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Stalini kohtunõunikud

Pripeti suudmes hävitati 2 nõukogude

Need, kes Stalinit peavad ikka veel
kiskjaks hundiks, on neil päevil pida
nud alla neelama uue, rabava vastu
tõenduse. Stalin on ametisse seadnud
vormirõivastust kandvad kohtunõunikud
ja tegelikud riiginõunikud. Seekord ei
ole see kahtlemata mitte tehtud üle
peakaela, nagu see oli püha sünodi
ametisse seadmisega ja Sergiuse nime
tamisega „kogu N.-Liidu patriarhiks."
Ei, seekord võib näha, kuidas Kremlis
jõutakse mitte rutates uute korraldus
teni, kuidas usaldusväärseis ringkonnis
uuritakse isakese tsaari vanu auastme
te nimestikke ja vormikujutusi ja kui
das siis tuldi rahulikus organiseerimis
töös järgmistele tulemustele. Nüüdsest,
peale on Nõukogude Liidus olemas te
gelikud riiginõunikud, kolm klassi riigi
nõunikke, ülemkohtunõunikud, kohtu
nõunikud, alamkohtunõunikud ja kolm
kategooriat juriste. Need „nõunikud"
(palun rnittj vahetada 1918. a. N. Lii
duga) kannavad auastme je tiitli koha
selt 15 —l6 cm. pikkuseid ja 4—4,5 cm
laiuseid õlakuid. Peale selle kannavad
nad kullatud nööpe ja auastme koha
selt õlakuil hõbedasi või kuldseid nöör
punutisi. Et õlak oleks täiuslik, kanna
vad nad pääle selle veel kuldseid viie

Riik, kus on olemas tõelised riiginõuni
kud, ja kohtunõunikud, ning õlakuist
kuldnööpidest ja tärnidest niivõrd pee
laskurdiviisi ja soomusbrigaad
nelt häälestatud skaala, ei tohiks sugu
gi nii halb olla, nagu seda pidevalt
püüavad kinnitada pahatahtlikud vaat
Seejuures loeti 3500 surnut ja saadi 2000 vangi,' vaenlane kaotas 200 suurtükki ja suurel
lejad. Esimesel pilgul ilmneb juba, et
see on korra- ja tsivilisatsiooni riik.
hulgal teisi raskeid ja kergeid jalgväerelvi
On tõesti kahju, et see tervitatav
Führeri peakorterist, 18. okt. Sõjajõudu
korraldus
tuleb nii hilja. Katõni ja Vin
de ülemjuhatus teatab:
nitsa
ohvrid,
kümned tuhanded Tallin
Põhja pool Asovi merd tõrjuti tugevad
nast, Riiast ja Kaunasest vägivaldselt
jalaväe- ja soomusjõudude rünnakud.
küüditatud inimesed oleksid kindlasti
Edela pool Krementshugi seisid meie
väed kogu päeva jooksul rasketes tõrjevõitkandnud oma saatust palju suurema
Instes ründavate tagavate vaenlase jõudu
kannatlikkuse ja alistuvusega kui nad
dega. Seejuures hävitati eile 43 vaenlase
oleksid „süiidi mõistetud" kuldseis õla
tanki.
Oks kindral leitnant Hossbachi juhtimi
kuis, nööpides ja tärnides säravate tõe
sel seisev saksa soomuskorpus ajas 2- nä
liste riiginõunike, kohtunõunike ja alam
dalastes võitlustes nurja ühe hädaohtliku
kohtunõunike poolt. Kes võiks siis kõ
vaenlase läbimurru Pripeti suudmes ja hä
neleda veel mõrvast või vägivaldsest
vitäs vasturünnakuga kaks vaenlase küti
diviisi ja ühe soomnsbrigaadi. Vaenlane
küüditamisest, kui täies hiilguses esi
kaotas 3500 loetud surnut, peaaegu 2000
nev tegelik riiginõunik kirjutab tuntud
vangi, 200 kahurit ja suure hulga tanke,
dokumendile „riigivaenlane" alla oma
soomnspüsse, granaadiheitjaid ning muid
hoogsa ja ametliku traditsiooni kohaselt
raskeid ja kergeid jalaväerelvi.
väänatud allkirja. Kutusovi ja Suvorovi
Rinde kesKosas jätkasid nõukogud loo
de pool Tshernigovi, samuti ka lääne pool
ordenite, samuti tsaariaegsete õlakute
Smolenskit oma korduvaid iäbimurrukat
sisseseadmisega
punaarmees ja punase
seid ja ründasid tugevate jõududega lõuna
sünodi ellukutsumisega, pole mingit
pool Weiikije Lukit meie positsioone.
Vaenlane tõrjuti kõikjal raskete võitlustega
kahtlust, et Stalin tahab teha oma rii
ja omapoolsete otsustavate vastulöökidega
ki „salongivõimeliseks." Seepärast on
nurkseid tärne erinevas arvus, I—3-ni1—3-ni
tagasi, kusjuures kohalikud sissemurrud
ka oodata, et NKVD nimetatakse üm
rifvitati.
ja mitmesuguses suuruses, 16—18 mm-ni.
ber ohraanaks ja võtab kasutuseks
Kindral-leitnant Schlemmeri juhitud sak
si 134. jalaväediviis väärib oma väljapaist
Peab möönma, et sellega on astutud mitmes suuruses kuldsed kuklalasukuu
va hoiaku tõttu võitlustes kirde pool Home
lõplik samm Nõukogude režümi seni lid, et täiae viia tõeliste riiginõunike
iit erilist tunnustust.
Saksa ' sõdurid pihta! Päevi on kestnud marssimine mööda iolmuseid teid olemasolnud vigade kõrvaldamiseks. kohtuotsuseid.
Lõuna-ltaalias tekkis ainult rinde lääne
(PK.-sõjakivj. Kirsche. Wb.)
ja kesklõigus mõningates kohtades koha
likke võitlusi. Angio-ameerika jõudude eda
Möödunud ööl heitsid mõningad vaen
„Kuningat" kanti nagu last
situng Volturno sektoris tõrjuti tagasi.
Kantaatide võistlus „Kalevipoja" teks
Eelmiste päevade võitlustes võtsid meie lase lennukid vähesel arvul pomme riigi
Roomast,
18. okt. (DNB). Endine ku
Mksused vangi mitu sada inglast ja põhja lääne- ja põhja aladele.
ninga ja kroonprintsi, kui ka Badoglio põ
tidele
ameeriklast.
Meie õhujõud ründasid eile päeval ja genemise kohta kuuleb „Regime Fascista"
Saksa võitluslennukid saavutasid vahe öösi hea eduga üksik eesmärke Lõuna-In ühelt pealtnägijalt järgmisi üksikasju. Ree
Riiklike ja rahvuslike tähtpäevade puhul märgusõnaga „Kantaatide võistlusele". Käsi
mere idaosas pommide täistabamusi ühele giismaal, eriti Londonis. Üks lennuk ei turid sõitsid Roomast esmalt autos Grecchios
pöördunud tagasi.
vaenlase ristlejale.
se, kus nad ööbisid Hovino hertsogi lossis. toimuvail pidulikel sündmusil, laulupidustu kirjad tuleb esitada anonüümselt, varjuni
Vaenlane ründas tulemusteta
Enamlaste läbimurrukatsed Krementshugi, Kiievi, Tshernigovi, Smo
lenski ja Velikije Luki piirkondades aeti nurja

9. sept. hommikul jätkasid nad sõitu Ortonas sil, kontsertidel jm. ettekandmiseks sobivate
se, et jõuda ühe torpeedopaadi pardale ja lühemate kantaatide saamiseks «Kalevipoja"
sellega inglaste juurde pääseda. Viktor Ema tekstidel korraldab E. 0. Rahvakasvatuse
uueli kandis seejuures üks karabinjeeri haupt Peavalitsus kandaatide I»võistluse järgmistel
manu nagu last pardale. Tõelikult sõdur tingimustel:
lik pilt!
Kantaat olgu sisuliselt rahvuslik-heroiline,
loodud eesti rahvuseeposest «Kalevipojast"

võetud tekstil. Teksti valikul on lubatud
Jaapanlased uputasid mitu
teostada «Kalevipoja" värsside järjestuse
vaenlase laeva
de tugevad rünnakud. Neist võitlusist võt
muutmisi, vahelejätmisi, lühendusi ja sisse
Idas jatkab vaenlane oma rünnakuid se sid kiired Saksa võitluslennukid mõjuvalt
Toki o s t, 18. oktoobril (DNB). Vas lülitus!. Kantaadi ettekanne kestus olgu
niseis raskuspunktides. Eriti vihased võitlu osa. Capua juures järaletuugiv vaenlane võe
2 minutit. Ta olgu tehniliselt meie
sed käivad veel kagu pool Kremeutšugi, kus tl kirde pool liuna hoogsa vasturünnakuga tavalt keiserliku peakorteri teatele, ründa B—l
keskmiste võimetega segakooridele jõukoha
•enamlased pärast ägedat suurtükiväe ette vastu ja paisati veriste kaotustega tagasi. sid jaapani mere leunuväeüksused 15. okt.
ne ja saadetav sümfoonilise või puhkpilli
valmistust alustasid tugevate jõududega rün Rindelt Lõuua-Apenniinides ja Põhja-Apuul vaenlase transportlaevu Buna lahes (Uus orkestri
poolt. Koori osas tuleb võimalikult
nakut. Ka mõlemal pool Kiievit, loode pool ias ei teatatud nimeimväärsest võitluste Guinea), kusjuures uputati 4 suurt trans hoiduda pikemaist häälte jagunemisist. Kui
portlaeva ja vigastati üht keskmises suu
Tšernigovit, edela pool Smolenskit ja Veli gevuaest.
ruses transportlaevu, mis põlema süttis. Jaa kasutatakse sooloosi, siis solistide arv ärgu
Führeri peakorterist, 16. oktoobril,
Sõjajõudude ülemjuhatus teatab:

kije Luki ruumis teostas vaenlane tugevate
lennukiüksuste toetusel oosi läbimurrukat
eeid. Need löödi kõikjal vihastes lähivõitlus
tes või otsekohe alga vai l vasturünnakul!
tagasi.

üleolevate Inglise ja Põhja-Ameerika jõudu

na see ei ole leidnud ei juutide ega ka

araablaste poolehoidu, seega võidavat Valge

raamatu poliitikat igat ajal „legaalsel teel"

et massipalverSnnakus üle anda president

Inglased ei usu Nõukogude
sõjateateid
Berliin, 16. 10. Inglise kommunistide
on igasuguse õiguse pilge, kui kõigist rah häälekandja „Daily Worker" kaebab selle
vaist ainult juutidele puudub vaba sisse üle, et Churchil! ei tõstnud oma viimases
RooseveltMle palvekirja, milles nad nõua

vad, et USA president teataks Briti valitsu
sele, et ameeriklased on veendunud, et see

da midagi muud kui tühiseid lubadusi. Pa
lestiina juudi ajakirjandus selgitab juba
üsna avalikult, et Valge raamat ei ole

Nõukogude rünnakud tõrjuti

kohuslik Inglismaa poliitikale Palestiinas,ku

Rabide kogu 500 juhtivat tegelast saabus 3 muuta, endasmõistavalt ainult juutide kasuks
milj. ameerika juudiesindajana Washingtoni,

pääs Palestiinasse ning et kõik ameeriklased
hellitavad lootust, et Palestiina väravad ava
takse kõigile neile Euroopa juutidele, kellel
õnnestub pääseda Euroopa surmalõksust.
Palestiina araabia ajakirjanduses kuhju
vad üleskutsed Briti valitsusele ja mandaat
-valitsusele Jeruusalemmas „valge raamatu
Poliitika", mis näeb ette juutide sisserända
mise lõpetamise 1. aprilliks 1944, tegelikuks
teostamiseks. Hoolimata neist manitsusist
on inglise mandaatvalitsus seni hoidunud
igasuguse seletuse andmisest „valge raama
-tu-poliitika" jätkamise suhtes. Niisiis koge
vad araablased, et ka see nii suure žestiga
lavastatud „valgeraamatu poliitika" ei tähen

seisu kinnitab Rahvakasvatuse Peavalitsuse

juhataja. Võistlusest osavõtja ei või kuulu
da žüriisse.

Parimaile kantaatidele on ette nähtud
111 500 rmk. Žürii võib kas kõik auhin
nad või osa neist jätta välja andmata või
liita mõned auhinnad, jagades need võrd

auhinnad: I auhind 1000 rmk., II—750 rmk.,

selt mitme osavõtja vahel. Žürii otsus kuu
lub Rahvakasvatuse Peavalitsuse juhataja
kinnitamisele.

Auhinna vääriliseks tunnustatud kantaa

tide autorid võivad ise seadida saateosa
sümfoonilisele ja paralleelselt puhkpillior
Elba saare juures uputasid Saksa trans pani lennukeid ründasid 100 vaenlase len ulatagu üle kahe.
Kantaatide käsikirjad, segakoori ja solis kestrile E. Lauljate Liidu poolt määratud
portlaevad iibe vaenlase kahurkiirpaadi ja nukit. Ägedais õhuvõitlusis tulistati alla
Kui autor loobub orkestreerimi
tulistasid teise põlema.
14 vaenlase lennukit. 15 Jaapani lennukit, tide osa ühes saate klaveriseadega tuleb tähtajaks.
sest, siis laseb Eesti L. Liit teostada orkestree
millistest osa eesmärkidele sööstsid, läks saata hiljemalt 15. jaanuariks 1944 Eesti rimise vastaval asjatundjal, kelle isiku suh
Sõjalaevastiku julgestusjöud uputasid
Lauljate Liidule Tallinnas, Estonia pst. 11, tes arvestatakse autori soove. Orkestreeri
möödunud öö! Hollandi ranniku ees ühe kaduma.

Lõuna-ltaalia rindel tõrjusid meie etteniJiutatud võitlusgrupid Campania tasandikul Inglise kiirpaadi.

USA juudid nõuavad
Palestiinat

mega varustatult. Sama varjunimega mär

gitud kinnises ümbrikus leidugu autori ni
mi ja aadress.
Käsikirjad vaatab läbi žürii, mille koos

«lamkojakõnes küllaldasel määral välja pu
naarmeed. Lehe sõjaline kirjasaatja vihjab

pahaselt asjaolule, et rida sõjaväelisi ring
kondi Inglismaal ja USA-s usub rohkem

Saksa ülemjuhatuse teateid kui Moskva in
formatsioone. Eriti on omaks võetud Saksa
seisukoht, kritiseerib „Daily Worker" edasi,
mille kohaselt kogu sakslaste taandumisüi
kumine idas on toimunud täiesti kavakind
lalt.

Fashistlik-vabariiklik partei
lõplikult moodustatud

Lõuna-Itaalias ründas vaenlane Volturnost tagasi tõmmatud võitlus
eelposte

mise eest maksetakse eritasu "kokkuleppel
orkestreerijaga väljakuulutatud tasumäärade
alusel.

Auhinnatud kantaatide esimese trüki
eesõigus kuulub Eesti Lauljate Liidule.

Trüki honorar maksetakse kehtivate normi
de alusel. Kõik muud õigused jäävad auto

Führeri peakorterist, 17. okt. Sõjajõudu jooksul vaenlase rünnakud tagajärjetuiks. rile.
Auhindamata jäänud kantaatide käsikir
Loode pool Tshernigovi ja lääne pool
säilitatakse Eesti Lauljate Liidus ja au
15. oktoobril teatatud Zaporoshje silla Smolenskit kestavad rasked võitlused ~ala jad
nemata ägedusega. Raskes tõrjevõitluses torid võivad need tagasi saada kolme kuu
pea evakueerimine toimus kavakohaselt takistati
vaenlase igasugust edu. Nõukogud jooksul pärast võistluste lõpptulemuste väl
suure taandumisliikumiße raamides Idas.
jakuulutamist.
Juhtkond ja väed osutasid selle liikumise kandsid seejuures raskeid kaotusi.
B. Meret
Mujal idarindel leidsid aset ainult koha
teostamisel väljapaistvat tublidust ja kõik
Rahvakasvatuse Peavalitsuse juhataja
relvad, sõjamaterjal, varustus- ja toitlusma likud võitlused vähemas ulatuses.
Lõuna-Itaalias ründas vaenlane rinde lää
terjal viidi üle vaenlase poolt õhust ja nelõigus
meie Volturnost tagasitõmmatud
maalt tulistatud Dnjepri sildade tagasi. Eri
Kindralfeldmarssal von Rund
line osa langes kõigi sõjaliselt tähtsate sea võitluseelposte. Capua ruumis ja Campo
siedt inspekteeris Prantsuse
bassos
tekkis
seejuures
ägedaid
võitlusi.
deldiste lõhkumisel, jõe ületamise teostami
vaenlase rünnakud Vahemere ranniku kaitseseadel
sel ja Õigeaegsel ning mõjuval tammide Vahelduva tugevusega
sissemurdnud anglo-amee
d isi.
ja kõigi sildade õhkulaskmisel pioneeridele.
rika jõud tõrjuti öise vastulöögiga. Teistest
Berliinist, 15. 10. (DNB). Kindral
Mõlemal pool Melitopoli tõrjuti eile tu rindelõikudest teatatakse tugevnevat kahur
feldmarssal von Rundstedt vaatas neil päe
gevad nõukogude rünnakud ja hävitati vas väe- ja luureüksuste tegevust.
üksikasjaliselt üle kindlustusseadeldisi
turünnakuga vaenlase võitlusüksust. See
Vahemere idaosas ründasid võitlus- ja vil
juures võtsid meie väed 648 vangi ja said sööstvõitluslennukid hea eduga üht vaenla Prantsuse Vahemere rannikul. Kuudepikkuse
de ülemjuhatus teatab :

saagiks 50 kahurit.

se saaretugipunkti.

Ijj Ka teistes kohtades jäid Dnjepri kesk-

Britannias.

töö abil on Alpide ja Püreneede vahel ker

Vähesed vaenlase häirimislennukid len kinud tugev tõrjeliin, mille võitlusvalmidu
Kagu pool Krementšugi jätkasid nõuko
ses ja löögijõus võis feldmarssal isiklikult
Roomast, 16. 10. (DNB). Nagu fashistlik gud ka eile oma läbimurrukatseid koonda dasid möödunud ööl üle riigi läänealade ja veenduda.
vabariikliku parlei peasekretär Pavelini tea tud jõududega. Need tõrjuti rasketes võit põhjustasid mõningate pommiheitudega vä
olulises osas tagasi. Kohalikud sisse heseid tulikahjusid.
tab, lõpetati uute liikmete vastuvõtt par lustes
murrud riivitati. Üie 120 soomusmasiua hä
Saksa võitluslennukld pommitasid möö
teisse 15. oktoobril.
India näljahäda Churehillile
vitati seejuures.
dunud ööl uuesti üksikuid eesmärke Suur-

Itaalia välisamet korraldatakse
ümber
Milanost, 16. 10. (DNB). Duce võttis

piinlik teema
Genfi st, 16. 16. (DNB). Ainult opositsi
ooni raske surve järele olevat Churchill,
nagu teatab„Daiiy Herald", järele andnud,
et diskussioon India näljahäda üle võiks
toimuda veel alamkoja praegusel istungjär

gul. Churchill on tahtnud kogu küsimust

kolmapäeval vastu välisasjade riigisekretäri,

novembris toimuva järgmise istungjärguni
edasi lükata, ent pidi paljude inglaste soo
vil siin järele andma,keda ei rahulda India
ministri Amery seletused sealse näljahäda

krahv Mazzolini, kes andis talle aru Itaalia
välisamet! ümberkorraldamisest. Mõningate
Itaalia diplomaatlikkude esinduste ülemine
kuga Badoglio reeturvalitsuse poole on isik
likud muudatused saadikute kohtadele vajali

kohta.

kud.

mis lasti käibele Kiridral Führeri kink Ungari riigijuhile
Jaapani sõjaline valitsus Fili Uus postmark,
Budapestis t, 16, 10. (DNB). Führer
kubermangus (Wb.)
piinidel lõpetati
kinkis Ungari riigijuhile, admiral Nicolaus
von Horthvle tema 75. sünnipäeva puhul
T o k i o s t, 14. 10. (DNB). Jaapani valitsus
Raske raudteeõnnetus
jahtlaeva. Laev anti riigihoidjale laupäeval
avaldas 14. oktoobril seletuse, mille järel
suuradmiral Raederi poolt üle.
lõpetati Filipiinide iseseisvaks kuulutamise
Hispaanias
puhul seal Jaapani sõjaline valitsus.

M a d v i d i s t, 16. 10. fDNß).Baiza-Alme
Jaapanlaste väed tungivad
ria liinil, umbes 70. klm. kaugusel Grana
Itaalias vahistati fashismi
edasi
dast, juhtus raske raudteeõnnetus. Ühe rei
reetjaid
sijaterongi kolm viimast vagunit libises
Shanghaist, 18. okt. (DNB). Vasta
Bernis t, 13. 10. (DNB). Nagu teatab rööbastelt ja kukkusid alla 25 meetri kõr valt sõjalistele teateile Shanghaist, tungi
„Corriere della Sero",vangistati Firenzes guselt nõlvakult. Seniste teadete kohaselt vad jaapani väed Salvini jõe kaldal põhja
hulk aristokraatiasse kuuluvaid isikuid, ku sai 20 inimest surma ja üle 100 raskesti poole edasi. Jaapani väed jõudsid Vatienchi
na oli tõendatud nende osavõtt plutokraatli vigastada. Granadast saadeti kohe välja abi ni ja seisavad sellest põhjas võitluses

Vaade äsja iseseisuaks saanud Filipiinide pealinnale Alani lale, (Wb.)

ku kliki reetmissepitsustest.

rongid.

Tshungkingi vägedega.

Eskimode ajalehed
Maailma tähelepanuväärsemad
komando eesti vabatahtlikele idarinde
ajalehed
Elu ilma ajaleheta näib tänapäeval
põhjalõigus
olevat vaevalt mõeldav. Ja tõepoolest
leidub maakeral vaid väheseid paiku,
Alati ühede ja samade käeliigutus ohvriks. Ja see jube elamus on neisse
kuhu ajaleht veel ei ole leidnud teed.
tega pakitakse püstolkuulipildujad ja sisendanud põhjatut vihkamist bolshe
Iseäranis raske on päevalehtede levita
muu hädavajalik enne ärasõitu bandii vismi vastu, mis sunnib neid ikka ja
mine aladel, mille asulad ei ole seotud
tide piirkonda. Aga täna on seal juures alati karmiks, halastamatuks ja ühtlasi
raudtee- või autobusiliinidega. Selliste
teatud hoog. Meie kõik rõõmustame tulemusrikkaks võitluseks salakavalate
hulka kuulub näiteks Tiibet. Tiibeti
selle sõidu üle koos meie võitlusüksuse bandiitide vastu.
kõrg näestiku-maailmas saabuvad aja
Meie obersturmbannführer räägib
komandöriga teadmises, et Führer on
lehed veidi kummalisel, ent siiski prak
annetanud meie jahiüksuse esimestele saavutuste tunnustusest, mis täna leiab
tilisel teel. Neid toovad nimelt rända
eesti vabatahtlikele raudristid, mida oma välise avalduse, ja kutsub siis
vad preestrid, kaubakaravanid või uu
obersturmbannführer täna tahab neile leitnant N.-i, allohvitser L.-i, ülemkap
rimisreisijad kaasa. Kui näiteks üks
üle anda sääl, kus nad seda on endale ral J.-i ja laskur L-i ette, kes täna saa
uurimisekspeditsioon läheb teele }a loo
teeninud.
vad ilusaima vapruse tunnustuse osali
dab mõnepäevase reisi järel ebasõbra
Oleme L. asula jätnud kaugele en seks. Meeste silmade särast võib välja
likul kiltmaal saavutada teatavat asu
da taha ja meie truu rahvaauto rapu lugeda rõõmu selle kõrge tunnustuse
lat. siis antakse talle ärareisil uusim
tab meid sõidul üle kaigastee ja läbi üle.
päevaleht teele kaasa. Asula ülem võ
Silmitsesin piduliku toimingu vahe
veega täidetud mürsuaukude. Kohal,
tab lehe vastu ja kuna paljud talupoe
kus me tegelikku teed maha jättes pöö ajal raudristiga dekoreeritud vabataht
gadest pärismaalased ei oska lugeda,
rame kohati ürgmetsasarnasesse metsa, likke ja mulle meenub nende saatus
loeb ta neile ajalehte ette. Siis ooda
ootab meid jalgratturite luuresalk, kes ja tõekspidamine. Seal on leitnant N., Vaade Spliti sadamalinnale, mille vallutamisest Badoglio-iiksuste ja kommunistlike takse, kuni jälle mõni läheb juhuslikult
on ümbruses luurel. Üks väike panje kes endise eesti armee tegevohvitse , jõukude võimusest teatas ülemjuhatuse teade 28. sept. (PK.-sõjakirj. Kemps. Wh
siit mõnda teise maakohta ja antakse
hobune on surmani ehmunud kui temast rina mobiliseeriti Punaarmeesse ja pea
sellele ajaleht ühes. El sel teel uudised,
mööda kihutame ja 0. külla üksuse le esimest kokkupuudet saksa vägede
mida ajalehest saadakse, ei ole mitte
Bolshevike verepulm Tshernigovis
ga seiklusrikkalt jõuab saksa vägede lii
toetuspunkti sõidame.
alati
kõige värskemad, ei tee seal eri
Need on tublid poisid, kes rivistatult nidesse. Seal kõrval allohvitser L., samuti
list
viga.
Tähtsamad uudised vahendab
Saksa
sõjajõudude
ülemjuhatuse
poolt
voolus NKVD jäljetuisse massihauda
seisavad enda poolt valmistatud väike tegev-sõdur, keda sõduriõnn senini po teostatud idarinde õgvendaniine on boishc tus
(iet-se.
nagunii
raadio,
ajaleht ainult täiendab
sel spordiväljakul ja oma „vana" oota le maha jätnud ja kes juba üle 20 kor viatliku maailmarevolutsiooni ära proovitud
neid.
Tšernigovi
verepulm
Ukrainas
kõneleb
vad.
ra on olnud võitluses bandiitide ja lan tööriistale Nõukogude Liidus, kurikuulsale aga veel ka sellest et bolshevistlikud või
Mitte vähem tähelepanuväärne on
Pärast pikakasvulise relva SS-unter gevarjurite vastu, ülemkapral J. on ka NKVD'Ie andnud taas võimaluse näidata oma mukandjad endise järjekindlusega jätkavad ajaleheasjandus Gröönimaal. Ka Gröö
oma
kurikuulsat
Rahvuspoliitikat"'.
Nii
nagu
palet ja tõendab oma meetodite muutma
scharführeri ettekennet, kes on ühtlasi he viimase aasta jooksul saanud 4 kor tust.
pärast karjalaste ja soomlaste massilisi küü nimaa tardunud, jäises maailmas lei
koraandoführer, räägib SS-obersturm da haavata kokku 26 haavaga ja on
Mitmete samanimeliste teadete põhjal, dilamisi Ida Karjalast moodustati saäl Soo dub korralikult ilmuv päevaleht, tema
bannführer Tr. oma meestele. Ta rää asunud peale tervenemist alati oma mis on saabunud Tšernigovist Ukrainas, oh me Talvesõja järele Karjaia-Soome Nõukogu levik on aga väike, kuna selle kohale
gib südamlikult meile kõigile. Aga gruppi juhtima. Ja siis laskur L.-üks NKVD pärast nõukogude vägede sisseroarssi de vabariik, ilma soomlaste ja karjalasteta, toimetamine üksildasena jääkõrbes le
järjekindlusega kavatsevad
nendele SD eesti vabatahtlikele pole meie noorimatest kamraadidest, kes peale korraldanud sääl kohutava veresauna. Linna samasuguse
elanikkond aeti NKVD komissaride poolt bolshevikud nähtavasti pärast Katõni, Viu bavate asulatena on iseäranis talvel
vaja pikalt rääkida võitluse mõttest ja mõnegi hästi möödunud lahingu sai kokku
väljakule, kus teostati üldine nitsat ja Tšernigovit jätkata oma seniseid peaaegu võimatu. Seepärast on Grööni
hädavajalikkusest. Nad on peagu kõik märtsis s. a. peast raskesti haavata. kontrollühele
nende isikute kohta. Kõik need, kes taotlusi, miile eesmärgiks on Nõukogude maal juba mõnda aastat tarvitusel üks
verinoored, noorim napilt 18 aastane, Kõik olid kaotanud juba lootuse selle ei saanud tõendada enda kuuluvust kommu Poola, iima poolakal ta ning Nõukogude Uk ainulaadne ajalehe vorm, mis sobib
ilma ukrainlasita.
ja ometi ei tunne keegi paremini boi vapra poisi ellujäämiseks, aga tema nistliku parteisse või mõnda tema kõrval* raina
Kui juba sellisele suurele rahvale nagu Põhjala jäisele miljööle. Iga vähemas
shevismi koledusi kui nemad. Paljud tervenemistahe oli tugevam ja juba organisatsiooni ning kes ei kuulunud nõu ukraiulasite
on bolshevike poolt määratud asunduses on selle toimetajaks küla
spionaaži J gentide hulka, mõrvati
nendest olid bolshevike poolt mobilisee 14 päeva on ta jälle meie juures ja pa kogude
täielik kokkusulamine Nõukogude Liidu üle
pärast kontrolli läbiviimist raskekuulipil jäänud
vanem, kes peaaegu ainukesena omab
pooleuroopaliku poolasiaatiike mas
ritud või varjasid end õigeaegselt met kitseb võitlustesse. Üks, kellele on an dujate tulega.
kohapeal
raadioaparaate Tema võtab
Tšernigovist saabunud teadete tõepärasust siga, ühes oma rahvusliku omapära ning
sas. Aga igaühel neist on keegi pere netatud Raudrist, laskur Lth., puudub
emakeele täieliku unustamisega, siis võib sellega sõnumid vastu, kraabib siis
kinnitab
inglise
korrespondenti
Paul
Win
konnaliikmeist, kes on langenud GPU täna meie hulgast ja saab oma Raud tertoni sõnum, kes teatab Moskvast, et saks kujutella, milline saatus on bolshevistliku need terava peitliga tohutusse jääpan
risti hiljem. Ta lamab peale oma vasa laste taandumisel maha jäänud elanikkond maailmarevolutsiooni kavastajate poolt ette ka, kust neid võib igaüks lugeda. Pea
ku käe amputeerimist laatsaretis ja kujutab endast nõukogudele väga rasket nähtud kõigile neile väiksemaiie rahvusiie, aegu igas vähemas eskimokülas leidub
saatus on asetanud elama Nõukogude
ootab tervenemist. Alatu lõhkekuul on probleemi. Nende kahetsusväärsete inimeste keda
piiride lähedusse. Eesti Nõukogude Vabariik tänapäeval pealiiklustee ääres selline
purustanud tema käe lahingus parašütis toitlustamiseks ning neile arstliku abi and ilma eestlasita, Soome Nõukogude Vabariik teadete-blokk.
ei olevat käepärast mingeid abi ilma soomlasita, see on eesmärk, mida taot
tidega. Aga ta teatas juba, et tuleb meie miseks
vahendeid.
~Trükitehnika" on seejuures äärmi
juurde tagasi. Võitlustes peame aga ta
Sündmused Tšernägovis ei ole mingiks leb praegu bolshevistlik juhtkond Moskvas
selt
praktiline. Niipea kui pimeneb.,
paisates
tulle
loendamatuid
relvastatud
koju jätma, nii kibedust tekitav kui see uudiseks kõigile neile, kes on oma! nahal masse.
hõõrutakse
täiskirjutatud külg lumega
tunda saanud bolshevike hirmu valitsust ja
talle ongi.
Kuid seda ei tohi sündida. Et vältida se sisse, mis on järgmiseks hommikuks
näinud teotsemas NKVD d.
Obersturmbannführer lõpetas oma
Massihaudadele Tartus, Kuressaares, Tal da hukatust, mis ei ähvarda mitte ainult külmanud ühtlaselt tasaseks „ajalehte
sõnavõtu vihjega, et kõiki neid ei saa linnas, Katõni metsas ning Vinnitsas ning Nõukogude Liidu otseses naabruses olevaid küljeks". Hommikul kirjutatakse sellele
vaid kogu Euroopat ja kogu
dud iäna tunnustada, kes seda on ära loendamatuile seni avastamatuile boLhevike väikerahvaid,
meie õhtumaist kultuuri, seiieke on Euroo raadio teel saabunud värskeimad sõnu
terroriohvrite
haudadele
on
nüüd
lisandu
teeninud, manitses mehi edasisele väsi nud värsked kalmukünkad TšernigovL, tähis pa tõrje rind es ida vastu ühinenud peaaegu mid. Raskusi esineb selles toimetus
matule kohusetäitmisele ja hüüab Füü tades „ kuulsusrikka punaarmee võiduteed% kõik Euroopa rahvad. Unustades otna endi töös" ainult kevadeti, mil Gröönimaal
rerile Sieg Heil!, millega vaimustatult
Nõukogude režiim, mis põhjendub maa sed vaenud ja vastuolud võitlevad nad nüüd
ilmarevolutsiooni ning halastamatu klassi kõik sellel kaiiserindel Saksa ülemjuhatuse gi päike sulatab jääd. Ent sellest ei.
ühinevad jahikomando mehed.
võitluse veristel põhimõttel, ei saa oma pü all, et kaitsta oma rahvast ja kogu Euroo ole siis enam kahju. Sest ühes keva
Büttner
ähvardava laviini eest.
dega muutuvad teed jälle kasutamis
simise ja edasikestmise huvides toimida pat idastarvestades
eesti rahva suurust ei kõlbulikumaiks ja siis leiab ka Grööni
SS-Untersturmführer
teisiti, kui et ta peab hävitama kõik need ole Ning
meie panus selles saatuseheitluses mitte
ollused, kes on puutunud kokku väljaspool
maa päris ajaleht jälle teed maa ük
hermeetiliselt suletud piiri asuva üks väiksemaid.
Tallinna Filatelistide Selts sai nõukogude
—K—r—
sindaste asulateni.
maailmaga.
tegevusloa
Kõik need nõukogude kodanikud, kes
Tehnikaülikoolis immatriku
Neil päevil esi Eesti vanim filatelistide mõtlevad veidigi teisiti, kui näeb ette amet
loengutesaali, kus pikema kõnega esi
organisatsioon, Tallinna Filatelistide Selts, lik parteidoktriin, või kes on näinud nõuko
latsioon
nes Tallinna Tehnikaülikooli rektor
kelle teened Eesti filateelia arendamisel on gude korda ka läänemaises valgustuses, ku
Kolmapäeval
toimus
Tallinna
tehni
prof. Livländer.
ainulaadsed, loa oma tegevuse ametlikuks jutavad endast ohtlikku mürki Nõukogude
Käesoleval aastal immatrikuleerib
jätkamiseks.
Liidu rahvaste hallis massis. Ning et välti kaülikoolis uute üliõpilaste pidulik im
Selle tähistamiseks korraldas Tallin
da selle tunnetuse levimist üle kogu Nõu matrikulatsioon. Selleks kogunesid en Tallinna Tehnikaülikoolis 122 üliõpilast,
na Filatelistide Selts 15. nov. oma jär kogude Liidu, selleks ongi olemas NKVD, nelõunal Tallinna tehnikaülikooli õp kellest 48 algab õpinguid mehhaanika,
jekordsel töökoosolekul postmargioksjoni kelle likvidatsioonikommandod hoolitsevad
ERÜ heaks. Oksjonil müüdavad margid juba selle eest, et inimesed, kes kuidagi pejõud, üliõpilased, kutsutud külalised 47 ehituse, 22 keemia ja 5 mäeosakon
SS-mehed teruitavad. (SS-sõjak. Milke. saadi annetusena seltsi liikmetelt ja nende paistavad välja nõukogude rahva absoluut ja värsked üliõpilas-kandidaadid ülikoo nas. Uute sisseastujate hulgas on ka
realiseerimisel laekus 906.40 riigimarka.
selt tasalülitatud massist, rändasid lakkama- li peahoone pidulikult ehitud suurde naisi.
Weltbild)
Esimesed Raudristid ühe SD-jahi

suga tabamisest, vaid tulistas niisama, juhusli
kult ja ruttavalt. Ja kuigi ta lask tõepoolest ei
tabanud, äratas see ometi lootustele vastavalt
ühel ajal nii Uusna kui ka meeste tähelepanu,
põhjustas hetkelise viivituse ja võimaldas seega
Endelil ühel ajal sellega, kui Uusna viskus õue
serval asetseva jämedast puutüvest valmistatud
raiepaku taha, sihtida järgmist lasku välja otse
sellele, keda pidas silmapilgul Uusnale ohtlike
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korral, varises elumaja katus pragisedes sisse,
visates öötaevasse uue kodutute sädemete keer
leva pilve.
„Läheme!" ütles Joel Uusna pisut kannata
matult ning Endel järgnes talle sõnatult.
Nad polnud aga jõudnud veel külmast rikutud
vana viljapuuaianigi, kui metsapoolt põlevaid
hooneid kostus juba tulistamist, millele vastas
peagi üksik sõjaväepüss ka paremalt poolt, sealt,
kuhu oli saadetud Ääsimäe Ott.
„Ah, nüüd nad ruttasid jälle liialt!" kirus
Uusna ja jooksis ise viljapõllus pahmates kiiresti
majade poole. Õuelt, põlevate hoonete juurest,
kostus vandumist. Mitme relva lasud segunesid
seal segiläbiseks raginaks.
„Endel, jää sina siia, põllu servale!" hüüdis
Uusna üle õla ja kadus ise puude vahele.
Hetkeks jäi Endel määratud kohale, siis nih
kus aga ka tema puude vahele, kust avanes vaa
de õuele ja tulelõõmas hävivatele hoonetele,
sest niiviisi, siin tiksi ja võitlusest eemal, millisest
võtsid osa kõik ta kaaslased, tundus talle oota
mine mõttetuna ja sisutuna, tühisena ja rahu
tukstegevana.

Uusna oli läbinud parajasti juba aia ning
jõudnud õuele, kus liikus nüüd edasi hoonete
suunas, kui Endel saabus õue servale. Ta jõu
dis sinna hetkel, millal vastassuunast ilmus tule
kumendusse kolm sinisesse rõivastunud meest.
Ning kuna Uusna ei näinud neid otsekohe mär
kavat, üks meestest tõstis aga juba ta suunas
relva, pidi Endel nüüd tulistamisega ruttama.
Selleks, et tõmmata vähemalt meeste tähelepanu
Uusnalt kõrvale, ei hoolinud ta isegi esimese la-

Tulevahetus, mille kestel kolm õuele ilmunud
meest tulistasid mõne lasu ainult niisama, umb
ropsu, ei saanudki kesta kaua, sest taas oli En
deli käsi rahulik ja silm kindel. Ning hetkel,
millal langes kolmest viimane, ilmus nende sel
jataga tulest valgustatud piirkonda ka Eerik,
tuues sinna kaasa ühe, kes ei olnud nendega
kaasas siis, kui asusid talu piirama.
Peaaegu korraga jõudsid ka Uusna ja Endel
nüüd uuesti keskõuele, kus Eerik küsitles juba
võõrast.

~ Kus on pererahvas ?" kuulsid nad ta sõnu
hetkel, millal saabusid temani.
Küsiteldav, väikesevõitu ja lonkav, rähmased
silmad hõõgumas hirmu- ja vihasegases totruses,
vaikis trotslikult, nagu poleks ta kuulnudki talle
esitatud küsimust.
„Neid oli siin kokku kuus," pöördus nüüd
Eerik Uusnale ja Endelile, „kolm on siruli seal
pool maja, kolm siin, ja see", osutas ta mehele
oma ees, „see jooksis meie meestele metsaservas
otse sülle."
„Noh," pöördus nüüd ka Uusna võõrale, „ega
su suu ole kasvanud kokku, kuhu jäi pere
rahvas ?"

Endiselt vastas tahe ainult vaikus. Mehe pilk
oli enamuses maas. Kui ta aga neist ühte või
teist aegajalt nagu arvustavalt silmitses, siis oli
ta vaade põrnitsev, kahjurõõmus ja väljakutsuv,
kuigi sellest ei taandunud ka hirm.
Uusna ootas tükikese aega.
„Noh, sel viisil ei ole sinust siis rääkijat,"
ütles ta viimaks. „Ei ole ka tähtis, sest meil on
abinõusid. Hüva!"
Ja pöördudes samas kaaslastele, ta lisandas:
„Eerik, kogu mehed siia! Meil pole siin aega
ööd otsa temaga jännata. Otsitagu ümbrus läbi,

otsige üles inimesed ja loomad-. Väiikohus teeb teengi ..."
oma otsuse selle üle siin," pöördus ta jälle
Ning järsku ta naeris kõledat, hullumeelsete
mehele.
omast, kuidagi ilkuvat naeru.
„Välikohus!" urises see nüüd pead tõstes.
„Äh, teie, vaeste inimeste hauakaevajad, ärge
«Bandiidid olete siin . . . metsas, saboteerite isa teie veel arvake, et nüüd, kuigi neetud fashistid
kese Staiini suurt asja . . . mis väiikohus teil on tunginud meie suurele kodumaale, olete pää
siin ka . .
senud ... Näh, seal see talu nüüd leegitseb ja
«Säärane väiikohus, mis avab lühikese ajaga Mardi enesegi kondid on ka põlenud juba val
mõne räpase mehe suu, nii et sellel ei tule enam geks tuhaks. Põletada, põletada tuleksite teie
meeldegi seista kinni," märkis vahepeal õuele siin kõik ..."
jõudnud Vanase Kustas. Ja silmitsedes hetke
Hetkeks vastas sellele üldine vaikus, sest
meest lähemalt, raputas ta teda järsku õlast.
mehe järsk kõnevool oli sulgenud järsult kõikide
«Kas ei ole meie, sõbrake, varem juba kus suu. Kui nad aga hetke pärast uuesti toibusid,,
kil kohanud.?" küsis ta mehe näolt silmi pööra küsis Endel esimesena:
mata. „Voib-olla ehk metsas, kus sinu taoline
„Padula Mart ja ta pere... heideti siis tulle,
mees tappis kitse ja tunnistas siis kohtus minu põletati ..
peale . . . Noh, tuleb ehk meelde, kui ma sind
„Eh-eh-eh, nõnda tuleks teha teie kõigega .. .*
nüüd vähekese tuulutan . . ."
Mehed, kes olid kogunenud vahepeal ümbrus
Nagu takutuust keerles inees ta tugeva käe konnast õuele, seisid seal nüüd pikkamööda ala
otsas, kuni komistas ja vajus kössi, jäädeski sel nevate leekide kumas vaikivatena ja süngetena,
viisil istuma.
nagu oleks neile laskunud korraga raskuse ja
„Noh, Pimbu Karla," ütles nüüd Kustas mehe vaikuse tinane vari.
nime otse välja, «räbalasse suppi oled sattunud,
„Ah nii!" ütles üks Soomest tulnuist väga
mis ? Mida sa sellest siis ise arvad ? Kas sina pikkamööda ja tõsiselt. „Tule kaasa !" haaras ta
ehk lõidki need kuus meest siia ja vanale Pa siis mehel õlast. „Siin pole sul ju enam palju
dula Mardile kaela ? Sa olid kord vist terna ta teha . .
lus saunikuks, ei pidanud aga näppe paigal ja
Mehe rähmane pilk tõusis talle näkku.
pidid võtma siit tuule tiibade alla. Kas tahtsid
„Tahate mind nüüd vist mahalasta . .." pomi
nüüd kogu ta talu endale või andsid koguni ses ta segaselt.
meid üles?"
„Noh, seda näeme veel, kuigi ... peale su
Mees istus ikka endiselt röötsakil, kuid näis seesuguseid sõnu on sind lõbus lasta . . ."
nüüd veelgi enam tardunud. Ta pea oli langenud
Nad läksid metsa tumeda võlvi alla, kus veel
madalamale ning kui Kustas käsutas ta hetk lõõmava talu leekide kuma joonistas puude va
hiljem uuesti jalule, siis nägi ta, et mehe habe hel jooksvaid teravaid kontraste. Mürinal vaju
tunud nägu oli kohati märg.
sid kokku talumaja seinad ja tontlikult jäi hõõ
«Kõneleda sa siis veel ei oska?" küsis ta guma kumav korstnavare, kuna uus sädemete
jälle. «Noh, ei tee viga, äraandjatega oleme har piid lendas ümbritsevas suveöös.
junud siin talitama üsna kindlalt, nii et .. . ega
„ Tahad, lihunik, mind siin mahalasta ..." kor
su sõnad ei omagi palju kaalu."
das mees seal uuesti, seisatudes järsult puude
«Äraandjatega . .pomises mees, keda Kus vahel.
tas nimetas Pimbu Karlaks.
Soomest tulnu ei rääkinud ühtki sõna. Ta sil
«Jah, äraandjatega, või tahad sa nime mitses ainult puhu meest, kes seisis seal mäng
tada ennast kuidagi teisiti ?"
levate valgusvihkude tontlikes varjudes, näol
Mees vaikis veel silmapilgu, siis vastas aga mingi totter tubli-olla-tahtmise teeseldud vari.
järsult ja haukudes:
«Jah, teid, lihunikke, oleksin ma andnud kõi
JÄRVA TEATAJA Kr. 120.
ki üles, kui ainult ... ja Küllap ma seda veel
leisipäeval. 19. oktoobril 1943. a. Lhk 2,

Paide raehärrad pidasid koosoleku
Esimese koosoleku päevakorras olid, aruanded, eelarve, aktsiate ostmise küsimus ja
läbirääkimised
Reedel, 15. sfap. toimus Paide linnavalitsuse ruumes linnapea E. Kikk'i kokkukutsel
Paide linna raehärrade esimene nõupidamiskooeolek, kuhu olid ilmunud kõik 8 raehär

kinnisvaramaksud 50.490.— rmk, kulu
rat. Esimese nõupidamiskoosoleku pidulikult ehitud saalis avas linnapea lühikese dest haldaminfe 23.900 rmk, heakord
sõnavõtuga, mille kestel mälestati ühtlasi üht vahepeal surnud ja üht küüditamise ohv 8.054 rmk, haridus 12.120 rmk, hoole
riks langenud endist Paide linnavolikogu liiget. Pikemalt võttis seejärgi sõna maavane kanne 25.387 rmk jne. Eelarve suhtes on
ma esindaja, maavanema I abi A. Mürk, kes tervitas raehärrasid nende esimese koos juba praegu näha eelarveline ülejääk,
oleku puhul ja andis ülevaate nende kohustustest ja ülesannetest.
Seejärgi esitas linnapea ülevaate linnavalitsuse tegevusest alates 3. aug. 1941. a., seda eriti mitmesuguste parandus- jne

s. o. linna vabastamisest kuni siiani, ning kandis ette linna aruanded ja eelarve. Päe töödealal, kus tööjõudude nappusel tu
vakorra eelviimaseks punktiks oli uue fosforiiditõostuse- aktsiate ostmise küsimus ja leb piirduda ainult hädavajalikkusega,
viimaseks läbirääkimised, milliste all võeti elavalt sõda. Töömeeleoluline ja sisukas jättes tahaplaanile kõik korrastus ja
koosolek kestis veidi üle kahe tunni, kusjuures peale koosolekut esitleti raehärradele
parandustööd, millised oma tähtsuselt
linnavalitsuse ametkonda.
ei kuulu hädavajalikkuse esirinda.
Linnapea E. Kikk'i poolt esitatud üle
Ka pilk linnavalitsuse 1941 aasta
Peale linnavalitsuse tegevuse ja aru
vaade Paide linnavalitsuse tegevusest aruandesse näitab, et rahaliseitki ei annete ning eelarve esitamist ja teata
alates 3. augustist 1941. a. kuni käes olnud töö alustamine bolshevismi poolt vaks võtmist raehärrade poolt, puudu
oleva aasta 15. oktoobrini, näitas, et jäetud varemeil kerge. Enamlaste lah tas linnapea lähemalt uue fosforiidi
linnavalitsusel tuli alustada oma tege kumisel laekus linna kassasse ettevõtete tööstuse aktsiate ostmise küsimust, mil
vust õieti varemeilt, mis mõistagi ei raha ainult pisut üle 800 rmk, kuid le järele päevakorra viimase punkti all
olnud kerge. Kuni käesoleva momendi selle summaga tuli hakata parandama võeti elavalt sõna, seoses mitmesuguste
ni oi) aga suudetud võita kõik rasku linna tänavaid ja maju, tuli anda laenu linna ellu puutuvate aktuaalsete küsi
sed ning elu linnas võib areneda jälle asutustele ja eraisikutele majade paran mustega.
juba üle kahe aasta täiesti normaalselt. damiseks, tuli hankida materjale paran
Sisukas ja Üksmeelne nõupidamis
Linnavalitsuse töökoorem on olnud dustööks. Aasta lõpp näitab aga enatn koosolek, nagu juba märgitud, kestis
möödunud tegevusaja jooksul eriti pin kui rahuldavat tulemust, mida omakprda pisut üle kahe tunni. Koosolekut lõpe
gutav ja raske sõjaolukorrast tingituna, tugevasti süvendab veel 1942/43 aasta tades, tänas linnapea osavõtjaid osuta
kuna see on toonud endaga kaasa ka aruanne. Kõnealuste aruannete numb tud abivalmiduse eest ja avaldas loo
rea olulisi kohustusi ja uut töökoormat rilistel summadel peatumine viiks siinko tust, et linnavalitsuse ja raehärrade
linnavalitsusele ja ta ametkonnale. hal asjatult pikale.
ühine ja üksteistmõistev koostöö tule
Eriti väärib siin märkimist punkti ja
Linnavalitsuse 1943/44 aasta eelarve vikus loob märkimisväärsed alused pal
lubadesüsteemi teostamine mitmesugus on kinnitatud tasakaalus Rmk 90.400.— jude küsimuste otstarbekale lahendami
te tarbeainete ja esemete ostude puhul, kusjuures tuludest lõviosa moodustavad sele ja läbiviimisele.
millest kõige kujukamalt annavad üle
vaate mõningad arvud. Nii näiteks on
tulnud linnavalitsuse toitlusametil aasta
jooksul 12. oktoobrist 1942 arvates
välja anda 62223 töiduainetekaarti, mil
lele liitub samas ajavahemikus veel ka
634 i haigekaarti. Väljaantud kaartide
järele on paidelased saanud osta üle
260.000 kilo leiba, ligi 50.000 kg liha,
ümmarguselt 20.000 kg võid jne. Asu
tustele ja äridele, samuti varustuskes
kustele on antud välja ostulubasid ligi
5000. Kümnetesse ja kümnetesse tuhan
detesse ulatuvad ka viimase kahe aas
ta jooksul Paide elanikkonnale jagatud
tekstiilkauba punkti te arvud, kusjuures
linnavalitsusel mõistagi on tulnud teha
suur töö vajaduste ulatuse ja hädavaja
likkuse selgitamisel. See töö ei olnud
kerge, kuid pingutuste tulemusena on
Lambakari sügisesel niidul. (Weltbild)
saavutatud tagajärg, mis tohiks teenida
kõikide linnaelanike rahulolu.
Paidelasi siirdus metsatöödele
Vabastamispühal ERÜ
Prääma vahtkonnas tööd juba lõpetamisel, eile asusid järvalased
korjandus
lutama" ka Kõpu metsi
Eesti kommunistliku ikke alt vabastami

se teise aastapäeva puhul toimub ERÜ

poolt ülemaaline ohvrinädaia-korjandus ma
jakonna ohvrilehtedega. Korjanduslehed on
välja saadetud ERÜ ringkonnaametitele, kus
nad vabatahtlikele kaastöölistele välja jaga

takse.

Korjanduse läbiviimiseks külastab iga

1 ERÜ majakonnajuht või teda asendav ERÜ
vabatahtlik kaastööline majakonna ohvrileh
tedega majakonna elanikke, asutusi ja ette

võtteid. Kana ohvrinädala mõiste eeldab
seda, et iga kodaniku kohus on eesti rah
vustervikluse kindlustamise huvides oma
võimaluste kohaselt ohvrit tuua, siis ERÜ
eeldab, et ükski leibkond ei jääks ohverda
mise võimalusest eemale. Ei ole niivõrd olu
line see et, ohvrit toovad vähesed suurte sum
madega, kui see, et ohverdab kogurahvas, kui

väike ohvriannetus ka oleks. Seepärast eel
datakse, et ERÜ vabatahtlikud kaastöölised
külastavad iga asutust ja leibkonda.
Seekordsel korjandusel asetatakse eriline
rõhk ka vene rahvusest kodanike külastami
sele, kusjuures korjandusiehtedel tuleb ERÜ
kaastöölistel ära märkida vene rahvusse kuu
luvad isikud tähega „VU. Neil venelastel, kes
annetatud summasid soovivad lasta kasutada

venelaste abistamiseks, tuleb vastav soov
oma nime taga ohvri lehel samuti „V" tähe
ga ära märkida.
Eelolev korjandus on nii rahaline kui ka
esemeline. Siinjuures tuleb ERÜ vabatahtli

Teatavasti määrati Paide linnale
ülestöötamiseks kohusliku raiendrmi
5300 tööühikut, missugusest kogusest
osa asub Järvamaa piirides olevates
metsades, üks osa aga ka väljaspool
maakonda. Raienormi ülestöötamisega
tehti algust juba mõni aeg tagasi, kus
juures linnale lähimast metsadest, Prää
ma vahtkonnas, ülestöötamisele määra
tud kogusega ollakse jõutud juba pea
aegu lõpule.
Eile, s. o. esmaspäeval, sõitis rida
päidelasi metsatöödele Viljandimaale
Kõpu metskonda. Kõpu sõitsid paideta
sed koos türilastega, kusjuures raud
teed kasutati kuni lähima jaamani,
s. o. Viljandini, kust edasi toimus sõit
veoautol. Kohapeal, on korraldatud

ühistoitlustamine ning hoolitsetud ka
ööbimisvõimaluste eest.

Oma maakonna piirides asetsevates
metsades on leidnud linnavalitsus või
malikuks teha raiekohuslasiie teha tea
tava soodustuse. Nimelt oli määratud
metsamaterjali ülestöötamisele ka Eppo
vahtkonnas. Kuna paidelastel sinnapääs
väga tugevasti raskendatud, siis on
nüüd osutunud kokkuleppel vastavate
ametisikutega töötada üles raienormi
Epo vahtkonna asemel Saarnakõrves,
kuhu Paidest pääs märksa kergem,
kus olemas ka soodsamad ööbimisvõi
malused. Lisaks sellele võimaldub met
satööiesiirdujail Saarnakõrvest isegi ööbi
mine kodus, s. o. Paides, kuna autode
liiklemine sellel teel on elav.

K. A. Hindreyl valmimas uus kultuuri
looline romaan
Kirjanik on 20 aastat suvitanud Pühajärvel

Sõsarsaarte puudeladvus oli juba
kel kaastöölistel täpselt kinni pidada kor veidi kollast, kui sammusin rohtunud
rast, et kogutud rahasummad ja materiaal rada pidi Kangrole, K. A. Hindrey asu
sed esemed saadetaks kohe ära, hiljemalt
aga ühe nädala jooksul. Ohvrilehtede kaot paika Otepääl, ja Hoia Ronk oli tusa
ne ja kuri: „Ah mis, ei saa töö juu
siminekut tuleb rangelt vältida.
regi. Too neid norme välja! Paari päe
Paidelased täidavad norme
va eest käisin Otepääl. . . midagi kät
Paide raehärrade esimesel nõupidamiskoos te ei saa . . . oleks pidanud kaks tun
olekul võimaldus muuhulgas saada ülevaade di varem minema. Seeni ka ei ole. . .
ka sellest, kuidas Paide linna normikohus külm on. Üleeile olid pääsukesed alles
tuslikud kodanikud on tegelikult oma siin, nüüd on läinud .. ."
kohustusi täitnud. Rõõmustava asjaoluna sel
„Mida te siin õieti teete?"
gus, et normikohustuB linnas on täidetud
peaaegu kõikides osades sajaprotsendiliselt
„Romaani kirjutan."
või isegi seda ületades, väljaarvatud ainult
„Mis romaan see niisugune on ?"
segaviija osas, kus teatav protsent veel
„Kultuurajalooline romaan. Ärkamis
täitmata. Samal ajal aga on näiteks kartuli
norm täidetud enam kui 150-protsendiliselt. aja lõpupoolelt."
Lehmapidajaid Paides on viimastel andmel
Napisõnaline on see jutt. Saan siis
126, kes samuti täitnud oma norme korrali
ki üksiksõnadest lõpuks aru, et romaan
kult.
algab esimese laulupeo ajast ja viib
välja tänapäeva. Tegelaskond puudutab
Jõhvi tuleõnnetiisohvritele
väija jagatud 102.000 marka kõiki kõneallatulevaid ühiskonnakihte,
andes tihedama läbilõike peamiselt maa
Jõhvi tuleohvrite abistamine, millele ühiskonnast.
on ERÜ kaudu kaasa aidanud kogu
„Kui kaua olete siin Pühajärvel juba
maa, on nüüd lõpule jõudmas. Enamus suvitanud
?"
ERÜ ringkondi on kogutud annetused
? 1913. aastast peale.
nii rahas kui esemetes juba ära saat
Väikeste
vaheaegadega.
Ühe suve olin
nud ning kohapeal on nende väljajaga
mine lõppemas. Abistamisaktsiooni ta Valgemetsas, siis Pariisis, Kongos. Kord
hetakse viia lõpule 1. novembriks, mis olin Käsmus ja teisel suvel Kaarepe
ajaks on loota, et kõikjalt ERÜ poolt res .. . aga oma paarkümmend aastat
kogutud annetused Jõhvi ära saadetakse. on siin ligikaudu ikka oldud."
„Alati Kangrol ?"
Üldiselt on ERÜ poolt algatatud
„Aga ei. Koiga!, Kitsemäel, Ristipääl
aktsioon jõfrvilaste abistamiseks andnud
sel.
. . Aga minu töötamisstiil vanasti
häid tulemusi. Rahaliselt on seni Jõhvi
tuleohvritele välja jagatud 102.000 rii oli hoopis teist moodi. Kui ma Kolgal
maha istusin, siis kirjutasin palju. Siis
gimarka. Käesoleval nädalal tuleb väl võisid
laua taha istuda ja end täiesti
jajagamisele veel 80.000—90.000 riigi tööle kontsentreerida.
Ja kui siis õhtumarka.

poolikul vaba olid, siis võisid järvele

minna..

Endised Pühajärve suvitajad, nagu
August Kitzberg, Jürgenstein ja teised
on kõik aastatega kadunud. Kas ei tun
ne vanahärra vahel puudust nende va
nade kaaslaste järele?
„Muidugi. Aga üldiselt ma inimeste
järele suurt tarvidust ei tunne, kui töö
aeg on ja töötada tuleb. Kui Jürgen
stein ja Kitzberg siin olid, siis ma su
vilasin. Aga hiljem, siis tulid tööperioo
did ... Enamiku oma novelle olen siin
kirjutanud. „Lembitu" kirjutasin talvel,
dikteerisin otse masinasse.

Rasketes vahelduvates võitlustes Lõuna-Itaaiias võeti taas. palju ameerika sõdureid
vangi, kes nüüd on teel koonduslaagrisse. (PK.-sõjakirj. Lüthge. WbJ M
Määrati talundite raienormid
Kaks ruumimeetrit tuleb raiuda metsaga kaetud metsamaa hektaarilt
ja üks ruumimeeter metsaga kaetud heina- ja karjamaa hektaarilt.
Kindralkomissari poolt on avaldatud vastav
15. veebruariks 1944 äratoodav raie
määrus, mis käsitab 1943-44. talyepoolaas
norin
väheneb 50 protsendi võrra sel
tal talumetsades teostatava küttepuude rai
umise üksikasjalist korda. Kehtestatud mää juhul, kui taluomanik toob küttepuud
ruse alusel on iga taluomanik, kes omab laoplatsile ära 15. jaanuariks 1944.
talumetsa, kohustatud raiuma kuni I. maini Üleantud puude eest tasutakse taluoma
1944 küttepuid jämedusega üle 7 sm järg nikele ametlikult kindlaksmääratud hin
mistes kogustes: kaks ruumimeetrit metsaga
kaetud metsa maa hektaarilt ja üks ruumi dade alusel.
meeter metsaga kaetud beina- ja karjamaa
Need taluomanikud,
hektaarilt. Siinjuures on mõõduandvad 1942.
a. juulis toimunud külvipinnaioenduse and
med.

Neil juhtudel, kus saadud piunaervude
õiguse kohta on olemas kahtlusi, määrab
raienormi kindlaks maavanem või maakon

navaba linna linnapea kokkuleupel maa

kondliku põiiumajandusametiga. Pinnaarvu
de kontrollimise tõttu ei tohi toimuda täht
aja edasilükkamisi. Puude raiumisega puu
dutatud taluomanike vahel vajalikuks osu
tava tööjõudude jaotamise korraldab valla
vanem.

Taluomanik on kohustatud poole,
kindlaksmääratud normist ära tooma I
15. veebruariks Metsade Keskvalitsuse
poolt kokkuleppel vallavanemaga mää
ratud laoplatsile. Teise poole, mis mää
ratakse vallavanemate käsutusse eesti
vabatahtlike perekonnaliikmete varusta
miseks, toitlus- ja tööndusmajartduse sõ
jaliselt tähtsate käitiste ja tsiviilelanik
konna kütteainete vajaduse kaitsmiseks,
on kohustatud taluomanik ära tooma
hiljemalt 1. oktoobriks 1944 vastavalt
vallavanemate juhatuste järgi.
Laoplatsid määratakse linnadesse
või maanteede ääre, võimalikult aga
raudteejaamade juure. Veoajad määrab
kindlaks Metsade Keskvalitsus kokku juhatajaga.
Ühtlasi kaotab kehtivuse 7. oktoob
leppel vallavanematega, kusjuures puu
de vastuvõtmine, järelvalve ja nende ril 1942 avaldatud määrus, mis käsitas
müük laoplatsidel kuulub Metsade kesk küttepuude raienormi täitmist talumet
valitsuse ülesannetesse.
sades 1942-43. a. talvel.
olnud rohkem improvisatsioon kui kava tatud tollesse aega ja olukorda. Motii
kindel teema ülesseadmine, skitseerimi ve ma ju ei otsi...
ne ja siis mingi luustiku järgi üksik
Äkki hakkab sind üks idee paeluma
asjalik täitmisprotsess.
siis ta kujuneb ja areneb, ilma et sa
Tean, et hulk teisi kirjanikke teeb ja
isegi teaksid mispärast...
enne programmi valmis. Minul pole sel
See Egil seal „Hävingus" on ajaloo
leks vist olnud aegagi. .. Olen vahel
sattunud mõnele isikule, kes on sarna line isik. Aga tema naine jälle on mi
ne paljudele kunagi nähtutele. Need nu fantaasia vili. Ma ei tea, kas tal üld
kõik kokku annavad uue tüübi, ja see se oligi naist...
tüüp on siis väga huvitav. Uue tüübi
Iga maa on ,mind mõjutanud, kus
ümber koguneb teisi veel siin ja seal olen käinud, Näiteks Belgia-Kongo, kust
nähtuid, nende vahekorrad üksteise va on pärit kaks novelli, Saksamaa, Prant
hel hakkavad kujunema, ja siis saabki susmaa, kus mängivad osaliselt või täie
niisugune romaan nagu „Ja ilma ning likult mõningad mu tööd. Igal pool, kus
inimesi. .."
olen käinud, olen olnud kohe erilise
Oleme jõudnud novellideni.
hõngu mõju a 11..."
„Sigtuna häving" ja „Hukatus Mä
„Aga Pühajärvel olete kõige enam
laril" kui novellid sündisid õieti Root
sis, kuhu nimelt olin sõitnud," jutustab kirjutanud ?"
Hindrey. Ühe neist kirjutasin Sigtunas,
„Pühajärv on samuti juhus, nagu
kui olin lugenud vastavat ajaloolist kir iga teinegi maakoht, kus ma oleksin
jandust ja käinud muuseumides. Aga kodunenud. Pühajärv on Tartust kerge
need mõlemad novellid arenesid hiljem mini kättesaadav kui Käsmu või Bretag
edasi, hakkasid kuidagi võsusid ajama, ne.. . Mida kauem kuskil viibid, seda
nõnda, et sel ainestikul tekkisid romaa intiimsemalt süvened sa koha omapä
nid.
rasse ... Ja kuna sa oled eneseavalda
Ajaloolise romaani küsimus on mind miseks valinud kirjutamise, kirjutad sa
alati huvitanud ... Inimesed on siin ase- seda, mida näed, kuuled ja tunned .. .
Olukord pakkus mulle Pühajärve suvi
tamisvõimalusi kõige ohtramalt, nagu ma

Tahaksin kuulda midagi suvejuttude,
nagu „Ja ilma ning inimesi..." ja

siis olen siin ka kõige rohkem kirjuta

nud."

suve" saamislugudest.

Mind huvitab, kas praegust romaani
kirjutatakse ka kindla päevase pensu

„ Raske on midagi ütelda loomingu
protsessist eriti ja üldse. Kui tunned hu
vi olustikest ja inimestest, kui need sind
kuidagi köidavad ja sulle rahu ei anna,
siis istud laua ääre ja hakkad arutama
nende saatusi ja võimalusi... Ütled en
dale, et iga päev täidad oma pensu
mi, kirjutad oma 15 lehekülge päevas,
ja kogu protsess sünnib siis iseendast.
Ei ole kunagi selge, kuhu sulg välja
viib, ja iga päev toob uusi mõttekäike,
iga päev muudab suunda... ainult su
kriitiline meel ja su maitse peavad üt
lema, mif, sobib või mitte ..,

miga.

vähemalt viis lehekülge päevas.
Aga täna hommikul selle asemel hak
kasin tuba kraamima. Ja varsti pean
mitieraa vaatama, kas pangedes vett
osi..Sisalik.

Teine kevad Kuressaares
Kuressaares on alanud tänavu teine Ue
vau. Seda tõendavad teistkordselt õitsele puh

kenud puud ja põõsad. Nii on mitmes aias
näha teistkordselt õitsvaid õunapuid, marja
põõsaid ja maasikaid. Ühes aias Kitsal täna
va! on näha ulatuslikult õitsemas vabarnaid
mille küljes on näha ka täiskasvanud halle

~Sündmusteta suvi" sündis täpselt nii,

nagu selle romaani sissejuhatavad read
juba ütlesid: istud maha ja hakkad kir
jutama, alles teadmata, kellest kirjuta
da ja nimelt mida .. . Aga nagu juba
öeldud, loominguprotsess on mul alati

kes ei ole või
on ainult osaliselt täitnud neil 1942-43.
aasta talvel vastava määruse põhjal la
sunud kohustused, peavad puuduva puu
de hulga täiendavalt ära looma selleks
ettenähtud tähtaegadeks. Seda, kes oma
raienormi õigeaegselt või täielikult ei
täida, karistatakse vangimajaga kuni
kuue kuuni ja rahatrahviga kuni 500
riigi margani või ühega neist karistusist,
kuivõrd teiste eeskirjade järgi ei ole et
te nähtud raskemat karistust.
Kui pool kindlaksmääratud raienor
mist ei oie 15. veebruariks 1944 välja
veetud, siis on vallavanem õigustatud
kindlaksmääratud raienormi küttepuude
ga isevarustajate poolt laskma üles töö
tada ja välja vedada.
Haruldasi puid, kaitsemetsi, ilumetsi
ja puiestikke tuleb säästa raiumise eest,
küna nende pindala jääb arvesse võt
mata raienormi arvutamisel.
Avaldatud määruse teostamiseks vaja
likud halduseeskirjad annab Põllumajan
duse Keskvalitsuse juhataja kokkulep
pel sisedirektori, majandus- ja rahandus
direktori ning Metsade Keskvalitsuse

vabarnaid.

Ikka kuulekalt. (Wb.)
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27.000 rmk. Jõhvi tuleõn
netute abistamiseks
Rahvakasvatuse Peavalitsuse juhataja

Põlluma jandusliidul 155.000 üksikliiget
Liidu asjaajajaks-direktoriks nimetati agr. F. Sööt. Liidu maakond
like osakondade esimehed selguvad lähemail päevil
Eesti Põllumajandusiiidu põhikirja
Hiljuti ellukutsutud Eesti Põlluma
jandusliidu juhataja H. Leiki käskkir alusel kuulub liidu liikmesperre umbes
jaga on nimetatud liidu asjaajajaks - di 125 tuhat talupidajat ja 30 tuhat ala
rektoriks agr. F. Sööt, kes on asunud tist põllutöölist, millega liidu üksikliik
oma ülesannete täitmisele liidu organi mete arv tõuseb 155 tuhandeni, kel
seerimistöödele.
lega liituvad veel liidu tegevusvõrku
Esmajoones on püütud leida sobi tõmmatud seltsid ja ühistud. Liidu maa
vaid isikuid liidu maakondlike osakon konna- ja vallaosakondade juhatajate
dade juhatajate kohtadele. Selle töö ning liidu nõukogude näol kuulub Põl
tulemusena esitati neil päevil kindral lumajandusiiidu juhtkonda umbes 4300
komissarile kinnitamiseks liidu Petseri-, isikut.
Liidu kõige suuremaks ülesandeks
Võru-, Harju-, Järva-, Viru- ja Pärnu
maa maakondlike osakondade juhatajate jääks edaspidises töös meie talundite
kandidaadid, kuna ülejäänud maakonda tootmisvõime alalhoidmine kõigil aladel,
de kohta tehakse seda lähemail päevil et need võiksid täita sõjamajanduse
Seoses sellega peaks juba käesoleval olukorras neile peale pandud ülesan
nädalal selguma Eesti Põllumajandus deid ja sõja lõppedes startida kõigil
iiidu nõukogu koosseis, kes kokkutul tähtsamal! tootmisaladel.
Samuti jääb liidu ülesandeks hoolt
les ära määraks liidu lähima tegevuse
põhijooned. Liidu maakondlike osa kanda selle eest, et normide määramine
kondade juhatajate ametisse astudes põllupidajaile toimuks õiglaselt ja mää
asuksid need otsima isikuid liidu valla ratud normid õigeaegselt kokku tuleksid.
Põllumajandusliit annab välja oma
osakondade juhatajate kohale, millega
seoses peaksid selguma liidu maakonna tegevuse selgitamiseks ja agraarpoliiti
liste küsimuste valgustamiseks põlluja valla- osakondade nõukogud.

B. Meret audis neljapäeval üle ERÜ esinda
jale Tallinna vabaneraispäeva .pidustustest
puhastuluna laekunud summa, mis ulatub
27.157 riigimargani. See raha on määratud
ERÜ kaudu kasutamiseks Jõhvi suurtuleõn
netusel kannatada saanud rahvuskaaslaste
abistamiseks. Pildil Rahvakasvatuse Peava

litsuse juhataja R. Meret annab laekunud
rahasumma üle ERÜ esindajale.

Pidulik immatrikulatsioou
Tartu Ülikoolis
Vanal auväärsel Tartu aima mateni oli

neljapäeval nooruslik rõõmupäev. Kordus
jäjje aastast aastasse kanduv ilus ja kogu

akadeemilist peret haarav traditsioon noorte
üliõpilaseta pidulik immatrikulatsioou.

Aktusesaal oli rohkelt loorberipuudega

kaunistatud ning suured kroonlühtrid säde
lesid elektrituledes. Vabadussõjas langenud
üliõpilaste mälestusmonumenti kaunistasid
loorberipuud ja selle jalale oii asetatud roh

Saksa rasked tankid ühes Itaalia phnia- ja oliivi salus. (PK.-sõjak. Puuke. Wb.)
pidajate seas nädalalehte „Põliumehe mitmed miljonid, teiseks vangi lange
Nädalaleht", niida trükitakse 160.000 nud, keda jällegi on miljoneid ning
eksemplaris ja mida saavad tasuta kõik kes on välja langenud rahvaarvu tõst
liidu liikmed.
mise protseduurist, ning kolmandaks
see määratud rahvaarv, mis on jäänud
vallutatud piirkondadesse.
Kui suur on Nõukogude Liidu inimtagavara?
Käesoleva aasta märtsis kirjutas ing
lise ajakiri „Sconornist" järgmist:
Mäletame veel väga hästi enamlik nit. Võrreldes eespooltooduga, näib see ainult veidi iile miljoni. Samas juhib „Nõukogude meeskonnareserve ei saa
ku propagandat ligemale 200 miljonist arv usutavana, kuna see näitab nõuko Poletika tähelepanu sellele, et Nõuko üle hinnata. 6 miljonit parimat võitlejat
elanikust ~sotsialismi suurel ja laial gude režiimi 8 aasta kohta rahva juu gude omagi andmete järgi on iga aas on kadunud. Ka on paljud miljonid
kodumaal." Sellega taotles Nõukogude rekasvu 7 või 8 milj. 1932.—1935. tane rahva juurekasvu . kvoote mõlema mehi ja naisi vallutatud piirkondades
Liit mitte ainult oma elanike, vaid ka aastail Nõukogude Liidus jälle mölla stalinliku viisaastaku vältel moodusta või Saksamaal." Väljendus „paljud mil
välismaa silmis manada mingisugust nud näljalaud röövis uuesti ca 6 milj. nud ainult ühe kuuendiku endisest. jonid" ei ütle aga, kui mitme miljoni
•vägevust, mida Nõukogude Liit omavat inimest, nagu seda aitavad tõendada Seega tuleb isegi 159 milj. pidada ga siin tegemist on. Dr. Rohrbach lõammendamatu rahvamassi näol. Kuidas Nõukogude Liidus viibinud välismaa liialdatuks ja 1938. a. olnud Nõukogu petab oma artikli arvamusega, et Nõu
aga olid tegelikud lood Nõukogude Lii kirjasaatjad kui ka Nõukogude valitsu de Liidu rahva üldarv ümmarguselt kogude Liidul on praegu järel umbes
du rahvaarvuga, selle kohta toob vas se enda umbkaudsed andmed. Oli ju 152 miljonit kõikumusega pluss-miinus 115 milj. inimest, missugune arv võib
tavas artiklis huvitavaid andmeid dr. toimunud ka „ku!akule" likvideerimi 2—3 milj. Oletades, et see arv oli 155 mõne miljoni võrra olla suurem või
Paul Rohrbaeh.
ne, talupoegade tapmine ja sunniviisi milj. ja et praeguse sõja alguseks 1941. väiksem, kuid igal juhul ei saavat
Ametliku rahvaloenduse järgi omas line ümberasustamine Siberisse ning a. võis see tõusnud olla 160 miljonile, juttugi olin 175 miljonist. Võrdluseks
Vene tsaaririik enne Esimest Maailma mujale, kus sunnitöölaagrid tegid oma tuleb aga nüüdseks sellest arvust lahu toob ta, et Suur-Saksamaal koos kind
sõda 1914. a. kokku 168,6 milj. ela poolse töö rahvaarvu kahandamises.
tada eeskätt sõjas langenud, keda on ralkubennanguga on 120 milj. elanikku.
1937. a. korraldati Nõukogude Lii
nikku. Sellest arvust tuleb lahutada
pärast Maailmasõda Venemaast lahku dus uus üldine rahvaioendus, millest
Linlaste tõhus abi põllutööde teos
löönud maa-aladel nagu Soomes, Eestis, võttis osa üle miljoni instruktori ja
Lätis, Leedus ning Bessaraabias ja Tür loendaja. Nõukogude organid rääkisid
tamisel
gile loovutatud maa alal elunenud rah suurest rahvaarvu tõusust, kuid tege
vad, kes moodustasid kokku 30,4 milj. likult ei avaldatud rahvaloenduse koh
elanikku. Seega jäi ümmarguselt 138 ta ühtki arvu. Saadi ainult teada, et Põllumehi abistas tänavu 35.000 linlast 875.000 tööpäevaga. Ka noo
red abitööteenistuskohuslased andsid oma parima
miljonit. See jääbrfi lähtearvuks edas seekordne rahvaioendus olevat annu
pidiseks. Oletades aga, et sündide arv leeritud „raske te eksimuste pärast sta
Põllumajanduse Keskvalitsuse maa vata tegutsemise puhul võib mõni talu
enne enamliku režiimi algust võis ületa tistikalise teaduse elementaarsete põhi tööjõu korraldamise osakonna kaudu on jääda vajaliku tööjõuta.
da Maailmasõjas saadud rahvakaotuse, aluste, samuti valitsuse poolt antud käesoleval aastal linnadest ja aleveist
Suuremal osal maatöödele sõitjaist
saab seda arvu teha ümmarguseks juhiste vastu."
olid juba endil talundid töötamiseks
põllutöödele
saadetud
üle
35.000
inime
1939. a. avaldas W. v. Poletika se, kes eriti sügisese viljakoristamise valmis vaadatud, kusjuures paljud sõit
140 miljonile elanikule.
1920/1921. aastail valitses Nõu Jenas ilmunud üldise statistikalise ar ajal on osutanud põllupidajaile tõhusat sid samasse kohta, kus nad töötasid
kogude Liidus suur näljatont. Näljahä hiivi 28. andes töö, milles ta käsitleb abi. Need linnainimesed andsid omalt eelmisel aastal. Side maa ja linna vahel
daliste abistamisaktsiooni organiseeri ka Nõukogude Liidu rahvastikku. Sel poolt maajõudlusele 875.000 tööpäeva, oli seega teatavas mõttes jalule seatud.
nud Fridthjof Nauseni hindamisel suri les leidub huvitav teadaanne, et Nõu kusjuures paljude talude töödes on tul
On andmeid, et paljud talundid said
siis Nõukogude Liidus nälga ja taudi kogude Liidu rahvaloenduse juht ole dud toime vaid linnainimeste abiga.
külvi- ja lõikustööd läbi viia ainult lin
desse 12 miljonit inimest. Loomulik vat sellepärast tagandatud, et olevät
Maatöödele siirdus maatööjõu korral nast tulnud tööjõudude abil.
sündimus võis jatkuda, kuid on vaevalt ühele välismaalasele avaldanud Nõuko
Näiteks töötas ühes Viljandimaa ta
damise osakonna kaudu Tallinnast 17500
mõeldav, et näljataudi lõpul 1921. a. gude Liidu 1937. a. rahvaloenduse
lus
kogu suve kestel viis tallinnlast,
rahvaarv endiselt 110 milj. elanikuni andmed: 159 miljonit elanikku, mis inimest ja umbes niisama palju teistest sooritades kõik vajalikud tööd, kuna ta
linnadest.
Kuigi
sügiseste
põllutööde
küündis.
tähendas vahepealse 11 aasta kohta
lul endal ei olnud ainustki töövõimelist
1926. a. korraldatud rahvaloenduse rahva juurekasvu ainult 12 milj. elani hooaeg maal hakkab lõpule jõudma, inimest.
kestab
põllutöödele'
saatmine
linnadest
tulemusena jõuti arvule 147 miljo- ku võrra ! Seega iga-aastane juurekasv
Maatöödele saatmisel on maatööjõu
endiselt edasi. Keskmiselt läheb ainu
korraldamise
osakond pidanud silmas,
üksi Tallinnast praegu iga päev maa
töödele 70-80 inimest. Põllutöödele saat et maatöödele siirdujad oleksid võimeli
mine kestab seni edasi, kuni maal tal sed ja oskuslikud talutöid tegema. Lin
viseks vaheajaks enam töökäte järele laste põllutöödele saatmine algas juba
kevadiste külvitööde ajal. Tallinnast
puudust ei tunta.
läks siis maatöödele 3100 inimest ja
Linlaste põllutöödele saatmist alus umbes sama arv tööjoude ka teistest
tas maatööjõu korraldamise osakond linnadest. Heinatööde aja andsid linnad
tänavu juba aegsasti, kuna möödunud maale 4500 tööjõudu, kes aitasid kok
aasta kogemused näitasid, et kindla ka- ku heinu teha 112.500 tööpäeval.
Raadio
TEISIPÄEV, 19. OKTOOBER 1943
5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.15 Päeva
uudised. 6.30 Hommikukontsert (ülek). 7.00
Päevauudised saksa keeles 7.15 Rõõmsate
viisidega alustame uut päeva (mgn. ja hpl.)
8.30 Põllumeestele: Turvas mulla struktuuri
parandajana ja viljasaagi tõstjana (August
Raudsepp, turbatööstuse juhataja). 8.45 Päe
vauudised. 9.00 Päevauudised saksa keeles.
9.10 Landesdienst Ostland. 9.25 Saatepaus.

Ühe võitlusgrupi teravik on sattunud vastupanule, kusjuures teda tulistatakse väli
punkritest. Tankitõrjekahur võtab vaenlase positsioonid tule alla. (PK.-sõjakirjas.
Nonnenmacher. Wb.) 1

kesti lilli. Mõlemal pool monumenti rippu
nitades, et need noored on selle lipu all
sid alla Eesti sinine-must-valged lipud, kin

Sapošnin). Saate kannab üie ka Riia saatja.
16.45 Päevauudised. 17.00 Päevauudised ja

Kõikjal valitses noorusvärske ja ergas

päevakohane meeleolu.

Ka vana ülikooli peahoone väiissamnaas

tik kandis tunnistust üliõpilasnoorte pidu

päevast,sest peahoone esist kaunistas Eesti

ja Saksa lippude rivi.

Duce hoolitseb pommitamis
ohvrite eest
Bolognast, 13. 10. (DNBy. Duee an

dis oma Riodiones asuvad eramajad õhuter
rorirüanakute ohvrite kasutada. Neisse pai
gutatakse need vaesemad Bologna perekon
nad, keda rünnakud on tabanud raskemini.

AMETLIKUD TEATED
TEADAANNE

Eesti Kutsekogude Paide esinduse, .Puh
kus ja Elurõõmu" Paide keskosakonna ning
reudisekindlustuse ja haiguskindlustuse asu
tuse uueks telefoninumbriks on Paide 112,

millise kaudu palutakse pöörduda asjaaja
miseks kõigi eelnimetatud asutustega.

Nimetatud asutustega on võimalik telefoni
teel ühendusse astuda esmaspäeval, kolma
päeval ja reedel kella 8.00-17.30, teisipäeval
ja neljapäeval kella 8.00-15.00 ning laupäe
val kella 8.00-13.00.

TEADAANNE
Riigikomissari korralduse nr. 2080/43.

09.09.43. põhjal teatab Metsade Keskvalitsus,
et neile raie*ja veokohuslastele, kes 1943/44.

aasta raie- ja veohooajal ei ole neile mää

ratud kohustusi täitnud ei võimaldata:
1) müüa valmis metsamaterjale,
2) anda isevarustamiseks tarbe -ja kütte
puitu,

3) rentida MKV valduses olevaid metsa
heinamaid ja
4) välja anda karjatamise ja muid metsa
kõrvalkasutuse lube enne, kui kohustuslased
neile määratud raie- ja veotöödest suurema
osa on täitnud.
Paides, „15." oktoobril 1943.a.
Karl Leiste
MKV esindaja Järvamaal

Ootamata surma läbi lahkunud armast
head isa ja meest

Heino Väliste't
sünd. 11. VII 1912., surn. 17. X 1943.
mälestab valusas leinas _

abikaasa ja poeg
vennad ja ämm lastega
Kaasteenijad
Harju-J arva Abiprefektuuri
ametkond
Endised kaasteenijad Jär
vamaa Teedeosakonnast
Matmine Paide Püha-Risti kog. kirikus
20. okt. 1943. a. kell 15.00

saatekava ülevaade saksa keeles. 17.15 Puhk

pilli kontsert (Läti koraandani puhkpillior
kester ülem muusikajuhi Friedrich Tileganti

juhatusel). Ülekanne Riiast. 18.00 Nelja aasta
eest: Günther Prieoi läbimurd Scapa Flow'sse.

18.30 Aja kaja ja saatekava ülevaade.
19.00 Loengutesari „Meresõda ja me

rejöud" (ülek., saksa keeles). 19.15 Rindere
portaaže (ülek., saksa keeles). 19.30 Muusi
ka (ülek.) 19.45 Poliitiline loeng (ülek., saksa
k.) 20.00 Päevauudised saksa keeles. 20.15
11.30 Rõõmus sõit (Ringhäälingu tantsukapell
Saksa sõduri tund (Kirev tund. Ringhäälingu
juh. VI. Sapošnin). 12.15 Päevauudised. tautsukapelliga VI. Sapošnini juhatusel
12.30 Päevauudised saksa keeles. 12.45 Lõu
namuusika (Ühe kaitsepataljoni puhkpillior 21.00 Päevauudised. Ainult Tartu: 21.15 Mõt
kester ja hpl). Saate kannab üle Riia saatja. likke minuteid (hpl.) 22.00 Päevauudised
14.00 Päevauudised saksa keeles. 14.20 Aja saksa keeles. Järgnevalt saatelõpp.
viiteks (ülek. Breslaust ja Münchenist). 15.30
Muusika pärastlõunaks Ringhäälingu tantsu

Kanamunade eest preemia
kapell juh. VI. Sapošnini ja hpl.) Vaheajal
kell 16.45 Päevauudised. 17.00 Päevauudised saamiseks tuleb esitada mana
ja saatekava ülevaade saksa keeles. 17.10
müügikaart
Helisev ringmäng (Ringhäälingu suur orkes
ter, juh. L. Tauts). 18.00 õun",
Põllumajanduslikke töötajaid, kes müü
Karl Ristikivi romaanist „Rohtaed" 18.25 sid 1942/43. tootmisaasta kohalike müügi

Väike klaverimuusika (Horst Rehmus). 18.30
Aja kaja. 19.00 Saatekava veste. 19.15 Rinde
reportaaže (ülek., saksa keeles). 20.00 Päeva
mdised saksa keeles. 20.15 Saksa sõduri tund
(Rinne ja kodumaa). 21.00 Pätvauudised Ai
nult Tartu; 21.15 Erisaade eesti vabatahtlikele
/Heliülesvõte 14. 10. 43. mgn.) 22.00 Päevauu
dised saksa keeles, Järgnevalt saatelõpp.

oma kodumaa eest langenud.

Kolme aasta eest surnud esimest
Järva Tiisikuse Vastu Võitlemise Nõu
andla arsti-juhatajat dr.

Gustav Leisner'it
ja 12-aasta eest surnud esimest unus
tamata armast Nõuandla õde

Linda Janson'it
mälestab sügavas leinas oma 15-aas
tase teenistus-tähtpäeval

Alla Altof
Järva T. V. V. Nõuaudlast

giuormide katteks või üle normi kanamune

„E. Munaekspordi" kokkuostupunktidele,
Sinine KOHVER KAOTATUD 2. okt. s. a
premeeritakse müügi- ja ülenormipreemiate
tega.

sõites autoga Tallinnast Tartu mnt. mööda

teeni. Kohvris oli pakk, mis ei
Müiigiaormi täitmise alal antakse iga Mäo-Paide
kuulunud omanikule. Palutakse leiust tea
200 kanamuna eest ühe preemiapunkti ja tada Üiemaajõujaaraad ja -võrgud kantse
ülenormi müüdud iga 200 muna eest 2 pree
leisse Tallinn, Pärnu mnt. B—l ehk Paide,
miapunkti.
Preemiaiähed antakse munamüüjatele väl

Lai t. 25. M. Kammile

KOLMAPÄEV, 20. OKTOOBER 1943
ja kohalike omavalitsuste poolt muna kok
KAALUDE ja vihtide vastuvõtmine, kor
5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.15 Päeva kuostupunktidelt saadud muna müügikaar daseadmine
ja ümbertegemine TEMBELDA
uudised 6.30 Hommiku kontsert (ülek.) 0 tide1.põhjal.
juunist kuni 1. augustini 1943.a. müü MISEKS Paides, Turuplats 15 Kuni 21. ck
'äevauudised saksa keeles 'iõ Hornrai- dud munade
eest, sellekohase korralduse toobriui.
u muusika (ülek. Danzigist ja Hamburgist)
Kaalumeister E. Moosus.
5.30 Hommikuhardus: „Armastus ei lõpe iial tõttu, ei võetud mvinainüüjatelt ära IV vee

Sösarrelvad kohtuvad lahinguväljal. (Jhe soomu sgrenadeerideiiksuse tsesoitev kahur
möödub ühe grenadaeriderügemendi raskest tankitõvjekahuvisi. (PK.-sõjakirjas. Koch-

Tatnm. Wb.j

ira ..8.45 Päevauudised. 9.00 Päevauudi randaasta munamüüglkaarti, mispärast tuleb
sed saksa keeles 9.10 Landesdienst Ostland. nüüd preemiatähtede saamiseks kõigil isiku Toimetuse kõnetunnid igal tööpäeval kella
'.25 Saatepaus. 11.30 Kauneid helisid Viinist tel, kes mune müünud, eeltähendatud aja B—l 2,8—12, talitus avatud igal tööpäeval kella
Mugn.) 12.15 Päevauudised. 12.30 Päevauudi «ohtu esitada kohalikule omavalitsusele 8—17.30, lauoäeval kella B—l3-ni.8—13-ni. Kehtivad
sed saksa keeles. 12,45 Lõunamuusika (mgn. muna müügi kaardid. Need tuleb esitada hil kuulutuste hinnad: O—nr. 1 ja R—nr. 1.
Aadressi muutmine 20 penni.
ja hpl.) 14.00 Päevauudised saksa keeles. jemalt kuni 1. nov. 1913 a.
Munamüüjatel tuleb seda silmas pidada
14.20 Kauneid helisid (ülek. Böömi saatjast
ia Königsbergist). 16.00 Muusika pärastlõu ja preemiatähed õigel ajal välja võtta.
JÄRVA TEATAJA Nr. 120.
naks (Ringhäälingu tantsukapell, juh. VI.
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