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Saksa uus õhutõrjerelv

Eesti vabatahtlike pataljon esines

põhjarindel eriti väljapaistvalt
Idarindel kestavad rasked võitlused. Neljapäeval hävitati idas 234 tanki. Uputati ja vigas
tati hulk vaenlase kauba- ja transporjtlaevu ning 4 hävitajat

Asjatundjate arvates on praegu Sak
sa õhutõrje käsutuses olev uus relv
hädaohtlikuni senistest. Sellest Saksa
õhutõrje uuest trumbist teatatakse ül
diselt aga ainult niipalju, et tegemist
on raketitaolise toimega lõhke kuulide
ga.

soomustust iga kuuga pidid tugevdama.
Samaaegselt suurendati tõrjerelvade
võimsust kuni 12 suurekaliibrilise kuu
lipildujani. Sellele seadis Saksa õhu
kaitse vastu oma paremini relvastatud
jahilennukid ja hävitajad. Tänu kahu
rite-relvastusele osutus neil võimalikuks
pommituslennukite ründamine ka suu
remast kaugusest. Selle järele läksid
ameeriklased oma pommitusüksuste
kindlustamises veel ühe sammu võrra
edasi, andes pommituslennukitele kaa
sa erilised „tõrjelennukid", millel pol
nud pomme, küll aga umbes kuni 30
kuulipildujat ja kahnrit relvastusena.
Viimasel ajal on olnud märgata saate lennukite arvu suurendamist, nii et
ühe pommitusiennuki kohta tuleb vä
himalt üks saate-jahilennuk. Ta Inglise
ööpommituslennukid lendavad viimasel
ajal saatekaitse all.
Kõik need arenemissümtoomid tee
vad üha huvitava males küsimuse, kas
suurpommituslennukid tänapäeva kait
setehnika juures ei lähe mitte vastu
kriisile. Ameerika lennukite akonstruee
rijal Seweeskyl on ehk õigus, kui ta
läheneva pommituslennukite kriisi la
hendamiseks seadis üles nõudmise:
„Mitte rohkem pommituslennukeid, vaid
paremaid pommituslennukeid. Kas
Ameerika lennukitetöõstus, kes alles
nüüd läks üle Liberator ja Forteress
lennukite suurtootmisele, suudab küllalt
kiiresti minna üle uuele pommituslen
nukite tüübile ?" See on võib olla täht
saimaks küsimuseks, mis on kerkinud
üles ühenduses õhusõja muutusega.

Seni oli pommituslennuk õhutõrjest
teataval
määral üle, sest ta võis tun
FQhrerl peakorterist, 28. jaanuaril. Sõ mitmed vaeni, kohalikud rünnakud meie joatusi eeskätt tihedasti asustatud elamute
koondatud kaburtules, kuna meie üksuste piirkonnas ja knltuur-mälestasmärkides. gida läbi oma sihini ka mõnevõrra ta
jajõudude ülemjuhatus teatab:
Rasked törjevõitlused Kertshl ja Pere vasturünnakud suutsid likvideerida mõnin Elanikkonnal oli kaotusi.
lutavate kaotustega. Pommituslennukid
kopi juures, kus bolshevikud eile asusid gad viimaste võitluspäevade sissemurruko
Raskeimate tõrjetingimnste juures tulis näisid saavutavat isegi üha suurenevat
tati senistel andmetel alla 23 vaenlase
uuesti rünnakule, samuti edela pool Tser bad. Seejuures võeti arvukalt vange. Aad
kasßÖid ja kagu pool Belaja Taherkovi, ria rannikul jäid vaenlase korduvad luure pommilennukit. Üksikud bäirelennukid üleolekut, kuna nende pommide kogu»
raskus suurenes, soo mustus paranes ja
kestavad. Vaenlase rünnakud löödi tagasi. rünnakud tagajärjetuks.
heitsid pomme Lääne-Saksamsa piirialal.
Kus bolshevikud suutsid saavutada vähest
Maandumissillapeal Roomast lõuna pool
Võitluses vaenlase järelveoliiklusega kaitserelvad arvukaimaks muutusid.
pinna võita, pidid nad seda tasuma raskete valitses eile mõlemapoolne elav lunre ja rün uputasid saksa allveelaevad viimastel päe Möödunud aastal täienesid aga õhutõr
kaotustega Inimeste ja materjalide näol. nak-ttksuste tegevus.
vadel 7 aurikut 51.500 brt ja 4 hävitajat.
Üksikutes lõikudes nurjusid tankidest Enamus neist laevadest tehti kahjutuks jerelvad veel suurema mõjuvusega. Ja
Meie Tserkassõist edela pool ja edela
pool Pogrebishtsbet ründtvad Üksused toetatud vaenlase rännakud. Meie kahurvägi tugevais võitlusis ühest Murmanskisse sõit hilennuk, mille varustamine 20-oa tn
võltsid vaenlase tugevast vastupanust hoo tulistas edukalt vaenlase lähtepositsioone vast ebaharilikult tugevasti julgeatatud kahuriga 1940 aastal oli saksa Messer
konvoist, milline oli viimas boishevikele
limata uut pinda. Nad hävitasid seejuures ning OUB! väljalaadimist.
Õhujõud jätkasid rünnakuid vaenlase lennukeid, tanke ning suurel hulgal muud schmitti Me 109 eesõiguseks, omandas
huik vaenlase Jõude Ja 115 tanki.
kõigis riikides suurendatud tulejõu ja
Novograd-Volõnskl võltlusruumis nurju maabumfslaevastikule päeval js õõsi. Nad sõjavarustust.
seda osaliselt isegi kuni nelja kahuri
sid mitmed tugevamad nõukogude rünna vigastasid 6 transportlaeva mahuga 34.000
kud.
ni. Õhutõrje-kahurväge varustati aja
brt osalt raskesti ja uputasid ühe 1000-brt
Generalarbeitsftthrer
Prlpeti j» Berezina vahel aeti ka eile maabumissõiduki.
jooksul suurema-kaliibriliste ja suure
Itaalia ja Lõuna Prantsuse ala kohal
kõik bolsbevike läbtmurrukatsed rasketes
Eisenbeck Tallinnas
ma laskekaugusega relvadega.
hävitati 27. jaanuaril 22 vaenlase lennukit,
võitlustes nurja.
Eesti riigitööteeniatuslaste traditsioon*
Kui USA õhujõud 1943. aasta ke
Ilmjärvest loode pool ja ruumis lõuna sellest 8 sõjalaevastiku parda õhutõrje
ühingu mõtte algataja ja selle teostaja Ida- vadel Lääne-Euroopa kohal alustasid
pool Leningradi kestab tõrjelahing kasvava poolt.
Briti terrorlennukld kasutasid soodsaid Preisi arbeitsgan juht generalarbeitsführer
tugevusega. Neis võitlusis esinesid eriti
tublilt Ida Preisi 61. jalgväediviis kindral ilmastikutingimusl eile õhtul uueks terrer Eisenbeck külastas neil päevil Tallinnat, kus õhusõda ning päevaseid rünnakuid,
tal muu hulgas oli kokkusaamine ka eesti olid nende kasutuses Saksa jahilennu
leitnant Krappe ja 658. eesti vabatahtlike r&nnakuks riigi pealinnale. Madala tiheda riigi
töö teenistuslaste traditsioonühingu juha kitega võrreldes tihedasti suletud pom
pilvekatte varjus lendasid arvukad vaenla
pataljon major Rebase juhtimise].
Idarindel hävitati eile kogusummas 234 se lennukid Ole Suur-Berliini piirkonna ja tnsliikmetega. Generalarbeitsführer kuulas mituslennukite-üksuste suurendatud tu
vaenlase tanki.
heitsid miine, kiid-, süüte- ja fosvorpomme fira ettekande traditsioonühingu senisest te lejõud. See pidi jahilendurite lähene
Lõuna Itaalia rinde lääne-lõigus varisesid mitmesugustele linnaosadele. Tekkis kah- gevusest, jäädes sellega üldiselt rahule.
Külalise eriliseks sooviks oli, et endised mist ja nende relvade täit kasutamist
riigitöö teenistuslased eesotsas traditsioon takistama. Suur, 7.000—8.000 m kõr
ühingu juhatusega astuksid senisest veelgi gus pidi raskendama õhutõrje tõhusat
Rasked võitlused kogu idarindel
tihedamaisse sidemeisse noormeestega, keda
nüüd kutsutakse vabatahtlikult astuma rii tööd. Et see arvestus ei pidanud täit
Enamlased kaotasid jällegi 305 tanki. Saksa vasturünnak lõunarindel gitööteenistnsse.
paika, selgub juba sellest, et ameerik
tõi uut edu
lased, oina väikeste Forteress-lennukite
Eestlasi Siberi vangilaagreis
Nagu
Kaunase
päevaleht
~Ateitis<(
kirju
Enamlased kaotasid eile idarindel 305
Führeri peakorterist, 27. jaanuaril
tab, teatanud kohaliku raadiojaama kaastöö
tanki.
Sõjajõudude ülemjuhatus teatab:
line
Shiauliaist, et sinna lähikonda asunud
Toetatuna silmapaistvalt suurtükiväe
Kaugel põhjas said meie löökrühmad
Raske löök vaenlase järelveole Nettuno
poolt, tõrjusid meie väed Kertši juures ta Kandalakša ja Murmanski lõikudes saaki hiljuti elama õigeusu preester, kes on pää
senud
Nõukogude
Liidust.
Ta
on
kaheksaks
gasi tugevad enamlaste rünnakud.
ja võtsid vange.
juures
aastaks mõistetud sunnitööle ühte vangi
Ka ruumis lõuna pool Tšerkassõid löödi
Lõuna-Itaalia
rinde
läänelõigus
kestab
laagrisse Siberis, kuhu olnud Koondatud
vihaseis võitlusis tagasi või peatati tugevate
vaenlase surve. Mitu kitsal rindel soorita umbes 60.000 inimest. Preestri sõnade järgi
Berliin, 25. 1. (DNB) Kestvalt raskes daid plahvatusi kolm hävitajat ja kaks um
jalaväe- ja soomusttksustegA eooritatad vaen
tud vaenlase rünnakut nurjus. Idalõigus toodud sinna laagrisse sõja algul hulgaliselt ilmastikus jätkasid Saksa õhujõud 24. jaa bes 6000 brt suurust kaubalaeva. Üht um
lase rännakud.
kõik vaenlase luurepealetungid taga leedulasi, lätlasi ja eestlasi. Preester saade nuaril oma rünnakuid vaenlase dessantidele bes 10.000 brt suurust prahUaeva tabati
kagu pool Belaja Tserkovit asus vaenla jäid
järjeta.
tud sealt varsti Leningradi lähedale tööle, Anzio-Nettuno juures ning inglaste sõja- ja mitmest pommist, nii et ta jäi põledes ma
ne tankide toetusel mitme diviisiga rünna
pool Roomat püüdis vaenlane as kust tal õnnestunud põgeneda ja läbi rinde transpordilaevastikule Lääne-Itaalia ranni ha. Edasi teatatakse ühe 7000 brt suuruse
kule. Ta läblmurrukatsed aeti päiast 82 tan jataLõuna
kul. Oma maabunud jõudude kaitsmiseks transpordilaeva ja kahe kumbki 8000 brt
oma dessandisijlapead laiendada. Tema liini sakslaste juurde pääseda.
ki hävitamist nurja. Ühe sissemurrukoha
Saksa õhurünuakute vastu rakendas vaen suuruse prahilaeva raskest vigastamisest,
koondised
purustati.
Kuni
mitme
pataljoni
pärast on võitlused veel kiimas.
Tokio arvamine komiternist
lane tegevusse tugevaid jahllennukite üksu mistõttu ka neid tuleb pidada hävitatuiks.
Ruumis edela pool ŽaSkovit ja edela tugevused rünnakud tõrjuti. Võeti vange
si ja hulga õhutõrjepatareisid, mi j siiski ei
ja vabamüürlusest
Vigastades veel 11 kaubalaeva kokku
pool Pogrebiltšet tegid meie rünnakud pä mitmetest Inglise ja Ameerika üksustest
suutnud tõrjuda meie kiireid eskadrllle. umbes
rast tugevate vaenlase vastulöökide tõrju ning hävitati seitse tanki. Maabumiskohad
68.000 brt ga muutsid meie lennuk
T
o
k
i
o
s
t,
26.
1.
(DNB),
Alamkoja
istun
Mootoreõldukikoonduses,
laskemoonariitades
suurtükiväe ulatusliku häirimlstule gil vastas rahvasaadik kindral leitnant Shio
mist uusi edusamme. Ainuüksi ühe armee seisavad
üksused,
hoolimata raskenenud rünnakutingi
ja mahalaaditud vägede keskel lõhkevad
korpuse lõigus hävitati või saadi saagiks all.
toni küsimusele siseminsjter Ando, et tema pommid tekitasid vaenlasele tunduvaid musist, Briti dessandioperatsiooni mõlemal
Õhujõud pommitasid ööl ja päeval arvates ei ole kommunistliku lii kaotusi. Mitu plahvatust purustas osalt sa esimesel päeval seni kasutamiskõlbmatuks
66 Nõukogude tanki, 99 suurrtükki ning
vaenlase dessandilaevastikku Anzio all kumise sihtides komiterni laialisaatmisele dama
rohkesti teisi relvi.
muuli, Kogu päeva lõõmasid dessandi 100.000 brt järeleveolaevaruu mi ja kuus sõ
Prl peti ja Berezina vahel arenes uuesti võitlus-, torpeedo* ja lahingjulennukitega. vaatamata midagi muutunud. Sama rahva sillapeas suured tulikahjud.
jalaeva, millest neli on kindlail andmeil
raskeid võitlusi, kus meie Väed panid vastu Nad saavutasid tabamusi kahele ristlejale, saadiku teisele küsimusele valitsuse vaadete
uputatud. Kuna 24. jaanuari õhtul oli Sak
Õhtuhämaruse
saabudes
ründasid
meie
oma positsioonidel ja hävitasid 26 vaenlase neljale hävitajale, 12 transpordi- ja kauba suhtes vabamüürlusele, milline etendab USA raskevõitluslenuukid hoolimata tugevast ja sa õhurünnakute kestel 7—B-päilise tuule
tanki.
laevale kokku 47.000 brt-ga ning kuuele maailmavalitsuseplaanides juhtivat osa, vas
lainetus eriti tugev, siis on rida ras
poolt osutatud tõrjest uuesti juures
kesti tabatud laevu öö jooksul kindlasti
Loode pool Ilmjärve ja ruumis lõuna suuremale dessandilaevale. Tuleb arvestada tas informataiooniameti president, et saapa hilennukite
Briti
sõjaja
transpordilaevastikku
ning
ta
pool Leningradi seisavad meie väed ikka osa nende laevade hukkumisega. Anzio sa ni valitsus jälgib ka juutlikku vabamüürlust basid teda raskesti. Jälle uppus pärast äge- uppunud.
veel raskes törjevõitluses ülekaalukate vaen damaseadmeis tekkis pärast pommitabamusi kõigiti valvsalt.
tulikahjusid ja purustusi.
lase jõudude vastu.
Neegrid
Uute viiside võistlus sõdurilauludele
6en£ i s t, 25. 1. (DNB) USA muusika
kolonni Thomaa „Fats" Walteri surmapäeval,
Lumetuisus kõrgeil mägedel
Eesti sõdureile sobiva lauluvara hanki veel uued valimikud, mis on praega koos
kes viimastel aastatel saavutas Inglismaal ja
tamisel.
USA-s erakordset menu, avaldab „Daily Mail" miseks korraldas E. 0. Rahvakasvatuse Pea
Mägikfltid Bosnias võitluses bandiitidega
valitsus Eesti Lauljate Liidu teostamisel
Viiside loomine tähendatud tekstidele
selle neegri elutöö puhul ülistava kirjutise. uute
sõdurilaulude
tekstide
võistluse.
Võist
on
kõigile
vaba ning Õnnestunud viisi eest
olevat jazz-muusikat mõõduandvalt lusele esitati üldse 523 teksti, mis vaadati
Berliin, 24. 1. (DNB) Dinaari Alpid linna igast küljest. S >ksa väed püsisid oma Walter
tasutakse honorarina Rmk. 250.-. Viisid pea
mõjutanud,
omades
360.000
riigimargalise
Bosnias on kuni 2000 m kõrged. Seal toi toetuspunktis ja ajasid tugeva vaenlase rün aastasissetuleku, peaasjalikult saksa klassi läbi žürii poolt, kuhu kuulusid A. Gailit, vad olema loodud kahehäälseina, olema
musid neil päevil Karsti piirkonnas lume naku nurja. Järgneval päeval paiskas toetu lise muusika kohandamise eest jazzile. Ta A. Kivikas ja Ed. Visnapuu. Ühtlasi vaadati marsitaktis ja rütmikaid, võimalikult kerges
tuisus vihased võitlused. Kommunistlikud seks kohaletoodud Saksa rünnakpataljon
nimetanud oma muusikalise hariduse läbi ka kõik seni ilmunud eesti luulevara, ti meeldejäävad ja sõdureile hääleliselt so
jõugud kihutati seal saksa mägiküttide põbjast linna väli misse kaitsevööndisse sis on
et valida sealtki välja tekstid, mis sobiksid bivad. Viisid tulevad saata kas autori nime
põhialuseks Bachi loomingut.
setunginud
jõugud
tagasi,
kusjuures
jõuku
sõdureile laulude loomiseks.
poolt mägedesse ja mägibtttid püsisid kõi
ja aadressiga või soovi kohaselt varjunime
.
Ei
leidu
sobivamat
väljendust
selle
„kau
gist raskusist hoolimata nende kannul. Jäi del oli suuri kaotusi. Ka 19. jaanuaril jäid nima ja õilsama kultuuri" iseloomustamiseks,
Žürii poolt väljavalitud tekstidest tulid all (õige nimi ja aadress leidugu siis kinni
ses lumetuisus läbi sügava lame tnli rel kõik vaenlase uued rünnakud tagajärjeta. mida. Roosevelt soovib relvade ja terrorilen mitmed anda veelkordselt tagasi autoreile ses ümbrikus, mille peale on märgitud var
vad ja sõjamate*j ai üle kitsaste mägiteede Kommunistid kaotasid ainult sel päeval 179 durite abil tuua Euroopasse, kui selle neeg mõningate muudatuste tegemiseks, kuna junimi) hiljemalt 15. veebr. s. a. Eesti Laul
kaasa vadada. Erakordseist maastiku- ja il surnut ja hulk haavatuid.
leidus kohti, mis viisi loomisel oleks jate Liidule, Tallinn, Estonia pst. 11.
ri muusikaline kutsumus", kes oli inglise ja neis
mastikutakistusist annab teatava ettekuju
tekitanud tehnilisi raskusi.
Viisid vaatab läbi vastav žürii. Ühtlasi
ameerika
publiku
lemmikuks.
tuse ühe mägiküttide rügemendi teade, mil
ja Saksa ühine võitlus
Nüüd on valmis esimene valimik uusi tnlevad sama žürii poolt läbivaatamisele ka
les üteldakse, et 17 tunniga ta jõudis edasi
„Interoatsioiiaal" jääb
sõdurilaulu tekste, mis on saadetud heliloo kõik varemalt koos tekstidega esitatud
hädaohu vastu idas
vaid 15 kilomeetrit.
jaile viiside loomiseks ja sisaldab 10 luule viisid.
Stalini
uus
hümn
vaid
unelauluks
Budapestist,
26.
1.
(DNB).
Minister
Edasi teatatakse Berliinist: kommunistli
nimelt: H. Visnapuu: „Kodumaa eest", Kirikud ehitatakse uuesti üles
kõneles Miekalas valitsuspartei ko
Stokholm, 27. 1. (DNB) Nagu„Dagens tust,
kel jõukudel oli uusi raskeid kaotusi nende Lukacza
K. Merilaas: „Kodukaitsjate laul", E. Püük
Ber 11 ini s t, 26. 1. 1. (DNB) öhnrün
katsel tugevamate jõududega vallutada Ida mitee ees, milles ta osatas välise ja siserin Nyheter" ja „Svenska Dagbladet" Moskvast ee : ,Sõdalaste laul", E. Uibo: „Mehised
Alalhoidmise Vajadusele, sest Ungari teatavad, seletas kommunistliku partei Mosk
naknte läbi kannatada saanud linnade taas
Bosnia tööstuslinna Tuzlat. Jõugud koonda de
mehed",
E.
Selistemäe:
„Kui
koidutules
võimsus sõltuvat siserinde töötoo va komitee juhataja Stšerbakov oma kõnes,
ülesehitamise ettevalmistamise raamides on
sid tugevamad jõud Tuzla ümber ja ründa sõjaline
Vaenlase propaganda püüdvat sa et ..Internatsionaal" jääb endiselt kommu taevaviir', J. Jaanißto: ,Eesti sõjamehe riigiminister Albert Speer kirikute ehitami
sid 16. jaanuaril pärast ägedat kahurituid dangust.
muti kui 25 aasta eest külvata ungarlaste nistliku partei hümniks, mida ka edaspidi laul", L. Oja: „Võta kätte relv", K, Kuus- se alal teinud eriti võimekatele arhitektide
vahele lahkhelisid. Saksa armee ja Ungari tuleb laulda kõigil partei koosolekutel, nõu Kütti: „Sangarite laul", E. Anepaju: Või le Ülesandeks, välja töötada plaane hävita
honved villevat Euroopa vabaduse eest, pidamistel ja kongressidel. Hiljuti loodud dulaul", J. Õunapuu : „Sõdurilaui".
Samuti on valmis ka I valimik vanemaid tud kirikute uuesti püstitamiseks. Et anda
kaitstes Ungari rahvuslikke kultuurivaru uus hümn olevat ainult Nõukogude Vene
sellest otseselt huvitatud kogudustele või
tekste, mis sisaldab järgmisi luuletusi:
idast ähvardava hädaohu eest.
rahvushümn.
malust oma soovide väljendamiseks ja tõm
K. E. Sööt: „Päfiliku hüüd"", K. E. Sööt: mata
nad ülesehitustööle ulatuslikult kaasa,
„Veel
pole
kadunud
kõik",
Jakob
Liiv:
Rohke
ühingute
arv
Soomes
Buddha preestrid asuvad töö
paluti saksa kirikute juhtivaid ringkondi
„Võitlused",
Jakob
Liiv:
„Need
pojad",
H e 1 s i n g i s t, 26. 1. Registreeritud ühin
määrata selleks oma esindajad.
le relvastustööstuses
M. Heiberg: „Ju kumab koit", E. Merilaas:
gute arv Soomes ulatus 1943. a. lõpuks „Avalaul",
Jaapani rahva ohvrimeelsus
Anglo-ameerlklaste viimasel pommi
A. Haava: „Meie Mihkel"
Toki ost, 26. 1. (DNB). Suurem osa 35.839-le. Viimase aasta jooksul kanti ühin
rünnakul Pisa linnale hävis kuulsa itaalia Jaapani
K.
E.
Sööt:
„Möldri
Mikk",
Jakob
Liiv:
T
o k i o st, 27. 1. (DNB). Jaapani elanik
buddhausu
preestreid
andis
end
gute registrisse 794 uut ühingut.
astronomi Galileo Galilei maja.
„Punastab", A. Haava: „Kalamehe mõrsja". konna ohvrimeelsus selgub ühest teadaan
vabatahtlikult
üles
tööteenistuseks.
Maa
80
»Daily Sketchi" teatel saabub Rootsi tnhandets templist lähevad preestrid 16-40 a.
Esimestele valimikele lisaks järgnevad dest, mida sõja- ja mereministeeriumi esin
Koidula-õhtu Paide
saadik Moskvas lähemal ajal Stokholmi, et vanuses rühmade viisi oma ringkonna relva
daja neljapäeval esitas alamkojale. Sõja al
osa võtta tähtsatest nõupidam istest Rootsi tööstustesse, et töötada seal õppimata töögusest saadik on armee ja sõjalaevastiku
gümnaasiumis
ja Nõukogude koostöö tihendamiseks.
Kirna
Elektriühistu
tähistab
heaks annetatud ümmarguselt 830 miljoni
kusjuures nende hooleks jääb ka
Möödunud teisipäeval konaldas Paide
Väikesed ebatähtsad rahvad pidavat Ustena,
eeni eest annetusi, mida osalt kasutati haa
töökaaslaste hingeline hooldamine. Töövahe gümnaasiumi 111 klass L. Koidula mälestus
aastapäeva
sellega harjuma, et neid ei saa võrdseks korra kestvus on arvestatud esialgu kahele õhtu tema 100. sünnipäeva puhul. Toimu
vatute
ja langenute omaksete heaks, osalt
Laupäeva!, 29. jaanuaril tähistab Kirna aga sõjamaterjali
pidada suurtega ja et nad ei saavat viimas aastale.
valmistamiseks. Nii val
nud
mälestusõhtul
esinesid
pikemate
ette
Elektriühistu
oma
aastapäeva.
Ühenduses
tele ettekirjutusi teha, seletas Norra pagu
mistati annetuste varal üle 4.000 lennuki,
kannetega
õpilased
Ruth
Lepik
teemal
sellega
toimub
samal
päeval
algusega
kell
laste peamees Hambro.
„Koidula elukäik" ja Härm Soopõld kell 17.00 Kirna algkooli ruumes ühistu pea mis anti armee ja sõjalaevastiku käsutusse.
142,289 langenut
Martinique saarel toimusid hiljuti tihe
„
Genf, 27. 1. (DNB) USA sõjainformat Koidula looming". Lisaks eelpoolnimetatud koosolek, mille päevakorras on koosoleku Tubaka- ja piiritussaadustega
prantsuse sõjalaeva saabumisel suured mee
siooniaroet avaldas USA mereväe ja maaväe ettekannetele esitati rida deklamatsioone rakendus, aruanne ühistu senisest tegevu
kauplejal! tuleb täita regist
leavaldused Vichy valitsuse auka.
Koidula luulest. Ohtu lõppes muusikalise sest, eelolev tegevuskava ja eelarve, elekt
USA ringhäälingud võtsid oma saate langenute nimestiku, mis sisaldab kokku ettekandega
reerimiskohustus
klaveril. Kõigiti õnnestunud rivoolu müügitariifi kinnitamine, Põlluma
142.289 nime.
kavasse nõukogude muusikapala.
õhtu
jättis
meeldiva
mulje.
Generaldirektion
der Monopole im Ost
janduse
Mehhaniseerimise
Keskühistn
liik
Sõja algusest peale oleme harjunud nä
Ühe New-Yorgi Broadway teatri vii
meks astumise otsustamine, ühistu põhikir land on avaldanud ametliku teadaande, mil
maseks sensatsiooniks on ooper „Carmen* gema, et Ühendriigid ja Inglismaa oma
Karistati liighinna võtmise pä
ja muutmine, valimised põhikirja järgi, le kohaselt kõik tubaka- ja piiritusmonopoli
kaotusi ainult osaliselt tunnistavad. Nii on
neegrite ettekandel.'
rast
ühistule asjaajaja ja montööri ametisse pal saadustega kauplejad, kes varemilmunnd
Soome riigi päev astub 1. veebruaril see laeva- ja materjalikaotustega ja nii on
Harju-Järva abiprefekti otsusega karistati kamise küsimus ning läbirääkimised. Peale teadaande kohaselt ei ole oma registreeri
see ka inimkaotustega. Sel teel ei saa sõ
kokku järjekordseks istungjärguks.
Söepuudus sunnib Inglismaal ajutiselt ja ässi ta ja te poolt sõtta kihutatud rahvad neil päevil Paides, Rüütli län. nr.4 elutsevat peakoosolekut toimub samas ühistu liikme miskohustust täitnud, peavad seda tegema
Eri eh J ohannes Ülessaa r't 800- te omavaheline koosviibimine. Koosviibimi hiljemalt 31. jaanuariks 1944. a. Vasta
seisma jätma suuri puuviiiamanufaktuure. üldse mitte teada kaotuste tegelikku suu
-rmk.
rahatrahviga liighinna võtmise pärast ne algab ühislauluga „Eestiraaa, ma isa sel korral on karta, et Generaldirek
rust.
Ka
ülalmärgitud
arvud
seisavad
tõsi
Rootsi ja Lõuna-Ameerlka vahel avati
E.Ü 1 e s s a a r oli müünud saabaste ostu maa", millele järgneb päevakohane sõnavõtt tion der Monopole neile luba tubaka- ja
uuesti laevaliiklus. Sel puhul saabus neil oludest kaugel taga Ja toovad ette vaid
Martjak'ilL Edasi järgnevad seltskondli piiritussaadustega kauplemiseks tulevikus
päevil Rootsi vetesse esimene sel liinil lii» murdosa Ühendriikide kaotusist mitmel sö loa, mille eest ta võttis märksa kõrgemat P.
enam ei anna.
hinda, kai see kehtivate normide lubatud on kud mängud.
jätandrel.
auv rootsi saatelaev.

Metsatöökohustus täisrakendamisele
Tallinnas ja Tartus naised esialgu metsatöödest vabastatud. Isevarustajaile appi kütte
materjaii metsast välja vedamisel

Nimetati põllumajandusliidu
Järvamaa nõukogu
Eesti Põllumajanduelildn juhataja, kok
kuleppel kohaliku pürkonnafeomisßariga,
määras maakondliku nOokogu liikmed Järva
maa liidu nõukogule.
POllumajanduallidn Järvamaa osakonna
nGukogu liikmeiks nimetati kohalike omava

lumajandusliku kutsehariduse esindajana
Erich Vellenurml
Vallaosakondade juhatajaiks Järvamaal
määrati: Albu vallas Gustav Peersaiu; Amb
la v. Enn Kauniste; Kareda v. Johannes
Pranfe; Koigi v. Nikolai Pärl; Käru v. Hane

soo, põllumajandusliku varustnsala esindaja
na August Raid, ühistegeliste asutuste esin
dajana Karl Anton, kultuuriliste ja seltskond
like organisatsioonide esindajana Arma Ree

vald Aleksander Kiin; Rakke v. Ferdinand
Kaljuste; Särevere v. Arnold Roodentan;
Vajangu v. Johannes Möll; Väinjärve vald
Arvi Piir; Väätsa v. Elmar Liitoja ja Võh

litsuste esindajana abimaavanem Edgar Jaan Mardi maa; Lehtse v. Johannes Tamm; Paide

mäe, maatööliste esindajana Rudolf Kaaring, mata vallas Eduard Runnel.

algkoolide esindajana Kaarel Pedak ja põl-

Järva põllumajandusjuhid Tallinnas
Tallinnas toimub 5 maakonna põllumajandusjuhtide koosolek
Teisipäeval algasid Tallinnas, Har
ja maavalitsuse ruumis, Harju-, Lääne-,
Järva-, Viljandi- ja Pärnumaa põlluma
jandusjuhtide ja nõuandjate töökoosole
kud, millistest võtavad osa maa-agro
noomid ja jaoskonnakonsulendid. Maa
põllumajandusjuhtide kokkutuleku avas
talukorrastusvalitsuse juhataja agr. Selja,
kelle järgi pikema sõnavõtuga esines
kindralkomissariaadi põllumajandusosa
konna juhataja Berg. Tegeliku põllu
mehena võrdles ta eesti ja saksa põllu
mehi, ieides neis palju ühiseid jooni ja
rõhutades nende suurt armastust oma
maa ja elukutse vastu. Põllumajandus
juht pani maaagroüoomidele südamele
seista oma ülesannete kõrgusel, aidata
selgitada põllumeestele nende kohuseid
ja õigusi ja olla neile nende tähtsas
töös nõuks ning abiks. Ta soovis nõuRahvakasvatuse Peavalit
suse juhataja B. Meret
kõneleb Paides
Eeloleval teisipäeval toimub Paide Rah
vamajas Järvamaa Rahvakasvatusameti kor
raldusel kontsert-aktus. Tolmava kontsert
aktuse kavas on kõne Rahvakasvatuse
Peavalitsuse juhatajalt B. Mere Pilt, muu
sikalisi ettekandeid Paide Linna Vabatahtl.
Taletõrjeühlngu orkestrilt ja meeskoorilt.
Kontsert aktusele oa sissepääs kõigile ta
iata. Kontsert aktus algab kell 19.
Tootmislahiogu koosolekuid
J.-Jaani nõuande-jaoskonnas
Põllumajanduse Keskväli tatise korra Id u

•oi tolmab Järva-Jaani jaoskonna konsulen
di korraldasel eeloleva kuu alul Järva-Jaani

pidamiskoosolekuist osavõtjaile jõudu
tõõks.

Edasi käsitles põllumajandusliku toot
rnislahiuguga seoses olevaid üldküsimu
si dr. Baumgarten, kuna agr. Leetoja
kõneles kevadistest maaharimistest ja
väetamisest, agr. Roots kartuli ja muu
de rübvelviljade kasvatamisest ning
agr. Raidla liblikõieliste taimede kas
vatamisest. Ettekannete täienduseks
näidati valguspilte taimekasvatuse alal.

Väätsa noorte omapärane kink prof.
J. Aaviku 60. sünnipäevaks
Täna tähistab oma 60. sünnipäeva meie
tuntuim helilooja, Tallinna Konservatoor
iumi direktor professor Juhan Aavik. Seo
ses prof. J. Aaviku sünnipäevaga valmista
sid Väätsa algkooli õpilased sünnipäeva
lapsele omapärase ja küllaltki huvitava
kingituse. Nimelt lähetati neil päevil sün
nipäevalapsele postiteel õpilaste endi poolt
valmistatud miniatuurne tiibklaveri mudel
koos klaveritega istuva rahvarõivais tütar
laps nukuga, kellele rinnale oli kinnitatud
ERÜ mäsglke. Et kingitus oleks kõigiti
täielik, lisati eelnimetatud esemeile juurde
veel viiulitmängiv noormees. Kingitusele
juurde lisatud illustreeritud, läkituses mille,
esjküljel ülal asub rahvusvärvides arv „60",
keskel roosiõitega ümbritsetult J. Aaviku
portree ja all Väätsa algkooli õpilaskoori
kujutav joonis ning noodina J. Aaviku

vad ettekannetega Järvamaa veisekasvatuse

konsulent A. Roosaare, Järvamaa sea- ja
lambakasvatuse konsulent S. Holstein ja
konsulent M. Laidroo.
Viiulikontsert Türil
Kesknädalal, 2. veebruaril esineb iseseis
va kontserdiga Türi tuletõrje ühingu seltsi
majas viiulikunstnik Ivan Romanenko. Toi
muva kontserdi kava on koostatud hää muu
sikalise maitsega, kusjuures see sisaldad J.
S. Baehi, N. Paganini, F. Chopini, M. Mus
sorgski, ?. Tschaikovski, N. Nazarovi, C.
Hanseni, J. Romanenko, P. Sarasate, F. Sohu
berti, A. Lemba, A. Bazzini ja Ch. de Be
riet* helitöid. Kontserdil on klaveril kaaste
gev LndmiUa Mandel-Rsmanenko.

„Soovin tutvust'4 Laupal
Laupäeval, 29. jaanuaril toimub Särevere

tänada meeldivate laulude ja vaimustavate

muusikapalade pühenduste eest, kuid kauge

maa ja muude sõjaaegsete võimaluste puu
dumisel ei ole see teostatav. Meie saadame
Väätsa valla kõige noorema ja väiksema
kasvandiku südamlike Õnnitluste soovidega,

kohu lisame väikese kingituspakikese, mida
palame lahkesti vastu võtta. Ühtlasi looda
me, et Kõigevägevam Teile veel palju päi
keseküllaseid päevi aunaks töötamiseks
muusikapõllul. Elagu meie lugupeetav juu
bilar (Tervitustega Väätsa valla Väätsa alg
kooli õpilased O. Pedak, Leili Reiuok, Hel
me Mattiisen, E. Lohvart, Astrid Limberg,
Elvi Tischler, Elemai Vellama, Eana Kivilo,
Agnes Kandeiin, Alma Norma, Vaike Sõber,
Elna Priideman, Helle Idla, J. Kündis, Juta
Pajuväli, R. Vellama, Lea Maasikas, Reet
Kama, U. Kohv, Avo Leimann, Leili Nerep,
..Sünnipäevaks" algtaktid, öeldakse :
A. Kõljalg, K. Käspre, S. Tiigi, L. Piirak,
„Väga lugupeetud härra professor ning M. Liider, V. Viimaaiu, E. Lohvart.
Samale läkitusele on veel juurde lisatud
juubilar! Sünnipäevaks südamest õnnitlus!
palja. Eemale Teist igavest mingu kõik tervitus Väätsa algkeelt õpetajaskonnalt,
mis valju I Nii tervitavad Teid tuhanded i milles öeldakse: Väätsa, algkooli õpetajad
munsika-armastajad. Ka meie Väätsa algkoo | tervitavad Teid aef tähtsal päeval." K. Peli noored, sooviks juubilari kätt suruda ning Idak, koolijuhataja.
1; 1

garette TeSemacberl, sopran, lauludeõhtu.
Klaveril: Rudolf Wille. («Estonia* kontsert
saalist.) 20.00 Päevauudised saksa keeles.
20.15 Saksa sõduritnnd: (Tantsuviise. Mängib

nõuande jaoskonnas asuval» asulais rida toot

mialahingu koosolekuid. Esimene sellesar
nane koosolek leiab aset kesknädal, 2. veeb
ruaril Võhmata vallas Karinu algkooli ruu
mes. Nimetatud koosolekule järgneb nelja
päeval, 3. veebruaril koosolek Järva-Jaani
koolimajas. Edasi järgnevad koosolekud 4.
veebruaril Roosna-Alliku algkooli ruumes,
5. veebruaril Albu vallas Albu algkooli ruu
mes, 6. veebruaril Aravete rahvamajas või
algkooli ruumes, 7. veebruaril Võhmuta val
las Lindsaln algkooli ruumes ja 8. veebru
aril Vajangu vallas Vajangu rahvamajas.
Toimuvail tootmislahingu koosolekuil esine

Kuigi metsatööd käesoleval hooajal
algasid juba 1. oktoobril, ei ole seni
saadud ebasoodsate ilmade tõttu töö
kohustas! küllaldasel hulgal tööle raken
dada. Ka on takistanud eriti linnades
inimeste metsatöödele saatmist riide- ja
varustusküsimus. Kuna linlastel puudu
vad vastavad jalatsid ja pealeselle neil
on raskusi toitlusküsimusis, on nende
poolt esitatud hulgaliselt vastuväiteid, |
Vastavate asutuste korraldusel on
nüüd olukorda varustuse ja toitlusta
mise osas parandada katsutud.
Et aga suuremates linnades, nagu
Tallinnas ja Tartus, naissoost raiekohus
lastele varustusküsimus siiski veel mu
ret tekitab, on nende suhtes metsatöö
dele suunamine lükatud edaspidisele
ajale.
Naised Tallinnas ja Tartus on esial
gu vabastatud vaid talvekuudeks. Neid
kavatsetakse aga rakendada niipea, kui
ilmastikuolud võimaldavad metsa asu
da kergemas riietuses ja samuti mitte
nii kindlais jalatsites.
Muus osas aga nüüd, kus ühest
küljest on püütud vastu tulla metsa
kohustasite nende toitlustamises ja va
rustamises, teisest küljest ka ilmastiku
olud peaksid kujunema metsatöödeks
soodsamaiks, tuleb raiekohuslasil kõik
jal täie panusega tööle asuda.
Ühenduses sellega on hakatud teos
tama ka rangemat kontrolli metsatööde

PÜHAPÄEV, 30. JAANUAR 1944.
5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.30 Horami

kukontsert (ülek. ja kpl). 7.00 Päevauudised
saksa keeles. 7.15 Päevauudised. 7.30 Põllu
meestele: Sigade maksahaigus (prof. Vassili

Ringhäälingu tantsukapeil, juh. Vl.Saposch
nin). 21.00 Päevauudised. 21.15 Igale mida
gi (Olek. Leipzigist). 22.00 Päevauudised
saksa keeles. Järgnevalt saatelõpp.

TEISIPÄEV, 1 VEEBRUAR 5844.
5.00 Saade saLsa sõjaväele. 6.15 Päeva

nudised. 6.30 HommikukontSert (ttlek). 7.00

Päevauudised saksa keeles 7.15 Kirev vara
Ridala). 7.45 Muusikaline hommikutervitus hommik (hpl.) 8.30 Põllumeestele: Põlluma
(kpl.) 8.30 Hommikuhardus: „Looduse juma jandusliku toodangu tõstmine sooknltunri
lateenistus". 8.45 Landesdienst Oatland. 9.00
abil. (Prof. Leo Rinne). 8.45 Päevauudised
Kaunid palad mis meid rõõmustavad (kpl.) 9.00 Päevauudised saksa keeles. 9.10 Landes
10.00 Päevauudised saksa keeles. 10.10 Pidu
dienst Ostland 9.25 Saatepaus. 11.30 Eesti
lik aktus võimu ülevõtmise aastapäeva pu sõduritund (Heliülesvõte 27. 1. 44, mgn).
hul. NSDAP Eesti osakonna ja Ringhäälingu 12.15 Päevauudised. 12.30 Päevauudised sak
korraldusel. 11.15 Sümfooniline muusika. sa keeles. 12.45 Lõunamuusika. (Ringhäälin
Joh. Brahms: Klaverikontsert nr. 2 B-duur, gu suur orkester Paul Karpi juhatusel ja
op. 83. Kst.: Edwln Fischer, klaver ja Ber hpl.) Saate kannab üle ka Riia saatja. 14.00
liini Fiiharmoonikud Wilhelm Furtwängleri Päevauudised saksa keeles. 14.10 Landes
juhatusel (mgn.) 12.15 Päevauudised. 12.30 dienst Octland 14.20 Väikesi looduspilte
Päevauudised saksa keeles. 12.45 Lõunamuu
(Ringhäälingu suur orkester Paul Karpi jm
sika (hpl). 14.00 Päevauudised saksa keeles. hatnsei). 15.00 Hääle võlu (hpl.) 16,00 Muu
14.15 Landesdienst Ostland. 14.80 Lastele: sika pärastlõunaks (Ringhäälingu tantsuka
„Rauene-Hans", Grimmi muinasjutt. 14.45 peil VI. Sapošnini juhatusel). Vaheajal kell
Armastatud ooperi viise (hpl.) 15.45 30. jaa 16.45 Päevauudised. 17.00 Päevauudised ja
nuari tähtsusest (Vold. Mettus). 16.00 Mida saatekava ülevaade saksa keeles. 18.00 „Va
sõdurid soovivad (ülek. Berliinist.) Vaheaja! na süda", August Mälgu jutdstus. 18.10 Väi
kell 16.45 Päevauudised ja saatekava üle ke klaverimuusika (Olev Roots klaver). 18.30
vaade. 17.00 Päevauudised ja saatekava üle
Aja kaja ja saatekava ülevaade. 19.00 Saa
vaade saksa keeles. 18.00 „Valguse vära tekava veste. 19.15 Rindereportaaže (ülek.,
val", Salme Trlipi kuuldemäng. Näitejuht: saksa keeles). 19.30 Muusika (ülek. 19.45
Raivo Opsola. 18.45 „TalvereiB4', Franz Schu Poliitiline loeng (ülek. saksa k.) 20.00 Päeva
berti lauludetsükkel (II). Gerhard Hüsch, ba uudised saksa keeles. 20.15 Saksa sõduri tund
riton ja Hans Udo Müller, klaver (hpl). (Sõdurid lõbustavad sõdureid). 21.00 Pätva
19.10 Suur õhtukontsert (bpl). 20.00 Päeva uudised. 21.15 „Vana Võrumaa*. Koduküla
uudised saksa keeles. 21.00 Päevauudised. luulet ja -muusikat Tõrukestelt. Käsikiri:
21.15 Kunstnikud vestlevad (II): Naria Mül Salme Sinimets, 21.45 Heatujuline Mozart
ler ja Heinz Tietjen. Saade sõnas ja muusi (hpl.) 22.00 Päevauudised saksa keeles. Järg
kas. Koostanud: Artur Stiege. 22.00 Päeva nevalt saatelõpp.

valla vabatahtliku tuletõrje ühingu korral
dusel Laupa algkooli ruumes peo-ühto. Toi
muva peo-õhtu kavas esitatakse kohalike
nlitehuvillste poolt M. Taru 3-vaat. näidend uudised saksa keeles. 22.15 öömuusika (hpl.)
„Soovln tutvust". Näidendis on osalistena 24.00 Šaatelõpp.
kaastegevad Salme Kandel, Helmi Põllu,
Valve Umbsaar, Otto Rungi, Alfred Hommik, ESMASPÄEV, 31. JAANUAR 1944.
Salme Estenthal, Edgar Tint, Arvid Haas, El
5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.15 Päe
niar Pihelgas, Karl Pärt ja Ain Arulaane. vauudised. 6.30 Hommikukontsert (ttlek.) 7.00
Päevauudised saksa keeles.. 7.15 Homoni
kukooteert (ttlek. Berliinist). 8 00 Heliplaadid.
Asutati ~Spordiselts Narva"
Narvas peeti sporditegelaste koosolek, 8.45 Päevanadised. 9.00 Päevauudised saksa
kns otsustati senise Narva Spordiklubi lik keeles. 9.10 Landesdienst Ostiand. 9.25
videerida ja ellu katsuda uus spordiorgani Saatepaus. 11.30 Helisev ajaviide (Ringhää
satsioon, mis kannaks nime «Spordiselts lingu tantsu kapell VI. Sapöiniui juhatusel).
Narva". Uue spordiseltsi juures tahetakse 12.15 Päevauudised. 12.30 Päevauudised saksa
ühtlasi kohapealse konkurentsi mõttes ella keeles. 12.45 Lõunamuusika (Riia ringkonna»
kutsuda B—4 sektsiooni, mis asuksid suur politsei puhkpilliorkester, juh. Janis Rabe,
käitistes, Narva-Jõesuua ja üksikutes Iluna Riia ringhäälingu tantsu kapell Arnolds Kor
osades. „Spordiselts Narva" avakoosolek neliuse juhatusel ja hpl.) Ülekanne Riiast.
kutsutakse kokku juba lähemate päevade 14.00 Päevauudised saksa keeles. 14.10 Lan
desdienst Ostiand. 14.20 Jah, see on minu
jooksul.

damas. Vanarahvas ennustab soojade ilmade
püsimist ja peatset1 kevade lähenemist.

Läänemaal on isegi liblikad ellu ärganud.
Haapsalust teatatakse, et seal on leitud üh
set puukuurist soojade ilmade tõttu elluärga

und liblikas.

üles.

Piiratud transpordivõimaluste juures
aga tekitas ülestöötatud materjali met
sast äravedu raskusi, mistõttu paljude
isevarustajate puud on ikka alles met
sades. Et siin olukorda parandust tuua,
on Majandusdirekteoriumi transportosa
konna poolt alustatud isevarustajaile
kuuluva küttematerjaii registreerimist,
et aidata seda metsadest välja vedada.

Paljude Järvamaal omariikluse päevil gne, kuna revisjonikomisjoni F. Lehiste, G.
Pukk ja Allpere. Edasi otsustas peakoosolek
tõhusat lava- ja heli kunsti tööd Järva Lava ühingu liikmemaksuks määrata Rmk. 5.
ja Helikunstitthing „Voog". Bolshevike või aastas. Et ühingu tegevust intensiivistada
muletulekul likvideeriti „Voog" ning tema ja laiendada, pidas peakoosolek vajalikuks
varandused ja arhiiv võeti enamlaste poolt juba lähemal ajal asuda uute liikmete vär
üle. Nüüd, mil sisedirektori vastava otsuse bamisele, milleks äsja valitud juhatusele
ga anti „Voogiletf taastegutsemise luba, hak anti vastavad volitused. Edasi otsustas pea
kab „Voog" taas viljelema kultuuritööd la koosolek ühingu korralise peakoosoleku
va- ja helikunsti alal, niipalju, kui see sõja kokku kutsuda hiljemalt 1. märtsiks, kus
olukorrast tingitud erakordsel ajal võimali tulevad valimisele juhatus ja revisjonikomis
kuks osutub. Ühenduses taastagu tsemis jon ning esitatakse kinnitamiseks ühingu
loa saamisega pidas „Voog" möödunud kol eelarve. Läbirääkimiste all käsitleti küsi
mapäeval oma peakoosoleku. Toimunud pea musi, millised ühenduses ühingn eeloleva
koosoleku avas helilooja V. Juhandi, miile tegevuskavaga. Kõigiti asjalik ja üksmeelne
järele asuti tegeliku päevakorra juurde. koosolek kestis umbes paar tundi.
Peale koosoleku lõppu astus samas kokku
Koosoleku juhatajaks valiti P. Recuma, pro
tokollijaks A. Tammist. Päevakorra olulise ka äsja valitud uus juhatus, kes omavahel
maks punktiks olid valimised ühingu juha ametid järgmiselt jaotas: esimees V. Ju han
tusse ja revisjonikomisjoni. Toimunud vali di, abiesimees R. Hoolms, sekretär A., Tam
mistel valiti „ Voogi" juhatusse V. Juhandi, mist, laekur A. Lugus ja kunstiline juht
E. Epner, R. Hoolma, A. Tammist ja A. Lu- E. Epner.
tegutsenud organisatsioonide hulgas arendas

Alustasid tegevust kergejõustiku-, jalg
palli-, raskejõustiku- ja käsipalliliidud
Neil päevil pandi alus kahe meie suure püstitatud rekordidena kinnitati E. Veetõus
ma spordiliidu kergejõustiku- ja jalgpal me 1500 m tagajärg 3. 57,0 (saavutatud
liliidu taastegutsemisele. Tähendatud spor 20.8.42) ja Karin Aviste 80 m tõkkejooksu
diliidud, saanud sisedirektorilt tegutsemis tagajärg 14.3 (12.9.43).
loa, pidasid oma esindajatekogu koosolekud,
Jalgpalliliidu juhatus moodustati kokku
kus tutvuneti vahepealse tegevusega vasta leppe! Rahvakasvatuse Peavalitsuse Spordi
vail aladel ja valiti uued juhatused.
ametiga järgmises koosseisus: esimees E.O.
liidu juhatus moodustati Pressiameti juhataja Karl Pärl, juhatuse
kokkuleppel Rahvakasvatuse Spordiametiga liikmed: 0. Koni (Kalev), H. Pagi (Sport),
järgmises koosseisus: esimees Elmar Männik, E. Hindrikus (TSK), H. Vellet (Pärnu Tervis),
abiesimees A. Paluvere (Kalev), abiesimees G. Pärnpuu (Sport), H. Savo (Tarto Kalev),
J. Västrik (Sakala),sekretär H. Nõmmik (TSK) H. Kraam (Estonia).
abisekretäri koht jääb liida uaissektsiooni
Juba varem toimus raskejõustiku liidu
esindajale laekur E. Kalmer (Estonia) ja va ehk täpsemini Eesti Maadlus-, Tõste- Ja Pok
rahoidja R. Lulla (Tartu Kalev). Vahepeal siliidu esindajatekogu koosolek, kus kokku
leppel Rahvakasvatuse Peavalitsuse Spordi
Vodja arutab elektriktisimusi
ametiga moodustati liidu juhatus järgmises
Pühapäeval,3o. jaanuaril peab Vodja koosseisus: esimees Konstantin Gern ja liik
E. Männik, J. Villemson, G. Pärnpuu,
Põllunduskooli ruumes oma erakorra med:
E. Jakobson, M. Laas ja V. Tamberg.
lise peakoosoleku Vodja Elektriühistu.
Kfisipalliliidu juhatus moodustati kokku
Toimuva peakoosoleku päevakorras leppel Rahvakasvatuse Peavalitsuse Spordi
on koosoleku rakendus,senise tegevuse ametiga järgmises koosseisus: esimees Eesti
Kutsekogude president Roman Karro ja ju
ülevaade ja edaspidise tegevuse kava, hatuse
liikmed: B. Nooni, E. Paamle, V. Va
liikmeilt kohustus-allkirjade võtmine, ho, G. Vinogradov, I. Helmerand ja J. Kan
Öötla-Esna trafo piirkonna moodustami gur ning asemikud J. Vernik, E. Keres ja
ne ja läbirääkimised. Koosoleku algu A. Sepp.
Kohe pärast esindajate kogu koosolekut
seks on ette nähtud kell 11.00.
astus juhatus kokku oma esimeseks koos
olekuks. Ametid jagati järgmiselt: I abiesi
„Tamsalu rahvamaja"
mees B. Nooni, II abiesimees J. Kangur,
peakoosolek
sekretär E. Paalme, abi V. Vaho, laekur G.
Eeloleval pühapäeval, s. o. 30. jaanuaril Vinogradov ja varahoidja L. Helmerend.
peab Ühing «Tamsalu Rahvamaja" Tamsalu
Vormiliselt kuuluvad liitude juhatuste
algkooli ruumes oma peakoosoleku. Toimuva koosseisud veel kinnitamisele.
peakoosoleku päevakorras on koosoleku ra
kendus, ühingu 1941, 1942 ja 1943 a. aruan

ded, 1944. a. eelarve, liikmemaksu kindlaks
määramine, Tamsalu Elektriühistu liikmeks
astumise küsimus, valimised põhikirja järgi
ning läbirääkimised.

Maadlus- ja teatevõistlused
J.-Peetris
Eeloleval pühapäeval toimuvad Kareda
„Järvapojad" korraldusel Järva-Peetris
S-s „Järvpojad" esivõistlused maadluses

ja tõstmises. Toimuvaile esivõistlustele ooda

taks» arvukalt võistlejaid kõigist S-s „Jär
vapojad" haraseltsidest. Võistlused algavad

Lühikese ja raske haiguse järele

lahkus

EMILIE LUTRUS
sünd. 13. dets. 1907. a.

surn. 21. jaan. 1944. a.
Valusas leinas abikaasa tütrega,
vanemad Ja Õde lastega.

kell 18.00.

Kiriklikke teateid
Pühapäeval, 30. jaanuaril kell 12 päeval
toimub Kiraa endises vallamajas tänu
Eesti Omavalitsuse jahi käskkirjaga vabas jum ajateenistus. Jumalateenistusel
jutlustavad õp. 0. Tärk Tallinnast ja Ed.
tati omal palvel Tartumaa Rahvakasvatuse.
Ameti senine juhataja „Poatimehe" pea Hark Paidest. Laalulehed. Mängib keelpilli
toimetaja E. Wolke oma kohalt 20. jaanuarist

Puud veetakse raudteejaamadesse ja
maanteeäärseile laopaikadele, kust neid
juba kergem on edasi toimetada või
väiksemate kogustena koju viia.
Kuna arusaadavalt esmajoones teos
tatakse sõjaliselt tähtsaid vedusid, peab
siiski üksikisikuile kuuluva küttemater
jali vedu jääma paratamatult hilisemale
ajale.
Puude väljaveo raskuspunkt on va
remalt langenud veebruarikuule, mis
sugune kuu tavaliselt on meil metsa
vedude kuuks. Küllap see nii kujuneb
ka tänavu, kui ilmastik ei valmista
erilisi viperusi.
Vedude kiirendamiseks oleks soovi
tav, et isevarustajad omalt pooltki
püüaksid talupidajatega kokkulepet
saavutada oma küttematerjali väljaveoks
metsadest. Nende talupidajate nimed,
kellega on saavutatud kokkulepe, tuleks
teatada vallavalitsusele, kus need veod
siis küüdivedudeks arvestatakse, kui
veoteostaja kuulub küüdikohuslaste
hulka.

„Voog" alustab uuesti tegevust

Uus juhataja Tartumaa Rahva
kasvatuse Ametile

de koor. Th. Lind.

kaugel viibivat kallist onu
JAAN VÄIKESAART
sünd. 29. 1. 1906
mälestavad 37. a.1 sünnipäev ai.

arvates.

Salme ja Lembit Dikker
Ivan
Vladimiri
p.
Romanov,
aadress
Jär
tetäitjaks senine abijuhataja Reinhold Okas. va-Kahala pk. 4, otsib oma sugulasi: Liina
Raamatusõprade peakoosolek Kaarli tr. Malberg'i, 41. a. vana, evaku 13. jaan. Paide rahvamajas toimunud kir
eerunud Eestisse 19. oktoobril 1943. a. Pärit jandus-õhtul VAHETATI eksikombel mees
Tamsalus
Eeloleval pühapäeval peab Tamsalu alg Uuselu külast, Volossovski rajoonist, Niko terahva KALOSSID. Võõraid kalosse omavat
vallast Jelisavetinoat. Rudolf Kaarli p. isikut palutakse end teatada slt.
kooli ruumes oma peakoosoleku Tamsalu loski
Rahvaraamatukogu Selts. Koosoleku, milline P 1 av e t s'i, 38. a. vana, Shponkova külast,
Voiakovitski vallast, Kraßnogvardeiski ra Noor LEHM VAHETADA tõõkõlvuliku hobu
algab kell 11.00 hommikul, päevakorras on joonist.
se vastu. Lähemaid teateid A. Haljak, Pai
koosoleku rakendus, 1941-1944. a. aruanded,
gSamaaegselt määrati Ameti juhataja kohus

meloodia (hpl.) 15.30 Perenaistele. 16.00 Muu T 944. a. eelarve, valimised põhikirja järgi ja

Kuldnokad, liblikad, lõokesed
väljas
Neil päevil võis mitmel pool Valgamaal
näha kuldnokk! ja lõokesi rõõmsalt ringi len

täitmise üle. Metsatöökohuslased, kes
põhjendamatult oma kohuste täitmisest
kõrvale hoiavad, langevad karistuse
alla.
Raiekohustuse korralikult täitnud
linlased saavad vastavalt Metsade Kesk
valitsuse sellekohasele määrusele samu
hüvitusi, mis raietöölised-metsatöõlised
maakondades.
Töökohustuse korraliku täitmise eest
on nähtud ette preemiapunkte, mille
järgi saab osta mitmesuguseid» kaupu.
Paljud asutused ja käitised, samuti
üksikisikud hankisid endile möödunud
suvekuudel küttematerjaii isevarustuse
teel, töötades üsna suurel hulgal metsa

Elektrivoolu puudumise tõtta neljapäe
sika pärastlõunaks (Ringhäälingu ajaviiteor läbirääkimised.
kester Leo Tautsi juhatusel). Vaheajal kell Rakke algkooli hoolekogu kokku val ja reedel, mistõttu trükikojas tõõ sei
16.45 Päevauudised. 17.00 Päevauudised ja
Pühapäeval, 30. jaanuaril algusega kell sis, oleme sunnitud toimetusest mitteolene
saatekava ülevaade saksa keeles. 18.00 Vest 13.00 peab Rakke 6-kl. algkooli lastevanema valt andma „Järva Teataja" käesoleva
lus raamatukapi juures (45): Mats Mõtslane te hoolekogu oma koosoleku. Koosolekul, numbri 2-küljeiisena. Samal põhjusel jääb
kirjanik-rahvavalgustaja. (Tema 60. sünni milline on kokku kutsutud kooli ruumesse, käesoleva numbriga lisandamata ka „Järva
päeva puhul). Käsikiri: Marta Sillaots. esineb kõnega koolijuhataja Ang. Kikas Teataja" 1944. a. seinakalender ning osa
18.20 Väike balletimuusika (hpl.) 18.Š0 Aja teemil .Vanemate kaasabi õpilaste teadmis materjale peab jääma paratamatult ootama
kaja ja saatekava ülevaade. 19.00 Tallinna te tõstmisel." Edasi on koosoleku päevakor järge kuigi nad seetõttu vananevad .Ka ilmub
Kontserdid 1943/44. Ringhäälingu erikontsert. ras esindajate valimine kooli hoolekogusse käesolev number 1-päevase hilinemisega.
Toimetus.
Dresdeni (riigiooperi kammerlauljanna Mar- ja õppenõukogusse ning läbirääkimised.

de Mäeküla.

Paide Munaöhisus vajab TRANSPORTTÖÖ
LIST ja HAUDEJAAMALE NAIS JUHATAJAT.
Läbirääkida Paide Mnnaühisnses. Tööle mää
ramine Tööameti kaudu.
Normikõlbullk HOBUNE vahetada töö kõl
buliku hobusega, mis toodad normiks. Tea
teid saab Paides, Pärna tn. 70—11.

JÄRVA TEATAJA Nr. 12.
Laupäeval, W. jaanuaril 1944. Lhk. 2.

