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Purustati mitu nõukogude kütidiviisi

ia soomuskorpust
Uputati 5 kaubalaeva, 10 hävitajat ja saatesõidukit ning 3 maabumislaeva. Ilmjärve ja
Soome lähe vahel jätkuvad rasked tõrjevõltlused alanematu ägedusega
Pripeti ja Beresina vahel tõrjuti ka eile mlse läbi tekkis üksikutes maakohtades
Ffihreri peakorterist, 31. jaan. Sõjajõu
dude ülemjuhatus teatab: Edela pool Dnjep kõik nõukogude läbimurrukatsed vihaste» kahjusid ja vähemaid kaotusi elanikkonna
ropetrovskit alustasid nõukogud hulga kü võitlustes tagasi, üksikud kohalikud sisse hulgas. Vaatamata rasketele tõrjetingimns
tele tulistati ägedates õhuvõitiustes alla
tidiviisidega, soomusjõudude ia lahinguisu murrud riivistati.
Ilmjärve ja Soome lahe vahel suutsid 26 vaenlase lennukit, enamikus 4-mootor
nukite toetusel, lünnakut. Välja arvatud
üks sissemurd, mille vastu on käimas vas nõukogud hoolimata meie vägede kohali lised pommilennukid. Pühapäeva õhtul rün
turünnak, tõrjuti vaenlane kõrgete kaotus kust tõrjeedust võita paljudes lõikudes dasid briti terroripoinmilennukld laialdasi
juurde uut pinda. Rasked tõrjevõitiused riigi pealinna piirkondi, mille läbi tekkis
tega tagasi.
Kuna loode pool Kirovogradi tõrjuti ta selles ruumis jätkuvad alanematu ägeduse raskeid kahjusid elamukvartaiites, kultuu
gasi arvukad vaenlase rünnakud, kestavad ga. Allohvitser Herbert Müller ühes raskes riliste hoonete, sotsiaalsete seadeldiste ja
edela pool Tsherkassõfd ja edela pool Be tankiüksuses hävitas oma .Tiigriga" 25 avalikkude hoonete hulgas. Elanikkond ühelt manöövrilt läänes. Tegemist on vaenlase langevarjurite oletatava sissetungiga
Otsekohe piiratakse need sisse ja hävitatakse. (PK.-sõjakirj. Werner. Wb.)
kandis kaotusi. 44 vaenlase pommiiennukit
laja Zerkovi rasked võitlused pealetungiva nõukogude tanki.
Lõuna-Itaalias alustas vaenlane Nettuno hävitati seniste teadete kohaselt. Üksikud
te vaenlase võitlusfiksuatega. Meie soomus
jõudude rünnakud põhjustasid bolshevik sillapealt tugevate jalaväe- ja soomusjõu häirelennukid heitsid pomme ka Läänekudele raskeid kaotusi.
dudega rünnakut põhja ja kirde suunas. Saksamaal.
Surve Argentiinale püsib
Vaenlase järelveoliiktust, eriti üht Põh
Rünnakvõitlustes ruumis lõuna pool Ühtlasi tugevdas ta ka lõunarindel oma
Pogrebishtshet 24.-80. jaan. purustasid meie rünnakuid, eriti Mintumo-Cassino ruumis, ja-Jäämeres Murmani suunas liikuvat kon
USA ja Briti nõuavad temalt veel teisi samme teljeriikide vastu
vied Ja relva 88 üksused soomusjõudude suure ägeduseni. Nende vaenlase jõupingu void, rünnati hea eduga meie allveltgevade
kindrali Huberi juhtimisel mõjuvalt toeta tuste tulemused olid vähesed, seda suure poolt. Uputati 5 laeva 32.000 brt., 10 hävi
Vigo, 29. 1. (DNB) Teade sellest, et vaid Washington kavatseb oma mõju seal
ja saatesõidukit, samuti ka 8 maabu Anglo-Ameerika
tud õhujõudude üksuste poolt, üle 10 nõu mad aga tema kaotused. Hulk sissemurde tajat
survel on Argentiina kat säilitada ka pärast sõda. „Bund* kirjutab,
mislaeva.
Tulistati
alla
3
lennukit.
Tuleb
kogude kütidiviisl ja mitu soomuskorpust. meie peavõitiusliini kõrvaldati otsustavate
kestanud
diplomaatlikud
suhted teljerüki et liitlaste diplomaatia töötas Buenos Aire
Bolshevikud kaotasid sel ajavahemikul 6500 vastulöökidega, teistes kohtades veel või arvestada veel teistegi hävitajate kadutna dega, võeti Ühendriikides ja Inglismaal rahul ses võrdlemisi drastiliste abinõudega. Ar
vangi ja. üle 8000 surnu. Saagiks saadi ja deldakse. Meie väed võtsid üle 900 vangi. minekuga, milliste uppumist aga ei saadud dustundega vastu. Kuid samal ajal gentiina valitsuse samm ei toimunud vaba
Õhurünnakud lennuväljadele Ülem-Itaa jälgida.
hävitati 700 tanki ja rünnakkaburit, 680
püütakse Argentiina valitsusele teha selgeks, tahtlikult, sest tal tuli kahest pahest valida
kahurit, 340 tankipüssi, mitusada jõuvank lias maksid meie vaenlasele 18 lennukit,
et selles suhete katkestamises nähakse vaid see, mis talle vähemana näis.
rit, samuti arvukalt muid relvi ja muud mis alla tulistati meie jahilendurite ja õhu
Soome sõjateade
esimest sammu, millele peavad järgnema
Ka Jaapani seisukohavõtus suhete kat
aõjamaterjali. Westfaali 16. soomosdlviis tõrje poolt.
Helsingist, 31. jaan. (DNB) Maarin teised. Nii teatab Reuter Washingtonist, kestamise üle rõhutatakse, et Argentiina va
30. jaan. ennelõunal tungisid põhja netet
kindralmajor Baeki juhtimisel ja üks ttlem
harilikku luuretegevust. Teistelt rinne diplomaatlikud ringkonnad olevat rõhutanud, litsusel ei jäänud anglo-ameeriklaste vägi
leitnant Laeks juhtimisel olev soomusrüge ameerika pommilennukid kuni Braun teit pole midagi teatada.
et Argentiina! tuleks «ühendatud rinde ees" välispoliitika surve tõttu teist võimalust
sahvreig-Magdeburgi
ruumini.
Pommiheitnoent paistsid seejuures eriti silma.
kapituleeruda. Washingtonis loodetavat, et kui alistuda.
Argentiina teostab need rohked ülesanded,
Nagu Saksa välisminister von Ribben
Itaalias vangistati reetureid
Rooma, 29. 1. (DNB) Vangistati Itaalia millede kohta ta kaks aastat tagasi Rio de trop oma seletuses Argentiina sammu kohta
Lõuna pool Pogrebishtshet piirati
endise sõjaväe kindraleid ja admirale. Nen Janeiros toimunud Pan Ameerika konverent rõhutas, on Jnglisraaa selle diplomaatliku
de süüdistuseks on, et nad oma käitumise sil andis oma nõusoleku. «Exchange Tele akti puhul tõeliseks kaotajaks pooleks.
ga pärast vaherahu väljakuulutamist Badog graph" ütleb ühes teates täiesti avalikult, et Seda kinnitab ka šveitsi ajaleht *Tat*, kes
sisse tugevad vaenlase jõud
lie poolt aitasid kaasa Itaalia maa- ja mere liitlased ootavad rohkem kui vormilist suhe seletab, et Berliin kaotab küll ühe suur
väe reetmisele. Vangistatute hulgas on kind te katkestamist, enne kui nad suudavad saatkonna, kuid Inglismaa seevastu saab
Ilmjärve ja Soome lahe vahel kestavad rasked, võitlused. Uputati ralid
Argentiinas tõelise kaotuse. Ühendriigid on
Roboti, Vereoleino, Garibaldi, Viechie veenduda Ramirezi valitsuse heas tahtes.
vaenlase kävitaja ja kaks veolaeva
„New York Tiraesi" kommentaaris an ainsad, kes sellest Argentiina sammust kasu
relli, Rossi, ja admiralid Ciampione, Pavesi
takse selgesti mõista, et Washington ei või cmvad. Inglismaa muutub seega Argentiinas
Führerl peakorterist, 30. jaan. Sõjajõu San Eliat tugeva kahuritule ettevalmistuse ja Leonardi.
: vat leppida ainult suhete katkestamisega Ühendriikide sabassörkijaks ja on sunnitud
dude ülemjuhatus teatab:
järele laial rindel uuesti rünnakut. Raske
teljeriikidega, sest noodi saatmine Berliini lahkuma oma viimastest positsioonidest
Streigid Austraalias
Loode pool Kirovogradi, edela pool tes vahelduvates võitlustes läks kaduma
ei muutvat olukorras tegelikult mitte midagi. Lõuna-Ameerika mandril jänki-imperialismi
Teberkaseõit ja ruumis ida ja edela pooi Monte Juga, vallutati aga vihastes IHhivõit
Lissabonist, 29. 1. Mustaks päevaks
Kõigest nähtub, et Argentiina valitsust kasuks.
Belaja Zerkovi seisavad meie väed raskes lustes meie vägede poolt uuesti. Teistes Briti impeeriumi ideele oli nn. Austraalia ei oota just rõõmupäevad, kui ta nüüd asus
tõrjevõitluses tugevate vaenlase jalaväe- ja rindelõikudes tõrjuti vaenlane tugevates päev, mille puhul seal pühitseti esimeste Ühendriikide sõiduvette. Londoni ja Washing
Otsus tõi valitsuskriisi
soomusjõudndega. Kuna bolsbevikkudel õn võitlustes veriselt tagasi.
inglise asunikkude saabumist sellele konti toni surve ei rauge seetõttu põrmugi.
Nettuno
sillapeal
jätkas
vaenlane
ka
eile
nestus ainult' mõningates lõikudes sisse
V ig o, 29. 1. (DNB) Seoses Argentiina
Ka Šveitsi ajalehed käsitlevad Argentii
nendile. Kogu Sydney liiklusvõrk oma 7000
diplomaatlike suhete katkestamisega teatab
murda, nurjusid nende rünnakud mujal ootamistaktlkat, rünnates ainult ühes kohas töölisega seisis sel päeval. Samuti jätkuvad na äsjast sammu.
rindel kõrgete kaotustega vaenlasele.
pataljoni tugevusega, kuid tagajärjetult. streigid Uuß-Lõana-Walesi 21 söekaevan
„Neue Züricher Zeitung" kir jutab, et liit Reuter Argentiina kohurainistri, siseminist
Meie vasturünnakute jooksul ruumis lõu Omapoolsete edukate luureüriluste puhul duses.
lased ei jätnud viimasel ajal ühtki juhust ri ja põllumajandusministri tagasiastumisest
na pool Pogrebishtshet piirati sisse tugevad võeti vange. Õhujõud ründasid 29. jaanuaril
Pealeselle on veel kolm kõrgemat amet
Peaminister Gurtin kuulutas välja strei kasutamata, et Argentiinat isoleerimise kah
vaenlase jõud. Nad lähevad korduvate ker Nettuno ees vaenlase laevu ja uputasid ühe kivate mäetööliste kriminaalkorras karista jusid tunda lasta.
nikku järgnenud ministrite eeskujule.
gendusrüDnakute ja läbimurru katsete tõrju hävitaja ning kaks veolaeva kokku 14.000 brt. mise.. Ta kartis, et nad kahjustavad Aust
Sellest valitsuse kriisist võib järeldada, et
«Corriere de Geneveve* seletab, et
Vigastati veel nelja veolaeva 28.000 brt. ja raalia sõjapanust, asetades enda huvid kõr Ühendriikide poliitika Argentiina suhtes ei Ramirezi kabinetis ei valitsenud üksmeel
mise järele vastu hävingule.
üht
dessantlaeva.
Meie soomuejõudude uute rünnakutega
gemale rahvuse huvidest.
taha tõenäoliselt piirduda ainult sõjaajaga, suhete katkestamise asjus teljeriikidega.
Sellega on saksa õhujõud uputanud
lääne pool Polonojet vallutati tagasi rida
On vägagi kahtlane, et Argetiina rahvas
asulaid. Vaenlane kandis ka siin kõrgeid 22. jaan. saadik võitluses vaenlase dessant
oma valitsuse sammu heaks kiidab. Nii kirju
kaotusi.
laevastikuga 5 hävitajat, 5 veolaeva 27.000 brt.
tabžveitsi aj «leht „Band", et Ramirez ei või
Dessantlaevad pommirahe all
Neis võitlustes leidis oma diviisi eesot ja 7 dessantlaeva 14.000 tirt. Vigastati 3
vat toetuda Argentiina parlamendi otsusele
sas kangelassurma Fübreri poolt alles mõne ristlejat 6 hävitajat, 41 veolaeva 201.000 brt.
ja peab seetõttu enne tõendama, kas ta tegut
Vaenlane
Anzio
all
kaotanud
juba
200.000
brt
päeva eest kõrgeima vahvuseaumärgiga aus ja 19 dessantsõidukit. Tuleb arvestada osa
seb riigi sisemise rahu huvides. „Berner
tatud kindralmajor Schnllz, ühe soomusdi nendest laevadest kadumarainekoga.
Berliin, 29. 1. (DNB). 27. jaanuaril ja ööl 1 8 Raskevõltluslenuukid astusid ööl vastu Tagwacht" juhib tähelepana sellele, et suur
Ühe saksa konvoi julgestussõidukid tõr vastu 28. jaanuari häiriti Saksa lahingulen 28. jaanuari uuesti raskete pommikoormate osa Argentiina rahvast on praegugi saksa
viisi komandör. Temaga kaotas armee ühe
oma parimaid ohvitsere, soomusjõnd aga jusid Kanalis tagasi rea tagajärjetuid briti nukite poolt korduvalt inglaste desaandiope ga võitlusse Inglise transportiaevastiku vas sõbralik.
eeskujuliku komandöri.
kiirpaatide rünnakuid, seejuures ratsiooni Anzio juures, Kogu pfieva ründa tu. Nagu sõjajõudude ülemjuhatus teatab,
Ruumis lääne pool Nowograd-Wolõnskft üha paadi põlema.
N. Liidu faävitusplaan Soome
sid Saksa lahinguiennakid hoolimata vaen lülitati neil rüüna kuil kuus transportlaeva
Põbja-Ameerika pommiiennukite üksused lase jahilennukite ja õhutõrje ägedast tulest kogumahuga 84.000 brt edaspidistest operat
elavnes võitlnstegevns uuesti. Bolshevikku
suhtes
de rünnakud tõrjuti.
teostasid 29. jaan. terrori rünnaku Frank laevakoondusl lahes, materjali- ja laskemoo sioonidest välja, kusjuures vaenlase varus
Pripeti ja Berezina vahel nurjusid kõik (urdile Maini ääres. Hulgalise miinide, naladusid, vägede ja sõidukite väljalaadi tustounaail kogukaotus hakkab lähenema
Stokholm. „United Press* teatab
nõukogude katsed laiendada üht viimaste lõhke- ja süütepommide allaheitmise läbi mist Anzio sadamapiirkonnas. Madallennul 200.000 tonnile. Täiendavalt 26. jaanuaril .Dagens Nyheteri* kanda Moskvast, et Nõu
võitiuspäevade sissemurde.
tekkis raskeid kahjusid ja tulekahjusid mit allaheidetud pommid tekitasid sadamas tu teatatud laevakaotustele tehti luurelennukite kogude Liidu võida korral idarindel Moskva
Põhja pool Nevelit varisesid bolshevik metes linnaosades, eriti siselinnas, kusjuu likahjusid ja plahvatusi. Katsel meie lendu poolt kindlaks, et vigastatud kaubalaeva ei võta kuulda ühtegi vahendamispakkumist
kede kohalikud rünnakud kokku. Novo So res hävis asendamatuid kultuurimälestus reid nende eesmärkidest eemale tõrjuda dest on vaheajal veel üks 3000-tonniline Soome tuleviku suhtes. Nõukogud olevat
koini kl juures tõmmati esileulatuv rinde märke. Elanikkonnal oli kaotusi. Seniste tulistati kolm Inglise lennukit alla.
aurik ja kaks dessantlaeva põhja vajunud. otsustanud Soome purustada. Kuulates mõnd
kaar tagasi unele ettevalmistatud positsi teadete kohaselt tulistati siin ja vallutatud
Madrid, 29. 1. (DNB) Teatatakse, et Gib nõukogude venelast sel teemal kõnelemas,
oonile.
läänealade! 61 vaenlase lennukit, enamikus
raltari sadamasse on jõudnud kaks suurt jääb kindel veendumus, et see ettevõte ta
Ilmjärve ja Soome lahe vahel tõrjusid 4-mootoriliaed pommilennukid, alla. Üksi
BrlU hospidallaeva. Nende ülesandeks ole hetakse teostada suurima põhjalikkusega.
meie väed paljudes kohtades tagasi tuge kud briti häirelennukid heitsid möödunud
vat haavatuid Itaalia rindelt ja Nettnno sil
vad vaenlase rünnakud. Seejuures on käi ööl pomme Lääne-Saksa aladele.
lapeast ära viia.
Nurjatu vale
mas rasked võitlused lääne ja lõuna suunas
Tugevad saksa õhujõudude üksused rün
Gibraltari
lehed
kirjutavad,
et
Anglodasid eilse päeva hilistel õhtutundidel uuesti
ründavate vaenlastega.
.*"! Helsingi, 29. 1. (DNB) „Ajan suunta"
Ameerika sõjaväevõimude poolt on arhitekt käsitleb
Lõuna Itaalia rindel alustas vaenlane Londonit. Linna piirkonnas märgati suuri
oma juhtkirjas uut enamlaste vii
Bubertile
tehtud'
ülesandeks
rajada
Alek
Hispaania riiklik teataja avaldas lau sandria ja Tripolise vahel seitse suurt sõ det Katõni kohta, nagu oleksid just Saksa
lilnturno-Castelforte lõigus ja loode pool tulekahjusid ja plahvatusi.
päeval üleskutse endistele idarinde vabataht
mõrvanud seal maetud poola ohvitse
ning Tunise ja Aižiiri vahel väed
likkudele, registreerida end hispaania poilt durikalmiatut
rid.
Ajaleht
kirjutab, et Soomes tuntakse
kümme
kalmistut.
seiüksustesse astumiseks.
väga hästi Kremli võimumeeste valelikkust
Rasked võitlused kogu idarindel
Cardoba (Hispaanias) lähedases asulas
ja verejanu ja siin ei lasta end niisuguste
Hingematvalt ilus mees
Dona MeDcias juhtus möödunud reede va
väidetega segadusse viia. Kõige tipuks on
Leningradi rindel seni hävitatud 510 Nõukogude tanki. Saksa vastu rahommikul maavärisemine, mis oli seotud
Genf. DNB. „New York Daily News" aga, et Inglismaa laseb end mõjutada levi
järsu temperatuuritõusuga. Maavärisemine, toob eelseisvalks presidendivalimiseks mär tama niisugusied valesid Katõni mhssihau
rünnakute edu lõunalõigus
mis kestis 15 sekundit, põhjustas ainelisi kimisväärseid lisaandmeid. Kuna naisvalijad dade kohta.
Ftthreri peakorterist, 29. jaanuaril. Sõja
Lõuna Itaalia rinde läänelõigns ründas kahjusid. Hulk inimesi sai haavata.
järgmisi! valimisil mängivad suurt osa, ar
Selleks on vaja enamlastele omast jultu
jõudude ülemjuhatus teatab:
vaenlane Castelfortest kirde pool pärast äge
Kreeka vabatahtlikkude üksus „Leo vab leht, et vabariiklikul kanditaadil Tow must, et hoolimata kõigest, kogu maailma
Kertši juures ja edela pool Tšerkassõld dat suurtükitule ettevalmistust. Raskeis va nidas" on ajaloost tnntnd Sparta piirkonnas Deweyl, kes on „hingematvalt ilus mees", avalikkuse ees toodud materjalist üha uues
tõrjuti tugevad vaenlase rünnakud. Ühes heldusrikkais võitlusis õnnestus tal võtta valmis alustama koos teiste kreeka vaba on kõige rohkem väljavaateid edu saavuta ti väita, et sakslased olevat süüdi Katõni
aiaseraurrukohas võideldakse veel vihaselt. oma valdusse Monte Rotondo. Korduvad tahtlikkude üksustega võitlust kommunist miseks, Esindajatekoja liige Walter Lynch mõrvas. Kuid enamlastel ei õnnesta ajaloo
Kuna Ida pool Belaja Tserkovit tõrjuti rünnakud kaugemal kirde pool ja S. Elia likkude jõukude vastu.
märkis juba irooniliselt, et presidendivali liselt kaljukindlaks tehtud süüd sellise nur
„Jaapanlased hoiavad oma suuremaid mised kujunevad iludusvõistluseks. Leht jata valega oma õlgadelt maha veeretada.
tugevamad vaenlase rünnakud, on kagn lõigus tõrjuti tagasi suurte kaotustega vaen
pool linna käimas rasked võitlused peale lasele. Ka mitmed rünnakud, mis vaenlane iaevaüksusi hoolega varjul ja varitsevad juhib veel tähelepanu sellele, et Dewey tah
tungivate vaenlase võitlnsgruppidega.
võttis tankide toetusel ette Nettuno silla võimalust tugevaks löögiks liitlaste õhu- ja tis algul saada ooperinäitlejaks. Ou võima
merejõudude vastu Vaikses ookeanis," sele lik, et ta laulab endale tee Valgesse Majja.
Tänane kontsert-aktus jääb
Lõuna pool Pogreb šlšet oli meie rünna peast, jäid tagajärjetuiks.
kuil hea edu. Tugevamad vaenlase jõud
Aozio all ründasid Saksa lahingulennukid tas USA aseadmiral Hardison, pöördudes
pidamata
hävitati ja ühe armeekorpuse piirkonnas hä vaenlase transportlaevastikkn, samuti vaen viiekuise teenistusperioodi järele Vaiksel
Naised mäetööstustes
Teatavasti pidi iäoa Paide Rahvamajas
vitati või saadi saagiks 73 Nõukogude tanki lase uusi väljalaadimist Neli kaubalaeva ookeanil kodumaale tagasi.
Stokhol raist, 29. 1. (DNB) Iseloo
ja 64 kahurit.
kokku 14.000 brt ja kolm suuremat dessaat
Valge-Venes organiseeritakse bolshe mustav plntokraatlikule süsteemile India toi tuuma kontsert-aktus, kus kõnega pidi
Obevjäger Buiz ühes küttide rügemendis laeva said osalt raskesti vigastada, sadama vistlikkqde jõukude vastu ,omakaitse-küla suhtes oli hiljuti Briti ladia-ministri Aru esinema Rihvakasvatuse Peavalitsuse juha
hävitas siin 26. jaanuaril oma kahuriga 10 sead meile ja dessantpaatide kogumistele sid". Nende külade talupojad saavad saksa ery seletus naiste tööpanuse kohta India taja B. Maret. Naga meile nüüd vaatavalt
vaenlase tanki.
sooritati täistabamusi.
võimudelt vajalikke relvi ja varustust.
p.>o t teatatakse, jääb koniHert-aktus ette
mäetööstustes. Kuna India söatoodang ei tulnud
Bulgaaria asuteb Helsingisse oma saat
29. jaanuari varahommikul jätkasid Briti
tehniliste takistuste tõttu pidamata.
Lääae pool Polpnnojet paiskas üks soo
suuda
rahuldada
Inglise
nõudeid,
kaotati
inusdiviis edasitunginud enamlased vastu terrorilennukid oma raskeid rünnakuid Sak konna. Esimene Bulgaaria saadik Joweff määrus, mis keelas naiste tööjõu kasuta
rünnakul tagasi ja vallutas tagasi ühe täht samaa pealinnale. Rohked vaenlase lennu jõuab Soome tuleval nädalal. Senini esindas mise mätööstustes.
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kid heitsid pilvede kaitse all suure arvu Bulgaaria! Soomes asjadeajaja Stokholrais.
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peamiselt elamutelinnajagusid, kirikuid, haig üle 17 tonni toiduaineid. Seejuures väljen
koolilapsele algavad Bei nädalal
Loode pool Ilmjärve ja ruumis lõuna laid ja kultuuripaiku. Elanikkonnal oli kao dati soovi, et suurem osa sellegt saadetisest New-Yorgi
Barcelonaat, 25. 1. (DNB). Kataloorais esialgu kestavad 8 päeva.
pool Leningradi seisavad meie diviisid en tusi. Olemasolevail mittetäielikel andmeil läks Põhja-Soome puudustkannatavatele „söepühad",
pealinn Barcelona, mis viimase Hispaa
Nagu Londoni ajaleht „Daily Sketch" kuu Dia
lastele.
diselt raskeis tõrjevõitlusis kangelt ülekaa tulistati alla 43 vaenlase lennukit.
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Ööl vastu 28. jaanuari allatulistatud vaen
lukate vaenlase jõududega. Meie liinide plaa
24 USA lennukit ründasid 23. jaanu takistab koolimajade kütmist. Majapidarais Fr.-iuco vägede poolt punasest terrorist,
nikindlal tahapoole nihutamisel loobuti lase lennukite arv on tõusnud 32-nl, seega aril Hongkongi lennuvälja. Neli neist tulis tele
kolmapäeval oma rahvusliku His
antakse sütt ainult siis, kui arstid tõen pühitses
kaotas vaenlane oma kahe viimase rünnaku tati jaapani mereväelendurlte poult alla õhu
Loas no ja Gatšina asulaist.
paaniaga liitumise 5. aastapäeva. Sel puhul
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Talvelahingn algusest peale Leningradi puhul Berliinile vähimalt 75 neljamootori võitlustes Hongkongi kohal.
korraldatud sõjaväe ja falangi Üksuste pa
Hispaania kriminaalpolitseil õnnestus
ees on selles rindelõigus hävitatud olemas iist pommituslennukit.
raadi võttis vastu kataloonia sõjaväering
olevail andmeil 510 vaenlase tanki. 126. Rei
Pealeselle tulistati okupeeritud läänepiir vangistada kardetavat bolshevistlikku tege
konna u!em, Alcazari kangelaslik kaitsja
ni-Veslfaali jalaväediviis kolonel Fischeri kondade kohal veel üheksa lennukit alla.
last Aotonio Garrigosa Perellot. Vangistatu
Tänase lehega on kõigil „Järva Teataja" aindral Moacardo. Elanikkond osutas sel
Saksa lennukid ründasid möödunud ööl sooritas omal ajal Kataloonia punase miilitsa teliijail ja üksiknumbrite ostjail tasuta kaa puhul, samuti ka rahvapidultustel, suurt
juhtimisel paistis neis võitlusis eriti silma.
Idarindel hävitati eile ühtekokku 223 eesmärke Kagu-Inglismaal.
juhina hulga mõrvu katoliku preestrite, mun sas „Järva Teataja" 1944. a. värvitrükis vaimustust. Hispaania töõrinne korraldas
vaenlase tanki.
kade ja nunnade kallal.
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rea tasuta etendusi kinode» ja teatrites.

Eesti ttHtobiliseeritu"
Leningradi piiramisrõngas

Sinepi kasvupind tä
navu laiendamisele
Käesoleva aasta külviplaani on
meil võetud ka sinepikasvatus. Ülevaa
tega selle taime tähtsusest esines möö- «
dunud kolmapäeval viie maakonna poi
lumajanduskonsulentide nõupidamisel
E. Prommer.
Ettekandest selgus, et väärtuslike
maks osaks sinepi kasvatuse juures on
seemnetest saadav toiduõli, mis on hin
natavaks lisandiks puudu väile rasvaine
le. Selles mõttes ei saa alahinnata si
nepikasvatuse majanduslikku tähtsust
ka pärast sõda. Sinepit on Eestis kas
vatatud juba sõja eelaastail ja tulemu
sed sel aial olid head. Jõgeva seemne
kasvanduse 6 aastaste katsete tulemu
sed näitasid, et hektaarilt saadi —
2034 kg seemneid, kusjuures keskmi
seks saagiks oli 1390 kg hektaarilt.
Sinepi külviaeg on üsna varane,
hiljemalt aprilli lõpul ja 15. mai vahel.
Sinepit kasvatati meil möödunud aastal
peamiselt Lõuna-Eestis, kuid käesoleval
aastal on kavatsus selle kasvupinda tun
duvalt suurendada. Sinepi kasvatuse
kohtadeks jääksid peamiselt Viru-, Jär
va-, Pärnu-, Viljandi-, Tartu-, Valga-.
Võru- ja Petserimaa.
Iga sinepikasvataja saab iga äraan
tud 100 kg seemnete eest peale hinna
veel 10 preemiapunkti ja õiguse osta
15 kg loomasöödakooke, 0,5 kg sinepi
õli ja 1 kg sinepipulbrit. Line pikas va
tajad saavad külviks vajalikke seem
neid ja väetist Rotermanni te
haste teravilja kokkuostupunktidest
Jaoskonnakonsulentidele ja vallavane
matele saadetakse välja lendlehed si
nepikasvatuse vastu huvi tundvate
põllupidajate tarvis.

Pääsmine hukkuvalt p Eesti rannalt". Õuduspäevad
nälgivas Leningradis
. Hiljuti Jõudis Iftbl sõjarinde kodumaale
Lõpuks tekkis selle plangu juure,
tagasi Tallinna elanik E. 11., kes 1941. a.
mille
küljes rippusin, veel teine „mo
•uvei vildi Nõukogude Liitu viimase mo
bilisatsiooniga". Oma elamustest jutustab biliseeritu" „Eestirannalt<l, ja nüüd oo
mees:
tasime juba kahekesi päästmist.
„Mmd käsutati hipodroomi „mobili
Kui olime niiviisi vees viibinud ju
-Batsiooni"-punkti 22. augustil. Sel ajal ba tublisti üle kolme tunni ja viimseni
oli juba selgesti kuulda üha lähenevat külmunud, tuli lõpuks mingi puksiir
suurtükimürinat, mispärast hellitasin ja hakkas vees ujuvaid mehi välja
lootusi, et meid ei suudetagi enam ära korjama. Neid kogunes sinna kümme
viia ja nii pääseme oma kodulinnas kond, kusjuures suur osa oli vaid
sakslaste poole. Kui siis sama päeva spordipükste ja trikoo väel. Niiviisi,
Õhtul meid edasi viidi Vabriku tänava
külmast lõdisevaina, toimetati meid
Leningradi, kus meid paigutati min
koolimajja, mispuhul politrukid kinni
gisse tühja laoruumi.
tasid, et sealt meid enam niipea edasi
ei viida ja võime rahulikult hommikuks Seal hankisid mitmed poolpaljad mehed Inglise, USA ja Badoglio lipud tenvivad sõjasaagina saksa allveelaevadel. Egeuse me
puhul saadi saagiks arvukalt materjali, relvi, laskemoona
kohvi järele tellida, siis rahustas see endile ümber vanad kotiräbalad, kuna res teostatud operatsioonide
ja varustust. (PK.-sõjakirjas. Böttger Wb)
alles mitu päeva hiljem toodi meile ke
meid veelgi.
ka vanu ärakulunud riideese
Ometi läks kõik teisiti. Vaevalt kaks hakatteks
meid.
Täiendav juhend arstide tasumäärade
tundi Mrast seda, kui olime asunud
Olime
seal
umbes
kolm
nädalat,
siis
koolimajja, käsutati meid välja rivisse.
kohta
Nüüd läks teekond otsejoones sadamas viidi meid Laadoga ääre kindlustusloö
se, kus kai ääres seisis „Eestirand". dele, kus raiusime puid, kangutasime
Eesti hindadedirektori poolt on avalda eest. Igasugune tasu arvestamine läbisõide
Seal anti ka kohe käsk laevale ronida. kive ja käru lasime mulda.
tud teine teostamisjuhend arstide ja ham tud kilomeetritelt on lubamatu.
Üldse
kogunes
sinna
umbes
1000
baarstide üldise tasumäärade määruse koh
Kui arst kasutab oma isiklikku liiklus
See langetas juba tunduvalt meie mee
ta
Eesti
kindralkomissari-piirkonnas.
mehe
ümber
Eestist
„mobiliseerituid'\
vahendit,
võib ta sõidukulude katteks arves
leolu. Parata polnud ometi midagi, tuli
Jnhendi kohaselt loetakse eriarstide tada igalt toppeikilomeetrilt autoga sõidul 36
alluda relvastatud politrukkide korral Kui algul sai veel kuidagi rahuldavalt mõiste alla kuuluvaks ka hambaarstid, kes pn, mootoratta puhul 30 penni, hobusõiduki
toitu, siis hakkas olukord ses suhtes on Terviehoinkoja poolt eriti kvalifitseeri puhul 30 penni ja jalgratta kasutamisel 12
dusele.
õige
kiiresti muutuma räbalaks. Sel tud hamba ja soohaiguste eriarstideks. La penni. Sõidukulusid võib arvestada vaid ju
Keskõõ paiku olid mehed juba kõik
eriarsti nime tarvitamiseks antakse kir hul, kui haige elukoht asetseb arsti omast
peal ja varsti seejärele viidi laev rei ajal asus Leningrad juba täiesti Saksa ba
jalikult Terviehoinkoja poolt. Luba loetakse enam kui 2 km kaugusel.
vägede
haardes
ja
linna
varustamist
dile. Seal olime kuni 24. augusti hom
kehtivaks väljaandmise kuupäevast arvates,
Tasukorralduse mõttes loetakse suuremaks
kui loas endas see ei ole määratud teisiti.
mikuni, mis ajaks kogunes karavani teostati veel lennukite abil.
haavaks need, mille õmblemiseks on tarvi
Võib
aga
juba
arvata,
kuivõrd
tule
Arstide
tasumääruses
liigitatud
üldtoi
Bunr hulk laevu. Laevakaravan alustas
10 või enam niiti või haavaklambrit.
te alla kuulub ka tasu kvalitatiivse tatud
Suurema
haava sidumise all tuleb mõista
liikumist Leningradi suunas kella 10 musrikas see sai olla! Kõiki haaras mingu
kohutav nälg. Need, kes käisid Lenin uriinianaiüüsi eest suhkru ja valgu peale. sidet, mis ulatub üle mitme suurema liig
paiku hommikul.
Eritoiminguliste
tasude
hulka
kuulub
ka
ese. Pea- ja kehasidemeid võib käsitleda
Kuna arvestasin juba laevale asudes, gradis, teadsid rääkida arvutuist laipa tasu eritoimingute juures vajaliku haige lä suurema haava sidemetena sel juhul, kni
dest
tänavail
ja
inimliha
söömisest
näl
bivaatuse,
arstliku
nõuande
ja
arstimite
et see võib miini otsa sattudes jälle
nende sidemete tegemine haigele on seo
kirjutamise eest.
tud eriliste raskustega; kips- ja püsiside
õhurünnaku läbi hukkuda, siis ronisin ja tagajärjel.
Sünnitusabi
andmisel
võib
sünnituse
Ei tea ühtki juhtumit, et meie seast
med ei kuulu selle mõiste alla ja neid tu
katlaruumi restidele, kust lootsin ker
juures
viibiv
arst
ajatasu
arvestada
iga
oleks mõni inimliha söönud, ja kui järgmise poole tunni eest ainult siis, kui leb arvestada eraldi.
gemini end laevahuku puhul päästa.
mõni seda tegigi, siis sedavõrd salaja, sünnitus kestab üle kahe tunni. Alla kahe
Pealegi olin end kodus varustanud et
teised sellest ei saanud teada. Küll tunni kestva sünnituse eest ei oie ajakulu
Avaldati määrus palgakorral
jalgrattakummidega, mille pärast täis
arvestamine lubatud.
aga
pumpamist sidusin ümber keha.
Kui
arst
kasutab
sõiduks
haige
juure
peeti alatasa jahti koerte Ja kassidele
duse kohta
Samal päeval kella 2 paiku algaski ja seda liha küpsetati siis tavaliselt ning tagasi liiklusvahendeid, võib ta nõuda
sõidukulude
tasumist
ainult
tariifipiiraste
lsevakaravanile õhurünnak ja peagi öösiti, kui kõik magasid, muldonni ah määrade ulatuses. Tuuakse arst haige juure
Hoolimata ajatasutöõde vanuse ast
langes ka üks pomm ~Eestiranna" judes,
Äsja ilmunud on aval
haige poolt antud liiklusvahendiga, tohib ta
ruumi.
Lõpp 4. Ihk.
nõuda hüvitust ainult sõiduks kulunud aja datud riigikomissari määrus tööliste mestikust saavad üle 18-aastased töö
tajad tükilöö korra! nende jõudlusele
üldise palgakorralduse kohta.
Sealt paiskus kohe välja tihedat suitsu
vastava tükilöö tasu. Noored alla 18
ja tolmu, mispärast sain mulje, et laev
Avaldatud määrus haarab ruumiliselt aasta vanuses saavad ühtlase tfikitöö
Uusi andmeid eestlastest N.-Liidus
on purustatud ja võib põhja minna.
Eesti, Läti ja Leedu kindralkomissari tasu 90% ulatuses tükitöö juhtrräärast
Ruttasin nüüd ühe lähemal asetseva
piirkonnad. Alade järgi kuuluvad selle Eesti, Läti ja Leedu kindralkomissari
ZEV-i uued nimekirjad sisaldavad andmeid 420 äraviidu kohta
päästepaadi juure, kus juba askeldas
alla kõik avaliku teenistuse ja rnajan
6—7 meest päästes lahti selle köisi.
ERÜ äraviidute ja tagasitoomise kes
Surmapõhjustena domineerivad jälle dusala asutused ja käitised, välja arva piirkonnad jaotatakse kahte tasupiir
konda.
Vilumatult ja suure ähmiga talitades kus ZEV on saanud uusi andmeid nälg ja mitmesugused haigused, samuti tud kodumajandus.
Esimesse neist kuuluvad Tallinna.
aga ei edenenud neil paadi allalaskmi Nõukogude Liidus surnud või seal näh ka endatapmiseci väijakannatamata olu
Isikuliselt kuuluvad avaldatud mää
ne kuigi libedalt. Viskasin nüüd palitu tud eestlaste kohta. Teated on saadud korra tõttu. Surnute hulgas on ka ko ruse alla kõik nimetatud asutuste ja Riia, Liibavi, Kaunase ja Vilno linn
ning teise kõik muud kohad.
ja pintsaku seljast ja hüppasin paati eestlastelt kellel õnnestus nõukogude loneliaukraadis ohvitsere.
käitiste omamaised teenistujad mõnin
legevusrühmade järgi kuuluvad jao
et seda oma raskusega kiiremini alla põrgust pääseda. Kuna viimased üle
Nähtute-nimestikud nr. 11 ja 12 too gate sellekohastes määrustes avaldatud
tusele:
lihtsad rneestetööd, mida saab
vad
kokku
365
nime,
seega
on
kRÜ
suruda. Mulle järgnes veel teisigi.
tulekud toimusid 26. detsembril, on
eranditega.
teostada ilma õppimiseta lühida juha
Siis aga juhtus säärane lugu, et üks seekordsed andmed pärit kõige hilise jälle võimaldanud äraviidute oinastele
Määruse üldeeskirjade kohaselt tuleb tuse järgi, samale nõudele vastavad
saada teateid 420 äraviidud eestlaste
paadi ots pääsis lahti ja langes otsapidi mast ajast.
põhimõtteliselt
kõik lööd tasuda jõud lihtsad naistetööd, väljaõpet vajavad
vette, kuna teine ots jäi õhku rippuma.
Olemasolevail andmeil Nõukogude saatuse kohta Nõukogude Liidus.
iustasu
põhimõttel.
AjatÖö tasu korras meeste- ja naisteiööd, valjaõpet vajavad
Liidus
surnud
eestlaste
kohta
koosta
Nähtute-nimestikus
on
andmeid
ka
Selle tagajärjel sulpsatasid kõik paadis
võivad
tulla
teostamisele
ainult säära raskemad rneestetööd, kutselise oskuse
olijad vette ja neile lisandusid veel tud nimestik nr. 10. sisaldab 64 vanemale sõjaväelaste, kunstitegeiaste,
sed
tööd,
mis
ei
oie
kohased
teostami vajadusega, väljaõpet vajavad raskema
need, kes olid taeva külge rippuvat nime, nende hulgas ka rohkesti Tallin sportlaste, meremeeste, laevakaptenite
seks
jõudlustasu
korras.
Tasumaksmise
liigilised raskemad naistetöod, meeste ja
nöörredelit pidi asunud paati ronima. nast pärit isikuid. Peale mobiliseeritute jne. kohta. Teateid on saadud mitte
Laeva külje all tekkis hetkeliselt suur ori enamlaste ohvritena oma elu jät ainult sõjaväeteenistuses viibivate, vaid kohta on määravad tasuphrkond vasta naiste oskustööd ning naiste ja meeste
sumin, pealegi mil laev kogu aja edasi nud ka laevamehi ja kajutiteenijaid ka kolhoosides tööl olevate ja Nõuko valt selle jaotusele, tegevus vastavalt raskemad oskustööd.
Vastavalt tegevusriihmadele on mää
liikus, võttes kursi lähema kalda poole. äraviidud eesti laevadelt.
gude tagalas viibivate eestlaste kohta. selle jaotusele ja vanuse alus.
ruses
avaldatud ka tasutabel.
Töötajad
paigutatakse
käitise
juha
Uued nimestikud on välja pandud
Vees olijad haarasid üksteisest kin
Edasi
on samas avaldatud veel õpi
taja
või
tema
asetäitja
poolt
vastavasse
ERÜ
Keskameti
majas
ZEV-i
otsiniia
ni, rebides nii kaaslasi alla, mille
Ilmus ajakiri „Eesti Noored*4
laste toetusrahade maksmise kord ja
tegevuarühma.
tagajärjel suur osa neist vajus ka
büroos,
Tallinnas
Aia
12,
mis
on
pub
Neil päevil ilmus müügile noorte ajakir
põhja.
Naised, kes teevad raskuse ja liigi raskus-lieatasud.
ja „Eesti Noored" esimene number, mis on likule avatud igal äripäeval ametiasu
Määrus jõustub alates selle tulumak
Minul'Õnnestas siiski eemale ujuda ja omale seadnud sihiks noorsoo ideaalide, hu tuste töötundidel.
kohaselt tavalist meeste tööd, saavad
lõpuks kinni haarata ka ühest juhusli vide süvendajana noorte ja noorte sõprade
Uued nimestikud on saadetud väl meestööjõududele vastava tasu. Samuti su ajavahemiku algusest, millesse lan
kaasa mõjuda praeguse võitlusvai japanemiseks ka ERÜ ringkoimaameti saavad naistetõöd tegevad mehed selle geb 5. november ,1943. a.
kust laineil kiikuvast plangutükist. See koostöös
mu
tõstmiseks
Sest praegune võitlus, mil
andis tunduvat toetust vee peal püsi leks ka eesti noored
töö eest ettenähtud tasu.
on annud oma oss, tes maakonnalinnades.
miseks.
kohustab igat noort esmajoones vaimseks
Kui siis „Eestiraudtt oli jõudnud ju valmisolekuks, areneda selleks rahvuskul
Nüüd vaatleme, kuidas on arenenut
tuurilise mõjuvõimu kandel.
Soldatist marssalini
ba eemale, ujus veepinnal lainete va
kindrali auaste. Kindrali tiitel, mis sö
Ajakirja esimene number sisaldab mit
javäeliee nimetusena esmakordselt tarvitat
hel mehi ja mitmesuguseid esemeid. mekesiseid kirjutisi noorte tegevusest, mis
Karl V ajal (1519—59), on üle võetud kiri
Ülevaade sõjaväeliste aukraadide algupärast
Ümberringi kajasid appihüüded, mis haarab möödunud aasta suveperioodil toi
kukeelesi. Kindral oli keskajal kogu kioost*
munud
laagreid,
rännakuid,
spordivõistlusi
hiljem kui pääsmise lootus juba kippus kui ka talvel teostatud üritusi mitmesugus
Oleme juba hakanud tegelema obavitse tenile vastavaks teenistuskraadiks Hau p t rielu joht ja on praegugi enamuses vaimu'
kaduma, muutusid meeletuks kisaks. tel noorte isetegevuse aladel. Ühtlasi on ridega ja vaatleme siis lähemalt ka nende ma n n (Haupt pea).
tikkudest ordudest ordu kõrgeim joht, nv
Kaubalaevastikus on kapten laeva juht, näiteks jesuiitide ja dominikaanide ordu'
Pikapeale hakkasid need siiski vaibu toodud ka pikem kirjutis uisutamisspordi tuttavamaid teenistuskraade. Kõigepealt leit
ma sedamööda kuidas ujujate arv üm alalt ühes selle arenemisega ning treeningu nant, jällegi igituttav sõna, aga otseselt sõjalaevastikus aga kindel teenistuskraad. des. Saksas ihnus sõna kindral 16. sajandi'
Eesti mereväes oli kapteneid kolme jär ühendeis „Gene.ral Hauptrruinn" ja „Generai
juhistega. Seal leidub ka noorteorganisatsi tähenduselt tundmatu maa.
berringi vähenes.
Sõna „leitnant" (saksa Leutnanl) läheb ku : kaptenmajor (vastas majorile), kapten Feldherr" ja „General Oberst4' ja esineb
ooni „Eesti Noored" põhitöökava ühes
Meie lähedalt möödusid mitmed vastavate katsete tingimustega. Peale selle päritolult tagasi itaalia luogotenente'le ehk leitnant (vastas kolonelleitnandile) ja mere alles hiljarn iseseisvalt. Pärast Kolmeküm
laevad, kuid ükski ei teinud meie leidub sisukaid lühipalasid noorte endi loo locotenente'le, mis tähendab asendajat, ase väekapten (vastas kolonelile). Saksa mere neaastast sõda tähistab kindrali nimetud
mingust. Üldiselt on ajakirjas väga rohkel täitjat. Prantsuse keeles võttis see sõna väes on jaotus teistsugune: kaptenleitnant üksikute väeliikide nagu jalaväe, ratsaväe
päästmiseks mingit katset.
määral ülesvõtteid, jooniseid ja ilustust, mis iieutenanfi kuju ja tähendas esialgu sõna (Hauptmann), korveiikapten (major), fregati suurtükiväe jne. juhte.
Üheks saksa sõjaväe kõrgemaks aukraa
algkujule vastavalt üldse asetäitjat (näit. kapten (kolonelleitnant) ja mereväekapten
haaravad noort huvipiirkonda.
diks on kindralkolonel. See aukraad, mis
Ajakirja väljaandjaks on kirjastus „Kesti vahtmeisterleitnant vahtmeistri asetäitja). (kolonel).
Järgmine ka eesti keeles tuttav sõjaväe on üks aste madalam marssali kraadist, jon
Ajaleht" Vastutavaks toimetajaks on mehi Seega leitnant oli relatiivne tiitel, nii nagu
tuntumaid noorsootegelasi Herbert Micele praegu näit. adjutant (abi ,juurdekomandeeri kraad saksa sõjaväes on major. Kes on pärit Prantsuse vana režtimi aegsest sõja
eon. Ajakiri ilmub üks kord kuus ning selle tu).Ühendites, nagu kindralleitnant, kolonel tuttav ladina keelega, naeratab siin üleole väest, kus Coloneigeueral oii kogu väeliigi
leitnant ja kaptenleitnant ilmneb veel prae valt, arvates, et selle sõna puhul pole vaja juhiks. Nii olid olemas jalaväe kindralkolo
hind on 50 penni.
gugi sõna algupärane tähendus.
gi lähemat seletust, kuna see lihtsalt tõlki nel, raske ratsaväe kindralkolonel, drcguni
te kindralkolonel ja teised kindralkoloneiid.
Alles hiljem kujunes välja pruuk kaptenile des annab mõiste suurem, kõrgem.
Põltsamaal toodi kokku 1000
Nii tavaliselt seletatakse, kuid see sele Hiljem võeti see ;:ukraad tarvitusele Pieisis
ja rittmeistrile järgnevat ja seega nende asen
kilo sinepil
dajana arvessetulevat ohvitseri nimetada liht tus ei ole täiesti õige. Teenistuskraad ma kus ta lõpuks omandas oma praeguse sisu
jor on hispaania päritoluga (mayor va ja tähenduse.
Põltsamaa ümbruskonna talupidajad salt leitnandiks ja veel hilem sai see sõna litseja,
ülevaataja, samast tüvest ka meier
üldnimetuseks kõige madalamale öhvitseriast
Lõpuks jääb ü'e marssali kõrge auaste,
on toonud vastuvõtupunki 1.000
mele.
mõisa või piimamajanduee, meierei valitse milleni küll meie omariikluse sõjavägi ei
grammi ümber sinepit, kus juures suuri
Saksamaale tungis sõna leitnant !5. sajadiJ, ja). Sõna moondus saksa keeles ladina jõudnud, mis aga on meile tuttav meie
maks sinepitoojaks oli Põltsamaa valla koid siin ta sai teise kuju ja ühtlasi teise maiori mõjul millest muide tuletub küll naabrite kaudu. Kui uhkelt ]a mõjukalt kõ
talupidaja Eduard Kulp, kes andis tõlgenduse. Nii näiteks seletasid landsknehtid keeleajalooliselt ka hispaania mayor kir lab sõna marssal! Kes aimab aga, et see
(palgasõdurid), kes nimetasid kõrgemate ame javiisilt „M:ijor'iksa, kuid säilitas saksa kee tõeliselt midagi muud ei tähenda, kui «tal
250 kilo.
tite või kohtade kandjaid üldiselt „ametni les oma hispaania keelest pärineva tõhu
lipoiss*' või täpsemalt Ala
Tuleb märkida,et Põlsamaa ümbrus kuks" ,eõna „Leutenanipt"—see vorm esineb viimasel silbil. Majori tiitel tähistas ' kõige seks on siin vana Ülemsaksa sõna merabs
kond on üheks suuremaks sinepikasva nende lauludes mehena, kes peab ametit pealt ohvitseri teenistuslikku tegevust. Ma kaik (keskülemsuksa ruarscbaik). Marah OK
(sõna Amt, vana vorm Arupt) rahva, ini jor oli algupäraselt «Regimentsmaier" —tali praegune saksa „MäluV, mis tähendab mä
tuse piirkonniks Eestis.
meste, e. o. sõjameeste juures (Leute rah oli rügemendis sama amet mis vahtmeistri, ra ja tarvitatakse saksa keeles enam hai"
vas, Leutenampt rahvaamot). 17. sajan kompaniis, hoolitses seega siseteenistuse vuetavas tähenduses.
Tartumaal tuuakse kokku
dist peale aga surus läbi enam „Lieutenanl", eriti vahiteenistuse ja toitlustuse eest, oli
Vana ülemsaksa sõna seale sulane lei
üienormi villa
kuni keiser Wilhelm II 1899. a. pani kehti seega ülem vahtmei-triks. Alalise sõjaväe dub ka teistes sõnades, nagu Gottschalk —
loomisel sai aga ametist kindel auaste.
Tänavu on Tartumaal lambakasvatajate ma kirjaviisina „Leuinnnt".
jumalasulane, seneschall vanasulane jne.
Edasi vaatleksime, kust on pärit koloneli
Järgmine auaste, mis muide eriti popu
poolt PK Estonia kokkuostukohtadesse too
Vanemal ajal o'i marssal bopiisolevate
dud cohkas-ti ftienormivilla, mis tõendab, et laarne poisikeste kambamängudes, on k a p auaste. Sõna kolonel on tuletatud sõnast hobuste järelvaataja; veel praegugi tähendab
tab.';pidajad on täielikult aru saanud villa ten. Sõna ise algkujul keskladina capi kolonn ja vihjab seega kolonni juhtijale.
prantsuse marecbai hobueerautajat. Kuninga
Kuni Prantsuse revolutsioonini oli ko uues arenes tallipoisist kuninga esimeistii
läbtsueest sõjanudepidamises. Eriti vääri taneus tuletub ladinakeelsest sõnast ca
vad Tartumaal ülenormivilla äraandmise pu t, mis on tõlgitult pea. Capitaneus tä lonel rügemendi kõrgeim ülemus, kuid oma amet, mis sel ajal, kui aõjateenistus toimu*
Viimane puuduv lennuk ühest edukast onu rohkuselt esiletõstmist Tartu ja Kavastu hendas ülemjuhatajat ja üldse väejuhi!, tähtsuse tõttu ta ise rügementi ei juhtinud, ainult hobustel, kujunes välja sõjalise juhi
jõududeüksusest saabub. Varem tagasijõud valla põllupidajad. Nii on Tartu valla põllu kuid 16. sajandist alates Prantsusmaal ja vaid aeda tegi tegelikult la abi lieute ametinimetuseks.
nud kamraadid tervitavad maabujaid ja pidajate poolt peale sügiepöe villancrmi hiljem ka Saksamaal kompanii juhtu Saksa nant-colonel. Hiljem sai ametkoha nimetu
auaste ja kolonel tähendas kindralile •IÄRVA TKATAJA Nr. 13.
soovivad õnne saavutatud õhuvöidu puhul. toodud ülenormivilla knni 15. jaan. 277 ki maal tõlgiti kapteni nimetus hiljem saksa sest
keelde ja nii on praegugi saksa sõjaväes kap eelnevat teenistuskraadi.
lo ja Kavasiu vallas 255 kilo.
(PK.-sOjakirjas. Rothkopf Wb.)
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Igale maanoorele kutseharidus
Põlhima)andusliidu uusi ülesandeid maanoorte alal
Arvestades maanoorte koi tulevase
põllomeesbonna kutselise taseme tõstmise
vajadust, on Põllumajandusliidul valmimas
kavad selle rakendamiseks, ühtlast haka
takse maanoori organiseerima organisatsi
oon Eesti Noorte raames.
Maanooreoo algharidus on korraldatud
aondußliku algkooli kandu, mida meie noor
sugu on saanud terviklikult. Algkool on
•eega esimeseks taimelavaks, kns noored
saavad esimese maailmavaate ja teadusliku
algvormi. Seepärast on olulise tähtsusega
et meil kui põllumajanduslikus riigis maa
noorsoo ilmavaade kujundatuks vastavalt
maaühiskonna vaimule ja ideaalidele.
Maanoor peab õppima tundma ja armastarna põllomehekutse suurast.
On vajalik, et maa-aigkoolide õppekavad
oleksid koostatud selliselt, et noorte
kasvatamisel oleksid tagatud põllumajan
duslikud huvid. Põllumajandusliit temale
alluvate organite kandu taotleb noorte see
võrra küpset ettevalmistust elule,' et algkoo
ligi lõpetanud maanoor on teadlik põllu

Siin võetakse lühikese aja vältel põllu
töökooli kursus läbi olulisimal» osades.
Taoliste kursuste ja loengute pidamiseks
rakendatakse põllutöökoolide õpetajaid ja
konsulente. Kohtadel organiseerimistöö teos

tamiseks aitab kaasa põllumajandusliit.
Kuigi meil kutsekoolide võrk on üle
maa -ulatuslikult arenenud, £on sellelgi alal
mõndagi täiendada. Tähtis on, et iga maa
noor lõpetaks mõnesuguse kutsekooli. Siin
on liidul ülesandeks teha ulatuslikku selgi
tustööd ja luua vajalikke eeldusi.
Erilise tähtsuse liidu ülesandele omab
õppetalondite võrgu korraldamine.
Erilise tähtsuse liidu ülesandeis omab
õppetalundite võrgu korraldamine
ning Õppinud põllumeeste, taluperenaiste ja

vad meil kaheaastase Õppeajaga põllundus
koolid, mis asuvad Arknas, Avandusel, Hel
mes, Keilas, Peteeris, Poliis ja Vahil. Kör
gemad pöllunduskoolid tegutsevad meil Jä
neda), Olustveres, Uuemõisas ja Väimelas.
Rõõmustava nähtusena peab mainima

Õpilaste suurt tungi ja huvi põllumajan
duslikule kutsealale,
millest olenevalt on kasvanud põllumajan
duslikes koolides õpilaste arv. Põllumajan
dusliit oma organite kaudu hoolitseb pide
valt õppinud põllumeeste järelkasvu eest.

Kutsehariduse kõrval emab suure täht
suse maanoorte organiseerimine. Omariik
luse päevil oli organiseeritud maanoorte
arv suur. Nüüdki on kavatsus alustada maa
nooM organiseerimist, et arendada noorte
kutselist valmidust ja kehalist tugevust.
Maanoori koondavat organisatsiooni peab
kandma terve vaim. Maanoorte organiseeri T! Omatehtud parvega ületavad eesti vabatahtlikud ühe väikese järve. Jalad saavad
teadagi märjaks. (PK.-sõjakirjas. Mofstätrer Wb)
mine toimub organisatsioon Eesti Noorte
raames. Selle rakendamiseks on eeltööd

mitmesuguste kutsete taotlemine, õppeta
lundid peavad kujunema meie talupidami
ses kohtadeks, kust iga edumeelne põllu
mees võib ammutada teadmisi kodutalu pa
remini korraldamiseks. On loomulik, et kut
seharidusega maanoor siin suudab palju käimas.
Uus töökorralduse määrus
enam teha kui vastavate eeltea dm isteta
majandusliku kutsehariduse tähtsusest.
isik. Seepärast on vajalik, et maanoored
Viljandis
mälestati
Fr.
Knhl
Ka peab algkool edaspidi andma igale kutsehariduslikul alal kogutud teadmised
barsi
lõpetanule põllumajandusteaduse alal rakendaksid kõigepealt oma talupldamistes
teenijaile
kaasa algteadmisi.
ja püüaksid seal igal alal häid tulemusi
Reedel möödus 20 aastat päevast,
Põllumajandusliit aitab siin igati kaasa.
saavutada. Sellega seoses kerkib ka õppe
Teenistusse võtmine peab toimuma kirjaliku lepingu alusel
Neile maanoortele, kel pärast algkoolide talundite tase. õppetalundite üle teostatav kui Viljandis suri üks meie ärkamis
lõpetamist ei ole võimalik õpinguid põllu järelevalve jääb Põllumajanduse Keskvalit aja silmapaistvamaid luuletajaid ja koo
Puhkust aastas B—ls päevani
majanduslikes kutsekoolides jatkata, luuak suse Kutsehariduse osakonna ülesandeks.
limehi Friedrich Kuhlhars. Sel puhul
Arvestades praktiliste kogemuste vaja toimus Viljandis Friedrich Kuhlbarsi
se teised võimalused kutsehariduslikul ala)
Riiklike ettevõtete, eramajanduse ja va
täiendantiseka. Selleks on kavatsus
dust, mida tuleb noortele jagada teoreeti mälestusaktus ja pärja asetamine tema bakutseliste omamaiste äri- ja tehniliste suurus. Korraline tööaeg ilma puhke
organiseerida uuetüübilist põllumeeste-, liste teadmiste kõrval, püüab liit siingi kaa
teenijate töö- ja tasuvahekordade kohta vaheajata on 48 tundi nädalas, kus
perenaistekoole või põllumajanduslikke sa aidata. Meie kutsekoolide lõpetanud, õp kalmule Viljandi vanal kalmistul.
on avaldatud Amtsbiatt des Generaikom juures on antud üksikasjalikud reeglid
'rahvakoole
Friedrich Kuhlbarsi mälestusaktus misars lo Reval riigikomlssarl määrus. See ka ületunni-, pühapäeva-, pühade- ja
pinud põllumehe või põilutöõlise kutse taot
ning süstemaatiliste kuronßte sarja. Vaata lejad peavad oma Ettevalmistuse tegelikuks leidis aset Viljandi 1. algkoolis, mis haarab ruumiliselt Eesti, Läti ja Leedu öötöö kohta.
vate koolide asutamisel aitab Põllumajan tööka saama praktika õppe- ja eeskujuta kannab Kuhlbarsi nime. Peale ülevaa kindralkomissari piirkonnad, alade järgi
dusliit igati kaasa, andes, kui vaja, majan ludes.
Teenijatele tasumaksmine sünnib
kõik riiklike ettevõtete ja eramajanduse
duslikku abi. Et ka
Käesoleval kooliaastal töötab meil täis det Kuhlbarsi elust ja tööst laulis õpi käitised, samuti ka vabakutselised, kuid määruse lisana avaldatud tasurühmade
nendele, kel ajanappos takistab kutse ajaliste koolide kõrval üldiste põlium jan laskoor Kuhlbarsi sõnadele loodud lau ei ole kehtiv põllumajanduse ja laevandu
alusel, kusjuures on üksikasjalikult
haridust boolides omandada, võimaldada duelike koolide võrgus 60 osaajalist põllun lu „Eestimaa, mu isamaa." Pärja ase se kohta.
põllumajanduslike teadmiste täiendamist, dusõpilaste booli. Viimased haaravad neid
loetletud ameti- ja töönimetused vasta
Üldkohnstusena
teenijate
kohta
ütel
korraldatakse lühiajalisi süstemaatilisi maanoori, kes on liialt noored, et astuda tamist kadunud luuletaja kalmule teos dakse määrases, et käitise juhataja ja tee vais tegevusrühmades. Palgakorraldu
kursusi.
täisajaliese kooli. Järgmise astmena tööta- tasid Sakala noorte maleva Viljandi nijad on kohustatud ühise ja neina tööga sed jaotatakse vastavalt teenija tege
lipkonnad, eesotsas maleva juhi Adleri teenima käitise huve ja üldsuse heaolu.
ja vanusele ning kahte koha
ga. Haual maleva juht Adler meenu!as Käitise juhataja otsustab vastutavalt kõigis vusele
klassi.
Esimese
kohaklassi moodusta
käitise asjus, kuivõrd see ei ole pandud
Talvine Lõõla ja Vissuvere
Kuhlbarsi kui suurt noort sõpra, kelle muudele
asutustele.
vad
Tallinna,
Riia,
Liibavi, Kaunase
süda alati eriti hoogsalt tuksus just
Peamiseks päevaküsimuseks, millest Lõõ rich Markii, kelle energilisel eestvõttel loo noortele. Asetades kalmule pärja mär
Teenijaid tuleb palgata üldreeglina ja Vilno linnad ning teised kõik üle
laa kõikjal, kus paar-kolm inimest kokku davad isegi Vissuvere soosaartel asuvad ük kis maleva juht, et ta teeb seda kõigi kirjaliku töölepingu alusel, milles peab jäänud kohad.
johtub, kõneldakse, on elektrifitseerimine, siktalud suvel valguse saada.
Teenija paigutamisel palgakorraldu
leiduma ka tegutsemise liik ja tasu
Nüüd on Lõõial oma Rahvamaja. Isegi Sakala noorte nimel.
•la peab ütlema, et sellega on juba üsna
se vastavasse tegevusrütmis on mõõ
kaugele jõutud. Kümnetes taludes Lõõlas ja kinoõhtuid on seal paaril pühapäeval kor
duandev vaid tema peamise tegevu
Vieauveres särab nüüd rasva* ehk paremal raldatud ning korraldatakse neid kuuldavas
se iseloom.
Eestlaste meelekindlus
juhul õlilambi asemel elekter. Ja selleni on ii edaspidigi kohaliku koolijuhataja Ed. Prak
jõutud kõigest 7 kuu jooksul. Suurimaks si poolt. Kuna kino on Lõõlas üsna enne
Määruse lisas toodud tasud on avalda
tööks oli kõrgpingeliini ehitamine. See ehi olematu asi, siis on ka huvi ta vastu väga
(Episoode
pataljon
„Narva*
võitlustest)
tud kuupalgana ja nad on mõeldud
tati küll ühiselt Kirna ja Vääteaga, kuid suur. Seniborraldatud paaril õhtul on Rahva
kindlaksmääratud kindla tööaja eest.
suurim tööpanus selle ehitamisel tuli ikkagi majas rahvast olnud võrdlemisi rohkesti.
katab
maastikku
ja
annab
head
kaitset
vaen
SS-PK.- Enesekindlus on nägematu relv
Kirjandushuvilised leiavad Rahvamajas* sõdurile, kui ollakse kõige kriitilisemal"» lase vaatlejate eest.
Palgu alam- ja ülemmäära vahe piires
Lõõla-Vissuvere kanda, sest juba üksi Türi
all töötasid Lõõia-Vissuvere mehed paar nä kohaliku raamatukogu. Selle kasutajate hul seisukordades. Kus usk enesekindlusse suur
määrab palga käitise juhataja. Palga
Meie
sidemees
peab
kogu
aeg
silmas
dalat, olgugi et seal töötama oleks pidanud gas kipuvad praegu aga domineerima õrnern on, seal on ka võit. Ka eestlastel on selle kaablit. Järsku kaob traat. Seal märkab ta ülemmäärade ületamine on lubatud
väätsalasedki. Nüüd, mil kõrgpiugeliin valmi soo esindajad. Rõõmustava nähtena võib koha peal nuppu. Kolm järgnevat anektoo tanki, mis seisab juhtme tel. Tõenäoliselt on
jõudiuslisatasude ja preemiate maksmi
nud, on alajaamade piirkonnad iseseisvalt asu mainida, et viimasel ajal on hakatud enam ti näitavad seda.
see juhtmed rebinud oma lüükutega.
sega sellekohase määruse alusel. Alam
nud madalpingeiiinide ehitamisele. Ka selles lugupidama väärtkirjandusest. Kahju ainu t,
KOMISSAR JA SEITSE TÜTARLAST
Juku ei kohku tungimast tanki ligi ja määradest vähemmaksmine on lubatud
on Väätsa Löõlast-Vissuverest ja Kirnast tun et kogus uusi raamatuid vahe leidub.
duvalt maha jäänud.
Soovida jätab kohalik postikorraidus.
Ühe „Narva" pataljoni rühma mehed olid kasutamast, et tank mõne meetri edasi sõi
Eeloleval suvel loodetakse kõigisse Vis Alabee postimehe puudumisel veavad posvi välja pannud oma positsioonide ette eelpos daks, et ta siis oma juhet saaks parandada. neile teenijaile, kelle jõudlusvõime on
suvere alajaama piirkonnas asu väisse talu kohalikud talupidajad küüdikorras. Mitme tide ahela. Üle nende positsioonide lasus ti Ilmselt ei saa temast tanki mees hästi aru oluliselt ja mitte ajutiselt neile pandud
desse eiökUivalgustus sisseseade. Muidugi sugueii põhjusil juhtub aga vahel, et pcs1 he udu. Läbipaistmatu udu. Ja udu sees oli sest ta küsib : „Tšv<> takoj ?" (Mis on lah töö suhtes piiratud.
on igasugu tarvisminevate materjalide han jõuab kohale alles teisel päeval ning mõni märgata bolševike lähenemist. Kõige ee» ti ?) Eestlasel on nüüd seiga: see tank, mi
Teenijal! on õigus iga-nastasele pal
kimisega üsna suurigi raskusi, kuid Ühistu kord jääb maha Lõöiast ärasaade'.a\ P''td. tankid, mürisedes lähenedes ja üle maasti da ta õrnaks pidas, polnud mddagi muud
juhtivad tegelased loodavad siiski kõigest Vissuvere soosaarte elanikud ou pidanud ku roomates. Ja nende taga tihedad ho'še kui pesueht T 84, mis liikumisvõimetuks galisele puhkusele. Puhkust antakse
Üte saada. Selles, et. elektrifitseerimise alal omale isegi eraldi postimehe palkama, ke vike massid. Udu ja pimeduse varjus näisid lastud ja nüüd kohapeal seisab.
aastas n< õrtele kuni 16. eluaasta lõpu
kohapeal niikaugele ou jõutud, mn suurimad posti lähemale tooks, kuna mõned talud on nad üsna julgelt peale tulevat. Nad möödu
Kiiresti
ruttab
meie
sidemees
tagasi
teened elektriühistu nooiei esimehel Hein- ametlikust postitalust 6 8 km eemal.
sid eelpostidest, ja kadusid siis jälle uttu. võitiuspunkti ja ühest motoriseeritud suur ni 15. pii- va. 16—18 aas!ustele 12 päeVasakul tiival lamab pikk^heledajuukse tükist oti küllalt, et vaenlase tankist riu-u va, 18 —2l-aastastele 8 pä-va, 21—25line sturinirsann kolmandast kompaniist oma -hunnik teha.
aa*?tastele 10 päeva, 25 —3O-aastastele
Täiendati tunnustatavate kartulisortide
laskurpesas. Ta ootab, paremalt poolt kuu
12 päeva ja iile 30-aast3S*e>e 14 päe
Juku
aga
süülab
piibu
ja
vaatab
pea
leb ta iahingumüra, pealetungivate tankide pisut vasakule kaldunud, uttn.
va.
Mõõduandev puhkuse kestus? koh
nimekirja
mürinat ja nende kahurita raskusi, Ta kuu
ta
on
vanus kalendriaasta algu-. Puh
NÜÜD ON ASi „HARAŠOO !"
lipilduja 42 tulistamist ja ei saa otsusele
kuse aja eest maksetakse edasi täis
Rijgikomi.-sari pooli eelmisel aastal Ees met vajavad. Seepärast on vajalik, et kõik tulla, kas ta peab tagasi tõmbuma või mitte.
Jälle katab untersehartührer T., kes ou palk.
tis kasvatamiseks ettenähtud kartulisortide põllupidajad, kellel vee! olemas pulitsotdi
Seal ilmub järsku uttu kõigilt poolt inim
Tallinnast, oma jaoga kompanii posit
nimekirja on käesoleval aastal täiendatud list Deodarat, sellest kohalikule jaoskonna masse. Juba on eestlane haaranud püssi jä pärit
sioonide ümberkorraldamist. Hüatisihitud
Haigusjuhtude! on teenijnd kohusta
2 sordiga. Esimene on meil laialt levinenud. konsnlendiie või Ee*ti Kartulikasatajate Ühin rele jn võtnud laskeasendi sisse. Kaks, kolm tulega
tud viivitamatul! käi
oma kuulipildujast hoiab ta boishe
lasku saadab ta juba vaenlase suunas. Iga
sort Deodara ja teine Poinmerni aretus gule teataks.
tise juhatajale või i elu- volinikule
Eelmisel aastal avaldati riigikeroissari lask leiab vastase, siis on nad temast juba vikud eemal. Järsku tuieb kuulipildujas tõr
jaama poolt väljalastud Cncu 1 u s. Seega
ja boishevikud tungivad kiiresti peale,
on riigikomis. ari poolt kinnitatud paljunda poolt ka kasvatamiseks keelatud sortide ni mööda. Tumedad kogud haaravad tema järe ge
ou nad jõudnud kolmekümne meetri ja sellekohasel nõudmisel tõestama oma
miseks ja tunnustamiseks lubatud kartuli mekiri. Esialgu siiski veel es nõuta varajas le, kisuvad nad Jaskurpesast välja. Suured juba
sortide nimekirjas nüüd kokku 43 sorti. te sortide, nagu Varajane Roosa (Ameerik kämblad suruvad sturmmanni laskudesse, ja vahemaa peale. Nad on juba täiesti läheda töövõimetust. Haiguse puhul võib tee
jõudnud, kui üks enamlane tagasihoid nijaile pärast kuuekuulist käitisesse
Meie olude kohased neist on seniste koge lane), Yorgi Hertsog (Duke of York), Kuue ta tunneb, kuidas temalt kistakse säärikud le
raata oma võidurõõmu hüüab unterschar kuuluvust maksa lisaks haigusrahale
muste ja katsete tulemusel eesti sordid nädalaline ja Varajane Kollane hävitamist. jalast. Kuid ennem kui nad suudavad tema führerile
*. ~Sinu masin kaput, minu oma
Kalev, Kucgia, Kratt, Näkk, Tõnn ja Lem Neid lubatakse edasi kasvatada niikaua kallal edasi kobada, ilmub komissar ja ajab
(hea)!" Juba on ta jälle kuulipildu ia kutseliidu tõelusele lisaks toetust
bitu, Saksa sordid Deodara, Ostbote, Võran, kui meil küllaldaselt juba olemas teisi pare röövläsalga laiali. Nagu koerte parv põgene harusoo
taga ja tulistab unterscharführeri kuuli käitise poolt. Toetus ei või ületada
Frühbote ja Mittelfrühe ning meil kauemat maid varajaseid sorte. Küll aga on alates vad nad kohalt ju kaovad päästvasse uttu. ja
65% ja haiglas viibimise ajal 50%,
aega eksportkartulina kasvatatavad välismaa 1944 aastast keelatud kasvatada Lõuna Ees
Komissar laseb eturmmannil ees minna, pikinjapesa tulega üle.
sordid Majestic ja Bintje. Meie kartuiikas tis levinenud Väikest Verevat, mis on üheks kuni nad jõuavad väikese taluhüti juurde.
Mõlemad eettlased suruvad ennast tihe brutotasust.
vatuse tegelased ja Eesti Kartulikasvatajate peamiseks viirushaiguste edasikandjaks ja Värava ees peatuvad nad ja üks punaarmee dasti vastu maad, kuni lõpuks unterschar
Ühing on asunud seisukohale, et oleks tar annab meie oludes väga väikest saaki.
lane peab eestlase veelkord põhjalikult läbi fübreril kannatus lõppeb, ja kui vaenlane
Naisteenijad vabastatakse tööst viis
vilik kai kõik eelnimetatud sortide taga
otsima. Trilligjakis moondjaki all leiab ta kuulipilduja linti vahetama hakkab, rebib nädalat enne ja neh nädalat pärast
varad käesoleval kevadel seemneks kasuta
rahakoti. Punaarmeelane avab selle ja ula ta käsigranaadi ja heidab selle vaenlase
28. toittusperioodii tsiviilelani
tab sisu komissarile. Raudristi teise klassi kuulipilduja suunas. Täpselt kuulipilduja sünnitamist. Teenija võib töölt puudu
taks ja et kõik põllupidajad, kes mõnda
kele sahhariini
neist sortidest vähemalt tihe hektaari keva
tunnistus ei näi teda huvitavat samuti mit ette. Ja enne kui kõlab plahvatus, karjub da korteri vahetuse puhu! 1 päeva, ahi
te mõned kirjad, mõned vaatekaardid ja sak ta bolshevikuie: „Aga rtüiid on täitsa bara ehurt ise puhul 2 päeva ja abikaasa
del maha panevad, sellele ka tunnustami
Põllumajanduse Keskvalitsuse juhataja on sa raha.
seks registreeritaks. Esmajoones peetakse avaldanud teadaande, mille kohaselt 28. toit
šoo I" Viimane silp kaob lõhkikäristatud surma puhu! 3 päeva.
tarvilikuks 1944 aastal meie oludes häid lusperioodii antakse tsiviilelanikkonnast kõigi
Nüüd aga tulevad komissarile huvitavad kuulipilduja prahvatusse.
tulemusi andnud Deodara sordi tunnusta le elatustarbeainete põhikaardi omaiaile 1,25 pildid nähtavale. Eesti vabatahtlik on vist
Ametisõitude puhul maitsetakse te
Vahepeal on kamraadid kõrvaldanud
miseks registreerimist. Kuna viimastel aas g kaaluv pakk kristallsahhariini erikupongi oma lahkumist hästi pühitsenud: seitse tütar kuulipilduja
gevusrühmade
järgi päevaraha 2—5
tõrke
ja
unterseharführer
T.
tatel Deodarat ei tunnustatud, siis puudu ~28-A" vastu.
laste pilti näivad komissari eriti huvitavat.
lõpuni oma kompanii ümberpaigu rmk. ja ööbimieraha 2—4 rmk. Pike
vad esialgu ka andmed kuipalju seda sorti Kauplustel ei ole lubatud originaalpakendeid Seitse tütarlapse pead vaatavad naeratades kaitseb
tamist.
põllumeestel puhtsordilisena veel on säilinud.
mate ametisõitude puhul on ette näh
avada ja erikupong„2B-A" on kehtiv 13. veeb komissarile. 00, komissar tunneb neid blon
SS-sõjakirjasaatja Richard Oeder.
Deodara läheb alates järgmisest sügisest ruarini.
de, sinisilmalisi tütarlapsi tollest ajast, mil
tud eritasud.
samuti kui teised tunnustatavad sordid
lal ta okupatsiooni vägedega seal viibis.
Töövahekorra lõpetamine võib tol
meil jällegi levitamisele neile, kes uut seeKuid kunagi ei naeratanud nad temale nii,
muna inõiem > lepinguosalise poolt
kui sellel pildil.
kuuajalise ölesötienilstShtajaga.
Sel-ajal, kui komissar piltide vaatlerois
se ning poksiga. Eelduseks, et temaga so se süvenes, sähvab sturmmannil mõte põge
VAATEAKNAD
Teenijaile
peab töövahekorra lõpetami
bida, peab sui selle eest. oiema pisut naise neda. Ettevaatlikult taganeb ta aianurka ja
se
puhul
antama
tunnistus. See peab
lükkab tasa-tasa üht aialatti. Veel enne kui
Tänaval jalutades on minu tähelpanu iikke iseloomujooni.
sisaSdama
teateid
tehtud töö liigi ja
mõlemad
bolšhevikud
on
lõpetanud
nende
pälvinud alati vaateaknad oma väljapaneku
Kullassepaäri vaateaken köidab edevaid
tega.
ulatuse ning sellekohasel nõudel ka
või inetuid, kes sedamoodi siiraga püüavad fotode vaatlemise, on sturmmannil juba aia
Vaateaknad on nagu võlupeeglid.
end ilusamaks teha, kui nad oma maiat-H latt käes. Nüüd astub ta jälle mõne sammu
teenija käitumise ja jõudluse kohta.
On sinul keegi südamedaam ja sa oled olemiselt tõelisel on. See on tavalisem nai ette ja virutas latiga nii tugevasti läbi õhu,
et
komissaril
nunob
tütarlap*
ja
armastus.
Käitise juhataja või tema volinik
huvitatud tema iseloomu ning hinge telgi se iseloomujoon ning nende iemmikeeenu id
tagustest, siis võta Vaevaks teha ainult tema esineb veel nii kübara-, riide-, pesu- kui ka Samal silmapilgul tormab sturmmann ette ja
võ.b
käitise korra või julgeoleku vastu
ga üks jalutuskäik ja mõned kõnelused vaa kosmeetikatarvete äri akendel. Kui teil on annab teisele boJšesvikule rusikahoobi kõh
eksimise eest määrata rahalrahvi kuni
tu,
nii
et
see
kokku
variseb.
..
*'
teakende all, seal siis avanebki piit varju huvi proovige järele !
Kuid enne kui ta jooksma paneb, korjab
keskmise päevateenistuse poole suuru
lisematest iseloomu soppidest.
Nii võid sa vaateakendelt lugeda palju. ta vee! pildid kiiresti kokku, sest kes teab,
Kuidas?
seni
ja olulisemate eksimuste eest ku
Peale naise hingesaladuste aga veel tähtsa
Noh, kas või nii: tunneb ta erilist huvi tnaidki asju. Kui soovite, võite vaateaken kus ueid pille jälle vaja läheb, neid seit
rn
päevateenistuse
suuruseni.
kondiitrisaaduste vastu või köidavad tähe delt kas või maha kirjutada kogu riigi- ja set naervat blondi eesti neidu.
Tunni
aja
pärast
esineb
ia
juba
kompa
lepanu koloniaalkaupluste aknad ära oo rahvamajanduse- ja kultuuri ajaloo !
Avaldatud määrus on kehtestatud
niiülema juures. Udu on vahepeal hajunud
ta siis temalt vaimseid huve. Ta on rohkem
1.
novembrist 1943. a., kusjuures sa
Ehkki
vaateakendel
on
alati
palju
häid
hele päikesekiir tungib üle ülestuhnitud
materjalist ja omab head Eöögiisu. Vanane asju, ei õnnestu sul harilikult neid osta, ja
aasa.
mast ajast kaotab maksvuse riiklikes
des kaldub muidugi tüsenemisele, kui ta mis on seal väljapandud.
JUKU, „T4NKIKÄSKJALG"
ettevõtetes ja teistel majandusaladel
seda juba ei ole. Tal on ridiküüs toidukaar
Vabandage ! Pidin hoopiski unustama,
hea ei tunneks seda väikest virgatsit ees
did, mis juba paar nädalat ette ära realisee
i elutsevate omamaiste teenistujate pal
ritud ning sellepärast tuleb hoiduda tema et vaateaken ennekõike on ka kasulik. Ma ti pataljonis? Meie kutsume teda lihtsail
ka e määrus Eesti kindralkomissariga koos einestama minemast, kui sul ei ole janduslikult küll kahjuks aga ainult ärioma Jukuks, ja meis näeme jälle tema väikest
piirkonna kohta ja omamaisteie teenis
nikule ja minule ainult niipalju, kui täna ja saledat keha lippamas pataljoni lõigus,
mitte selleks hangitud lisakaarte.
fnjatede avalikus teenistuses ja majan
Peatub ta mõne autofirma esinduse akna val tuleb vastu keegi tuttav, ketia peaks kus vaenlase raske suurtüki*, äetule läbi on
ees ja silmitseb huviga seal väljapandud tervitama, aga millegi pärast seda meeleldi katkenud ühendus pataljoni ja kompaniiue
dusabi ületunni-, pühapäeva-, pühade
uusimaid mudeleid, siis on sinu südame siiski ei teeks võibolla ei ole ' eel selguse vahel.
Ka nüüd on jälle Jukul tööd. Ta võtab Lühikese hingetõmbuse järele ahistab nõu ta öötöö tasumaksrnise määrus.
daamil kalduvus seeliku asemel kanda pük le jõutud, kumb esimesena peab tervitama,
või
mine
tea,
mis
põhjusel
kunagi,
kuid
oina
tööriistad ja hakkab liikuma jälgides kogude kahurivägt taas uut tulistamist.
se ja kuraineerida autojuhtidega või sõita
mootorratta tagumisel sadulal. Ta harrastab alati on siis vaateaknast kasu leiad jäl kogu aeg pineval pilgul juhtmestikku. Ta
JÄItVA TEATAJA Nr. 13.
legi vaadata sealt midagi ülihuvitavat !
läheb küürutades, pea pisut vasakute pöö Ümberringi lõhkevad granaadid. {PK.-sõja
meeleldi veel mehelikke spordialasid
Vinkel
ratud, nagu haistval jahiloomal. Tihe udu
kirjas. Kncbtoch Wb.)
Teisipäeval, 1. veebrcari 1944. Lhk. 3
jahti, ratsutamist, ja katsetab isegi maadiu-

Töötajaile haigustoetust ka
.Mr A :/;%|r

Z

käitiste poolt

KOLMAPÄEV, 2. VEEBRUAR 1944.
5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.15 Päeva
uudised. 6.80 Hommikukontsert (ülek.) 9
Päevauudised saksa keeles '. •& Homrai
knkontsert (ülek. Berliinist 8.00 Heliplaadid.

Ajvtise töövõimetuse puhul saavad töötajad toetusi haiguskindlustusest,
kutsekogudelt ja käitistelt
Idaala rliglkomlssari poolt on avaldatud seks ette võtta 50% f brutoteenistust ette
määras toetase maksmise kohta omamais nähtud 65% asemel. "-."S»
Toetust võib igal kalendriaastal määrata
tele töötajaile käitiste poolt ajutise töövõi
ainult üks kord. - 'Q'
metuse puhul.
Kui töötaja haigestub samal aastal uues
Määrus, mis jõustus tagasiulatuvalt ar
vates 1. novembrist 1943. a., on kehtiv kõi ti, siis on toetuse maksmine lubamata, kui
toetus on esimese haigestumise puhul
gi avalikn teenistuse ja majandusala asu võrd
tuste ja käitiste, majanduse ja vabakutselis täielikult välja maksetud. Vastasel juhul
arvatakse aeg, mille eest töötaja haigustoe
te mees- ja naistöötajate kohta.
tust on saanud, uue haigestumise hulka.
Seoses uue määruse avaldamisega saavad
Tööõnnetuse korral võib toetust määrata iga
nfiäd meie töötajad ajutise töövõimetuse õnnetuse puhul uueati.fff " H
korral rahalist toetust kolmelt poolt: haigus
Rasedus-sünnituspuhtiuse
kindlustusasutuselt, kutsekogudelt ja käi tasumakamine viis nädalat enne jalneli nä
tistelt.

8.30 Horainikuhardus: .Enne mõtle, siis tttlef*
8.45 Päevauudised. 9.00 Päevauudised saksa
' keeles. 9.10 Landesdienst Ostland. 9.25 Saa

tepaus. 11.30 Rõõmus mäng (Ringhääling*
tantsnkapell VI. Sapošnini juhat.) 12.15 Päe
vauudised. 12.30 Päevauudised saksakeeles.

12.45 Lõunamuusika (hpl.) 14.00 Päevauudi
sed saksa keeles. 14.10 Landesdienst Ost
land. 14.20 Kuidas see Teile meeldib (hpl).
16.00 Muusika pärastlõunaks (Ringhäälingu
suu orkester Leo Tautsi juhatusel.) Vahea
jal Kell 16.45 Päevauudised. 17.00 Päevauu
dised ja saatekava ülevaade saksa keeles.
18.00 Leitnant Julius Kuperianov ja teena

Une määruse kohaselt maksavad käitised dalat pärast sünnitamist.

mitte nende endi siiii tegajärjel haigestu
nud töötajaile lisaks haigusrahale ja kutse
kogude toetusele rahalist toetust nelja nä
dala jooksul alates neljandast töövõimetuse
päevast. Toetuse maksmise puhul on eeldu
seks, et töötaja on pidevalt vähemalt kuus
knud teeninud vöi käi tisse kuulunud.
Kui haigestumise põhjuseku on raskelii
giline tööõnnetus, siis on toetuse maksmine
lubatud olenemata teenistusajast või käiti
sesse kuuluvusest kuue nädala jooksul ala

Uue määruse saa

pataljon. Vabadussõja sangari 25. surma aas

vad töötajad nüüd ajutise töövõimetuse pu
hul abiraha kolmelt poolt.
Peale eespool toodud käitiste rahalise
toetuse antakse haigestunuile rahalist hüvi
tust veel haiguskindlustusasutuse ja kutse
kogude poolt.

Haiguskindlustusasutus maksab kõigile
ajutiselt töövõimetnile nende kodusel ravil
viibimise puhul 50% brutopalgast, maksi

ia pii eva puhul. 18.20 Eesti marsse (hpl.)
18 .10 Aja kaja ja saatekava ülevaade. 19.00

Edasi iäbi pori ja muda. {PK.-sõjakir/as. Rom nstemer Wo.j

21.00 Päevauudised. 21.15. Valguse väraval*,

maalselt 26 nädala jooksul.

Haiglaravil viibimise korral maksetakse
abieluiistele 25% ja üksikuile 12,5% bruto
paigast. 2#B MK
Toetus ei või ületada vallaliste juures
Kutsekogude poolt maksetakse haigus80%, abieluliste juures 90% netoteenistuße
I toetusi vallalistele 10% ja abieluiistele 15%
ja 55% brutoteenistuse vahet.
Bruto- ja natoteenistuse arvutamisel tu brutopalgast, hoolimata sellest, kas nad vii
leb aluseks võtta esimesele haiguspäevale bivad kodus või haiglas.
eelnenud kuue palganädala keskmine teenis
Juhul, kui abielulisel on üle kahe lapse
tus. Siinjuures loetakse netoteenistuseks i ja ta on haiglaravil, saab ta kutsekogudelt
brutoteenistuse ja tulumaksu vahe, muid li toetust 25% brutopalgast.

Kuidas on lood Montenegroga?

tes töövõimetuse algusest.

eamakse ei arvestata.

Kutsekogude poolt antava toetuse ajaline

Toetusi ei või ka sel juhul suurendada, ulatus kõigil eespool mainitud juhtudel ole
kui haigestunud töötaja ei ole kutsekogude neb tasutud kuuliikmeraaksuda hulgast. Näi
liige.
teks saavad kogude liikmed, kes on tasu
Toetuse suuruse arvestamisel loetakse nud 12 kuu liikmemaksu, toetust 7 nädala
abielulise töötajaga võrdseks lesed, lahuta kestel, 24 kuu liikmemaksu tasumise puhul
tud ja vallalised, kui neil on oma majapi 8 nädala kestel jne.
damine.
Haiguskindlustuste, kutsekogude ja käi
Hagilas või raviastuses ravimise puhul, tiste toetused kokku moodustavad üsna suu
kui see pole määratud ainult haiguse vaat re protsendi töötaja palgast, nii näiteks saab
lemiseks ja kindlakstegemiseks, samuti töö abieluline lasteta töötaja esimese kuu jook
tajate suhtes, kel pole õigust haiguskindlus sul kokku haigustoetus! umbes 85% alatu
tuse toetusele, võib toetuse arvutamisel alu- ses oma brutopalgast.

Rindele läks üle 1000 paki
Saabus 2 vagunit eesti SS-vabatahtlike isikliku riidevarustusega
Eesti Leegioni Sõprade Seltsi poolt
saadeti reede hommikul Tallinnast teele
eri vagun rindevõitlejatele jaanuarikuus
määratud paberosside ja tulitikkudega.
Pealeselle võeti kaasa kirjandust ja üle
tuhande isikliku paki, mis toodi rinde
võitlejate omaste ja tuttavate poolt.
Saadetis on määratud Eesti brigaadile.
Vagunisaatjaina sõitsid kaasa rindele
tagasipöörduvad vabatahtlikud.
Tallinnast väljudes laaditi vagunisse
Saare-, Pärnu- ja Viljandimaa rinde
võitlejate isiklikud pakid, samuti ELSS-i
büroosse toodud pakid. Teiste maakon
dade pakid anti üle teel.
Seekordne saadetis oli viies vagun
otsesihitusega sellesse rindelõiku ja on
lootusi, et ka edaspidi kord kuus sel
leks vastavate ametiasutuste poolt va-

gun lubatakse,
ELSS-i Tallinna büroo korraldusse
saabus neil päevil eestlaste SS-õppe
laagrist kaks vagunit vabatahtlike isik
like riietusesemetega. Saadetis koosneb
kokku 1500 pakist, enamuses täisva
rustuse komplektid.
Pakkide sorteerimine toimub samas
korras nagu varemgi. Tallinna, Nõmme
ja Harjumaa adressaadid saavad pakid
kätte ELSS-i Tallinna büroost, kuna
kõigi teiste linnade ja maakondade
pakid saadetakse laiali maakonnalinna
desse.

Paki vastuvõtmise koht ja aeg tea
tatakse kõigile kirjalikult pakil leiduva
aadressi järgi. Seekordses saadetises on
eranditult kõik pakid korralikult seo
tud ja aadressidega varustatud.

Ja hoolimata antud lubadusest, saime
järgmine kord toitu alles viie päeva
pärast!
Olles jõudnud õle Laadoga, paigutati
meid vagunisse ja algas kolm nädalat
vältav matk ida suunas. Selle teekonna
vältel suri selles vagunis, kus asusin,
viis meest, kuna viimseni nõrkenutena
kanti vahejaamades maha 6—7 meest.
Mis teistes vagunites sündis, seda ma
ei tea, sest selleks puudus juba igasu
gune huvi.
Edasi jätkusid õppused Tšebarkulis,
„eesti diviisis". Siis sain rivitu kohale,
veekeetjaks köögi juure, kus oli või
malik natukegi kosuda. Tegin siin läbi
ka plekilise soetõve, kuid tugev orga
nism aitas sellestki üle, ja nii saadeti
mind 1942. a. sügisel rindele.
Velikije Luki juures jooksin üle
sakslaste poole, kuid
langesin hiljem jälle punaväe kätte
ja siis algas juurdlemine ülejooks
mise pärast. Kinnitasin NKVD-s, et ma
üle ei joosnud, vaid sattusin täiesti
vastu tahtmist vangi. Nähtavasti seda
ka lõpuks usuti, ja seepärast maha ei
lastud, kuid „isamaa reetmise" pärast
mõisteti mind siiski kaheksaks aastaks
vangi, mis asendati hiljem karistus
roodu määramisega ja eesliinile saat
misega oma «pattude lunastamiseks".
Eesliinil rünnakule minnes õnnestus
mul üle joosta ja nii lõpuks ometi pää
seda sealt kannatustemaalt.
Mis aga mind aitas tagasi kodu*
maale, oli see, et minus valitses kogu
aja kindel usk pääsmisse muidugi
oli ka rohkel määral õnne."
Põllumajanduse Liidu Lääne
maakondliku nõukogu
koosolek
Reedel toimus Lääne maavalitsuse ruu
mes Eesti Põllumajaudnsliidu Lääne maa
kondliku nõukogu koosolek, millest võttis
osa ka Põllumajandusliida juhataja Leik.
Koosoleku avas Liidu Lääne maakondli
ku osakonna esimees Pielbuscb, mille järe
le võttis sõna tervituseks Eesti Põllumajan
dusliidu juhataja Leik, kes Lääne maavane
mehest.
ma ja põilumajandusjuhi Prinkmanni juures
nimetas pidulikult Läänemaa auamet
Teele asudes anti meile kaasa ka olekul
llkuks põllnmajandusjubilia Pielbuschi. See
kolme päeva toit, kuid sellest piisas järele esines sõnavõtuga Lääne maavanem
parajasti korraks nälja kustutamiseks. Mutt.

Eesti „tnobiliseeritu"...
Algus 2. leheküljel
Mul õnnestus avastada naerivfili, mis
oli paksu lumekorra all. Käisin siis ala
' tasa sealt naereid hankimas, mis olid
küli vaevalt pöidlaotsa suurused ja kül
mavõetud, kuid süüa ikkagi kõlbasid.
Vahel sain lume alt ka kapsaleht!, mis
olid samuti juba külmast võetud.
Talvel, kui nälg muutus üha terava
maks, hakkas meeste juures ilmnema
sageli meeltesegadust. Pilk muutus tui
maks ja ümbritseva elutegevuse vastu
kadus igasugune huvi. Mäletan juhust,
kui kord kaaslasega olin keetnud kat
lakese sees toiduks naereid ja asusime
neid sööma nari äärel. Äkki ronis üle
miselt narilt alla üks meie saatuskaas
lasi, käes lusikas, ja ilma meile mingit
tähelepanu pöörmata asus kohe söögi
kallale. Kuna mehe ilme oli kuidagi
võõras ja imelik, siis hoidsime temast
eemale ja lasime tal omaette süüa.
Olles teinud katlakese tühjaks, ronis ta
tagasi oina magamiskohale ega tulnud
sealt enam alla. Kaks päeva hiljem leid
sime, et ta oli hinge heitnud.
Kui hommikul tööle minnes oli mees
te samm veel kuidagi kõvem, siis õhtul
tagasi tulles nõrkesid paljud ära. Tuge
vamad püüdsid , neid siis toetada, kasu
tades nende õõkorterisse toimetamiseks
sageli ka koikusid. Surevus paisus iga
uue päevaga ja hommikuti leiti maga
misasemeilt kangestunud mehi, kes öö
jooksul olid lõpetanud oma maise kan
natustee.
Kogu seda elu oli raske kirjeldada,
sest lõpuks olime muutunud juba kõik
äärmuseni tuimaks ja tahtejõud oli kõi
kidel raugemas.
Lõpuks jaanuarikuu keskel 1942. a.
aeti meid veoautodele ja viidi üle Laa
doga järve, et sealt edasi toimetada Si
beris moodustamisel olevasse «eesti
diviisi". Seekord oli meid
elas veel vaevalt 200 mehe ümber
Leningradi haardesse jäänud 1000

PoüiiPine loeng (üiek., s.k.) 19.15 Rindere
uortuaze (ülek., s.k. 13.30 Muusika (Olek.)
10.45 Poliitiline loeng (ülek., s.k.) 20.00 Päe
vauudised,saksa keeles. 20.15 Saksa sõduri
tund (Kirev tund Ringhäälingu tantsukapeLiiga VI. Sapošnini juhatusel ja solistid).

Ühe vapra rahva vaheldusrikas saatus
Viimasel ajal esineb avalikkuses üha
sagedamini huvi Montenegro vastu, millest
keskmine eurooplane omab üldiselt küll
õige udust ettekujutust. Seejärel kui osa
.Mustadest mägedest" on juba vabastatud

S. Trlipi kuuldemäng. Näitejuht: R. Opsola
Heliüiesvõte 30. I 44. mgn.) 22.00 Päevauu

dised saksa keeles. Järgnevalt saatelõpp.

NELJAPÄEV, 3. VEEBRUAR 1944.
5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.15 Päeva
uudised. 6.30 Hommiku kontsert (Ülekanne)
7.00 Päevauudised saksa keeles. 7.15 Rõõm
sate viisidega algame uut päeva (hpl). 8.30
Põllumeestele: Rohkem tähelepanu marja
majandusele (Tartu Ülikooli põilamajand •«-

alla suruti. Kuna ei leidunud" ühtki Mon
tenegro riigimeest, kes oleks pooldanud
Oma kodumaa allutamist Savoya kojale,
kuulutati Roomast 8. oktoobril Montenegro
Itaalia kubermangeks, mis allus ühteaegu
kommunistlikkudest jõukudest ja saksa väed välisministeeriumile ja sõjavägede ülemju
aianduseriteadlane August Mät
käsikäes rahvusliku omakaitse üksustega hatusele. Ilmselt oli kavatsusel sidemeid teaduskonna
lik). 8.45 Päevauudised. 9.00 Päevauudi
maad kavakindlalt Moskva palgalistest puh Savoya dünastiaga esimesel võimalusel veel sed
saksa keeles. 9.10 Landesdienst Ostland.
astavad, kerkib uuesti küsimus selle edas gi tugevdada.
9.25 Saatepans. 11.30 Hoog ja rütm (mgn. ja
pidise poliitilise saatuse kohta.
Kommunistid püüdsid 1. dets. 1941 uues
12.15 Päevauudised. 12.30 Päevauudised
Viimase Montenegro valitseja Nikolai I, ti teostada riigipööret Põhja-Moutensgros, hpl).
saksa
keeles. 12 45 Lõuna kontsert (Ringhää
kes valitses 1860. a. alates kuni esimese kuid nende rünnak Pievljele tõrjuti. Sellele
tantsukapell L. Tantsi juhatusel ja hp).
maailmasõjani ja oskas suurriikide vahelisi vaatamata õnnestus neil eriti noorsoo hul lingu
kannab üle ka Riia saatja. 14.00 Päe
vastuolusid, eriti Venemaa jaAustria vahe gas pooldamist leida, ja seejärel kui Itaalia Saate
vauudised saksa keeles. 14.10 Landesdienst
lisi, osavalt ära kasutada oma permanent väed Badoglio käsul suurem osa Monteneg Ostland. 14.20 Muusikalisi reisipilte (hpl).
selt kehvade rahandusolude parandamiseks, ros! evakueerisid ja piirdusid väheste lin
15.30 Muusika pärastlõunaks (hoi.) Vahe
pannes seejuures hästi mehele oma tütred, nadega, 1942. a. algul ka seda osa valluta ajal
kell 16.45 Päevauudised. 17.00 Päeva
rezhiimi vältel ülendati vürstiriik kuning da, mida relvade jõul oleks kerge olnud uudised
ja saatekava ülevaade saksa keeles.
riigiks. Nikolai sisemised vaenlased eesot vältida.
17.10 Rahvalik puhkpillimuusika (Tartu Oma
sas Ipeki peapiiskopi Gavriloga, kes Serbia
Ükßnes lugupeetud Vassojevitshi sugu kaitse puhkpilliorkester L. Virkhauai juha
õigeusu kiriku peana etendas saatuslikku võsal
õnnestus säilitada vabadust. Siit alus tusel). (Ülek. Tartust). 18.00 Mudilastele:
osa Simovitshi riigipöörde juures 1941. a., tasid julged
mehed rahva or .Pannkook*, Valve Saretoki kuuldemäng Au
kuulutasid 1918. a. novembris ühel rahva ganiseerimistrahvuslikud
omakaitsesse, milline siis ve gust Kitzbergi muinasjutu ainetel. 18.20
koosolekul Podgorilzas, maa suurimas, ristes võitlustes
fashistliku miilitsa toetusel Rõõmus vahemäng (hpl). 18.30 Aja kaia ja
15.000 elanikuga linnas, Montenegro ühine ajas bolshevistlikud
mõrvarid maalt välja. saatekava ülevaade. 19.15 Rindereportaaže
nuks serblaste, kroaatide ja sloveenide Siiski takistasid Badoglio
ohvitserid kom (ülek., s. keeles) 19.30 Muusika (ülek.).
kuningriigiga. Petrovitshi dünastia tagan munistide jälgimist üle Montenegro
piiride 19.45 Poliitiline loeng (ülek., s. keeles). 20.00
dati troonilt.
ja jõukude lõplikku purustamist, nähes üsna Päevauudised saksa keeles. 20.15 Eesti sõ
Jugoslaavia päevil oli Montenegro käe meeleldi, et need Bosnias õõnestasid ka duritund
(Ringhäälingu tantsukapell L. Taut
käik vaheldüv. Paljud tema pojad leidsid Kroaatia riigi aluseid.
si
juhatusel,
solistid ja kõneleja). 21.00 Päe
tasuvaid kohti riigiteenistuses, kuid teisalt
Kui siis 8. septembril 1943 Badoglio vauudised. 21.15 Põhjamaa heiisid(hpl.) 22.00
koheldi igale montenegrolasele omaseid
saksa keeles. Järgnevalt saate
rahvuslikke tundeid tihti solvavalt. Eriti reetmine avalikuks sai, leidus just Monte Päevauudised
kannatasid montenegrolased tasalülitava negros üksusi, kes liitnud jõukudega ja lõpp.
tendentsi all, mis püüdis kõike muuta avaldasid Aadria idaranniku kaitseks saa
Jugoslaavialikuks". Montenegrolased tahtsid buvate saksa vägede vastu avalikku vaenu.
AMETLIKUD TEATED
olla „Mustade mägede* pojad ja selleks ka Kuid nad ei jäänud teenitud karistuseta.
Mitme tagajärjeka üritusega purustati nad
jääda.
Jugoslaavia kokkuvarisemise järele 'alis Suui-Saksa sõjajõudude poolt koos oma
TEADAANNE
tati Montenegro kõige pealt Itaalia sõjalise „ liitlastega"*
eesti tsiviiielauikeie müüdava õmbui-niidi
le valitsusele. Kuna Itaalia kuninganna He
Et selgitada juba ammugi ummikusse
erikupongide pikendamise kohta
lena oli viimase Montenegro valitseja Nikolai jooksnud poliitilisi olukordi, moodustati Ce
Pikendan
24-27 toitlusperioodi elatustar
tütar, uskus Savoya dünastia sellega omavat tinjes 11. nov. 1943. a. Montenegro lugu
üidkaardi erikuponge ÜV 5, ÜL §,
soodsat pidepunkti oma võimuplaaauidele peetuimatest rahva- ja suguvõsajuhtidest beainete
Balkani]. Selleks otstarbeks kasutas ta Monte Führeri Balkani poliitilise uuskorralduse ÜN sja ÜT 5, millede vastu saab osta 1
pool (4 50 tn) õmblusniiti, kehtivast kuni
negro ja Kroaatia ning Itaalia koalitsiooni erivoliniku, saadik Neubaeheri, nõusolekul 29.
veebruarini 1944. a.
taotlevat poliitikut Sekula Drljevitshit, kes rahvuskomitee, mis peab maa saatust 1 nõn
Tallinnas,
27. jaanuaril 1944. a.
12. juuliks 1941 kutsus Cetinjesse kok da kaua kaasa juhtima, kuut leitakse Mon
ku maapäeva. Rahva enamus tõrjus tema tenegro elanikkonna huvidele vastav valit
Dr. A. WENDT
plaani üksmeelselt tagasi. Kommunistid ka sus, milline kindlasti peab silmas sugulas
Majandus- ja Rahandusdirektor.
sutasid üldist rahulolematust ja õhutasid likke, kultuurilisi ja majanduslikke suhteid
üldise mässu, mis aga itaalia vägede poolt kindral poolt Neditsi juhitava uue Serbiaga.
Eesti parema tuleviku eest
bolshevismi vastu võidel
des langes lahingus

Kuidas jaotatakse milj. tekstiilpunkti
Kiude võitlejate perekonnad hakkavad saama kindralkomissar
K.-S. Litzmanni poolt vabaksantud tekstiilkaupu
Teatavasti anti kindralkomissar K.-S. juure vastaval arvol tekstiilpunkte, mida
Litsmanni poolt ERÜ-ie vabaks eesti rin suurematele linnadele võidakse anda ka
de võitlejate perekonnaliikmete varustami avansina.
Edasi on juhendis toodud ära, kuidas
seks tekstiilkaupadega miljon tekstiilpunkti
lisakontingendina tavalises korras antava toimub ostulubade väljaandmine vastavatest
tele kaupadele.

omavalitsustest ja sellekohased tähtajad.

SS-Frw. Gren.
HARVET UUSORG
sünd. 10. 02. 14.

mälestavad Rügemendi ülem, juhid,
alljuhld ja meeskond

Nüüd on ERO poolt väljatöötatud juhend
Eespool toodud korras tulevad rinde
vadaks antud tekstiilpnnktide jaotuse koh võitlejate perekondadel väljajagamisele üli
ta. Allpool toome kokkuvõtte juhendi olu konnad, meestemantlid, naistemantlid, .üli
lisematest osadest.
konna ja mantliriide, lastemantlid, voodri
Juhendi kohaselt võivad tekstiilpnnktide ririie, pleekimata pesuriie, flanell, laudlina
jaotusest osa saada peamiselt väljaspool riie, käteräiiriie, kieidiriideks värvitud fla

Eesti parema tuleviku eest
w bolshevismi vastu võidei
des langes lahingus

Eestit tegevusse rakendatud eesti võitiusük nell, kangaskoea meeste aluspesu, silm koes

sustes teenijate perekonnaliikmed. Peale lastepesu, silm koes meeste-alospesu, silm
nende võib sisulisel hindamisel arvestada koes naiste-aluspesu, pulloverid varukatega,
teistes sõjaväeüksustee, OT-s, piirivalves, pulloverid varukateta, päevasärgid ja mees

SS-Frvr. Gren.

transportrügemen lides, omakaitseüksustes tepüksid.

jne. olijaid, kui need on rakendatud tege
Õnnitlusi prof.
vusse sõjalisse olukorda väljaspool endise
Eesti Vabariigi piire. '
Juhan Aavikule
Rlndevõitlejate perekonnaliikmeist on Õi
gustatud esimeses järjekorras tekstiilkaupu
Tallinna konservatooriumi direktorit
saama lapsed kuni 16 aastani, kooliabäivad prof. Juhan Aavikut käisid ta 60. sün
lapsed kuni 19 aastani ja lastega abikaasad.
Teises järjekorras saavad tekstiilkaupu las nipäeva puhul laupäeval kodus õnnit
teta abikaasad, rindevõitleja ülalpidamisel lemas Haridusedirektooriumi poolt dr.
olevad vanemad ja vennad õed kuni 16 J. Vasar ja H. Rebasoo. Pöördudes õn
eluaastani ning alaealiste rindevõitlejate nitlustega prof. Aaviku poole, andis dr.
vanemad.
Antud juhendi järgi jagamisele tuleva Vasar ühtlasi juubilarile ka Eesti Oma
tekstiilkauba määramisel tuleb üldiste olu valitsuse juhi kirjaliku tervituse koos
kordade võrdsuse puhul eelistada lasterik kinnise ümbrikuga.
kamaid ja rohkem rindevõitlejaid aonud pe
Seejärele käis juubilari õnnitlemas
rekondi. Samuti arvestada ka rindevöitleja
Tallinna konservatooriumi õpetajate pe
rindeloleku aega.
Tekstiilkauba saamiseks tuleb rindevöit re, kelle nimel kõneles konservatoori
leja perekonnaliikmel esitada elukoha järgi umi inspektor J. Tamverk. Hiljem käi
ERÜ majakonua- või piirkonnajuhile aval
dus selleks trükitud plauketil või kirja ku sid vanade kolleegidena prof. Aavikut
jul. Avaldusel peab leiduma sooviavaldaja ta aupäeval tervitamas veel vanad
nimi, andmeid nõutava tekstiilkauba ja isi kaasvõitlejad, Tallinna konservatooriumi
ku kohta, kellele kaupu nõutakse ja rida auprofessor Mihkel Lüdig ja Juhan
muid andmeid. Avaldusele tuleb lisada tõend
Sirnin Tartust.
perekonda kuuluva rindevöitleja kohta, mil
le nõutamiseks on antud lähemaid juhiseid.
Avaldused koos dokumentidega tuleb esita Piide Munaülrsas vaiab TRANSPORTTÖÖ
LIST ja HAUDEJAAMALE NAISJUHATA.IAT.
da hiljemalt 15. veebruariks.
ERÜ piirkonnajuhi poolt rahuldamisele LSbirääkida Paide Munaühisuses. Tööle mää
määratud avaldused saadetakse edasi ERÜ ramine Tööameti kaudu.
ringkonnajuhile, kes need omakorda saadab

dokumentide kontrolliks vastavale hooldus

ohvitserile. Rahuldamisele määratud avaldu

sed saadab ERÜ ringkqnnajuht edasi aval
daja elukoha järgi vastavale linna- või val
lavalitsusele, kes tehtud otsuse kohaselt an
nab välja ostuload.

Selleks lisatakse ERÜ poolt avaldustele

JAAN NEIDLA
sünd. 21. 12. 21.

mälestavad Rügemendi ülem, juhid,
alljuhid ja meeskond

I

Normikõlbulik HOBCJNK vahetada töökõl
buliku hobusega. Teateid saab Paides, Pär
na tn. 70-11.
Järva Maahaigla vajab MEKS-SANITARI.
Soovitav samariitlase kursnse lõpetan i. Aval

das saata kuni 7. veebruarini 1944. Järva
Maahaigla juhataja nimele Paide Tööameti
kaudu.

Järva Maahaigla Juhataja.
Eesti Hollandi Friisi 11. kt. sügatavast ära
anda hea põlveneraisega TÕULEHM tööho
buse vastu. Teatada Tanrnaru, Ka eda v.
Viisu k.
VAHETAN 3. a. RUUNHOBUSE reaskülvi
masina või viijaniitja vastu. Teatada Paul
Lohu, Kädva pag. Sooni pk. 8.

Kolmapäeval, 2. 02. 44. kell 19.30 Rahva
majas KAITSEVÄE SUURKONTSERT. Pääs
mete eelmüük „Ivas".
RIIA RIjiGILIiKLUSDIREKTSIOON. Osakon Noor LEHM VAHETADA töökõlvaliku hobu
nad raudtee, siselaovandus ja maanteede se vastu. Lähemaid teateid A. Haljak, Pai
liiklus. Idaala sunrim tööandja. Nais- ja naeos de Mäeküla.
tööjöudude palkamisavaldusi võtavad vasta
igal ajal vastava tööameti kandu kõik rand J ARVA TEATAJA Nr. 18.
teetehaaed ja teenistuskohad. Tagatakse kes
tev teenistus, edasiõppimine ja ametitüns.
Teisipäeval, 1. veebruaril 1944. Ehk. 4

