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Moskva ei anna järele

Idarindel hävitati üheainsa päevaga

Nõuab Poola pagulasvalitsuse ümberkujundamist
328 enamlaste tanki

Põhjarindel kestavad rasked võitlused. Nettuno maabumispeas Itaalias ei ole
tekkinud seni suuremaid võitlusi
Pfibreri peakorterist, 26. jaan. Sõjajõu
dude ülemjuhatus teatab:
Kertsbi juures löödi tagasi vaenlase tu
gevad rünnakud. Ühes sissemurrukohas
võideldakse veel kibedasti.
Loode pool Kirovogradi nurjasid kõik
bolshevike läbimurrukatsed tugevais võit
lusis. 42 vaenlase tanki tulistati kahjutuks.
Ruumis edela pool Shashkovl ja Pogre
bishtshet edelas tungisid meie väed, arvu
kaist võitlus- ja lahlngiennukeist toetatuna,
hoolimata vaenlase vihasest vastupanust
sügavale vaenlase positsioonidesse ja neist
läbi. Ägedais tankilahinguis hävitati või
saadi saagiks 203 vaenlase tanki ja 102
kahurit, neist ainuüksi 61 tanki ühe raske

Bern, 24. 1. (DNB) United Press teatab
Moskvast: „Nõukogude Liidu pealinnas sele
tati põiklematnlt ja niivõrd avameelselt kai
see võimalik,"et Poola kriisi ei olevõimalik
enne lahendada, kui Poola pagulasvaiitsus
Londonis ei ole ümber kujundatud. N. Liidu
valitsus püsib vankumatult sel seisukohal.
Ei ole vähimatki kahtlust, et Nõukogude
Liidu valitsus tahab läbirääkimisi pidada
ühe teise Poola grupiga ja selle maa jaoks
tulevikuplaane välja töötada juhul, kui Lon
donis ei kujundata N. Liidule usaldusväärne
Poola valitsus. Ka Nõukogude armee ei hak
ka ootama, kuni ulatuslikud diplomaatlikud
läbirääkimised lõpule jõuavad. Ollakse veen
dunud, et Poola küsimus leiab nii või teisi
ti hiljem või varem lahenduse."
S to k h o 1 m, 24. 1. (DNB) Nagu „Afton
tidningeni" Moskva teatest nähtub, N. Liidu
valitsus on kindel, et niihästi Inglismaa kui
ha Ühendriiged avaldavad poolakatele sur
vet, et need N. Liidu nõudmistele vastu tu-

Pripeti ja Beresina vahel andis võitlus
tegevus elle pisut järele. Mitmed nõukogu
de kohalikud rünnakud nurjusid.
Põhja pool Ilmjärve Ja raamis Lenin
gradist lõana pool kestavad kibedad võitlu
sed. Tehti kahjutuks arvukalt vaenlase

Kertshi jnnres tugevdasid nõukogud oma

Soome sõjateade
Helsingist, 26. jaan. (DNB). Aunase
maakitsase lääneosas tõrjuti üks vaenlase
umbes kompanii tugevuse üksuse rünnak.
Selle rinde kesk- ja idaosas lõid meie väed

survet. Tankidest ja lahingulennuk!test toe
fatud vaenlase rännakud kestavad.
Loode pool Kirovogradt ründasid bolshe
viknd haiga diviisidega. Nad tõrjuti vahel
dusrikastes võitlustes tagasi, üht sissemnr
du vasturünnakuga riivistades.
Bdela pool Pogrebishtshet vallutasid meie

.väed, kahuritulest ja OhujOududeat mõju
valt toetatuna, raske võitluse järele tuge
vasti väljaehitatud vaenlase positsioone.
Nõukogude vasturünnakud ei andnud tule
musi. Võitlused on veel käimas.

Prl peti ja Beresina vahel varisesid bois
hevikkude uued läbimurrukatsed rasketes
võitlustes kokku. Mitmed sissemurrud rii

gistati.

Ka põhja pool Ilmjärve ja ruumis lõuna
pool Leningradi jätkasid nõukogud oma
läbimurrukatseid kasvava ägedusega. Kuna
nad mõningates lõikudes tagasi tõrjuti või
pidurdati, kestavad paljudes kohtades veel
vihased võitlused pealetungivate vaenlase Leningrad Ilmjärve võitlusruum (Wb)
võitlusüksustega.
Lõuna-Itaalias tõrjusid meie väed lääne
lõigus uued, kahuritulest ja lahingulennu vigastati osalt raskesti.
Põhja ameerika pommilennukid tungisid
le! test toetatud vaenlase rünnakud tagasi
«kõrgete kaotustega vaenlasele.
eilsel päeval Saksamaa kohale. Plaanitu
Viimaste päevade rasketes tõrjevõitlus pomraiheitmise läbi tekkis mõningates hoh
tes osutas erilist väljapaistvast 15. soomus tades Lääne-Saksamaa piirialadel väheseid
grenadeeridedivüs kindral-major Rodtl juh kahjusid. Seniste teadete järele tulistati
timisel oma eeskujuliku visadusega kõigi alla 15 vaenlase lennukit.
vaenlase läbimurru katsete tõrjumisel.
Ühe ööjahilennukiteüksuse komandör,
Nettuno sillapeal ründas vaenlane palju major prints zu Sayn Wittgenstein, leidis
<des kohtades meie võitlusposte. Omapoolsete öises võitluses vaenlase terrorilendnrite
inureüritustega võeti vange, õhujõud rün vastu oma 88 ööjahivõidu puhul, 5 inglise
dasid päeval ja ööl võitlus- ja torpeedo pommilennuki allatulistamise järele, kan
lennukitega vaenlase dessantlaevastikku gelassurma. Führer austas langenud ööja
Anzio ees hea eduga. Esialgsete teadete ko hilendurit mõõkadega tammepärja anneta
haselt uputati 3 hävitajat ja Üks kaubalaev misega Raudristi rüütliristi juurde.
0000 brt. Kolme laeva uputamine kokku
Temaga kaotasid saksa õhujõud ühe
26.000 brt. on tõenäoline. 11 transportiaeva oma väljapaistvaima õõjahilenduri.

valitsuse juures Londonis, Anthony Biddle,
et ka väliselt mitte kahtlust jätta Euroopa
loovutamises Nõukogudele Teherani otsuste
kohaselt.

Kreeka haridusministeeriumi poolt
jätkatakse sõja ajale vaatamata Akropolise
restaureerimistöid Ateenas.

Jugoslaavia ekskuningas Peeter, kes
viibib praegu Kairos, on inglaste poolt ase
tatud sõjalise valve alla ja tohib oma kor
terist lahkuda ainult briti ohvitseride saa
tel. Reise võib ta sooritada ainult briti või
mude nõusolekul.

Prantsuse riiklik teataja avaldab 33

prefekti ja alamprefekti ümbernimetamised.

Peale selle vallandati 11 prefekti.
Nagu Washingtonist ametlikult teata
takse, on USA keeldunud tunnustamast Bo
liivia uut valitsust.
Sir Strafford Cršpps seletas ühes Mid
landi vabrikus töölistele, et 1944. a. kuju
neb raskeimaks ja karmimaks aastaks, mida

Inglismaal selles sõjas läbi teha tuleb. Ole
vat lähenemas sõja kulminatsioonipunkt.
- Ametliku teate kohaselt on Roosevelt
ära kutsunud USA saadiku Poola pagulao-

Samaaegselt avaldab Nõukogude ajakir
jandus laupäeval Inglise parlamendiliikmete
seletusi, milledes kõigis üteldakse, et N.
Liidul on absoluutne õigus nendeks territo
riaalseiks nõudmisiks. Tõstetakse esile, et
teatav arv jahtivaid Inglise poliitikamehi
olevat seletanud, et oleks meeletus N. Lii
dule ~1919. aasta õigustamatut lahendust
peale sundida." Ainult küsimuse ~õiglane"
korraldamine, nagu seda N. Liit nõuab, või
vat „Euroopa rahu" kindlustada.

Minisier Amery on alamkojas tõtt varjanud

Stokholm, 24. 1. (DNB) India asjade
minister Amery seletas neljapäeval Inglise
alamkojas, et 1943. aasta viimase viie kau
jooksul olevat Indias ainult üks miljon hin
tanke.
dut surnud nälga ja taudidesse.
Võitlusis lõona pool Leningradi paistis
Nüüd tuleb aga Ameryl leppida sellega,
«ma eeskujuliku hoiakuga eriti välja Idaet koguni Londonis ta andmed Qmber lü
Preisi ' 11. jaigväediviis kindral leitnant
katakse. India liiga sekretär seletas ühel
Bnrdachi juhtimisel.
konverentsil
Londonis, et India asjade mi
IK 25- jaanuaril hävitati kogu idarindel
nistri
poolt
esitatud
arv ühe miljoni surma
$2B vaenlase tanki.
ohvri
kohta
ei
vasta
tõele. Ta ütles: „Ame
Lõuna Itaalia rindel rändas vaenlane
ry jättis ühe kuu välja, mil surnute arv
Raskes tänavavõitluses. (SS.-sõjakirj. Palmovski joonis.)
pärast tugevat kahurtule ettevalmistust
jõudis haripunktini, ja tegi kokkuvõtte mit
mitmes lõigus Cassino juures ja meie kõr
te viie, vaid nelja kuu kohta. Suurim näl
gustikupositsloonidest kirde pool. Ta lõõdi milliste hävitamist tuleb arvestada. Peale
jahäda algas alles siis, kui laibad olid tä
Fiihrer
võttis
vastu
veriselt tagasi, väljaarvatud flks kohalik selle rünnati madallennul pommidega ja
navailt ära koristatud. Ajast, mil näljahäda
sissemurd.
Quisiingi
pardarelvadega vaenlase maabumlspaate ja
jõudis haripunktini, on surnud kaks mil
Nettuno maabumispeal nurjusid vaenla jõuvankreid.
Führeri peakorterist, 24. jaan. Führer jonit inimest."
se lnnrerflnnaknd. Suuremaid võitlusi fei
Üks tööerakonna liige juhtis parlamendis
võttis pikemaks läbirääkimiseks vastu Nor
ole seal veel tekkinud. Saksa lahinglennu Mõned briti bäirlmislennukid heitsid
ra peaminister Quisiingi, riigiministri, riigi tähelepanu sellele ükskõiksusele, millega
möödunud
ööl
plaanitult
pomme
Läänekid saavutasid Anzio ees pommitabamust
kantselei juhataja dr. Lammersi ja partei
$-le vaenlase keskmises suuruses laevale, Saksa piiri alale.
kantselei jahi, reichsleiter Martin Bormanni
Ka Hvari saar puhastati
juuresolekul. Arutati tähtsaid Euroopa mand
risse ja germaani rahvaste tulevikku puu
jõukudest
Vallutati vaenlase positsioone
tuvaid küsimusi ühise võitluse vaimus. Seo
Berliinist, 26. jaan. (DNB). Saksa
ses sellega võttis Führer vastu ka norra operatsioonid Talmaatsia rannikul viisid
ministrid Fugglesangi, Lie ja Whisti, kes viimasel ajal veel uute saarte puhastamise
Põhja pool Ilmjärve ja ruumis lõuna pool Leningradi jätka
peaministrit saatsid.
le. Peale selle, kui detsembri lõpul vallu
sid nõukogud oma läbimurru katseid kasvava ägedusega
Saksa poolt viibisid kohal riigikomissar tati Korcula saar ja jaanuari esimestel
Terhoven ja SS-obersturmbannführer Nea päevadel Spiti ees asuvad Braci ja Soita
mann.
Fähteri peakorterist, 25. jaan. Sõjajõudn
saared, suudeti nüüd ka Hvari saar jõuku
<de ülemjuhatus teatab: ->

tub alles invasiooni eduka teostumise järele.

le küsimuse korraldamiseks ühtki soodsamat
ettepanekut teha.

Indias kaks miljonit näljaohvrit

soomusrügemendi poolt.

Alžeeria kommunistlikkudest ringkon
dadest kuuldub, et Voroshilov on oma ka
vatsetnd külaskäigu Londonisse ja sellega
seotud olevad inspektsioonireisid Alžeeri
asse ja Gibraltari määramata ajaks edasi
lükanud. Oletatakse, et see külaskäik teos

leksid. Kogu N. Liida ajakirjandus avaldas
laupäeval New Yorgi teate 21. jaanuarist,
milles muuseas üteldakse, et olevat põhjust
oletada, et USA ja Inglise valitsused leia
vad N. Liidu ettepaneku Poola tuleviku ku
jundamise kohta Ni Liidu võidu puhul täies
ti vastuvõetava olevat. Poola valitsusele ole
vat juba ammugi teatatud, et ta ei või sel

Jaapanlastel oli rida õhu
võitlusi
T o kio s t, 26. jaan. (DNB). Jaapani toe
tagasi vaenlase löökrühma, kes kahes kohas tuspunktid Marshalli saartel osutusid vii
kahuritule ja gränaadiheitjate tule toetusel maste päevade jooksul korduvate vaenlase
püüdsid meie positsioonidesse tungida. Teis pommiüksuste eesmärgiks. Kokku 72 vaen
lase kuni 12 lennukist koosnevast üksusest,
telt rinnetelt pole midagi teatada.
kes saare kohale ilmusid, tulistati õhuvõit
Stalin Euroopa diktaatoriks . . . -1 ustes alla 8 lennukit.
Jaapani õhujõudude eesmärgeks olid vii
Vig o, 24. 1. (DNB) Ühendriikide saadi
päevade jooksul eelkõige vaenlase
kutekojas seletas Illinoisi vabariikliku era maste
toetuspunktid Bougainvilleil ja Uus-Guineal.
konna esindaja Jessie Sumner, et N. Liidu 23.
jaanuari pealelõunal ilmusid 9 vaenlase
osavõtt UNRRA juhatusest teeb 3talini te pommitajat,
keda julgestasid jahilennnkid,
gelikult Euroopa diktaatoriks pärast sõja Hongkongi kohale.
õhuvõitlus, mille
lõppu. Nii antakse Kremlile võimalus valit kestel tulistati alla 4Tekkis
vaenlase lennukit.
seda suurimat osa .vabastatud maadest".
Valge-Vene kesknõukogu
Terroririinnak paavsti suve-"
esimene istung
residentsile
Min s k i 81, 23. 1. Mõni nädal tagasi
Rooma, 24. 1. (DNB) Anglo-Ameerika loodud Valge-Vene kesknõukogu alustas
pommituslennukid heitsid laupäeval uuesti laupäeval Minskis avakoosolekuga oma te
süüte- ja lõhkepomme rohketele vähemate gelikku tööd. Prof. Ostrovski, kesknõukogu
le asulatele Kesk-Ita ai las. Hulk pomme hei president, avaldas sel puhul töökava, mille
deti vaenlase terrorilennukite poolt Rooma keskpunktiks on bolshevismi kaotamine.
läheduses asetsevale paavsti suveresidentsi Selleks otstarbeks tulevad mobiliseerida
le Castell Gandolfole. Linn sai raskesti kan kõik valge-vene rahva jõud. Selle kõrval
natada.
alustatakse juba nüüd sõjast laastatud maa
Spezia lahes ründasid Anglo-Ameerika rahuliku ülesehitamisega.
terrorilennukid mitut kalapaati. Lennukid
Rootsi salajasi sõ
sööstsid suurest kõrgusest merepinna koha
le ja tulistasid kalapaate kuulipildujaist.
jadokumente
Üks kalur sai surma, viis raskesti haavata.
Stokholmist, 23. 1.(DNB). „Svenska
Saksa sõdureil õnnestus raskesti haavatud Dagbladeti"
teatel vahistati neil päevil üks
kalurid maale tuua ja lähimasse laatsareti! poola pagulane,
kuna ta oli varastanud ühes
viia.
hotellis
ühelt
rootsi
leitnandilt kohvri, mis
See õhugangsterite järjekordne metsik sisaldas salajasi sõjalisi
dokumente. Ajalehe
tegu leiab La Spezia ranniku elanikkonnas andmetel
on varastatud dokumendid nii suu
suurimat hukkamõistmist.
re tähtsusega, et Rootsi sõjavõimud ja kait
sepolitsei alustasid ulatuslikku juurdlust do
kumentide kättesaamiseks.
Laev küüditatud lastega
miini otsa
Rooma, 24. 1. (DNB) Rooma saatejaama
teatel sattus üks N. Liidu lipu all sõitev
laev, mille pardal oli 750 itaalia laat 5 kuni
15 aasta vanuses, keda kavatseti Iraani kau

du N. Liitu küüditada, Port Saidi ees miini
Endine Itaalia kroonprints Uraberto otsa, mis oli inglaste poolt Suessi kanali
püüab end teha bolshevikkude lemmikuks, kaitseks vette asetatud. Kuipalju lapsi see
kirjutab ajaleht „Novo Vreme". Ta olevat juures hukkus, ei ole seni teada.
nüüd läinud nii kaugele, et pakub Nõuko
gudele maaalasid Laikani!. Sellega püüdvat
Abessiinlased Louna-ltaalias
reeturlik Savoya dünastia päästa enda hale
Vene et sias t, 23. 1. Nagu vaenlase
da põgenemise järele trooni. Sellega seoses
meenutab sama Belgradi ajaleht, et Bidog allikaist kuuldub, võitlevad Abessiinia väed
lio klikk kannab jõukude toetamise läbi praegu Aadria rannikul. Ajaleht „G<jzzetme"
süüd ka Laikani! valitsenud kommunistliku märgib: „Iroonia tahab, et seesama Badog
terrori eest.
i;o, kes kord „Abessiin;a vallutajana" kan
Soomes peeti pühapäeval traditsioo dis Addis Abeba hertsogi tiitlit, peab neid
nilist logeri päeva, lugeri ühing korraldas nüüd vasallina teenima. Meid ei imestaks",
sel puhu! ettekandeid, korjandusi, kontser jätkab itaalia ajaleht, „kui Haile Selassie
avalduks soovi, marssida oletataval Rooma
te jne.
M Hollandi pankur Flori* Termeulen ku vallutamise päeval Caesarite triumflvärava
kutas end New-Yorgis oma Wallstreeti! 20. alt BadogUo saatel. Rooma.'1
majakorral asuva büroo aknast alla, teatab
EFE. Termeulen oli Hollandi ekskuningauna
Suri kuulus norra kunstnik
Wilhelmini sõpru ja esindas tema huvisid
Edvard Mu neh
USA-s.
0
s
1
o
s
t,
24. 1. (DNB) Kuulus norra kunst
Madridis varises 14. jaanuaril kokku
tiks uus ehitusel olev 8-kordne hoone, nõu nik Edvard Mnnch suri üle 80 a, vann ses
des, nagu nüüd selgunud, kokku 115 surma Oedos.Tema hiljutise 80. sünnipäeva puhul
ohvrit. 200 ehitustöölise hulgast pääsesid sanbus talle paljudelt maadelt tun
vaid vähesed üksnes kergemate vigastus nustusi ja ka Norras rai ta rohkete austus
tega.

dest vabastada.

evalduste osaliseks.

enamas parlamendiliikmeid sahtnb olukor
rale Indias.
Anglo-ameeriklased väidavad, et nad ta
havad lana ajastu, kuid kõikjale, kuhu nad
ilmuvad, toovad nad endiga kaasa nälja,
viletsuse, orjastamise ja taudid. Nii oli see
häbis Idas, Põhja-Aafrikas ja ka Lõuna-Itaa
lias. Klassikaliseks näiteks on aga india.
Koguni Inglise ringkonnad tunnistavad, et
Inglismaa ise on süüdi India näljahädas ja
sellega kaasaskäivates taudides.

Miljon lammast leekide
ohvriks
Suured metsapõlemised Austraalias
Genf, 22. 1. (DNB) „Times« avaldab
Austraalia osariigi Victoria komisjoni amet
liku teate, milles üteldakse, et metsa- ja
stepipõlemised Austraalias on tekitanud
kahjusid üle 5 miljoni naelsterlingi väärtu

ses. 500 kuni 700 maja, üks miljon laramast,
50.000 veist, 1000 hobust, 1000 siga 200.000

kodalindu ja 5000 mesipuud, on langenud

leekide ohvriks. Laastavate metsa põlemiste

tõttu on suured viljarikkad põllumajandus
likud piirkonnad kauemaks ajaks kõlbma
tuiks muutunud. Niivõrd raskeid metsa- ja
stepipõlemisi ei ole seni Austraalia ajaloos
ette tulnud.

Nõukogud kingivad maaalasid,
mis neile ei kuulu
Lis s a b o.ni st, 23. 1. (DNB). „Journal
de Comercie" käsitleb Nõukogude ettepane
kut Poola hüvitamiseks Saksa maaalade lä
bi. Poola piiride laiendamine lääne anu naa
on rotilõksuks, mis seisab vastuolus rahvus
vahelise õigusega, samuti ka Atlandi-dekla
ratsioonis avaldatud põhimõtetega ning liit
laerahvaste seletuste, proklamatsioonide,
vastutavate riigimeeste seletuste, prokla
matsioonide ja kõnedega. N. Liit ei saa se
da loovutada, mis talle ei kuulu, samuti ei
või ta rahukonverentsist ette haarata ja ja
gada Saksa maaalasid, mis ei allu veel boi
shevikkude kontrollile. Kremli uutes male
käikudes ilmneb brutaalne tahe, jääda üksi
võitlusväljale ja talitada enda ohvritega oma
soove mööda.

Saksa õhutõrje üha tuge
vamaks
Hävitati 139 pommituslennukit
Berliin, 24. 1. (DNB) Kesk-Euroopas
valitsevaid halbu llmastikutingimusi kasuta
sid inglased ööl vastu 22. jaanuari uueks
rünnakuks Saksamaale. Nad tungisid tiheda
te pilvede varjus suures kõrguses Saksamaa

piiri kohale. Vaenlane põrkas kogu teel Sak
sa ööjahilennukite ja õhutõrjepatareide kait
sele, kes ajasid nurja kavatsetud kontsent
reeritud rünnaku.

Olemasolevail andmeil Saksamaa kohal
allatulistatud 61 Briti pommituslennukit
tõendavad veel kord Saksa õhukaitse üha
suurenevat tugevust. Kolme öise rünnaku
kestel, mis inglased arvates 15. jaanuarist
teostasid Saksamaale, hävitati vähimalt
139 nel.iamootorilist pommituslennukit. Õhu

kaitsejõudude rasket ülesannet toetavad
väsimatult organisatsioon maapinnal, helgi
heitjate- ja sideüksused. Nad abistavad
tunduvalt vaenlase lennukite avastamist ja
edukat võitlust nende vastu. Ka vaenlase
poolt eelistatud vihmaseil ja pilves öil ei
või ta pommitusüksused enam Saksa tõrje
eest kindlad olla.
Vitebski ruumis hävitati
1203 enamlaste tanki
%
Berliin, 23. 1. (DNB) 13. detsembrist
saadik kestvail lädimurrukatseil Vitebski
juures kaotas vaenlane seni 1203 tanki.
Neist hävitati ainult ühe jalaväediviisi lõi
gus Vitebskist kagu pool 16. kuni 18. jaa
nuarini 77, nende hulgas mitu rasket rün
nakkahurit. 23. detsembrist saadik hävitasid

selle diviisi üksused, kes raskes heitluses
üha uuesti tõrjusid tagasi vaenlase rünna
kud.

Lõuna-Itaalia rinde võitlusruum. (Weltbild.)

Vahetasid osad
Berliin, 24. 1. (DNB). Oliel inglise
löögisalga aktsioonil Saksa langevarjurite
rindelõigus Aadria rannikul õnnestus vaen
lasel kaks saksa langevarjurit vangi võtta.
Teel sattusid inglased koos oma kahe van
giga Saksa suurtükiväe tule alla. Langevar
jurid kasutasid olukorda, võtsid vägivallaga
lähedallamavailt inglasilt relvad fira ja sun
disid kogu nende löögisalga relvad maha
panema. Seejärele tuli inglastel asuda teele
Saksa sõjavangi. Nii vahetasid Saksa lange
varjurid inglastega osad ja viisid ühe ohvit
seri, ja 21 meest sõjavangidena kaasa oma
asukohta.

Miks ja kuidas loovutati Novgorod
Volhovi ja Ilmjärve tähtsus tõkkena kadus kinnikülmumise tõttu
PK. Nagu Sõjajõudude ülemjuha
tus teatas, on Novgorod meie
vägede poolt maha jäetud. Nõu
kogud on praegu linnas, või õigeminip
on selle koha valdajad, kus linn kunagi seisis.
Võimsa võidukisaga teatas Moskva
Novgorodi vallutamisest. Stalin on kõi
gile neile, kes võtsid vallutamisest osa,
andnud „novgorodlaste" tiitli.
Loodetavasti kaitseb see neid ka
tulevikus sattumast koonduslaagrisse
või saada muidu tuntud kombe järgi
likvideeritud.
Muide, olgu lubatud väike tagasi
hoidlik kaalutlus: kuipalju selliseid li
sanimesid peaksid õieti saama saksa
sõdurid, kui mõtelda, kuipalju suurema
tähtsusega linnu nemad on juba vallu
tanud?
See on aga muuseas.
Üks alam-sileesia kütt, kes tegi kaa
sa võitlused Novgorodi juures, ütles
igatahes ainult naeratades ja õlgu ke
hitades, kuuldes Nõukogude võidukisa
Novgorodi puhul, oma kodukoha mur
rakus: ..Kes rüük, tollele om tuud vaial"
Ja selle lühikese lausega on ta tabanud
aelapea pihta.
Lama aegselt tiitlite annetamisega
nimetati suuresuulises bolshevike või
dufanfaaris rünnakust osavõtnud Nõu
kogude kindralite nimed. Teatud nime
de arvust võib järeldada, millise ras
kuspunkti vaenlane oli moodustanud
Novgorodi ees.
Kui seevastu arvestada rakendatud
saksa üksusi, siis võib tarvitada ainult
vanasõna: „Kui tuhat meest võidavad
ühe, siis ei ole see kuulsus ega aul"
Aga nüüd tuleb kainelt vaadelda,
kuidas tegelikult oli olukord Novgorodi
juures ja millist väärtust Novgorod
omab. Novgorod asub Volhovi lääne
kaldal, seal, kus jõgi suubub Ilmjärve.
Saksa peavõitlusliin kulges piki Unna
idaserva, mille ees bolshevikud seisid
nüüd juba üle kahe aasta ja mida nad
päeval ja öösel tulistasid. Seetõttu ei
leidu praegu kogu Novgorodis ainsatki
maja, mis oleks kasutamiskõlblik.

Linn on ainus suur varemetehunnik,
milles võib erkldada veel vaid paksu
seinalisi vanu kirikuid ja Kremli müüre.
Peaväärtust saksa rindele ei omanud
mitte endine linn, vaid läbi linna voo
lav Volhovi jõgi ja mõlemaid kaldaid
ühendav sild, mis asus sakslaste käes.
Volhovi tähtsus tõkkena on aga talvel
samuti nagu Ilmjärvegi opa seetõttu
kadunud, et mõlemad veekogud on kin
ni külmunud.
Sellele ehitasid bolshevikud üles oma
plaanid. Nad moodustasid Volhovi ida
kaldal kõigi käsutusesolevate reservide
koondamisega tugeva raskuspunkti Nov
gorodi vastu ja tungisid siis, oma tal
veofensiivi põhjalõiku. üle kandes, tu
gevale jõududega lõuna pool Novgorodi
üle Ilmjärve jää.
Nad surusid järve kaldal seisvad,
arvuliselt nõrgad eesti ja läti julgestus
jõud ägedates võitlustes tagasi.
Ka Novgorodist põhja pool õnnes
tus neil sissemurre üle Volhovi jõe hõ
redasse saksa tõrjerindesse.
Sellega oli loodud eeldus haardel!!kumiseks ümber Novgorodi, millega
piirati sisse seal võitlevad saksa kom
paniid ja ühe õhujõududeüksuse patal
jonid.
Pärast lühikesi, kuid tihedat ründa
vatele bolshevikele äärmiselt kaotusrik
kaid võitlusi, otsustas saksa juhtimine
Novgorodi varemetevälja maha jätta ja
loovutada vaenlasele.
Nii võitlesid siis saksa võitluegrupid
pärast viimse laskemoona väljatulista
mist halja relvaga läbi vaenlase rõnga,
ilma et „novgorodlasedM seda oma
massile vaatamata oleks suutnud takis
tada. See õnnestunud läbimurre piira
misrõngast näitas saksa üksuste murdu
matut hoiakut, kes isegi nüüd veel
tundsid end üleolevatena vaenlasest ja
päästsid ennast Nõukogude massi lö
mastavast haardest. Novgorodist lääne
pool võideldakse nüüd edasi lumistu
nud Volhovi soo metsas ja tuleb ole
tada, et Novgorodi nime ei nimetata tõe
näoliselt mitte viimast korda.
Bolshevikud on seega okupeerinud

Novgorodi varemetehunniku, millest
nad ei leidnud eest enam midagi kasu
tamiskõlblikku.
Seda omapärasemana kõlab nüüd
nende võidukisa. See on sama, nagu
itaallased vallutaksid Pompeij varemed
ja annetaksid siis kõigile osavõtjaile
austava tiitli .pompeilased". Kogu maa
ilma läbiks naerupahvatus. Sama juh
tuks ka nüüd, kui kõikjal teataks Nov
gorodi kohta sama palju kui Pompeij
kohta.
Saksa sõdurite poolt .võideldi aga
ka siin idarinde põhjaosas Volhovi ää
res varemetehunniku pärast nii vihaselt
ja vapralt, nagu see on alati olnud
omane saksa sõduritele, ning nende
eesti relvavennad võitlesid nendega lu
gematute bolshevike tõrjel ja hävitamisel.
Võitluste tulipunktis uue panuse eel. ([-'K.-söjakirias. Friist h Wb.)
Kui Novgorod tõesti omab Moskvale
tähtsust, siis on see ajalooline, aga se
da ei meenuta Stalin kindlasti mitte
Põllutööriistade tootmist kodumaal
meelsasti, samuti nagu tõelised novgo
rodlased, nimelt endise linna elanik
laiendatakse
kond, ei taha midagi teada Moskvast.
Nagu kogu ümbruse elanikkond, eelis
Valntehniliste päevade sisukaid ettekandeid eriteadlasilt
tas 4a õigeaegselt anda end saksa sõ
Neljapäeval algasid Tallinnas metallibäi vade ülesannet, tehes ühtlasi teatavaks, et
jajõudude kaitse alla, et mitte uuesti
tiste
juhtivale personaalile valutehnilised asutatakse valutebniline erigrupp majandas
sattuda Moskva võimu alla.
päevad.
Need peetakse ettekandelises osas koondise raamides. Erigrupi ülesanne on
Üiemleitnant Güntber Heysing
Tallinna Tehnikaülikooli suures auditoori luua kontakt käitiste ja vastavate ametiasu
umis Koplis, millele lisanduvad tutvumis tuste vahel.
Edasi on aga valutehnilise erigrupi üles
käigud Tallinna metallkäitistesse ning Teh
Tervitus rindemeestele
andeks hoolitsemine valutehnilise järelkas
nikaülikooli laboratooriumidesse.
Tallinna I Kaitsepataljoni veteraa
Valutehnilised päevad avas kindralko vu eest.
nid, kes 25. aasta eest läksid rindele missari
Kõneleja käsitas ka raua- ja elektritöös
raua-, metalli- ja elektritööstuse re
võitlema Eesti vabaduse eest, tervita ferent dipl. ins. Danekert. Avakoosole tuse saavutusi Eestis, tõstes eriti esile põl
elektrifitseerimistööd Eestis.
vad kõiki rindemebi, kes jatkavad kust võtsid osa ka sõjaväe, kindralkomissa lumajanduse
Põllutööriistade
osas on kavatsusel nen
võitlust bolshevismi vastu eesti rahva riaadi, Eesti Omavalitsuse, Kutsekogude ja de senist tootmist kodumaal laiendada.
Majanduskoja
esindajad
ning
kõik
eesti
va
vabaduse ja tuleviku eest.
Valutehnilise erigrupi ülesandeks oleks
lukäitise juhatajad, insenere ja meistreid.
kogu majanduselu raames oma ala töö in
Tallinna I Kaitsepataljonist Osavõt
Oma avasõnas tervitas dipl. ins. Danekert tensiveerimine. Tuleb asuda eriliselt tähtsa
nute Seltsi juhatus.
koosolijaid ning selgitas valntehniliste päe- te käitieeküsimuste teaduslikule lahendami
sele, et viia töötamist ratsionaalsemale ja
metoodilisemale alusele.
Veekogusid kaluritele
Järgnevalt kõneles Tallinna Tehnikaüli
kooli õppejõud prof. Reintala teemal:
.Määratud tugevusega v&lutükkide valamine
Rendi-sooviavaidused tuleb esitada 10. veebruariks
otsekohe kupolahjust".

Ettekandele järgnenud läbirääkimistel
Põllumajanduse Keskvalitsuse juha
Kalapüügi gruppidelt peale eespool
koosolijad esitada küsimusi ettekan
taja otsusega jätkatakse ka 1944/45. nimetatud andmete nõutakse: grupi võisid
de raames.
majandusaastal Põllumajanduse Kesk täpne nimetus ja asukoht, liikmete ni
Keskpäeval oli osavõtjaile korraldatud
valitsuse kalandusosakoona poolt moo mestik, vahendaja nimi ja postiaadress ühine lõunasöök Tehnikaülikoolis, misjärel
dustatud või moodustatavate kalapüügi ning olemasolevate püüniste nimestik, tutvuti Tallinna Tehnikaülikooliga.
Koosolijaile pakkus erilist huvi tutvuda
piirkondade rendileandmist niihästi ka liik ja arv.
meie tehniliste teadmiste lättega. Vaadeldi
lapüügi gruppidele, kaluri organisatsi
Sooviavaldused senistel rentnikel laboratooriume, joonistussaaie ja muud.
oonidele, kalasporti harrastavatele orga möödunud aastal nende kasutada olnud
Pärastlõunal oli kaks eriettekannet. Va
Kõik rahva ja kodumaa hääks
nisatsioonidele kui ka üksikisikutele.
litsusnõunik
dr. Red e k e kõneles tööjõu
kalapüiigipiirkondade kohta tuleb esi
Rendiaja kestuseks on nähtud ette 1 tada hiljemalt 10. veebr. s.a. Hiljem küsimustest, misjärel ühiselt arutleti refe
raadis käsitletud küsimusi. Hindade küsi
Üleriigiline Õpilastööde võistlus kogu Õpilaskonna osavõtul
aasta, s.o. ajavahemik 1. apr. s.a.
esitatud avaldused võivad jääda rahul musist kõneles hiudadeasutuse esindaja
31.
märtsini
1945.
H. K i n k a r. '
Haridusdirektooriumi poolt on aval jandimaal E. Külvet, Pärnus ja Pär
damata.
Loengute lõpul demonstreeriti filme va
datud üleskutse kõikidele alg-, kesk- ja numaal : E. Käivet, Valgamaal —E.
Sooviavaldused veekogude või nen
Möödunud aastal sportlikku püüki
ja vormimisest.
kutsekoolide õpilastele osavõtmiseks õpi Viires, Võrumaal F. Toode ja Petse de osade kalapüügiõiguse kalapüügi teostanud, kui nad tänavu oma tege lamisest
Reedel jätkusid valutehnilised päevad,
rimaal
G.
Loorand.
lastööde võistlusest, mille üldteemaks
piirkondadena rendile saamiseks tuleb vust tahavad jätkata, tuleb kalandus kusjuures teostati külastusi'metallitehastesse.
Täienduseks võivad koolide inspek esitada vahenditult Põllumajanduse osakonnale esitatavale avaldusele li
on juhtmõte „Kõik rahva ja kodu
Valutehniliste päevade lõpposana oli
maa hääks." See üldteema jaguneb torid kohtadel rakendada tegevusse Keskvalitsuse kalandusosakoonale, Tal sada osakonna poolt antud rendilepin õhtupoolel ette nähtud ühe käitise töötajas
konna ühiskoosolek, mille juhatas sisse Ees
veel teisigi kaastöölisi.
omakorda järgmisteks teemadeks :
linn, Pikk 52, tempelmaksustatult gu ärakiri.
ti
Kutsekogude esindaja oma sõnavõtuga.
Koolis näituse tähtpäeva
Mu kodumaa mu õnn ja rõõm.
(avaldus 0,60 rmk. ja lisand 0,10 rmk.
Veekogude renditingimused on samad
Mu kodumaad varitsevad ohud.
määrab iga kool ise, kuid seejuures tu igalt poognalt).
mis möödunud aastal. Rendimääramise
Kuldnokad ja liblikad väljas
Mu kodumaa on kindlalt kaitstud. leb arvestada, et need oleksid viidud
Avaldus
peab
sisaldama
alljärgne
aktides
kindlakstehtud
püügipiirkonna
Mu kodumaa Euroopa maade peres. läbi 8. aprilliks. Maakondliku näituse
Kuigi kalender näitab jaanuarikuud, on
Selle võistluse sibiks on viia kasvav jaoks parimate tööd® valik toimub sel vaid andmeid: soovitud veekogu või omaduste ja arvatava toodangu põhjal looduses juba läheneva kevade tundemärke
selle osa nimetus, ulatus ja täpne asu
rendi tasuks veerand toodangu väära „Lääne Sõnao" ilmus teade sellest, et jõulu
noorsugu kokkupuutesse nende aktuaal leks moodustatud hindamiskomisjoni koht; soovitud kalastamisviis: kas on
tusest
ja seda praeguste hindade järgi. pühiks saadi peenrailt lilli. Samuti on puh
sete küsimustega, mis kõige tugevamalt poolt, mille liikmete arvu ja koosseisu sportlikuks- püügiks (püügiriistadeks
Möödunud
aastal rentis Põllumajandu kenud pajuurvad ja on nähtud kuldnokk!
puudutavad ja kõige sügavamalt liigu määrab kohaliku koolivalitsuse juhata ainult käsiõnged, s.o. vibuõng, spinning, se Kesvalitsuse kalandusosakonnalt kala Lisaks sellele märgati Läänemaal neil päe
vil liblikat, kes oli soojade ilmade tõttu
tavad eesti rahvast. Ühelt poolt seis ja. Tööde valikul tuleb silmas pidada,
ärgauud. Selliste varajaste kevade
neb selle algatuse kasvatuslik väärtus et maakondlikul näitusel oleksid esita mänguõng ja lant) ' või majandusala püügi piikondi ümmarguselt 1000 kala ellu
tundemärkide
ilmumist keset talve ei mä
piiügigruppi
ja
üksikisikut.
Kõigi
eel
püügiks,
kus
püünisteks
peale
käsi
teadliku seisukohavõtu nõudes praegus tud kõik neli teemat.
leta
ka
vanemad
inimesed.
õngede on veel unnad, põhjaõnged, duste kohaseltei jää see arv tänavu
aja sündmuste suhtes ja teiselt poolt
väiksemaks,
vaid
pigemini
suureneb.
võrgud,
mõrrad
jne.
Toornaha müüjaile pargitud
selle teema mitmekülgse käsitluse kõi
nahka
gi võimaluste ära kasutamises.
Võistlustöödest korraldab iga kool
Kindralkomissari loal on lubatud toor
näituse, kusjuures õnnestunumatest töö nahkade müüjail isevarustamise korras
mist ja õigust, .la juba ühes - kuurvürsti
Soldatist marssalini
dest korraldatakse 12.—22. aprillini osta pargitud nahka. Pargitud naha
Friedrich 111 aegses sõjaväeeeskirjas ütel
1944. a. maakondlikud näitused. Maa müük toore naha äraandjaile on mõel
dakse järgmist: „Veltveeblile langeb pea
Ülevaade sõjaväeliste aukraadide algupärast
aegu kogu kompanii koorem ja midagi ärge
kondlikel näitustel esinenud parimatest dud preemiana ja sellega püütakse lee
sündigu
kompaniis, nii väike, kui see asi
töödest korraldatakse omakorda kooli vendada pargitud naha puudust maal.
Kuna sõda on kestnud juba aastaid, siis
See näib olevat ju täiesti selge mõiste. ka oleks, mida ei teatataks veltveeblile"
töö lõpul ülemaaline näitus Tallinnas. Korralduse kohaselt on pargitud nahka on üsna loomulik, et ka rahvale, s. o. sõja Kuid vaadakem lähemalt. Allüürnik on ik Seega veltveebel ikka veltveebel : kroonus
Parimate saavutuste tunnustusena ou õigus osta kõigil, kes müüvad toornah väest eemalseisval le teiviilkodanikele on kagi üürnik, allasutus on ikka asutus, all käinud meestele tuttav kompanii etna, kes
ja omaseks saanud terve rida sõ arst ikka arst ja allametnik ametnik, kuid kõike näeb, kõike teab ja fga pisiasja vastu
nähtud ette matkad Saksamaa ja Eesti kadest kas veise-, vasika-, hobuse-, sea tuttavaks
jalisi oskussõnu ja nimetusi. Enamuses on allohvitser ei ole ohvitser, ta kuulub huvi tunneb.
piirides ning preemiaid raamatute ja või lambanahku. Toor- või soolatud need oskussõnad võõrkeelsed või siis eesti meeskonda. Võiks arvata, et siin mõistetak
muude esemete näol.
£dasi tuleb nimetus, mille oleme jällegi
naha ühe kg eest on õigus osta pargi keelele kohandatud võõrkeelse päritoluga se seda, kes seisab ohvitserist allpool.
Ajalooliselt pole see siiski nii. 1913. a. võtnud võõrkeelest, kuid oleme anuud talle
Mis puutub võistluse tehnilisse kül tud nahkadest kas 12 ruutdetsi nimetused. Neid sõjaväelisi erisõnu tarvita
me oma igapäevases keelepruugis enam või manitseb üks Preisi sõjaväeline artikkel rahvapärase kuju ning sel kujul lasknud te
ge, siis on võimalik kasutada niihästi meetrit pealsenahka, kroom-, juht- või vähem
endastmõistetavaina ega tule meil
alamohvitsere ja sõdureid sõnakuule ametlikult käiku. See sõna on ohvitser
kirjalikke töid, jooniseid, ülesvõtteid, voodrinahka, aga ka 250 g talla-, pin üldiselt meeldegi küsida, mida need sõnad kõiki
likud olema ülemohvitseridele. Kapten, leit Kust on pärit see imelik sõna, millega tä
nukkusid, sepist öid, ajalehtede välja soli-, raag-, või platnahka. Kuivatatud algupäraselt võiksid tähendada ja milline nant ja lipnik olid kompanii ülem-ohvitse histatakse veltveeblist kõrgemal seisvaid
rid. Hiljem uuendati auastmeid ia ülemoh juhte sõjaväes ? Sõna algkuju on pärit la
lõikeid ja muid sääraseid võimalusi. Sa naha äraandmise puhul arvestatakse on nende päritolu. •
Kui Bga selle küsimuse üles tõstame ja vitsere nimetati ainult ohvitserideks. All dina keelest ja kõlab offieiarius, mis tä
muti ei piira eelloetletud alateemad toor- või soolakaalu saamiseks kaal ka vaatleme
mõningaid oskussõnu ajaloolise ohvitseri nimi aga jäi millegipärast püsima, hendab mingi ameti (officiumi) omamist,
ülesande täit ulatust, vaid on võimal hekordseks.
algtähenduse seisukohalt, siis üllatume tih kuigi ta ise kuulus meeskonda. Sellest siis valdamist. Oma praeguses tähenduses on
see sõna tarvitusele võetud kõigepealt Prant
datud püstitada ka täiendavaid alatee
Sellist soodustust nahaga isevarus tigi, kuivõrd kaugele on ajajooksul nihku ohvitser, kes ei olegi ohvitser.
susmaal juba 14. sajandil ning on
masid omal valikul, kusjuures need tamisel on ka seni juba taotletud, kuid nud üks või teine nimetus oma esialgsest
Järgmine tähtis mees, kellest kõigil krocr sealt
kandunud kogu romaani, germaani ja
nuskäinud
meestel
on
kibedad
mälestused»
peavad siiski olema antud teemade pii nüüdsest peale tahetakse seda laiema tähendusest.
Nii teame näiteks igaüks, mida tähen on veltveebel (saksa Feldwebel) või ka teistesse keeltesse. Saksamaal võeti tar
rides. Kuna iga kool ei suuda läbi töö tele hulkadele teatavaks tehes veelgi dab sõna soldat. Vanemale põlvele on see
vitusele sõna BOffizirer* (see on vanim vorm)
nagu meil eesti sõjaväes lõpuks nimetati
oma praeguses tähenduses 16. sajandi lõpul
tada kõiki antud teemasid üksikasjali süvendada, kuna paljud isevarustajad eriti tuttav sellest ajast, kui tuli pead mur veebel.
kult, mispärast tuleb teha koolitüübile polnud sellest teadlikud. Kõik tooma da ja „konkse<( leida, kuidas vabaneda vene
See nimi on juba täiesti võõras oma tä
Ohvitseri nimega on pahatihti seotud
„soldatiks saatmisest". Noorem henduselt ega seleta iseenesest midagi. Sak
ja õpilaste arenemisastmele sobiva va ha vastuvõtupunktid annavad asjahu kroonusse
põlv tunneb seda aga saksa sõjaväest, kus sakeelne sõna Feldwebel kõlab algupäraselt või vähemalt meenub assotsiatiivselt sõna
liku. Seejuures tuleb aga pidada sil vilistele ühtlasi selgitust ka pargitud 4ga mees peab enne igasugu ülenduse saa
«kasiino*. Mida tähendab kasiino, teame ju
Feldweibel, mille teine pool „weibel" on väga
mas, et esitatud oleksid ometi kõik ne naha teatud liigi saamise võimaluste mist olema lihtne soldat.
hästi, kuid millest ja kust see sõna
tuletatud keskülemsaksa verbist „weiben* on võetud,
sellest oleme vaevalt endale ara
Praegu on soldati või eesti keeles sõduri (praeguses saksa keeles „weben"), mis tä
li antud teemat.
ja nendele ostulubade väljaandmise
annud.
Mainiksime
kohe, et «kasiino* on
nimetus
aunimetus
ja
väärib
lugupidamist,
hendab kudumist, kangakudumist ja mee
Nimetatud teemad ei pea tunduma korra kohta.
kuna sõdur ju ennastohverdavalt võitleb nutab süstiku kiiret liikumist, üldse „siia samast tüvest «kasarmuga*, kuigi mõlema
liaakoormatisena tavalisele koolitööle,
kogu rahva eest. Nii ei ole see aga olnud ja sinna liikumist", seega askeldavat tege vahel tegelikkuses on määrata kuristik.
alati...
Itaaliakeelne sõna casino on vähendusvorm
vaid need peavad seda aitama süven
kirjandust teistesse
vust
1813.
a.
näit.
ei
tahtnud
vabatahtlik,
et
sõnast casa (sellest ka kasarm), mis tähen
dada. Lühikese kooliaja tõttu ei ole ni
keeltesse
Weibeliks nimetati ka kohtuteenrit ja dab «majakene*, «külamaja*. Itaalias nime
teda nimetataks ..soldatiks", kuna see mee praegugi
metatud teemade läbitöötamine alati
on
Švaabis
ja
Šveitsis
külakäskja
tati nii väikesi majakesi, mida aadlikud
tasu ja palgasõdurit. Kui ei tahetud la nimetuseks „webel".
Helsin g i s t, 20. 1. Kuna Soome kul nutas
võimalik ainult koolis, vaid osa sellest
solvata, pidi teda nimetama sõjameheks.
omasid peale suurte losside linna keskel ja
tuurilised
suhted
muu
Euroopaga
on
väga
tuleb täita kodus. Kooli ülesandeks elavad ja kuna möödunud aastal välismaal
Landsknehtide (palgasõdurite) juures olid mis olid pühendatud seltskondlikule mõnu
Sõna „Soldat*' esines Saksamaal üksik
oleks aga anda õpilastele juhtnööre kü nõndmine soome autorite järele tugevasti juhtudel juba 1550. a., kuid sai üldiseks vanasti ametis Gemeinweibelid ja Feldwei susele. Hiljem üürisid mitmed vähem rik
a. ümber ning on itaalia päritoluga. belid. Viimase nimetus vihjas sellele, et on kad perekonnad endale ühiselt selliseid ma
simuse iseseisvaks läbitöötamiseks.
tõusis, sõlmisid Soome juhtivad kirjastused 1600.
Itaalia soldato (s. o. maksu eest võetav, tegemist viljaga, sõjaväljaga (Feld—väli, sõja ju ja nii tekkisid kasiinoühingute nimised
Võistluse Üldjuhtideks maakondades Otava, Söderström ja Gummerus sama aja itaaliakeelsest
sõnast soldo raba,tasu) rän väli), üldse sõjalise ametiga. Mõlemad olid seltskonnad. Seega on kasiinol Juba vanast
jooksul 67 lepingut soome kir
on kohalikud koolide inspektorid, keda vahemiku
prantsuse keele kaudu saksa keelde.
vahendajad kapteni ja palgasõduri vahel. ajast lõbususe ja mugavuse pitsat.
janduse väliskeeltesse tõlkimiseks. 61 sel das
abistavad järgmised õppejõud : Tallinnas leks väljavalitud teose hulgast tõlgitakse " Oks vana saksa tekst ütleb järgmiselt: Feldweibel oli kompanii tähtsam mees haupt
Järgneb
nimetati soldatiteks seepärast, et nad mauni ehk kapteni järele ja oli sellele abi
ja Harjumaal J. Talts, Tartus ja Tar 30 saksa, 15 prantsuse, 7 rootsi, 4 hollandi, „Neid
liseks tegevustes", nagu ütleb
maksu eest tegusid tegid."
3
ungari,
2
rumeenia,
2
läti,
2
norra,
1
taa
tumaal A. Lepik, Narvas N. Malts,
Teine tuttav nimetus sonir/M kõrval on vana tekst. Tema oli vahemeheks hauptman JÄRVA TEATAJA Nr. 11.
Virumaal 3. Näks, Läänemaal V. ni, 1 belgia ja 1 kroaadi keelde.
allohvitser või nagu see rahvaeu ni ja sulaste vahel, oli kompanii tark mees,
, kes pidi täpselt tundma oma relva kasuta- Neljapäeval, 27: jaanuaril 1941. a. Lbk. *
ltigi on läinud „unterolivit.s»n"\
Lein veer, Saaremaal 0. Aavik, Vii*

50.000 margaline peavõit
läks Tartu
Esmaspäev, oli ERÜ 3. klassiloterii
lõpploosimise viimaseks päevaks. Kuna
peavõit, 25.000 riigimarka, ja koos sel
tega niisama suur preemia, oli loosirat
tast eelnevatel päevadel välja tulemata
jäänud, siis valitses viimase loosimis
päeva vastu suur huvi. Peale selle jäi
viimaseks loosimispäevaks võitudest
veel üks. 2000 margane ja kolm 1000-

Edukas aasta aedsaaduste alal
Tootjad ja aedsaaduste kokkuvõtjad täitsid oma ülesande rahuldavalt
Aedsaadaste-kaubandus möödunud aas dis eigur. Seila tõstmiseks "tuleks astu
tal saavutas Aedvilja Keskflhianae andmeil da tõhusaid samme, et rahuldada ela
märgatavat edu nlibfiati suurema kokkuos
tu kui ka parema varustusfilesaunete täit nikkonda tee- Ja kohviainetega.
mise tõttu. Kokkuostuga tegelevate suur
Lepingu alusel aedsaaduste tootjaid
firmade tegevu% oli võrdne Juba normaal varustati rahuldavalt külviseemnele, väe
aegade tegevusega ning häireid transpor
dloludest tingituna esines harva. Enamvä tiste ja hädapäraste taimekaitsevahen
hem ladusalt täitsid oma ülesandeid ka aed ditega. Seetõttu õnnestus ka aedsaadus
saaduste tootjad, mistõttu sõjaväe ja rahva te tootmine lepingute alusel aedsaadus
varustamine toitvate ja värskendavate aed te kasvatajail. Teistest aianduslikest tar
saadustega võis toimuda, hoolimata ebamood
satest basvutingimustest enamvähem nor vetest, mida oli võimalik aednikkonnale
maalselt.
muretseda ja välja anda, väärib märki
Kasvutingimuste poolest oli möödu mist aiandusklaas, kitt, nöör, kattema
nud aasta eriline, mille tagajärjel osa terjal jne., mis kõik aitasid kaasa too
köögivilju peakapsas, tomat ja kurk dangu kindlustamiseks.
osaliselt ikaldus. Hiliste öökülmade
Aedmarjade ia puuviljasaak oli üldi
tagajärjel jäi ära mustikasaak, mistõttu selt rahuldav. Rahuldava saagi andis
turg metsamarjade osas ühekülgseks eriti mustsõstar. Punase sõstra saak oli
jäi.
tagasihoidlikum, samuti karusmarjasaak,
Mis puutub avamaa köögi villatoodan mis muide tunduvalt jahukaste rüüste
gusse, siis tõusis see tingitult suurene all kannatas. Puuviljade osas oli mär
nud kasvupindalast eelmise aastaga võr kimisväärne õunasaak. Ilmastikuoludest
reldes 160 protsendi võrra.
tingitult olid õunad aga kõlvulised vaid
Ilmastikuoludest tingitult kannatas töötlemiseks. Esirinnas õunasaagilt olid
aga osaliselt nende kvaliteet. Eriti ta Viljandi-, Tartu- ja Petserimaa.
gasihoidlik OM köögiviljade säilivus, mis
Metsamarjade kogumine möödunud
tõttu tuleb hoolega kontrollida nende aastal jättis vabatööjõu puudusel palju
varusid, et vältida üllatusi.
soovida, mistõttu niihästi pohla- kui ka
Ilmastikust tingitult ikaldus täiesti jõhvikasaak tagasihoidlikuks jäid. Mus
avamaa tomat. Saagi kogus vähenes ka tikasaak jäi aga ära ikalduse tõttu.
peakapsal ja kurgil. Hea saagi aga and
Uue artiklina väärib tähelpanu ka
sid möödunud aastal söögiporgand ja dakamarjade kogumine, mida möödunud
-kaalikas. Söögi peedi kogus jäi väike aastal märkimisväärselt teostati.
seks seemne puuduse tõttu. Samal põh
Näib et need marjad võivad uue ar
jusel jäi väikeseks maitseköögiviljade tiklina meie turule jHäda. Korjajail tu
porulaugu, sellari, peterselli too leb vaid enam tähelpanu osutada mar
dang. Tööjõupuudusel kannatas siguri jade kvaliteedile, kuna mullu esines
ja sibulatoodang. Eriti väikest saaki an- rohkesti pooltoorelt korjatud marju.

margast.

Noortele tööteenistuslastele antakse poliitilises õppetunnis selguusr kaasaja suurte
sündmuste kohta. (RAD.-sõjakirjas. Geiges Wb )
Raamatute hindade kujundamise
määrus
Eesti hindadedirektor on avaldanud määru

se raamatute hindade kohta. Määruse koha
selt tuleb raamatuile ülimalt lobatud hin,
nad kujundada tootmiskuludest, honoraridest

kirjanduse üldkujudest, hinnaalandustest
hulgimüüjaile ja kasumist.
Tootmiskulud koosnevad ladumis- ja trük

kimiskuludest, klišeede valmistamise ning
paberi kuludest. Honorarideks loetakse tasud,

millised maksetakse autorile, tõlkijale ning
väljaandjale, illnstraatorile ja kaanejoonista
jale. Kui autori- ja muude honoraride koh
ta määratakse kindlaks minimaaltariitid,
tuleb ueist hindade kujundamisel kinni pi
dada.

Põllumees peab olema asja
tundja ja praktikaline...
Nädalalehe" 50-aastane eelkäija Mõistlik Põllumees"
Kai möödunud aastal hakkas Eesti Põl asjatundja ja praktikaline, 3) virk ja töö ar
lumai andusiildu väljaandel ilmuma põllu mastaja, 4) kasin ja kokkuhoidlik, 5) pika
meeste ajakiri „Põllumehe Nädalaleht", siis meelega ja kannatlik, 6) osav ja mõistlik
samal ajal võis oma 50-aastasele mineviku teistega läbikäimises ja 7) heasta haritud,"
le tagasi vaadata üks teine samalaadne kuna „kidev ja põdur ehk kuidagi ihu liik
põllumehe nõuandja. See raamat on trüki mete poolest vigane inimene ei saa mitte
tud Tartus kuulsa H. Laakmanni .kulu ja heasta põllutöö juhatusega korda."
kirjadega 1893. a." Raamat kannab peal
Edasi räägitakse muuhulgas „viisikalis
kirja .Mõistlik Põllumees" ja selle on „tea test taimede elu tingiraistest, mulla sugu
duslikult ja asjalikult kokku seadnud .-dest ja mulla sündimisest, maade paranda
G. Markus, mõisaptdaja."
misest, põllutöö riistadest, põllu harimisest,
50 aastat tagasi ilmavalgust näinud 224- taimede haigustest ja ussikestest, mis neile
leheküijelise põllumajandusliku õpperaama kahju toovad" jne.
Ka üksikute taimeliikide kasvatustehni
tu eessõnas üteldakse, et autor .meite põl
lumehe teaduse laienduseks" on .ülesse kir kale on pühendatud oma osa, muuhulgas
jutanud 1) mis ma ise omas suuremas tal ka tubakakasvatusele, kuigi .meite rahvas
lituses 15 aasta jooksul tähele pannud ning kasvatavad teda väga väiksel mõõdul" ja
2) mis ma mitmi/st teaduslikkudest põllutal „raha teenistust ei toota siin vist kellegile,
sest meite kliima on selleks vilu ning maa
lituse kirjadest lugenud ja uurinud olen."
tema meele järgi."
.Raamatu sisu on mitme järguline. 1 õpe ei ole
.Loomade toidntaimede kasvatamist" kä
tus pfitiab põllumeest iseenese väärtuse tä sitlevas
peatükis soovitatakse katsetada mai
helepanemisele äratada.
„1I õpetuß toob mitmed looduse seadused si ehk türginisu kasvatusega loomatoidu
kasvatamiseks. Aga et „heina viisil ei
põllumehele äraseletades silma ette, sest põhu
saa
teda
kuivaks," siis tuleb teda alal hoi
Jumala loodus ja ilmad on põllumehe talli da „siiloaukudes"
ja et „maisi karedate
tase kohta üliväga tähtjad" ja
kõrte vahel ja sees väga palju prii õhku
.111 õpetus annab taimede elust arutust ühes
auku läks," mis „si!lotoidu" rikkus,
aing näitab, et taimed elavad asjad on, mis siis olevat
hea kasutada ühe Prantsusmaa
nõndasama toitu tarvitavad kui loomadgi." põllumehe,
nimega „Goffard", head abi
Edasi üteldakse, et „ei ole mitte tarvis,
mais peeneks tampida.
et lugeja raamatu eest otsast kuni lõpuni nõuMajapidamise
korrastamise alal „uue
peaks läbi lugema," vaid ta vaadaku .juha plaani peal seisis esimese
numbri all rohke
tajast järgi ja lugegu seda, mis tal kõige beina kasvatus, rohke loomade
pidamine,
ppalt tarvis." Nii on .iseäranis tähelepane rohke sõnniku korjamine."
mise väärt põllu mulla käärimine, sõnnik,
Siin soovitatakse ka „rohuaõnnikut", mi
linad, kartohvled, humalad, kolm tähtjat kü da praegu
nimetatakse haljasväetiseks, ehk
simust ning raamatu pidamine."
„meite rahva juures on see rammuta
Põllumehe omaduste kohta üteldakse, et küll
ehkki ~põllumehi on mitmesuguseid, küll mise viis veel tundmata".
Hobusemees jäi rongi alla
suuremaid ja vähemaid, teiste juhatajaid ja
Vao vallas jäi Kiltsi raudteeülesõidukohal
ise oma käega töötegijaid jne. Mitmed on
kõrgesti koolitatud, teised jälle koolitamata, koos hobuse ja reega roogi alla 85 a. talu
mitmed kehvad, teised rikkad," peab tubli pidaja Alliksaar. Nii mees kui hobune said
põllumees olema .1) hea ihu tervisega, 2) silmapilkselt surma.
Lahing Kööraveres
Täna on Kööravere koolimajas tootmis
lahing. Seda võime lugeda Kööravere ümb
ruskonnas kõikjal väljapandud kuulutus
telt vallamajas, posti agentuuris, Viidaku
Jaagu kaupluse seinal, raudteejaamas ja
sellest on juba varem teadlikud ueed, kel
on hilisemal ajal asjatoimetusi olnud koore
jaama, puilijaama, kuldijaama või jäärajas
ma, kus igalpool jaamaülemateks mehed,
kes kohapääl juhivad Kööravere põllumajan
duse eduiiikumist, oiles sarnaseist asjust
varakult ette informeeritud. Peale kõigi oii
Kööravere algkooli igas neljas klassis olnud
emakeele tunnis kuulutuse sisuline diktaat
ehk etteütlus, mis tuli õpilastel kodus isa

va ette tulla sellega, mida rahvas ootab.
On ju nad ennegi siinkandis esinenud. Kor
raldanud künni- ja lüpsivöistlusi ja pidanud
lõikuspühal lauakõnesid, kus alati on rah
vast rohkesti olnud. Tuleb nüüd aegsasti
kobale minna, muidu ehk ei pääse enam
sissegi.

Näe, tulebki nii välja, nagu ette oli ar
vatud, kes hiljaks on jäänud peab jääma

uksetaha. Koolmeister aga leiab ka uksetaha

jäänutele kööki ruumi, kust nad võivad
rahuldavalt eeskava jälgida.
Avasõnaga alustab valla põllumajandus
juht ja teeb teatavaks eeskava: Esimesena
räägib jsk. konsnlent hr. Üvake meile toot
mise üldistest võimalustest 1944. a.
Teiseks: maakonna lehmanduse konsulent

lehmsesaaduste tootmise võimalustest
Nii ou kasutatud kõik võimalikud pro 1944. a.
paganda vahendid, et tagada lahingu täie
Kolmandaks: maakonna põrsakasvatuse
likku õnnestumist. Nagu kuulutuste järele ja lambapfigamise konsulent rohkem sea
otsustada võib, on tulemas suurem rünnak ja lambapüid 1944. a.
silmapaistvamate juhtidega kõikidest väelii
Nii jätkub päevakord edasi veel neljan
kidest, kusjuures tõsiselt karta vesi koha da, viienda ja kuuenda kõnega umbes sama
pealsete „jõukude" kaasa löömist seljata sisuliste teemadega 1
gant.
Läheb lahti! Ikka tund kõne ja veerand
On lahingueelset elevust.
vaheaega ning veerand vaheaega ja tund
ettevalmistusi. Mõnest köögiuksest hoovab kõne.
ka kui pühadeeetset hõngu. Algkooli viima
Lahing on äge! Rünnak. Sissemurd. Rii
se klassi poisid on peale tundide lõppemist vißtamine.
kibedasti ametis klasside vahelise laudseina
Ei saa arugi kui kolm rünnaklainet on
lammutamisega, nagu see harilikult toimub möödunud. Tandrilt lahkamiseks ei ole
enne suuremaid rahvakogumisi. Nüüd te isegi vaheajal mahti. „Lepiku Linda* lööb
ka omalt poolt meeste hulgas tõhusast!
hakse ruumi lootmisiahingu sõduritele.
Varsti ongi asi niikaugel, et kohaliku kaasa. Olukord rindel aga muutub lahingu
täknjaama kaeramootorid võivad kihutada lõpu liginedes ning kõnekangelased võivad
aisakellade kõlisedes raudteejaama, kobale aimata varsti võidu saabumist. Vastase vas
tooma maakonna kuulsaid raskekaalu meist tupanujõud nõrgeneb tunduvalt ka väejook
reid loomsetesaaduste piima, liha, või, sikute ja langenute arvel.
Sõjast tüdimus on samuti märgatav. Vii
mana, naha, villa, sõnniku ja muu sarnase
kaalukama kraami tootmises.
maks nahisevad vastased, s. o. kuulajad,
Juba on liikumas kõiki teid ja radu ka kõik omaette vaikselt.
Päevakord jõuab viimaks lõpule. Kõne
rahvast koolimaja poole, nii jala kui ho
bustega nii noori kui vanu. Seal on tu lejad lahkuvad saalist, kuid nende imestu
lemaa midagi huvitavat tootmislahingu seks jääb kuulajaskond kohale tahavad
koosolek ! Kõikide huvi on jn koondunud nad veel edasi kuulda neid sütitavaid kõne
sõja ümber. Nüüd on võimalus näha enda sid või on nad siis viimseni langenud? I
silmaga ja kuulda enda kõrvaga midagi, mis Võibolla hümn veel neid virgutaks, kuid se
on seoses sõjaga! Konsulendid, need on pea da ei ole kombeks.
TL kirjasaatja Vinkel
legi rahva ja naljamehed, kee oskavad rahle emale ette lugeda.

Kirjastuse üldkulude hulka kuuluvad pal
kade kõrval töötasud, sotsiaalkulud, üürid,
maksad, reklaamikulud ja muud kirjastuse
tööga seoses olevad kulutused. Kirjastuse
üldkuludeks tohib arvestada ülimalt 15%

25.000 margane peavõit, millele li
sandus niisama suur preemia tuli loo
sirattast välja varsti pärast loomispäeva
algust, langedes piletile nr. 14.793 kol
lane, mis on müüdud August Siska
müügikohast Tartus.
Teised suuremad võidud langesid
järgmistele piletitele: 2000-margane pi
letile nr. 5425 sinine, müüdud kesk
müügikohast Tallinnas, ning 1000-mar
gased piletitele nr. 5231 roheline, müü
dud Elmar Metsniku poolt Kilingi-Nõm
mel, nr. 7849 punane, müüdud kesk
müügikohast Tallinnas, ja nr. 23.412,
müüdud samuti keskmüügikohast.

Või asemel suhkrut
Põllumajanduse Keskvalitsuse juhataja
honorari. Hinnaalandus hulgimüüjaile võib poolt on avaldatud teadaanne, mille alusel
olla ülimalt 20 protsenti kooliraamatuile, 25 28. toitlusperioodil antakse tsiviilelanike
prontsenti puhtteaduslikule raamatuile ja 30 ratsioonideks võid järgmiselt: maafasuvatest
protsenti muude raamatute kaanehinnast. kauplustest o—s aastastele väikelastele ja
Hinnaalandus raamatute jaemüügikohtadele lastele kupongidel trükitud kogustes, kõigile
ou 5 protsenti vähem. ,
iisakaartide omajaile lisakaartidel märgitud
Kirjastajad on kohustatud enne raamatu kogustes, samuti ostulubade vorm B järgi
müügilelaskmist esitama bindadedirektorile ja kõigile neilb, kellel turukorraldusvalitsuse
käesolevas määruses antud skeemi järgi 'korraldusel ou võimaldatud igal juhul kätte
koostatud kulukalkulatsiooni.
saada kaardil trükitud elatustarbeainete ko
Petroofeumiplahvatus nõudis
ohvriks eiu
Virumaa! Vao vallas Aru külas plahva
tas ühe taluelaniku ettevaatamatuse taga
järjel petrooleum, mistagajärel sai raskeid
tulehaavo Olvi Vaik, kuna ta 6a. tütar sai
purma. Ühtlasi puhkes tulikahju, milles põ
les maha talu rehetuba koos kraami ja toi

gused, kas vastava omavalitsuse, käitise või

asutuse poolt tembeldatud võikupougide
vastu.

Või asemel antakse 28. toitlusperioodil
kolmandal ja neljandal nädalal nende tarbi
jate vanuserühmadele, kes võid ega võiras

va ei saa, suhkrut: 6—17 aastastele noortele
ja 18 a. ja vanemaile normaal tarbijale 180 gr

nädalas elatustarbeainetekaartide vaatava
nädala võikopongide vastu, kusjuures on
võimaldatud osta 3. ja 4. toitlusnädala osa
korraga. Noorte 6—17 a. 230 g vöikupongi
väärtuseks tuleb lugeda seega suhkruostmi
ael 180 g. Neile tarbijaile, kes on õigustatud
Tasuta eksemplaride arv ei tohi ületada hakkas )3-a. Ed. Kuhlberg üksinda olles saama võid või võirasva, ei ole suhkru
vastavatele asutustele, autorile ja ajakirjan mängima poomist, uputades enese nööriga müük võikupongide vastu lubatud.
dusele ettenähtud raamatute arvu. Tasuta kummuti nupu külge. Vanemad koju tulles
Võikupongid suhkru ostmiseks on kehti
eksemplaride eest ei tohi arvestada autori- leidsid poja surnuna.
vad 29. toitlusperioodi esimese toitlusDä
dala lõpuni, s. o. kuni 13. veebruarini, kuna
transpordioludest tingituna võib suhkru jao
Tappis oma ema koos armukesega
tamisel tarbijaile tulla ette hilinemisi.
ja vanaema
Tuli hävitas Kärlal talu

raamatu kaanehinnast. Omakuluhinua arves dutagavaraga.
tamisel tuleb lähtuda üksikeksemplari kohta
igakordsest, tasuta jagatavate eksemplaride ~Poomise-mäng" lõppes surmaga
võrra vähendatud tlranžist.
Võrumaal Valgjärve vallas Soona talus

Kolmekordne mõrv Võrumaal

hooned
Perenaine sai raskeid tulehaavu, Übekuine
laps suri vingumürgitusse
Esmaspäeva, 17. jaan. õhtul kella 22.30
ajal süttis põlema ja põles maani maha
Kärla v. Kiriku as. asuv Tehumardi tala elu
maja ühes rehealusega. Tules hukkus osa
talu heinasaagist, rukkid, kaerad, kartulid,
põllutööriistad, 2 põrsast j. m. inventari.
Tuli algas petrooleumist, mis plahvatas
lampi valades taluperenaise Minna Lauri
käes. Plahvatuse tagvjärjeJ kandus tuli toa
lakke, mis oli papiga löödud. Plahvatusel ja
kustutustöödel sai M. Laur tulehaavu kätele
ja jalgadele, nii et ta tuli Kuressaare haig
lasse ravile toimetada. Haiglas tunnistati

Detsembri algpäevil jäi Võrumaal Valg juures selgus, et tapmine oli ette kavatse
järve vallas teadmatult kadunuks kolm ko tud juba möödunud aasta suvest.
Nimelt oli 0. Kasuk möödunud suvel
halikku inimest: Olga Kasuk, 44 a. vana,
tema ema Leuni Länik, 70 a. vana ja Ar lahkunud koos oma ema S. Länikuga oma
nold Pillai, 46 a. vana. Naabrid, leides nen mehe ja laste juurest ning läinud elama
de maja uksed lukustatuna, «raasid alguses, armukesena samas naabruses eluneva
et pererahvas on võibolla sõitnud kuhugi A. Pillai juurde. Viimane oli ümbruskonnas
ära, ega pööranud sellele suuremat tähele tuntud ebanormaalse inimesena. Perekonna
panu. Kuna ka edaspidi maja elanikud en tüli läbielades tekkis H. Kasukal kindel ot
dast mingit elumärki ei andnud ja maja sus tappa ema koos armukese ja vanaema
endiselt lukustataks jäi, pöörduti, asja sel ga. Nii hakkas mõrvar otsima teoks sobivat
gusele jõudmiseks politseivõimude poole. aega. Tapariistaks oli poiss kusagilt hanki
10. jaan. vahistati kadunute naabruses nud püstolkuulipilduja, millega ta saatiski
elunev O. Kasaka poeg Kalju Kasuk kui mõrva korda detsembrikuu alul. Hiljem tea
tööteenistuskohustusest kõrvalehoidja. Üle tas ta mõrvast ka oma venna Kalju le, kel perenaise vigastused rasketeks.
kuulamisel avaldas K. Kasuk, et eelpool lega koos olla nad matnud mõrvatute lai
Tuleõnnetusel sai raske vingu mürgituse
nimetatud kolme inimese kallal on mõrva bad talu ligidale.
perenaise
ühekuine poeg Valgur, kes mür
korda „aatnud tema vend Haijand Kasuk.
Mõrvar on 24 a. vana ja viibib praegu gituse tagajärjel teisipäeva hommikul suri.
Võru
vanglas.
Viimane vahistati kohe politsei poolt, kusKuressaarlane annetas rinde
TURI UUDISEID
sõdureile 75 raamatut
Kuressaare elanik Julius Ernst Mei
Uus raieuorm linnaasutuste puudega va kuu hiljem alevisekretäri kohale. Aiatee gas annetas Saaremaa Rahvakasvatus
rustamiseks. Türi linnavalitsusele on mää 1926. a., millal Türi sai linna õigused, töö ameti kaudu eesti rindesõduritele 75
ratud linnaasutuste (koolid, vanadekodu) ja tab juubilar käesoleva ajani linnasekretäri mitmesugust raamatut. Eeskuju, mis
pagaritööstuse küttepuudega varustamiseks ja perekonnaseisuametnike kohal, olies üht
üles töötada Kabala metskonnast 2*200 ruu lasi olnud s.,elle aja ka vaestelastekohtu väärib järeltegemist.
mimeetrit küttepuid. Selle köntingendi üles sekretäriks.
Virumaal said elektrivoolu
töötamiseks kohustab linnavalitsus raieko
Otsese kutsetöö kõrval on M. Rüül kaa
hustuse alla kuuluvatel meeskodanikel val sa löönud ka seltskondlike organisatsiooni
50 majapidamist
mistada 12 ruumi ja naisraiekohuslastel 6 de töös. Kohusetundlik ja vastutulelik oma
Sõjaaja
raskustest hoolimata jätkuvad
ruumi.
ametis, on juubilar võitnud tunnustava lu Virumaal pidevalt
elektrifitseerimise tööd.
Raiekohuslastena, kes peavad linnale gupidamise ja poolehoiu.
Järjekordselt sai nüüd elektri valgustuse
määratud kttttekogust asuma üles töötama
Kohtla vallas Saka küla, kus möödunud
Kabala metskonnas, on nimekirja võetud
Prof. dr. med. H. Koppel va
nädalal vaatava pidulikkusega lasti äsja
230 naist 130 meest. Töökohale viimise kor
püstitatud liini vool sisse. Kogusummas sai
liti Tartu Noorsoo Kasvatuse
raldab raiekohuslastele linnavalitsus. Kutsed
elektri valgustust 60 majapidamist, peale
metsatöökohuslastele saadetakse kätte lä
Seltsi auliikmeks
selle kohapealne rahvamaja ja koolimaja.
hematel päevadel, olenevalt ilmastikuolu
dest.
Pühapäeval õhtupoolikul tähistas
Läänlased valmistavad
Maeti äritegelane Job. Mardo. Pühapäe Eesti Noorsoo Kasvatuse Seltsi asutatud
val sängitati Türi kalmistule kohapeal tun tütarlaste gümnaasiumi õpilaspere pi
ise köisi
tud ärimehi ja suurema ärifirma omanikke
~Lääne
Sõna"
kirjutab: Viimastel
Johannes Mardo, kes suri lühikese haiguse duliku aktusega oma kooli põlise hea
järel Paide haiglas. Kadunut oli saatma tul tegija prof. dr. med. Henrik Koppeli päevadel, peale linaropsimise lõppu,
nud palju sõpru ja tuttavaid uiug tuletõrje 80-dat sünnipäeva.
on paljudes Läänemaa taludes kanepist
ja omakaitse pere leinaroogkäigus, kelle ri
või linadest heiete keerutamisele asu
Austatava
vastuvõtuks
oli
moodus
dadesse lahkunu kuulus.
tud,
millest hiljem vastavate masinate
tatud
koolinoortest
spaleer,
mis
ulatus
Värskele kalmukünkale asetati rohkesti
pärgi ja üteldi sooje järelehüüdeid, teiste välisukselt kuni maitsekalt kaunistatud abil köied ja nöörid valmistatakse. Eri
hulgas ka omakaitse, tuletõrje ja Järvamaa saali, kus toimus aktus. Juubilari ko ti rohkesti on köiemeistrid Matsalu la
kaupmeeste seltsi esindajate poolt.
he Ümbruskonnas, kus isegi kalapüü
Naistuletõrjujad tegevuses. Tuletõrje hale ilmudes kõlas õpilaskoorilt Juhan
Türi kompanii on asunud formeerima tule Simmi „Tervitus", misjärele ütles aktu givahenditele tehakse nöörid kodusel
tõrje naisüksusi paralleelselt meesüksuste se avasõnad koolijuhataja prl. Kauri, teel.
kõrvale. Pea kõigi salkade kõrvale on loo tuletades meelde juubilari laialdast te
dud juba vastavad naissalgad. Naistuletõr gevust kooli heaks. Ühtfasi tegi ta
Väikelastele ujuvseepi ja pesu
jnjaile on korraldamisel vastavad tuletõrje teatavaks, et Eesti Noorsoo Kasvatuse
pulbrit
alased õppused nii teoreetilises kui ka prak
tilises osas.
Selts on valinud prof. Koppeli oma au Majandas- ja Rahandusdirektooriumi poolt
Juba mõnda aega on r kendatud naisi liikmeks.
on avaldatud teadaanne, mille kohaselt aiatee
valveteenistuses kinoetendustel ja avalike
Pärast kõnesid ja tervitusi . võttis 24. jaanuarist s. a. kõigile 0-2- aastastele väi
pidude puhul.
kelastele Eesti linnades, asulais ja maal müü
Juubilare. Pühapäeval tähistas oma sõna prof. Henrik Koppel ise, avalda akse 8 tk. ujuvseepi ja 2 pakki ühtluspesupal
50. sünnipäeva tööstur Jüri Sammal, kes des , tänu kõigile nende heatahtlike soo brit.
on ka Türi linna raehärraks. Juubilar on vide eest.
tuntud kauaaegse kaitseliidu tegelasena ja
Tartu Naisselts jatkab .
omaaegse parima laskurina Türi malevkon
Suusavõistlused Nõmmel
nas. Ta on osa võtnud paljudest laskevõist
tegevust
lustest, omades rohkesti auhindu. Ka on
Sulailmast hoolimata toimus pühapäeval
Eesti vanim naisorganisatsioon Tartw
juubilar kaasa teinud Vabadussõja, praegu suusatamishooaja avamine slalom- ehk vä Naisselts, pidas pühapäeval oma piduliku
tegev omakaitses.
ravsõiduvõistlusega Tallinn-Nõmmel Musta avakoosoleku, millest võttis osa rohkesti
Neii päevil täitus 50 aastat ka Türi lin mäel.
endiseid ja praeguseid liikmeid. Avasõ
Võistlused korraldas Kalevi Suusaklubi seltsi
nasekretäril Martin Rüüt'il kes samal ajal
na ütles seltsi esinaine Hilja Laja, kes ter
võis tagasi vaadata 20-a. tööle Tihi linna ning need toimusid võistlejate ja algajate vitas kokkutulnuid ja soovis seltsi uuesti
sekretäri ja perekonnaseisuametnik!; kohal. klassides mõneteistkümne sõitja osavõtul. tööle-asumise puhul kõigile palju jõudu.
Olles sündinud Koerus ja !<%>;•! . »d tol
Võistlejate klassis oli teistest selgesti pa Pidulik avakoosoeek lõppes hümniga.
leaegse Koeru 4-a. õppeajaga keskkooli, rem K. Mauno, kelle koguaeg kahe sõidu
astus ta 1921. a. teenistusse * «" j.. .okreUiri kohta oli 47,4 sekundit. Teiseks tuli E. Voit
abina Väinjärve valda. 1. okt. Itk!0-. *iir ra n 0,6 ja kolmandaks A. Kõrge 51 sekun JÄRVA TEATAJA Nr. 11.
dus ta Türile alevisekretäri abi ja mõni diga.
Neljapäeval, 27. jaanuaril 1944. a. Lhk 3

Paide „Puhkuse ja Elurõõmu"
juurde kirjandusring
Kana "Puhkuse ja Elurõõmu" töökava
hõlmab ka vabaharidustööd, mida meil oma

VEROONA;PROTS|ESS
õiglus, mis viib Itaalia uuele ülesehitamisele
Poliitilised protsessid ei ole ajaloos min
giks haruldaseks. Kuni leidub riike, ei saa
ükski rezhilm maailmas loobuda kohtuliku
võimu kasutamisest oma asutuste ja sea
duste kaitseks. Nii ei ole mingit põhjast
dramatiseerida Veroonas peetud protsessi
fashistliku revolutsiooni kõrgeima kaadri,
fashistiiku suurnõukogu vastu, seda vähem,
et seda põhjustanud tõsiasjad on kõigil sel
gelt silme ees. Kuigi ei ole veel avatud
kõiki allikaid saatusliku 25. juuli aja- ja
eelloo kohta, on kindel, et fashistlik suur
nõnkogu andis pidepunkti riigipöördeks,
võttes vasta Grandi poolt esitatud päeva
korra. Veroona eri kohus oleks võinud piir
dada sellega, et selgitada hääletamise küsi
must selle päevakorra asjus ja langetada
siis 11. nov. 1943 dokreedi mõtte kohaselt
surmaotsus üksnes pooit-hääle andmise pä
rast: Oma õiglusetundes ja sälitades juriidi
list vormi, nagu see on igale itaallasele
omane ja auks, ei võtnud Veroona eriko
huß siiski tarvitusele , sellist lihtsustatud
korda, vaid asetas ja ka vastas subjektiivse
süüküsimuse.

Protsessi põhiküsimused lasevad end

koondada kahte lausesse: 1. Kas eksisteeris

vandenõu Duee ja fashistliku rezhilm! vas
tu, vandenõu kiire rahu saavutamise ees
märgiga või mitte? 2. Kas olid suurnõuko
gu liikmed teadlikud Grandi päevakorra
ulatusest ja sellega ühenduses toile vastu
võtu paratamatusest või võimalikkudest,
järeldustest?
Ükski kaebeaiustest ei võtnud omaks
aüüd riigireetmises, ükski ei tunnistanud, et
ühes Grandi päevakorra poolt hääletamisega

põhimõtteliselt taotleti Duce kõrvaldamist.
Päevakorra otsustav punkt kõlab: fashist
lik sutirnõukogu "nõuab valitsusjuhilt, et

see patuks kuningat isamaa au ja päästmise

pärast, võtta endale koop sõjaväe tõelise
juhtimisega ühtlasi põhiseaduse § 5 koha
selt see ülim otausealgatus, milleks kohus
tavad teda meie põhiseaduse kohased asu
tised. Põhiseaduse § 5 annab kuningale
voli kuulutada sõda ja sõlmida rahule
pinguid."
Kaebealuste seletustest ja tunnistajate
ütlustest selgus, et Ducs on istungi jooksul
väga selgelt osutanud sellise resolutsiooni
vastuvõtmise tagajärgedele. ~See päeva
kord", ütelnud Duce Cianetti tunnistuse
järele, kes toetus oma heale mälule, sõna
sõnalt „asetab kaks probleemi: kas nõustab
kuningas sellega, ja siis kerkib probleeme,
nende hulgas ka inina isiklik küsimus, või
keeldub kuningas, millest tuleneb teisi
probleeme." „Minu isiklik küsimas" see
võis tähendada üksnes Duce loobumist, sa
muti kui vihje § 5-le paljastas separaatrahu
kavatsuse. Täiendavalt seletas endine fas
histliku miilitsa kindralstaabiülem, kindral

likud organisatsioonid, siis on ka ~Puhkuse
ja Elurõõmu" Paide keskosakonuai kavatsu
sel organiseerida vabaaja ratsionaalseks
kasutamiseks mitmesuguseid huviringe, mis

töötaksid õpiringilisei alasel vastavate
asjatundjate juhatusel. Esimesena alustab
28. sko. oma tegevust kirjandusring mag.
B. Sööti juhatusel.
Laupäeval ja pühapäeval Pai
de teatri etendused
Laupäeval, 29. skp. etendub Paide Rah
vamajas viimaseid kordi K. Schönherri draa.
ma 5 vaatuses „Naiskurat". Pühapäeval, 30- «kp. mängitakse, samuti viimaseid kord,
A. Kitzbergi 5- vaatuslik draama „Kauka~
Jumal". Algus mõlemal õhtul k. 19

tele osadele rahvuslikuks üksmeeleks, nähes

sõjalise ülemjuhatuse ülevõtmises kuninga
poolt aiault Duce koormatise vähendamist
ja „kuninga väljatoomist redust", siis saab
kroonikakirjutaja nõustuda üksnes kohtu
nikkudega, et säärane naiivsus ei ole peh
mendavaks, vaid raskendavaks asjaoluks.
Poliitilise vastutusega inimesele on rumalus
süüks. Sama vähe peab paika krahv Ciano
ettekääne, ei võivat ometi arvata, et poolt»
hääle andjad oleksid tahtnud ära saagida
oksa, millel nad ise istusid. Siiu tuleb hil
jem praegusest veelgi selgemini vahet teha
kahe reeturi terüh ma vahel, millele üks
kaitsja vihjaski: stks rühm, nimelt Grandi,
Ciano, Bottai, Albini Ja Federzoni olid veen
dunud, et kuningas annab peale Dace ku
kutamist võimu neile üle. See ou reedetud
reetjate rühm. Teise rühma kohta on vaja
lik juba üteldud.
Protsessil oli peamiseks süütõendiks rii
gi reeturliku komploti vastu varema kindral
staabiülema, marssal Cavallero, memoran
dum, kes mõni päev peale Badoglio alistu
mist võttis endalt elu. Cavallero kaasvan
gide isiklikkudest seletustest, kes olid te
maga koos vangis 45 päeva kestnud Badog
lio-rezhiimi jooksul, teame, et marssal enda
arreteerimise hetkel uskns, et teda vangis
tatakse Mussolini käsul osavõtu pärast van
denõust, kuna ta ei teadnud, et Badoglio
oli juba valitsuse üle võtnud. Oma memo
randumis seletab Cavallero, et 1942. a. no
vembrist alates arutati kõrgemate sõjaväe
laste hulgas Mussolini võimaliku järeltulija
küsimust ja et juba tollal nähti Badoglios
sobivat kandidaati. Ka kindralstaabiülema
ametist lahkudes on Cavallero neid riigi
reeturlikke plaane edasi arendanud, otsides
selleks sidemeid kohtunikkude, senati ja
majandusringkondade hulgas. TöÕ9tur Luigi

Burgo nõustus riigipöördeks ohverdama
10 miljonit liiri. Cavallero ise kõneles oma
järglase Ambrosio ja marssal Badoglioga.
Kuna neil härradel puudus julgus sõjalise
riigipöörde teostamiseks, otsustati mängu
panna suurnõukogu ja rõivastada riigipööre
põhiseaduslikkuse mantliga. Sidepidajaks
reeturliku sõjaväeklike ja kuningakoja va
hel oli õuemarssai Aqoarone, bnna side
snurnõukoguga loodi nimelt Grandi, Bottai,
Albini, Federzoni ja Ciano rühma kaudu.
E. Heymann.

Algas teistkordne tubaka kokkuost
lepingualusel tubakakasvatajatelt
Normifcaitjatele 50% ulatuses tubakahinnast preemia kaupu
Esimeseks tubakakokkuostu hooajaks,
mis kestis 15. novembrist kuni 22.
detsembrini 1934. a. ei jõudnud kõik
kasvatajad tubakat kuivatada. Kogu
tubakasaagi äraandmise võimaldamiseks
korraldatakse teistkordne vastuvõtt kõi
gis vastuvõtu kohtades, milleks on 00
tihiskauplust kõigis maakondades, /fu
bakakasvatajatele on teatatud kauplused,
kuhu nad tubaka peavad* viima, kuid
nad võivad ise valida mõne teise vas
tuvõtu koha, kui see neile osutub
lähemaks.
Teistkordne tubaka kokkuost algab
24. jaanuaril ja kestab kuni 15. veeb
ruarini 1944. a. Kohe kokkuostu and
mete saabumise järele Tubakakasvatuse
Keskusele toimub tubakakasvatajatele
määratud preemiakaupade väljasaatmi
ne, mille jaotus samuti toimub ühis
kaupluste kaudu. Esialgse kalkulatsi
ooni järele saavad kasvatajad, kes tu
bakat müügile toonud lepingus ette
nähtud koguses preemiakaupu osta 50%
müüdud tubakahinna väärtusest. Kes
lepingut täitnut vähemalt pooles ula
tuses saavad kaupu 25% väärtuses tu
baka hinnast. Mõningaid preemiakaupu
saavad ka vähemal määral lepingut
puudulikult täitjad, vastavalt müü
dud tubakaväärtusele. Parematele
tubakakasvatajatele määratakse pree
miad.
Juh ised preemiapunktide andmise
kohta tubakakasvatajatele avaldatakse
ametlikus korras lähemal nädalal, mil
lele järgneb ka punktide väljaandmine
tubakakasvatajatele. Iga müüdud 10 kg

riikluse päevil hea eduga teostasid seltskond

Galbiati tunnistajana, palja tande kestnud
vaidlus keerelnud dilemma ümber: süda või
rahu, alistumine või vastupanu. Tema ar
vamise jfirele olnud suurnõukogu liikmete
enamik „konfiikt! lahendamise" poolt. Kui
mitmedki kaebealused püüdsid end sellega
vabandada, et nad ei ole õieti taibanud
ülaltsiteeritud lause tähtsast päevakorras,
vaid on omistanud pearõhu üleskutse teis

tubakalehtede eest (20% niiskuse juu
res) antakse üks preemiapunkt. Tuba
kaistikukasvatajad saavad iga kasvata
tud ja müüdud 5000 istiku eest ühe
punkti. Preemiapunkte antakse ka
mahorkavarte eest.
Kuna preemiakäupade jaotus toimub
kohe pärast teise tubaka kokkuostu
perioodi andmete kohalejõudmist, siis
hiljem tubakat müflgiie toojad jäävad
sellest jaotuskavast välja.
Eesti parimaid veepallimän
gijaid P. Kivastik suri rindel
saadud haavadesse
Idarindel saadad haavadesse on surnud
Eesti tuntumaid veepallimfiugijaid Paul Ki
vastik. Pärast Eesti vabastamist bolshevis
mist jätkas kadunu võitlust punaste vastu
ning siifdus hiljem Eesti brigaadi, kus ta
teenis ülem leitnandina, olles ühe pataljoni

Valged oravad Kuusiku
metskonnas
Kuusiku metskonnas H. vahtkonnas on
kohalikud inimesed näinud metsas valgeid
Mohameedlikud perenaised sooritavad Mostari turul sisseoste. (PK.-sõjakirjas Dach Wb.) oravaid. Nagu räägib kohalik metsavaht,
olevat aastaid tagasi ühe lähedalasetseva
mõisa pargis pesitsenud valgeid oravaid.
Linnuliha kokkuostmine toimub
Seletamatuil põhjusil on need loomakesed
sealt kadunud ja vahepeal pole neid Ümb
ruskonnas keegi näinud. Koha peal arvatak
1.—6. veebruarini
se, et tegemist on varemnähtud oravate
järglastega, kes uuesti on „kodukohta" ta
Möödunud aastal teostatud tapalindude kanakasvatuse seisukohalt ebasobivale gasi tulnud.
kokkuostu hooajal jätsid paljud linnu ajale, tuleks siiski teha kõik võimalik
liha rnöügikohusiased ettenähtud nor munemisvõmeliste kanade tapmise välti
mi täitmata või tegid seda puudulikult. miseks.
RA^ttr
Karistuste vältimiseks ja tootjaile vastu
Eeskätt tuleks tappa vanu kanu ja üle
tulekuks korraldatakse 1.—ö.veebruarini aruseid kukki. Seejuures tuleb rakendada
teiskordne linnuliha kokkuostmine neis põhimõtet, et parem olgu kanakari väik
valdades, kus tapalinde vähe kokku tuli. sem, kuid toodanguvõimelisem, siis ei REEDE, 28. JAANUAR 1944.
Teiskordsel kokkuostul on kohustatud ole raske ka munanormi täitmine.
5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.15 Päe
linnuliha andma need majapidamised, kes
vauudised. 6.30 Hommikukontsert (ülek.)
Kokkuostetav
linnuliha
on
määratud
möödunud aasta enne jõulupühi täitsid
Päevauudised saksa keeles. 7.15 Hom
ja haiglate varustamiseks, mis 7.00
mikukontsert (ülekanne Berliinist ja dpi).
normi puudulikult või ei tätnud seda sõjaväe
tõttu ei tohiks täitatulev kohustus ühe 8.45 Päevauudised. 9.00 Päevauudised
üldse.
legi
raske olla. Tapmi saksa keeles. 9.10 Landesdienst Ostland 9.52
Kui müügikohuslased ka seekord mää sekslinnukasvatajale
määratud
lindudel
kitkuda suled Saatepaus. 11.30 Armastatud ajaviiteorkest
ratud lihanormi ei täida, on valla- ja
(dpi). 12.15 Päevauudiseid. 12.30 Päe
kohe
pärast
tapmist
ja
tingimata
kui reid
vauudised saksa keeles. 12.45 Lõuna muusika
linnavalitsused kohustatud koostama nor
mi mittetäitjate nimestikud ja need esi valt, keeva vett tarvitamata. Kitkumisel (Riia vabatahtlike rügemendi puhkpilliorkes
Peter Bandersi juhatusel, Riia ringhää
tama maakondlike põllumajandusametite tuleb vältida lindude naha vigastusi. ter
lingu tantsukapell juh. Arnolds Kornelius.)
kaudu hiljemalt 15.veebruariks kreislandTapetud lindudel tuleb eraldada pea, Saate kannab üle ka Riia saatja/ 14.00 Päe
nende isikute karistamiseks.
jalad, sooled ja pugu ning toimetada vauudised saksa keeles. 14.10 Landesdienst
Kuigi mõningaist asjaoludest tingituna need jahtunutena lähemasse kokkuos Ostland. 14.20 Rõõmus tnnd (hpl.) 16.09
Muusika pärastlõunaks (hpl). 16.45 Päevauu
on seekordne kokkuostu tähtaeg jäänud tupunkti munaühisusse.
dised. 17.00 Päevauudised ja saatekava üle
vaade saksa keeles. 17.15 Operett kõlab (hpl).

ERU ülesanded tervishoiu alal
ERÜ on vabahooldosJiku sotsiaaltöö or
Kindlate ja selgete piirjoonte tõmbami
ganisatsioon ja sel alal on ta ülesanded iseks enda vabahooiduslika sotsiaaltöö ja
püsivalt laienenud ja süvenenud. Sellest sel- iriiklike ning omavalitsusasutuste korralda
sukohast lähtudes kuulub tervishoidlikke : misele kuuluvate tervishoidlike ülesannete
ülesandeid ERÜ kaudu teostamisele ainult vahel on ERÜ vastavatele riiklikele ja
hooldustöö raamides ning ühenduses vaba- < omavalitsusasutustele loovutanud omal ajal
Eesti Punaselt Ristilt ülevõetud raviasutused
tahtliku personaliga.
Endiselt teostab ERÜ ülesandeid vaba
Tervishoiukoja soovil andis ERÜ Tervis
tahtliku abistajate personaali, sämariitide, hoiukojale üle ka õdede ja aseõdede ette
ettevalmistamiseks ja tööle rakendamiseks. valmistamise, nimelt seni ERÜ korraldusel
Ka korraldab ERÜ päästeabi, ehitades ja kor sel alal töötanud koolid ja kursused.
rastades pääste jaamu mererannikuil ja saar
ERÜ-lt langeb ära ka sanitaartranspõrdi
\telr kus tegevusse ou rakendunud vabataht korraldamine. Eesti Omavalitsuse juhi otsu
likud jõud kalurite ja meremeeste hulgas. sel kuulub sanitaartranspordi korraldamine
ERÜ tegevuskava päästeabi alal näeb ette vastavatele linnavalitsustele. Tartus ja Nar
aktiviseerimist uute vabatahtlike kaastöö vas ongi linnavalitsused sanitaartranspordi
liste juurdetõmbamise kaudu. Niisamuti ERÜ-lt üle võtaud. Tallinnas, kus sanitaar
kuuluvad vabatahtliku tööjõuga töötavad es transport ou seni olnud teiste linnadega võr
maabipunktid ERÜ töö raamidesse.
reldes kõige ulatuslikum, on tekkinud et
ERÜ täidab endiselt üles
teuähtamatuid raskusi. Tallinna linnavalit
andeid laste suhtes hoolwastöö korras, ema sus ei pea sanitaartranspordi enda korraldada
de ja laste nõuandjates korraldades emade võtmist küllalt tähtsaks ja on sellest ära
le nõuannet ka emade ja laste tervishoius. öelnud. Kuna sanitaartranspordi korralda
Tallinnas antakse ERÜ nõoandlas kõrgust!» mine ei kuulu ERÜ tegevuse raamidesse, on
ku-päikest lastele, kelle suhtes nõuandla | I astutud läbirääkimistesse eraisikutega, kes
on seda tunnistanud tarvilikuks. Üldiselt ei oleksid \almis sanitaartranspordi võtma en
ole aga ERÜ nõuandlad arstiabi, vaid hool da korraldada rendi vahekorra alusel.
dusasutused. J

400 a. tubakasuitsetamist Euroopas

Euroopas muutus tubakasuitsetamine
Paul Klvastik sai lahinguväljal mitmest kombeks 16. sajandi keskpaiku, nii siis Üm
kohast haavata, kusjuures arstid olid alul marguselt 400 aasta eest. Eriti kiiresti levis
arvamisel, et haavad ei ole elukardetavad. see meresõidumais.
Keelud ja karistused suutsid uut kommet
Hiljem aga ta tervislik olukord võttis oota
matu pöörde ja noor julge võitleja lõpetas pidurdada ainult ajutiselt. Saksamaal levis
oma maise elukäigu kodumaast eemal.
tubakatarbimine eriti Kolmekümneaastase
sõja ajal. Algul suitsetati piipu, mis tõrjuti
Petseri gümnaasium 25-aastane tagaplaanile alles 19. sajandi keskpaiku si
gari poolt, viimane omakorda sajandi pöö
Petseri gümnaasium tähistas esmaspäeval rangul sigareti poolt.
Kui Ameerika pärismaalased avastasid
oma 25-dat aastapäeva. Sel puhul toimus
Petseri rahvamajas pidulik aktus, kus hin tubaka, suitsetasid nad tubakalehest rulle
nati väärikalt seda tööd, mida Petseri kõr maisilehesse mässitüna või lõigatud lehti
ülema adjutandiks.

hed sisaldavad väga mürgist nikotiini (0,68
—4,5 %), on sigarettide, sigarite, piibu,
nuusk- ja närimistubaka tarvitamine muutu
nud paljudele inimestele vältimatuks nau
dinguks. Tubaka kahjulikkus sõltub pealegi
esmajoones küll nikotiinist, kuid ka teis
test ainetest, nagu süsinikoksüüdist, väävel
vesinikust jne. Seejuures on huvitav, et
„kange tubakas" ei tarvitse üldse sisaldada
rikkalikult nikotiini.
Vajades ..kirglikult" tubakat, kasvatab
ning kuivatab nii piõnigi tänapäeval seda
ise, suures „hädas" kasutab ta ka kõikvõi
malikke aseaineid. Eriti tuleb aga hoiatada

18.00 Huvitavat eesti keelest (V. Mettus,

saksa keeles.) 18.15 Saksa laule (hpl). 18.30

Aja kaja ja saatekava ülevaade. 19.00 Polii
tiline loeng (ülek., s. k). 19.15 Rinderepor
taaže (ülek., saksa keeles). 19.30 Muusika
(ülek.) 19.45 Poliitiline loeng (ülek. s. k.,).
20.00 Päevanndised saksa keeles. 20.15 Pidu

lik sümfooniakontsert prof. Juhan Aaviku
60. sünnipäeva puhul. Kavas esiettekandes
Juhan Aaviku eesti triloogia (Ringhäälingu
suur orkester helilooja juhatusel). 21.00 Päe
vauudised 21.15 Munsikat vanadest ja uutest
helifilmidest (hpl.) 22.00 Päevauudised saksa

keeles. Järgnevalt saatelõpp.

LAUPÄEV, 29. JAANUAR 1944.
5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.15 Päeva
uudised. 6.30 Hommikukontsert (ülek.) 7.06
Päevauudised saksa keeles. 7.15 Väike
hommikuviia (kpl.) 8.45 Päevauudised. 9.00
Päevauudised saksa keeles 9.10 Landesdiensf
Ostland. 9.25 Saatepaus. 11.30 Rõõmsaid he

lisid (lipi.) 12.15 Päevauudised. 12.30 Päe

vauudised saksa keeles. 12.45 Lõunamuusika

(PepiMeden, Eriks Eksi šrammelkvartett ja
Riia ringhäälingu ajaviiteorkester Fritz Die
drichi juhatusel, ja hpl). Ülekanne Riiast.
14.00 Päevauudised saksa keeles. 14.10 Lan
desdienst Ostland. 14.203Herbert Ernst Groh
laulab (hpl). 14.40 Sõjaradadelt. 15.00 Marsse

ja valsse (hpl). 15.15 Valitud Saksa lühijnt
te: .Sõdur trammis", M. Molander. (Saksa
keeles.) 15.30 Muusika pärastlõunaks (hpl.)
16.45 Päevauudised 17.00 Päevauudised ia
saatekava ülevaade saksa keeles. 17.15
Rahvalikke viise (Oskar Kallis, lõõtsapill,
Joosep Kotkas, kannel ja hpl.) 18.00 Noor
tele: Helilooja Juhan Aavik. Elulooline vest
lus muusikaliste näidetega. 18.30 Aja kaja
ja saatekava ülevaade. 19.00 Poliitiline

loeng (ülek., s.k.) 19.15 Rindereportaaže (ülek.
s.k.) 19.30 Muusika ' (ülek.) 19.45 Ringhäälin
gu-ringvaade (ülek., saksa keeles). 20.00 Päe

vauudised saksa keeles. 20.15 Kirevaid he
lisid nädalalõpuks (Ringhäälingu tantsnka
pell L. Tautsi juhatusel, solistid, kõneleja ja
hpl.(Saksa k.) Vaheajal kell 21.00 Päevauudi
sed. 22.00 Päevauudised saksa keeles. 22.15

Eesti sõduri tund. Kst.: Sõdurite kvartett,

gem haridualäte on teinud 25 aasta jooksul. pikkadest torudest. Tänapäeval tuntakse ligi rabarbrilehtede kasutamise eest tubaka ase vokaal- ja instrmpentaalsoliste. (Heliülesvöte

Petseri gümnaasium asutati Ajutise Va 40 tubakasorti, tubakat kasvatatakse eriti ainena, mis nõudis hiljuti Lõuna-Baieris
litsuse otsusega ajal, mil käis veel Vabadus rohkekti soojas ning parajas kliima vöös, kuid järjekordse surmaohvri.
sõda ia Petseri taga võideldi täie ägedusega. nüüd sõjaajal ka meil, sest kuigi tubakaleAsqtatav gümnaasium asus kohe tööle. Alul
esines raskusi, kuid hea tahtega võideti kõik
Noorte ajakiri ilmub
Raamatupidamiskursused pii
need. 1928. aastal sai Petseri gümnaasium
nägusa ja ajakohase koolihoone.
mandustegelasteie
Neil päevil Ilmub trükist Kirjastuse „kes
ti Ajaleht0 väljaandel kuukiri „Eesti Noo
Ühistute Liidu korraldusel toimuvad Tal
red* avanumber.
linnas ETK ruumes raamatupidamise täien
Möödunud aastast ettetellijailt laekunud da skursused piimaühingute raamatupidajaile.
tsllimisrahad kanduvad üle tellijate arvele Osavõtjaid on üle maa 40.
käesolevasse aastasse. Kursuste kavas on peale raamatupidami
Tellimisi võtavad vastu ja täidavad ko se piimanduslikud ja ühistegelikud ained.
halikud noorteni ale vate staabid nendele mää Piimandusalal käsitellakse piimasaaduste
ratud ajakirja eks. arvul qpaakonna või liu valmistamist, piima turustamist, piimanor
na ulatuses.
mide täitmise kontrolli jm. Kursusel on
Talitus otseselt ajakirja tellimisi vastu ei iektoreiks eriteadlased Ühistute Liidust, Pii
võta, mispärast tagastatakse kõik posti- ja maühingute Keskliidust, Võiekspordist, Põllu
rahakaartidega talitusele -saabuvad telli majanduse Keskvalitsuse piimandusosakon
mised.
nast, Põllumajanduse Keskvalitsuse turukor
Piiratud arvul toimub ka ajakirja üksik raldusvalitsusest jm.
müük.
Kursused, mis algasid 17. jaanuaril, kes
Üksiknumbri hind 50 penni. Veerandaas tavad 19. veebruarini.
ta tellimishind MR. 1.50. „Eesti Noored"
toimetus: Tallinn, Tõnismägi 9 tel. 459-11.
Saaremaal luuakse oma juus
Talitus: Tartu, Ülikooli 21/23 tel. üid. 40-30,
Uhetuaos. 37-62.
tutö ostus
Saaremaa piimanduselus tahetakse täna
vu senisest rohkem rõhku panna piimasaa
Korraldas ise endale varrud
duste valmistamisele, eeskätt püütakse rõh
Virumaal Tõdva-KÕnnus ristiti koha ku panna junstutäöstuste asutamisele ja
liku koolijuhataja poolt 1.4-aastane õpi väljaarendamisele. Vastavate kavade põhjal
tänavu Saaremaal juustu valmista
lane Irene Toomingas. Tütarlaps, kelle hakkab
ma neli piimaühistut. Juustuvalmistamist
vanemad ta sobivas vanuses ristimata alustavad Pöide, Valjala, Pihtla ja Muhu
jätsid, avaldas nfiüd ise soovi ristitud piimaühistud, neile lisandub veel Mustjala
saada. Ta korraldas ise endale varrud. piimaühistu, mis valmistab nn. rebastajnustu.
Kohupiimavalrnistaraise võtsid enda pea
le Laasjala ja Kärla piimaühistud.
Tanki tõrje kahur tegevuses. (PK.-sõjakirjas Schlegel Wb.)

27. I 44, mgn.) 23.00 Rõõmsaid tantsuviise

(hpl.) 24.00 Saatelõpp.

Ilusamas nooruses langes
isamaa eest võideldes ida

rindel meile unustamata
armas poeg ja vend
SS-Frw.
HELMUTH KÕRTS
sünd. 27. apr. 1924. a.
lang. 10. nov. 1943. a.

Valusas leinas vanemad, ven
nad, õed, õde abikaasaga ja
omaksed.

RIIA RIIGILIIKLUSDIREKTSIOON. Osakon
nad raudtee, siselaevandus ja maanteede
liiklus. Idaala suurim tööandja. Nais- ja mees
tööjõudude palkamisavaldusi võtavad vastu
igal ajal vastava tööameti kaudu kõik raud

teetehased ja teenistuskohad. Tagatakse kes

tev teenistus, edasiõppimine ja ametitöös.

Vanem HOBUNE MÜÜA. Teateid saab Pai
de v. Mäeküla pk. „Arumetsa" t.
Norruikõlbulik HOBUNE vahetada töö kõl
buliku hobusega, mis toodud nor niks. Tea
teid saab Paides, Pärnu tn. 70—11.
JÄRVA TEATAJA Nr. 11.
Neljapäeva], 27. jaanuari! 1944. Lfak. 4.

