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Narva juures kestavad ägedad võit

lused ründava vaenlasega

Esimene eestlasest Röütliristi-kandja major A. Rebane

Uus suurrünnak Londonile
Narra rindel löödi enamlaste tormijooksud tagasi
Föhreri peakorterist, 2. märtsil. Sõjajõu Cisternat vaheldusrikkaim võitlusi. Mitmes

dude ülemjuhatus teatab:
kohas õnnestus vaenlase! meie poolt eelmis
Idariude lõunaosas teostasid nõukogud eriti tel päevadel võidetud ettenihutatud positsi

Krivoi Rogi ruumis arvukaid rünnakuid,
mis jäid tulemusteta. Põhja pool Rogatshevi
ründasid bolshevikud koondatud jõududega
kitsal rindel. Grenaderid ja soomusgrena
derid ajasid nurja kõik läbimurdekatsed ja
tekitasid, kahurväest ja õhutõrjekahuritest
mõjuvalt toetatuna, vaenlasele kõrgeid ve
riseid kaotusi.
Neis võitlusis paistis eriti välja Hesseni
T. soomusdiviis kindral- major Deckeri juh
timisel koos temale allutatud jalaväe-, soo
mus- ja õhutõrjeüksustega.

oonidesse taas sisse murda. Kaugelaskeka
hurid uputasid Anzio sadamas ühe veolae
va ja saavutasid hulga tabamusi teistele
laevadele.

Võitluslenduriteüksused jätkasid oma rün

nakuid laevade laadimistöile Anzio ees ja
vigastasid üht transportiaeva 5100 brt. pom
mi taba nn ustega raskesti.

Lõunarindelt teatatakse vaid mõlemapool
sest luure- ja löögiüksnste tegevusest,

Möödunud öösel teostasid briti pommi
lennnkiteüksused suletud pilvekatte juures

Loode pool Nevelit kasvas vaenlase rün terrorirüunakuid asulatele Edela-Saksamaal.
nakute ägedas. Kogu päeva kestvad läbi Arvukate miinide, lõhke- ja süütepommide
murrukatsed tõrjuti rasketes võitlustes ta- läbi tekkis eriti Stuttgarti linna elamukvar
25 vaenlase tanki hävitati.
taalides kahjustusi ja inimkaotusi. Vaen
Narva rindel tõrjuti nõukogude uute ko lase häirelennukid heitsid peale selle pom
haletoodud vägedega teostatud rünnakud me Lääne-Saksa ruumi. 4 vaenlase lennukit
visades võitlustes tagasi ja purustati needtulistati alla.
osaliselt juba meie liinide ees.
Meie õhujõud teostasid uuesti suurrün
Kõrgel põhjas murdsid saksa löögiüksu naku Londonile. Paljudes lainetes ründa
eed sisse tugevasti väljaehitatud vaenlase vad rasked võittuslennukid heitsid mitmele
positsioonidesse ja lasid arvukaid võitlus linnaosale suurel hulgal lõhke- ja süüte
punkreid koos meeskondadega õhku.
pomme. Tekkis arvukalt suuri tulikahjuaid
Nettuno sillapeal tekkis eile kagu pool ja ulatuslikke hävinguid.
Igale eesti sõdurile anname kevad
pühiks kingituspakikese

Sõjakorjanduse senine jätkuv edu
Praegu käimasoleva sõjakorjanduse raa
Jõudsalt edeneb sõjaborjandus ka maja
mides korraldab ERÜ lisaks kõigile muule konna ohvrilehtedega. Siin oleneb tulemus
ka vedi ainete ja esemete kogumist kingi suurel määral korjaja heast tahtest. Nii näi
tuspakikeste valmistamiseks, sest eelseis teks kogus Tallinnas üks naiskorjaja maja
va! ks kevadepühiks peab iga eesti rindemees konna ohvrilehtedega Üle 3000 riigi marga.
saama tervituspakikese.
Sõjakorjanduse] maakondades on suure
Pühadetervituse kingituspakikese näol maks rahaliseks annetuseks Jõgeva Tarvita
saab iga eesti võitleja, seisku ta kodumaa jateühingu poolt ERÜ Tartumaa ringkonna
kaitsel Eesti 88 brigaadis, Eesti pataljonides ametile üle antud 10.000 riigimarka.
või viimase mobilisatsiooniga relvade juure
End. Viljandi noortejuht
kutsutud meestest moodustatud väeüksustes,
Edgar
Kiik langes Narva
samuti ka kõik haavatud eesti rindevõitie
jad, viibigu nad ravimisel Eestis, teistel
rindel
Idaalade! või Saksamaal.
21.
veebruari
hommikul langes Narva
Tervituspakikeste sisustamiseks on tarvis
rindel
SS-untersturmführer
Edgar Kilk, ühe
aineid küpsiste valmistamiseks, samuti mit kompanii ülem Eesti 88 diviisis.
mesuguseid väikeseid tarbe- ja mälestusese
Edgar Kilk sündis 18, mail 1918. aastal
meid, mis eesti võitlejaile rõõmu valmista
vallas Tartumaal. Lõpetas Tartus Hugo
vad ja on märgiks, et iga rahvaliikme süda Elva
Treffneri gümnaasiumi ning hiljem sõjakooli
ja mõtted on kodumaakaitsjate juures.
Andeid selleks võtavad vastu sõjakorjan ja lahingukooli.
pärast organisatsiooni Eesti Noo
duse korjajad, kuid neid võib ka anda otse redVarsti
loomist asus Edgar Kilk täie innuga
selt üle ERÜ-le.
meie noorsoo teenistusse. Ta määrati Saka
Sõjakorjanduse senises käigus on suure la
noortemaleva juhiks.
maks annetuseks pianiino, mis on määra
Möödunud aasta märtsikuus astus E. Kilk
tud meelelahutuse võimaldamiseks eesti Eesti brigaadi ridadesse, kus ta algul teenis
haavatuile mõnes sõjaväehaiglas. Pianiino ühe rügemendi staabis käsundusohvitserina.
annetas Linda Al de Tallinnast. Väärtus
Veidi aega enne väeosa idarindele võit
liku muusikariista on ta saanud abiellumise lustesse
siirdumist palus ta end määrata
puhul pulmakingikB. Nüüd loovutab ta selle otseselt
meeste juure.
eesti haavatuile, rõhutades, et ükski aineli
Algul oli ta rühmaülemaks, hiljem juba
ne ohver ei ole võrreldav selle ohvriga, mis kompaniiülemaks,
kellena ta ka langes.
meie kõikide heaks on toonud ja toovad
Kõigis neis arvukais lahinguis, mida
eesti rindevõitlejad ja haavatud.
SS-untersturmführer Edgar Kilk läbi tegi,
Niihästi võitlejad kui ka haavatud sõdu osutas
erilist vaprust ja juhtimisoskust,
rid on avaldanud pidevalt soovi, et kodu mida ontahinnatud
II klassi Raudristiga.
maalased neile annetaksid lõõtspille, nagu
harmoonikaid, bajaane, akordione, samuti Nõukogude õõnestustöö Rootsis
Stokholmist, 28.2.(DNB).Rootsi kom
grammofone ühes heliplaatidega, raadioapa
munistid annavad tänavu jaanuarist alates
raate ja teisi muusikariistu.
Lõõtspillid oleksid eriti teretulnud Eesti välja mitte vähem kui 15 uut ajalehte, teh
väeosadele, grammofonid ja raadioaparaadid es nende kaudu suurt agitatsiooni. Raha
näib neil ajalehtedel olevat piiramatult.
sõj alaatsarettidele.
Rahaliste annetuste osas on laekunud Nende ajalehtede kaastöölised ja toimetajad
BRÜ Keskametile peale varem mainitu te on funktsionäärid, keda Rootsi kommunist
euurema annetusena Eesti Majanduskojalt lik partei tööstustes ja suuremates linnades
ülal peab.
2.000 riigimarka.

Kagu pool Pihkvat nurjusid bolshevike rünnakud. ühes kohas hävitati kõik 17 sissemurd
nud tanki, teisal tehti 18 ründavast tankist kahjutuks 14
Führeri peakorterist 3. märtsil. Sõjajõu väe- ja soomusäksustega 2-es lõigus rün heade tulemustega arvukaid rünnaküksuste
dude ülemjuhatus teatab:
nakule. Tagajärjekas tõrjes tulistati kagu üritusi.
idarinde lõunalõigus oli eile ainult vä pool Vitebsklt 18-st ründavast vaenlase
Võitlusiennukite üksused ja kaugevõit
hest kohalikku võitlustegevust. Lahinglen tankist 14 kahjutuks, kuna kirde pool lin luspatareid tabasid Anžio ja Nettuno juu
uukite üksused ründasid Polouoje She na hävitati rünnaksunrtükkide ja tankitõr res 2 hävitajat ja ühte 7000-brt. transport
petovka ruumis bolshevike üksuste koon jerelvade poolt kõik 17 läbimurdnud tanki. laeva raskesti.
damisi heade tagajärgedega.
Loode pool Nevelit kestavad rasked
Ühe rünnaköksuste ürituse puhul Aad
Põhja pool Rogatsbevi jätkas vaenlane tõrjevõitlused. Oma tagajärjetul! rünnakul! ria ranniku] hävitati 3 vaenlase tanki ning
pärast uute diviiside juurdetoomist oma oli bolshevikel kõrgeid kaotusi.
Oks laskemoona- ja kfitteaineteladu lasti
kangekaelseid läbimurdekatseid. Rasketes
Kuna kagu pool Pihkvat vaenlase rün koos meeskonnaga Õhku.
võitlustes saavutasid meid väed uue tõrje nakud nurjusid, on Narva juures ründavate
Kerged saksa merejõud tulistasid tähele
edu, hävitades 20 vaenlase tanki.
vaenlastega ägedad võitlused veel käimas. pandava mõjuga Bastia sadamat Korsikal.
Vitebski juures asusid nõukogud jalgNettune sillapeal teostasid meie väed
2. märtsi keskpäevatundidel teostasid
põhja ameerika pommilennukite üksused
suletud pilvekatte varjus tugeval jahiloa nukite kaitsel terror-rfinnaku Läfine
London oli 36 tundi tulemeres
ja Edeia-Saksamaa asulatele. Hoolimata
ilmastikuolude tugevaist takistusist tulis
Lähemaid teateid Saksa õhuriinnakute mõjust Londonile
tati alla 19 vaenlase lennukit. Möödunud
3io k h o 1 m, 2. 3. (DNB) Esimene usu Inglise lendarid, kes lendasid põleva linna ööl heitsid mõned hätrelennukid pomme
tav, kuigi mittetäielik kirjeldus Saksa õhu kohal, olevat seletanud, et mulje sakalaste Reini-Westfaali ruumi.
riinnakute mõjust Inglise pealinnale saabus' hävitustööst olevat juba nfiüd palju raba
Londonist Stokholmi. Üks pealtnägija ju vam kui vaade nii mõnelegi purustatud
tustab, et esimesed Saksa õhuiönnakud Saksa linnale.
Kaotused 15 miljonit
elevat tekitanud suurt hävitust. Ta olevat
Elanikkonnale on see uus lahingufaaa
meest
näinud ainult 23., 24., 25. pommitnsrünna Londoni
avaldanud palju suuremat
kuid. Nii olevat Greenwichi piirkond lõuna mõju kuipärast
arvata
võis,
sest
seniseid
pommi
N.
Liidu
sõjakaotused
surnutena
poel suurt Thamesi kääru eriti raskest! tamist peetakse ainult eelmänguks.
Genf, 1,3. (DNB) Moskvas hinnatakse
kannatada saanud. Thamesi kaldal asetsev
nüüd N. Liidu kaotusi käesolevas sõjas 15
kuninglik merekool olevat sarnlenud vul
miljonile surnule, seletab sealt tagasi pöör
kaanile, millest tõusid tulesambad kõrgele,
Ffihrer tervitas Mandzhukuo
dunud New Yorgi lehe „News Weeki* kir
ja mis veel mitu päeva suitses.
jasaatja Bill Down.
Londoni lokaalpatriootidele olnud eriti
keisrit
James Leming, sama ajalehe kirjasaatja,
valus, et kuulus Greenwichi tähetorn pu
on jõudnud Leningradi, teatab sealt, et
rustati, ja et ka kuulus park raskesti kan
Führeri peakorterist, 1. märtsil. Führer kes
Leningradi endisest kolmest miljonist elani
natada sai. Park nägevat välja nagu ttrg
saatis Tema keisri
kust elab seal vaid veel 750 000.
mets pärast kohutavat tormi.
le Mandžukuo rahvuspüha puhul 1. märtsil
Mereväe arsenal, hooned sadamas ja südamliku õnnitlustelegrammi.
Soome sõjateade
dokid olid 36 tundi Üksainus tulemeri, mil
Berliin, 1. 3. (DNB) 1. märtsil pühit
Helsingist,
3. märtsil (DNB) Annnse
lele tuletõrjujad suure kuumuse tõtta vaid ses Macdžukuo oma iseseisvuse 12 ja üht maakitsusel tungisid
meie löökrühmad kol
sammsammult läheneda võisid. Tulele õn lasi keiser Kang Teh troonilolemiae 10. aas mes kohas vaenlase positsioonidesse,
purus
nestus alles kahe päeva pärast piir panna. tapäeva.
tasid mõned vastupanu pesad ja punkrid.
Pärast tuli kahju nimetasid londonlased seda
Mandžukuo keisririigil on igati põh Maaselkä maakitsusel ründas üks vaenlase
linnaosa j.Pompejiks."
just pühitseda pidulikult seda päeva, kompanii peale tugevat kahurväetule ette
Kesklinnas on Inglise riigipanga hoone sest vaevalt on ajaloos mõni teine riik ela valmistust meie positsioone, kuid löödi ta
vaid rusuhunnik, seletas üks Londonist saa nud nii lühikese aja jooksul läbi sellist kii gasi. Uhtua juures tõrjusid meie väed ühe
bunud reisija. Postipeavalitsuse hoone on ret tõusu. Jaapaulasist sõprade ja liitlaste umbes 200-raehe tugevuse üksuse, kes rün
varemeis. Telefoniühendus on mitmes linna tõhusal toetusel, kuid ka maa enese elanike das meie toetuspunkti.
osas täiesti katkenud. Londoni elanikud, kes energia ja usinusega on Mandžukuo tõus
Fiihrer vettis vastu Kroaatia
1940/41. aastal Saksa välkrünnakuid nägid, nud Ida-Aaaia rahvaste pere võimsaks liik
seletavad, et Saksa pommide tabavuß olevat meks. Tänu oma geograafilisele asendile ja
riigimehi
kohatavalt täpne. St. Pauli katedraal seisab rikkaile looduslikele abialiikaile seisab ta Sõbralikust vaimast kantud läbirääkimised
vigastamatult oma kohal, kuna postipeava nüüd just võtmepositsioonil Ida-Aasia ruu
Kroaatia juhtivate tegelastega
litsuse ja riigipanga hooned mõnisada meet mi südames, mis käesoleva sõja läbi veelgi
Führeri peakorterist, 2. märtsil.
rit seal teemal on rusu- ja tuhahunnikud. tugevneb.
Führer võttis 1. märtsil vastu iseseisva Kro
aatia riigi peaministri Mandic'i ja Kroaatia
välisministri Peric'i.
Palestiinasse juutide valitsus
Vastuvõtust Führeri juures võtsid osa
välisasjade riigiminister von Ribbentrop ja
Ka Liibanon ja Süüria esitasid protesti
sõjavägede ülemjuhatuse žeff, kindral-feld
marssaJ Kel tel. Füüreril oli Kroaatia riigi
dust
ja
iseseisvust
'ning
puhtaraabia
valit
Adana, 2. 3. (DNB) Liibanoni valitsus
meestega sõbralikast vaimust kantud läbi
ühines Egiptuse ja Iraki protestiga Ühend sust Jeruusalemmas."
üldiste ja aktuaalsete Kroaatia
Ea Süüria valitsus olevat saatnud sama rääkimine
riikide kongressi ettepaneku vastu, et Pales
probleemide üle.
tiinas kujundataks juutide valitsus. Peami sisulise protesti telegrammi Washingtonile.
Vastuvõtu järele Führeri juures oli pea
nister Riad es Sulh saatis USA kongressile Süüria ringkonnis ollakse samuti väga ülla minister
Mandic'il ja välisminister Peric*il
tunud
Ühendriikide
hoiaku
üle.
protesti telegrammi, milles tuuakse esile
riigivälisminister von Ribbentropiga südam
Liibanoni valitsuse seisukoht. Teine sama
likult möödunud kokkusaamine.
sisuline telegramm saadeti Liibanoni parla
Riigimarssali päevakäsk
mendi juhataja Sabri Ha ma eha poolt.
Nõukogude lendurid tapsid
Beiruti ajaleht „Dyar" kirjutab selle pu
õhujõudude
päevaks
lapsi
hul, et kõik araabia keelt kõnelevad inime
Berliinist, 1. 3. (DNB) Riigimarssal Ohvrid sängitati Tartus maamulda
sed on vaimustatud Egiptuse ja Iraki valit
suse hoiaku üle. „Juutidel ei ole mingisu avaldas õhujõudude päeva puhul järgmise
Mõne päeva eest lendas üks Nõukogude
sõjalennuk Tartu lähedal üle Luunja koo
gust õigust araablasi Palestiinast välja su üleskutse:
..Lennuväe sõdurid, minu kamraadid 1
ruda ja neilt võtta nende rahvuslik omand,"
limaja Õue, kus parajasti mängisid lapsed.
Meie aupäeval tunnen ma end teiega Lennuk avas lastele tule pardarelvadest, ta
kirjutab ajaleht.
„Nahar" kirjutab sama teema kohta: eriti tugevasti seotuna. Teie olete ka uues bades surmavalt 4 last. Nõukogude lennuki
„Me võime teatavatele ameerika kapitalisti tisündinud saksa õhuväe üheksandal aastal ohvriks langesid: Luunja algkooli teenija
dele, kes toetavad juute ja sioniste, vaid rünnakutes ja tõrjes silma paistnud kärmei 9-aastane poeg Voldemar Alla, valla käsk
seletada, et araablased ei hooli juutide ole ma rangeima kohusetäitmisega, nii väljas jala 7-aastane poeg Vello Käsper, Luunja
masolust ega ka nende erisoovidest ning rindel ustavaimas kamraadlikus seoses algkooli juhataja 10-aastane poeg Hillar
keelduvad Palestiina üle läbirääkimisi pida sangarlikult võitlevate jaiaväelastega ja Laursoo ja Luunja algkooli õpetaja 5-aas
mast, kui Palestiina ei saa täielikku vaba- soomusgrenadeeridega, samuti ka koduses tane poeg Mark Liias.
sõjapiirkonnas otsustava võitlusega meie
Terroriiennuki ohvrid sängitati kolma
nõnda väga armastatud saksa maapinna päeval Tartu Maarja kalmistule.
teotajatega.
Major Rebase pataljon saa
Teadaanne omakaitse
Selle eest ma tänan Teid.
Kamraadid, saksa rahva uhke hoiak,
bus kodumaale
teenistuskomisjoni
vaatamata julmale pommiterrorile, on mei
Neil
päevil
kodumaale rindevõit
le ülimaks kohustuseks. Sellele vaenlasele lusis kuulsaks saabus
saanud major Rebase patal
ilmumiseks
antakse uute jõududega vastus, nagu ta jon. Tartust läbisõidul
tervitasid pataljoni
seda on teeninud. Ma usaldan Teid, ja ma raudteejaamas ERÜ Tartu
ringkonna esinda
tean, et Führer võib suure otsustuse tundi jad, jaotades rindevõitlejaile
Käesolevaga teatan, et meeselani
rongi peatumi
del usalduda oma õhujõududele.
ke omakaitse teenistusse kutsumise
ajal villaseid esemeid. Iga rindevõitleja
Täidetud eksimatust võidulootusest, mõt se
sai paari kindaid või sokke.
määruse (AT 1944,5,9) ja meeskodani
leme tänasel päeval lõpmatus tänulikkuses
Svinhufvudile riiklikud ma
ke omakaitse teenistusse kutsumise
armsatele, vaenlase ees langenud kamraa
didele ja neile, kes rindesõduritele sarna
määruse teostamiseeskirja (AT 1944,
tused
nevalt, langesid kodus Saksamaa suure tu
8,15) aluse) määran Omakaitse tee
Helsingi, 2. 3. (DNB) Naga Soome
leviku eest. Nende ohvrisurm on meile
teadetebüroo ametlikult teatab, otsustas
nistuskomisjoni päevad alljärgne
suureks käsuks.
Soome valitsus korraldada endisele riigipre
valt :
Kamraadid, meie tervitame Führerit.
sldendile Svinhufvudile riiklikud matused.
heil, minu õhujõud 1"
Paide linn 8. märtsil 1944. a. k. 08.00
G ö r i n g,
~Nõukogude kustumatud tee
Koigi vaid 9. märtsil 1944. a. k. 08.00
Suur-Saksamaa riigimarssal ja
ned lisraeli vastu"
Väätsa vald 9. märtsil 1944. a. k. 13.00
õhujõudude ülemjuhataja
Ülemrabbi
Hertzmann tänab Moskvat
Komisjon töötab Paides Lai tän. 5
Maeti langenud omakaitselased
Genfist,
28.2.
(DNB). „Daily Worker" aval
OK staabi ruumes. Komisjoni peavad
Möödunud laupäeval ja pühapäeval sän dab bflti ülemrabbi
Hertzmanni kirja puna
Ilmuma kõik meesisikud, 17—60 aas
gitati mulda viis Sakalamaa omakaitsepere armee aastapäeva puhul
kõigile sünagoogi
tani, kes jaoskonna arstide tõendite
liiget, kes kodumaa julgeoleku eest väljas dele. Selles üteldakse muuseas:
„Maailma
olles
leidsid
sangarisurma.
põhjal ja Eesti Vabariigi Kaitsetee
juutlus võlgneb Nõukogude Liidule äärmi
Oma teenistuskohuste täitmisel langenud
palju. Seda tänuvõlga ei suudeta üldse
nistuse komisjonide poolt sõjaväe
leitu. Aleksander Vaher, konstaabel Raivo selt
hinnata.
Seepärast peab iga Inglismaal elav
teenistuseks kõlbmatuks tunnistatud,
Liiv, seersant Eduard Meiel ja kapral juut andma
oma osa Nõukogude toetami
või mõne muu tervise rikke tõttu ei
Theodor Kass saadeti viimsele puhkepai seks, ja nimelt
ei iial lõppeva tänu tähista
gale
Lalsi
rahvamajast,
kus
toimus
ärasaat
ole suutelised Omakaitse teenistus
miseks suuremate teenete eest, mida Nõu
mise leinatalitus.
kogud omavad tsivilisatsiooni ja lisraeli
kohustust täitma, oma tervisliku sei
SS-vabatahtlike omakseile
suhtes."
sukorra kindlaks tegemiseks.
Kõigil neil SS-vabatahtlike omakseil ja
Moskva haarab ka Prantsus
Komisjoni ilmumine ei ole tarvilik
järelejäänuil, kes seni on saanud teetust
omakaitse liikmetel.
maa järele
Waffen-SS Estland hooldusohvitseri kaudu
V i g o 81,2. 3. (DNB). Nagu Reuter Alžii
ja kes on viimasel ajal evakueerunud, tuleb
H. PUUPILL,
teatada oma praegune elukoht, Waffen-SS rist teatab, sõitvat endine Prantsuse õhu
Leitn.
hooldusohvitaerile SS-untersturmführer Hil sõidu minister Pierre Cot lähemal ajal nn.
OK Järva Maleva I territ. len'ile Tallinnas, Vabadospuiestee 1, et toe «Prantsuse vabastamiskomitee" ülesandel
pataljoni ülem
tusrahade väljamaksmisega ei tekiks viiv! Moskvasse, et seal tegeleda .Euroopa uuesti
tusi.

ülesehitamise küsimustega".

Rinded suursündmuste lävel

Kaks mobilisatsiooni Eestis

jem ainult veel selgemaks. Samaga eir
seletatav ka see, et sõja puhkemi
sel eestlasi ei mobiliseeritud sõdu
reina, vaid et mobilisatsioon teostati
Nagu asjatundlikest ringkonnist teatatak jus, mis on vaenlase poolt mõeldud sõdaot 10-ameeriklaste operatsioonidega Lääne-Eu
se, laheneb talv idarindel tänavu varem oma sustavaiks operatsioonideks ja mille ette roopas. Saksa sõjajõudude poolt tarvitusele
alles siis, kui kõik leiti olevat juba
lõpule kni harilikelt. Idarinde lOanaosas va valmistuseks võib pidada vaenlase õhuofen võetud abinõud lubavad aga ka neile sünd
kaotatud, sisulise täiend-k üüd i t ara i~
litsevad joba sulailmad ja üleminek pori siivi. Sellele vastavalt on kõigi Saksa ida mustele usaldusega vastu astuda.
sena. Muidugi, küüditamist ei nime
Õhusõda, mis möödunud nädalal seisis
perioodile on veel ainult mõne nädala kü rinde operatsioonide juhtmõtteks kaitse ja
tanud ju keegi ja juttu oli ikkagi
si mus. Ja kni ka viimaseil päevil idarinde rinde kindlustamine liinidel, mis võimaldaks tähelepana tulipunktis, oli nädalavahetuse
m obilisatsioonist „suure ko
kesk- ja põhjaosas on olnud keskmist kül kõige väiksema jõukulutusega tõrjuda ka kolme päeva kestel raugenud ja alles teisi
ma, siiski arvestavad meteroleogid sealgi kõige raskemad uued rünnakud. See ees päeval olid angio-ameeriklaste terrorileanu
dumaa" kaitseks. Aga milliseid tulemu
varajasema vihmade- ja pori periood! tuleku märk õigustab je selgitab kõik viimase aja kid jälle liikvel Saksamaa .kohal. Ja kuna
si andis see mobilisatsioon?'
ga kni harilikult. Need ilmastikuolud mõju operatsioonid.
Ilmastikutingimused ei olnud sugugi eba
Mäletame
seda veel liialt hästi ja tea
tavad kahtlemata ka praegusi Saksa vägede
soodsad,
siis
ei
ole
võimatu,
et
ka
viimased
Ja need operatsioonid on arenenud edu
operatsioone ja rindeõgvendusi, mille sihiks kalt niihästi idarinde lõuna-, kesk- kni ka rasked kaotused olid põhjuseks vaenlase ta
me ka, et just neist mobiliseeritavaist
Veendumus, et Eestis leidub sellisel moodustusid tollal meie löögivõimsad
on loomulikult soodsaimate positsioonide põhjalõigus. Lõnnalõigus tähistas neid ope gasihoidlikkusele õhutegevuses.
sissevõtmine veel enne poriperioodi algust. ratsioone lääne pool Tšerkassõid äralõigatud
Itaalia lõunarindel on jäänud asjatuks hulgal inimesi, kes vihkavad bolshevis metsavendade üksused, kelle osatähtsus
Lähenev kevad aga peab kaasa tooma Saksa vägede ühinemine peavägedega pä kõik vaenlase katsed Saksa toetuspunkti mi enam kui midagi muwd maailmas,
lahendusi paljudele sõjalistele küsimustele, rast kolm nädalat kestnud raskeid võitlusi, vallutamiseks Monte Cassino juures. Ja Net oli bolshevikel kindlasti olemas juba kujunes kodumaa vabastamisel küllaltki
mis praegu veel lahendamatute mõistatus kuid samuti ka rindeõgvendamine Krivoi tuno sillape juures, kust vaenlane taotles
oluliseks ja kellest said hiljem hinges
tena maailma ajusid vaevavad. Nii ootab Rogi loovutamise näol. Üheaegselt nende mitte ainult Saksa rinde sissemuljumist, siis, kui nende massid esimest korda tatud idavõitlejad saksa üksuste ridades.
Euroopa pinevusega vastust küsimusele, kas operatsioonidega teostati Saksa vastuaktsioon vaid isegi Rooma vallutamist, mis on ju ai hakkasid voolama üle Eesti piiride. Või
suudavad enamlased pärast oma kaheksa Lutsk— Rovno—-Dnbno ruumis, kus vaenla nult 40 kilomeetri kaugusel, on angle-amee kuidas oleks siis teissugusel juhul se Kas maksab veel liignekord nimetada,,
künd kestnud rünnakuid koondada oma jõu ne oli viimaseil nädalail tunginud kõige riklased surntud täielikult kaitsesse, ja vii letatav see tohutu hirm, rnis kangestas et samadest meestest sündisid meie ida
de veel üheks saareks pealetungiks Saksa Kaugemale läände, kuid kas Saksa väed maste operatsioonidega on nende isegi väi
pataljonide kui eesti relvajõu raudvara
idarindele, mis on püsinud seni vankuma võrdlemisi hõlpsasti tõrjusid vaenlase tagasi kese ulatusega sillapead veelgi koomale su siia voolavate mõrvarjõukude nägusid ? südamikud, keda bolshevikud hakkasid
Küsimus täiel määral muutus ehk hiltuna kõigi enamlaste inlm- ja materjalimas ja kõrvaldasid seega sissemurruohu sellesse rutud.
hiljem kutsuma värisedes kuldse
side surve ees?
oluliselt tähtsasse ruumi. Samuti kõrvaldati
teks kuraditeks? See nimetus
Samuti ootab lahendust küsimas, kas möödunud nädalal tekkinud pinev olukord
ei
tekkinud
iseenesest, vaid kasvas väijulgevad anglo- ameeriklased võtta endale Rogatševi ruumis, kus enamlased avaldasid
Elavad kujud
invasiooni riisikot Lääne-Euroopas ja ürita tugevat survet Boburski suunas, kuid mis
ja eestlaste tegudest. Kas on ehk ka
da rünnakut terasest ja betoonist kaitseval lahendati Rogatševi linna loovutamisega.
Ühele alla heidetud rahvale andis Venemaal. Meie väheseid kujusid nad Inglismaa kunagi juhuslikult oma sõb
Rahuldavalt arenesid ka Saksa eraldus
lile, mis seal on püstitatud Saksa sõjajõu
ralt ja liitlaselt kuulnud neist asjaolu
dude poolt? Ja kuidas jätkub anglo-amee liikumised põhjarindel. Saksa põhjatiiva Makedoonia kuningas Aleksander Suur ei sallinud.
dest ja kas >,Daily Mail" ei ole võime
riklaste invasioonikatse Itaalias, mis esialg tagasitõmbamine edelasse Ühes samaaegse käsu, et pandagu kõikjal üles tema
Kui nüüd on vaja kutsuda noori line neid arvestama kõrvuti väitega, et
sestnäilikult hästi ettevalmistatud operatsi Narva maakitsuse riivistamisega mida pildid, rinnakujud ja ausambad. Sellega
oonist on võtnud päris seiklusliku iseloomu? peetakse strateegiliseks meistertükiks, arves
kokku ja anda neile ülesandeid täita eestlased olevat 100 protsendiliselt hää
Ja kas suudavad anglo-ameeriklaste tades vaenlase suurt ülekaalu, toimus tahtis ta orjaks tehtud rahvaid häbis mis nõuavad ohvriannet ja panust, siis letanud Nõukogudega liitumise poolt ?
õhujõud seekord kauemini jatkata oma sa ohutult ja läheneb nüüd tähtsale võtme tada ja alandada, kes muidu oli oma
geli nurjunud non-stop-ofensiivi Saksamaa positsioonile Pihkvale, kus vaenlane osutab usu ja veenete poolest kujude ja pilti on vaja hüütavaile ühte nime, mida See tähendab samad eestlased, kes
meie kõik kanname eestlane ja vähimalt 95-protsendiliselt olid
vastu, mis seekord võib olla on mõeldud põhja poolt eriti tugevat survet Pihkva jär
ettevalmistuseks invasioonile Euroopa ranni ve idakaldale, et seega takistada Saksa vä de kummardamise vastu. Ühtegi kuju no orus kuuleb ning tuleb. Mis kasu vismi vastased, kes algusest peale on<
kul?
gede asumist uuele rindejoonele. Pärast ei tohtinud neil templiski olla. Ja nüüd oleks praegu suurtest ausammastest,
Kuidas ka oleks vastustega kõigile neile Staraja Ruesa ja Holmi loovutamist võtab pidi terve maa võitleja piltidega üle kui neid ka terve maa olnuks üle kül sooritanud kangelaslikke relvategusid'
bolshevismivastases võitlusas ja kelle
põletavaile probleemidele, tuleb praegusi see rindelõik igatahes nüüd juba kuju, mis külvatama. Käsk oli käsk ja tuli täita.
sündmusi kõigil sõjarindeil pidada ainult vastab idasõjakäigu praegustele defensiivse Kui kuningas aastate pärast külastas • vatud. Ega kivi ei liigu paigalt. Ei kuu kohta nüüd Stalin on teinud täieliku
le kutset ega palvet. Ta on vaid kivi.
ennustuslikeks välgusShvatusteks tulevase te iseloomule ja kindlustab kõige sobivama
seda maad, nägi oma imestuseks, o-t. Ka pilt ei roni seinalt alla ja ei tule surmaotsuse, sest nad kõik on ju
kevadftikese ees, tähendatakse sel puhul liitumise idarinde kesklõiguga.
eranditult bolshevismi vastased.
asjatundlikes saksa sõjaväeringkonnis.
Vahepeal teeb vaenlane ilmselt etteval mitte ühtegi sammast ei olnud püstita,
Juba needki asjaolud on küllalda
Euroopa idarinne seisab praegu täielikult mistusi uuteks rasketeks rünnakuteks, mis tud kogu maal. Ta vihastas. Kutsus nõu andma, kui tema abi on vaja.
Läöne-Eoroopas oodatavat* sündmuste var- võibolla peaksid ajaliselt ühte langema augsed
järelduseks, et inglise propaganda
Kõik, mis meie hinges on elusat ja
võimukandjad enda juure ja küsis, miks
om
jooksnud
täielikku ummikusse. Tõ
elavat,
kõik,
kes
sõprust
on
tunda
tema käsk jäetud tähelepanemata.
siolud
eestlaste
suhtes seisavad maail
saanud
ja
hindavad
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sõnu
ning
„ Käsk on täidetud," vastati kuningale.
Hoiatavaid hääli Taanist
mal
nii
selgesti
silmi ees, et „Daily
meelt,
need
on
suurel
ja
raskel
ajal
Tolle maa ülempreester hüüdis selle
Maili" kaart Eestist kui 12-dast „liidu
kohal, kui neid kasutakse ja öeldakse
peale
valju
häälega
mitu
korda
järgi
Ainult Saksamaa suudab Euroopa mandrit kaitsta bolsherismi eest
mööda: „Aleksander, Aleksander!" Kohe sa oled eestlane. Kuulud põhjamaa hõi vabarügist" võib kutsuda esile ainult
Inglise teadetebüroo en oma taani kuu muudatust selleks, et juba ette liita Balti jooksis kokku terve kari noori poisse, mude suguvendade perre ja kas sa ei kahetsev-haletseva pearaputuse keda
lajatele taas epistlit lugenud. Talle oli kõr kumi Nõukogude Liiduga. Nõukogude plaan: kes kõik kandsid Aleksandri nime.
kuule, kuidas veri kiiresti tormab soon Jumal tahab karistada, seda õnnistab
vu ulatunud, et Taanis leidub inimesi, kes eesmärgiks ei ole midagi muud kui kogu
tes, mässab ja nuuksub, just kui nutaks ta vaimunõtruse ja pimedusega.
«Meie
ei
tahtnud
sind
haavata,
Majes
peavad vajalikuks osutada kogu rõhuga hä Euroopa muutmine nõukogude vabariikide
Ent kui kõigest olnust on „Daily
daohule, millesse sattuks ka Taani, kui liiduks : Nõukogude-Taani, Nõukogude Root teet," seletas ülempreester, «et oleksime ta?
Stalin Churchilli ja Roosevelti abiga võidaks. si, Nõukogude-Norra, Nõukogude-Soome jne., sinust valmistanud pilte ja raiunud
Tööd on nii palju. On võitlust ja Mailile" ikkagi veel vähe, siis seadigu
Londoni teadetebüroo seletas, et Nõukogude jättes kõigile võrdse Õiguse, astuda välja
valu ning kannatusi südames kui ka ta esimese mobilisatsioni kõrvale Eesti»
Liit olevat läbi ja läbi demokraatlik riik, sellest liidust, samuti nagu eluaegsel vangil sinu kuju surnud kivisse. Oleme selle kodudes arvutul hulgal. Kõike seda tu teine mobilisatsioon, alles äsja toimu
pärast
elavaid
kujusid
loonud,
kes
kan
milline omavat maailmas kõrgeimat lugupi on õigus vanglast lahkuda. Kui Saksamaa
leb ära võita ja kõigest jagu saada, nu. Kui bolshevike mobilisatsiooni ajal
damist. Olevat lausa pöörane oletada, et ta vastupanu variseb, ei takista Nõukogude navad sinu nime."
oma hea kuulsuse ja respekti, mida ta omab, Liitu keegi Euroopat sõjaliselt vallutamast,
muidu
väsime enne õhtut ja keskööd. ilmus vastuvõtupunkti mõnest kutse
Sellest vanast jutust saame väga
kaalule paneks ja väikseid või suuri riike et siis teostada .vabatahtlikke liitumisi" hästi aru. Ei ole mõtet peita ja lõigata
Väsinutega ei ole midagi peale haka alusest alla kümne mehe, siis nüüd ei
vägistaks, nagu kurjad inimesed seda jultu maaga, mis omab Molotovi sõnade järele
kivisse
väärtusi,
mis
on
vastupidavad,
ta.
Need jäävad jalge alla ja kaovad. suutnud komisjonid ilmunute rohkuse
nult ennustavat. Pealegi aga, nii seletas „kõige vabama põhiseaduse maailmas". Igal
teadetebüroo edasi, ei tulevat selline või eri maal omab Nõukogude Liit oma viienda mälestusi, mida tahad alal hoida. Parem Täpselt nagu sambad, kui need lõhu tõttu oma tööd õigeaegselt lõpetada.
malus või võimatus üldse kõne alla kolonni, allilma, milline on valmis puna juba kanda kõike südames ja meeles, takse. Ega nad vastu ei hakka. Elavad Tuli kutse alla kuulujate kõrval vaba
gi, kuna sündmuste areng nii Taani kui ka armeed toetama. Käesoleval hetkel on see anda lastele ja neid kasvatada kujud aga sammuvad tööle ja võitlusse tahtlikke, vanu ja noori, ning kokku
muude selle maailma osade suhtes olevat viies kolonn maskeeritud ..rahvuslikkude
võttes õnnestus mobilisatsioon 150
joba kindel. Kui Saksamaa olevat löödud, vabadusvõitlejate" sildiga. Juba tsaarirezhiim inimesteks, kes jooksevad kokku, kui ning teavad, milliseid raskusi ja kanda
lahkuvat ta väed Taanist ja inglise või põh omas head isu, kuid ta tunnustas teataval hüütakse nime ja kutsutakse neid, kas meid on veeretatud tänase inimpõlve protsendi ulatuses loodetust. Kaa
ja-ameerika väed okupeeriksid loodeta määral siiski Euroopa piire, kuigi temagi tööle ehk siis võitlema kodumaa ja õlgadele. Lõpeb kord sõda ja saabub ei ole see selge keel, nagu seegi, mi
vasti lühikeseks ajaks kogu Taanimaa, spekuleeris Balkanii. Ent praeguse rezhiimi tema õnne pärast. Meie ei ole ka kuju rahu, eks siis uued ajad võivad jälle da mehed rääkinud juba oma piiride
et siin püstitada maiset paradiisi. See oli isud Nõukogude Liidus on piiramatud, ja
kaitsel relvadega ja kas ei ole see eesti
lühidalt saate mõte.
kui neid Õigeaegselt ei pidurdate, sattub de ja piltide kummardajad. Vähe oli soojendada ja hellitada oma lapsi rik rahva ürgjõuline vabadustungi väljendus
meil
mälestusambaid,
mida
püstitati
kuse,
mõnususte
ja
mugavustega.
Prae
terve
Euroopa
hädaohtu,
muutuda
nõukogu
Siiski leidub taanlasi, keda need argu
mendid ei suuda veenda. Nii annab Nõuko de vabariigiks. Seepärast tuleb siiralt loota, ühes kui teises paigas Vabadussõja gu on meile kõik need asjad vaid mine oma maa ja vabaduse kaitsel raskeks
gude uusim põhiseaduse muutmise trikk et Saksamaa ja tema liitlased suudavad pi mälestuseks. Needki torkasid otsemat vik, mida vähestel puhketundidel võib kõrvahoobiks inglise propagandaõiekes
ajalehele .Folket" põhjust järgmiseks kom devalt tõkestada nõukogude rünuaklaiuet. teed enamlastele silma ja nad lõhkusid kuulata kui muusika helinaid.
teie, mis kajab üle kogu maailma?
mentaariks : tulevikus pidavat riigid, kes Läänes asuvad liitlased suudavad ülimalt
„Daily Maili" kõrvad on jäänud ka
Muusikast aga ei elata võitluse päe
Nõukogudega vabatahtlikult liituvad, oma ainult teha katset, luua bolshevistliku rtin neid maha niipalju kui jõudsid. Ise olid
sellele
kõrvahoobile kurdiks, aga maa
ma enda sõjaväge ja omaenda välispoliiti nakulaine vastu mõningaid siilapäid Euroo nad aga suured piltide kummardajad. vil. Elatakse tööst, elatakse sõprusest,
kat, jah, nad võivat soovikorral isegi Nõu pa läänerannikul. Kuid nad ei ole isegi Rongikäikudes kanti bolshevikkude elatakse higist, valust ja raskeraaist ilm on seda kuulnud ning saanud lisa
kogude Liidust taas lahkuda. Taani ajaleht selleks võimelised, ja peagi on sel juhul suuruste pilte, just kui olnuks need ohvriannetest. Elavad kujud sammuvad. tõendi Inglismaa „ väikeste rahvaste
taunib siis Stalini pettemanöõvrit kogu kõik kommunistlikult punaseks värvitud."
kaitse'1 ja tõelisest ole
uued pühakute pildid vanade asemel, Sambad ei liigu paigalt.
selle kohutavuses. .Juba nüüd", nii kirju
musest. Tehtud tähelepanek võib kuju
mida kord kandsid usklikud endisel
Jaan Lattik
tab ,Folket", „kasutatakse seda põhiseaduse
neda tulevikus veel küllalt tähtsaks.
Eesti mehed on näidanud kahe mo
ÕPPETUND
ohvitseri, allohvitserid ja meeskonnad, lasub suur vastutus, tema moraal on lusjõu, kuni nad hävitatakse või van bilisatsiooni taustal oma mehisust ja
kõik nõukogude mereväe väljavalitud alles murdumata. Tema võib tuua ot gistatakse.
seisavad terasese müürina oma maa
Väljas merel puruneb teine kahurpaat kaitsel. Kalevipoeg on tõusnud ja saa
eliidi hulka kuuluvad, ootavad palavi sustuse võitluses Narva pärast.
FUROOPALE
kuliselt maalepääsu, et ületada saksa
mille komandosillalt nõukogude major
Majori ette kerkib kahurpaadi ko Maslov andis käskluse rünnakuks. nud uues võitluses sortsidega elavaks.
rannakaitset. Ülimaid tunnustusi on lu
Ning töötaval tagalal on vankumatut
Nurjunud nõukogude dessant lääne batud meestele, kes esimestena saavu mandant. „ÄBi on niikaugel. Meie ees Vaenlase maabumislaevastiku jäänused usku selle võitluse võidukasse lõpusse.
tavad tähtsa Narva Rakvere maan asub määratud rünnakruum. Otsekohe minetavad uduvalli varjus taas põgene
pool Narvat
Et tagala tahab anda rinde jaoks
võib meid märgata ka saksa rannakait
„L9äne pool Narvat purustati tee ja sellega sulevad ainsa varustus se." Majori hääl kõlab karmilt: „Raadio mise korras Eesti ranniku. Järgmisel kõik, seda kinnitavad ajalehtedes päe
vaenlase maabumiskatse kõr tee Narvat kaitsvale relva-SS rügemen käsk kõigile üksustele. Rünnak teosta päeval sõidab SS-unterscharführer piki vast päeva ilmuvad sõnumid. Teadke
gete kaotustega boisbevikku tidele. Lõuna poolt peab siis esile tun da kaotustele vaatamata. Narva lahin külateed maabumispaiga läheduses. seda maailm ja kuulgu ka „ Daily
dele."
Talle tuleb vastu kaks saksa sõdurit.
gima teine nõuaogude võitlusüksus, ühi
Sõjaväe ülemjuhatuse
gu tulemus lasub mereväe-jalaväe õlga Üks neist tervitab abitult. Teine hüp Mailrt, et eesti rahvas pole bolshevismi
nedes
nimetatud
maanteel
mereväe
tõvest määritud kalts, vaid Lääne-Eu
teadaandest.
jalaväega. Siis on Narva kott kinninöö del." Järsk vuhiu vapustab teda. Ka pab ärevuses kraavi ja püüab haarata roopa kultuurrahvaste väike, kuid väär
hurpaadi
ahtri
ees
kerkib
võimas
fon
Major Maslov, kellele nõukogude ritud. Siis istuvad idapoolses Narva
püstolit. Unterseharführeril jätkub kül tuslik esindaja, ida piiripostil, kes ainult
laevastiku ülemjuhataja poolt Soome la kaares seisvad saksa diviisid hiirelõk tään. Here helgiheitja tuli pimestab ta ma verd. Ta ei lase asja niikaugele haletseb hukkuva võimu laukasse up
silmi. Võitlus on alanud.
hes tehti ülesandeks maabumise teos sus.
minna, vaid vahistab mõlemad kahtla punud propagandat ja teab kuhu ta
Kaldal küüru tavad saksa sõjalaevas sed sõdurid. Need kuuluvad maabunud kuulub, kes on ta sõber ja mis tuleb
tamine Narvarinde tagalas, põrnitseb
On ka viimane aeg, et meie ettevõt tiku mehed kaitsepositsioonidel, õhu nõukogude üksuse hulka. Saksa sõduri
järelmõtlikult oma kahurpaadi koman
tal teha. —sp.
tega
alustada, mõtleb bolshevistlik ma tõrjekahurid on laskevalmis. Kõik oo mundris tahtsid nad end läbi lüüa rin
dosillalt mereuttu, mis asub Eesti jää
ranniku ees, selle uduseina taga, luu jor vaikselt. Juba 10 päeva ründavad tavad mitmendat päeva nõukogude dest. Positsioonideni Narva juures, sest
maabumiskatset. Nüüd on see käes. ka lõunast Narva-Rakvere tee vastu
rab vaenlane. Seal asuvad luurajate jalaväe seltsimehed asjatult Narva
andmete kohaselt saksa õhutõrjepatareid Narva-Jõesuu liini ja üha uuesti tõrju Nüüd on saabunud kaitsjate suur tund. rakendatud nõukogude võitlustiksus ve
ja saksa mereväe rannakaitse kahurid. takse nad tagasi. Neli korda õnnestus Nad kaitsevad oma kamraadide selja ristas end raudteeliini ees samuti kui
Vaenlase tõrje on tugev, küljelt ta ar neil kanda kinnitada Narva ja lääne tagust. Ükski bolshevik ei tohi jõuda nõukogude mereväe eliit lääne pool
vestab maabumiskatsega Narva jõe kalda eri paikades. Esimene kord Nar Narva-Rakvere maanteele. Helgiheitjad Narva-Jõesuud.
Ühe SS-diviisi võitluspositsioonidele
suudmes, seejärel kui nõukogude divii va-Jõesuus. Seal püsisid üle jää tungi valgustavad ühe vaenlase kahurpaadi
sidel ei õnnestunud läbi murda saksa nud bolshevikud tervelt kaks tundi. kontuure. Suunduda sellele. Lasud. on kogutud vangivõetud boishevikke.
tõrjerinnet Narva-Jõesuu ja Narva va 600 surnut maha jättes, põgenesid nad Mööda. Uued lasud. Täistabamus. Ka
Üksikülekuulamiste abil jõuavad saksa
paanikas taas idakaldale. Narva-Jõesuud hurpaat süttib põlema. Uduvalli tagant staabid selgusele vaenlase nurjunud
hel.
Juudist major kutsub enda fdjutan kaitsva saksa mereväe jalaväega ei saa lähenevad 10 maabumispaati. Kuulipil plaanide suhtes, kuulevad üksikasju
di. „Kas meeskonnad on informeeritud nud naljatada.
dujad ja õhutõrjekahurid löövad sekka. suurejoonelise maabumiskatse kohta.
ürituse tähtsusest? Kas neile anti teada
Teist korda õnnestus nõukogude rü 5 paati saavad tabamuse, purunevad Saab teatavaks Stalini käsk, mis aval
kõrgeima kaitsenõukogu uusim käsk? gementidel saksa positsioone läbi mur plahvatades, kaovad vee alla. Viiel paa dati vägedele veidi enne maabumist.
Kõigi madruste sisemisest suhtumisest da Siivertsi juures, lähenedes kiire löö dil õnnestub jõuda kaldaeelse jääni. See kõlab nii uskumatult, nii jõhkralt,
oleneb operatsiooni edukus." Adjutant, giga Narva Rakvere maanteele. Saksa Neist tormavad välja nõukogude kom et seda ustakse alles siis, kui seda on
juudi ülemleitnant, lööb kannad kokku. vastulöök paiskas seltsimehed ka seal paniid. Oma viimase kahurpaadi tule kinnitanud rida vange, nende hulgas ka
„Ma teen kohe korralduse, et kompa tagasi, seejärel kui ühe relva-SS üksu kaitse all astuvad nad kaldale, kus sõ üks küünilise naeratusega juudi ülem
niid saaksid politrukkide läbi seda käs se tuli tekitas neile raskeid kaotusi jalaevastiku ja lennuväe mehed neid leitnant: „Kõik endiste nõukogude va
ku kuulda. Pealegi kujutavad madrused enam kui 1000 surnu ja mitmesaja haa vihastes lähivõitlustes tagasi tõrjuvad. bariikide, Eesti, Läti, Leedu rahvad on
väljavalitud materjali, milline on selle vatu näol. Triigi ja Vasa juures istuvad Ainult ühel 80-mehelisel rühmal õnnes sedavõrd meie vastu, et ei ole enam
panuse jaoks eriliselt ette valmistatud veel mõned vähemad üksused lääne tub läbi murda ranniku kaitseliinist. võimalik neid kasvatada nõukogude
mitte üksnes sõjaliselt, vaid ka poliiti kaldal, kuid võib ette arvestada aega, Need 80 meest surutakse ühe õhutõrje kodanikkudeks- Seepärast ei tule rün
liselt." «Kiirustage sellega, poole tunni mil neil tuleb üle jää tagasi tõmbuda. patarei meeskonna poolt, kiiresti koha nakuoperatsioonidel kellestki hoolida.
jooksul läheneme rannale."
Nõukogude jalaväe moraal on tohutute le toimetatud „Tiigrite" tule kaitsel, Kõik eestlased, olgu mehed, naised
Rahuldatult vaatab major ringi. 20 kaotuste läbi raskesti vapustatud. Näüd soisesse padrikusse kokku, kus stukade
Lendur, tulistanud alla 8 vaenulist masi
lapsed, tulevad tappa." '
maabu missõidukit on teel kaldale, 507 astub platsi mereväe-jalavägi. Temal rulluvad lained hävitavad nende võit«i-. SS-sõjakirjasaatja Walter Kalweit nat, on sooritanud õnneliku hädamaandu
mise ja teatab endast. Pk.—Schulz (Wb)
Lähenev kevad toob lahendusi paljudele sõjalistele küsimustele. Kaitseoperatsioonid
idarindel arenevad edukalt

Inglise ühe silmapaistva ajalehe,
„Daily Maili", veergudel toodud Nõu
kogude Liidu kaart, millisel Eesti on
kujutatud kaheteistkümnenda Nõukogu
de Liidu liiduriigina (selle kohta lä
hemalt oli toodad meie lehe eelmises
numbris ), kannab tahtmatult mõtted
tagasi kahele Eestis toimunud mobili
satsioonile, metsavendade võitlusele ja
omaaegsete bolshevike mõjuvõimsate
isikute kinnitusele, et vähemalt 95 %
eesti rahvast on bolshevismi vastased.

Järvamaa uus külvikava saadeti valla
ja linnavalitsustele kätte

Sõjamehe tervise kaitsjad
Külaskäik Paides tegutsevasse eesti väeosa ambulantsi
Eesti väeosa ambulants Paides, millise

vaja mis eks seltskond osutas käige soojemat

poolehoidu, väljendades seda rikkalike an

netuste näol, alustas tegevust juba 16. veeb

ruaril, milliseks ajaks lahendati ka ruumi
de k üsitnus. Et tutvuda seltskonna kaasabil
loodud ambulantsi tööga ja veenduda, kui
das hoolitsetakse seal eesti väeossa kuulu
vate meeste tervisliku seisukorra eest, sel
leks külastas meie lehe esindaja neil päe
vil ambulantsi, kus talle lahkeid seletusi
andis rügemendi arst dr. J. Lääts. *

Ühest Paide üsna tagasihoidlikust majast,

jutustab meie lehe esindaja saadud muljeid,
leian askeldamas rügemendi arsti dr. J. Läfit

päevade] keskmiselt 40—50 inimest.

Kas haigete arv ei tundu seega liialt
suur? Võib-olla moodustab neist suure
enamiku selliste haigete liik, keda tun
takse tavalist! „vii!ijate" nime all?
Ei, vastab seepeale dr. Lääts kindlalt.
Seda ei saa ütelda. „Viilijaid", kui neid
üldse on, on igatahes niivõrd vähe, et neist
ei maksa üldse rääkida. Tegemist ou ker
gete, peamiselt ilmastikust tingitud tervise:
riketega.

Kas esineb raskusi ravimite ja arsti
riistade osaa? On ju lõpuks alguse asi
Ja mitu aastat sõda seljataga.
Näete, viib rügemendi tervisevalvur kõ

sa koos abilistega. Olen sattunud ambulantsi netaja seepeale arstimitega täidetud sahtlite

keset kiiremat tööd. Vahetpidamata sagib juurde. Need siin räägivad kõige selgemat
eesruumides ja ambulantsis eneses värskeid keelt. Arstimeid on meil küllalt ja nende
sõjamehi, kes tunnevad, et tervisega pole kvaliteet on kõrge. Tänu saksa võimudele
silmapilgul kõik korras ning teavad, kui ei tarvitse me selles suhtes tunda mingit
võrd tähtis on arstlik abi õigel ajal, eriti muret. Iseküsimus on arstiriistadega, millis
veel sõjamehele, kellel seisavad veel ees test mõnedki vajalikud mõistagi alul veel
raudset tervist nõudvad rasked heitlused puuduvad, kuid needki on juba tellitud ning
Eesti põlisvaenlasena. Kiirest tööst hoolima saabuvad kohale kõige lähemal ajal.
ta ei keeldu rügemendi noor ja energiline
Huvitun iõpnks, kas võin beita pilgu ka
arst, kes täidab praegu ka pataljoni-arsti haigete lamamisruumi. Sellega nõustutakse
kohta, knlutamast poolttundi ajalehemehele. otsekohe ning saadad mulje siitki on enam
Kui rääkida siin sest ambulantsist, alus kui rahuldav. Ruum on korralikult köetud
tab ta sõbralikult vestlust, siis tuleb küll ja puhas, voodid korralikud ja varustatud
kõige pealt ja esmajärjekorras nimetada ning kahekordsete linadega, meestel seljas kor
tänada kohalikku seltskonda. Seltskonna rik ralik ambulatooriumi pesu. Seal selgub ko
kalikud annetused ou teinud võimalikuks ,et guni vee), et igapäev viibib pidevalt lama
meil on praegu olemas vajalikul hulgal nii misruumis haigeid vajaduse korral abista
voodi- kui ka ihupesu, toidunõusid, seepi miseks ka 2 naisomakaitselast-samariitlast,
ja muud vajalikku. Seetõttu, et seltskond nii et haiged kunagi ei jää tiksi. Oht hai
osutis omakaitse üritusele täit arusaamist geist kõnetades selgub, et meestegi rahul
ja vajalikku hindamist, sai võimalikuks, et olu on täielik.
Kuidas on toiduga? küsitlema kõigele
ükski haige ei tarvitse lamada praegu oma
eelnenule täienduseks.

pesas.

Selgub, et toit valmistatakse samas ma
Meid huvitab selle vlipe järgi loomuli
kult küsimus, kas ambulaotsis on siis jas ning et see on igati korralik. Ainsaks
ka lamavaid haigeid või on meil tege sooviks neile, kes juba seni viinud haigete
mist siin Õieti juba eesti väeosa haig- jaoks annetuse korras piima või kes kavat
laga.
sevad seda teha, on, et seda tehtaks seni
Jah ja ei, vastab seepeale dr. Lääts. Jah sest organiseeritumalt. Organiseeritumalt ni
selles mõttes, et pataljoni ambulants omab melt selles mõttes, et seni on olnud juhtu
praegu ja ka edaspidi 15 voodit, ei aga sel meid, kus ühel päeval on toodud piima
les mõttes, et haiglaga pole siin siiski te suurtes nõudes ja seega liialt palju, kuna
gemist. Kui alul oligi tõepoolest kavatsus teisel päeval, millal teda haigete jaoks oleks
rajada Paidesse eesti üksuse sõjaväehaiglat, läinud ehk vaja, pole piima üldse toodud.
mis pidi kujunema välja samast ambulant Kui sellist tänuväärset annetust haigetele
sist siin, siis selgus aga varstigi, et peaas sõjameestele jätkatakse, siis oleks otstarbe
jalikult ruumide küsimus kohapeal ei luba kuse seisukohalt vajalik, et piima toodaks
seda kavatsust teostada. Ja pealegi ei ole kas või vähem, kuid nii, et teda oleks tar
vilikeks juhtudeks kasutada igapäev.
haigla järele otseselt erilist vajadust.
Kuidas on siis suudetud korraldada haiSaanud ambulantsist ja selle tööst igas
suhtes rahuldavad muljed, soovime noorele,
gete ravimine? käsitleme edasi.
Üsna lihtsalt ja otstarbekalt, saame vas energilisele rügemendi arstile dr. J. Läätsa
taseks. Peale käesoleva, s.t. pataljoni am le, kelle õlul lasuvad ka pataljoni arsti ja
bulantsi, on iga kompan! juures ametis ambulantsi juhataja vastutusrikkad ülesan
arstline personal, koosnedes ühest velske ded, palju õnne ta edaspidises tegevuses ja
rist ja kahest sanitarist, ning vastavad ruu võitluses eesti sõjamehe tervise vaenlastega.
mid haigetele lamamiseks. Vastavalt haigu Ta naeratab seepeale ainult üsna piinlikul
se iseloomule saadame haigeid siit kas nen ilmel ja lööb käega. Mis see minu töö üksi,
de kompan! juurde, andes sealsele arstlisele aga seltskonnale palun ütelda edasi kõige
personalile vastavad ravimise juhised, või siiram tänu kaasabi eest, millele tänuks see
raskematel juhtudel kas kohalikku, Tallinna, kõik silu on saanud võimalikuks ja arene
Tartu või mujale vätilaatsarettidesse. Ainult nud nii korralikult, hästi ja kiiresti.
Kahtlemata ou dr. J. Läätsal selleski
üksikutel juhtudel jäävad haiged lamama
siia. Sellega ei ole tekkinud^,kuski arstiabi suhtes õigus ning me kasutamagi siinkohal
kiirust vähendavaid tegureid ning kuski pe juhust, et ütelda kõigile annetajaile edasi
le ka tekkinud ummistust.
kõige otsekohesem tänu, kuid dr. J. Läätsa
Kui palju on praegu inimesi, kes on te ja kogu ambulantsi arstlise personali töö
gevad siinses pataljoni ambulantsis ning suhtes peame jääma siiski ülaltoodud esile
kuidas on kujunenud seni töökoormus ? tõstvale seisukohale, meeldib see siis asja
Inimesi praegu on siin tegevuses 7, kus osalistele enestele või mitte.
juures üks neist on peatselt lõpetamas
õpingud Tartu ülikooli arstiteaduskonnas.
Viljandi saatis järjekordselt
Niihästi kõnealune tulevane arst kui aa
kõik teised on väga energilised ja tublid
teele sõjamehi
tööinimesed, kellele võin olla tõeliselt uhke.
Meie tööpäev algab hommikul kell 9 ja
Viljandist asus teisipäeval ja kolmapäe
kestab kella 18-ni, mahaarvatud lühike lõu val teele uusi Viljandis formeeritud Eesti
naaeg, kuid tegelikult ei saa me kunagi lõ väeüksusi.
petada tööd ettenähtud kellaajal. See on ka
Nagu varemailgi kordadel, kujunes nüüd
mõistetav, kui lisandada, et alul külastas ki sõjateele minevate meeste ärasaatmine
ambulantsi päeva jooksul 70—80, viimastel kogu linnarahva ühiseks asjaks. Jaama
marssivaid mehi saatis kogu tee rahvamurd.
Orkester mängis ja mänguvaheaegadei kõla
sid eesti eõjamehelaulud.

Rohkem tähelepanu
õhukaitsele
Pimeadamata või halvasti pimen
datud hooned on vaenlase lennake!le teenäitajaiks meie linnade kohale.
Iga kodanik hoolitsegu selle eest,
et ta korteri aknad oleksid laitmatult
pimendatud. Maja õhukaitsejuhtidel
tuleb kontrollida selle eeskirja täit
mist niihästi tänava kui ka õue poolt
küljest vaadatuna.
Hooned, kus pole liiva ega vett
valmis pandud, langevad juba väike
se süütepommi läbi tule ohvriks.
Täitke kõik olemasolevad anumad
ja vannid veega ning kotid ja kastid
liivaga. Juhtnööriks siinjuures on, et
ei mingisugused liiva- või veetagava
rad, olgu nad nii suured <iui tahes,
pole liiga suured!
Distsiplineerimatud ja ebakindlad
abinõud ei suuda kaitsta kaaskoda
nike elu ja varandust.
Enam osavust, taibukust ja ener
giat õhukaitse teostamisel! Maja õhu
kaitsejuhl korraldusi tuleb viivitama
tult täita 1

Elanikud, kes majast lahkudes võ
tavad kaasa korterivõtme, takistavad

süütepommide õigeaegset avastamist

ja kustutamist.
Kõik elanikud peavad silmas pi
dama, et õburfinnakn korral oleks
vaba juurdepääs kõigisse korterites
se. Võtmed tuleb anda maja õhukait
sejubile või vastava korteri omanik
peab tulevalvnriga kaasa minema
kintroilkäigul tema korterisse.
Kes ei täida ülaltoodud korraldu
si, võetakse vastutusele ja ta kaotab
õiguse nõnda kahjutasu.

Järvamaal eeloleval suvel 180 ha pinda sinepi alla. Võrreldes 1943. a. külvipin
naga on jäänud pilt üldjoontes peagu samaks
Neil päevil saadeti Järva maakonna
Põllumajandusameti poelt kõikidele Järva
maa valla- ja linnavalitsustele kätte maa
konna 1944. a. külvikava, mis moodustab
aluse põllumajanduslikkude kultuuride kas
vatamisele eeloleval suvel. Vastavalt koos
tatud kavale on igale vallale ja linnale ette
nähtud teatavad kogused külvamisele kuu
luvast suvinisust, odrast, linast, sinepist ja
rübvelviljadest. Vallavalitsused omakorda
peavad hiljemalt 20. märtsiks külvikava
viima üksikmajapfdamistesse, kusjuures ko
huslikud külvipinoad jaotatakse ülejäägita
kõigi alates 1 ba põllumajandusliku maa
suurui-ega talundite vahel, arvestades see
juures iga talundi tootmislseloomu ja loo
duslikke eeldusi.
Silmitsedes lähemalt Järvamaa 1944. a.
külvikava ilmneb, et külvi alla kuuluva
põllupinna kogusuurus võrreldes 1943. a.
külvipiunaga on jäänud üldjoontes peagu
samaks.' Mis puutub aga üksikutesse kttl
viiesse, siis esineb siin mõningaid muuda
tusi. Eriti tuleb siin allakriipsutada külve
nisu, odra ja sinepi osas.

vikava projekteerida vastavalt reaalsuse nõu

deile. Pearõhk unes külvikavas on suunatud
toiduteravilja kasvatamisele, kuid samuti
pühendatakse erilist tähelepanu mõistagi ka

rühvelviljade ning kiud- ja õlitaimede kas
vatamisele. Põllumeestelt nõutakse külvi
kavast täpselt kinnipidamist, kuna sõjaolu
korras toitlusmajandust tuleb teostada rau
ge korra järele.

EESTI TALUPOEG

Kergemad haavatud kogunesid suuremas 150 aastat tagasi.

ja reisijatevedu hobustega.

Villaseid esemeid rindevõitle
jaile, tuhvleid haavatuile
ERÜ poolt anti neil päevil Eesti kindral
inspektuurile järjekordselt suurem kogus
Tallinna naispere poolt kootud villaseid
esemeid. Seekordne kogus 1300 paari
sokke, 100 paari laskurkindaid ja 14 salli
on vaid osa praegu tööl olevaist ese

ha, sinep 20 ha, kohustuslik külvipind
kokku 1315 ha.

Väinjärve vallas : nisn 200 ha, od
ra 855 ha, kartul 580 ha, lina 20
ha, sinep 26 ha, kohustuslik külvipind
kokku 1981 ha.

Väätsa vallas: nisn 75 ha, odra
300 ha, kartul 210 ha, lina 18 ha, si
nep 6 ha, kohustuslik külvipind kokku
739 ha.

Võ h m ut a vallas : nisu 156 ha, od
ra 760 ha, kartul 530 ha, lina 10 ha,
sinep 22 ha, kohustuslik külvipind kok

ku 1705 ha.
Rakke vallas: nisa 75 ha, odra
300 ha, kartul 245 ha, lina --- 13 ha, si
Paide linnas: nisu 1,5 ha, odra
nep 10 ha, kohustuslik külvipind kokku 5 ha, kartul 5 ha, kohustuslik külvipind
743 ha.
kokku 12,5 ba.
Särevere vallas: nisu 200 ha, od
Tapa linnas: nisu 0,5 ha, odra
ra 800 ha, kartul 570 ha, lina 25 2,5 ha, kartul 2 ha, kohustuslik külvi
ha, sinep 20 ha, kohustuslik külvipind pind kokku 5 ha.
kokku 1845 ha.
Türi linnas: nisu 2 ha, odra 7,5
Vaja g u vallas : nisu 140 ha, od ha, kartul 8 ha, kohustuslik külvipind kok
ra 575 ha, kartul 410 ha, lina 20 ku 19,5 ha.

Kolmandik rahvast saab tasuta arstiabi
Haiguskindlustua sel kujul, nagu see meil dik kogu rahvast. Vastavalt haigustähiknte
on praegu teostatud, pandi maksma möö süsteemile ei tööta haiguskindlustuse arstid
dunud aasta suvel. Vahepeal arenenud pin kindlapalgalistena, vaid nende töötasu suu
gerikka tööga on nüüd jõutud nii kaugele, ras oleneb patsientide arvust.
et uus haiguskindlustuse korraldus oa saa
Kõik meie arstid on praega tööga tuge
nud tuttavaks niihästi arstidele kui ka abi vasti iile koormatud, nii et mõnikord ei
vajajaile.
ole arstil võimalik kõiki haigeid vastu võt
Haigußkindluatatuid ja nende perekonna ta, või kõiki selleks soovi avaldanud hai
liikmeid ravivad haiguskindlustusarstide ja geid nende kodus külastada. Osalt on arsti
•hambaarstide koondisse kuuluvad arstid, de ülekoormatus põhjustatud kodanikest
kellede koguarv ulatub 700-ni. Vastava kok enestest, kes väga sageli katsuvad arsti
kuvõtte järele on nende arstide poolt möö niisuguste haigete juurde, kellel selleks ei
dunud aasta viimase veerandi joaksul ravi ole tõsist vajadust. On juhtunud, et arst on
tud üle 60.000 haigusjuhtumi.
kutsutud haige poole ainult lisatoidukaarti
Kogusummas kuulub haiguskindlustuse de väljakirjutamiseks. Sääraste arstide üle
alla Eestis 120.000 isikut, peale selle viimas liigsete kojukutsumiste juures on suurimaks
te perekonnaliikmeid, nii et haiguskindlus kannatajaiks tõeliselt raskesti haiged ini
tuse alla kuulab praegu umbes üks kolman- mesed.

Järvamaa 1944. a. külvikava järgi tuleb
eeloleval kevadel kogu maakondlikus ulatu
ses külvamisele nisu 1800 na, otri 7500 ha,
rühvelvilju 7800 ha, neist kartulit 5700, lina
240 ha ja siaepit 180 ha. Võrreldes toodud
arve 1943. a. külvikavas toodud arvudega
Viljakas nõuanne põllumeestele
ilmneb, et võrdlemisi suur suurenemine
külvide osas esineb uues külvikavas sinepi
187.134 põllumehele on aasta jooksul antud agronoomilisi
osas. Kui möödunud aasta külvikava nägi
nõuannet
ette vaid 12 ha sinepi külvi, siis tõuseb see
käesoleva aasta külvikavas 180 ha le. Sine
Põllumajanduse Keskvalitsuse nõu
pi kohuslikku külvipinda valdades ja talun
Tingitud mineraalväetiste ja tööjõu:
dites jaotades on arvestatud muldade sobi ande osakonna poolt koostatud kokku puudusest on see ala meie põllumajan
vust ja talundite suurust. Teatavasti sobivad
sinepile igasugused mullad, kui seal liigve võtete järgi on põllumajanduslik nõu duslikus tootmisprotsessis tagaplaanile
si sagedasi ikaldus! ei ole põhjustanud. anne olnud möödunud aastal väga jäänud.
Peale otsese nõuandetöö täidab kon
Eelistatud on siinjuures aga keskmised kuni
viljakas. »
kergepooised mullad ja maapinna poolest
Üksiknõuannet on antud 137.134 sulent maal veel palju eriülesandeid
kõrgemad vallad ja talundid, mispärast on
leitud sobivaks sinepi kohuslik külvipind juhul (121.998 vastu 1538./39. a.). põllumajanduslikul alal.
Järvamaal jaotada 11 valla vahel, nimelt Nõuandjate pere poolt vaadati üle
Tema õlgadel lasub kogu meie prae
kõik vallad, välja arvatud Koigi ja Lehtse. kokku 30.448 majapidamist, sellest nõu guse põllumajanduselt! juhtimine. Olles
Valdades tulevad sinepi kohuslikud külvi ande otstarbel 9712, organiseerimise
pinnad jaotamisele esijoones talunditele, eesmärgil 4607, ülevaatuste-ekspertiisi kogu aeg tihedas koostöös vallavalitsus
tega, on konsulent tegelikuks külvi
millistel põllu- ja aiamaad on 10 ha või
enam ja igale talundile sinepi kohuslikku de mõttes 11.374 ja mullaproovide plaani taludesse viijaks. Tema lahen
külvipinda 0,2 ha. Kohapealsete oludega ar ning katseasjanduse ülesandel 5295 dab kohapealseid tööjõuküsimusi ja or
vestades võib sinepikasvatase kohustust majapidamist.
ganiseerib viljapeksu ja puhastust.
jaotada ka talunditele alla 10 bä põllu- ja
Põllumajanduslike päevaküsimuste
Möödunud suvel korraldasid konsu
aiamaaga, kuid mitte vähem kui 0,1 ha si
selgitamiseks on peetud 1603 koosole lendid jaoskondades terve rea katseid
aepit talundi kohta.
Asudes vaatlema Järvamaa 1944. a. kül kut 42.785 osavõtjale. Kursusi, peami suvirapsi, mesiku ja ristiku külviaegade
vikava üksikute valdade järgi, saame järg selt kartuli viiruhaiguse tundmaõppi ja külviseemne puhtimise küsimuste sel
mise pildi:
Albu vallas on nisu "pindalaks ette miseks, on peetud 96, millest osavõt gitamiseks.
jaid on olnud 1778. Uusi tõuloomade
nähtud 130 ha, odra 640 ha, kartul
Kuid mitte ainult tootmisala juhti
490 ha, lina —,23 ha, sinep —l5 ha, kohus jaamu on asutatud 244.
misega ei piirdu konsuiendi ülesanded.
tuslik külvipind kõksu 1438 ha.
Vaadeldes lähemalt üksiknõuande te Sõjaaegne tootmine on tihedalt seotud
Ambla vallai-: nisu 130 ha, odra
gevust
viimasel aruandeaastal, näeme, ka saaduste kokkuvõtuga.
610 ha, kartul 550 ha, lina 20 ha, si
et
see
on tublisti suurenenud võrret
nep 20 ha, kohustuslik külvipind kok
ku 1470 ha.
dfs 1938./39. aastaga.
Kareda vallas : nisu 150 ha, odra
Igaühe kohus on praegu ise
Suurt tagasiminekut näitab aga nõu
600 ha, kartul 380 ha, lina 16 ha, si anne maaparanduse ja rohumaade kul
pakkuda end võitluseks
nep 20 ha, kohustuslik külvipind kokku
tuuri alal.
1306 ha.

Eriti südamlikuks kujunes üksuste ära MEIE OMARIIKLUSE ESIMENE PROHVET
- VÕÕRAS SELGEPILGULINE RÄNDUR
Pärnulaste külakost meie haa
Umbes 150 aasta eest läbis meie kodu
maa
üksik rändur. Tema nimi oli Karl Feyer
vatuile Riia ja Miitavi haiglais
abend. Ta tuli kuskilt Kesk-Saksamaalt, et,
Möödunud Vabaduspäeval külastasid ERÜ nagu ta ise ütleb, tundma õppida „ilma ja
Abja piirkonna ja Põhja-Pärnumaa maanais inimesi". Siirdudes algul Laikani rahvaste
te seltside esindajad eesotsas ERÜ Pärnu juurde, hakkas ta rändama üles põhja poole,
riogkonnaameti juhi A, Laagusega Riia ja kuni jõudis viimaks Eestisse.
Miitavi haiglaid, kus on ravil eesti haavatud
Ilmselt haritud inimesena suutis ta õige
rindevõitlejaid. Igale haavatule anti üle si lühikese ajaga tundma õppida reisil koba
sukas kingituspakike, kirjandust, paberosse tud maid ja rahvaid, samuti poliitilisi ja
ja teisi vajalikke pisiesemeid. Raskemaile sotsiaalseid olusid. Oma muljed on ta hil
haavatuile viidi ka lilli.
jem avaldanud mitmeköitelises reisikirjade
Südamlikuks kujunes haavatute külasta kogus, millest 40. kiri käsitleb Eestit ja eest
mine ühes Riia haiglas.
lasi ja mis pärit on aastast 1797, seega ligi

Reisijate vedu Virtsu-Kuivastu
vahet hobustega
Kutvastu ja Virtsu vahelises suures väi
nas, kus viletsate jääolude tõttu toimus pos
tivedu vahepeal inimjõul regedega, kuna
reisijad käisid jala, algas teisipäeval posti

1321 ha.

Põllumajanduse Keskvalitsuse poolt koos

tatud ja maakondlikele PõUumajandusame
titele saadetud 1944. a. külvikava näeb eel
olevaks suvibülvide perioodiks ette kõige
pealt tegelikkuse vajadusi. Kuna möödunud
aastal külvikava mõnes osas ei saadud saja
protsendiliselt täita, on tänavu püütud ar
vestada kõigi ilmnenud takistustega ja kül

saatmine raudteejaama.

se ruumi, kus korraldati meelelahutuslik
osa. Delegatsiooniga lauljatar
Jenny Siimon esitas rea lanluettekaudeid,
kuna hiljem kõlasid võimsad Ühislaulud.
Ka ühes Miitavi haiglas auti meie haa
vatuile kontsert, kus jällegi lauluettekanne
tega esines pr. Siimon.

Koigi vallas: nisu 165 ha, odra
610 ha, kartul 370 ha, lina 10 ha, kohustus
lik külvipind kokku 1305 ha.
Käru vallas: nisu —75 ha, odra
300 ha, kartul 200 ha, lina 30 ha, sinep
5 ha, kohustuslik külvipind kokku 710 ha.
Lehtse vallas: nisu 180 ha, odra—
000 ha, kartul 700 ha, lisa 5 ha, kohustus
lik külvipind kokku 1055 ha.
Paide vallas: nisu 120 ha, odra
535 ha, kartul 450 ha, lina 30 ha, si
nep —l6 ba, kohustuslik külvipind kokku

On äärmiselt huvitav, kuidas võõras ja
erapooletu rändur, kes nähtavasti on oma
nud ema aja kohta õige avara silmaringi,
hindab tolleaegset eesti talupoega, s. t. eest

last üldse. Käsitades oma kirjas algul pea
miselt poliitilisi olusid, analüüsib ta viimaks
ka eestlase iseloomu.

Eriti tähelepanuväärne tohiks olla Feyer
abendi oletus meie rahva tuleviku kohta,
mis kõlab otse prohvetliku ennustusena ja
mis sellisena on küll esimene meie ajaloos.
Autor ütleb oma eessõnas, et taon mee
lega oma teekonnal möödunud uhkeist los
sidest ja toredaist rüütlimõisadest, sest ta
on tahtnud seda maad tundma õppida ta
tõelisuses. Just nende kandu, kes on selle
maa pärisrahvaks.

Muuhulgas kirjutab Feyerabend: Mis
puutub eestlaste iseloomusse, siis erinevad
nad oluliselt oma lõunapoolseist naabreist.
Eestlane säilitab alati oma rahvusliku uh
kuse, naida pole suutnud hävitada veel üks
ki surve. Kus teised alludes vaikivad, seal
mõtleb eesti mees rahulikult ning kindlalt
kättemaksule. Kus teised ei julge end liigu
tadagi, seal eestlane \õstab kõrgele oma sõ
jannia ja kaitseb end vapralt. Siin ei tohi

keskmisse inimklassi, kes pole ei silmatorka
valt ilusad ega ka inetud. Kasvult on nad
läbilõikes veidi alla keskmise, keha üldiselt
kõhn ja kokku surutud. Nende nägu on
valkjaspruun, sisselangenud paigede ja väl
jaulatuvate põsenukkidega. silmadel on ta
valiselt elav sinine värvus, nende pilk on
terav ja läbitungiv. Juuksed on enamasti
helekollased või mustad, kunagi ma pole
kohanud eestlast pruunide juustega. Sama
värvi on ka habe, mida ei lõigata, vaid mis
lastakse pikalt kasvada rinnale. Soengu kor
raldamiseks pole erilisi kombeid, juukseid

riist, mida ükski surve nähtavasti ei suuda
hävitada. See on suur voorus, mis vahel
võib inimesest teha imeteldava kangelase,
mõjub aga negatiivselt inimesse, kes elab
türannide kepi all.
Eestlase teevad ta rahvuslikud voorused
tihti halvemaks kai ta seda on sünnipära
selt, samal ajal, kui teisi vabaduses elavaid
rahvaid needsamad voorused õilistaksid. Te

ehted.

eestlast 150 aasta eest. Ta on kindlasti väga

kõigele meeldivale, ueed omadused, mis
muidu kujundavad vaimukaid rahvaid, muu
davad siin eestlase nii mõnigi kord röövliks,
mõrtsukaks, joodikuks ja üldse äärmiselt
kantakse allalangevalt mõlemale õlale.
Eestlaste riietus aga on nii silmapaistvalt ohjeldamatuks inimeseks, kes ei tunne üht
eriline, et see igas reisijas imestust äratab. ki piiri oma mõõdukuseta olekus, keda
Eesti talupoja keha katab lai volditud tu millegagi ei saa hoida ta eksimustest.
Eesti rahva üheks suurimaks vooruseks
mepruun kuub, mis on kinnitatud nahkvöö
ga ja vaskpannaldega. See üürile ulatub tuleb lugeda ta kõigutamatut truudust ja
kuni poole sääreni. Selle all kantakse kit poolehoidu sellele, keda ta on tunnistanud
samat riietuseset, mis on riidest või nahast ema sõbraks. See on ilus pärandus vanast
ajast, mida eestlased on säilitanud oma
ja mis keha tihedalt ümbritseb.
Pahemal küljel ripub keti .küljes suur põhiiseloomust. Sõbra poole hoiab ta kogu
nuga, mida hoitakse tupes. Sellest relvast oma hingega ja on valmis tarviduse korral
ei lahku eestlane kunagi ja purjus olekus jätma ocna elu tema pärast. Ta ei ole j sõ
või vihahoos muutub see ta käes hirmsaks ber mitte ainult õnnes, vaid samuti ka vilet
suses, ega nõua oma heateo tasuna midagi
tapariistaks.
Suvel kannavad eestlased kerget linast muud kui vaid armastust armastuse vastu.
Iga üksik eestlane tunneb end kõigest
riietust ja vaid rikkamad panevad selle
peale veel valge villase, kuid sedagi vaid hingest seotuna oma rahvaga. Ükski neist
ei peta teist ega keela nad teineteisele oma
pidulikel juhtudel.
Sarnaselt meestele kannavad ka naised abi. Kodust lahkuv eestlane jätab rahuliku
pruuni pealiskleiti, mille all on mõnest li meelega oma varanduse naabri hooleks. Ta
nasest või villasest riidest aluskleit. Rikka on kindel, et see tema hoolde usaldatud va
mad ehivad pidudel oma rinda suurte hõ randust kõigiti kaitseb, jättes ennemini oma
besõlgedega ja kannavad keesid. Enamal elu, kui et laseks sellele kahju sündida.
jaol aga on klaaspärlid, sest võõraste ahnit
semine on neilt võtnud endise aja paremad Niiviisi nägi võõras saksa soost rändur

Eestlane omab suurel määral loomupä
rast autunnet. Ta suudab kannatada oma
valitsejate vägivalda, ta suudab kaebamata
elada puuduses ja vaesuses, aga enda hä
bistamist ei salli ta kunagi. Näiteks oma
naise või tütre võrgutajat jälitab ta seni,
kuni on saavutanud kättemaksu. Ükski ei
pääse ta vihast, kui ta on julgenud sel vi sü häbistada eesti talupoega. Külma rahu
meist.
Ühel ajal villaste esemetega võtsid kind keegi solvata talupoega, kes temale otseselt ga torkab ta oma au haavajale noa süda
ralinspektuuri esindajad vastu ka haiglatele ei allu. sest eestlane tasub talle juba esime messe ja, kuigi karistust ette nähes, ei pii
määratud õlest tuhvlid, mis on valmistatud sel võimalusel teenitud palga. Eestlane!on na teda ei kahetsus ega hirm. Ta andestab
sõnakuulelik ainult oma isandale, võõraid võib-olla oma sõbrale, kui see teda kuidagi
ERÜ poolt korraldatud kursustel.
Huvi villaste esemete kadumise vastu on aga kohtleb ta uhke põlgusega.

ma teravmeelsus, ärritatavas, vastuvõtlikkus

on riivanud, ent leppimatu rangusega tasub

palju õigesti näinud. Tänapäeval, lugedes
neid hinnanguid, peame kätt südamele
pannes tunnistama, et nii mõnigi tolleaegse
eestlase voorustest on vahepeal kahvatama

kippunud. Kuid veel rohkem ammutame
nendest ridadest endile elujulgust ja usku,
et ka kõige raskemad katsumised meie rah
vast ei suuda hävitada. Muutes tegudeks
oma vankumatu usu tulevikku ja lastes
oma hinges mõjule pääseda kogu sellel
sangarlikkusel ja vastupidavusel, millest on
olnud kantud meie eelmised põlved ja mis
meiegi põlvele edasi on pärandatud, suu
dame kindlasti toime tulla ka praeguste

Juba eestlase välimus jätab julge ja ta igaühele, kes on rüvetanud ta au. Pole raskustega.
endiselt snur. Iga päev nõutakse nii asu
tuste kui üksikisikute poolt lõnga, et aida kindlameelse mehe mulje, keda ükski surve tal võimalik nõuda rahuldust avalikult, siis JÄRVA TEATAJA Nr. 28.
saavutab ta selle kindlasti kavaluse teel.
ta kaasa rindevõitlejate varustamisele soo ei suuda täiesti alla suruda.
Eestlastel on ka palju loomupärast vap- Laupäeval, 4. märtsil 1944. a. Lhk. 3
Kehali selt arengult kuuluv eestlased
jade esemetega.

Kalevala-päev Soomes
Helsingist, 28.2(DN8) Kogu Soomes
pühUseti täna

«Mõtelgem kodumaale,

auBambale

mida meie esivanemad on suurte ohv
ritega kaitsnud"

Ta muuseas, et soome rahyaeepost sailitaU
ustavalt, aeejlrel kui '8!"ana? Ai„ 'id
pärimused teistes provintsides
ba ununema, jnst Soome ääremail Karjalas,
nii et Elias Lönnret möödunud sajandi tei
gel poolel just sealt soome rahvale tvaie
vala" uuesti tagasi võitis. #
Soome ringhäälingus kõneles sel puhul
haridusminiser Kauppi sissejuhatavate sõna
de järele Greifswaldi ülikooli Soome insti
tuudi juhataja, dr.Hans Grellmann, «Kale
vala" vastukajadest Saksamaal. Ta meenu
tas, et «Kalevala" on tõlgitud juba 14 keel
de ja et juba a. 1845 pidas Jacob Grimm
Soome rahvaeepose üle Berliini akadeemias
palju tähelepanu äratanud kõne. Soome
rahvaeepose lähem tundmaõppimine sai või
mlikuks alles «Kalevala" tõlkimisega saksa
keelde Sehiefaeri poolt 1852. aastal.

Tallinnas korraldati vastuvõtt ühele kodumaale tagasijõudnud politsei
pataljonile
Vastuvõtu! esines kõnega Eesti Omavalitsuse Juht Dr. MBe
Teisipäeva õhtupoolikul algusega
kell 16 korraldati Tallinnas Estonia
kontsertsaalis pidulik vastuvõtt ühe
hiljuti rindelt kodumaale saabunud
major Martinsoni juhatuse ail seisva
Eesti politseipataljeni meestele.
Yastuvõtukeosviibimisest, mille kor
raldajal ks olid ELSS, Tallinna nais
omakaitse, Väikekaupmeeste Ühing ja
Raudteevalitsuse ametkond, võtsid kü
lalisena osa Eesti Omavalitsuse juht
dr. Mäe, kindralinspektor SS-oberführer
Soodla, Politseivalitsuse direktor kolo
nel Sinka ja teisi ametisikuid.
Õhtu eeskavalise osa täitsid peami
selt Estonia teatri kunstilised jõud.
Neveli alt saabunud sõjameeste koos
viibimise avas Eesti Leegioni Sõprade
Seltsi esindaja Talvak, tervitades mehi
ning avaldades rõõmu neid jälle kodu
maal nähes.
Seejärele pöördus võitlustest läbikäinud
polltseipataljont meeste poole Eesti
Omavalitsuse juht dr. Mäe, Üteldes kok
kuvõetult:

Teie pataljon on oma võitlusega
meie rahvale au teinud. Olete võidel
und selle vaprusega, mida eestlased
alati oma isamaa kaitsel on üles näi
danud.
Olen veendunud, et Eesti korrapo
litsei, nagu teie seda olete näidanud,
ei ole ainult administratiivne organ,

vaid vajaduse korral ka võitlusergan,
kes tugeva jõuna vaenlasele vastu as
tub. Vähesest sõjaväelisest väljaõppest
hoolimata esindasite lahinguväljadel sil
mapaistvalt eesti rahvast.
Rõõmustan, et olete jälle kodumaal
tagasi, asudes oma vastutusrikaste ko
huste täitmisele, milleks soovin teile
parimat edu.
Eesti mehed on võitlejad, kes juba
1000 aastat en võidelnud oma väikese
kodumaa eest

Ka nüüd ei kohku me tagasi arvu
liselt suurema vaenlase eest, kes on
annud käsu kogu meie rahva hävita
miseks.
Mõtelgem kodumaale, mida meie
esivanemad on suurte ohvritega kaits
nud, paludes oma praegusele võitlusele
edu oma hümni sõnadega," lõpetas
Eesti Omavalitsuse juht, kelle kõne jä
rele lauldi Eesti hümni.
Dr. Mäe sõnavõtule järgnes õhtu
eeskavaline osa» mille jooksul E. Vaar
man, E. Lepik, A. Viisimaa, Agu Lüü
dik, Hugo Laur, «Juta Arg, Teet Kop
pel, politseipataljoni kvartett, „Heli 4"
ja „Gloria"-kapell saavutasid sooja
kontakti kuulajaskonnaga.
Ka sõjamehed ise ei jäänud ainult
pealtvaatajaiks, vaid tuletasid möödu
nud lahingupäevi meele hoogsate isa
maa- ja sõdurilauludega.

Oodata bolshevike uut ofensiivi
Saksa sõjalistes ringkpndades ise
loomustatakse idarinde olukorda vahe
faasiks seisvana. Võitlustele, mis üksi
kutes sektorites jätkuvad täie hooga,
vaadatakse kui bolshevike ettevalmis
tustele eelseisvateks suuremateks ope
ratsioonideks. Eriti viimased luuretähe
lepanekud näitavad, et bolshevikud
grupeerivad oma üksusi ümber kogu
idarinde pikkuses. Need konstateerin
gud annavad saksa plaanitsermstele
väärtuslikke toetuspunkte ja on kinni
tuseks, et ka saksa poolel on tehtud
kõik eeltööd bolshevike uuele rünnaku
järgule vastu seismiseks ja et saksa
kaitserinne on selleks täiesti etteval
mistatud.
Kui suur surve boiahevike poolt lä
hematel nädalatel ka ei algaks, valit
seb Berliinis veendumus, et saksa tor
jerinne jääb kindlaks. Praegu teostavad
saksa Üksused võimalikes rindelõikudes
bolshevike poolt oodatava smurofensiivi
paralüseerimiseks vasturünnakuid, kuid
samal ajal rinde teistes sektorites toi
muvad elastsed tõrjevõitlused rinde kor
rigeerimiseks.
Selles mõttes toimuvad tähtsad ope
ratsioonid rinde põhjasektoris, kus boi
ševike rünnakud Leningradist lõuna
pool asuvas ruumis on kujundanud sa
kilise rinde. See algab Narvast kirde
pool, sealt edasi mööda Peipsi järve
sektorit, ulatudes kuni Pihkvast kirde
pool asuva ruumini ja Ilmjärve suunas
edasi Staraja Russa ja Holmi ruumini.
Säärane lõiguline rinne valmistab suu
ri raskusi saksa tõrjeliinidele, milletõt
tu teostati tagasitõmbumist. Kõik vaen
lase püüded häirida või takistada sak
sa vägede konsolideerumist uutele po
sitsioonidele, on lõppenud ebaeduga.
Võitluste praegune raskuspunkt asub
Rogatshevi juures, kus boshevikud jät
kavad rünnakuid tugevate jõududega.
Need rünnakud ja sinna veel uute vaen
lase vägede koondamine lasevad oleta
da, et bolshevikud valmistuvad seal suu
remateks algatusteks.
Vahefaasil, mil idarindel oodatakse
bolshevike poolt uut tulelõõma suuro
fensiivi näol, tegeleb saksa ajakirjandus
esmajoones õhusõjaga Euroopas, mis eri
ti viimastel päevadel on näidanud en-

nenägematut tõusu. Tähelepandav on,
et õhusõda toimub intensiivselt mõle
mal poolel ja et vaenlane kannab en
nenägematult raskeid kaotusi. Möödu
nud nädalal hävitati rünnakutel 506
liitlaste pommilennukit. Neid võimsaid
tõrjesaavutusi tõstavad veelgi saksa
õhujõudude edukad suurrünnakud Lon
donile. Neli rünnakut neli ööd järgimöö
da näitavad teioitimõistmatult, et võit
luses Inglismaa vastu on alanud uus
faas.

Toio kindralstaabi ülem
Toki o, 21. 2/ (DNB) Peaminister kindral
J . _ * '_i. _ fr. m «Al

Julgesti ja energiliselt lendavad nad vaenlase vastu. (Wb.)
„Soome rahva püsivuse sümbol"
Järelhüüded P. E. Svinhufvudile
Teate oma endise presidendi Pehr
Evind Svinhufüdi surmast kuulsid soom
lased 29. veebruari õhtul kell 22 ring
häälingus peaministri prof. Linkomiesi
suust. Peaminister iseloomustas kadu
nut markantseima kujuna Soome ise
seisvusliikumises ja võitluses oma rah
vaesinduse loomiseks, kas ta ajavahe
mikus. 1899. kuni 1931. aastani valiti
üheksa korda esimeheks.
Svinhufvudi üheks tähtsamaks tee
neks nimetas Linkomies Soomele tuge
vate kaitsejõudude loomist, missuguse
le ülesandele ükski riigimees ei olnud
varem pühendunud sellise andumusega.
Svinhufvud oli tõsine soomlane, kes
pidas silmas ainult oma rahva hüvan
gut, ütles peaminister.
Kõikides soome ajalehtedes austatak
se Svinhufvudi, kui Soome vabaduse sil
mapaistvaimat eesvõitlejat.
„Uusi Suomi" kirjutab: Ta isik ker
kis alati siis esiplaanile, kui Soome aja
loos oli murdeperiood. Kui Venemaa
rõhumine ähvardas Soomet lämmatada,
juhtis Svinhufvud Soome rahva suurt
vabadusvõitlust. Temale toetut! nagu
kaljule. Ja veel ta elu lõpul kerkib ta
isiksus soome rahva ette ajal, mil jäl
legi etsustakse maa ja rahva tuleviku

uudised. 6.30 Hommikukontsert (Ülek). 7.00

Päevauudised saksa keeles 7.15 Kirev vara
hommik (hpl. 8.30 Põllumeestele: Kuidas pal

jundada marjapõösaid (Puuviljanduse ins
kukontsert (ülek. ja hpl). 7.00 Päevauudised pektor Boris Pettäi). 8,45 Päevauudised 9.00
saksa keeles. 7.15 Päevauudised. 7.30 Põllu Päevauudised saksa keeles. 9.10 Landesdienst
meestele : Kanakasvatuse päevaküsimusi Ostland. 9.25 Saatepaus. 11.30 Eesti sõduri
(Linnukasvatuse insp. agr. Erich Priks). 7.45 tund. (Heliüiesvõte 2. 111 44, mgu.) 12.15 Päe
Tuutud meistrite kauneid meloodiaid (hpl.) vauudised. 12.30 Päevauudised saksa keeles.
8.45 Landesdienst Ostland. 9.00 Tallinna 12.4 i Lõunamuusika. (Riia ringkonnapolitsei
Kontserdid 1943-44. V. orelikontsert. Mängib puhkpilliorkester ülemmuusikameister Janis
Alfred Karindi („Estonia" kontsertsaalist). Rabe juhatusel ja Riia ringhäälingu tantsu
10.00 Päevauudised saksa keeles, 10.10 Ju kapell Arnoids Korneiiuse juhatusel.) Üle
mala teenistus Kaarli kirikust. Jutlustab Nar kanne Riiast. 14.00 Päevauudised saksa kee
va Peetri koguduse õpetaja Einar Kiviste. les. 14.10 Laudesdienst Ostland 14.20 Kuidas
11.30 Sümfooniline muusika. Anton Dvorak. see Teile meeldib (hpl.) 15.00 Muusika pä
Viiulikontsert a moll, op. 55 (Prof. Georg rastlõunaks (Ringhäälingu keelpilliorkester
Kuhlenkampf, viiul ja Berliini Filharmooni Paul Karpi juhatusel). 16.00 Tuntud meloo
kud Eugen Jochumi juhatusel hpl). 12.15 diate põimik. Suur puhkpilli- ja ajaviitekont
Päevauudised. 12.30 Päevauudised saksa kee sert sõjaväele (BEstonia" kontsertsaalist).
les. 12.45 Saksa rahvakontsert (ülek. Berlii 16.45 Päevauudised. 17.00 Päevauudised ja
nist). 14.00 Päevauudised saksa keeles. 14.15 saatekava ülevaade saksa keeles 17.15 Kom
Landesdienst Ostland. 14.30 Lastele: »Us ponistid mängivad oma töid (hpl.) 18.00
eijahc", peatükk J. Maisaare auhinnatud .Talvised päevad", Friedebert Tuglase jutus
noorsooraauiatust .Täitsamees". 14.45 Oo tusest „Väike Illimar." 18.10 Põhjamaa laule
perimuusika. I ja 11. vaatus Paccini ooperist (Aarne Viisimaa, tenor ja Tallinna õpetajate
„Boheme". Kst.: Milano „La Scala" teatri so Seminari naiskoor Riho Pätsi juhatusel).
listid, koor ja orkester juh. Carlo Sajano. 18.80 Aja kaja ja saatekava ülevaade. 19.00
(hpl.) 15.45 „Tähtsam kui elu", A. Kivikase Saatekava veste. 19.15 Rindereportaaže
romaanist „Nimed marmortahvlil". 16.00 He (Ülek., saksa keeles). 10.30 Muusika (Ülek.)
lisev pühapäeva-pärastlõuna (Ringhäälingu 19.45 Poliitiline loeng (Ülek., s. k.) 20.00
suur orkester juh. L. Tauts, solistid ja kõ Päevauudised saksa keeles. 20.15 Saksa sõ
neleja). Vaheajal keli 16.45 Päevauudised duri tund (Rinne ja kodumaa). 21.00 kätva
ja saatekava ülevaade. 17.00 Päevauudised uudised. 21.15 .Kas mäletad?..." Sönalis
ja saatekava ülevaade saksa keeles. 18.00 muusikaline saade. Käsikiri: Karin Mullas
„Laaneseadus", Elias Saarise kuuldemäng. (Heliüiesvõte 20. 1144, mgn). 22.00 Päeva
Näitejuht: R. Opsola. 18.45 Vana tantsu uudised saksa keeles. Järgnevalt saatelõpp.
muusika (A. Margusson, kannel ja hpl). 19.15
Tallinn täidab müüginorme
Eesti sõduritund (Kodu tervitab oma kaits
5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.30 Homml

jaid). 20.00 Päevauudised saksa keeles. 20.15

Helisid Hispaaniast (Ringhäälingu tantsu
kapell VI. Saposchaini juhatusel). 21.00
Päevauudised. 21.15 Tuhat lõbusat nooti
(Ringhäälingu tantsukapell VI. Saposchnini

juhatusel.) 22.00 Päevauudised saksa keeles.
22.15 Lõbus finaal (hp1.)„24.00 Saatelõpp.

Tallinna linnavalitsuse majandusoakonna

põllumajandusosakonnal valmisid kokkuvõt
ted põllu- ja karjamajanduslike kohuslike
müüginormide täitmise kohta Tallinnas
1943./44. a. kahe esimese tootmisperioodi
vältel, s. o. kuni 29. veebruarini.
Kokkuvõtete järgi on Tallinna linn täit
nud oma kohustused müüginormide alal ees

ESMASPÄEV, 6. MÄRTS 1944.
kujulikumalt kogu maal.
Suures oaas on Tallinna linna piires elu
5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.15 Päe nevad
põllu- ja karjapidajad suutnud oma
vauudised. 6.30 Hommikukontsert (ülek.) 7.00
täita juba kogu tootmisaasta
Päevauudised saksa keeles. 7.15 Hommi müüginormid
ulatuses, s. o. kuni 1. septembrini. Selleks
kukontsert (ülek. Berliinist) 800 Heliplaadid. on
ergutavalt kaas mõjunud normide ületa
8.45 Päevauudised. 9.00 Päevauudised saksa
mise eest antavad hüvitused tekstiilpunkti
keeles. 9.10 Landesdienst Ostiand. 9.25 de
jne. näol.
Saatepaus. 11.30 Rõõmsalt tööle (kpl.) 12.15
Ainult mõnel üksikul alal on normide
Päevauudised. 12.30 Päevauudised saksa kee
les. 12.45 Lõunamuusika (Ringhäälingu tant

täitmine arenenud tagasihoidlikumalt.

Seda on aga põhjustanud mitte . linna
su kapell VI. Sapošnini juhatusel ja hpl.)
hea tahte puudus, vaid mitme
Saate kannab üle ka Riia saatja. 14.00 Päe põllumeeste
sugused välised asjaolud, nagu ikaldus jne.
vauudised saksa keeles. 14.10 Landesdienst
Ostiand. 14.20 Lõbusaid avamänge ja ilusaid
valsse (hpl.) 15.30 Perenaistele. 16.00 Muusi
ka pärastlõunaks (Ringhäälingu suurorkester

Paul Karpi juhat.) Vaheajal kell 16.45 Päe
vauudised. 17.00 Päevauudised ja saatekava

ülevaade saksa keeles. 18.00 Vestlusi raa
matukapi juures (48): Võitlusvaimust eesti
luules. Käsikiri: Marta Sillaots. 18.20 Võit
luslaule (hpl.) 18.30 Aja kaja ja saatekava
ülevaade. 19.00 Tallinna Kontserdid 1943/44.

IV. Kammermuusikaõhtu. Kst.: Juhan Kal
jaspoolik, klarneti ning Ringhäälingu trio ja
septett («Estonia* kontsertsaalist). 20.00

Miini plahvatus surmas
2 meest
Saaremaal, Kihelkonna vallas, said mii
niplahvatusel silmapilkselt surma samas
vallas Kõruse külas elutsev 37-aastane Alf
red Trei ja 36-aastane August Tuisk. Miini
plahvatus kiskus mehed tükkideks. Mehed
olid 25. veebruaril oma kodu lähedalt ran
nalt leidnud miini. Nad tõid selle süles sa
mas külas Eduard Nõmme Saariste talu
õuele ning hakkasid seal miini lahti kruvi
ma. Seejuures tekkis aga plahvatus, mis tõi

Päevauudised saksa keeles. 20.15 ? Saksa sõ meestele surma.

Huvitav on märkida, et August Tnsik on
duritund (Tantsuviise. Mängib Ringhäälingu
tantsukapell VI. Sapošnini juhatusel). 21.00 ka varem miiniplahvatuse all kannatanud.
Päevauudised. 21.15 Igale midagi (ülek. Leip Nimelt purustas esimese maailmasõja ajal
Sidemehed rünnaku eel. Pk.-Paul. (Wb.)

ralstaabi üiema kohale. Samal ajal yõths me
reminister admiral Simada suuradmirall Naga

TEISIPÄEV, 7. MÄRTS 1944.
5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.15 Päeva
PÜHAPÄBV, 5. MÄRTS 1944

Tojo asus feldmarssal Sugiayma asemele kin -

zigist). 22.00 Päevauudised saksa keeles. Järg miinisütikn plahvatus tema teise silma, kuid
seekord nõudis see mehe ela.
nevalt saatelõpp.

no asemel üle admiralistaabi ülema aSõjaminister teatab, et kindralleitnant
Šojiro lida nimetati kindral Jun
asemele Jaapani koduarmee ülemjuhatajaks.
Kindral Uchiroku nimetatakse kindralstaabi

üle. Ta teod jäävad püsima. Tema usk ülema abiks ja kõrgema sõjanõukogu liikmeks.
soome rahva kutsumusse ja julgus või
delda rahva õiguste eest, on ka praegu
AMETLIKUD TEATED
soome rahva otsustavaks päranduseks.
Svinhufvud ei kahelnud iialgi ja teda
TEADAANNE W
ei suutnud miski vankuma lüüa, kui
88- teenistusse kutsutud omamaalaste
oli tegemist soome rahva vabadusega. töötasu
maksmise Ja perekonnaabiraha
Kindlana nagu ta elas jääb ta püsima
kohta.
soome rahva vankumatuse sümbolina.
Kodumaa vastutavaks ülesandeks on
hoolt kanda Kastis lippude alla kutsutud
* *
omamaalaste perekonnaliikmete majandus
Pehr Evind Svinhufvud ehk Ukko Pekka liku kindlustamise eest. Teenistusse kutsutud
nagu rahvasuu» teda tunti niihästi Soo omakseile makstakse perekonnaabiraha. Pere
mes kui ka meil suri 84. eluaastas. Ta konnaabiraha andmise rakendamise juhendi
oli sündinud 15. detsembril 1861. aastal järgi Eesti jaoks pideva relva-88 hooldus
Sääksmäkis Kesk-Soomes laevakapteni pöia ohvitseri kaudu. Selleks et takistada häda
na. Pärast Helsingi ülikooli lõpetamist Si olukorra tekkimist ajavahemikus, mis on
gusteadlasena vii 1901.—1903. aastani vajalik perekonnaabiraha arvutamiseks ja
Turu Õuekohtu assessoriks, milliselt kohalt kättetoimetamiseks, on Ida-maa-ala Riigi
ta tagandati Vene võimude poolt ebaseadus komissari poolt ühiselt relva-SS kirde hoo
likult. Hiljem sai ia Lappee kohturingkon lekanne- ja varustamiskomando korraldatud,
na kohtunikuks, kuid tagandati vene võimu et kõigile palga-ja töötasu saajaile makstak
de survel ka sellelt kehalt 1914. a.
se selle kuu eest, mil nad : asunud oma
Soome maapäeva liikmeks oli kadunu kohuste täitmisele, töötasu edasi kuni lõpu
1894. a. alates, eduskunna liikmeks 1907. ni nende töökohalt - käitiselt või asutuselt.
1917. a. ja 1930.—1931. a. ning valiti ühtlasi Väljamaksmine peab toimuma omakseile. Ja
selle juhatajaks 1907.—1912. a. Vene tsaari ba toimunud teenistusse kutsumisele järg
valitsus saatis Svinhufvudi 1914. a. Sibe nevatele päevadele langeva töötasu arvutami
risse asumisele. Alles 1917. a. revolutsioon sel tuleb aluseks võtta kohe viimase kuu kesk
võimaldas tal tagasi pöörduda kodumaale. mine. Perekonnaabiraha maksmine algab
1917.—1918. a. oli ta Soome senati juhata teenistusse kutsumisel järgneva kuu 1-sel.
jaks, 1918. a. riigihoidjaks, 1930.—1931. a. Perekonnaabiraha väljamaksmise eelduseks IH
peaministriks ja valiti seejärele riigipresi on teenistusse kutsutu taotluse esitamine j
dendiks,- millisele kohale ta jäi kuni 1937. oma väeosale. See saadab taotluse relva-SS
aastani.
hooldusohvitserile Eestis, kes teostab pere
konnaabiraha väljamaksmist. Erilistest
sotsiaalseist hädaoipkordadest tuleb viivita
mata teatada kas pidevale relva-SS hool- Praegu on tund, kus iga ees
dusohvitserile või Kiudralkomissariaadi
ti mees ja naine, kas relva
hoolekande osakonnale, kes kõrvaldab need
ga või ilma, peab teadma
viivitamatult.
oma kohust.
Tallinnas, 24.11 44.a.
Kindralkomissar Tallinnas
Volitusel:
Hohenlohe
Kanamunade uued hinnad
Eesti hindadedirektori poolt on pandad
TEADAANNE
kehtima kanamunade ülemmäärhindade mää
Alates 6. märtsist on kauplustel lubatud
rus, mille kohaselt sorteerimata kanamuna
de hinnaks tootjale on määratud ajavahe Lto liik 9 kaardi 400-grammiste rasvainete
mikus 29. veebruarist kuni 30. septembrini ja sama "liigi 4-grammiste võikupongide
s. a. 5,5 rpn. tk., sorteerimata kanamunade vastu müüa Turukorraldusvalitsuse poolt lu
rasvaineid 200 grammi iga kupongi
hinnaks kaaluga alla 40 g 4,5 rpn. tk. batud
Kanamunade hulgimüügihinnad vasta.
Järva Maavalitsuse Majandus
eespool mainitud määruse kohaselt on: värs
osakond
ked munad müügil hulgijagaja laost 7,5
rpn. tk., müügil franke jaekauplus 7,75
TEADAANNE
rpn. tk. ja müügil suartarbijale 8 rpn. tk.
Paide Kaitseväeteenistuse komisjoni is
Väljasorteeritud munade hindadeks on vas
tavalt 6 rpn., 6,25 ja 6,5 rpn. tk. Eespool tungid toimuvad 6. ja 10. märtsil s. a. kel
toodud hinnad kehtivad ilma pakendita, mis la 11—12 Paides, Tallinna tän. nr. 4
antakse välja tagatise vastu.

Jaemüügihind, kehtivusega 16. märt
sist kuni 10. oktoobrini, on värsketel muna

Paides, 2. märtsil 1944. a.

Kaitseväeringkonna ülem.

TEADAANNE
1904.—1923. a. sündinud meeskodanikud,
väljasorteeritud munadel 7,5 rpn. tk.
Käesolev määrus jõustus 29. veebruaril kes kaitseväeteenistuse komisjoni poolt
s. a. Samast päevast arvates kaotab kehti vastu-võetud või tervislikel põhjustel aja
vuse kanamunade ülemmäärhindade määrus, pikendust antud, tuleb tähtaja möödumisel
mis on avaldatud 2. oktoobril 1943 „Anset ilmuda oma vahekorra lahendamiseks Paide
Kaitseväeringkonna ülema staapi, Paide,
likus Hindade Teatajas".
Tallinna tn. 4.
Paide Kaitseväeringkonna Ülem
Tartu „Vikingi" kalastajad
püüdsid 20.705 kg. kalu
Piinarikka haiguse järele uinus iga
Tartu kalandus- ja jahindusselts „Vikingi"
vesele unele meie hea emake ja vana
peakoosoleüul selgus, et selts on möödu
ema
nud aastal saavutanud edukaid tulemusi
kalandusalal. Nimelt on seltsi liikmed püüd
Villelmine-Rosalie
nud möödunud aasta jooksul 20.705 kilo
kalu, kusjuures püük toimus peamiselt Ema
Murikse
jõel. Seltsi liikmetele on välja jagatud
4100 kilo soola, kusjuures iga kilo kalade
sünd. Aljas.
kohta anti soola 200 grammi.

del määrusega kindlaks määratud 8,5 rpn .tk.

Tartu kaupmeeste korjandus
omakaitse haigla jaoks
Tartu Kaupmeeste Selts korraldas 21.—27

veebruarini oma liikmete seas korjanduse
omakaitse haigla jaoks. Korjandusel anneta
sid seltsi liikmed 2 voodit, 3 tekki, 8 sulg

sünd. 30. sept. 1883. a.
surn. 27. veebr. 1944. a.

Mälestavad valusas leinas abikaasa,
tütred ja pojad perekondadega
Matmine 5. 3. 44. a. Järva-Jaani kal
mistul

patja I67;pesu- ja muud tekstiileset, 15 komp

lekti sokke, kindaid ja salle, 297 majapi

damiseset, 1 pakend arstimeid ning 667 mit
mesugust muud eset.

Mälestame leinas tema esimesel sur
ma-aastapäeval 4. märtsil 1943. a. ar
mast ema, vanaema, vanavanaema

Riia ja Kaunase saatjad tähis
tasid Eesti Vabaduspäeva
MIINA KRITTM
Eesti Vabaduspäeva puhul andis mitte
üksi Tallinna Ringhääling kava, mis päeva
tähtsust märkides peamiselt koosnes eesti
H. Tiite perek.
loomingust, vaid ka teised Ida-ala saatjate
H. Rubis perek. ja väike Edvard
grupi saatjad osutasid 24. veebruarile tähe
E. Tiire perek.
lepanu. Nii pühendas Riia ringhääling eri
saate eesti muusikale ja kirjandusele. Laulja
Johan Vedras ja viiulikunstnik Alfred Onu
kels esitasid Türnpn, Karindi, Härma ja Müüa 8-kuune PULL-MULLI KAS. Hind Rmk.
Johan Aaviku helitöid. Ühtlasi luges Skaid 100.- Teatada Soometsale, Kareda vald, Vii
rite Samala eesti luuletusi. Teises saates su küla.
pärastlõunal oli Rital kavas eesti puhkpilli
muusikat.
RÄTSEP, soovib Paide ümbru
Vabaduspäeva puhul korraldas ka Kau Sõjapõgenik,
se talupidajailt tööd. Aadress, Paida, Vee
nase ringhääling tunniajalise puhkpillikont tn.
8.-4.
serdi eesti helitöist, milles oli kaastegev
Leedu politseiorkester muusikameister Jo JÄRVA TEATAJA Nr. 28.
masase juhatusel.
Laupäeval, 4. märtsil 1944. a. Lhk. 4

