks.
Kuski ei ole seejuures rinne purune
nud või meie väed erakordseist koor
musist nii suurejoonelises elastses sõ
japidamises mitte jagu saanud.
Ida kujutab endast alati ähvardust
meile, nii kaua kui seal ei ole lange
tatud selget otsust.
Lee ähvardus aga oli mitmel juhul
praeguse sõja kestel palju suurem kui
praegu, aga ka siis oleme me alati
temaga toime tulnud.
Tunneme end küllaltki tugevana, et
end idas maksma panna.
Ka sõjaolukord lõunas on möödu
nud nädalail Savoja kuningakoja ja
Badoglio kliki reetmistöö tõttu erakord
se katse läbi teinud. Pärast Duce järs
ku kukutamist oli Saksa sõja juhtimi
sele päevaselge, et kuningakoja ja piu
tokraatide klikk Koomas teeb nüüd
katset sõjast välja hiilida ja prantsus
likult peenelt jumalaga ütelda. Ja veelgi
rohkem, et soodsal võimalusel koguni
meie vaenlaste poole üle joosta. Mis
puutub Savoja kuningakojasse, siis ei
ärata see imestust. Juba Machiavelli
ajal ütles üks Bourboni prints, et Sa
voja koda pole veel iialgi sõja lõpul
seisnud selle poolel, kellega koos ta
sõda algas, eeldades muidugi, et sõda
nii kaua ei kestnud, et ta kaks korda
oleks saanud oma kohta vahetada.
Kui Führer Rooma kliki reetmistööst
tekkinud ohtu ei oleks õigeaegselt lä
bi näinud, siis oleks sellest meile ja
meie sõjajuhtimisele tõenäoliselt tekki
nud suur õnnetus. Sest see au kaota
nud sõjaparasiitide alatu ja truudusetu
jõuk Roomas oli valmis ning oli otsus
tanud anda Lõuna-Itaalias opereerivad
Saksa diviisid vaenlase kätte, et endale
seega osta juurepääsu ta laagrisse. Sel
lest alatust kavatsusest tõmmati meie

paukude suunas.
Need olid ikka veel hõredad, nagu üksikult
metsadesse või heinamaasoppidesse eksinud, kos
tusid aga laialt, sundides Uusnat,paiskama oma
mehed pikka maad katvasse hõredasse ahelikku.
Ning siis liiguti jälle edasi.
Silmapilgu jooksul tundus, nagu asuks kuski
seal eespool, pettununa heinamaad katvaisse ma
dalaisse põõsastesse, mingi tohutu elukas, kes
kobab sealt praegu ainult ebamääraselt katse
sarvi sirutades, siis alustasid aga juba eespool
tegevust ka paar raskekuulipildujat.
„Vanakurat söögu !" vandus Uusna. „Siis ise
gi nendega, raskete sõjamasinatega, on nad ilmu
nud lagedale ..."
Ent kuna ta samas veendus, et vastase raske
relvade sihik oli võetud valesti ning kuulirahe
niitis vaid põõsaste ja neist üleulatuvate mada
late kaskede latvu, jätkas ta samas:
„Neil saatanatel on hea positsioon tõusval
maastikul. Ja seal, kuulete, on neil isegi veel
kolmas raskekuulipilduja. Noh, poisid, siin võib
meil minna veel palavaks. Granaadid valmis panna!"

Ning just nagu saades samas ka ise oma äs
jastest sõnadest uut hoogu, asus Uusna rünna
kule. Hüpates põõsa tagant põõsa taha, liikus ta
edasi sellise kiirusega, et teistel osutus raskeks
jõuda talle järele. Aga nõnda, hoolimata vastase
marutulest, arenes nende rünnak tiibadelt pisut
ette ulatudes kiirematempoliselt kui seda suudeti
uskuda seal, kus istuti tulemüüri taga ja oldi
endas kindlad.
Möödus minuteid ning ikka veel ei kõnelenud
Uusna enese ega ta meeste , relvad. Marutule
sekka, mis eespool üha tihenes, hakkas nüüd
kostuma ka üksikute juba heidetud granaatide
lõhkemisi. Ent teadmatus, mida süvendas oma
korda asjaolu, et hoolimata juba tükk aega kest
nud marutulest ei olnud ikka veel ilmunud üht
ki ründajat nähtavuse ulatuses, näis mõjuvat
pikkamööda tõusval maastikul relvade taga istu
jaisse. Siin-seal muutus nende tuli kohati kahtle
valt hõredamaks, üksikud mehed vahetasid asu
kohta ning mõnigi põõsastesse vuhisev granaat
oli heidetud koos splindiga, jäädes seetõttu ka lõh
kemata ning sundides mehi üleolevalt naeratama.
Kaugemal eespool, teel, milline suundus hei
namaadesse ja nende vahel asuvate üksikuina

Riigiminister riigitööteenistusjuht Konstantin tiierl idaaladei rakendatud tööti enisius
laste juures

poliitilist; ja sõjaliste abinõudega kriips
läbi.
Poliitiliselt oli Duce vabastamine
märguandeks vabariiklikfašistliku Itaa
lia asutamisele; sõjaliselt aga toimisid
meie diviisid Badogliole kuulekate vä
gedega lühidalt.
Inglaste ja ameeriklaste marsist Ber
liini ei oie midagi välja tulnud. Veel
seisavad nad Itaalia mandri lõunaosas
ja hädaldavad meie kaitse metsiku vi
ha üle, mida nad siin esmakordselt Dun
kerque'ist ja saadik Euroopa
pinnal saavad tunda. Neil on selleks
olenevalt nende kavatsusist veel küllalt
ki võimalusi. Nad võivad uhkusega kan
da oma arveraamatusse tihe maata ku
ninga koos ta autu marssaliga sõjalise
juurekasvuna. (Tormiline naer.) Kuskil
aga ei ole neil õnnestunud Saksa divii
se ära lõigata. Nende nn. amfiibiliste
dessantoperatsioonide plaanidest ei ole
esialgu veel midagi välja tulnud. Tu
leb ära oodata, kas vaenlasel pärast ta
äsjaseid kogemusi leidub selleks rohkem
isu kui siiamaani.
Igal juhul on küllalt sellest, kui prae
gu teame, et reetmine nurjus.
Mured tulevad ja lähevad, nad ei
kao sõja lõpuni ja iga nädal toob en
daga kaasa uusi. Kuid heatahtlik saa
tus määrab, et kui üks ilmub, siis tei
ne enamasti kaob. Meie elame täna-

päeval üle oma rahva ajaloo võimsai
mat draamat, mis on võid olla isegi võim
saim kogu inimkonna ajaloos. Temas
peitub Euroopa küsimuse lõpliku lahen
duse võimalus. Rahvussotsialistlik riik
oskab seda võimalust kasutada.
Meid, rahvussotsialiste, on meie po
liitilise tegevuse algusest saadik kasva
tatud selles vaimus ja veendumuses.
Führer on meile kõigile kõneosavamaks
ja veenvamaks näiteks. Kui ma hiljuti
jälle veetsin mitu päeva tema lähemas
ümbruses, siis leidis minus taas kinni
tust sügav ja õnnestav tunne, et tema
ga seisab Saksamaa eesotsas mees, kel
le sisemine jõud ja usk saab üle igast
raskusest ja katsumusest. Ta astub nei
le ka tänapäeval vastu tolle suveräänse
sisemise kindlusega, mida meie alati
imetlesime tema juures rahvussotsialist
liku liikumise võitlusajal.
Tol korral võitlesime ja tõotasime
meie teadmata, millal saabub
tund. Ka tänapäeval on liigne küsida,
millal lõpeb sõda. Ma võin sellele kü
simusele niisama vähe vastata kui 1932aasta küsimusele, millal liikumine pää
seb võimule. Ajaloolised tähtajad on.
arvestamatud. Tee eesmärgile võib tea
tud olukorras osutuda väga pikaksTeatud olukorras seistakse aga enese
teadmata eesmärgi ees. Sageli ei tule
Järg 4. lehek.

Asutati liit turba majandamiseks
Liidu juhatajaks dipl. ins. Kieser
Kindralkomissari poolt avaldati neil päe dada turba ja tuibasaaduste valmistamist»
vil teadaanne Turbamajandamise Liidu asu töötlemist, turustamist ja tööjõudude, käi
tamise kohta Eesti kindralkomissari piirkon tis vahendite, toor- ja abiainete rakendamist»
TurbamajaDdamise Liit on õigusvõimne
na jaoks. Liidu juhatajaks on nimetatud
kindralkomissari osakonna juhataja dipl. asutus, kusjuures Liidu õigussuhted, liikmes
ins. Kieser.
konna ulatus ja liikmete õigused ja kohused
Turbamajandamise Liitu kuuluvad liik määratakse kuni lõpliku põhikirja andmiseni
metena kõik käitised ja ettevõtted, kes tur avaldatud kindralkomissari teadaandega»
vast või turbasaadusi toodavad, töötlevad, Kindralkomissaril on õigus anda Liidule veel
varustavad või jaotavad. Kindralkomissar muid ülesandeid või õigusi. Liidul on õigus
võib ringi laiendada turba ja turbasaaduste ettevõtteid, säitisjuhte ja teisi isikuid tema
ostjaile ja tarvitajaiie. Liidu ülesandeks on hooldusel olevais ettevõtteis kohustada vas
turbaalal tootmise juhtimine, jõudluse tõst tutuslikuka koostööks Liidu ülesannete täit
mine ja turbakorraldu.se teostamine. Eriti mise alal.

võib Liit oma liikmeile kohustavalt korral-

laialipaisatud talude juurde, kostus mootorrataste ja hävituspataljonlaste sealpoolsetes osades tekkis
plärisevat häält segiläbi automootorite vingu ärev liikumine. Ilmselt kasvas seal langenute ja
misega.
haavatute hulk, kutsudes esile korratu, põgene
„Neetud saatanad !" kirus Eerik Randrüüt üs misele sarnaneva taandumise. Kuna samal ajal
na Uusna läheduses. „Nüüd voolab neid siia nõrgenes tuli ka keskosas, õnnestus Uusnalgi
aina veel juurde, nagu oleks kogu punavägi kor jõuda nüüd välja põlde ületava teeni. Kiiresti
raga aetud jalule ja saadetud meile kaela . .
liikusid ta mehed siin-seal ringi, lõhkudes hävi
„Noh, pole viga," vastas seepeale Uusna ja tuspataljonlaste sõiduKeid.
hüüdis samas: „Poisid, granaa-did 1 Rünnakule I"
„Lõpp, täielik lõpp nendega 1" hüüdis Margus
Kõhklemata enam hetkegi hüppas ta ise see son tumedalt, ent seejuures ometi kaugelekos
juures põõsastest välja, Eerik Randrüüdi jäädes tuvalt. „Mitte ükski neist ei tohi siit pääseda !a
ta kannule. Automaatrelvad hakkasid nüüd järs
Meeste hulgas, kes surusid peale vasakult tii
ku kõnelema siin, seal, paremal ja vasemal. valt, nägi Uusna nüüd ka Laglet, Aäsimäe Otti,
Granaat granaadi järgi lendas eesolijate poole. Vanase Kustat ja . . . Endelit. Jah, ka teda. Püsti
Nende lõhkemise paugahtused täitsid korraga ko ja kiiresti, kasutades otsustava kindlusega Uus
gu võsastikulist ümbrust, ulatudes üle kõikide nalt saadud automaatrelva, tuli ta oma meeste
relvade segiläbisest töötamiskärast.
eesotsas ning siiagi oli näha, et Kustale antnd
MRandrüüt!" hüüdis Uusna järsku. „See poli puss oli leidnud oma esimese töövälja.
truk seal, välja äärse männi juures, valmistub
Rünnakuhoo tugevus, rünnaku julgus, Soome
sind tulistama . ..*
vormid ning neile avatud tule tabavus sundis
Ta ei suutnud aga veel lõpetada lauset, kui metsas paotuvaid haarama tulnute riismeid paa
männi suunast, mis laotas haralisena oma krooni nilisele tagasitõmbumisele väljaservade põõsastike
üle ta tüve najale tõstetud viljaväravate, tuli kaudu. Ammugi olid vaikinud kuulipildujad ning
juba raskekuulipilduja valang. Silmapilkselt vis püsside otsustav kõnegi oli nüüd vaid ühepoolne,
kusid nad pikali, kuid see poleks neid päästnud,
„Noh, järele, poisid! Ega's neilgi pole vaja
kui taaskordselt poleks sihik olnud arvestatud enam pääseda!" õhutas Mägimees, pääsenud
valesti. Nende kõrval asetseva vana emalepa tü nüüd lõpuks teda seni õnnelikult varjanud lohust
vest, .mehe peast kõrgemalt, lendas pilpaid. Uusna ja jõudnud teisteni. Ent Uusna, seistes keset teed
viskus kiiresti mõne sammu võrra edasi, heites harkjalu ja pühkides higi, naeratas üleolevalt.
samas granaadi. Kuulipilduja vaikis.
„Ei ole vaja. Las nad lähevad ja viivad vähe
„Noh, sinna, männi juurde 1" käskles ta ning malt teate omasugustele, et need teaksid olla
hetk hiljem olid nad saabunud juba välja servale. järgmisel korral ettevaatlikumad .. ."
Ja pöördudes samas meestele, küsis ta nae
Ka teisalt, paremalt tulles, olid esimesed mehed
jõudnud nüüd lagedale. Nende relvad kõnelesid ratades :
„Noh, paljuke meid's nüüd, peale oma tule
julgelt ja kindlalt ning mehed ise käisid seal
noorte kuraditena püstijalu. Vasakult kostus pi ristseid, veel järele jäi?!*
devat automaatrelvade tuld, mille hulka segunes
Tõepoolest sellele polnud seni mõteifiud
keegi. Oli rünnatud ja tulistatud, oli nähted lan
püsside raginat.
Neid polnud ja palju ei siin ega seal tii gemas vaenlasi ja hõisatud haavatute ke
val, ning Uusna ümbruski tundus meestest üsna da pagejad ei saanud viia enesega enaia kaasa,
hõre. Mägimees, tunginud liialt ette, oli leidnud aga omapoolsele kaotus võimalusele polnud neist
küll sobiva lohu varjumiseks, ei saanud end aga seni mõtelnud keegi. Ning palju siin polnudki
enam liigutada, sest kuulipilduja oli ta leidnud mõtelda. Paar meest oli saanud haavata, ent
ning kuulide vihm vihises pahaendelisena üle ta nende haavad ei olnud tõsised. Doktor Ormiste,
pea, ähvardades tabada lohus varjujat igal ta kes tulnud Endeliga kaasa, vaatas n*d sealsamas
liigutusel. Ent samas märkas Uusna, et vasak
tiib, millise oli jätnud lahtiseimaks, hakkas suru
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ma tugevasti peale. Punaväelaste, lätlaste, juutide

Vabadusvõitluse esimene lahing
Aegviidu omakaitse saiga ja Ambla meeste võitlus punastega Ambla alevis 25. veebruaril
1918. a. Lahingus sai surma 3 Aegviidu meest ja üks tundmatu noormees. Oks mees
sai raskelt, üks kergelt haavata
Seni unustusse jäänud episood Vabadussõja eelpäevilt
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Järsku kõlas punaste tagumiste re nud edasi. Kuid punased olid vähehaa
Tormasimegi mõisa sisse, püssipära
dega uksi eest maha lüües. Mõisa kon gede juurest kaks pauku.
val tõmbunud tagasi ja siis kihutanud
Kuulid vingusid üle meie peade. minema. Lahing lõppes nii, et peaaegu
tor oli punaseid täis ja neile jagati pa
ei pandud tähelegi, kui punased olid
rajasti püsse välja. Käratasin käed Kasutasin mehed pikali ja tuld.
üles! Punased olid nii kohkunud, et la
Oder ja Joosepson andsid vist esime läinud.
E. Piibelaan ise kriipsutab alla kah
sid püssid kolinal põrandale kukkuda. sed paugud meie poolt. Üks venelane
te momenti: „Kui Jänedale poleks jõu
Korjasime püssid kokku ja käskisi tuikus ja kukkus.
Venelased avasid ägeda tule. Neil tud õigel ajal just siis, kui püsse
me mehed minna kodudesse laiali, äh
oli
hea seisukoht kiviaia taga. Aia välja anti, oleks tuldud kindlasti Aeg
vardusega, et laseme maha igaühe, kes
julgeb välja tulla. 4 meest jätsime ko peale seadsid nad üles kuulipilduja ja viitu omakaitse mehi vangistama. Mõni
minut hiljem ja Aegviidu salk oleks
hale valvama ja võtsime mõisa tallidest panid selle tööle.
Meie olime pikali lagedal maal. Käsu leidnud Jänedal ees relvastatud punaste
uued hobused. Siis kihutasime edasi
täfcin meestele majadesse laiali joosta. salga. Siin oli üht'asi keegi punaste
Ambla poole.
Siis langes ka esimene meie mees. juht, kes Tallinnast kohale saadetud,
Läksime teel sisse Kära vete mõisa,
Hans
Rekka sai kirikumehe maja taha mõisa valitsejaks. Mina meest muidugi
kuid see oli täiesti tühi. Punaste poo
ei tunnud ja ta seletas pärimise peale,
joostes
kuuli selga ja kukkus.
lehoidjad olid Jänedalt meie tulekust
Minu püssil see oli ameerika et tema olevatki punaste kavatsusest
ette teatanud.
Winschester—läks lumi luku vahele ja Aegviitu teatanud. Mees jäeti Jänedal
Ambla lähedal tuli meile vastu 20- püss ei töötanud. Jooksime siis Luuri vabaks ja tema teataski Käravetesse ja
meheline vene sõjaväeosa. Neil olid ai ga kahekesi lähemasse majasse. Maja Amblasse omakaitse meeste tulekust
nult mõned püssid ja reel kuulipilduja. peale avati kuulipildujatuli ja kuulid ette. Tegelikult oli meid hoiatanud Jä
Pidasime venelased kinni. Salga ülem jooksid raginal seinast läbi.
neda metsaülema Vinterfeldti tütar.
ohvitser ütles, et nemad tahavad minna
Aegviidu omakaitse salk oli ka vist
Luur puhastas mu püssi ära. Ise olin
oma teed ja meid ei tülita. Ütlesime, sel ajal soojamüüri taga varju!. Siis ainulaadne sel alal. Meil olid ainult lü
et kuulipilduja võtame siiski ära. Vas hakkasime tulistama edasi mina ma hikesed telegrammis antud korraldused
tati see on rikkis. Luur vaatas kuu janurga ja Luur kuurinurga tagant. tegutsemiseks ei teadnud, mida te
lipilduja järele, lükkas reele küljeli ja Sihtisime aiale üles seatud kuulipildu hakse mujal. Kuid mehed olid kõik
ütles lukuosad on puudu.
ja pihta. Venelased olid meist vaevalt iseseisvuse väljakuulutamisest suures
Sõitsime edasi, Ambla alevisse sisse. 50 meetrit kaugel. Kuulipilduja juures vaimustuses ja tegutsesid täie hooga,
Käisin tuttava majaomaniku Norman sai neil paar meest haavata. Kuulsime, nii kuis olukord nõudis."
ni juures ja pärisin teateid olukorra kuis ohvitser käsutas oma mehi kuuli Teised asjaosalised räägivad veel ük
kohta. Siis sõitsime Udu kõrtsi ette, kus pilduja juure, aga keegi ei läinud.
sikasju lahingust. Nii lasknud Rudolf
pidi asuma punaste staap. Kuid siiagi
Kaalmann suure tamme tagant aina pu
Kuulipilduja jäigi vaikseks.
oli meie tulekust ette teatatud ja ruu
Ühtlasi märkasime, et Ambla elani naste hobuste pihta. Ise ütelnud taba
mid olid tühjad. Äkki jooksis üks nai kud meile kaasa aitavad. Punaste pihta mise juures:
ne uksest sisse meie juurde ja teatas tulistati kus meie mehi ei olnud.
„So, üks valge jälle kukkus."
punased sees!
Teised kiruma, et „mis valgeid sa
Lõpuks andis Luur nõu jookse
Jooksime välja. Kiriku poolt oli tul me tormi. Arvasin, et seda võiks teha. lased?" Aga siis saadud aru, et Kaal
nud suurem salk vene sõdureid ja era Luur hakkas kohe kõvasti karjuma ja mann laseb punaste valgeid hobuseid.
riides mehi, ratsaluure ees. Näha oli tormas maja nurga tagant välja. Samal Neid jäi tükki kümme lahinguplatsile.
umbes 20 hobust regedega, tagapool silmapilgul sai ta kuuli vasakusse käe Randmannil riivas kuul istmikku. Mees
võis neid olla rohkem. Punaste arvu varde. Luur hüppas tagasi ja näitas karjunud, et „üks lasi haavlipüssi
minule oma kätt käsi oli hirmsasti ga .. ." Vanal Eichornil jooksis püssi
võis lugeda 60—70 meest. '
Lugesin punastele ette vabariigi väl purustatud, nähtavasti lõhkeva kuuliga. kuul saapasääres! läbi, aga jalg jäi
Jooksime tuppa. Sain seinalt ühe terveks.
jakuulutamise telegrammi ja teatasin, et
Lahingust osavõtjail on mulje, et lask
käterätiku
ja mässisin haava ümber
neil tuleb sõjariistad ära anda. Punased
ei vastanud ainustki sõna, ei liigutanud verd see ei pidanud. Otsisin veel teise mise alul tulistas meie mehi ka see
end ka paigast. Kordasin nõudmist ja rätiku. Siis aitasime koos Roosilehega venelaste salk, kes Amblast tulles Udu
haarasin lähema mehe püssist kinni, et Luuri reele ja ta kihutas otse üle soo kõrtsi lähedal mööda läks.
Gustav Tiismanni surma kohta mä
seda ära kiskuda. Sama tegid ka Roo Aegviidu poole, et minna arsti juure.
Vahepeal olid teised mehed tulista letatakse niipalju, et mees jooksis kõrtsi
sileht ja Luur.
kotta ja hüüdis: „Mind ha avati." Kaas
lased kiskusid tal kasuka seljast. Särk
oli verd täis ja mehel kuulihaav rinnas.
Haav seoti kinni, kuid Tiismann suri
siiski hiljem.
August Matsberg oli liikunud plangu
taga. Siin sai ta kuuli jalga. Kui mees
hakkas parajasti jalahaava järele vaata
ma, torkas üks punastest püssiotsa plan
gu vahelt läbi ja laskis Matsbergile
kuuli otse rindu.
Lahinguplatsilt leiti veel ühe tund
mata nooremehe surnukeha. Kust ta pä
rit või kuidas ta surma sai seda ei
saadud kindlaks teha.

RiigUöoteenistuslased Vahemere ääres proovimas troopikakiivrcid. (RAD.-sõjakirjas
Tomaschek. Wb.)

Seakasvatuse olukorrast Järvamaal
H. Pärnamägi
Loomakasvatuse Valitsuse Järvßtnaa vanem konsulent sea- ja lambakasvatuse aial

Kuna veisekasvatus nõuab pidevat, ja katta osaliselt veiseliha normi karjade sääst
pikemaajalist aretamist, üksuste juurdekasv miseks.;
Toodad andmeil on aga põrsaste väljavedu
on väike ja veiste lihanormiks andmisega
antakse koos ka või norm, peab veiste li ca 40%, millega jääks tegelikult maakonna
hanormiks andmisega tagasihoidlikud olemas omatarviduseka ja normiks arv, mis on vaid
eriti Järvamaa kõrgeväärtusliku tõukarja 80% oletatavast sealiha normist. Seega suu
juures, et seda võimaluse piires säilitada.

Kõnealla tuleks vaid karja praagi lihanor

detakse põrsaste puudusel katta vaid tea

tud osa sealiha normist, sellele vaatamata,
miks andmine, mis kaugeltki seda ei kata. et samal ajal toodetakse põrsaid 40 prots.
Tõuvasikad tulevad paratamatult jätta karja kogu vajadusest rohkem.
Põrsaid veavad välja peamiselt Virumaa
remondiks ja tõutud vasikad, kellede and
mine normiks ei suuda seda katta isegi siis suurte tööstusrajoonide (Kiviõli, Viivikonna,

kui neid pool aastat selleks ette valmis Sillamäe) ja linnade (Narva, Kunda, Jõhvi,
tada.
Rakvere) isevarustajad, kuna Virumaa on
Lammaste osatähtsus lihana on võrdle võimeline katma murdosa sealnõuetavate
misi väike ja nendega lihanormi täitmine põrsaste hulgast. See meelitab Järvamaa
pidurdab tunduvalt maakonna villakoguse põllumehi varjatud turul põrsaid müüma
ja osa põllumehi (mittepõrsakasvatajad) ei
suuda põrsaid osta isegi isevarustamiseks,
Seega peaks libanormide täitmise raskus rääkimata normiliha tootmiseks.

suurenemist.

pnnkt langema sigadele, mis oleks täiesti

Surevuse peamiseks põhjuseks tähel
panekute järgi on loomse valgu ja rasva
puudus võõrutamise ajal, kuna ära jääb
ja juurdekasvuks vajab vähem ca 8% rasva sisaldusega sea piim ja selle
söötühikuid kui ükski teine loom. Põhisöö asendamiseks puudub küllaldasel määral
tade kõrval kasutab ta taimseid- ja loomseid täispiim ja kalajahu täielikult. Põrsad pa
söögi- ja sööda jätteid, milliste osatähtsus ratamatult känguvad ja muutuvad baigusile
on eriti suur isevarustuse osas. Teadupära vastuvõtlikeks. Ca 60 prots. tervenenuid
selt sigadel 100 gr deponeeritavat valku põrsaist jäävadki kängunuiks, nii et kuue
loomulik.
Põhilise lihaloomana saab siga ruttu tap-

seob 3 osa vett, andes 400 gr juurdekasvu kuu vanuselt kaaluvad ca 40 kg tarvitades
lihana kuni 100 kg. eluskaaluni. Seega 20 1 kg eluskaalu jaoks ca 10 sü. normaalse
kuni 100 kg. eluskaaluga sea elukaalus on 4 vastu, mis kipub sööda raiskamiseks.
50% vett, mis langeb 100 160 kg. elus
Noorsea hädavajaliku valgutarve rahul
kaalulise sea juures 25%-ni, kuna tõuseb la damiseks oleks tarvilik kasutada vähemalt
iendatava rasva hulk ja söödanõudlus 2 sü. 100 kg (varem 500 kg) kooritud piima ja
võrra looma kohta, millest 0,8. sü. langeb kasutatama suuremal määral vadakut, mis
suurenenud elatussööda arvele, Sellest tin kindlustaks ülaltoodud arvestust.
gituna sööda kokkuhoiu mõttes, tuleks liha
Samul põhjusil ja aluseil peaks tarvita
loomana kasutada (isevarustamiseks nor tama iga imetaja emise kohta 5 nädala jook
miks) peamiselt kuni 100 kg. eluskaaluga sul vähemalt 200 kg. (varem 500 kg.) ja va
sigu, seda enam, et suvel saab siin eriti dakut võimaluse piire».
hästi kasutada liha juurdekasvu soetamiseks

Nimetamisväärselt on pidurdanud sea
taimseid valke rohumailt. Pealegi on sea kasvaiust mineraalainete puudus, millest

järglaste arv veisest ca 20 korda suurem. tingituna ca 80 prots. meie sigu kannatavad
Seega peaks kasvatatama sigu selles ulatu kondipõdnruse all, seda enam, et söödabaas
ses,; et see kataks sugusigade remondi, ise on olnud sõjaaegselt ühekülgne. Minu oma
varustuse, sealihanormi ja andma ülejäägi aegsete katsete järgi vajasid kondipõdurad
mis osaliselt kataks ka veiseliha normi, et sead kuni 96 sü eluskaalule normaalse 4
säilitada kõrgeväärtuslikku karja, mille uuen vastu. Samal ajal omab aga Järvamaa pa
damine võtaks aastaid aega.
rema söödakriidi kaevanduse, kus tööjõu
. Seni on tehtud etteheiteid Järvamaa põl puudusel ei suudeta anda sigadele .'ajalikku
söödakriiti.
Paratamatult tuleb seda asenda
lumeestele, et need pole säilitanud sealiha

tootmise võimet, kuna samal ajal põllume da tuha ja krohviga, kus see võimalik. Eriti
hed on pidevalt nurisenud, et nad ei suuda põrsa iie tuleks anda eraldatud nõus puu
täita nõutud sealiha normi.
süsi vajaduse piires, et kindlustada sea söö
Järgmisel päeval tulid sakslased sisse.
Kas Järvamaa põllumees on selleks või da ratsionaalsemat kasutamist ja tõsta sea

Rinderaamatukauplus [külastab üht Kanali saart. (PK.-sõjakirj. Nieberle. Wb.)
Henrik Adamson

Avastusretk
«Mida mängu me mängime ?"
küsis Kübe Kallelt-Mallelt,
kaksik sõsaralt ja -veljelt,
oma südamesõpradelt,

tublidelt oma tuttavatelt.
Kübe oli kümneaastane,
Kalle-Malle kabeteistme.
lead-emad üleaedsed,
piiripere-mehed, naised;

lastel lõbuß lusti lüüa,
mõnus mestis metsas käia,
kaunis karja man karelda,
ilus biites ilutseda.
Kübe küll kümneaastane,
kasvult kaheksani ei küündind,
paistis pöi&lpükakene,
näguß lilieneitsikene
kleidikeses kuldakoldses,
põskiga pirnpunasiga,
silmi linasinisiga,
kiharad kui koidukiired,
paelapõimik päiksepaiste,
ise hiilina hüpiskles,
tuulepuhanguna tantsis.

Kalle ise karm tõsidus,
murelik ja mornitseja,
tõrelik ja tusatseja;
pahandusi paistis palgeil,
süttis silmis, lehvis laubal,
hooli hoovas ta huuledelt,
kui ta kõndis kortsus kulmul,
marssis muige marudaga
kuues kurguni nõöbitus,
suuris saabassäärikutes

kujuteldaval kuunaril,
lael laeva laineid lõhk'va,
pardal paiskeid purustava.
Sellega siit soovis sõita,
soovis sõita, mõtles minna
avastama Aoranda,

mandrit, mis maailma veerel,
treppi taeva tõusevada.
Küllap kibetses, et Kübe
küsis, mis mängu mängikse,
Aorand kui avastada.
Koidukallas kätte püüda,
maailma veerele matkata,
taeva trepi tee on leida.

» Malle mahe maikuu hommik
kleidis kastega kirjatus,

vanikuisse varjatusse,
pärgadesse peidetusse,
õitesse uputetussa,
naerusui ja särasilmi,
paelapatsi palmitsedes,
kaela helmeõilmitsedes,

kõneles: „Kuis Kalle käsib,
nõnda meiegi nõustume;
ega sa, Kübe kullake,
teisiti ei tule tahtma ?"

Kübe: Kohe Kalle kuulutagu,
mida mõeldakse mängida.

Kalle: Pole siin Kallet kedagi,

on vaid kapten Karm tõsine,
kuunari Kuuvalgusega
minemas mina matkale
Aoranda avastama.

Kübe: Kallis kapten Karm tõsine,
võta meidki Malleksega,
oma õe hellak'sega
kaasa su Kuuvalgusele.
Kalle : Kes ou kaasa tulla tahtja ?

Malle: Küllap Kübet sa ei tunne!
Kalle : Kes see nipsakas ninatark ?
Mallo: Mis? Ka kaksik-õde Mallet

tunda ! taha kapten Kalle ?!
Kübe : Ui, kai upsakaks on läinud /
Kalle: Olen kapten Karm tõsine.
(Maliele). Kui sa tuled kuunarille,
oled kokk Tookohesüü.
Malle: Hüva.

Kalle: Mitte „hüva" öelda!
Malle : Kuidas siis ?
Kalle: Vaid „käsuks, härra kapten!"

Ambla lahingus langenute matmiseks
anti Aegviidu meestele luba ja matmi
sele pidid nad minema valgete sideme
tega ümber käevarre.
Eduard Luur toimetati Aegviidust la
hingupäeva õhtul Tapale ja sakslased
saatsid mehe Tartu ülikooli kliinikusse.
Haavatud käsi jäigi buuril vigaseks.
Vabadussõjas võttis ta osa esimestest
lahingutest soomusrongi dessandis. Hil
jem pidi ta vigase käe pärast siiski ri
vist lahkuma.
Malle : Käsuks, härra kapten I
Kübe : Härra kapten 1
Kalle : Sina oled
madrus Mast.
Kübe : Jah,' käsuks, härra kapten !

Kalle: Kohe hiiva ankur,
päästa purjed!
Kübe: Härra kapten,
ma ei oska.

Kalle: Tarvis sinul

seda kõik vaid kujutella
Kübe ja Malle : Kujutella ?
Kalle: Otse nõnda,
kokk Tookohesüüa!
Malle: Härra kapten ?
Kalle: Süüa I
Malle : Käsuks, härra kapten !

Kalle: Söögem I Madrus Mast!
Kübe: Ja.

Kalle: Puri maha; möllab maru !

Malle : Ai, ai!

Kübe: Häda ! Me hukkume I
Kalle: Ärge hädaldage nõnda,
kui ma ise istun tüüril I
Juba juhin julge käega
kuunari kesk Koidukallast
avarasse Aoranda,
laeva Läikide lahesse,
Sinisüva sadamasse.

Kübe: Oi, kui ilus !

Malle: Oivaline I
Kalle: Meeskond, kobe me maandume.
Taamal näete taevatrepi.

Kübe: Malle, mingem joostes võidu!

Malle : Ju me, Kübeke kallike,

meline ja milliseis tingimusis, selgub all liha tonnaaži. Selle kindlustamiseks pole
ülearune kasutada põrsaste juures raua vit
järgnevas. >
Viimase sigadeloenduse andmeil on Jär riooli, millest on pikemat juttu olnud käes
vamaal sigade arv endise Vabariigiaegsel oleva lehe veergudel varemalt, et vältida
tasemel. Samul andmeil on Järvamaal emis põrsaste kehvveresusest tingitud surevast,
te arv tõusnud 150%, kusjuures viimase 9 mis talvel väljakantud põrsail võib tõusta
kuu jooksul tõus moodustab 67%. Kullide kuni 40 prots.
Kokkuvõttes peab ütlema, et Järvamaa
arv on sama aja jooksul tõusnud 25% ja

on võimeline täitma tema peale pandud

nõudmisi, ervestades emiste arvulise tõusu
ga. Aasta esimesel poolel sündinud s. o. kuni
6 kuuliste sigade arv möödunud aasta esi
mese poolega võrreldes on tõusnud 68%.
Nimetatud tähelepanuväärne tõus moodus
tab vaid 40% sündinud põrsaist. Puuduvaist
60% põrsaist langeb tõenäoliselt 20% sure
vuse ja 40% väljaveo arvele.
Olevail andmeil eeloleval majandusaastal

on loota Järvamaal, sarnane arv põrsaid,
mis täielikult rahuldaks suguloomade re
mondi, isevarustuse ja normi ning annaks
ülejäägi, millega võidaks varustada maa

nõud maakonna sealiha tootmisvõime suu
rendamiseks on olnud õiged, sest tootmis

võime Järvamaal pole mitte säilinud vaid
tunduvalt tõusnud, sammudes teiste maa
kondade eesotsas.

Järvamaa põllumees on äärmise püüdlik
kusega kohandunud ettenägemata kiirusega
oma seakasvatuse sõjaoludele vastavaks ja
on võimeline katma isevarustamise ja normi
40 prot. ülejäägiga, kuid temast mitteolene

vail põhjusil, nagu põrsaste surevus ja väl
javedu. Võib jääna paiguti küsitavaks isegi
konna linnade isevarustajaid põrsastega ja nõutud normide sajaprotsendiline täitmine.

Tallinnast lahkus eesti
RAD-vabatahtlike üksus
Esmaspäeva õhtupoolikul toimus Tal
linna läheduses asetspvas saksa reichs
arbeitsdiensti eesti RAD-vaba
tahtlike pidulik koosviibimine enne
nende siirdumist Saksamaale. Piduli
kust ärasaatmisõhtust võtsid külalistena
osa oberarbeitsführer Kauff mann,
Tallinna linna komissari esindaja R o ch,
Harju maavanem Männik, RAD-tradit
siooniühingu liikmeid ja hulgaliselt saksa
töökamraade. «

Kokkutulekul esinesid noortele sõ
navõttuga oberarbeitsführer Kauffmann,
Tallinna linnakomissari esindaja Roch
ja Harju maavanem Männik. Eestlas
test reichsarbeitsdiensti vabatahtlikud
lahkusid Tallinnast ööl vastu teisipäeva,
et asuda oma teenistusülesannete täit
misele Saksamaal.

jookseme, loen üks kaks-kolm ma.

Kalle : Kokk ja madrus Mast! Seis 1 Paigal!
Kübe: Härra kapten, kokk ei kuule.
Malle: Mast ei malda maha jääda.
Ära vahi 1 tõuse! tule !
Näita, et su jalg on väle I
Mis jääb Kallelgi muud üle,
teistega kui kaasa teha!

Põllumajanduse mett Tootmisosakonna poolt
ülesseatud suunad ja tarvitusele võetud abi

Saaremaa metsatöödel
1. oktoobril lõppes isevarustajate suvine
raieperiood ka Saaremaal, mis kestis kuus
kuud.

Kuressaare ja Karjalasina metskondades
töötati suvisel raieperioodil üles 7500 ruu

puumaterjali hulga. Peale surnud metsa
töötati üles lankidena 7ha metsa. Sellele
lisanduvad veel need kogused, mida raiuti

talumetsadest talupidajatega sõlmitud kokku
lepete alusel.

Suvisel raieperioodil Saaremaa ülestöö

tatud puudest on seni koju veetud enam

kui 5%.
Talvine küttepuude ülestöötamise periood
mis algas 1. okt. tõotab kujuneda elavaks.

Raiepileteid on võetud ka üsna rohkesti.
Talumeeste poolt tuleb tänavu talvel raiu
misele üldse 23.000 tihumeetrit puid. Ve
dusid on ette nähtud 131.340 riigimarga eest.

Algas sõdur-filiõpilaste iili
koolinädal
Esmaspäeval algas Tallinnas tehniline
ülikooli kursus sõdur-üliõpilastele, kus
juures pidulik avamine ja esimene loeng
toimus Estonia Kontsertsaalis. Sel pu
hul oli Kontsertsaal ehitud pidulikult
loorberipuude ja lippudega.
Tehnilise ülikooli kursuse avas Tal
linna linnakomandant kindralmajor
Scult e t u s, tervitades Tallinna kur
sustest osa võtma saabunud rohkear
vulist rindevõitlejate pere. Avasõna lõpul
lauldi ühiselt Saksa hümni.

oiimeetrit puid, missugune kogus ületab JÄRVA TEATAJA Nr. 116.
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möödunud aastal Saaremaa metsades raiutud

Eestlaste vaprust on hinnatud
Raudristidega ja Sõjaliste
Teenete ristidega

Pillimehi ja ballettmeistreid
luhaheinas

Kolme eesti rinde- kaitsepataljoni reale

vabatahtlikele on Führeri poolt annetatud
II klassi Raudristid ja II klassi Sõjaliste

Jänesekull, kellel pqle midagi ühist jäneseröövliga, vääriks hiirtehävi
tajana tõepoolest säilitamist

Teenete Ristid mõõkadega bandutidevastases
võitluses ülesnäidatud ülima sõduri vahvuse

~Järva Teatajale" kirjotaoud mag. zool. J. LEPIKSAARE)

ja sõjaliste teenete eest. Raudristi kavaleri

deks on: major Karl Norimas kaptenid El

pentsik kõnelda näoilmest, on loorkullide
sama vajalikult teatavasse maastikupilti, „nägn" ometi kuidagi erinev teiste päeva*
nagu sinitaevas suvise ja koltunud lehekate kullide omast ja meenutab enam öökulli
On olemas linnuliike, kelle kuju kuulub

mar Roo (langenud) ja Arnold Evert, ülem

leitnandid Harald Maidro ja Valter Alleri,
leitnant Erich Hoop, aseveltveebhd Richard

sügisese maastiku juurde. Mererand, näiteks, oma, kel silmade ümbrus eraldatud sama
tundub iltna kajakateta lage ja elutu, kuid suguse lõõriga.

sama võib ütelda iuhalagendikest, kui seal
puuduvad v ft 1 j a-1 o or kulli (Circus* cya
neus) iseloomustavad lennukujud. Kuigi te
da võib näha kohati tiirlemas ka viljavälja
de kohal ja leida koguni.vftljul pesitsemas,
kohtab teda sagedamini ikkagi luhas. Siin

Paat ja Heinrich Nugis, kapralid Ants Järv
ja Johann Viira, asekapralid Hermann Hai
lop, Aleksander Auga ja Peeter Herman
ning allkapralid Eduard Hunt ja Richard
Kägo. Nendest osa nimesid on juba vare

Lähedased välja-loorkulliie on kaks lõu

napoolsemat liiki, kes külastavad ajuti meie
gi ala ja juhuti siin ehk pesitsevadki, kuigi
selle kinnitamiseks läheb yaja senisest täp
semaid vaatlusandmeid.
Talle väga lähedane sugulane välimuselt

malt ajakirjanduse kaudu teatavaks tehtud.
Sõjaliste Teenete Risti said: aseveltveeb

vOib neid näha tihti isegi mitme isendi on nimelt stepi loorkull (C. macrou
kaupa korraga õhus, kuigi üksteisest eemal rus), keda on nimetatud varem ebakohaselt
ja mitte kõrget õhnavaruses, vaid ainult kõrve-loorkulliks. Selle liigi isane vanusrüüs Eestis leiduvaid loorkulle. 1. Välja-loorkull, 2. soo-loorkull, 3. stepi-loorkull ja 4. roo
väheseid meetreid ülalpool tuules õõtsuvat on veelgi heledam ning ka tema rind on
(loor)-kull. Joonis autorilt.
ja voogavat luhaheina ladvastikku. .Mõned valge. Noort ja emalindu on väga raske
sõnavad tiivalöögid, siis pikem heljolend, eraldada väljas kõrve-loorkollist. Et seda välja, kuna stepi-loorkullil jääb see nende lööb selles uuesti tuikele. Meilt lahkub ta
nagu see kuliiiistele omane, - nõnda va teha, on vaja uurida labahoosulgede ehitust. varju või ületab need ainult kuni 12 mm. jälle septembris. Eriti paeluv on ta kevadpl
ritseb ta oma saaki, uurides läbi maapinna Nimelt on välja-loorkullil ne'jal äärmisel
Soo-loorkull on oma üldlevikult rohkem keerukate lennu mängude ajal. Isane sööstub
oma all meeter meetri järele. Kõigist teis sulel siseserv tipposas järsult ahtam kui alus läänepoolseni, esinedes ka Lääne-Euroopa siis
noolena õhku, lööb seal uperpalle ja ku
test kullilifltest võimaldub eraldada loorkulli osa.
heljuiennul kergesti ta nurga all ülestõste
Stepi-loorkull on kagupoolsete steppide
tud tiivadest, kuna teised kullid hoiavad elanik ja sealt leiame ka ta õige kodumaa.
tiivad enam-vähem ühes tasapinnas väljasi Nagu see omane stepielanikele, rändavad
rutatud laiali. Allakirjutajale meenutab sel teatud aastail suured hulgad neist laiali
liselt õhuvooludes hälliv loorkull tuulestrii naabermaadesse, mistõttu näiteks 1901 ja
vivat purjekat, eest samuti nagu see, kiigub 1911. aastal on olnud stepi-loorkukall meil
ka häliiv loorkull aeglaselt küljelt teisele. kõikjal sedavõrd levinud, et oletati koguni
Loorkulli pehmesse kõhusulestiKku on ta pesitsemist siin. Pea igal aastal aga, eriti
peidetud saledad, pikad jalad, millede suh sügisrändeaegu, kohtab siin nüüdki sibul
teliselt lühikesed varbad omavad nõrku, pruuni värvirüüd kandvaid erenäolisi noor
kuid teravaid küiiniaeid. Noolkiiresti võivad linde.
need nnpsata tukkuma jäänud hiire, harvem
S o o-l oork r u 11 (C. pygargus) on teis
linnu või suurema putuka. Kahjulike hiirte test väiksem, kuid pikemate tiibadega ja

metsavöötme luhtadel. Ta talikorter asub kutab enese seejärgi maapinnani alla. Nii

gi võib pidada teda ta värvuse tõttu kaja

kaks, kuid samuti ka see, et oma valevast
rüüst olenevalt on ta pärinud kohati jänese
kulli nime. Eeltoodust on juba selge, et ta
Oma nõrkade jalgadega ei suuda teha jäne
sele mingit häda.
Noor- ja emalind on pruunid, väljaarva
tud valged sabaperad. Valge sabapera, väl

jas kaugele nähtav, eraldubki teda ja ta
paari lähedast sugulast valge rahulipuna
verejanulisest venoasliigist rnostikus roo

loorkullist, kes tähendab seal vesilindude
poegadele sama, mis kanakull kanakarjale

taluõues.

Välja-loorkulli sugulust sulisröövlist roo
loorkulliga tõendab perekonnale nime and

nud näoloor kitsas riba näoosa taga, väi

kestest erinevatest sulgedest, mis eralduvad

muust pea ja kaela sulestust, meenutades
moslemitari näole võõrastevarjuks etteripu
tatud loori. Kuigi linnu puhul võib tunduda
* Kirjutise algus vt. „Järva Teataja"
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Ader ja mõõk...
Algus 2. lehek,
lahendus mitte siis, kui seda oodatak
se. Nii oli see võimu ülevõtmise puhul.
1932. a. augustis pidasid paljud võitu
kindlaks, kuid ta ei tulnud siiski. 1933.
a. jaanuaris uskusid paljud, et peavad
läbi tegema veel pika ja raske võitlus
aja, ja järsku oli saabunud triumfitund.
Ent siiski oli ta kõike muud kui tae
va kingitus. Ta oli vaeva, töö ja usta
vuse hinnaks. Et meie kõik võitlusis
ja koormustes nii vapralt võitlesime, et
meile kunagi ei tulnud järeleandmise
mõte, et meie hingestatult oma asja
küljes rippusime, et meie säilitasime
vankumatu truuduse Führerile, siis ei
elanud meie võidu õnnestavat tundi
mitte taeva kingitusena, vaid ajaloolise
õigluse lahendusena, nõndaöelda suure
saatuse lõpulejõudmisena, mida olime
ära teeninud. Meie tegime läbi katsu
mused, mida ta meile asetas. Täpselt
nii on lugu kord ka selles sõjas. Ühel
päeval lõpeb sõda. Kes siis veel lahin
guväljal püsti seisab, sellele ulatab aja
loojumalanna loorberipärja.
Mida enam meie tänapäeval välja
paneme, seda suuremaks osutub võit.
Aeg on muutunud karmiks ja raskeks.
Meie rahvana oleme purustanud kõik
sillad oma selja taga. Tagasipöördumist
ei ole, ainult edasi. Selles veendumuses
kasvab pidurdamatult tulevane suur võit.

5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.15 Päeva
uudised. 6.30 Honunikukontsert (iilek.) 7.00
Päevauudised saksa keeles. 7.15 Muusika
line hommikutervitus (mgn. ja hp1).8.45 Päe
vauudised. 9.00 Päevauudised tsaksa keeles.
9.10 Landesdienst Ostland. 9.25 Saatepaus.

lide ringmäng. '(Ringhäälingu tantsukapell,
jnh. L. Tauts). 15.45 „Sepa õpipoiss", Knut
Hamsuni romaanist „Naised kaevul". 16.00

Mida sõdurid soovivad (ülek. Berliinist).

Vaheajal kell 16.45 Päevauudised
kava ülevaade. 17.00 Päevauudised ja saate
kava ülevaade saksa keeles. 18.00 .Mälestus

te vang", Juuli Rõõmussaare kuuldemäng.
19.00 Giuseppe Verdi õhtu (meistri 130. sün

nipäeva puhu!). Kaast.; Ida Loo-Talvari,
Jenny Siimon, alt, Jaan Haabjärv,
11.30 Väike kontsert (iilek. Münchenist). sopran,
12.15 Päevauudised. 12.30 Päevauudised sak tenor, (Ott Raukas, bass ja Ringhäälingu

suur orkester P. Karpi juhatusel). 20.00 Päe
sa keeles. 12.45 Lõunamuusika. (Riia ring vauudised saksa keeles. Ainult Tartu: 21.00
häälingu koor ja orkester Theodor Kalniši Päevauudised. 21.15 Tuhat lõbusat nooti
ja Bruno Skulte juhatusel, Ülekanne Riiast.) (hpl.) 22.00 Päevauudised saksa keeles. Järg
14.00 Päevauudised saksa keeles. 14.20 Häälte

nevalt saatelõpp.
võlu (hpl). 14.40 Sõjaradadelt. 15.00 Tuntud
marsilaule (hpl.) 15.15 „Üliöpilane kodanik ESMASPÄEV, 11. OKTOOBER 1943.

,kude ballil". Georg Sehultz-Bertrami jutus
5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.15 Päe
tus vanast Tartust (saksa keeles). 15.30 Ki vauudised. 6.30 Hommikukontsert (ülek.) 7.00

revaid helisid nädalalõpuks (ringhäälingu Päevauudised saksa keeles. 7.15 Hommi
tantsukapell L. Tantsi juhatusel, solistid kumuusika (ülek. Böömist ja Münchenist).

pärinev ja ainult arheolooge huvitav
väljakaevamiskoht. Teaduse maailmas
on aga Elefantine nimel hea kõla, sest
see on koht, kus 190 S. aasta veebruari
kuus saksa arheoloogid leidsid ühe kuul
sama papüürusekogu, mille lähemal
uurimisel selgus, et see sisaldas ka va
nima kreeka papüüruse aastast 311
või 310 enne Kristust pärineva abielu
lepingu. Ümmarguselt 2200 aasta eest
väikeses kaubalinnas kirja pandud abi
elulepingu oli Egiptuse kõrvepind
kuni meie päevini säilitanud.
Nagu nii mõnigi temataoline, laseb
ka see väike koltunud papüüruserull
meid heita pilku tolleaegsete keskmi
sest ja alamast kihist pärinevate ini
meste ellu ja olustikku. Välja arvatud
väiksemad ajahamba poolt tekitatud
kahjustused, oli see järelpõlvele nii
väärtuslik dokument samas seisukorras,
nagu ta kunagine omanik ta ühe savi
anuma hõlma oli usaldanud kokku
rullitud ja pitseeritud.
Praegu asub see vanim kreeka pa
püüros Berliini antiikmuuseumis. Tema
eriline väärtus ja tähtsus seisab selles,
et ta on oma iseloomult puhtakujuline
kreeka leping, sisaldades sõlmimise päe
va ja lepingusõlmijate nimed ja rahvuse.
Üldiselt abielulepingu" ni
me all tuntud dokument pärineb seega
tollest inimajaloo mälestusrikkast aja
järgust üle 2000 aasta tagasi, kui peale
Aleksander Suure võidukäiku suur kree
ka vaim ja kreeka kultuur levisid üle
kogu tolleaegse maailma.
Ajaloolise lepingu sõlmijateks on
Heranlaides, pärit Temnosest ja Demet
ria Kososest. Tunnistajatest on kolm sa
muti Temnosest, kuna teised on pruudi
isa oma kaasmaalaste seast valinud.
Lepingu tekst kõlab järgmiselt: „Nagu
vaba kodanik võtab Herakleides Demet
xia Kososest tema isa Leptinesi ja ema
Philotise käest oma täieõiguslikuks abi
elunaiseks. Demetria toob abielusse kaa
sa riideid ja ehteasju 1000 drahmaraha
väärtuses.. ." Siis järgneb tähendusri
kas lause: „Herakleides peab Demetri
ale kõike võimaldama, millele naisel
õigus on." Elukoha kindlaksmääramise
jätab leping noore abielumehe ja äia
ülesandeks. Viimane asjaolu võib täna
päeva inimestele kummalisena näida,
kuid tuleb meenutada, et Herakleides
kuulus arvatavasti kreeka palgasõdurite
perre ja võis seega teenistuslikel põh
justel sagedasti abikaasast eemaldatud
saada.

AMETLIKUD TEATED
Linaseemne kokkuostu

MÄÄRUS

31. augustist 1943.

Okupeeritud idaalade Riigiministri Oku

peeritud idaaladel õlgussätete andmise mää
ruse, 21. veebruarist 1942 (VBI. RMOst, lk.
11), § 2 alusel määran:
§

See, kes kasvatab lina, on kodustatud
igakordsest saagist ära andma alammäära
linaseemet, mille eest tasutakse kindlaks
määratud hindu.

82

1) Linaseemet ei või tarvitada õli val
mistamiseks ilma Riigikomissari eelneva
kirjaliku nõusolekuta.
2) on keelatud tarvitada linaseemet
söödaks.

§3
Kindralkomissarid annavad käesoleva
määruse teostamiseks vajalikud õigus- ja
halduseeskirjad. Eriti nad määravad kind
laks Riigikomissari nõusolekul § I järgi

äraandmisele kuuluva linaseemne hulga ja
äraandmise aja.

§4

Seda, kes rikub §§ 1 ja 2 eeskirja, ka

ristatakse, kuivõrd ei ole määratud raskem

karistus, Avaliku majandamise, hinna ku
jundamise ja hinna järelevalve kohta käi

vate eeskirjade rikkumise korraldustrabvide

ja muude abinõude määruse, 13. juulist
1943 (VBIRKO lk. 104) järgi.

§õ
rist 1942 (VBIRKO lk. 159) kaotab kehti
vuse.
§6

Linaseemne kokkuostu määrus 21. oktoob

Käesolev määrus jõustub 1. sept. 1943.
Riias, 31. augustil 1943. a.
Ida-aia riigi komissar
ülesandel
Matthiessen.

TEADAANNE
Eesti Majanduskoja Käsitööstuse Pea
osakond on vabaks andnud .Järva piirkon
nas töötavatele registreeritud kingseppa
dele ja ortopeet-mehaanikuile piiratud
kogus kingsepapigi. Avaldused esi
tada Paide Tööstusliku Kutseoskuse Ameti
nimele Paides, Tallinna t. 58 hiljemalt 13.
oktoobriks.

Järva piirkonna ühenduse esimees.

Surma läbi lahkunud endist Vodja
Tööjuhatajate- ja Aianduskooli juha
tajat, Paide vallanõunikku ja selts
konnategelast

agr. Andrei Toome t
mälestavad

Järva maavanem,
Maavalitsus ja
Maakoolivalitsus.
Paide vallavalitsus.
Abitööteenistuslased Paidest.

Järva Noorte Malev.
Vodja Tööjuhatajate Aiandus
kooli õpetajad, õpilased ja tee

nistujad.
Vodja r.-mõisa pere.

Viisu r.-mõisa pere.

Imestamisväärse asjalikkusega mää
rab abieluleping kindlaks ka igasuguse
tepaus. 11.30 Armsad head tuttavad (mgn.) abielurikkumise tagajärjed. Muuseas VODJA PÕLLUNDUS- JA KARJATALITA
12.15 Päevauudised. 12.30 Päevauudised saksa määrab leping kindlaks : „Kui Demetria
JATE KOOLIS algab õppetöö 18. okt. s. a.
keeles. 12.45 Lõunamiiusika (Elvira Heber peaks tabatama mõnelt halvalt ja tema Õpilasteks võetakse vastu algkooli hariduse
)ein Eriks Hksi šrammelkvarteti saatel, meest häbistavalt teolt, peab ta kõik ga noori. Põllunduskoolis kestab õppetöö 2
Riia ringkonnapolitsei puhkpilliorkester kaotama, mis ta abiellu kaasa tõi. Kol talve ja Karjatalitajatekoolis kolm talve
Janis Rabe juhatusel ja Riia ringhäälingu
kuud. Karjatalitajatekooli astuda soovijailt
tantsukapell Arnolds Korneliuse juhatusel ja me mehe juuresolekul, keda mõlemad nõutakse 2 aastat kohta karjanduse alal tööta

ja hpl). Vaheajal kell 16.45 Päevauudised. 8.45 Päevauudised. 9.00 Päevauudised saksa
17.00 Päevauudised ja saatekava ülevaade keeles. 9.10 LandesdienstOstland. 9.25 Saa
saksa keetes. 18.00 Noortele: „Ikka, ikka lõu

na poole! ..." Bengt Bergi raamatust „Kur
gedega Aafrikasse". 18.10 Eesti laule (hpl.)
18.30 Aja kaja ja saatekava ülevaade 19.00

Meie, rahvussotsialistid, ei ole selles het Muusika (ülek.) 19.15 Rindereportaaže. (ülek.,
kegi kahelnud. Nagu meie enne võimu saksa keeles). 19.30 Muusika (ülek). 19.45
Ringhäälingu-ringvaade (ülek., saksa keeles).
ülevõtmist ikka ja alati oma poolehoid 20.00
Päevauudised saksa keeles. 20.15 Rah
Ülekanne Riiast. 14.00 Päevauudised tunnustavad, peab Herakleides tõestama,
jatele rõhutasime, et ühel päeval saabub valikke viise (Külakapell ja heliplaadid). hpl).
saksa keeles. 14.20 Süite ja serenaade (ring mida ta Demetriale ette heidab. Herak
õnnistatud tund, nii võime meie seda 21.09 Päevauudiseid. Ainult Tartu. 21.15 Jah, häälingu tantsukapell, juh. VI. Sapošnin.
tänapäeval saksa rahva ees ikka uuesti kui muusikat poleks (hpl.) 22.00 Päevauu 15.30 Saade perenaistele. 16.00 Muusika pä leidesel ei ole õigust mõnda teist naist
dised saksa keeles. Järgnevalt saatelõpp.
korrata.
rastlõunaks Ringhäälingu suur orkester, juh. koju tuua ja ta ei tohi ka mõne teise
P. Karp). 16.45 Päevauudised. 17.00 Päeva naisega lapsi saada ega ühelgi tingimu
Nagu tol korral, nii oleme ka nüüd PÜHAPÄEV, 10. OKTOOBER 1943.
uudised ja saatekava ülevaade saksa keeles. sel Demetriale midagi halba teha. Kui
kindlasti veendunud, et meie võidame,
5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.15 Hom 17.10 Eesti ajaviitemuusikat (Ringhäälingu
sest see on ajaloo loogika, sest et kõr mikukontsert (ülekanne ja dpi). 7.00 Päeva suur orkester P. Karpi juhatusel). 18.00 Vest peaks selguma, et ta midagi niisugust
gem saatus seda tahab, sest et meid ei uudised saksa keeles. 7.15 Päevauudised. lus raamatukapi juures (40): Kirjanduse teeb, peab Herakleides Demetriale tema
ja uutest raamatutest. Käsikiri kaasavara tagasi andma ja peale selle
saa viia ühelgi teisel teel kui ettekirju 7.30 Põllumeestele : Maanalsnoorte õppimis ülesannetest
kodumajanduskooles 1943-44. a. Marta Sillaots. 18.20 Koorilaule (hpl). 18,30 veel maksma 1000 hõberaha suuruse
tatul ja sest et ilma meie võiduta aja võimalusi
(Kutsehariduse osakonna vanem inspektor Aja kaja ja saatekava ülevaade. 19.00 Loen
lugu oleks kaotanud oma mõtte. Ja mõt Liidia Roger). 7.45 Väike hommikuviis (mng. gutesari „Meie armee" (ülek., s. keeles. trahvi." Lepingu maksvuse kohta on
ja hpi.) B.3oHommikuhardusc „01gu kiidetud 19.15 Rindereportaaže (ülek., s. keeles). veel öeldud, et see on maksev kõikjal
tetu ei ole ajalugu mitte.
19.30 Muusika (ülek.) 19.45 Poliitiline loeng ühesuguselt.
Võib olla, et meie peame enne läbi kõik, mis karastab kõvaks". 8.45 Landes (ülek.
s. keeles.) 20.00 Päevauudised saksa
Muinasteadus ei ole suutnud midagi
tegema veel raskeid ja karme katsumusi. dienst Ostland. 9.00 „Pärinud mida isadelt keeles. 20.15 Saksa sõduri tund. (Tantsu
sa, väärib, et seda omada". Saksa hommi
Mida lähemate tuleb otsus, seda dra kusaade. 9.40 Kenad palad, mis meid rõõ viise. Mängib Ringhäälingu tantsukapell VI. muud mõlema abielupartneri saatusest
maatilisemaks ja ohtlikumaks muutub mustavad (hpl). 10.00 Päevauudised saksa Sapošnini juhatusel). 21.00 Päevauudised. kindlaks teha, sest üheski antiikaja üri
keeles. 10.10 Serenaad pühapäeva-faommi Ainult Tartu. 21.15 „Mulgimaa". Sõ"alis-muu kus ei kerki nende nimed euam esile.
see sõda.
(hpl.) 10.45 ,Mulgimaa". Sõnalis-muusi sikaline saade. Käsikiri: S. Sinimets (Heli
Aga ühel päeval lõpeb ta viimase kuks
kaline saade. Käsikiri: Salme Sinimets. 11.30 ülesvõte 10. X 43, mgii). 22.00 Päevauudi Nii ei teagi me, kas oli nende elu õn
nelik või lasusid varjud nende ühise
suure närvi- ja jõuprooviga. Siis puru Forellide kvintett (hpl). 12.15 Päevauudised. sed saksa keeles. Järgnevalt saatelõpp.
elu kohal. Meile aga võimaldab see va
neb järsku eesriie meie aja mõistatuse 12.30 Päevauudised saksa keeles. 12.45 Lõu
Terrorirünnak Pariisile
nim ja tuntuim abieluleping heita pilku
ees ja avaneb uue maailma pilt. See namuusika (Ringhäälingu tantsukapell L.
ja hpl). 14.00 Päevauudised
Pariisist. 4. okt. (DNB). Anglo inimeste ellu, kellest meid lahutab roh
on üleva ja ilusa rahu maailm, kuhu Tautsijjuhatusel
saksa keeles. 14.15 Landesdienst Ostland. ameerika pommitajad teostasid pühapäeva
meie astume julgel sammul sõja veri 14.30 Lastele: „Robinaon rätsepa majakeses", pealelõunal jällegi terrorirünnaku Pariisiie kem kui kaks aastatuhandet.
sest maailmast.

kapralid Robert Otman, Eduard Vase. Johan
nes Tigane. Hans Järv, Aksel Keert, Richard

Väikeselt Niiluse saarelt leitud suure ajaloolise väärtusega dokument

Iga hektaari kohta tuleb anda keskmiselt 128 kg. linaseemet
Linaseemne kokkuostu teostamis
Müüginorm tuleb vallavanematel hil
määruse kohaselt, nais avaldatud Põllu jemalt 25. oktoobriks allkirja vastu iga
majanduse Keskvalitsuse juhataja poolt, le talupidajale-linakasvatajale teatavaks
on kõik linakasvatajad kohustatud 1943 teha ning kanda sisse talundi põhiraa
aasta saagist ära andma iga lina kasvu matusBe, kusjuures tuleb ära märkida
pinna hektaarilt keskmiselt 128 kg. lina müüginorm kilogrammides, müügikoht
seemet. Olenevalt toodangu kõrgusest ja tähtaeg, samuti kohustus, et iga lina
võib Turukorraldusvalitsus üksikute kas kasvataja on kohustatud puhastama ja
vatuspiirkondade kohta määrata sellest hoidma 1944. a. külviks tarviliku lina
keskmisest normist kõrgemaid või ma seemne ja võtma teatavaks, et linaseem
dalamaid norme, kuid sääraselt, et üle ne söötmine loomadele on keelatud.
eestiliselt antud keskmine norm täitub.
Linaseemne kokkuostmist teostab
Kohustuslikud linaseemne müüginormid K. K. „ Estonia" tema poolt volitatud
peavad olema , täidetud hiljemalt 31. kokkuostupunktide kaudu ning müügi
märtsiks 1944. a.
korral tuleb linaseemnemüüjal esitada
Valdadele määratud linaseemne müü kokkuostupunktidele talundi põhiraamat.
ginormid teevad teatavaks maakondade Kohuslike müüginormide katteks müü
põllumajandusametid hiljemalt 15. ok dud linaseeme peab vastama kokkuoste
toobriks s. a. Valdades toimetavad lina tavate linaseemnete kvaliteedi nõuetele.
seemne müüginormi jaotamist komisjo Müügipreemiaid antakse ainult siis, kui
nid, mille koosseisu kuuluvad valla linaseemne müügi norm on täidetud hil
vanem eesistujana, valla põllumajandus jemalt 31. jaanuariks 1944. a.
Need linakasvatajad, kes pahatahtli
juht alalise kaasistujana ja arutusel ole
va talundi piirkonna põliumajandusjuht kult jätavad tähtajaks täitmata lina
teise kaasistujana. Kontrollimise ning seemne müügikohustuse, langevad karis
nõuande eesmärgil jälgib komisjoni tööd tuse alla.
naaberpiirkonna põliumajandusjuht.
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Arnold Otsmas, Leopold Sinijärv, Gustav
Vaga, Valter Hansen, Jaau Mundra, Mart
Vase, Kalju Rämmal ja Karl Noorhani, all

2200-aastane abieluleping

Linaseemne kohustuslikud normid tule
vad täita 31. märtsiks 1944. a.

RAADIO

ral Viljo Haavisto, asekapralid Arvo Raidal,
Johannes Noormägi, Gustav Kiljak, Manival
de Tamm, Aleksander Tomson, August Roos,

teistest kaugemal, troopikalises Aafrikas, ku kordab ta seda mitu korda järjest, kusjuu Opman, Ilmar Paabu, Otto Stoltsen, Jüri
na teised liigid lepivad Vahemere maadega. res lennumängu saadab kõlav kisa. Ta pesa Kaude, Anton Schmidt, Harald Aidla, rea
Välja-loorkull ilmub meile aprilli algul, asub, nagu kunagi õigel luhaelanikul, rohu mehed Edgar Kalde, Eduard Parm, Leon
millal ta eluala lumevaibast vabaneb ja elu mättas, olles koostatud peamiselt rohukulust. hard Harju ja Johannes Jänes.

Ei ühtegi otsustava tähtsusega aja
loolist
sündmust ole meile järele jät
arvuka i hävitamise tõttu ei pruugiks me saledam. Ka tema vana isalind on valda
panna sellele kullile surmasüüks mõnd ju valt valev, kuid ta tiiba ehib erilise liigitun nud Egiptuse linna Elefantine nimi, mis
huti tapetud lindu või selle poega. Peaksi nusena must põikvööt ning ta alakehal lei samanimelise Niiluse saare lõunatipul
me püüdma teda pigem säilitada kui kodu duvad tumedad jutid. Noori ja emalinde eral asetsevana oli kunagi tähtsaks kauba
maa maastiku ehet. Ilus on seejuures eriti dab kahest eelmisest, valge sabaperaga lii
vana isalind peaaegu üleni valge, tiibade gist, kindlasti eeskätt see, et esimesel laba linnaks Egiptuse ja Etioopia vahel. Tä
otsad mustad. Ta lähemal vaatlemisel mär hoosulel siseserva ahenduse algus ulatub napäeval on ta samasugune varemete
kame küll, et puhtalt lumivalge on vaid sa tunduvalt väikestest katvatest sulekestest väli kui nii mõnigi teine minevikust
bapera ja keha alapool kuni rinnani. Rind,
pea ja mun üiapooi on sinihallid, meenuta
des kajaka värvust. Poie siis ime, et mõni

lid Emil Vuks, Leo Potrai, Johannes Tem
mer, Arvi Reinsalu ja Boris Teresmaa, kap

Peeter Roseggeri jutuke. 14.45 Rõõmus he- ja lendasid üle Pariisi kagu piirkonna.

mise tõendi esitamist.

Sooviavaldused ja järelpärimised koos

tunnistustega saata koolijuhatajale aadressi):

Vodja ag. Koolijuhataja.
TOOMA PÕLLUTÖÖ- JA MAAPARANDUS
KOOLI on uute õpilaste vastuvõtmine ala
nud. I. klassi võetakse meesõpilasi, kes

lõpetanud 6. kl. algkooli ja vähemalt 15 aas
tat vanad. 11. klassi võetakse põllunduskoo

iide lõpetajaid (meesõpil.) Kool valmistab
ette oskustööjõude maaparanduse, turba

tootmise ja rohumaade alal. Õppetöö algab
18. okt. s. a. Kooli juures tasuta korter, küte
ja valgustus. Ühistoitlustus umbes RM. 15—
kuus (natuuras ja elatistarbeaiuete-kaartide
alusel). Õppemaksu ei ole. Sooviavaldused
koos hariduse- ja perekonnaseisu-tunnistuse

ga saata koolijuhataja nimele, aadressil:
Vägeva p-ag. Telefon: Rakke 47-a.

Koolijuhataja.
Toimetuse kõnetunnid igal tööpäeval kella

B—l 2, talitus avatud igal tööpäeval kella

8—17.30, laupäeval kella B—l3-ni. Kehtivad

kuulutuste hinnad: o—nr. 1 ja R—nr. 1.
Aadressi muutmine 20 penni.
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