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Õhujõudude hävitav hoop vaenlase

järelveole läänepoolses Vahemeres
Pommid ja torpeedod tabasid 13 suurt pargaslaeva imbuda 140.000 brt ja 2 hävitajat.
Tuhanded ameeriklased ja inglased leidsid oma haua merepõhjas
«Eriteade

Föhreri peakorterist, 8. nov. Sõjajõudude ülemjuhatus teatab:
Saksa õhujõud teostasid uue raske löögi vaenlase vägede- ja järelveotrans
pordile Vahemere lääneosas. Võitluslennukite üksused ründasid madallennul
Põhja-Aafrika ranniku ees ühte 22 tulviilaaditud väeosadetransportlaevast koos
nevat ja 8 hävitajast jnlgestatud konvoid. Arvukas hulk pomme ja torpeedosid
tabas hävitavalt 13 suurt pargaslaeva kogumahuga 140.000 brt ning 2 hävitajat.
Äralennul nähti mitut üksuste transportlaeva põlevas ja vajuvas olukprras.
Hävitatud laevadega koos leidis tuhandeid noori põhja ameerika ja briti taga
vara-Väelasi oma haua merelainetes.

Fübreri peakorterist, 8. nov. Sõjajõudu saksa 188. jalgväediviis kindralleitnant
Dettiingi juhtimisel ja ida preisi 217 jalg
Perekopi maakitsusel oli ka eile tuge väediviis kindral leitnant Poppe juhtimisel.
Ülevaatetus Neveli sissemurruruumi jär
vate jõududega teostatud nõukogude rün
nakul! ainult vähest kohalikku edu. Juba vede- ja sooraaastikus seisavad meie võit
päevi paistavad selles lõigus eriti silma iusgrupid tõrjevõitluses tugevamate vaen
brandenburgi 71. pioneer pataljon, millise lase jõududega. Nõukogude katsed, sisse
komandör, major Schnejder, viimastes võit murruruumi külgedele laiendada, nurjusid.
lustes langes, samuti maavõitlustele raken Ülejäänud idarinde kesk- ja põbjaiõikudest
teatati ka eile ainult kohalikku luure- ja
datud 9. õhutõrjediviisi osad.
Dnjepri rindel möödus päev, väljaarva rünnaküksuste tegevust.
Lõuna-Itaalia rindel ründas vaenlane
tud tagajärjekad omapoolsed rünnakud,
rahulikult. Meie rünnaküksuste jätkamisel koondatud jõududega jälle visalt meie po
Nikopolist lõuna pool purustati sissepiira sitsioone Volturnost loode pool. Seejuures
tud vaenlase jõududegrupp, võeti uusi van tekkis eriti Venifro juures ägedaid ja ing
lastele ning põhja-ameeriklastele ülimalt
ge ja saadi sõjasaaki.
Kiievi võitiuspiirkonnas osutavad meie kaotusrikkaid võitlusi
Kiired saksa võltluslennukid teostasid
üksused laial rindel kaugelt üleolevate
jõududega ründavade nõukogudele kibedat mõjuvaid raadairünnnakuid vaenlase jõu
vastupanu. Neis kestvais raskeis tõrjevõit vankritekoondisteie.
Vaenlase lennukiteüksused lendasid eile
lusis on eriti silmapaistnud franki-iõunade ülemjuhatus teatab:

Krimmis toimus vaenlasele kaotusrik
kaid võitlusi
Kertshi väinas uputati nõukogude miabumispaate ja saadi sõjasaagiks
praam ühes 15 kahuriga
Führeri peakorterist, 7. nov. Sõjajõudude

ülemjuhatus teatab:

hinglennukitest toetatud vaenlase vastu uue
tõrjeedu. Kurduvalt ründavad nõukogud visa

päeva! okupeeritud läänepiirkoonisse ja
tungisid halva nähtavusega ilmade juures
kuni Lääne-Saksa piirkonnani. Pomtnihei
dete tagajärjel tekkis ainult ühes asutas
mõningaid kahjusid. Ka häirimisrQnnakud
möödunud ööl on asid ainult vähest mõju.
5 briti põhja ameerika lennukit tulistati alla.

Saksa lennukid katsid ka ööl vastu

8. nov. üksikeesmärgid Londoni linnapiir»
konnas raskekaliibriliste pommidega.
Uus löök USA laevastikule

J tapani lennukid uputasid
kaks lennukikandjat ja neli
ristlejat
Tok i o, 6. 11. (DNB) Vetes Bongainvil
le'i saarest lõuoa pool uputasid Jaapani
lennukid kaks vaenlase lennukikandjat ja
neli ristlejat.
Täiendavalt teatatakse:

Reedel avastasid Jaapani luurelennukid
ühe vaenlase laevastikuüksuse, mis liikus
lõuna pool BoagainvUle'i saart põhja suu
nas. Kobe startis Rabaulist 14 torpeedolen
nukit, mis vaenlase laevastikuni jõudes
asusid aegaviitmata rünnakule.
Üks suurt tüüpi lennukikandja Islandi
klassist sai torpeedotabamuse ja vajus pä
rast plahvatust kahe minuti jooksul põhja.
Teine keskmise suurusega lennukikandja
süttis torpeedost ja hukkas. Sama! viisil hä
vitati ka neli ristlejat.
Jaapanlased kaotasid ainult kolm len
nukit.
Kremli nõudmisi
„Pravda" peab eestlasi Nõu
kogude kodanikeks
Stokholra, 5. 11. (DNB) Moskva ringhää
lingu poolt inglise keeles avaldatud kärpes
ühest ~Pravda" artiklist üteldakse: „Hooli
mata meie sõjalistest operatsioonidest oota
vad siiski tuhanded ja kümned tuhanded

Krimmis vaheldusid hiie tugevad vaenla ti tagasi uende lähtepositsioonidele, kusjuu
res hävitati 51 tanki.
Lõuna-Itaalias tugevdas vaenlane oma rün
tugevaid, vaenlasele kaotusrikkaid võitlusi.
Kertshi väinas uputasid sõjalaevastiku nakuid, et meie positsiooni Volturnost põh
PK.-sõjakirj. Palmovski. (Wb.)
4 tulvil vaenlase maabu ja pool koondatud jõududega läbimorda
inispaati ja ühe kiirpaadi. Üks vaenlase Meie üksused asusid vasturünnakule, viska
praam ühes 15 suurtükiga saadi saagiks.
sid meie positsioonidesse sissemurdnud nõukogude kodanikud vabanemist orjaikkest.
Suures Dnjepri käärus ning ülejäänud vaenlase pärast ägedaid võitlusi jälle Voltur Nende hulka kuuluvad lätlased, eestlased,
Vihased võitlused Krimmis
Dnjepri rindel oli üldiselt ainult vähest põit no orgu ja vallutasid endised positsioonid leedulased ja karjalased, kes igatsusega oota
vad vabanemispäeva. Nende priius saabub
lustegevust, väljaarvatud mitmed tagajärje tagasi.
Rasked Saksa võltluslennukid ründasid pea."
Enamlased löödi välja Dnepri saartelt. - Kiievi juures asusid Saksa kad oma rünnakud. Nikopolist lõuna Hool
Pärast seda kui Moskvas on mõningal
väed uutele positsioonidele. LÕuna-ltaalias kasvab võitluste ägedus õnnestus ühel meie võitlusgrupil tungida möödunud ööl hea eduga vaenlase järelveo
üllatuslikult vaenlase positsioonidesse, kus sadamaid Lõuna-Itaalia ida- ja lääneranni määral kinnitust leidnud Euroopa reetmine
anglo-ameeriklaste poolt ja nende kapitu
Führeri peakorterist, 6. novembril.
Möödunud ööl teostas väheldane arv juures saadi saagiks 40 suurtükki ja võeti kul.
Briti pommituslenuukeid häirimisrünnakuid vange.
Mõningad vaenlase õhujõud lendasid ei leerumine Stalini ees, on kogu Moskva aja
Sõjajõudude ülemjuhatus teatab :
Kiievi võitluspiirkonnas tekkis üha jälle le okupeeritud lääuepiirkonnisse ja teostasid kirjandusel omad põhjused Kremli nõudmisi
lääne- ja põhjapoolseile aladele.
Krimmis löödi enamlaste rünnakud nen riigiSaksa
lennukid ründasid ööl vastu 6. no pealetormavate vaenlase rünnaklainetega öiseid häirimisriinnakuid mõnedele Lääne- salajas hoida, kusjuures aga ikka jälle tuge
de dessandipeadest mõlemal nool Kertši ja vembrit
jällegi eesmärke Londoni ruumis. kibedaid võitlusi. Mitmed tugevad rünnakud Saksamaa linnadele. 6 vaenlase lennukit tu vamini tuleb alla kriipsutada, et siin välja
perekopi maakitsuses Saksa-Rumeenia vä
kuulutatud Balti rahvaste „ vabastamine"
Kiirpaadid
tungisid ööl vastu 5. novemb löödi tunduvate kaotustega nõukogudele ta listati alla.
gede pool veriselt tagasi.
käib
vaid üsna väikese osa maa alaliste
Saksa
õhujõud
heitsid
ka
möödunud
rit
konvoiliiklusele
Inglismaa
idarannikul
gasi.
Edelapool
linna
on
võitlused
vaenlase
Dnjepri alamjooksul tõrjuti mitu vaenla jällegi kallale ja torpedeerisid kolm laeva tankijõududega käimas. Õhujõud lõid tuge ööl jälle pomme eesmärkidele Londoni liu nõudmiste
kohta, mis enamlus endale on
se pealetungi Herssoni ja Nikopoli silla kogumahuga 9000 brt. Nende uppumist ei vate üksustega mõjuvalt maavõitlustele sek napiirkonnas ning Ida-ja Lõuna-Inglismaal. sihiks seadnud.
peadele.
töölerakendatud tugeva tõrje pärast ka ja tulistasid siin ning teiste, võitlusruu
Dnepri suures käärus saavutas vaenlane saadud
küil
jälgida,
kuid uppumine on tõenäolik. mide kohal eile alla 91 nõukogude lennu
mitme tugevama rünnakuga üksnes kohalik
Põhja- ja Kesk-Atlandis uputasid Saksa kit.
Anglosakside õhupiraadid Vatikani
ke sissemurde, mis riivistati või likvideeriti allveepaadid
Sissemurruruumis Velikije Lükist edela
võitluses vaenlase konvoide
vastulöögiga. Meie vasturünnakul lõuna pool
vastu neli hävitajat, ühe korveti ja viis lae pool arenesid meie vasturünnakud Nevelist
Dnepropetrovskit saavutati, hoolimata vaen va
kohal
kogumahuga 29.500 brt. Veel üht laeva lõunas edukamalt. Linnast läänepool saavu
lase vihasest vastupanust, maa-alalisi võite.
tasid meie üksused tugeva, tankidest ja laKogu maailm mõistab põlastusega hukka rünnaku kristluse vastu
Krementšugi ja Kiievi vahel ajasid meie ja üht valvelaeva torpedeeriti.
väed enamlased välja mõnelt Dnepri saarelt
Roomast, 8. nov. (DNB) Anglo-amee kristluse keskusele, mis jällegi tõendab nen
ja lõid Dnepri käärus kagu pool Kiievit ta
Lõppvõiduni vabaduse eest
rika õhugangsterite atentaat Vatikani linna de barbarite tõelisi tundeid inimlikkuse ja
gasi korduvad vaenlase rünnakud. Neis võit
le valitseb Rooma ajakirjanduse pilti, mil lugupidamise suhtes tsiviliseeritud maailma
lusis hävitas SS-soomusgrepaderidiviis „Das
les, nagu terves kultuurmaailmas, seda roi vastu, Anglosaksid tõendavad oma sõjasüs
Meie tänases lehes teisal on toodud
vabaduse eest kunilõppvõi
Reich* alates käesoleva aasta algusest oma
põlastuse ja pahameele teemi ja eelkõige oma salakavalust. Maailm
2000. vaenlase tanki.
sõnum selle kohta, et ühes „Pravda" duni. Nõukogud teavad aga sama marlikku rünnakut
hukka mõistetakse. Nii kirju peab teadma, et nn. „vabaduse lipu" kand
Põhja pool Kiievit paiskasid enamlased artiklis 4. nov., mis anti hiljuti edasi hästi ka seda, et mõnekümne kriminaal ga teravaimalt
jad sooritasid alatuima roima, midkx sõda
tab „Voce d'ltalia": Vatikani
võitlusse värskelt kohaletoodud jõude. Äh ka Moskva saatja kaudu inglise se kurjategija ja pööbel-isamaareeturi linnale
ületavad halvima, mis seni on rün tunneb. „Gazeta del Popolo" viitab sellele,
vardava sissemurru vältimiseks tõmmati
suhtes Roomale oodata võidud.
et iga sõda omab ebainimlikke ja jnlme sää
<meie visalt ja vihaselt võitlevad väed lääne keeles, räägitakse tuhandetest ja tuhan karjumine ning punaste sirp-vasar-kalt naku
dusi, kuna aga aoglosakside poolt teostatud
Mallandist,
8.
nov.
(DNB),
Põhja-Itaalia
pool asuvaile positsioonidele. Seejuures võe detest nõukogude kodanikkudest, keda sude lehvitamine ei tähistänud omal ajakirjandus väljendab uuesti oma pahameelt roim seisab väljaspool igasuguseid seadusi
ti meie väed tagasi juba nädalaid võitluslii tulevat veel „vabastada" or j u 8 e s t (!) ajal mingit rahva tahet. Need rahvad, selle alatu rünnaku üle. „Corriere della Se ja ilmutab maailmale juudi-plutokraatlik
ni kuulunud Kiievi linna osadest.
bolshevistliku koalitsiooni tõelikku olemust.
Velikije Luki võitlusruumis löödi vaen Nende „ vabastamist" ootavate paljude kelle „vaßastajate"-ootust nüüd maali ra" märgib, et inglased nüüd häbitul kom Selle viimase roimaga on anglosaksi õhu
bel
püüavad
oma
süüd
vastaste
kaela
vee
tuhandete
hulgas
leiduvat
ka
eestla
takse
olukordade
tõelikkuse
kõige
ar
lase tugevad rünnakud lõuna ja lääne pool
piraadid ja nende peremehed ületanud neid
'Nevelit õhujõudude mõjuval toetusel tagasi. sed, lätlased, leedulased ja karjalased, metuma väänamisena silmi ette anglo retada. Ka Tarini ajalehed käsitavad üksik barbaarsuse
piire, mida kõikide sõdade aja
asjalikul):
kuulmatut
atentaati
Peetri
kiriku
Ülevaatetus metsa- ja soomaastikus edela kes ootavat igatsusega seda päeva.
ameeriklastele, pole kunagi kuulunud le. „Stampa" rõhutab, et siin on tegemist lugu tunneb.
pool Nevelit jätkuvad võitlused vaenlase et
Siin kerkib kõige pealt mõistagi seaduslikult Nõukogude Liidu külge, ettekvatsetud anglosakside vaenulikkusega
tetunginud üksustega.
küsimus,
miks saade korraldati just pole nad seega olnud ka iialgi Nõuko
Mujalt idarindelt teatatakse ainult lõuna
gude kodanikud. Nõukogude „õnnistuse"
pool Laadoga järve kohalikest ja tulemuste inglise ja mitte nende
Söödaks Nõukogudele
Teadaanne
ta enamlaste rünnakuist. 2.-5. novembrini rahvaste oma keeltes, kes nii suure alasti vägivald tabas neid hävitavalt
3. 11. (DNB). Rumeenia
hävitasid õhujõud idarindel 140 Nõukogude igatsusega peavad „ootama" „vabasta ja raskesti. Aga ainult pisut enne 12.
Kõik 1925. a. sündinud meeslsikud-kut lehtBukarest,
lennukit, 6 meie lennukit läks kaduma.
„Actiunea* pöördnb Euroopa väike
Raskeis võitlusis kagu pool Kremer.lš igi jäid" ja kellel tõsiasi, et neid nende tundi pöördus ajaloo lehekülg ometi sealused, kes mõnesugustel põhjustel (hai rahvaste alahindamise ja saatuse hooleks
takistas 106. Reini-Vestfaali jala\ äediviis õnnetuses pole unustatud, oleks pida uuesti ning mitte just eriti vara, sest gus, elukohalt äraolek jne.) ei saanud il jätmise vastu, nagu see leiab väljendust
kindralleitnant Forsti juhatusel silmapaistva nud kujunema ju tohutusuureks rõõ haav on juba küllalt suur.
Inglise ajakirjanduses. Ta kirjutab, et
muda kohalikku kaitseteenistuse komisjoni ,Observer"
on nimetanud väikerahvaste
tegutsemisega kõiki vaenlase lähimurrokat muks. Vastata sellele pole aga kuigi
-Ent
neid
rahvaid
jäägitult
ei
suutnud
selle komisjoni tegevuse kestusel, on ko olekust iseseisvate riikide näol „häbiasjaks
seid ja saavutas seejuures erilisi tõrjevöite.
Lõuna-Itaalias kasvab raskete võitluste raske, sest pealiskaudselgi asjaolude punane saastalaine seekord ometi veel hustatud ilmuma Tallinna I kaitseteenistus ja anakronismiks".
Et sealpool sellisel toonil kõneldakse ter
ägedus Volturno ääres veelgi. Rünuakuil vaatlemisel on igale selge, et inglise hävitada. Nüüd katsuvad bolshevikud komisjoni, Olevimägi 16, neljapäeval, 12. nov.
meie kõrgendikupositsioonideie tekitatakse keel valiti käesoleval korral saatekee seda küll uuesti, valmistades selleks 1943. a. kell 9 homnjikul.
vest reast niisugustest riikidest, k. s osalt
on, nagu „Actiunes" ütleb, Inglismaa liit
inglasile ja ameeriklasile pidevalt raskeid leks tahtlikult ja kindla eesmärgiga. pinda valedega „päästmisest", kuid
Tallinn, 8. nov. 1943.
lased, see olevat tõepoolest märkimisväärne.
veriseid kaotusi. Üks ineie ettenihutatud
Üldse tulevat Inglise lehtede tooni seletada
Kindralinspektor.
vaenlase poolt ajutiselt sissepiiratud võitlus Mitte » rõõmusõnumina" eestlastele, lät õnneks on vahepeal olukorrad juba
sellega, et London on väljas otsimas selli
grupp purustas öö jooksul piiramisrõnga ja lastele ega leedulastele ei olnud see küllaltki tugevast! selgunud ja selgine
lõi end läbi meie peajõudude juure.
saade mõeldud, vaid ta teenis ainu nud. Täna ütleb iga eestlane, et ta Meeskodanikele 26. toitlusperi seid riike ja rahvaid, keda ta võiks heita
Nõukogudele söödaks.
Lõuna pool Istoniot ründas vaenlane ka üksi kaugemat eesmärki luua Ing läheb koos sakslasega oma vabaduse
oodil ICO paberossi
«iie jällegi tagajärjetult tugevate jõududega. lismaa ja Ameerika jaoks väärkujutlus eest läbi igasuguste raskuste kuni lõpp
Majandus- ja rahandusdirektori poolt on Jaapanlaste edukad rünnakud
Üks tugev Saksa raskete võitluslennukita
üksus ründas öösel vaenlase laeva-eesmärke tõelisest olukorrast endistes Balti riiki võiduni. See on otsus, mis ei ole jää avaldatud teadaanne, mile kohaselt kõigile
ja Napoli sadamas. Esialgsete
des. See oli saate tõeline ja ainus põh nud seui ega jää ka tulevikus ainult tubaka- ja tubakasaaduste-kaartide otnajaile
Toki ost, 8. novembril. (DNB). Vastavalt
teadete järgi uputati seejuures üks kauba jus ning seetõttu otse hoiduti, et sel sõnadeks. Rinne on jutustanud seni müüakse 26. perioodil kupongide ,26 I' ku keiserliku peakorteri teatele teostasid jaa
laev ja tabati raskesti üheksat kaubalaev». teemal ei toimuks saateid mingil juhul eestlaste tegudest küllaltki selget keelt, ni ,26-IV" järgi 100 paberossi. Nimetatud pani õhujõud 6. ja 7. novembril rünnaku kahe
kupongid ou kehtivad kuni 12. detsembrini le vaenlase lennuväljale (Jus-Guineal. See
Vaenlase lendurid ründasid eile õhtu!
" "Vatikani linna Roomas. Pommitabamused ei. eesti, ei läti ega muidugi ka leedu rinne jutustab sellest tulevikus aga
juures hävitati maapinnal 50 vaenlase len
Dr. L. Daniel ülikooli sisehai
tekitasid purustusi maailmakuulsas ino.-aük •keeles.
veelgi selgemalt. Ning see pole ainult
nukit ja tulistati alla veel 18, millisest 2 ei
tehases ja kahjusid kuberneri paleele.
oie veel kinnitust leidnud. 7 jaapani lennu
Kas peame siin jälle küsima, miks?
väikeste hulkade, vaid kogu rahva keel, guste kliiniku röntgenoioogiks
Vaenlase lennukite üksused tungisid Selleski osas on vastus kõigile käega mida kõneleb eestlane rindel. Relvade
kit ei Ole sellelt ürituselt tagasi pöördunud.
Tartu Ülikooli 1. sisehaiguste kliiniku
* 5. novembril lõunatundidel Lääne-Saksamaa
Edasi teatab peakorter, et jaapani väed
kaudu
rindel
ütleb
eesti
rahvas
oma
teenistusest on lahkunud assistent dr. Lem on Findschhafeni piirkonnas ajavahemikus
kohale ja heitsid paljudes kohtades lõhke katsutav. Jah, sest Nõukogudele pole
ja süütepomme, mille läbi tekkis eriti Es ometi teadmata see ühtlane ja kindel otsuse koos sakslastega oma vaba bit Noorviit, siirdudes Tervishoiu valitsuse 30. okt. kuni 3. novembrini kõik vaenlase
senis, Gelsenkirchenis ja Münsteris kaotusi seisukoht, mis on omane nii eestlastele, duse eest lõppvõiduni. See on vääri peainspektoriks.
tagasi löönud ja vaenlasele enam
Tartu Ülikooli 1. sisehaiguste kliiniku rünnakud
* -elanikkonna keskel ja mõningaid kahjusid. lätlastele kui ka leedulastele, koos kas vastus punakatku jõhkrale vassin
kui 400- mehelise kaotuse tekitanud.
uueks röntgenoioogiks kinnitati dr. Leonid
Nagu seni on kindlaks tehtud, tulistati alla
Daniel.
oma vabastajatega, sakslastega, oma
gule. —.nsk.
39 vaenlase lennukit.
9. november

se rünnakud meie vasturünnakutega. Tekkis

Oleme oodanud 20 aastat kodumaa kutset...
Üksikasju eesti sõjapõgenike teekonnalt tagasi oma põlisele esiisade maale
ihkab süda..meenu
vad lauliku sõnad, kui seisame Peipsi
kaldal ja võtame vastu Peipsi-tagustest
piirkondadest kodumaale tagasipöördu
vaid suguvend!. Nende meie rahvus
kaaslaste südames on need igatsevad
sõnad helisenud veerandsada aastat,
enne kui nad jõudsid tagasi oma isade
ja esiisade maa pinnale.
Üheaegselt sellega kerkib silme ette
ka meie kodumaa elu möödunud sa
jandi teisel poolel, kip rasked majan
duslikud tingimused viisid just ettevõt
likumad ja elu tahtelisemad inimesed
meie rahva hulgast väljarändamisele
laiadele Venemaa aladele Peipsi taha,
kust nad lootsid leida paremaid ela
misvõimalusi ja luua endale uusi elu
asemeid.
Ja nad lõidki. Peipsi-tagustel aladel
rajati visa töö, suure püüdlikkuse ja
ettevõtlikkusega õitsvad eesti asundu
sed ja paljud meie suguvendadest
muutusid peagi oma kätetööga jõukateks
inimesteks neid ümbritseva vene massi
kiuste ja keskel.
Kuid nüüd? ! Nüüd pöörduvad need
omaaegsed väljarändajad ja nende jä
reltulijad oma isamaale tagasi sojapõ
genikena, inimestena, kel ön jäänud
seljataha pikk kannatuste ja raskete
elamuste tee ning kellelt punane ter
ror on röövinud kogu nende vara ja
aastakümnete hoolsa elutöö.
Kuid on veelgi erinevusi tookordse
väljarändamise ja nüüdse tagasipöördu
mise vahel. Kui siis läksid enamikus
nooremad ja elujõulisemad mehed ja
naised, siig nüüd tulevad tagasi pea
miselt raugad, lapsed, lesed, sest me
hed on hukutanud punane paradiis
Siberi sunnitöölaagrites ja mäekaevan
dustes.

kõigiti takistada, kutsudes selleks neile
kaela bandiite ja lastes neid paljaks
röövida ja mõrvata.
Lähematest Peipsi-tagustest piirkon
dadest arenes Eestisse evakueerimine
soodsalt ja takistusteta, kuid kaugema
telt aladelt tuli sõjapõgenike transpor
tidel sageli liikuda saksa sõjaväe ja
eesti vabatahtlike relvastatud kaitse all.
Ilmnes aga ka teissuguseid nähtusi;
nimelt selliseid, kus venelastest küla
elanikkond palus eestlastelt ka neid
kaasa võtta, sest nemadki ei tahtvat
enam bandiitidest ohustatud paradiisi
maale jääda.
Kodumaale saabujate parema vara
natukese hulgast paistab välja üksikuid
raudvoodeid, kuna kapid on mööbli
hulgas üsna haruldased. Vähene vara
natuke on paigutatud peamiselt kotti
või mõnda suuremasse kirstu. Seepä
rast võib näha kõikjal aina kotte ja
veel kord kotte.
Sõjapõgenikud on toonud kaasa aga
ka loomi, kuigi vähe. Näiteks ühe 160liikmelise transpordi peale tuli ainult
4 hobust ja lehmi ja lambaid umbes
niipalju, kui neid on meie keskmise
suurusega talul. Kes ei saanud oma
vilja kaasa Võtta, võis selle üle anda
Wi-komandole, keS vfludis talle selleko
hase kviitungi vastu, mille eest ta võib
saada vastaval hulgal vilja Eestis taga
si. Mõnes kohas oli aga lahkumine se
davõrd kiire, et kõik tuli maha jätta,
sest elu on ikkagi kõige kallim vara.
Riietus sõjapõgenikel on üldiselt kehv,
kuid paljud on siiski suutnud säilitada
omal ajal muretsetud riided, neid aas
tate jooksul ümber tehes.
Eestisse saabuvad sõjapõgenikud
lotjadega, millele on laaditud niihästi
inimesed kui ka nende vara.
Peipsi-äärsed alad meenutavad see
pärast praegu nagu. isesugust moodsat
rahvaste rändamist. Evakueeritavate
edukaks vastuvõtuks kodumaa pinnal on

tehtud kõik võimalik, et vähendada üm
berasumise vintsutusi ja ebameeldivusi.
Sõjapõgenike toitlustamistkorraldab ERÜ,
pakkudes neile päralesaabumisel sooja
suppi, võileibu jne. Ka järgneb saabu
misele kohe saunaskäik ja arstlik läbi
vaatus ning vajaduse korral ka esmaabi
andmine.
Edasi grupeeritakse sõjapõgenikud
pärast registreerimist ja juhitakse koon
duskohtadesse, kust nad määratakse
tööle vastavalt nende oskustele. Kaas
maalased tunnevad oma tagasitulevate
rahvuskaaslaste vastu võrdlemisi elavat
huvi ja seetõttu on eriti 2—3 liikmeli
sed perekonnad juba lühikese aja jook
sul ümbruskonna talupidajate poolt
põllutöödele palgatud.
Need, kes endale kohe töökohta ei
leia ja kellel ka omakseid ega sugulas
el ole, juhitakse sisemaale peatuskoh
tadesse, kust nad hiljem tööle raken
datakse. Eestlastest sõjapõgenike juur
detulek aitab meil üsna oluliselt töö
jõupuudust leevendada, sest neist saab
taluteenijaid, karjalapsi, aga mõnelgi
alal ka oskustöölist.
Nagu juba eespool öeldud, koosne
vad tagasipöörduvate eestlaste read
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tuuletus suvepäevas laisalt ja lamelaialt hajuvat
tumöruskega segatud sügav-halli suitsu.
Ründajate surve suurenes nüüd uuesti ja tu
gevasti kõikidele metsavendade kaitselõikudele.
Kaugemalt kostuv laskmine tõendas, et major
Rannamäe oli suutnud relvastada veelgi mehi ja
asunud nüüd ründajaile vastu,seal, kuhu ei jät
kunud Joel Uusna ja Endel Puidu meestest.
Kustki tuli teade, et mitmed ründajaist, kes tõr
kunud minemast üle omade laipade, on lastud
politrukkide poolt maha.
Endelil polnud enam aega tutvuda Joeli lõigu
kaitsejõu kujunemisega alates sellest hetkest,
millal paiskas osa oma meestest sõbrale abiks.
Jälle rünnati paisunud jõududega ka tema tiha).
Kaugemal vingusid mootorrataste ja veoautode
mootorid üha ja järjest tõid ründajad, kes
taotlesid täna läbimurdu iga hinna eest, juurde
uusi jõude. Noh, olgu, veel pole nad midagi saa
vutanud, veel pole metsavendade kaitsejoon kus
ki ega meetri võrragi vankunud ! Jah, olgu,
kui ainult ... ei lõpeks laskemoon ...
Nagu vormitu ja ebamäärane, nimetu elukas
liikus võitlus metsade vahelisel soisel ja täiskas
vanud maastikul. Kord näis ta kalduvat raskus
punktiga heinamaade ja põlluservade ühte, siis
aga peale hetkelist*vaiksemaks muutumist ja just
nagu silmapilk kestnud mõtisklevat kuulatamist
kuidagi kompavalt teise serva. Lakkamatult töö
tasid automaatrelvad ning käsigranaatide lõhke
mise mürtsahtused põõsaste vahel kiskusid üles
mulda ja mättaid.
Kui Endel jõudis lõpuks jälle Otini, kes vahe
peal oli vahetanud küll kohta, ent tulistas edasi
endise täpsuse ja ruttamatusega, saabus sinna

peamiselt naistest, lastest ja raukadept,
kuna nooremaid ja keskealisi mehi on
ainult üksikuid, kellel on läinud korda
pääseda punase terrori küüsist. Selgub
ka, et tagasipöörduvate eestlaste pere
konnad on enamikus lõhutud, sest ikka
on neil kas isad, mehed või pojad are
teeritud, mõrvatud või teadmata kadu
nuks jäänud. Siin ilmneb selgesti suu
rem NKVD hävitustöö eesti rahvuskeha
kallal, mida ei unusta ei praegused
ega tulevased põlved.

Üleskutse kohalikkudele asutustele
ja tegelastele
Tartu Ülikooli asutus Kilgi ja Rahvus
vahelise õiguse Instituut on enesele üles
andeks võtnud õiguslikult valgustada Eesti
ja NSVL u vahekorda 1940. ja 1941. aastal
ja koguda selleks materjale, millistele raja
da seda õigusteaduslikku uurimust. Seal
juures ei taha mainitud instituut piirduda
pinult avaldatud üldiste aktide ja keskasu
tustes leiduvate materjalidega, vaid peab
tööle väärtuslikuks ja ülesandele kobasekp.
et ka kohapealeest elust jä tegevusest kahel
saatuslikul aastal tema käsutusse koguneks

Aga ometi, kõigist rasketest katsu
teateid ja andmeid, nii suulisi kui ka asja
mistest hoolimata saabuvad nad Eesti
lisi, mis aitaksid saavutada ülesseatud ees
pinnale rõõmsate nägudega ja lootus
märki. Pealegi võib kohalike asutuste käes
olla säilinud keskasutuste eeskirju, käske,
tega uude ellu, paremasse tulevikku.
Hoolimata raskest evakueerimisteekon
nast, on nende meeleolu hea ja nende
sjlmist peegeldub rahulolu, et nad vii
maks ometi on pääsenud punasest
põrgust.
Nad jutustavad, et muidugi oli neil
kahju lahkuda oma kodukohast, kus
veedetud aastakümneid ja kiis nad
maaga kokku kasvanud, kuid punane
terrorivalitsus ja nüüdsetel sõjapäeva
del bandiidid on muutnud nende elu
võimatuks ning neil on tulnud seista
sageli surmaga silm silma vastas.
Mõned tagasisaabujad lisavad siia
juurde, et kodumaale tagasipöördumi
se võimalust ja kutset oa nad ooda
nud juba üle 20 aasta ja seepärast on
nüüd ka nende rõõm seda suurem.
Edasi kuuleme kodumaale saabu
nuilt mõningaid üksikasju ümberasu
mise käigu kohta. Niipea kui saadi
teada ümberasumisest, püüdsid kõik
võimalikult rutem sellele teekonnale
asuda, sest eestlaste äraminek ei meel Raskesti haavatud saksa sõdurid pöörduvad tagasi inglise sõjavangist. Pildil näeme
neid saksa laatsarettlaeva pardal rahvushümni laulmise ajal. • (Wb.)
dinud venelastele ja nad püüdsid seda
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Mootorrattur, kes kasutas oina sõiduks raudteed, annab vastutulevale varustusvoorile
tee vabaks. (PK.-sõjakirj. Schõdl. Wb)
1940. ja 1941. a. järgmiste sündmuste kohtar

1) Riigivolikogu valimised 1940. a. juuli
kuus,

2) kohalikkude nõukogude moodustami

ne valdades, linnades ia mas kondades,

3) valimised NSVL-u ülemnõukogusse

1941. a.,

4) rahvakohtute sisseseadmine,1

5) kohaliku rahva osavõtt mainitud'sünd
musist ja selle tähelepandud motiivid, j
6) rahva suhtumine Eesti astumisesse
Nõukogude Sotsialistlikkude Vabariikide Lii
lu ja Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vaba
riigi väljakuulubmisse.
Kohalikel tegelasil ei tarvitse piirduda
loeteldud sündmustega, vaid nad võivad tea
tada kohalikust elust ka teisi tõelisi juhtm
meid, mis pakuvad Nõukogude aja kohta;
midagi iseloomulikku,- hüvitavat või ajako
hast. Instituut kasutab kõik kogutud and
med vastaval kohal oma eesmärgiks: anda
õiguslik hinnang Eesti ja NSVL vahekorrale
1940. ja 1941. a. Soovi korral annab insti
tuut vajalikke seletusi. Kindlat tähtaega and

korraldusi ja teisi dokumente, mis keskasu
tustest on ära viidud või seal hävinud. See
pärast pöördub instituut meie valdade, lin
nade ja maakondade asutuste ja tegelaste
poole üleskutsega, et nad teataksid instituu mete saatmiseks pole ette nähtud.
Instituudi aadress: Tartu, Ülikool. Riigi
dile nende käsutuses olevaid dokumente,
teadaolevaid juhtumeid, isiklikke mälestusi ja rahvusvahelise õiguse Instituut, Ülikooli
jp tähelepanekuid ning muid andmeid, eriti tn. 44.
Tubaka äraandmise tähtpäeva pikendati
Tänavune tubakas kvaliteedilt hea

Praegu käib üle maa ühiskaupluste kakasvatajate keskuse esindaja. Tuba
võrgu kaudu tubaka kokkuvõtt väike käkasvatajail tuleb selle eest hoolt kan
kasvatajail!. Tubakat võtab vastu iga da, et äraandmisele määratud tubakas
ühiskauplus, kuna ainsa erandina oleks vastuvõtmise ajaks selleks kõigiti
Tallinnas teeb seda vahetult ETK tuba kõlbulik. .
Tubakakasvatuse Keskuse poolt jao
katehas. Yäikekasvatajate tubaka ära
andmise tähtpäevaks oli teatavasti 31. tatakse pärast tubaka äraandmist tuba
oktoober, kuid nüüd on seda pikendatud kakasvatajaile mitmesuguseid hüvitus
15. detsembrini s. a.
kaupu, selle andmisel võetakse arvesse
Seni äraantud tubaka kvaliteet on ära antud tubaka hulk, lepingutäitmise
täiesti rahuldav, paiguti isegi väga hea. protsent ja muid tegureid mis näitavad,
~Burieya ja „Kuldlehea sortide juures kui tõsiselt tubakasvataja oma kohus
on saavutatud eriti head värvust, vaa tusi on täitnud.
Preemiapunkte saavad tubakakasva
tamata sellele, et meil suureviisilisemalt
tajad
vastavalt äraantud tubaka kogu
tubakat kasvatatakse alles teist aastat.
Ka meie tubakavabrikud võtavad selli sele, nimelt üks punkt iga 10 kg tuba
se tubaka heal meelel vastu, kuigi need sa kohta. Preemiatähed antakse tuba
alles hiljuti tootsid oma saadusi erandi kakasvatajaile välja kohaliku omavalit
kuse juhi kaudu. Lisaks sellele on ette
dult lõunamaa päritoluga tubakast.
nähtud
veel lisapreemiaid, milliste täh
Novembri teisel poolel algab tubaka
vastuvõtt lepingu alusel tubakakasva tedega tubakakasvatajad saavad osta 2.
tajailt. Selleks on moodustatud ülemaa sordi paberosse.
line 50 vastuvõtupunktist koosnev võrk,
mis hõlbustab tubaka äraandmist. Tuba Eesti Kutsekogud uutes ruumides
Alates 1. novembrist on Eesti Kutseko
ka vastuvõtmine toimub kaheliikmelise
gud ümber kolinud uutesse ruumidesse
komisjoni poolt, kelleks üks on kohali Pikk t. 19. Eesti Kutsekogude telefonid on
ku ühiskaupluse ärijuht ja teine tuba- jäänud endisteks.

parajasti tiks Soomest tulnu, kes saadetud teda polnud hetkel läheduses, kes oleks võinud teda
otsima.
Eeriku äraviimisel aidata. Ründajad surusid nüüd
«Leitnant Puidu," ütles ta kuidagi karedalt, peale kõikidest kaitsejoone osadest ning veidi
nagu nööriks miski ta kurku, «praegu seal .. . eemalt kostus juba ebamäärast „hurräätamista,
leitnant Uusna sai haavata ja ... ta palus, et .. ." nagu oleks seal saavutatud mingit edu.
«Mis ? Joel . . . haavatud ? kiaskesti ? Mida ta
„Katsu pääsla nüüd ennast ja mehi, Endel !K
palus?"
jätkas Eerik, püüdes lämmatada seejuures valuli
ku kõrvalhäälitsuse. ! nõnda oli ka
«Ta palus, et. . . tuleksite sinna ja võtaksite
üle kogu kaitse juhtimise."
Joeli viimane korraldus. Taanduge, aga ... ärge
Endel ei lausunud enam ühtki sõna, aga ta
iialgi alistuge ..." tundis, kuidas mingi tume ja valulev vari ilmus
Sulgenud seejärgi tükiks ajaks silmad ning
järsku silmi ning jalad muutusid korraga raskeks, püüdes nagu Endel! eest varjata ta keha läbista
nii et peaegu võimatu oli hetkel liikuda kohalt. vaid valulisi värinaid, vaatas Eerik korraga uues
Kuski ta sisemas hakkas vasardama ainus sõna : ti avardunud pilgul otse oma peakohal vaikselt
haavatud, haavatud, haavatud! Ning kujutlus abi ujuvatele üksikuile valgetele pilvedele.
tuna lamavast sõbrast seal, pisut eemal, muutus
sEndel," katsus ta samas haarata sõbra käe
valulevaks ja üha pakitsevamaks.
ja sundis end taas pikemale kõnelusele. „Kui see
Ta ei hoolinud nüüd korraga enam millestki, kõik on kord möödas ja kui sealt, teispoolt lahte,
ei varjumisest kuulide eest, põõsaste vahel ega tuleb kord keegi ... või kui sina saad . . . otsi
sellest, et teda võidakse võtta praegu otse tule da ta üles, ütle siis, Endel ... et ma .. . olek
vikku. Talle ei tulnud enam meeldegi end hoi sin ikkagi läinud sinna tagasi, nagu lubasin . ..
da ta tahtis ainult kiiresti, väga kiiresti jõu Näita talle mu risti ja ..."
da haavatud sõbra juurde, et toimetada seda
„Eerik 1" katkestas Endel jälle ta kõnevoolu.
Siimusoole või sellest veelgi kaugemale —laan „Sul pole mingit põhjust rääkida nii. Sa paraned
de, dr. Ormiste ja Lagle hoole alla. Nad peavad jälle ja ... lähed siis ise. . . tõeliselt. .
tegema kõik, et teda päästa kõik, kõik ...
Aga Eerik naeratas,, ainult vaevu vaevu. Ja
Endel ruttas, ent ometi jõudis ta sündmusko korraga näis, nagu oleks ta väga väsinud.
hale liialt hilja. Jah, liialt hilja, sest enam ei
„Riita !" sosistas ta nii, et selle sõna kõla ei
vajanud Joel Uusna ei tema ega dr. Ormiste abi. ulatunudki Endelini ning ta pidi taipama üteldu
Nirg samas, Uusna kõrval, lamas raskesti haava ainult huulte liikumisest. Siis sulges la jälle silmad.
tuna Eerik Randrüüt.
Istudes seal niiviisi, kahe sõbra juures, kellest
«Endel!" sosistas ta väga vaikselt, nii et ta üks langes, ilma et saanuks ütelda temale, Ende
sõnu võis rohkem aimata kui kuulda. Endel lile, veel ainustki sõna, ning teine ... oli juba
kun,mardus otse ta näo juurde, võttes samas kustumas, ilma et tema, Endel, saanuks teda
mõlemad sõbra käed omadesse. «Endel, minuga enam aidata, tundis ta nüüd järsku sügavat ük
on . . . läbi .. . nagu .. . Joeligagi. .
sildus- ja tühjustunne!. Hetkeks langetas ta pea
«Eerik, ära ainult räägi praegu ega väsita en käte vahele toetatult madalamale, surudes see
nast asjatult I" palus Endel. «Toimetan su otse juures rusikas käed tugevasti vastu kuumlevaid
kohe tahapoole, Ormiste juurde. Su haav pole ju oimukohti, siis sirgus aga järsult püsti. J
nii raske." '
Hetkekski ei tohi nüüd tema, Endel, kaotada
«Jäta see pealegi, Endel," kordas Eerik lietke iseennast ega külma verd. Ei, tema mitte, sest
pärast. Tal oli raske rääkida. Peaaegu vägisi su nüüd peab kandma tema kõigi kolme koormat.
rus ta katkendilise sisinana kustuvaid sõnu üle Jah, ja nüüd peab olema tema see, kes teostab
huulte. «Jäta, Endel! Kuuled, nad lasevad jälle... Joel Uusna viimse soovi mehed võivad küll
Hoia ennast, Endel, sest neil on see koht siin taanduda, aga ei iialgi.. . alistuda !
leitud. Kui hüppasin Joelile appi. .
Nagu jumalagajätuks kummardus siis Endel
„Vaiki nüüd, vaiki ometi, Eerik!" palus Endel hetkeks Joel Uusna liikumatult lamava keha ko
uuesti. Ta vaatas seejuures ringi, aga kedagi hale. Peaaegu hellitlevalt libises ta käsi üle lan-

genud sõbra paljastunud pea ja hoidis hetkeks ta
külma kätt. Tal oli seejuures jälle järsku valus,
nii lõputult valus, et tundis pilku niiskelt räh
muvat.
Siis võttis ta Joeli automaadi, heitis pilgu su
letud silmi ja liikumatult lamavale ning raskelt
hingavale Eerikule ja hüppas üles.
Võitluse hoog oli paisunud veelgi ning kõiki
dest rünnakusuundadest näis ründaja vahepeal
surunud ennast pisut lähemale. Endel siirdus ta
gasi sinna, kus Soomest tulnud lipnik juhtis nüüd
peale tema, End ei j, lahkumist . taas tiiva kaitset.
„Meie ei jõua, härra leitnant, pidada siin
kauem vastu," ütles ta Endeli lähenedes. „Nad
on laiendanud rünnakut veelgi enam külgedele
ja toonud juurde veelgi uusi mehi. Nüüd võib
neid olla juba tuhande osa, võib olla ka rohkem.
Nad tahavad sulgeda meid iimberhaaranguga kül
gedelt."
Endel kuulas seda, ilma et ütelnuks vastuseks
ainustki sõna. Ta huuled olid surutud tugevasti
kokku ning -näole oli ilmunud £ raskeid ja liiku
matuid jooni. Paistis, nagu oleks viimased sünd
mused kinnitunud ja jäänudki kustumatu märgi
na ta näole.
„Hea küll, lipnik I" ütles ta viimaks kõlatult.
„Me tõnjbume tagasi, et kaitsta vähemalt Siimu
sood, kuid saatke otsekohe mõned mehed,
kes toimetaksid kiiresti Õnniste juurde haavatud
lipnik Randrütidi ja .. . viiksid ära langenud Joel
Uusna. Ütelge dr. Ormistele, et ta teeks kõik, mis
iganes võimalik. Eerik tuleb päästa/
Lipnik noogutas ning Endel lahkus.
Ta oli andnud nõusoleku tagasitõmbumiseks
enne, kui oli tutvunud kaitse tegeliku olukorraga
põhjalikumalt, kuid iga hetkega muutus talle
nüüd selgemaks tõsiasi, et tagasitõmbumiseks on
aeg juba ülim. kaugele ette olid ulatunud juha
külgedelt ründavad vaenlase osad, ohustades sel
viisil isegi» juba taandumist. Olukord tingis prae
gu kiiret tegutsemist ning nõudis, et kõik muu
unustataks. Ning Endel, kuigi see polnud talle
hetkel kerge, mõistis selgesti seda olukorra kar
mi käsku. Nad pidid võitlema ja pidama vastu
mitte eneste pärast. Ei, ja mitte ka niivõrd nende
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Villanorm tuleb täita 31. detsembriks
Igalt ülenormi antud 1 kg villalt antakse 8 punktiväärttähte
i Idaalade rügikomissaari poolt on
avaldatud määrus villa kokkuostu kohta
käesoleva aasta stigispöest, mis jõustus
tagasiulatuvalt 15. oktoobrist. Seoses
sellega kaotas kehtivuse villa kokkuos
tu määrus k.fa. 22. aprillist.
Kehtestatud määruse kohaselt on
iga lamba pidaja kohustatud käesoleva
aasta stigispöest ära andma iga lamba
ja talle pealt pool kilo pöevilla, mille
eest maksetakse kindlaksmääratud hind.
Äraantavas villas võib tallevilla olla
kõige rohkem 25 protsenti. Villaku
püdemeid võib ära anda ainult pestult.
.. Lammastepidaja lammaste arvu mää
ramisel võetakse aluseks k. a. 26. juu
nil toimunud kariloomade loendusel
kontrollitud andmed, kusjuures villa
andmiskohuslikeks lammasteks loetakse
uted, jäärad, oinad ja talled. Võõraste
juures söödal peetud lambaid ei loeta
äraandmiskohuse suhtes lambapidaja
lambakoosseisu kuuluvaiks.
Vill tuleb ära anda hiljemalt käes
oleva aasta äi. detsembriks.
Villa eest, mida üle kindlaksmäära
tud normi ära antakse, saab lambapi
daja peale villa hinna veel hüvitusi
tekstiilkaupade punktiväärttähtede näol.
Iga Ülenormi antud villa 1-rmk. väär
tuse pealt saab lambapidaja 8 punkti.

Isikuid, kes ei täida villa äraandmi
se eeskirju karistatakse vangimajaga
või rahatrahviga või ühega neist karis
tusist. Pealeselle võidakse määrata kor
raldustrahve ja võtta tarvitusele muid
abinõusid korralduse mittetäitjate ja
rikkujate vastu. Ka eeskirjade rikkumi
se katse on karistatav. Hz A
üksikasjaline ametlik teadaanne vil
la kokkuostu kohta käesoleva aasta
sügispöest leidub meie tänase lehe
ametlike teadete osas.

Eesti tööneide sõitis Sak
samaale
Reedel varahommikul alustas Tallinnast
teekonda Saksamaale järjekordne suurem
grupp Eesti tütarlapsi, kee olid end vaba

tahtlikena registreerinud reiehsarbeitsdiensti
ridadesse.

Neljapäeva õhtul toimus „Revaler Hofis"
Saksamaale siirduvate Eesti tütarlaste lah
kumisõhtu. Sellest võtsid külalistena osa
Kindralkomissariaadi koltuurpoliitikaosakon
na juhataja dr H. Wei s s, RAD-i juhtidest
stöbsführerin R e x, arbeitsfuhrer SchmülMn g, cbfrfeldmeister Strässer, oberst
feldmeister Falk ja Eesti tütarlaste juht
Vaike Mandel. Samuti viibis kokkutule

kul hulgaliselt tütarlaste omakseid.
Õhtu eeskaval ist osa aitas oma hoogsate

paladega sisustada ühe kaitsepataljoni or
kester.
Valged oravad—haruldus
Pärast õhtueinet pöördus tulevaste töö
neidude poole lühikese kõnega arbeiteführer
meie metsades
Schmüllirig.
Kuusiku metskonnas H. vahtkonnas on
Seejärele võttis sõna eesti tütarlaste juht
äratanud tähelepanu oravapaar, kes värvilt
Vaike Mandel, tervitades lahkujaid Tallinna
on täiesti vaJge. Juba möödunud suvel
ja kogu Eesti organiseeritud tütarlaste ni
Üks rannapatarei Kreeta saarel. (PK.-sõjakirj, Segers. Wb.)
mel.
märgati metsas valget oravat. Oldi arvami
sel, et see on ainuke kogu ümbruskonnas,
Pärast Eesti tütarlastejuhi sõnavõttu laul
kuid hiljem ilmnes siiski, et oravaid on
di ühiselt „Eesti Lippu".
Kodumajanduskonsulentidele korraldati
kaks, kuna üks neist on täiesti valge, teisel
Lõpuks esitasid tööneiud ühislaule, va
on aga kõrvade vahel must täpike.
heldumisi orkestripaladega. Erilise huvi ja
kursused-nõupidamised
On huvitav märkida, et aastate eest on
poolehoiuga võeti vastu populaarsete sõdu
elutsenud valgeid oravaid ühe lähedalaset
rilaulude komponisti oberstfeldmeister Sträs
seva mõisa pargis. Teadmatuil [põhjusil ka
Põllumajanduse Keskvalitsuse kõduma les L. Erm, kusjuures sama aine juures kä eeri lauluettekanded, kes esitas omakompo
dusid sealt oravad. Arvati, et meie metsa jandusameti korraldusel toimusid jfirjefaord sitleti ka villase riide säästuvõimalusi. Rah neeritud laule, milledest erilise poolehoiu
des nii haruldased loomad langesid salaküt sed kõduma janduskonsulentide kursused-nõu vusliku ornamentika kasutamisvõimalusi riie saavutas „Vapper väike sõdurinaine".
tide ohvriks. Seda kinnitas ka asjaolu, et pidamised, et eune talvise hooaja algust lä te valmistamisel selgitas L. Orase.
koha peal ega kogu ümbruskonnas ei näh bi harutada taluperenaise talvise 'tööga seo
Praost 0. Lauri vikaarpiisko
Pealeselle leidsid kursustel käsitlemist
tud mitu aastat ühtki nendest loomakestest. ses olevaid küsimusi. Kursused kestsid 3.-6.
puudused
meie
hoiuruumides
ja
võimalused
piks
Seda enam ollakse neist huvitatud nüüd, novembrini ja neist võtsid osa kõik maakon
nende kõrvaldamiseks, millist ala käsitles
Neljapäeval astus Tallinnaß erakorraliselt
kus nad on asunud elama metsa, kus neid dade kodumajanduskonsuleudid.
varem kunagi pole nähtud.
Kursuste kava koostamisel peeti eriti sil H. Liitis. Massitoitlustamise küsimustest kõ kokku XI kirikukogu. Avajumalateenistuse
mas asjaolu, et kaasa aidata taluperenaisele neles L. Nägese ja aedvilja kasutamisest pidas Toomkirikus senine piiskoplik vikaar
toitlustamisel eriti ühepajatoitudes praost A. T ä h e v ä 1 i. Kirikukogu kooeole
praeguse aja nõudeile kohanemise). Kursus talude
L. Soosaar.
ku avas konsistooriumi majas piiskop dr. J.
te kavas võeti läbi varrastel kudumine, es
Linakasvatuseks soodsad väljavaated
Tervishoidlikest küsimusist andis kursus Kõpp laulu ja palvega. Päevakorra tähtsai
majoones aga nende esemete kohta, mis on
tel ülevaate dr. Ambos, kes ühtlasi tutvus maks punktiks oli vikaarpiiskopi valimine.
Eesti, Läti ja Leedu on jälle kujunemas tähtsaimaiks linaka&vatusmaa vajalikud sõjaväele.
Riietuse parandamise ja ümbertegemise tas kursustest osavõtjaid ajakohase laste Samuti oli päevakorras kirikukohtute ja ma
deks Euroopas
aladel andeid kursustel õpetust ja nõuandeid toitlustamisega ja koduste ravimitega. Kodu jandusnõukogu liikmete valimine ning üle
E.
Irval ja J. Ormison. Uutest moodustust kasvatuslikke küsimusi käsitles kursustel L. vaade kirikuelust käesoleval ajal. Kirikuko
Juba erce sõda oli linakssvalus kõige des Euroopa tähtsaimaiks linatcotjaiks.
gu 67 liikmest oli kokku tulnud 50.
linase ja takuse materjali käsitamisel kõne- Nurkse.
rohkem levinud Euroopas. Kogu maailma
Inglise spekulatiivse börsimajanduse mõ
Vikaarpiiskopi kandidaadina esitas piis
linatoodang 1838. a. oli 754.000 tonni, mil jutusel aga ei saanud linakasvatus Balti rii
kop
dr. J. Kõpp stnise piiskopliku vikaari,
lest Nõukogude Liit andis SCO.CCO tonni, kides kahjuks küllalt ühtlaselt aieneda.
Valga
praostkonna kauäaegse praosti, Ote
500
uut
sõdurilaulu
Saksamaa (koos Pioiekloraadiga) 40.CC0 t, Märkimisväärselt oli näiteks Eestis lina ktil
pää
koguduse
õpetaja Johannes-Oskar Lau
Kinoiaikubemang 40.000 t, Leedu 26.000 t, vipind 1827. a. 35.000 ha, 1932. a. aga vaid
ri, tõstes oma sissejuhatavas kõnes esile ta
Belgia 25.(00 t, trenisusmaa 23.5C0 t, Läti 15.000 ha ja 1939. a. jälle 26.000 ha. Lätis
leppes uute sõdurilaulu teks loojaile, aga ka teistele soovijaile viisi sunri kogemusi ja ustavust kirikuelu juhti
21.000 t, Holland 17.0(0 t, end. Jugoslaavia oli 1928. a. lina all 63.000 ha, 1932. a. 32.000 tideHiljuti
ruhes. Kuna kinniseks ega nimeliseks hääle
sisseandmine.
Paistab, et asjast de loomiseks.
11.000 t, Rumeenia 8000 t. Eesti 6000 t ja ha ja 19L9. a. isegi 72.000 ha. Leedus olid
ükski kirikukogu liige soovi ei
mnud maad 24.000 t.
Sõdurilaulutekste võib Lauljate Lii tamiseks
vastavad arvud järgmised: 1928. a. 95 000 ha. on väga paljud huvitatud, sest ajast
avaldanud, siis asuti hääletamisele lahtiselt.
Kuna ka Nõukogude Liidu linakasvatus 1932. a. ainult 43.000 ha ja 1939. a. jälle hoolimata oli seni Lauljate Liidule dule esitada samadel tingimustel ka Esitatud kandidaadi poolt hääletasid kõik
piirkonnist on nüüd tuur osa Saksamaa val 82.000 ha.
esitatud 461 sõdurilaulu-teksti. Posti edaspidi.
koosolijad.
duses, kujunevad väljavaated linaga iseva
Vastavalt sellele olid linasaagidki väga oludest tingituna oodati, et lähemate
Pärast valimist J. O. Lauri
iustuse alal Euroopale tulevikus eriti sood erinevad, näiteks Leedus kaikusid nad 4000
iänas
kirikukogu
liikmeid 'usalduse eest
eaiks. Tootmise raskuspunkt jääks seejuures ja 18.000 tonni vahel aastas. Samuti märgi päevade jooksul see arv veelgi suure
Noortejuhtide päevad
märkides, et kirikukogu on temale pannud
püsima Saksamaale, Kindralkubeimangule, ti suuri erinevusi ka lina kvaliteedis ja neb ja tekstide arv ületab 500 piiri.
suure kohustuse.
vabastatud ldaalaie ja esmajoones endistele müügikorralduses. Takkudena veeti Eestist
Eesti Noorte juhtkonna väljaõppe alal
Samuti valiti täielikus üksmeeles piisko
Sõdurilaulutekste on saatnud Laul lähemate juhtnööride andmiseks eelseis pi ettepanekul
Balti riikidele, kusjuures võib meenutada, lina välja üks neljandik, Leedus üks kol
tilemkirikukohtu liikmeiks
et juba enne eelmist Maailmasõda oli Riia mandik, Lätis seevastu aga suudeti saavu jate Liidule niihästi! meie tuntud luu vaks tegevushooajaks toimuvad lähemal P. Poom (eesistuja), J. Kristeisteiu, K. Luud,
suurimaks lina väljav eosadamaks maailmas. tada tunduvalt paremad saagid Ja ka kvali
letajad kui ka paljud tundmata autorid. ajal noortejuhtide õppepäevad.
praost A. Köögardal ja õp. T. Tallmeister.
Veel läinud sajandi keskpaiku suutis teet.
Asemikeks valiti J. Pirn, E. Viliberg, A. Ok
Saksamaa oma linataividust katta omamaa
See järele kui enamlast* hirmuvalitsuse Hulgaliselt on saadetud uusi sõdurilaule
Ülemaalised lipkonnajuhtide ja nende sa, praest A. Kuusik ja praest A. Heinam.
toodangust. Rahvussotsialismi võimuletule tagajärjel toodang Baltimaades oli langenud ka otse rindelt sõdurite endi poolt. abiliste õppepäevad peetakse Tallinnas Kirikukohtu liikmeiks valiti: K. Kurg (ees
kul aga tuli peagu kogu tooraine linatõös juba peaaegu katastrcoliiiseit, on nüüa. oma Mitmed autorid on saatnud korraga
istuja), E. Tikenberg ja praost F. Jürgenson
tusele sisse vedi da väljast, kuid viimase valitsus neis piirkonnis Saksa järelvalvel mitu teksti. Nii on üks autor esitanud ja Tartus. Tallinnasse kogunevad 3 —5 ning asemikeks A. Alekõrs, E. Kokker ja~
kümne aasia kestel on Saksamaalgi lina juba loonud lõik eeldused ka linalas\aluse
detsembrini noortejuhid Tallinna,- Harju,
J. Lääne.
ktilvipinca laiendatud kuni 15-kordstks, on uuesti kõigele järjele tõstmiseks. Koos ju isegi 20 lauluteksti. Paljudele laulu Järva, Lääne, Sakala, Pärnumaa ja Saa õp.Koosoleku
lõpetas piiskop dr. J. Kõpp
parandatud seen neliike, jagatud preemiaid ba stabiilseks muutunud linakasvatusega dele on kaasa saadetud ka viisid.
palve ja lauluga. Koosolek oli väga üksmeel
re
noorte
malevatest.
26.—28
novemb
lina kasvatajaile jne. Mujal Kesk- ja ka Lää Kinöralkubermengue, Saksamaal, Hollanois
Käesoleval nädalal pidi algama lau rini toimuvad õppepäevad Tartus, mil ne, kestes ainult 1 tund ja 45 minutit.
ne-Euieopa ruumis aga jäeti linakasvatus ja Belgias tõotab ka Eesli ja Leedu linakas
samal ajal tagaplaanile, iga aastaga kahanes vatus lõplikult saavutada niisugust kõrget lutekstide läbivaatamist vastav zhtirii, lest osa võtavad Tartu, Tartumaa, Viru,
Pariisi moed
ka Nõukogude Liidu väljavedu, ja konjunk taset, millest tulevikus võivad eeskuju am kuhu kuuluvad Rahvakasvatuse Pea Narva, Valgamaa, Võrumaa ja Petseri
tuuri ära kasutades lühkieid linakasvatuses mendada niihästi teised idapiirkonnad kui valitsuse, Lauljate laidu ja Eesti Lee maa noortejuhid.
Prantsuse toodangu- ja liiklusminister
esirinda jälle endised Balti riigid, kujune- ka muu Euroopa.
Bichelonne kõneles hiljuti Prsntsu&e maa
gioni Sõprade Seltsi esindajad.
Õppepäevade sisuliseks läbiviijaks tööstuse kutseesindusele. Ta vihjas sellele,
Lähemate nädalate jooksul loode on Eesti Noorte Peastaap, kuna tehni et Prantsusmaa väliskaubandus sõltub suu
Talupidaja kasvatas üles kaks põdra
takse avaldada laulutekstide läbivaata line korraldustöö lasub vastavalt Tallin resti moetööstusest ja seletas, et enne sõda
võrdus ühe prantsuse moeloomingu välja
na ja Tartu noorte maleva juhtidel.
mise ja hindamiste tagajärjed.
vasikat
vedu daamide rõivastuse alal tavaliselt küm
Iga sobiva sõdurilauluteksti eest
Lippkonnajuhtide õppepäevadele järg ne tonni söe sisseveovõimalusele. Ühe liitri
Haruldane juhtum viimaste aastakümnete jooksul
maksetakse autorile auhinnana kui ka neb noorte maleva juhtide kokkutu prantsuse lõhnaõli väljavedu tähendas kahe
tonni petrooli* sissevedu, vahuveinipudell
"Vastandina metskitsetalledele on metsast
Roolimata sellest, et põder toob ilmale töötasuha 250 rmk. Esialgsete andmete lek 7.—9. detsembrini Tallinnasse. Sel xäljavedu võrdus kolme kilo vase sisseveole.
Õige hatva leitud elusaid põdravasikaid. kaks vasikat, kohtame metsas alati emapõt põhjal leidub esitatud tööde hulgas koosolekul esinevad malevate juhid Arvestuste kohaselt ulatus moekaupade osa
Seepärast võiks olla huvipakkuv kirjeldada ra ühe vasikaga. Vasikad on söögi peale Õi häid sõdurilaule.
aruannetega, kuna Peastaabi liikmed Prantsusmaa ennesõjases väljaveos vähe
viimaste aastakümnete jooksul olemasolevail ge ahned, ja on aiueaacav, et tugevam tõr
esitavad
ülevaateid ja tegevuskavasid. malt 10%-le.Minister Bichelonne rõhutas, et
Sobivaks tunnustatud sõdurilaulu
andmeil esmakordselt esinenud kodust põd jub nõrgema emast eemale. Viimane jääb
ta omab soovi, säilitada rahu saabudes
ravasikate kasvatamise juhtumit.
moeiööndust samades raamides.
arengus teisest maha ja lõpuks hukkub.
tekstid paljundatakse ja antakse heliKäesoleva aasta 10. mait leidis Virumaal
Mäetaguse valla talupidaja salaküti poolt
mahalastud emapõdra kaks vasikat. Ta tõi
lomovka jääbki talle kuni surmeni nägema
„Oblomovi" ilmumine tekitas Venemaa
Stahhaanovlus ja obloomovlus
vasikad oma tallu ja hoidis neid loom alan
ta Mitte sellepärast, et ta seda näha ei ta mõtlevais ringkonnis lausa tormi. Otsekui
das. Üks vasikaist oli ema-, teine isapõder.
ha. Oh ei! ObJomov aina unistab kodukoha peeglis tundis vene inimene Ilja Oblomov
Nende jaoks korraldati Pagari metsaülema
mullalõhnast, Oblomovka kinkudest ja jõest. ära omaenda näojooned.
Enamliku kufnamissüsteemi telgitagusel!
elukoha juuie väike koppel ja katusealune,
Ta haudub meeldivaid plaane jäävalt kodu
Meis igaühes istub osa Obiö
et nad saaksid vihmase ilmega varjus olla.
Kes liiga palju tööst simasUb kõnelda, mees. Samas ta aga juha tüdineb ja lööb kohta elama asumisest, magamisest ja ar movit! hüüdis tuntud arvustaja D o b r o I
Vasikad valisid katusealuse oma magadis on harilikult ikka laisk. Tõeline töömees käega. Ta ei ole võimeline püsivaiks pingu mastusest Oblomovka sinise taeva ali Ob jub o v, kes leidis, et obloomovlus on ve
kohaks, kuhu laotatud põhus nad veetsid räägib vähe. Teda iseloomustab tegu, mitte tusiks.
lomovka rahulike elanike keskel, kes mõis nelase tõeline omadus. Mitte ainult need
suurema osa ajast. Toitmiseks anti vasikaile sõna.
Seda vene iseloomu omapära on kõige tavad elu kui rahu ja tegevusetuse paleust, ei armasta magada ja süüa, keda orjab vä
Kuipalju sõnu võisid enamlased töö ilmekamalt kujutanud vene kirjanik Ivan mida segavad ajuti ainult mingisugused himalt kolmsada pärisorjast talupoega, vaid
esimesil päevil värsket lehmapiima. Esialgu
anti kahe looma kohta päevas 5, siis 6 ja ümber teha, kogesime punasel aastal tüütu Gonlšarov oma möödunud sajandi viieküm soovimata juhtumid: haigused, varandusli vedelemisjumalale toovad ohvreid kõik:
lõpuks 10 liitrit. Umbes poolteise kuu möö seni. Võis juba kihla vedada, et kui mõni nendail aastail ilmunud remasnis „Oblomov", kud kahjud, tülid, muu seas ka löö. Sest ametnikud, sõjaväelased, riigimehed, harit
dumisel hakati värske piima hulka lisama punane „kuldsuu" tööliste hulka kõnelema millest Venemaal otse lööksõnana levis kin tööd kannatavad Oblomovka elanikud kui lased ja seltskonnategelased.
Teine silmapaistev publitsist S o 1 o v j o v
lõssi* Kahe kuu vanuselt lisati piimale vett. ilmus, siis ei saanud ta oma kuulajate lõ del mõiste „ob 1 o o mo v i u s"karistust, mis juba nende esiisadele peale
Toiduks auti algusest peale rohtu ja puuleh buks iialgi mööda sügavamõttelisest kinni
on pandud ja mida needki ei võinud armas täiendas: „Oblomov ei võigi surra. Ei, Ob
MIS
ON
OBLOOMÖVLUS?
tada: kus kuidagi võimalik seal hoiduti lomov pole mitte ainult mööduv ajalooline
ti, kusjuures vasikad eelistasid puulehti järg tusest, mille järgi elus pidi olema kolm1
tüüp, vaid tõuline nähtus, millele surma võib
mises meeldivuse järjekorras: vahtra-, saa väga tähtsat asja: töö, töö ja veel kord töö!
Et seda mõista, tutvume üldjoontes Gont tööst kõrvale.
Oblom DV unistab lakkamatult Oblomov tuua ainult sugupõlvede töö."
re-, haava-, pärna-, pihlaka- ja kaselehed. Kui Töö, töö ja jälle töö! Töö, töö,töö ...
šarovi romaani peategelasega.
Gontšarovist ja tema kurvast kangelasest
Tööline kuulas, haigutas ja muigas. Siin " Ilja Iljitš Öblomov on noor, meeldiva ksst. Aga miks ta sinna ei sõida ? Mis teda
hoolitsejad koplisse astusid jooksid vasikad
Oblomovist on tänapäevani möödunud mitu
neile kohe juure ja nurusid piuksumisega pool traat aeda oli alati selge olnud, et ilma välimusega, kuid liibumise ja õhu puudusel takistab? Obloomovlus.
Sellesse ainsasse sõnasse võtab Oblomo sugupõlve, aga kas nende töö on vene ise
tööta läbi ei saa; mis sellest siis kõnelda? enneaegu paksuke läinud vene mõisnik, kes
piima.
Hiljem, kui hakati rääkima juba löök lebab hommikust õhtuni ja õhtust hommi vi lapsepõlvesõber Andrei Stolz kokku kõik loomu muutnud ? Vaevalt. Meie, kes me
Emavasikas oli algusest peale tugevam,
arenenum ja erksam, leidis kiiremini maits tööst, stahhaanovlusest, sotsialistlikest töö kuni Peterburis oma Gorohhovaja uulitsa selle lodevuse, laiskuse, saamatuse, unisuse Esimese Maailmasõja, Vene revolutsiooni,
vamaid palasid jne. Söötja pidi alati valva võistlußist, ja kui kogu see enamlik kurna korteris sängis. Ta armastab lähedust ja ja unistamise kompleksi, mis Oblomuvis ju Vabadussõja, kurikuulsa baasideajajärgu ja
ma, et tugevam ei tõrjuks kaaslast toidust missüsteem, mis Staiinil vastu on seada eu avarust. Ta kannab pärsia riidest öökuube, ba eos tapab iga teo, mis uinutab tahet ja aasta nõukogude valitsust üle oleme elanud,
eemale. Omavahel said nad siiski hästi läbi roopa töölise loomulikule virkusele, leidlik ta toakingad on pikad pehmed ja laiad, kui takistab selget mõtlemist.
peame tunnistama ühes A. H. Tammsaa
Stolz ise, isa poolt sakslane, ema poolt rega, „Oblomovi" tõlkijaga eesti keele (1934),
kusele ning tublidusele, ka tegelikult raken ta jalad pilku heitmata voodist alla laseb,
ja lamasid magamiskohal lähestikku.
damisele tuli, läks asi tõsisemaks. Kõigil tabab ta nendega ikka kingi. Lamamine po venelane, on läbi ja läbi teoinimene, Oblo et „Oblomov pole tõepoolest mitte veel sur
aladel oli ilmne töönormide suurenemine le talle paratamatus, nagu haigel või inime movi täielik vastand. Tema õlul veab Oblo nud, vaid et ta kogu Venemaal igal pool
Muudatusi kirikutegelaste
niisuguse^määrani, kus töö muutub juba sel, kes tahab magada: ei juhus, nagu väsi mov oma elu kuidagi õhtule; tänu temale Ümber aeleb, logeleb, vedeleb, nagu oleks
koosseisus
halliks orjuseks, masendavaks sunnitööks nu), ega ka nauding, nagu laiskvorstil; see suudab ta ema vanemate mõisa säilitada, see tõepoolest mingi hiiglasuur Oblomovka.
Konsistooriumi poolt on kohale kinnita ilma korraliku puhkuseta ja tarvliku vahel on, nagu ütleb autor,tema loomulik sei tänu Stolzile ei varastata teda puupaljaks. Seepärast tundub käesolev romaan jälle
duseta. Kaitset ei olnud kuskilt loo sukord.
Lühikeseks enne lõppu haarab Oblomo kord paiguti päris ilmutusena.4'
tud ja nimetatud:
nimepidi oli ju kõik tööliste käes ja
Ilja Iljiišil OD parajasti kaks muret. Kü vit veel heledam ajajärk, mis meie kangela 'Tammsaare arvates on ka raske Solovjo
Senine Viru praostkonna praosti k. t. J. ta;
lavanemalt Oblomovkas on saabunud eba si otsekui unest raputab. Et talle viimast vi viisi uskuda, et töö võiks tõugu muuta;
Kiivit sama praostkonna praostiks; õp. nende enda teha.
Kõigele sellele seltsis alatine hirm sabo meeldiv kiri: ikaldus, sissetulekute vähene šanssi anda, laseb autor Oblomovi ellu astu otse selle vastu tõuomadused tin
H. Põld Tartu Pauluse I kog. abiõpeta
givad töö ja tema viisi.
jaks; vabastades teda EELK vikaarõpetaja taažis ja kontrrevoiutsioonilises meelsuses mine. Hädasti oleks vaja peremeest ennast da armastusel.
Näib nagu sünniks ime. Obiomov jätab
Selle vormeli järgi võime ütelda, et just
ametist; J. Kande Väike-Maarja kog. kös kahtlustamise eest, hirm pooleminutilise hi kohale, sest ilmne on, et külavanem on
päevase magamise, loobub oma pärsia öö slaavi rassiomadused olid need, mis ahvat
ja liialdab kahjudega.
ter-organiati kohale, vabastades teda Tori linemise, plaani täitmata jätmise ja graafi kelm
Teine
mure
on
veel
halvem.1
Oblomovile
kuuest ja tuhvlitest, elab mõni aeg päris lesid praeguse Venemaa rõhujaid tarvitusele
kog. köster-organisti k. t. ülesannetest; õp. ku langemise eest.
See aasta hirmuvalitsus! ja punase riigi on korter üles üteldud, maja ümberehituse inimese moodi. Kuid obloomovluse tõttu võtma stahhaanovlust ja lööktööd, sotsia
M. Terasmaa Risti ja Nõva koguduste
listlikke töövõistlusi ja graafikut, lühidalt
Õpetaja ajut. k. t.; õp. V. Viks Piirsalu pärisorjust, millesse tõugati meie tööline tpttu tuleb tal välja kolida. Mõlemad need läheb ka armastus Oblomovi käes nurja.
Siit peale algab kolmektimneviieaastase kogu seda „Bidrunipigistamise" süsteemi,
kog. hooldaja-Õp. H. vutile abiks nimetatud Nõukogude Liidu valitsuse ajal, ei unune ülesanded, mis kiiret lahendust ootavad,
tunduvad Oblomovile hirmus rasketena, tü aristokraadi, terve, andeka, mitte sugugi millele julmuselt võrdset ei leidu ühelgi
niipea vist kellegi meelest.
koguduse teenimisel.
Milleks oli seda kõike vaja?
likatena ja vastikutena, et ta pahurana na rumala, kuid täiesti tahtejõuetu mehe lõplik maal.
Obloomovluse üheks viimaseks suuri
Muidugi ei olnud stahhaanovlus meie gu siil kerra tõmbub, teenrilegi keelab iga allakäik, Oblomovil tekivad suhted oma pe
Surmas mängimisel venna
kolimisest kõnelemise ja voodis renaisega, kahe lapsega ametnikulesega, kes maks esinemiseks Venemaal peabTsmmsaa
Tartumaal Kambja vallas juhtus jahipüs ega nende teiste rahvaste jaoks välja mõel suguse
Tolstoi õpetust, et kurjale ei pea vastu
siga mängimisel raske õnnetus, mis nõudis dud, kes enamluse maadeahnitsemise ihas meeleheitlikult plaane haudub, kuidas saaks ustava andumusega nõelub ta sukki, peseb re
ta pesu ja valmistab talle süüa, kuid oma panema. Siin on Tammsaare arvates püütud
ohvriks 9-aastase poisikese elu. Metsavaht Nõukogude Liidu alla sattusid. Stahhaanov kõike vanaviisi jätta.
Need kaks muret korter ja Oblomov täielikus vaimunüriduses Oblomovi mahakäi tõulisele pahele vooruse rüüd seiga ajada.
Sarapuu tuli metsast ringkäigult ja andis lus ja lööktöö on ülearused sellisel maal,
oma kuueaastase poja Kalju kätte jahipüs kus inimesed juba loomult on töökad. Pisut ka millega romaan algab, täidavad lõvi mist aina soodustab. Sellest kooselust sün Nõuda, et kurjale ei pea vastu panema, tä
hendab seda, et peab orgaanilisel teerajal
si, käskides see tuppa viia. Sellejuures jät teisiti aga oli lugu Nõukogude Venemaaga, osa sellest 400-leheküljelisest tepsest. Alles nib laps, Oblomovka pärija.
Obiomov magab ja vedeleb päevast päe taanduma kaugemale tagasi kui seda on al
tis ta hoiatamata, et püss on-. laetud. Nalja kust enamlik kurnamissüsteem oma alguse veel 146. leheküljel tunnistab rõmaani kan
gelane kibedusega, et tal selg ja küljed on va, aastast aastasse, kuni ta selliste eluvii gelisimgi taim, sest ka see võitleb kurjaga
teldes suunas poisike püssi oma 9-aastasele sai.
Vene „lal" iseloom „širookaja natuura" valusad nende kahe küsimuse pärast aeledes. side tulemusena saab rabanduse. Ta sureb s. o. võitleb kõigega, mis temale eluliselt
vennale Jaanile ja ootamatult kõlas lask-.
Kolimisega saab Obiomov sõprade toime obloomovlikku surma nagu see teisiti ei on kahjulik
Kuul läbistas poisikese südame, tuues sil sisaldab endas palju loidust ja muretust.
(Järgneb),
Hoo t i võib venelane olla tõesti tubli töö- tusel kuidagi hakkama, kuid kodukoht Ob- või olla.
mapilkse surma.

Avaldati piimanduse ala korraldav määrus
Piimatööstuste poolt müügile lastud piim peab sisaldama 2,5 protsenti rasva
Kindralkomissari poolt on avaldatud
piima- ja rasvamajanduse esimese mää
ruse teine teostamise määrus, milles
leiab üksikasjalikumat käsitlemist pii
manduse alla niihästi tootmise, kohus
tuste kui ka piimatööstuste osas.
Määruse kohaselt loetakse piimatoot
jaks iga lüpsilehma pidaja, ka sel juhul,
kui lehmapidamine ei ole elatusalaks.
Piimasaaduseks on kõik täispiimast val
mistatud saadused, hoolimata nende ka
sutusotstarbest.
Isetöötlejaks tootjaks loetakse lehma
pidajad kelledele eriloa põhjal on luba
tud oma majapidamises toodetud piim
ise piimasaadusteks ümber töötada. Pii
maga ja piimasaadustega isevarustajad
on piimatootjad, kelledele on lubatud
oma majapidamise tarbeks piima ja pii
masaadusi võtta oma majapidamisest
ja kelle kohta kehtivad eritarbimisees
kirjad.
Piimatootja on kohustatud iga lüpsi
lehma pealt ära andma miinimumkogu
se täispiima või sellele vastavalt piima
saadusi. Sellekohase koguse määrab
kindlaks ja jaotab äraandmisperioodide
järgi Põllumajanduse Keskvalitsuse ju
hataja. Viimane on ühtlasi õigustatud
üraandmiskoguseid vastavalt piimatootja
tootrnisvõimele kindlaks määrama. Eri
juhtudel võib ta piimatootja äraandmis
kohusest vabastada.
Äraantud täispiim arvestatakse pii
matootja kasuks rasvasisalduse alusel,
kusjuures 85 rasvaühikut vastab ühele
kilole võile. Idaala riigikomissari piima
ja rasvamajanduse esimese määruse 16.
septembrist 1941 1. paragrahvi esime-

ses lõikes nimetatud tootja majapidami
ses mittevajalike piimakoguste äraand
mise kohus jääb kehtima ka eespool
nimetatud normide kindlaksmääramise
puhul. Üle kindlaksmääratud normide
äraantud piima-ja piimasaaduste kogus
te pealt on tootjail õigus saada eripree
miaid.
Täispiima äraandmise puhul on pii
matootjail õigus võid tagasi saada, mi
da korraldab Põllumajanduse Keskvalit
suse juhataja. See õigus on piimatoot
jail ka kooritud ja võipiima kohta, kuid
Põllumajanduse juhatajal on õigus seda
kitsendada või täiesti keelata. Isetöötle
jaiks tootjaiks võib tunnustada ainult
need piimatootjad, kelledelt lähimast
piimatööstusest liiga suure kauguse või
muude eriliste asjaolude tõttu ei või
nõuda täispiima piimatööstusse ära
andmist.
Piimatootjad on kohustatud äraantud
täispiima piimasaadusteks ümber tööta
ma, kuivõrd see ei ole määratud'elanik
konna varustamiseks. Piimatööstuse poolt
liikvele lastud täispiima rasvasisaldus
peab olema 2,5 protsenti. Koort võib
kasutada ainult või valmistamiseks või
juustu rasvasisalduse protsendi tõstmi

ja turustamise üle teostatakse Põlluma
janduse Keskvalitsuse juhataja lähema
eeskirja järgi.
Kuivõrd muude eeskirjade järgi ei
tule kohaldamisele raskem karistus, ka
ristatakse vangimajaga ja rahatrahviga
või ühega neist karistusist seda, kes
tahtlikult või ettevaatamatult ei anna ära
äraandmiskohuslikku piima või piima
saadusi, laseb liikvele piima või piima-

saadusi piimatootja elukoha suhtes mit
tepädevate piimatööstuste kaudu ja õi
gustamatult omandab piima või piima
saadusi.
Avaldatud määrus jõustub tagasiula
tuvalt 1. septembrist, kusjuures see ük
sikasjaliselt on avaldatud meie tänase
lehe ametlike teadete osas.
Tartu maavalitsusele uus
sekretär
Tartu maavalitsuse uueks sekretäriks on
määratud Arnold Annus, kes oli seni kohtu
ameti kandidaadiks Viljandi ringkonnakohtu

A. MaalsteinMlt kuulitõukes uus
Järva rekord
Möödunud nädalal Paides korraldatud
võistlustel püstitas August Maalstein
kuulitõukes uue Järva rekordi, saavutades
tulemuseks 15,30 meetrit. Nimetatud taga-,
järjega tõusis Maalstein tänavuse Euroopa
kuulitõukajate peres kolmandale kohale.
Toimunud võistlusel oli A. Maalstein vaata
mata külmale ilmale eriti vormis ning kõik
ta tõuked ületasid 15 meetri piiri. Tema
tõugete seeria oli järgmiue: 15,03; 15,05;
15,30; 15,29; 15,18 ja 15,08 meetrit.

Olgu märgitud, et möödunud kergejõus
tiku hooajal püstitas A. Maalstein 3 uut
juures.
Järva rekordit kettaheites 41,01 m, vasa
Uus maavalitsuse sekretär asus oma ras 43,92 m ja kuulitõukes 15.30 m.
ametikohustuste täitmisele alates 1. novemb
rist.

tuste asemel või kõrval võidakse määrata
Piimaühingute Keskliit „Võieksport" Põllu korraldu-rtrahve ja muude abinõude tarvituse
majanduse Keskvalitsuse juhataja juhtnöö le võtmist avaliku majapidamise, hinna
kujundamise ja hinna järelvalve kohta käi
Määruse nr. 1 piima- ja rasvamajanduse ride järgi.
vate eeskirjade rikkumise korraldustrahvide
§3
alal teiue teostamismäärus
1) Põllumajanduse Keskvalitsuse juhataja ja muude abinõude määrase 13. juulist 1943
3. novembrist 1943.
(VBIRKO 1k.104 ) kohaselt.
võib
§4
Ida-ala Riigikomissari Määruse nr. 1 pii
1. avada uusi piimatööstus! või nõuda
Kinralkomissarid annavad käesoleva mää
ma ja rasvamajanduse alal, 16. septembrist valdadelt linnadelt muudelt korporatsiooni
1941 (VBIRKO. lk. 15, Abi. Revkl lk. 471), delt või põllumajanduslikelt ühistuiit uute ruse teostamiseks vajalikud õigus ja haldus
eeskirjad.
§ 9 alusel määran:
piimatööstuste avamist.
§5
'§1
2. sulgeda piimatööstus! või liita mitu
Villa kokkuostu määrus (kevadpügi 1943)
1) Piimatootja on iga lüpsilehma pidaja, käitist üheks.
ka siis, kui lehmapidamine ei ole elatus
3. lubada piimatööstuste tegevust piima 22. aprillist 1943 (VBIRKO lk. 74) kaotab
alaks.
vähese kokkutuleku tõttu ajutiselt seisma kehtivuse.
§6
2) Piimasaadused on kõik täispiimast panna,
Käesolev määrus ei kehti Valge-Vene
valmistatud saadused, vaatamata nende ka
4. kohustada piimatööstus!, mis piima vä
sutusots tarbele.
hese kokkutuleku tõttu olid ajutiselt sule kindralkomissari - piirkonnas.
s 7.
3) Piimatööstused on kõik käitised, kes tud, oma käitist uuesti avama ja edasi pida
Käesolev määrus jõustub 15. oktoobri! 1943.
piima kokku võtavad või ümber töötavad. ma.
4) Isetöötlejad tootjad on piimatootjad,
5. kohustada piimatööstus! loobuma koo Tallinn, 14. oktoobril 1943.
Ida-ala riigikomissari ülesandel
kellele eriloa põhjal on lubatud oma maja rejaamade või piimakogumispuoktide ava
seks.
Mathiessen.
pidamises toodetud piima ise piimasaadus misest või olemasolevate koorejaamade või
Elanikkonna varustamine piima ja pii teks ümber töötada.
piimakogumißkohtade sulgemisele.
Järva M takoolivalitsuse
masaadustega toimub piimatööstuste ja
5) Piimaga ja piimasaadustega ise varus
2) Piimatööstuste vastu võtu piirkondi võib
elatustarbeainetekaupluste kui varustus tajad on piimatootjad, kellele on lubatud Põllumajanduse Keskvalitsuse juhataja muu
korraldus
keskuste kaudu. Viimaste arvu määrab oma majapidamise tarbeks piima ja piima ta või uuelt määrata.
5.
novembrist
1943. a.
saadus! võtta oma majapidamisest. Neude
3) Esimese (1) ja teise (2) lõike alusel
kindlaks P. K. Võieksport Põllumajan kohta kehtivad eri tarbimiseeskirjad.
Nakkushaiguste
(eriti
difteeria) leviku
tehtud korralduste tagajärjel tekkinud kah ärahoidmiseks on Järvamaa
õpilastele kee
duse Keskvalitsuse juhataja juhtnööride
§2
jude eest ei makseta kahjutasu.
latud käesoleva korralduse ilmumisest arva
1) Iga piimatootja on kohustatud iga
järgi.
§9
kõigist kino- ja teatrietendus
käitises oleva lüpsilehma pealt ära
Kontrolli piima ja piimasaaduste äraand tes, osavõtt
Kontrolli piima ja piimasaaduste ära tema
samuti muudest ühiskogunemistest 3-me
andma miinimumkogus täispiima või, kui mise, samuti ümbertöötamise ja turustamise test,
andmise, samuti piima ümbertöötamise on autud luba isetöötlemiseks, piimakogu üle teostatakse Põllumajanduse Keskvalitsu nädala kestel.
Karanteeui määratud õpilased ei tohi
sele vastava koguse piimasaadus!.
se juhataja lähema eeskirja järgi.
kooli ilmuda, ega karanteeni ajal teise kor
2) Esimese (1) lõike järgi äraantava pii
§
10
Kehtestati uus kord raua ja terase
elama asuda (ka maale vanemate
ma ja piimasaaduste koguse suuruse mää
1) Kuivõrd muude eeskirjade järgi ei tu terisse
iuurde), teisi õpilasi nende korterites külas
rab iga piimamajandusaasta kohta kindlaks le kohaldamisele
raskem
karistus,
karista
majandamisel
j. n. e., kuna sellega kaob karanteeni
ning kindlaksmääratud koguse jaotab ära takse vangimajaga ja rahatrahviga või ühe tada
audtnisperioodide peale Põllumajanduse ga neist karistustest seda, kes tahtlikult või mõte.
Kino- ja teatrikeeta puhul tuleb kooli
Suurendati ostuõigusi majapidamistarvete osas. Käsitöösturite nõud Keskvalitsuse juhataja.
ettevaatamatult
teostada vajalikku kontrolli oma
3) Põllumajanduse Keskvalitsuse juha
mised rahuldatakse Eesti Majanduskoja käsitööstuskoja peaosakonna
1. ei aona ära äraandmiskohuslikku pii juhatajatel
kooli õpilaste suhtes.
taja on õigustatud äraandmiskoguseid vasta ma või piimasaadusi,
G vahendusel
H. Lipp
valt piimatootja tootmisvõimele teisiti kind
2. laseb liikvele piima või piimasaadusi
1 Maavanem E. Liblik
määrama. Erilistel juhtudel võib ta piimatootja elukoha suhtes mittepädevate
Kindralkomissari poolt on avaldatud tei suurendatud. Pealeselle antakse samast kuu laks
Maakoolivalitsnse Järva maa-arst.
ne teadaanne raua ja terase majandamise päevast alates esmakordselt raua ostuõigusi piimatootjaid äraandmiskohusest vabastada. piimatööstuste kaudu,
juhataja.
4) Äraantud täispiim arvestatakse piima
kohta Eesti kindralkomissari-piirkonnas, ka käsitööstusele ka töönduslikuks otstarbeks,
3. õigustamatult omandab piima või pii
na seni kehtinud esimese sellekohase teada linnaelanike tungivate vajaduste rahuldami tootja kasuks ja piima rasvaguse alusel va masaadusi.
Linnalastele antakse juustu
hekorras: 85 rasvaühikut- 1 kg. võid. Piima
2) Katse ou karistatav.
ande tegelik käsitamine oli teatavaid muu se eesmärgil.
saaduste äraandmise puhul, täispiima vahen
Elatustarbeainete
põhikaartide oma
§ 11
datusi vajalikuks teinud.
Esmakordselt on suuremad hulgad-rauda
Kindralkomissar või tema poolt volitatud
Alates esimese teadaande avaldamisest varatud ka rehvi- ja reejalasterauana koos ditult tarbijale äraandmise puhul või koo
nikud saavad 2 kg soola
on kaubandus tööriistade ja valteimismater juurekuuluvaga. Seda ainukordset jaotust ritud piima ja võipiima tagasiandmise kit asutused võivad määrata viivitieva piima
Põllumajanduse Keskvalitsuse juhataja
puhul määratakse arvestamise tootja lehmad tapaloomadeaa lihauormi täit poolt
jalide alal pidevalt edasi arenenud, mistõttu täiendavad veel suured kogused ehitusnae sendamise
on avaldatud teadaanne, mille koha
alus
kindlaks
Põllumajanduse
Keskvalitsuse
miseks.
Eriti
raske
süü
korral
võidakse
ot
raualaod on paljudel juhtudel oma tagava lu. Need kontingendid tulevad Eestis jao juhataja poolt.
selt 26. toitlusperioodil antakse tsiviilelani
sustada piimalehmad tasuta võõrandada.
rad« suhtes paisunud mitmekordseiks. Sa tusele majandus- ja rahandus-direktori
keie lisaks varem avaldatule veel järgmisi
5) Ida-ala Riigikomissari määruse nr. 1
§ 12
muti on oluliselt suudetud likvideerida ka kaudu.
elatustarbea;neid:
piima- ja rasvamajanduse alal 16. septemb
«eriti suurt puudast tööriistade alal.
Põllumajanduse Keskvalitsuse juhataja
kõigile elatustarbeainete põhikaar
Kokkuvõttes
võib
1.
novembrist
alates
rist 1941 § 1 esimese (1) lõikes nimetatud võib määrata piimatööstuste juhatajaiie, kes tideSoola
Kuna tööriistu tootvad tehased on otsese
omajaile lisana ühekordselt 2 kg elatis
märkida
jälle
tunduvat
paranemist
elanik
tootja
majapidamises
mittevajalike
piimako
rikuvad
seaduslikke
eeskirju,
korraidustrah
sõjamajauduse huvides suuresti koormatud, konna varustamises rauakaupadega.
tarbeainete põhikaardi erikupongi ~26-A"
guste] äraandmise kohus jääb kehtima ka ve kuni 5000 rligimargaui.
siis oa tarbijal endastmõistetavalt ja endiselt
vastu. Eri kupong soola ostuks on kehtiv 26.
käesolevas paragrahvis ettenähtud normide
Sellest
paranemisest
hoolimata
aga
on
§ 13
tarvilik säilitada igasugu tööriistade suhtes
toitlusperioodi lõpuni, s. o. kuni 12. det
kindlaksmääramise
puhul.
endastmõistetav, et niihästi vanu
Käesoleva määruse teostamiseks vajali sembrini 1943.
distsipliini ning kokkuhoidu ja seda eeskätt endiselt
kui ka uuesti saadud raua ka upu tarvitataks
6) Piimatootjail on õigus üle kindlaks kud õigus- ja halduseeskirjad annab Põllu
aukohustusena võitlevate vägede vastu.
Juustu 0-17-a, väikelastele, lastele ja
määratud normide äraantud piima- või pii majanduse Keskvalitsuse juhataja.
täieliku kokkuhoidlikkusega. '
Kehtestatud rauamajanduse korraldusega
noortele kõigis linnades ajavahemiku 15.-28.
masaaduste
koguste
pealt
saada
erilist
toot
§ 14
on ette nähtud niihästi majanduse koi ka
novembri eest 200 grammi elatustarbeainete
tnispreemiaid.
1) käesolev määrus jõustub tagasiulatu põhikaardi juustu kupongi ~26-I-H" vastu.
«elanikkonna varustamine raua ning raua
83
tuvalt 1. septembril 1943.
kaupadega küllaldases ulatuses. Kui aga
0-17-a. väikelastele, lastele ja noortele kõi
Raadio
1) Täispiima äraandmise puhul on piima
ühes või teises eespool mainitud kohas võib
2) Ida-ala Riigikomissari määruse nr. 1 gis linnades ajavahemiku 29. nov.-12. det
tootjail
õigus
võid
tagas*
saada.
Tagasiand
piiraaja
rasvamajanduse
alal
teostamise
sellest hoolimata tekkida kitsikus!, siis on
eest 200 gramm! elatustarbeainete
mist korraldab Põllumajanduse Keskvalitsu määrus, 2. jaanuarist 1943 (Abi. Reval lk. sembri
nende põhjustajaiks vaid ajutise iseloomuga TEISIPÄEV, 9. NOVEMBER 1943.
põhikaardi juustukupongi „26-111-IVÄ vastu.
se juhataja.
53) kaotab kehtivuse.
transpordiraskused või ka see asjaolu, et
26. toitlusperioodil on lubatud anda ter
2) Piimatootjail on peale selle õigus koo
5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.15 Päeva
3) Teine rakendamiäeeskiri Ida-ala Riigi ve toitlusperioodi või kauplustest korraga
sõjapidamises vajatakse materjale mõnelt uudised.
6.30
Hommikukontsert
(tiiek).
7.0
K
ritud
piima
ja
võipiima
tagasi
anda.
Põllu
komissari määrusele nr. 1 piima- ja rasva
üksikult alalt eriti tugevasti.
Keskvalitsuse juhatajajgvõib taga majanduse alal 30. maist 1942 (Abi. Reval välja niihästi põhikaartide kui ka lisakaar
On märkimisväärne, et mõnes üksikus Päevauudised saksa keeles 7.15 Tuutud majanduse
vastu. Või tuleb kauplustest välja osta
kitsendada ja, kui see vajalik lk. 488) loetakse antuks käesoleva määruse tide
kohas ei peeta siiski kiuni tarvilikust dist meistrite kauneid palasid (hpl). 8.30 Põllu siandmist
võimalikult toitlus perioodi kahe esimese
peaks olema, täiesti ära keelata.
meestele:
Millist
küttematerjali
eelistada
alusel. ,
sipliinist raua ja terase majandamise alal
nädala kestel, s. o. kuni 28. novembrini.
§4
4) Piimaseadus 22. juunist 1943 (Riigi
kehtivaist eeskirjadest. Kuna igasugune sea talumajapidamises ? (Metsandusinspektor,
Avalikes toitlüstamisettevõtteis ja asutus
Isetöõtlejaiks
tootjaiks
võib
tunnustada
dusevastane kauplemine raua ja metalli Ädalbert Vohli). 8.45 Päevauudised. 9.00 ainult neid piimatootjaid, kellelt lähimast Teataja 1934, nr. 56, art. 494, ja 1938, nr. 17, te ning käitiste kinnisel» sööklais võetakse
ostuõigustega ning igasugune altkäekauban Päevauudised saksa keeles. 9.10 Landfes
art.
152)
ja
selle
juurde
autud
teostamia
liiga suure koguse või muu määrus 16. novembrist 1934 (Riigi Teataja vastu või kuponge hariliku korra kohaselt,
dns kahjustab otseselt sõjapidamist, siis dienst Ostland. 9.25 Saatepaus. 11.30 Saksa piimatööstusest
igal nädalal vastava nädala võiku
de
eriliste
suhete
ei või nõuda täispii 1934, nr. 101, art. 792), samuti Piima ja s.o.
marsse
ja
marsilaule
(hpl).
12.15
Päevauu
tuleb mainitud tegusid lugeda raskeimaku dised. 12.30 Päevauudised saksa keeles. 12.45 ma piimatööätussetõttu
ponge.
äraandmist. Isetöötiejaks
julisiks sabotaashideks.
piimasaaduste väljaveo kontrolli seadus 20,
tunnustamise, pamuti endavalmis augustist 1937 (Riigi Teataja lk. 937, nr. 69,
Praeguses, teises teadaandes on raua Lõunamuusika (Ringhäälingu suur orkester, tootjaks
tatud
piimasaaduste
äraandmise
kohta
an
ostuõiguste käsitluses põhjalikud muudatu juh. P. Karp). Saate kannab üle ka Riia nab Põllumajanduse Keskvalitsuse juhataja art. 578 ja 1939, nr. 33, art. 256) ja selle
sed ette nähtud ainult selliste käsitööstuste saatja. 14.00 Päevauudised saksa keeles.
juurde antud teostamismäärus 15. märtsist
1938 (Riigi Teataja 1938, nr. 34. art. 289)
ja üksiktarbijate suhtes, kes asuvad tööstu 14.20 Avamänge ja süite (Ringhäälingu suur lähemad eeskirjad. § 5
Armast abikaasat ja kasuisa
juh. P. Karp). 15.00 Kauneid hääli
jäävad jõusse, kuivõrd need ei ole vastolus
se ja käsitöö üldraamest väljaspool. Need orkester,
1)
Täispiima
ja
piimasaadus!
ou
õigusta
ja
tuntud
instrumentaliste
(mgn).
16.00
Muu
Riigikomissari määrusega ja selle määruse
grupid ei saa tulevikus raua ostulube enam
vastu võtma ainult Põllumajanduse Kesk alusel
antud teostamiseeskirjadega.
Johannes-Eduard
otseselt. On leitud lahendus, mis võimaldab sika pärastlõunaks (Väike orkester, juh. tud
valitsuse poolt selleks lubatud piimatöös
tõhusat kontrolli, seejuures aga põhjusta VI. Sapošuin). Vaheajal kell 16.45 Päevauu tused.
Tallinnas,
3.
novembril
1943.
a.
maia asjata ajakaotust. Riigisaksa ameti dised. 17.00 Päevauudised ja saatekava üle
Kindralkomissar Tallinnas
Puskarit
2) Piimatootjad ja isetöötlejad tootjad
asutuste nõadlnst rahuldab kindralkomissari vaade saksa keeles. 18.00 „Villu", Juhan
ülesandel
võtvad
saadusi
ära
anda
sinult
neude
suh
majanduse peaosakond ning riigisaksa tsi Liivi novellist «Vari". 18.15 Helisevaid pisi tes määratud vastuvõtupiirkonna piimatöös
McatzeL
sünd. 17. XI 1882., surn. 3. XI 1943.
viilelanikkonna omü kohalikud piirkonna asju (hpl). 18.30 Aja kaja. 19.00 Saatekava tustele.
veste. 19.15 Rindereportaaže (ülek., saksa
komissarid.
3) Piimaühistud on õigustatud piimatoot
VILLA KOKKUOSTU
mälestavad leinas
Käsitööstureil tuleb oma esildused endi keeles). 19.30 Muusika (ülek). 19.45 Ring
kes ei ole ühistu liikmed, maksma
MÄÄRUS
selt sisse anda Eesti Majanduskoja käsitöös bääiingu-ringvaade (ülek., saksa keeles). 20.00 jaile,
täispiima eest 10% võrra mada
(sQgispQgi 1943)
tuse peaosakonna või selle poolt volitatud Päevauudiseu saksa keeles. 20.15 Saksa sõ äraantud
abikaasa ja kasutütar
duri tund: Võitlus Riigi pärast. 9, novemb lamat hinda kui oma liikmeile.
asutuste kaudu.
/
14.
oktoobrist
1943.
a.
§
6
riks 1943. 21.00 Hitvauudised. Ainult Tartu:
Ka vastavad jagamised toimuvad Eesti 21.15
Okupeeritud ida-alade Riigiministri oku
1) Piimatööstused on kohustatud äraan
õhtumuusika (hpl). 22.00 Päevauudised
Majanduskoja vahendusel.
peeritud ida-aladel õigusi-ätetb andmise mää
tud
täispiima
piimasaadusteks
ümber
tööta
Järvamaa möldrid
saksa
keeles.
Järgnevalt
saatelõpp.
Igal raua ostuõiguste saajal tuleb tingi
ma, kuivõrd see Põllumajanduse Keskvalit ruse, 21. veebruarist 1942 (VBLRMOst lk. 11),
mata sisse seada vastav raamatupidamine.
suse juhataja lähema eeskirja kohaselt ei § 2 alusel määran:
Edasi juhitakse tähelepanu asjaolule, et KOLMAPÄEV, 10. NOVEMBER 1948
§1
ole määratud elanikkonna varustamiseks.
täpselt tuleb täita ka seda määrust, mille
1) Iga lambapidaja peab 1943. aasta stigis
2) Piimatööstuste poolt liikvele lastud
järgi raua ostuõiguste käsitamine väljaspool
5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.15 Päeva
pöelt ära andma iga lamba ja talle pealt KAOTATUD OSTURAAMAT, Paide vallava
Eesti kindralkomissari piirkonda on lubatud uudised 6.30 Hommikukontsert (ülek.) . 0 täispiima rasvasisaldus peab olema 2,5%. 0,5
kg pöevillu, mille eest maksetakse kind litsuse poolt välja antud Salme Ümborg'i
ainult neile käitistele, kaubafirmadele ja Päevauudised saksa keeles. 7i5 Homrai Põhjendatud erijuhtudel võib Põllumajan laksmääratud
hindade järele. Äraantavas vil nimele, Paides umbes sept. k. algul. Leidjat
Keskvalitsuse juhataja lubada eran las võib ära anda
ametiasutustele, kes selleks on saanud vas kumuusika (ülek. Böömi saatjast ja Laar duse
ainult pestult.
palun leiust teatada Vodja p-sg. pk. 3 Umborg.
deid.
tava kirjaliku loa.
brückenist). 8.30 Hommikuhardus:
2)
Vill
tuleb
ära
anda
ajavahemikus
15.
3)
Piimatööstuste
poolt
valmistatavate
hüüe.*
8.45
Päevauudised.
9.10
Landesdienst
Eestis on raua ostuõiguste käsitamine
oktoobrist kuni 31 detsembrini! 1943.a.
Soovitakse osta või vahetada 3—4 a. LAPSE
lubatud ainult neile firmadele, mis on mai Ostland. 9.25 Laate paus. 11.30 Rõõmus val piimasaaduste liigid, neude rasvasisalduse
3) Lammasteks käesoleva määruse mõttes KALOSSID VÕI LOHKUD. Teatada Pallol©
nitud äsja avaldatud teadaande lisades 1 ja juhääldaja (Ringhäälingu tantsukapell, juh. ja väljatuleku määrab kindlaks Põllumajan loetakse uted, jäärad, oinad ja talled. Lamba Koeras, tel. 5.
2, ja ka neil tööstuskäitiste!, mida varustab VI. Sapošnin). 12.15 Päevauudised. 12.30 duse Keskvalitsuse juhataja.
4) Koort võib kasutada ainult või val pidaja lambakoosseisuks, mis äraandmise 2. a. lapse juurde VAJ 4TAKSE INIMEST ai
kindralkomissari majanduse peaosakonna Päevauudised saksa keeles. 12.45 Lõunamuu
pühal aluseks tuleb võtta, loetakse
mistamiseks
või juustu valmistamise puhul kohuse
sika
(ülek.
Viinist).
14.00
Päevauudised
saksa
referaat „raud ja metall". Käsitamise all
26.juunil 1943 toimunud lootnaloenduse kont nult äripäeviti. Läbirääkimiseks tulla Uus
kooritud
piima
rasvasisalduse
kindlaksmää
keeles.
14.20
Armastus
ja
päikesepaiste
(hpl.)
tuleb seejuures mõista ostuõiguste vastu
rolltud tulemus. Võõral arvel söödal pee tän. 36, kella 18.30—20. Töölevõtmine töö
võtmist ja nende iseseisvat edasiandmist 16.00 Muusika pärastlõunaks (uign. ja hpl). ratud protsendini tõstmiseks.
ameti kaudu
tud lambaid ei loeta äraandmise kohuse suh
§7.
selleks lubatud importööridele kaubataga 16.45 Päevauudised. 17.00 Päevauudised ja
tes
lambapidaja
lambakooeeisu
kuuluvaiks.
1) Põllumajanduse Keskvalitsuse juhataja
varade täiendamise otstarbel. Juhul kui saatekava ülevaade saksa keeles. 17.15 Jooks
KOER KADUS 22. okt. s. a. Tundemärgid
§2
musta sileda karvaga, silmadel pruunid
raua ostuõiguste vahendajaiks lubatakse val lindil (hpl). 18.00 „Pirniaia vennad", määrab kindlaks piima ja piimasaaduste
1)Villa eest, mis ü!e § 1 esimese (1) laigud, lonkab esimest paremat jalga. Lei
veelgi uusi kaubafirmasid, avaldab selle Emil Pirchani veste jaapani teatrikomrnetest. tarbimisnormid ja annab jaotamis- ja kont lõike
järgi
kindlaks
määratud
alammäära
ära
rollimisees
kirjad.
kohta vastavad teadaanded kindralkomissari 18.20 Väike vahemäng (hpl.) 18.30 Aja kaja
ust teatada tasu eest S-Aia 13 2, Paides.
2) Kuivõrd tarbimisnormid on kindlaks antakse, saab lambapidaja ja peale kindlaks
majanduse peaosakonna kaubanduse referaat. ja saatekava ülevaade. 19.00 Loengutesari
Kui seni on veel käibel raua ostulube „Meresõda ja merejõud" (ülek. s. keeles). määratud, on need kehtivad kõigi Eesti määratud hindade preemiad punktiväärttäh PAIDE NÖÖRITÖÖSTUS, Paides, Pikk tänav
tedes, mis annavad talle õiguse tekstiiikau 10 valmistab ohja- ja köienööri tellija oma
ka ilma raua ostuõiguste katteta niihästi 19.15 Saksa sõduri tund. Õhtukontsert. Kor kindraikomissari-piirkonnas alaliselt või pade
ostmiseks.
materjalist (linavartest ja linadest)
lisades 1 ja 2 loetletud kaubafirmades kui raldaja Tallinna Ringhääling koos Tallinna ajutiselt elatustarbeainete saamiseks õigus
2 )Preemiateks antakse villa iga 1 .-Rmk.
ka tööstuskäitistee, siis tulevikus see me standortkomandantuuriga. Kaast: Ela Vaar tatuse kohta, kaasa arvatud ka riigisaksa
Toimetuse kõnetunnid igal tööpäeval kella
man, sopran, Zelia Uhke-Aamere, viiul, tsiviilelanikkond ja kõik sõjaväelased, kes väärtuse peal. 31punkti.
netlus kaotatakse.
§3
B—l 2, talitus avatud igal tööpäeval kella
Sel teel ühtüb rauamajandus Eestis Sak Andrei Christiansen, bariton ja Ringhää ei kuulu väeosa toidustamisel. Kuivõrd sõ
1 )Seda, kes rikub § l eeskirju karista 8—17.30, laupäeval kella B—l3-ni. Kehtivad:
samaa omaga veelgi, kus teatavasti kõik lingu suur orkester juh. P. Nigula. {,, Estonia" javäelasad ou väeosa toidustamisel. ei ole
kaubanduse ja tööstuse vajadused kaetakse kontsertsaalist). 20.00 Päevauudised saksa neil mingit õigust lisaaineta saamiseks takse, kuivõrd teiste eeskirjude järgi ei ole kuülutuste hinnad: o—nr. Ija R—nr. 1.
Aadressi muutmine 20 penni.
keeles. 21.00 Päevauudised. Ainult "Tartu: kindlaksmääratud tarbimisnormide põhjal. ette nähtud raskem karistus, vangimajaga
vastavate ostuõigustega.
3) Elanikkonna varustamine piiraa ja pii ja rahatrahviga või iibega neist karistustest.
Alates 1. novembrist on neid raua ostu- 21.15 Muusikalisi mälestusi (hpl). 22.00 Päe
JÄRVA TEATAJA Nr. 129.
2) Katse on karistatav.
vauudised saksa keeles. Järgnevalt saate aiasaadustega toimub piimatööstuste ja ela
Oigusi, mis seni otid käepärast . majapida lõpp.
3) Esimeses (1) lõikes ette nähtud karis- Teisipäeval, 9. novembril 1943. a. Lhk. 4,
tustarbeainete kaupluste kui varustuskcsmistarvete rahuldamiseks, veelgi tunduvalt
AMETLIKUD TEATED

kuste kaudu. Varustuskeskuste arvu määrab

