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Läbimurderünnakute raskuspunkt

asub nüüd Svenigorodka lõigus
Põhja pool Pihkvat ja Narva juures löödi kibedais võitlusis tagasi vaenlase kor
duvad rünnakud, sissemurded puhastati või suruti kokku
Führeri peakorterist, 6. märtsil. 'Sõja
jõudude ülemjuhatus teatab:
Idarlnde lõuualõigus jätkas vaenlane
oma tagajärjetuid rünnakuid Krivoi Rogist
lõuna pool. Nõukogude läbimurdekatsete
raskuspunkt asub nüüd Svenigorodka lõi
gus, kus nõukogud eile asusid tugevate
jalgväe- ja tankijõududega rünnakule, ja
eriti ruumis lõuna pool Shepetowkat, kus
tõrjelahing edasitungtnud bolshevikega
paisus suurde ägedusse. Mõlemas lõigus
aelsavad meie väed rasketes tõrjelahingutes.
Vaenlane kaotas seal 69 tanki.
Keskmises rindelõigus nurjusid Smo
lensk—Orsa autoteel paljudest tankidest
toetatud, mitmel korral korratud vaenlase
võunakud kõrgete veriste kaotustega vaen
lasele
Vitebski st kagu pool saavutasid meie
grenaderid, «Tiigritest", rünnaksuurtfikki
dest, tankiaUttidest ja õhutõrjesuurtökki
dest eeskujulikult toetatuna, ka eile jätka
tud nõukogude läbimurdekatsete vastu taas
täieliku tõrjeedu.
Põbja pool Pihkvat ja Narva juures
löödi korduvad vaenlase rünnakud kibedais
võitlusis tagasi. Üksikud sissemurded saadi
odukais vasturftnnakuis puhastada või kok

Lätlaste protest Washing
tonis
Nagu Šveitsi lehed New Yorgist teatavad,

esitasid Ühendriiges elutsevad lätlased sele
tuse, milles rõhutatakse asjaolu, et Läti lü
litamine N. Liidu nn. autonoomsete vabarii
kide hulka, tähendaks Atlandi deklaratsiooni

otsest riivamist. Ameerika lätlased kinnita
vad et Nõukogude valitsuse korral seisaks
Läti kommunistliku partei ja Nõukogude
keskorganite niivõrd tugeva mõju all, et iga
sugune iseseisev poliitika või koguni vpba
tahte väljendamine ei oleks üldse mõeldav.
Läti rahvas ja teised Euroopa rahvad, kes

on kogenud kommunismi palgest palgesse,
näevad selles Ameerika lätlaste sammus ai
nult hea tahtmise väljendust. Euroopas tea
takse juba ammu, et Atlandi deklaratsioon
on vaid rumalate püüdmiseks määratud pa
berilipakas, samuti teatakse Lätis, et Amee
rika lätlaste seletusel on vähe tulemusi. Roo

sevelt ja Churchilli, kes olid pärast Tehera
ni sunaitud jätma tähele panemata palju
rohkemaarvuliste Ameerika poolakate üks
meelse seletuse, ei suuda ka Ameerika lät

lased mõjutada.

kusuruda.

Soome sõjateade
Tõrjelahingute idarinde lõunalõigus olid
•eriti tublid Franki-Sudeedisaksa 46. jalaEESTI LENDURID SAKSA LENNUVÄES. Helsingist, 6. märtsil (DNB). Karjala
vfiediviis kindral leitnant Roepke ja Ost
lennuväes bolshevismi vastu võitle maakitsusel ja Aunuse maakitsusel mõlema
mark-Baadeni 23. soomusdivlis kindral Saksa
löökrühmade üritusi. Rukajärvi juu
vate
eesti
lennuväelaste ülesandeks on poolseid
res hajutas üks meie löökrühm ühest vaenlase
major Kraeberi juhtimisel.
teostamine Soome lahel. Meie pildil-, 40-mehelisest üksusest 30. Teistest maarinnete
Itaalias ei olnud tähtsamat võitlustega valve
üks lennuväeohvitser jagab käsklusi. {PK.- lõikudest pole midagi erilist teatada. Õhuvõit
vust.
sõjakirjas. Markwardt Wb.)
lusis Suurisaari kohal tulistasid meie jahilennu
Vaenlase torpeedolennukid uputasid ööl
kid eile päeval ühe vaenlase jahilennuki alla.
vastu 6. märtsit Borkumist põhja pool
Ühes saksa konvois sõitva Roots) auriku listati eilse päeva jooksul alla 8 vaenlase
„Diana". Juigestussõidukid ja pardaõhutõrje lennukit, nende hulgas 3 pommilenuukit.
Kaotati 2500 lennukit
Üksikud vaenlase häirelennuktd heitsid
tulistasid 3 ründavast lennukist 2 alla.
Vaenlase õhurflnnakute tõrjel saksa toe möödunud ööl pomme Lääne-Saksamaa
Briti õhusõiduministri seletus
tuspunktidele okupeeritud läänealade! tu- ruumi.
Genf, 1. 3. (DNB) Briti õhnsõidaaainis
ter Sir Archibald Sinclair seletas Reuteri
järgi teisipäeval alamkojas, et Inglismaalt
teostatud lennuoperatsioonidelt pole möödu
Enamlaste mõrvad Piirisaarel
nud aastal üle 2500 lennuki tagasi pöördu
Kui arvestada keskmiselt 7 meest len
Saarele jäänud elanikest suutsid bolshevikud ära viia iile poole. Saare nud.
naki kohta, ütleb Sinclair edasi, siis tähen
kiire tagasivallutamise tõttu saksa vägede poelt pääses 100 inimest dab see, et 18 000 meest meie õitsvast noo
Sõjajõudude ülemjuhatuse teade mainis eerimiskäsk polnud muud kui ammutuntud rusest sai surma või langes vangi.
"25. veebruari! Peipsi järves asuva Piiri küüditamine. Inimesi sunniti vägivallaga
«aare tagasivallutamist. Tartu ajalehe Venemaale minema. On iseloomustav, et
kultuuritahe on
„Postimehe" kirjasaatjal oli võimalus kü küüditatud pidid võtma kaasa toiduaineid,
pommidest
tugevam
lastada saart pärast lahingut, kusjuures ta labidad ja kirved, sest Nõukogude ohvitser
H e Isi*g i s t, 3. 3. (DNB). Kaigi vii
kirjutab oma muljete kohta järgmist:
kinnitas neile, et N. Liidus ei ole midagi
Enamus maju oa juba tühjad, sissesea süüa ega mingit ulualust. Seepärast tnleb mane terrori rünnak Helsingile koos vana
ja ajaloolise pidusaali ning
ded purustatud. Piiri külas seisavad vaid va inimestel, keda sunnitakse oma kodudest üiikoolihoone
remed. Luteri usu kirik on maha põlenud, lahkama, kaevada endale „tööliste paradii asendamatute kunstivarade hävitamisega on
tekitanud kogu soome rahva hulgas süga
kivist vene kirik seisab veel. Selle sisemus sis" koopaid, kus elada.
Kahu need õnnetud eestlased küüditati, vat leina, siis on, nii kinnitab «Helsingin
On kõik segi paisatud. Altaritrepil vedeleb
tekitatud kahjud ometi välised,
kergekuulipilduja magasin. Mida ütleks on teadmata, samuti on praegu teadmata Sanomat",
ei suudetud hävitada tegureid, mis
stalini poolt nimetatud vene kiriku pea, nende edaspidine saatus. Enamlased suutsid sest
kai ta näeks seda punaste „usklike" poolt siiski küüditada vaid ühe osa saare elanik neid rahvuslikke kultuurivarasid on loonud.
kõnelevad varemed nende «kul
rüvetatud kirikut, katki rebitud püha kirja konnast, kuna 24. veebruari hommikul algas Küll aga
tahtest", kes seisavad sellise teo taga.
raamatuid ja porisse tallatud pühakupilte? Saksa vägede rünnak saarele, mis puhastati tuuri
enamlastest. Nii päägis umbes 100 inimest Mis aga puutub Soome rahva võitlus- ja
Ta vaid naerataks kindlasti.
ähvardavast kurvast saatusest. 126 kultuuri tahtesse, siis ou see pommidest
Järgmises külas lamab majade vahel neid
tugevam.
eestlast on aga kadunud.
eestlasest eraisiku laip. On selgesti näha, et
ta jalad on kokku seotud. Väljasirutatud
käsi hoiab telefoni traati. Kokal on purusta
Kogu Kesk-lda on ärevil
tud. Või on meil siin tegemist kuklalasuga?
Me saame teada, et mees kuulus Eesti oma
kaitsesse ja langes haavatuna enamlaste
Araablased mures Palestiina saatuse pärast
Stokholm, 4. 3. (DNB) Nagu USA kir
jasaatjate teateist Kairost nähtub, on kogu
Kesk-lda hakanud käärima mõõduandvale
USA kongrestiliikmete juudisõbralike üri
tuste pärast. Araablus pöördub üksmeelselt
sionismi katsete vastu jõuda Ameerika kar
kudel Palestiinasse ja muuta see maa puht
juudi riigiks.

Narva kottiajamine nurjus

kohased tekitama vaid paksu verd araablase

Võitlus Narva-Rakvere raudteeliini pärast
SS-PK. Ajavahemikus 25. veebruarist 1. SS- rügemendi ainult 250 meetri laiust kii
märtsini 1944 asus võitluste raskuspunkt lu. Lakkamatult ründasid nad päeval ja ööl
Narva rindel ruumis lõuna pool Auvere ja SS-meeste positsioone, ent nad löödi viha
Vaivara jaamu Narva—Rakvere raudteeliinil. seis metsaiahinguis ikka ja jälle veriselt ta
Sinnani olid tunginud ühe Nõukogude kaar gasi. Lamades viis päeva järjest kõvas pa
d'väe laskurkorpuse diviisid, et surudes kases lumeaukudes ja lageda peal, tõrjudes
edasi põhja poole jõuda Soome lahe ranni ikka uuesti pealetungivat vastast ning vas
kule ja lõigata oma rindetaguseist varustus tulöökidel sageli puusadeni lnmes ja soos
liinidest ära idapoolses Narva kaares seis sumades, ajasid saksa ja norra SS-grenade
vad 88 diviisid. Selle ohu kõrvaldamiseks rid nurja kõik vaenlase kavatsused ja teki
Narva linna selja taga asusid saksa ja norra tasid talle suuri kaotusi.
vabatahtlikest koosneva SS-soomusgrenade
SS-rügenaandi uljas löök tiivalt ja sellele
rirügemendi „Norge" pataljonid 25. veebru järgnenud kiilu edukas kaitsmine põhjusta
aril tihedas metsa- ja soomaast!kus rünna sid Nõukogude kaardiväe laskurkorpuse
kule vaenlase tiivale. Enamlaste vastupanu rünnakute lõpetamise raudteeliinile. Selle
oli visa. Ta kaitses end vihaselt punkreist, asemel püüdsid enamlased ikka ja jälle
tankidest, tankitõrjesuurtükkide pesadest ja paisata vastulöögiga SS-mehi tiivast välja.
põlismetsa puudelt. Sellegipoolest nihkus Maaväe ja relva-88 1 kiiresti koondatud
SS-grenaderide rünnak meeter-meetrilt eda suurtükiväeüksused kasutasid koos uduhelt
si. Nad ajasid vaenlase tiiba kilomeetrite japatareidega ära edasitungiva vaenlase
sügavuse kiilu, mis peatus alles 100 meetri peatumise ja tekitasid tema diviisidele kat
kaugusel vastase ainsa varustustee ees. Sa kestamata hävitustele läbi raskemaid kao
maaegselt paiskasid maaväe grenaderid, tun tusi. Nii võideti aega vastuabinõude läbi
gides raudteeliinilt lõunasse, vaenlase taga viimiseks, mis lubas Saksa väejuhatusel
si ja lähenesid varustusteele 500 meetrini. paisata ohustatud ruumi suuremaid reserve.
Rünnatuna tugevasti tiibadelt ja viibides Narva—Rakvere raudteeliin ja sellest põhja
ümberpiiramis- ning hävimisohus, püüdsid pool asuv maantee on nagu ennegi sakslaste
Nõukogude kaardiväediviisid likvideerida käes. SS-sõjakirjasaatja Kalveit

oma esimesi võite ja mitraekordlstavad oma

Nõukogude uued rünnakud

kätte.

Üht teist haavatut lohistati senikaua
ree järel, kai surm ta piinadele lõpu tegi.
Mõtled, kes nii talitab, pele inimesed, vaid
loomad. Kuid selle väljendusega solvaksid
ea looma. Loom tapab teise looma ainult
siis, kui ta vajab toitu. Üksnes kommunis
mist mürgitatud aju võib mõtelda välja nii
suguseid julmusi anda mõrvakäske nagu
Merekülas ning valada süütute naiste ja
laste verd.
Kui enamlased tulid Piirisaarele, hoiti
elanikkonda valju valve all ja keegi ei toh
tinud eemalduda. Hiljem aeti inimesed
kokku üksikuisse majadesse. Antud evaku-

Itaalia võitlusrinnete kaart

hulgas. Teisalt on suured juudi ühingud
USA-s kasutanud kongressis osavalt ära
püüdeid, et USA poliitikat suunata sionist
likele eesmärgele.

Reuteri teatel on Transjordaania emiir
Abdullah saatnud president Rooseveltile

varisesid kokku

Narva rindel püsib vaenlase surve
kond
Kairos
seletab,
käsitlevad
Ühendriiki
Ameerika kirjasaatjad Egiptuses, kes
Führeri peakorterist, 4. märtsil.
liku võitlustegevuse juures vaenlase luure
segamist Palestiina asjusse. Abdullah
koha peal võivad veenduda kasvavas äre de
Sõjajõudude ülemjuhatus teatab
rünnakud tagasi.
vuses araablaste hulgas, hoiatavad Washing seletavat oma protestis, et Washingtoni
Võitlus- ja lahinglennukid uputasid Keri
Boreziua ja Dnepri vahel ning põhja pool
toni tungivalt oma telegrammes edaspidiste plaanid tekitavad Araabia rahvaste juures st väinas kaks täislaaditud vaenlase parve
Rogalševi varisesid enamlaste korduvad rün
„mõtlematnte" meeleavalduste eest, mis on vaenulikust.
ja vigastasid veel teisi. Rünnakud Nõuko nakud kokku suurte kaotustega vaenlasele.
gude sillapea lossimiskohtadele põhjustasid
Kagu pool Vitebskit kaitsesid meie väed
Uputati 11 vaenlase allvee
suuri tulikahjuaid.
oma positsioone tankide ja lahinglennukite
Krivoi Rogi ruumis nurjus hulk tugevaid toetusel korduvalt pealetungivate enamlaste
laeva
enamlaste rünnakuid. Ühes sissemurrukohas
vastu, likvideerisid mõned sissemurrud ja
Lauluga alustati uut rünnakut
Tokio s t, 3. märtsil (DNB). Nagu kei lõuna pool linna võideldakse veel.
hävitasid 14 vaenlase tanki.
serlik peakorter reede pealelõunat teatas,
Lahlnglennukite üksused ründasid kordu
Loode pool Nevelit ja kagu pool Pihkvat
Eesti Pataljon 658. komandörile härra major Rebasele
uputati jaauuari ja veebruarikuudel 1944. a. valt heade tulemustega Nõukogude viiekoon
kahanes vaenlase rünnakuhoog. Seevastu
jaapani vetes ja teistes merepiirkondades disi Šopetovka ruumis. Samas rajoonis ja jätkasid
enamlased oma visasid läbimurru
Päeval, mil Eesti pataljon 658, kes koos Eesti pataljoni 659. võitles Volho
kokku 11 vaenlase allveelaeva.
lõuna pool Pripeti soid tõrjuti elava keha- katseid Narva
rindel. Mitu sisseraurdu lik
vil kauem kõigist teistest väeosadest minu armeekorpuse koosseisus, lukkub
videeriti
vastulöökidega
või suruti koomale.
minu käsutuspiirkonnast, on mul eriline vajadus hinnata selle pataljoni saa
Ühe nõrgema Nõukogude torpeedolennu
Bolshevikud tõid Narva ja Pihkva
vutusi.
kita üksuse rüuuak ühele Saksa konvoile
Põhja-Norra rannikul jäi tagajärjeta. Kon
Eesti vabatahtlikud pataljonist 658 on oma komandöri härra major Rebase
ruixmi uut kahuriliha
voikaitse jahiiennukid tulistasid alla kolm,
jahtimisel pikki kuid kestnud tõrjevõitlustes kirderiadei lumes ja külmas, poris
pardaõhutõrje kaks vaenlase lennukit.
ning kõrvetavas kuumuses eriti rasketes olukordades saavutanud silmapaistvaid
Nettnno dessandisillapeas vallutasid meie
Ka nende seekordsed rünnakud löödi puruks
tulemusi ja moodustanud ka nii kaugeleulatuval rindel absoluutselt usaldus
löökrühmad edela pool Apriliat ja edela
Führeri peakorterist, õ. märtsil. Sõjajõu tes paistsid idarinde põhjalõigus eriti silma pool Ciaternat mõned kõrgendikud. Vaenla
väärse, raudse müüri Idavaenlase vastu.
dude ülemjuhatus teatab:
81. Sileesia jalaväediviis kindral leitnant se vasturünnakud uutele liinidele tõrjuti
Möödunud nädalail, kui pöhjaarmee rinne pidi arvuliselt kaugelt tugevama
Schoperi juhtimisel ja 263. Pfalz-Reini jala ägedais võitlusis.
Lõuna
pool
Krivoi
Rogi
kestsid
tõrjevõit
vaenlase ees võideldes taanduma, oli pataljon eesotsas oma vapra komandöriga
lused edasi.
Lõunarindelt teatatakse vaid mõlemapool
väediviis kindral leitnant Richteri juhtimisel.
peagu alati tõrjeiahingu tulipunktis, andes võideldes hiilgava näite suurest
Itaalia rinnetelt teatati ainult mõlema sest luure- ja löökrühmade tegevusest.
Shopetovka ruumis algasid bolshevikud
Tugevad USA terrori lennukite üksused
vastupidavusest ja silmapaistvast rünnakuhoost isegi peagu lootusetuis olu
kahuritule ettevalmistuse järele üleolevate poolset kahurväe ja luuroüksuste tegevust.
4. märtsi keskpäeval teostasid põhja ründasid eile Rooma linna. Sõjalised kahjud
kordades.
kjjhurvae- ja soo tn u sti koostega rünnakut.
ameerika terrorirünnakuid
ou väikesed. Tsiviilelanikkonnal oli kaotusi.
Kuna nõukogud mitmes lõigus 59 tanki hä
See silmapaistev pataljon' sai hoolimata rasketest kaotustest ja otse Üliinim
mõnedele
asulatele
Lääne-Saksamaal,
kus
vitamise järele tagasi tõrjuti, õnnestus neil juures eriti Bonnis ja Kölnis tekkis elamu Neil rünnaku il hävitasid jahiiennukid ja
likest pingutusist hakkama veel sellega, et alustas lauluga uut rünnakut, ja
õhutõrjesuurtükivägi 15 vaenlase lennukit.
mõningates kohtades meie ridadesse sisse
USA pomraätusüksußed tungisid eile kesk
tekahjusid ja kaotusi elanikkonna hulgas.
seepärast väärib ta, et temast kirjutataks selle sõja ajaloos.
murda. Vihased võitlused on käimas.
Hulk kirikuid, haiglaid ja avalikke hooneid päeval jahilennukite tugeval kaitsel tiheda
Avaldan raskeimale võitlusis palju kordi oma vaprust tõendanud major Re
Kagu pool Vitebskit nurjusid ka eile SH! tabamusi. Üks nõrgem pommilennukite pilvituse varjus Põhja Saksa rannikualasse.
nõukogude läbimurrukatsed.
basele ja tema eeskujulikult vapratele meestele oma eritist tänu ja kõrgeimat
üksus tungis jahilennukite kaitsel kuni Eri paikadesse siia sinna visatud pommihei
Pihkva ja Narva ruuöiis jätkasid bolshe Berliini ruumini, takistati aga meie õhu dete läbi tekkis kahjusid mõne asula ela
tunnustust ning soovin neile ka edaspidi pidevat sõduriõnne meie murdmatus
vikud uute kohaletoodud vägedega oma tõrjejõudude poolt teostamast koondatud mukvartaales ja maal külades. Õhujõudude
relvavendluses ja õnnelikku kojutulekut alatiseks bolshevismist vabastatud
rünnakuid. Sõjaväe ja relva-SS osad purus rünnakut. Hävitati 41 vaenlase lennukit, ja sõjalaevastiku tõrjejõud hävitasid 21
ilusasse Eestisse.
tasid visades võitlustes kõik rünnakud, rii nende hulgas 21 neljamootorlist pommilen vaenlase lennukit.
HERZOG,
vistades kohalikke sissemurde ja hävitades nukit.
Vaenlase häirimislennukid heitsid möö
KABURVÄEKINDRAL
17 vaenlase tanki.
Vaenlase häirelennukid .heitsid möödu dunud ööl pomme Lääne- ja Põhja-Saksa
inaale.
Viimaste päevade rasketes tõrje võitlus- nud ööl pomme Läüne-Saksamaale.
protestikirja, mis, nagu Trans jordaania saat

Põllumehed!
Eesti on valvel Narva jõe
juures
„Völkischer Beobachleri" jHhtkirl, milline käsitleb eestlaste võitlust
pealetungiva vaenlasega

Täitke normid ja andke uienormi
kõduv enaiDUß põllumeestest on juba
täitnud oma möögtnormid ja paljud isegi
anoud ülenortni. .
Ettenähtud määral aga ei ole senini
veel kokku toodud toiduteravilja,jliha ja
võid. Ka nende järgi on tarvidus praegu
suur. , _ ,

Eesti Väeosade loomine ja |meie maa
da, ei saa ka aru. Norralased ja val
kaitseks
suuremate vägede koondamine
loonid, kes nimetavad oma poegi reetu
nõuab nende korralikku toitlustamist ja
reiks, kui nad võitlevad uue aja eest,
selle täielikku kindlustamist. Samuti peab
on pistnud pea liig sügavale liiva, ei
edukalt toimuma kogu rahva toitlustamine.
Sellepärast ei tohi keegi enam viivita
tunda ära surmavat ohtu, mis ähvar
da
normide täitmisega ja seda edasi lükata
dab kogu Euroopa rahvaste peret. Nei
viimasele tähtpäevale.
le ei tähenda see midagi, et üks ger
Loidus, muretus või arvamine, et küll
maani soomuskorpus seisab Saksa di
saab on niliid kuritegu ja võib tuua
halbu tagajärgi just sarnaselt arvajaile.
viiside juures, kes lükkasid riivi Narva
On täiesti selge, et mõne niimoodi mõt
jõe ette. Nad ei taipa, et Narva-Jõesuu
leja pärast ei jää sõda veel pidamata ja
ja Peipsi vahel kaitstakse üht Euroopa
vaenlane löömata. Küil aga võib see asja
kindluse idapoolseid väravaid ja ühtlasi
teataval määral raskendada ja pikendada,
ka elu, miile eest atentistide narriarmee
kuna «sa üldpantsst on siis tarvis raken
dada nende korrale kutsumiseks, kes oma
on küll valmis nutma, mingil juhul
kohustust õigeaegselt ei täida ja sellega
aga mitte surema. Nad ei tea ka, et
vaenlase kasuks töötavad.
pisarate ja protestidega ei saa võidelda
Praegune sõda on väga karm ja nõuab
enamluse vastu.
Väärikas tervitus vaenlasele. (Wb.)
ka karmide abinõude käsitamist vaenlase
soodustajate vastu. On kä täiesti kindel, et
Eestlased teavad seda. 30.000 pere
need karmid abinõud võetakse tarvituseler
konnas nutavad naised ja lapsed oma
kui tekib viivitusi ja ka takistusi normi
meeste ja isade pärast. Igas eesti süda
de täitmisel. Sõja raskusi peavad kõik ühi
Põllumehe vabadus ja
mes pesitseb viha võimu vastu, mis
selt kandma ja ükski ei ole õigustatu»
sellest mööda hiilima.
meelitas ja viipas lubadustega ning tu
Põllumehed! Osa teist ei ole veel taie
li piitsaga.
likult
annud ära oma müüginormid. Teh
kohustused
Kahtlemata leidus ka tookord kül
ke seda kohe! Andke eeskätt toiduteravil
laltki eestlasi, kes polnud targemad
ja, piima, võid ja liha. Abistage selle juu
res üksteist, kui tekib raskusi vedudesr
kui mõni prantslane tänapäeval. Nad
See, kes oma kohuse rahva ja isamaa vastu unustab, ei tohi
tööjõus ja muis normitäitmisega seosesole
jäid kangekaelseks ja ootasid Inglis
imestada, kui temasse suhtutakse kui bolshevismi poolda
vais küsimusis.
maad. Nad ootaksid veel praegugi, kui
Kuid mitte ainult normide täitmine et
jasse ja teda ka vastavalt koheldakse
nad poleks vahepeal ümber õppinud.
kindlusta täielikult rinde ja tagala vajalik
Täna ütlevad nad kõik: parem surra
Nii segased kui bolshevismi teed pais rahuaastate kestel kõigi tehniliste vahen ku toitlustamist, kuna normid on määratud
kui oodata, parem võidelda viimse me ta võivad, on ta siht Lenini ajast alates ditega relvi oleks valmistatud, ei, vaid minimaaluõudena. Sõda aga nõuab suurt
pingutust ja panust uing ühtlasi sellega ka
heni kui veel kord lasta GPU-1 tungida olnud sama: maailmarevolutsioon. De ka põllumajandus rajati lähtudes paremat
toitlustamist, selleparast andke
majja; parem lamada hauas kui Nõu mokraatlike põhimõtete järgi valitsetud maailmarevolutsiooni idoest täiesti kõik ka ülenormi. Sama teevad meie sõdu
kogude Eesti vabariigis oodata küüdi rahvad ei saa ega taha sellest ikka veel uutele alustele. Selle tulemuseks oli, et rid vapralt võitlemisega arvuliselt suure
tajaid, kes tuleksid kindlasti ühel ööl aru saada. Nad on naiivsed uskuma, et paljud miljonid inimesed oma kodud ma vaenlase vas*u. Siis võime olla päris
et vaenlane ei pääse meie maale
marsikäsuga kommunistliku viletsuse paberlikud lepingud võiksid takistada juba rahuajal pidid maha jätma, et ter kiudlad,
ega pole tarvis rakendada sundvõtmist j*
masendavasse igavikku!
bolshevikke maailma oma valitsusele ve rahvas sai euroopa mõistete järgi karistusi toitlustamise kindlustamiseks.
Võib-olla oleks see Põhja- ja Lää allutamast, leeliselt püüab bolshevism uskumata madala elatusstandardi osa
H. L e i k
Põllumajanduse Keskvalitsuse juhataja
ne-Euroopa väsinud demokraatidele sen alati, kui tal on selleks võimalus, oma liseks. Ent siht saavutati põlluma
satsiooniks, kui nad näeksid Jaanilin tõelikud kavatsused realiseerida. Nii janduslike käitiste kollektiviseerimine
nast ja ida pool Narvat tulevaid põge Inglismaal kui ka USA-1 ei ole vahen võimaldab sõjaolukorras vähese tööjõu oaaa maaelanikkonna vabadust ja õigu
nikekolonne Tartu ja Tallinna viivatel deid, et bolshevismi-lainet kinni pidada, ga põllult ülimat saaki saada. Seejuures si tunnistab, peab ta aga ka teiselt
teedel. Võibolla elastuksid nende när kui praegune kaitsev tamm on murtud. ei ole kahtlevat küsimust, kas üksik poolt talle kohustusi peale panema, eri
vid, kui nad silmaksid öös ja pimedu
Praegu otsustab ainult saksa sõjavä talupoeg suudab harida ja toota tarvili ti sõja-ajal. Mitte ainult sõjaväe varus
ses põlevate majade tulekuma mõlemal gi kõige teadlikumalt bolshevismi üle, sel määral, vaid siin haritakse põldu tamisega ei piirdu need kohustused,
pool piirijõge. Neil öödel on lumi pu sest alles praeguse sõja jooksul sai sel kindlaksmääratud harimisplaani järgi, vaid tuleb hoolitseda ka nende eest.
nane kui veri ja tule virvendav kuma geks, millise järjekindlusega Nõukogude vili lõigatakse niidu-peksumasinatega ja kes linnades oma jõu relvastus- ja va
valgustab neid sadu Stalini surnud or Liidus valmistati ette võitlust maailma leivavilja jagatakse põllutöölisele - ise rustustoodangusse panevad. Igaüks, kes
je, kes Narva jõe jääl lõpetasid oma revolutsiooniks. lialgi varem ei ole ühte seisvat talupoega ei ole ju enam ole on uhke, et ta on vaba talupoeg, peab
näljamarsi Euroopasse. Võib-olla vahik sihti sellise tahte- ja järjekindlusega mas vähem kui linnatöõlisele. Sama samaaegselt tundma seesmist kohustust
sid nad siis oma hirmus veel pingelise taotletud mitte ainult, et pikkade protsess toimus ka piima- ja lihatoot ja täitma nõudmisi, mida riik tänapäe
malt Inglismaa poole, palvetaksid inva
naise aial. Sellise põllumajandusliku or val temalt nõuab rahva ja sõjaväe toit
siooni eest ja ootaksid imet, mis ilma süüd, kui et neil ei meeldinud Nõuko ganisatsiooni juures on kerge sõjaväe lustamiseks. Kellelgi ei ole huvi talu
omaenda jõupanuseta ühel päeval kõik gude viisnurk ja GPU. Targemaile ini ja sõjatööstustöölisi küllaldaselt toita. pojalt enam nõuda, kui absoluutselt
uuesti taastaks, nagu seda igatseb õrn mesile on juba küllaldaseks hoiatuseks Et maaelanikkonna elu olu Kremli ei vajalik. Kellelegi ei tohi normi täitmi
kodanlase süda.
tõsiasi, et Euroopa väravad Narva juu huvita, on tõendanud Venemaa nälja ne tunduda sundusena, vaid igaüks suh
Kni hädaoht poleks nii suur, kui res kõmisevad juba vaenlase suurtüki ajad. Oma bolshevistliku põllumajandus tugu sellesse kui kohustusesse isamaa
vastu, mis on tühine võrreldes selle
õpetus poleks nii kallis, võiks neile tule all. Eestlased ei viivitanud päeva liku organisatsiooni juures suudeti
ohvriga, mida paljud toovad relvaga
kangekaelsele soovida üks aasta kom gi. Nad mobiiiseerusid ja lähevad sõtta. vaatamata et miljonid elanikud surid
munistlikku kocfli. Tahaks neid näha Nad marsivad Euroopa vastutustunde linnaelanikkonda küllaldaselt toita, nii käes.
See aga, kes oma kohuse rahva ja
tuikumas suurde viletsusse, mis neile teel esirinnas ja annavad neile eesku võrd kui see riiklikust toodangust osa
isamaa vastu unustab, ei tohi imestada,
teiste juures paistab nii väike ole ju, kes ootavad ja ootavad ega taha võttis.
vat. Ei tahaks kaotada enam ühtki teada, et neil tuleb valida relva või
Kollektiivselt juhitud põllumajandus kui temasse suhtutakse kui bolshevismi
enamluse
vahel.
ei saa aga vaatamata kõigile oma eelis pooldajasse ja teda ka vastavalt kohel
sõna ja oodata vaid Nõukogude Šveitsi,
kus siis need head kodanikud ja nen
Veel pole hilja. Kuid on ülim aeg tele eeskujuks olla Euroopa iseseisvale dakse.
de kõhklevad argumendid läheksid ise heita oma pilk sinna, kus on tuli lahti. talupoegkonnale. Kollektiivselt juhitud
Nukk
või viidaks neid maailmarevolutsiooni Narva ääres põleb. Üks Euroopa eel põllumajandus on totaalse sõjapidamise
kindlustus!
on
ohus.
Eestlased
võitlevad
juures
kõige
läbilöönum
vahend,
et
teostajate poolt ad absurdum, st. tapa
SS-PK.—Mõni tund pärast terrorrün
keldreisse.
juba. Kas tahavad teised, need targad toita sõja- ja varostustööstuse töölisi, nakut. Tabatud majast paistab veel läbi
Siis oleks aga juba liig hilja. Seda inimesed Pariisis, Stokholmis ja Brüs alandab aga põllumehe hingetuks ma
tõendavad 30.000 eesti küüditatut. selis lasta end häbistada eesti põllu sinaks. Eurooplasele oleks see igasugu akende leegitsevat tuld, kuna maja ette
on tekkinud väärtuslikuma maja kraami
60.000 poola ohvitseri ja 30 miljonit meestest ja kalureist, kes ära tundsid se olemasolu rõõmu surmajaks.
Kui aga üks riigikord ühelt poolt ja esemete virr-varr. Siin on näha, et
Vaenlasele vastu. (Pk.-Böttger. Wb.) tublit venelast, kellel ei olnud muud et nende tund OH tulnud?"
mitte kõik esemed pole päästetud suu
rema järelmõtlemisega, vaid paljude juu
res on kõnelenud südamehääl. Esimestel
Rünnakürituse juht ustuf. U. seisab vei meie kultuuri I"
Tunnis kuuskümmend meetrit
di eemal kõrgendikul ja näeb äkki, kuidas
hetkeil tekkinud ärevus on kadunud,
Paar
kuud
hiljem
oli
ta
saksa
van
punaste kogud hüppavad üle kaevikuääre ja
SS-PK. 25. veebruaril s.s. mainiti esmakord pea hävitamine läbiviidav. Vihases ja kaks
uue energiaga ja ühiselt on tarvilikud
gilaagris
ja
jutustas
oma
seiklustest
kaovad kalda varju ning jääle. Ta vaatab
selt Eesti 88-diviisi tegevust Juhi peakorte tundi kestnud lähivõitluses murdsid grena kella. See näitab 16.40. Üle jõe pagejatele Sitsiilias: „Ma lootsin ikka Chianti'le ja esemed, mis päästa on suudetud, nagu
ri teadaandes. Meie kodused võisid sealt deerid sisse vaenlase kaevikutesse umbes antakse järele tuld ning neid komistab ja mandoliini mängimisele, aga meid võeti mööbel, pildid, toidunõud ja riided kan
lugeda järgmist: „Sel)al, kui vaenlase poolt 300 meetri pikkuselt ja hoidsid seda oma langeb ja jääb konarliseie jääle. Sillapea on
vastu hoopis granaatide ja pommidega I tud lähedalolevasse halli.
teostatud tugevad rünnakud kagu pool Nar käes. Algus otsustava löögi andmiseks oli vallutatud.
Kuid ega selles pole midagi; kes
vat nurjusid, lõppes eesti vabatahtlike poolt tehtud. Lööksalga sissejuhatava löögi tule
mehega läksin välja ja kel Palermo ? Kindlasti, ma tunnen Paler
läbiviidud rünnakettevõte loode pool Nar muste ja tähelepanekutega jäädi rahule ja la üheksaks oli laskemoon juba #tsas. Näis, mot. Mul oli pagana vilets korter seal." elab õhurünnaku-ohtlikus linnas, omab
vat pärast kõvu võitlusi vaenlase sillapea Vabaduspäeva hommikul kell 05.15, pärast et peame tulema tagasi ja töö pooleli jätma,"
Tema beefateak-punane Hägu oli valmidust igas olukorras.Kuid üks väike
hävitamisega." Võib lisada sellele omalt veerandtundi kestnud suurtükiväe tule ette jutustab lööksalga juht. „Kuid siis tuli 5—6
ilmeta.
Korraga krimpsutas ta Hägu: juhtumine väärib siiski arusaamist kõi
poolt järgmist, et siin oli tegemist võitluse valmistust asus 20 meheline lööksalk oscha. meest meile appi, kõik vabad mehed hakka
ga, mis oma ägeduselt ja rüunakvaimult ning M. juhtimisel sillapead loode poolt ründa sid meile käsigranaate järele kandma ja me „Teate, seal oli üks kivikuju, üks gist, mis vahepeal on juhtunud. Ta lii
teostamise raskustelt oli üks ainulaadsei ma ja kaevikute rullimisele.
lõime edasi. 12 tunniga tarvitasime ära um girl . . . tõesti päris alasti. Aga pea gub oma askeldavate vanemate vahel.
maid eesti vabatahtlike võitlustest seni üld
Omapärane ja igat närviotsa viimaseni bes 1500 käsi- ja 600 püssigranaati. Me ei oli juba ära löödud, ühtegi jalga enam, Järsku märkab ta ühel kirjutuslaual
se. Ent laseme meestel, tegudel ja arvudel pingutav oli see heitlus, milles punaste ras tunnud varemalt hästi püssigranaadi hävitus
sinisesse lillelisse kleiti ehitud nukku.
jutustada ju needki üksi suudavad ma kerelvad ja kõik kergemad öörelvad välja omadusi, kuid möödunud lahing kinnitas, et ühtegi kätt. Rumal vaatepilt !'*
Tal ei olnud endalgi aimu, millest Juubeldades tormab ta selle juurde ja
nada kõrvalseisjaile silma ette pilti heitlus langesid, kuna eesti grenaderide poolt vaen ta on oivaline lähivõitluse relv." Betoon
test, mis algusest lõpuni viidi läbi käsigra lasele pealesurutud võitlusviis ei võimalda punkri sügavuses ja niiskuses, vaevaliselt ta kõneles. Ja kuidas see teisiti pidi nuuksub:„ Nukk, minu nukk" Mõni sil
naatidega ning armutus lähivõitluses.
nad peale käsigranaatide omude relvade hingitseva tattnina valgel istuva ja jutustava olemagi, ta oli ja veel noor, enesekin mapilk vaatavad vanemad oina last
Vaenlase sillapea loode pool Narvat oli tarvitamist. Piki loogeldi ja keeruliselt jooks lööksalga juhi silmades on eriline läik. Tal del rugbimängija, kahekümne kolme tummalt pealt, siis aga tulevad juurde
surutud kokka umbes 1200 m pikale ja paar vat kaevikutelinti tungiti sammsammult on palavik ja ta on veidi haige. Ja jutustu
sada meetrit laiale kõrgele kaldaribale, mil edasi, käsigranaatidega endale teed tehes. se lõpuks ütleb ta päris lühidalt „Nii siis aastane ameeriklane, ta ei saanud sin ja trööstivad teda: „Jah, sinu nukki"
lisel kohal vaenlane juba Vabadussõja ajal Püssigranaatide tulega hoiti vaenlane ja rullisime 600 meetrit kaevikuid. Keskmiselt na ise midagi parata, et ta niisgaune
Näis, nagu oleks kõik nukust ole
üritas ületulekut ja mil puhul siin arenesid tema tuli mass ning uii tungiti meeter haa veidi üle 60 meetri tunnis."
oli.
nenud,
kõigil on nagu rahuldus. Ja see
ägedad lahingud, mis on jätnud kuulsusrik val lähemale ta südamele. Mõnikord jäi
Veel on kaevikute põhjad rohelised käsi
„Kui ma uksele tulin ikka vael on ka nõnda, sest sellel silmapilgu] on
ka kõla meie sõjaminevikku. Mingi punaste rünnak nagu veidi takerduma. mõnes granaatide plahvatustest ja veel on laip lai
suurtükiväe polgu raskekuulipildujate patal kaevikunurgas kaitses hukkumisele määra ba küljes kinni ja teel kõikjal ees. Mehed seesama kivine girl mu silmade ees. armastus noore generatsiooni vastu
jon oli nüüd eud kindlustanud tugevasti tud vaenlane eud surmaahastuses ja meele kõnnivad vaenlase purunenud relvadel, rii Oleks veel tütarlaps olnud, oranžiõied jälle tõusnud, mida õndsused olid ära
looklevas ja keerukas baevikusüsteemis. heites, ent jälle käsigranaat ette ja ise etusesemetel, paberitel ja laskemoona hun juukstes või nõnda, aga selline rumal
kiskunud. ' ' ...
Sillapea likvideerimisel vallutajate kätte järele! Või: punkriuks lahti ja käsigranaat nikutel. Ja heidavad aegajalt pilgu üle kuju ... Ei saanud tõesti enam muud
SS-sõjakirjasaatja:-Hans
Kellerlangenud kirjalikes juhtnöörides oli tollele sisse! Rünnakuhoos kiirustab paar grenaderi Narva jõe sinna teisele poole", kust kostab
ette võtta. Well, võtsin käsigranaadi..."
üksusele antud kategooriline käsk, seda silla mööda ühest punkrist, mis ei näi endast vahel mõni harv lask.
pead iga hinna eest hoida. See kategooriline andvat enam ühtki elumärki. Eemalseisjate
Kus kunagi seisis meie vabadussõjaaegne
Ta naeris metsikult ja ootas, et ka
~Maailma viletsaim armee"
käsk läks vaenlasele maksma kogu tema kohkumiseks aga ilmub punkriukse vahele 1.-se rügemendi kuulsusrikaste lahingute kuulajaid oma naeruga haarata. Aga ta
sillapead hoidva üksuse koos selle komauderi punaväelane ja heidab möödunuile järele mälestussammas, on nüüd Buitsenud ja
Sh aug ai, 1. 3. Tšungkiügi armee ais
ja ohvitseridega. Vaid paarikümnel mehel käsigranaadi.
tihedatest mürsuaukudest uuristatud maa. naeris päris üksi: „Girl lendas õhku 1" viletsamaid ja armetumaid olevusi ning või
Vaene Palermo, vaene Sitsiilia ! metu sooritama suuremat ofensiivi moodsalt
See lõhkeb halbaaimamatute meeste sel Seisab jälle täpselt samal kohal eesti sõdur,
õnnestus pääseda üle jää teisele poole Nar
va jõge ning 13 punaväelast, nende hulgas jataga. Kaks meest langeb, ei näe ju kohe kus seisis ta ise ja seisid nad 25 aastat Need on siis need labased teerajajad varustatud ja relvastatud Jaapani vägede
kaks naist, langes vangi. Saagiks said eesti kas haavatutena või surnutena, ent ka vaen tagasi-ja hoiab sama pinda. Ning Narvagi ameerika aastasajandist. Oma jazzi ja vastu, teatab Associated Pressi korrespon
dent Tšungkingist oma tähelepanekute põhgrenaderid 4 tankitõrje suurtükki, 2 jalaväe lase rõõm ta teost on üürike: talle mõõde suitseb eemal, nagu 25 aastat tagasi ja
suurtükki, kergeid ja raskeid kuulipildujaid, takse ea ma mõõduga ning paar hetke hiljem vaenlanegi on sama. Püsib ka endiselt põli näriskummiga ujutavad nad üle pühad
Isegi kui vedada Hiinasse suurel hulgal
tankpüsse ja rohkel arvul püstolkuulipildu müdisevad tast üle ründajatele abiks rutta ne rinne ning vanadele sõjapärimustele lisa linnad, milledes leidub nii palju vana
jaid ja laskemoona. Loetleti 205 vaenlase vate grenaderide sammud. Kuski kaevik»- takse uue võitlejapõlve poolt juure uut kul antiikaja pärandeid. Nad viskavad tüh sõjamaterjali, mida ta aga või mattiks peab
langenut, lisaks nendele veel need, kes põ nurgas jooksevad rindamisi kokku punane da. Sest ka eesti meeste võitlejasvains on je konservikarpe sammaskäikude vahel, seuikaaa kuni maatee Indiasse pole vaba
ja eestlane. Äkisest kohtumisest kohkunud jäänud endiseks.
genemisel üle jää olid langenud.
ja kui neil igavaks läheb, siis lasevad' või koni mõni suurem sadam Hiina ranni
kul ei ole anglo-aiqeeriklaste käes, kestaks
Sillapea hävitamine viidi läbi meie gre hüppavad mõlemad tagasi, ilma et kumbalgi
SS-sõjakirjasaatja Jüri Remmelgas.
nad õhku mõne torso, mis on meister kaua, kuni Tšungkingi väed omandavad
naderide survega kahelt poolt sillapea otsa tuleks meele tulistada.
Seitse korda ründab oscha. M. oma mees
like käte poolt voolitud. Ja «ida nad suuremaks ofensiiviks vajaliku väljaõppe.
dele ja Vabaduspäeval, 24. veebruaril, kell
Vaene Palermo!
17 ulatasid käed mõlemad lööksalkade juhid. tega ühe tunni jooksul. Seitse korda üks
hävitada ei suuda, seda veavad nad Ei ole liialdus, kni ütelda, et ta langeb ker
23. veebruaril sooritati ühe vähema lööksal ja sama, hingeldades, väsinud ning jätma
gesti ohvriks haigustele.
SS-PK. „Damned 1" ütles seer
ga pöolt löök vaenlase tiivale, et veenduda, tult, sest kuski peab see kaevikute liin ju sant Allan C. P. New-Jersey'st, „oleks oma tühjale maale, et ilmutada kultuuri,
mida nad ise ei oma ega pole loonud. JÄRVA TEATAJA Nr. 29.
milllißel määral suudab vaenlane osutada lõppema, ükskord peab selle lootusetu vas
viimane aeg sellesse Euroopasse tuua
vastupanu ja missuguses .stiilis' oleks silla- tupanu selgroog murduma!
Teisipäeval, 7. märtsil 1944. a. Ehk. 2

Toome selle juhtkirja, mille autoriks
on Robert Krötz, allpool täiel kujul.
~Sensatsioonid vananevad kiiresti.
Üleöö kaotavad nad oma jõu tiivusta
da fantaasiaid ja panna võnkuma när
ve. Jacpues BonnehommeMle Pariisis ei
ole enam sensatsiooniks, et kolme aasta
eest enamlased arreteerisid, tapsid või
kfiüditasid Siberi tühjusesse 30.000
eesti meest. Tavalise prantslase ette
kujutus pole enam võimeline mingisu
guseks assotsiatsiooniks, kui ta kuu
leb, et võideldakse Narva juures. Ta ei
suuda end tunda solidaarsena Toomas
Tõnuriga, kes kadus tollal kolme aasta
eest ja kelle perekond juba kolm aas
tat ootab, kas ühel päeval ei avane
siiski uks ja sisse astub isa, tulles ko
ju sellest teadmatusest, mis laiub Ka
tõni metsa ühishaudadest kuni tanki
vabrikuteni Urali taga. Jacpues Bonne
homme ja paljud teised prantslased,
šveitslased ja rootslased naeratavad, kui
on juttu Enroopa saatusest. Nad vaata
vad Inglismaa poole ja ootavad, et pä
rast enamlaste võimalikku võitu, mida
nad peavad väiksemaks paheks, anna
vad Churchilli armeed väikerahvaste
kaitseks Saksamaa varemeil Stalini di
viisidele lahingu, mis ühtlasi oleks
esimeseks märguandeks Euroopa demo
kraatlike pisiriikide-aia uuestiavamisele.
Vahepeal on eestlased mobiliseeru
nud. Väike ühemiljoniline rahvas, pii
natud ja kurnatud 13 kuad kestnud
kommunistlikust valitsusest, on oma
mehed lippude alla kutsunud. Peagi
seisavad Eesti diviisid rindel ja võitle
vad ka nende eest, kes usuvad inglise
imesse, mille kohta aga inglased ise se
ni kangekaelselt vaikivad. Seega astub
eesti rahvas sammu, mis peale oma
sõjalise tähtsuse sümboliseerib ka aega,
mida iseloomustavad tormimärgid.
Keegi meist ei ole eksiarvamisel, et
eestlaste eeskuju oleks mõistetav Parii
sis või Stokholmis. Kes ei taha aru saa-

..Hall hunt" otsib saaki

Punane Rist ja tema postmargid

Allveelaeva meeskond elab kaksikelu. loksumine. Kange mürin tugevneb õudseks
Ilusa ilmaga, mida Jäämeres ja Põhja-Atlan kohinaks. Hävitaja kruvid! Käsklused muu»
dil küll harva juhtub, päevitav sillavalve tuvad vaiksemaks ja kiiremaks. Kõik kuula*
valvest vabad suitsetavad tavad. Vaikus. Kõmisev plahvatus kisub
haiglat, ambulantsautot ja laatsarett päikesepaistel,
mugavalt sigaretti ja mõtlevad kaugele ko vahiteenistusest vabad mehed rahutust unest
rongi. 1940. a. välja antud postmar dumaale. Siis aga tõuseb torm. Meri rullub, Laev väriseb. Teine plahvatus raputab teras
gid kujutasid soome sõdureid ajaloo hallikasrohellsed lained pühivad laksudes seinu. Kõmin ja kriuksumine. Valgus kus
listes mundrites. Taani postivalitsus va üle väikese allveelaevani!]#. Torruiluuk sule tub. Pimedus. Kas see on lõpp?
välgukiirusel, õliülikounas, seotuna
Jälle järgneb pomm pommile. Üleval,
lis Punase Risti postmarkide jaoks takse
vöödega sillakäsipuu külge, trotsivad mere kõrval, taga. Lambid ja klaasid klirisevad.
kuninganna Aleksandrine pildi ja Puna valvemehed päevi rahe- ja lunaeiile või lä
vaikus. Pardal ei küsita ega peeta nõu»
se Risti märgi.
bistavad kogenud teravate silmadega udu Siis
Südamed tuksuvad ägedalt. Keegi ei näe
katte!
Meiega liidus olev Slovakkia andis
vaenlast, kuid kõik tunnevad, kuidas miski
Vari udus! hävitaja bakkbordil"! õudne
neid haarata püüab. Jällegi irvitab
1942. a. välja kolm postmarki, milliste Ja nüüd
ajavad sündmused üksteist taga. surm kõigist
nurkadest ja jällegi täidavad
lisatasu läheb Punase Risti heaks. Ühel .Häirel Häire!"
hüüab vahipost sillal, karjub
karmis ennastsalgamises ventiilide,
neist näeme idarindel haavatud slovaki ja helistab kella. „Nii ruttu kui võimalik kõik
rataste ja masinate juures oma ülesannet»
sõdurit, keda abistab sanitar. Teisel sukelduda!" käsib komandant keskusest. Ja jällegi hoiab komandant! ia mehi püsti
Käsklused
järgnevad
palavikuliselt,
et
viia
ainult raudne elutahe ja äärmine vastupanu.
sümboliseerib halastajaõde kahe väike laeva ettenähtud sügavusele.
Hädavalgus
lülitub sisse. Komandant püüab
se tüdrukuga sotsiaalset hoolekannet
„Kikivarbil," vaiksete elektri masinatega
hädaohutsoonist kõrvale juhtida ja
laste eest. Naaberriik Kroaatia kasutas töötades hiilib laev minema. Jälle kord laeva
pomme vältida. See õnnestub. Jällegi plah
Punase Risti markide jaoks rahvarõi nõutakse allveelaeva meestelt enesesalgami vatus. Hoopis nõrgem ja kaugel laeva taga.
se
ja
jtohusetruuduse
ning
külmaverelisuse
vaste motiive. Nii värbavad neil värvi ülemmäära. Allveeinimesesena muutub all Hävitaja on meie jäljed kaotanud.
rõõmsatel markidel kroaadi kaunitare veelaevur vaikseks ja mõtlikuks. Maailmast
„Tõusta 10 meetrini. Kohe tõuseme!" kõ
lab komandandi käsklus, kui pikemat aega
Sloveeniast, Bosniast, Dalmaatsiast ja eraldatus lasub laeval ja meeskonnal.
Mitme tunni järel muutub õhk lämma kõik jääb vaikseks. Vaatetorus näeb koman
Sestinest Punase Risti heaks. Kogu
meeste kopsud töötavad raskesti, dant kaduvat vaenlase hävitajat. „Tõosta"!
maal teostatud propagandanädala jook tavaks,
kõiki valdab sügav väsimus. Tuleb alustada Laev tõuseb lõpmatust meresügavosest pin
sul korraldati Agramis senini Euroopas võitlust halva õhu vastu laeval selleks ette nale. „Torniluuk avada!" Elu ja õhk tungi
ilmunud Punase Risti postmarkide näi nähtud seadmete abil. Et siduda väljahin vad värskendavalt sisse. Komandant ronib
tus. Näituse postkontoris kasutati puna gatud söehapppgaasi, mis on kahjulik, kui meestest saadetuna pardale. Ringvaade! Pin
ta ületab õhukoostises teatava protsendi ge on lõtvunud. Tugevad diiselmootorid viL
se ristiga postitemplit, mis kandis peal määra,
puhastatakse õhku õhutamismeetri abil vad laeva edasi vabasse ja avarasse Põhjakirja „Filateelia Punase Risti teenistu rea kaali padrunitega.
Jäämerre. Läbi märatseva ja kohiseva tormi
Saksa Punase Risti eed tervitavad Kanali ses".
„Kruvide müra ahtris!" hüüab telegra kihutab allveelaev Jäämerel. Hall hunt, kee
. rannikul kindral feldmarssal Rommelit.
Bulgaarias anti välja heategevus list kuulderuumist keskusse, kai äkki kuul otsib saaki.
Pk.-Jesse. (Wb)
Sõjakirjasaatja K. H. Areas
marke eelmises maailmasõjas vigastada dub kaugelt laeva tagant peen laulmine ja
saanud sõdurite heaks, Ühel neist post
1941. a. välja neli Punase Risti post markidest näeme kuningannat laatsa
Eesti Kutsekogud toetavad mobilisee
marki Krakovi vaadetega.^
retti külastades peatuvat ühe haavatu
ritute perekondi
Kunstiliselt eriti mõjuvad on unga haigevoodi juures.
Teistes maades, nagu Belgias, Prant
ri Punase Risti postmargid aastast
Seni toetust määratud 342 juhul
1942. Ühel neist on kujutatud arst susmaal, Hollandis, Portugalis ja His
Nagu juba varem teatasime, on Eesti Käitisvahendaja peab tõestama avaldused
keos kahe õega vere ülekandmise juu paanias lasti korduvalt müügile Punase
Kutsekogude juures moodustatud 500.000 näidatud andmeid ning lisama omalt poolt
res. Sõjast tabatud tsiviilelanikkonna Risti postmarke. Türgi sellekohastel riigimarga
suurune fond mobiliseeritud juurde enda arvamuse. Käitisvahendaja
eest hoolitsemise sümbolina näeme postmarkidel näeme haavatute abista töötajate perekondade
abistamiseks.
puudumise), või kui mobiliseeritu oli üksik
Sellest fondist on seni toetust määratud töötaja käsitööline, tõestavad andmeid kas
teisel margil kaht halastajaõde hoolt mist ja haigete transporti kõrves. Türgi
kandvat evakueeritud naiste ja laste Punane Poolkuu on organisatsioon, 342-le haiguse, õnnetuse või mõnel muul käitise juhataja, Eesti Kutsekogude valla
teel raskustesse sattunud mobillseeritu pe või linnausaldusmees, maakondliku esinduse
eest. Vaimsele ja hingelisele hoolda mis vastab Punasele Ristile.
rekonnaliikmele, kusjuures rahuldatud on juhataja või Tallinnas ja Harjumaal vastava
Punase Risti postmarkide ala on ku kõik toetuspalved. Toetussumma suurus kutsealaosakonna juhataja.
misele vihjavad pildid armastusannete
üleandmisest ja raadiosaadetest. Ungari junenud nii ulatuslikuks, et seda ei kõigub 60—150 riigimarga vabel.
Asjatute viivituste vältimiseks tuleb
Kuna palvete esitamisel on esinenud avaldusel märkida järgmised andmed: toe
Punase Risti viimane margi seeria kan jõua lühiartikli raamides piisavalt kä
ning asjatuid viivitusi, juhi tuse soovija täielik nimi ja täpne posti
nab idasõjakäigul langenud riigihoidja sitleda. Kõigi nende markide pildimo arusaamatusi
vad Eesti Kutsekogud tähelepanu järgmis aadress, sõjaväelase nimi ning mis ajast on
asetäitja noore abikaasa (õeriietuses) tiivide keskpunktiks on aga üha jälle tele asjaoludele:
mobiliseeritud või vabatahtlikuna sõjaväes?
ja riigihoidja Horthy abikaasa portreid. naine, kellele sellega on asetatud mä
Lesti Kutsekogude toetusfondist on õi kõigi perekonda kuuluvate isikute, laste ja
Soome tänavustel Punase Risti lestusmärk tema väsimatu abistamistöö gus toetust saada kõigil sõjaväkke ja SS vanemate, nimed ühes vanuse ja suguluß
väeosadesse siirdunud ja mobiliseeritud astme äramärkimisega. Edasi tuleb avaldu
postmarkidel näeme ambulantslennukit, eest Punase Risti teenistuses.
töötajate perekonnaliikmeil, kes on sattunud ses märkida sõjaväelase viimane tslviiltee
Bernhard
Muchow
Helsingis asuvat Soome punase Risti
raskustesse haiguste, õnnetuste, surmajuhtu nistuskoht ning tema viimase kalendrikuu
mite jne. tagajärjel. Perekonnaliikmeteks töötasu. Kui osa perekonnaliikmeid töötab?
loetakse sõjaväelase abikaasa ja tema ülal siis on vajalik näidata ka nende viimase
Tekstiilkaupu väikekäitiste töötajaile
pidamisel olevad lapsed ; sõjaväelase vane kalendrikuu sissetulekute kogusumma. Aval
mad ja vanavanemad, kui nad olid sõjaväe duse lõpul tuleb lühidalt märkida toetuse
ja käsitöölistele
taotlemise põhjus.
lase ülalpidamisel.
Toetust antakse ühekordselt. Kui olu
Toetuse andmist otsustab Eesti Kutse
Avalduste vastuvõtt Tallinnas algab 6. märtsil
kord nõuab, võib perekond ka korduvalt kogude toetuste osakond, kes teatab otsu
teetust saada, kusjuures toetust antakse sest otseselt taotlejale. Määratud toetussum
Eesti Kutsekogude presidendi vasta endiste Läti, Leedu ja Poola vabariiki enimalt kord kalendrikuu jooksul.
ma saadetakse kätte posti teei.
Kuna mobiliseeritud kuuluvad edasi käi
va teadaande kohaselt algab käesoleval de kodanikud ja end. Nanseni passi . Toetust peab taotlema sõjaväelase abi
tema puudumisel kõige vanem pere tiste koosseisu ja neid loetakse ainult pal
nädalal käsätööstuslike käitiste töötajate, omajad, kes elasid Eestis enne 21. juu kaasa,
konnaliige või alaealiste laste puhul nende
puhkusel olijaiks, siis on Eesti Kutse
väikekäitiste (alla 10 töötajaga) tööta nit 1940. a. Iga töötaja võib taotleda eest hoolitseja. Toetuse saamiseks tuleb sõ gata
kogud juhtinud kõikide käiiisvahendajate
kuni kahe tekstiileseme saamist, see javäelase perekonnaliikmel esitada avaldus tähelepanu sellele, et nad oleksid mobili
jate varustamine tekstiilkaubaga.
seeritud perekondadele kõigiti abiks toetuse
Töötajaile tulevad seekord jagamise juures tuleb arvestada, et valmisese Eesti Kuteekogudele selle käitisvahendaja saamiseks.
le järgmised tekstiilesemed: meeste üli meid on kauplustest saadaval meestele kaudt-', kus mobiliseeritn viimati töötas.
konnad, meeste ja naiste mantlid, mees kuni 180-sm ja naistele kuni 170-stn
te püksid, puuvillane voodririie, puu kasvule.
Sõjakorjandus Tallinnas areneb
villased või flanellkleidiriided, pleekima
Arvestades Eesti Kutsekogude kä
hoogsalt
ta pesuriie, flanell, käterätiriie, laudli sutuses olevate tekstiilkaupade piiratud
nariie, valmis riidest meeste aluspesu kontigenti, ei ole iga esitatud avaldu
Vabaduspäeva eelpäeval alamad ülemaa maakaitpjaile väärikalt tasuda nende mehi
se rahuldamine kindlustatud.
ja punvillased pulloverid.
line sõjakorjandus haarab ka Tallinnas päev seid tegusid ja neid aidata kiirele parane
Üle 10 töötajaga käsitööstuslikud päevalt üha laiemaid rahvahulki. Sõjakor misele.
Ülal loetletud tekstiilkaupade saa
Ühel päeval tuli ERÜ-sse noor talupere
mise taotlemiseks tuleb töötajail täita käitised, kelledele Eesti Kutsekogude jandus on suurim ja laiaulatuslikum üritus
seni korraldatud korjandusaktsioonide seas. reroees Jõelähtme vallast, kes oli teonud
vormikohane avaldus blanketil „Aval poolt seni ei ole tekstiilpunkte määra Tema
jätkuv hoog tõendab meile, millise haigiaile jalatsite valmistamiseks autokoor
dus ostuloa saamiseks tekstiilkaubale." tud, niisamuti 4-10 töötajaga käsitöös soojusega
meie rahvas suhtub sellesse ühi ma sirgeid õlgi, millest nii paljud haavatud
Avaldustele tuleb lisada juurde tõendid, tuslikud ja teised käitised võivad esita sesse üritusse.
rindesõdurid on saanud omale pehmed õlg
Niguliste tänaval asuvat ERÜ korjandus jalatsid.
kui need on olemas, ja osturaamatud. da avaldusi tekstiilkauba saamiseks ku
Tallinna toimkonna külastades
Ka Lagedi Maaaaiste-selts on oma tege
Käsitöö alal töötajail tuleb pealesel ni 50 protsendi ulatuses omamaiste aktsioonide
käib seal vilgas kogumisaktsioon. ERÜ poo vuspiirkonnas asuvates külades kogunenud
le veel juurde lisada käsitöösturi tun töötajate koguarvust.
le pööruuvad nii organisatsioonid kui üksik hulgaliselt suigpatju, voodipesu, seepi ja
Kõik alla nelja töötajaga käitiste kodanikud, pakkudes oma abi ja toetust.
muid vajalikke esemeid.
nistus ja käsitöösturi osturaamat ning
Rahalise annetuse ©n teinud teiste hul
Korjandusaktsioonide toimkonna juhata
nende avalduste otsustamine toimub töötajad, niisamuti ka üksiktöötajad,
proua Rõuk il on nii mõndagi jutustada gas Tallinna Kaubanduskeskuse ametkond
Eesti Kutsekogude poolt koostöös Eesti esitavad oma avaldused igaüks ise oma jal
tunnnstusväärivaist annetajaist ja kodanike 700 marga suuruses.
Majanduskoja käsitööstuse peaosakon kutsealaosakonnale.
Omaalgatusest. Ühe Tallinna majaelanikkude
Arvestades sõjakorjanduse hoogu ja head
Linnades ja maakondades toimub grupp pöördus ERÜ poole sooviga, võtta en kordaminekut seni, on loota et korjanduse
naga.
Tekßtiilkaupade saamiseks võivad tekstiilkauba jagamine Eesti Kutseko da hooldamisele haiglais ravimisel olevaid lõpul võime tuua resultaadi, mis teeb au
avaldusi esitada ainult omamaised töö gude kohalike esinduste juhatajaile saa haavatuid. Majaelanikud panid kokku vaja igale õigele eestlasele.
likke esemeid nagu patju, öökappe, voodi
tajad, kelledeks loetakse ka säärased detud juhiste kohaselt.
pesu, tuhvleid ja muud, et haavatud koduPiiskopi karjasekiri

Postmargid meenutavad Genfi konventsiooni sõlmimist
Mitmekülgsed ja kõrge kõlbla tähen
dusega »n ülesanded, roida teenivad
Punase Risti saatused. Kultuurrahvad
peavad praegu endastmõistetavaks, et
kõikjal seal, kus inimesed on hädaohus
ja vajavad abi, oleks kohal ka Punane
Rist. Olgu see haavatud sõdurite ma
jutamisel ja ravimisel, õnnetustest ta
batud tsiviilelanikkude juures, posti
vahendamisel interneeritutele ja vangi
dele või muude ligimisearmastuse ko
huste täitmisel. Eriti tähtsa koha omab
Punase Risti ülemaailmne organisatsi
©on sõja korral. VSib-olla küsib nii
mõnigi, kuidas õieti tekkis see inim
konnale nii õnnistusrikas asutus.
1859. a. suvel möllas Solferjno la
hinguväljadel äge võitlus prantslaste,
sardiinlaste ja austerlaste vahel. Tuhan
ded abitud haavatud leidsid lõõmavas
päikesepaistes surma. Tookord leidus
vaid väheseid sanitare, kelle abist pea
legi ei piisanud 30.000-sele haavatute
armeele. 24. juuni õhtul leidis shveitsi
kirjasaatja Henry Dunant eest kirjelda
matu viletsuse pildi. Ta püüdis esmalt
ümbruskonna elanikkude toetusel tuua
lahinguväljale veidikesegi abi. Kuid
need vähesed haigete transpordi ja
abistamise alal täiesti väljaõpetamata
inimesed ei suutnud edukalt kergenda
da tuhandete häda. Nende sündmuste
mõjul kirjutas Henry Dunant oma raa
matu „õhtu Solferinos", pakkudes mas
silisest suremisest lahinguväljal nii lii
gutava pildi, et tema kirjelduste mõjul
leidsid ettepanekud haavatute abista
misorganisatsiooni loomiseks kogu Eu
roopas elavat vastukaja.
Neli aastat hiljem kutsuti kokku
rahvusvaheline nõupidamine ja 22. au
gustil 1864 sõlmiti Genfi konventsioon.
Haavatute ja vangide kaitseks loodud
rahvusvahelised kokkulepped leidsid
tnlevastes sõdades üldist täitmist, mõ
ned vähesed erandid välja arvatud.
Oma teenete eest jäädvustab Dunanti
pilt 1939 aastal, Genfi konventsiooni
75. aastapäeva puhul, Prantsuse ja
Belgia postmarkidel. Sel puhul välja an
tud Soome postmarkidel näeme Solfe
rine lahinguvälja selle kohal kiirgava
punase ristiga, kuna Shveits valis sa
made juubelipostmarkide jaoks rea
kauneid maastikke Punase Risti sünni
koha Genfi ümbrusest.
õieti andis tõuke postmarkide väl
jaandmiseks Punase Risti kasuks esi
mene maailmasõda. Esmalt teostati ai
nult mõte, hankida vastava tiletrükiga
markide müügist filatelistidele suure
maid summasid Punasele Ristile. Seepä
rast koosned eriväljaanuete enamik ta
valistest postmarkidest, millele on trü
kitud üle punane rist. Hiljem andsid
mõned riigid Punase Risti heaks välja
erilisi heategevusmarke. Postmarkide
kavandid töötati kunstipäraselt välja,
valides Punase Risti tegevusest. Mõ
ned riigid, näiteks Soome ja Portu
gal, andsid ka peale sõda igal aastal
välja Punase Risti postmarke. Jaapan
andis 1941. a. Tokios peetud Punase
Risti 15. maailmakonverentsi puhul välja
neli niälestuspostraarki, millistest kaks
kannavad pilte Tokio moodsaimast haig
last. Mandshukuos anti välja kaks post
marki, mis kujutavad gloobusel Mands
hukuo maakaarti, millel asub punane
rist.
Praegune sõda asetab Punase Risti
organisatsioonidele eriti suuri nõudeid.
Seepärast on kõigi Euroopa riikide
postivalitsused püüd aud Punast Risti
toetada vastavate erimarkide käibele
laskmise läbi.
Böömi ja Määri protektoraadis on
Saksa Punase Risti heaks müügile las
tud juba neli väljaannet heategevus
marke. Esimese kolme juures kasutati
Punase Risti halastajaõe motiivi, kes
parajasti ravib haavatut sõdurit. Nende
margiseeriate müügist saadi tõhus sum
ma. Ka kindralkubermangu jaoks anti

Tallinna~Kaarli kogudus
annetas 5.000 RM
«Vabaduspäeva sõjakorjanduse raami
des laekus ERÜ Keskametile Tallinna
Toompea Kaarli koguduselt annetusena
5.000 riigimarka. Annetus on määratud
eesti sõjaväehaiglate korraldamiseks ja
on viimaste päevade üks suuremaid
rahalisi annetusi Eesti kaitsejõu tugev
damiseks.Sfcž .
Tallinna Toompea Kaarli koguduse
liikmed võtavad omaltpoolt aktiivselt
osa Vabaduspäeva sõjakorjsndusest nii
annetajatena kui ka ERÜ vabatahtlike
kaastöölistena, järgides piiskopi peolt
kogudustele avaldatud üleskutsele.
Tubakasaaduste jagamise
kohta tsiviilelanikkonnale
Vastavalt Majandus- ja Rahandusdi
rektori korraldusele saavad 30. toitlus
perioodil kõik tubakakaartide omajad
100 tk. paberosse kupong nr. 2 vastu,
kusjuures nim. kupong on kehtiv 6.
märtsist kuni 2. aprillini s. a.
Olenevalt transpordivõimalusist võib
paberosside müük toimuda toitlusperi
oodi teisel poolel.

Läbi pori ja muda edasi. Pk. SS Rotten•
steiner. (Wb.)

Kuressaares 4906 elanikku
Kuressaare linna aadressbüroo andmeil
oli Kuressaares 1. märtsil 4906 elanikku,
neist mehi 1889 ja naisi 3017.

Preemiaid 1942-43 tootmis
aastal müüdud saaduste eest
Osa saaduste müüjatel on preemia
tähed veel saamata 1942-43 tootmis
aastal teostatud saaduste müükide eest,
kuna ei ole neid suudetud välja võtta
või välja anda selleks ettenähtud täht
ajal.
Et saaduste müüjad ei jääks il
ma neile Õigustatud hüvitustest, on
pandud maksma kiirendatud kord
tagantjärgi premeerimiseks.
Hiljemalt 10. märtsiks tuleb kohali
kel omavalitsustel ja piimatööstustel
esitada vastavad andmed premeerimi
seks ja Turukorraldwavalitsuse poolt
saadetakse selleks välja endised num
merdamata preemiatähed.
Need preemiatähed varustatakse väl
jaandva asutuse üfee templi jäljendiga
ja premeeritava ees- ja perekonnanime
ga ja peavad saaduste müüjaile väl
jaantud olema hiljemalt 10. april
liks.
Tähendatud preemiatähtede järgi
saab preemiakaupu osta ainult 30.
aprillini 1944. a.
Eriosakonnad eesti haavatuile
Tartu haiglates
Neil päevil avati eesti rahvusest haava
tuile eriosakonnad Tartu erihaigla juures
ja samuti ka Maarjamõisa kliinikuis. Nende
osakondade sisustamiseks kasutatakse pea
miselt neid vabatahtlikke annetusi, mis on
varemalt laekunud Tartu Peetri koguduse
2. pihtkonna haavatute hooldusringil. a

Teadaanne omakaitse
teenistuskomisjoni
ilmumiseks
Käesolevaga teatan, et meeselani
ke omakaitse teenistusse kutsumise
määruse (AT 1944,5,9) ja meeskodani

ke omakaitse teenistusse kutsumise
määruse teostamiseeskirja (AT 1944,
8,15) alusel määran Omakaitse tee
nistuskomisjoni päevad alljärgne
valt :

Paide linn 8. märtsil 1944. a. k. 08.00
Koigi vald 9. märtsil 1944. a. k. 08.00
Väätsa vald 9. märtsil 1944. a. k. 13.00

Komisjon töötab Paides La) tän. 5
OK staabi ruumes. Komisjoni peavad
ilmuma kõik meesisikud, 17—60 aas
tani, kes jaoskonna arstide tõendite
põhjal ja Eesti Vabariigi Kaitsetee
nistuse komisjonide poolt sõjaväe
teenistuseks kõlbmatuks tunnistatud,
või mõne muu tervise rikke tõttu ei
ole suutelised Omakaitse teenistus
kohustust täitma, oma tervisliku sei
sukorra kindlaks tegemiseks.
Komisjoni ilmumine ei ole tarvilik
omakaitse liikmetel.

H. PUUPILL,
Leitn.
OK Järva Maleva I territ
pataljoni lilem

Piiskop dr. J. Kõpp saatis kõigile ev.luteri usu kogudustele järjekorralise karjase
kirja, mis kirikutes ette loeti palvepäeva

jumalateenistusel.
Oma karjasekirjas ütleb piiskop muuseas:

„Paljudel seisab palvepäeval esikohal mu
relik, valus küsimus: mis saab meist? Kas
jälle peab sõja halastamatu laine veerema
üle meie maa, kas peab meie väike, palju
dest hädaohtudest ja kannatustest läbikäinud

rahvas jälle saama valusamaid haavu ja
võib-olla hävimagi? Seistes silm silma vastu
kõigi raskustega ja läbi kaaludes oma jõu
du ning võimalusi, peame ometi välja jõud
ma selle vana tõe juurde:
Lõppotsus seisab viimaks Jumala käes.
Selles teadmises seisab täna paljude süda
metes esimesel kohal soov ja palve, et Ju
mal meie rahvast maha ei jätaks, vaid an
naks oma abi, et suudaksime ustavalt täita
oma kohustusi ja kanda meile pandud vas
tutust. Kui see on võimalik, siis jäägu uued
hädaohud ja kannatused meist eemale ning
olgu meil võimalik jätkata rahus oma pu
rustatud kodu ülesehitamise tööd.

Edasi mainib piiskop noid, kes seisa vai
väljas rasketes võitlustes meie kodu eest,
et Jumal neid Leiaks ja kaitseks. Viimaks
mõtlevad kogudused tänumeeles neile, kes
on pidanud andma oma kalleima vara, oma
noore elu selleks, et meie kodu jääks puu
tumatuks. Palvepäeval olgu meie soov, et
Jumal armu heidaks meie ja meie rahva
peale.

Iga korralik eesti mees peab
teadma, et ta koht on rin
del ja relva juures
JÄRVA TSATAJA Nr. 29.
Teisipäeval, 7. märtsil 1944. a. Liik. 3

Puutuhk asendab kaali
Sordivilja seemnesaa
mise võimalustest tänavu
Hää sort ja selle hää seeme on ainsad met. Seemne väljaandmisel sõlmitakse
vahendid, mis sõjaoludes aitavad veel too Eesti Seemnevilja Ühisuse nimel seemne
dangut tõsta ja kõrgel hoida. Põllumehed, kasvatusleping. Seemne hind on madal.
puhastage ja sort ige oma seemnetagavarad Teine võimalus on vahetuse teel sordivilja
aegsasti. Kellel seeme vana, uuendagu aeda seemnesaamiseks riigimõisadest. Soovijal
varakult sordiviljaseemne nõutamise teel. tuleb pöörata kehaliku konsul end! poole,
Tänavu oa kaks võimalust Bordiviljaseem kes teab, missuguse sordi seemet tema jaos
konna jaoks lähematest riigimõisadest saab.

ne saamiseks. Esimene võimalus on lepin
gu alasel paljunduse otstarbeks seemne
aaamine Jõgeva Sordikasvanduselt ja teine
võimalus on vahetuse teel sordivilja seem
aesaamino L. O. (riigi-) mõlsadest.
Põllumeestel, kes soovivad leplngualu
ael paljunduse otstarbeks pubtaordilist te
ravilja seemet saada Jõgevalt, tuleb selles
asjus kõige pealt pöörata kohaliku konsu
lendi poole, kes kui kohaliku olude ja ini
meste tundja, annab selleks võimelistele
põllumeestele väija vastava tõendi. Selle
tõendi ühes sooviavaldusega, kui suurel

Konsulent annab põllu pidajale seemnevilja

vahetusina ja võtab loasaajalt kohus tusa 11-

kirja, et ta eeltuleval sügisel vahetuse teel
saadud seemnevilja müüb korralikult puhas
talult samal hulgal Eesti Seemnevilja Ühi
suse seemnevilja vastuvõtupunktile. (See
viii arvatakse sundkohustusliku teravilja
normi katteks). Saadud vahetusina ettenäi
tamisel antakse loal tähendatud riigimõisast

välja seeme, millel väärtus peab olema vä
hemalt suvenisul ja odral puhtus 95 %, ida
nevus 90 %, kaeral puhtus 90 % ja idane
vus 90%. Vahetamise tingimused on: 1) iga

maaalal ja missugust sorti põllumees soovib vahetuseteel saadud 100 kg suvenisu ja odra

kasvatada, saadab põllumees Eesti Sordi
paranduse Seltsile Tallinnas (Lai t. 41), kes
koos vastavate teiste asutustega ära mää
rab kellele Ja kuipalju Jõgeva Sordikasvan
dua paljunduse otstarbeks seemet välja an
nab. Nende paljundajate seemnepõllud allu
vad tunnustamisele. Paljundamise jaoks

soola
Küttematerjali põlemisel jääb kütte
koldesse tuhka, milline sisaldab rohkes
ti taimetoitaineid. Tuha. koostis on väga
kõikuv, olenedes tarvitatavast katte
materjali liigist, aga sama küttepuuliigi
juures ka kasvukohast. Keskmiselt si
saldab tuhk tähtsamaid taimetoitaineid
järgulisel hulgal:
K 20% P 205%
Lehtpautuhk 10 4—5
Qkaspuutuhk 6 3
õletuhk 20 5
Turbatuhk 1 0,15
Haod annavad tuhka rohkem ja ta
on kaalirikkam kui sama puuliigi halu
puude tuhk. Kõrge taimetoitainete, eri
ti kaalisisalduse tõttu tuleb puutuhk
hoolsalt kokku korjata ja kuivalt alles
hoida. Õuel või katuseräästa all tuha
ailftähoidnaine ei ole sobiv, kuna sade
mete käes seistes kaali ühub kiiresti
välja. Parina on tuhakast asetada küü
ni või kuurinurka. Igakordsel tuha vii
misel panipaika tuleb küll hoolsalt jäl
gida, et tuha hulgas ei leiduks põle
vaid süsi, millised võivad põhjustada
tulekahjusid.
Tuha kaali on väetisainena vähemalt
sama väärtuslik kui kaalisoola kaali.
Tuhk oa kõige sobivam tarvitada kar
tulile ja ristikheinale, kus teda võib
külida kuai 500—600 kg ha le. Tuha
külv peab toimuma kevadel varakult,
kartuli juures vähemalt kaks nädalat
enne mahapanekut. Siis on ta mõju
suurem. Ristikule külitav tuhk oa soo
vitav enne läbi sõeluda, et kõrvaldada
tuhas leiduvad raudnaelad. Kui viima
sed külitakse koos tuhaga põllule, või
vad veised naelad sisse süüa.
Keskmine talumajapidamine, milline
aastas kütteks tarvitab 30 koormat
mitmesugust puumaterjali, saab nendest
300—500 kg tuhka, millest jätkub
3/4—l ha kartulipõllu väetamiseks. Lõu
na-Eestis, kus kartuli kasvupindala on
vähem, jätkaks tuha hoolsal korjamisel
sellest kogu kartulipõllu väetamiseks.

vastu annab põllumees 119 kg samatiiiki
vilja ja Rtn. 2.— vahetuskulü ja 2) iga saa Õhust ohustatud saksa suurlinnades kerkib terasest ja oeiuonist ehitusi, mis on popu
dud 100 kg kaera seemne vastu tuleb anda laarseks saanud „Flakitormdeu nime all. Neid võib mitmeti võrrelda allveelaevade
125 kg söödavilja ja rahas Rm. 2.— vahe punkritega. Need tornid on püstitatud prof. Tammsi kavade järele ja teenivad ühte
tuskulu.
aegu õhutõrje kui ka tsiviilelanikkonna õhukaitse vajadusi. (Weltbild-Gerlachj.
Edaspidi saab lepingualusel paljundami
aeemnesoovijad arvaku enne sooviavalduse seks seemet ka neilt põllupidajailt, kes
1943. a. lepingu alusel Eesti Seemnevilja
Täiendav määrus lihasaaduste jaota
esitamist järele, palju tal on seesugust põl Ühisusele
aeda pai j undasid ja kelle seem
du, mis eelmisel aastal polnud kaera, odra, nepõllud said
tunnustatud.
eegavilja ega suvinisu all, sest ainult kartu
mise kohta
Soovitav, et see kõik toimuks märtsis.
li, juurvilja, heina, lina ja talivijja järele
—iil
aaab kasvatada puhtsordilise teravilja seeIdaala riigikomissari poolt on kehtesta olevate kontidega. Kui aga müüakse konti
tud põllumajandussaaduste avaliku majan deta veisefileed, rostbiifi, moorliha-praeliha,
damise määruse kolmas teostamismäärus, guljašši, rulaadi, samuti soolatud ja keede
Kui oleks puudunud traatfõke
mis käsitab tarbimise korraldamist tsiviilela tud veiserinde, sea fileed, šnitslit, värsket
liha ja lihasaaduste vajaduste kat sinki, vasika fileed, šnitslit, kintsu ja hakk
Sõjalaevastiku juures idas,
paadid. Kaks kahuripaati, hulk kutreid nikkonna
miseks.
liha, nagu neid kaupu kauplemise tava
veebruaris 1944.
ja> maabumissõidukeid uputati ses öises
Selle teostamisnaääruee järgi võib liha, järgi ilma kontideia müüakse, siis tuleb ost
Vaade üle Soome lahe ou vaba. võitluses.
lihasaadusi ja taparasva tarbijaile anda või ja nõudmisel juure lisada konte ostja vaja
Päikesepaistel peegeldab sile merepind
Ent siiski pääses maale 500 bolshe neid osta ainult kehtivate ostukaartide vas dustõenditega kaetud koguste piirides.
Kondid tulevad kaaluda eraldi ja arves
end kirjult sädelevale värves. Piki ran vikku ja püüdsid patareid vallutada. Kuid tu jaotuspunktidest.
Ainete väljaandmine ja ost peab toimu tada kontide hinnaga.
nikut kulgeb kitsas jääriba. Kõrgel, um esialgu pidurdasid neid tr&attõkked.
Nad ei või aga ületada sealiha juures 20
ma üksikuis vajaduatõendeis tähendatud
bes kolmekümne meetrini ulatuval
Siis langes nende sekka sisisedes kaalukoguste täies ulatuses, kuid mõnesu protsenti, veiselihal 30 ja vasikalihal 80
ostja vajadustõendia tähendatud
kaljurannikul sirutab üks sõjalaevastiku kahurite granaate, ja kui koit saatis gust liha tuleb välja anda rohkem. Nii tuleb protsenti
anda välja: veise pea ühes kogusest.
ranuapatarei ähvardavalt oma torusid oma kahvatut valgust üle maa, lamas kahekordselt
Kui nõutakse aga kondita liha väljaand
keelega, peaaju, keel, kopsud, süda, põrn,
taeva poole. Narva rindelt, mille kaevi patarei eelväljal sadu laipu. Ülejäänud udar, saba, kondiliha je pudemed; sea pea mist ilma koute lisamata, väheneb iga ük
kud ja punkrid asuvad jõe ääres mõne bolshevikud võeti hiljem vangi. „Teil on ilma põserasvata, peaaju, kopsud, süda, põrn, siku ajavahemiku või õigustõendi kohta
kaaiukogus eelpoolnime
kilomeetri kaugusel nimetatud patareist, au olla esimesed!" Selle loosungiga olid kondiliha, pudemed, kamar, seakoot, seakoot kindlaksmääratud
-jalg ühes tükis, ninatükk, maga; vasika tatud protsendi määra võrra.
kuuldub tumedat mürinat.
komissarid saatnud nad üle mere. ja
peaaju, kopsud, süda, põrn, sooled, pudemed,
Lambaliha antakse välja ainult koos sees
Hulk järelveoautosid käändub pata Nüüd astusid nad esimestena tuimadel, sääreluu ja kondiliha; lamba kopsud, süda, olevate kontidega.
Liha äraandmisel iseseisvatele jaotus
rei piirkonda, rais on piiratud tiheda ilmetutel nägudel, millistes avaldus põrn, peaaju ja pudemed. Lihasaadustest tu
Praegu on tund, kus iga ees
leb kahekordselt enda härjamokasalatit, pu punktidele võib kindralkomissar kindlaks
traattõkkega. Maha laetakse laskemoona, pettumus, vangilaagri poole.
sisikonna sülti ja hanemaksavors määrata raiumis- ja kahanemiskao.
ti mees ja naine, kas relva
kuna selle tagavara on viimasel ööl
„Kui me ei oleks tõmmanud traat demesülti,
kuivõrd nende valmistamiseks kasutatak
ga või ilma, peab teadma
tunduvalt kokku sulanud. Pimeduse tõkkeid," ütlevad kahurväelased vaik ti,
se liha.
Sõjateeneteriste eesti po
oma kohust.
varjus tuli vaenlane üle mere, et sisse selt naeratades ja osutavad surnud
Neljakordses koguses tuleb aga
tarbijaile
anda:
veise
pea
ilma
keeleta,
mo
vaenlastele, kes ripuvad traattõketes,"
murda Narva rinde tagalasse.
iitseipataljoni meestele
Äkki valgustasid Helgiheitjad ööd, „jah, siis oleks võib-olla mõndagi teisi kad (kupatatud), vats (kupatatud või soola
Neil
päevil anti üle 2. klassi Sõjateene Uus direktor Keiser-Wiihelmi ni
tud) koos tanu ja libedikuga, kõõlused, kün
saates oma kiirtevihke merele, millel ti läinud."
napuud ja peanahad; seajalad (otse koodilii teriste mõõkadega Ühele eesti politseipatal melisele välismaise ja rahvusva
lähenesid rannale vaenlase maabumisSõjakirjas Werner Quednaa gese tagant raiutud) saba, kõrvad; vasik joniie, mis on praegu rakendatud meie pii
helise õiguse instituudile
pea ühes või ilma keeleta, saba ja peana ride kaitseks.
Berliinist, 2. 3. (DNB). Mõni aeg ta
Saksa kõrgema väejuhatuse paolt mää gasi
had; lamba pea ühes või ilma keeleta; kon
surncd professor dr. von Brunsi ase
Koresööda müüginorm tuleb täita
did: sea kaelakondid, selgrookondid, kõhu ratud teeneteristide kätteandmist toimetas mel nimetati
nüüd Keiser-Wiihelmi nimeli
sideohvitser
major
laserstedt,
kes
oma
kõ
roided puhastamata, pealeselle kõik pu
se
välismaise
ja rahvusvahelise diguse iasti
hastamata kondid, veise üdikondid (toruluud) nes rõhutas pataljoni osatähtsust senises
märtsikuu jooksul
direktoriks Heidelbergi ülikooli riigi
ilma nappliigeseta; lihasaadustest lihaaalat võitluskäigus idavaenlase vastu ja soovis tnndi
ja rahvusvahelise õiguse professor dr. Carl
Liha järelvaatusel väbemväärtuslikuks raugematut jõudu ka tulevikus.
Preemiaid 1942. 43. tootmisaastal müüdud saaduste eest
Vahepeal toimunud teeneteristide väi Bilfinger.
või tingimisi kõlvuiiseks tunnustatud liha
Carl Bilfinger en üks tuntumaid ja ka
Eesti väeosade loomine ja suuremate Preemiatähed, millede järgi saab osta pree arvestamise määra määrab kindlaks kindral jaandmise järele võttis sõna pataljoni ülem välismaal
tunnustatud saksa rahvusvahelise
komissar.
väeüksuste koondamine meie maa kaitseks miakaupu ainult 30. aprillini s. a., peab
major Plado, kes Vabadussõja veteraanina õiguse eriteadlasi
Saksamaal. Eelkõige pais
nõuab, et kõik normid täidetakse võimali saaduste müüjaile olema antud välja hilje
Liha tuleb kauplusest või väljaande kinnitas pataljoni tulist soovi hävitada
punktist põhimõtteliselt ära anda koos sees- bolshevism ja kindlustada eesti rahvale tis ta silma oma teravmeelsete ja veenvate
kult kiiresti ja antakse isegi üle normi. malt 10. aprilliks.
uurimuste ja vaatlustega nn. rah
õnnelik tulevik ning tänas vastavaid või kriitiliste
Üldkorra järgi tuleb läinud tootmiaaatta
vasteliidu-õiguse ja Rahvasteliidu üle. Oma
me
pataljonile
osutatud
vääristuse
eest.
norme täita 1943./44. majandusaasta jook
dereportaaže (ülek., saksa keeles). 19.30
põhjapanevates teostes -Sigu»
Värskeiks Sõjateeneteristide saajaiks rahvusvahelise-Õiguse
sul, kusjuures oaa normide täitmine toi
Muusika (ülek.) 19.45 Poliitiline loeng (ülek.,
vastu" ja Rahvaste
osutusid:
major
Peeter
Plado,
kaptenid
mub pidevalt, nagu piim ja või, osa paroo
s. k.)" 20.00 Päevauudised saksa keeles. 20.15
liit briti võiraupoliitika instrumendina" pal
Viktor
Paj
o,
Paul
Maidla
ja
Karl
diliselt, nagu kartul, lina, koresööt ja osa
Eesti sõduri tund (Ringhäälingu tantsukapell
ta veenvate juriidiliste tõendite abil
arst Ilmar Kaarna, üiemleitnan jastas
tähtajaliselt teravili.
Leo Tantsi juhatusel ja solistid). 21.00 Päe Truus,
kegu maailma Rahvasteliidu tõelised funkt
Üldiselt on aga pandad maksma põhimõ
did
Herman
Lahesalu,
Rein
Uus
t
a
1
sioonid.
vauudised. 21.15 Kunstnikud vestlevad (IV):
ja Heino Kink, leitnant Uno Kr a u s, pea
te mida vareni ja rohkem on norme täi
Paul
Lincke.
Saade
sõnas
ja
muusikas.
Koos
vahtineister Julias Hohensee rühmavaht
Mälestati Gabriele d'Annun
detud, seda suuremad on preemiasaamise KOLMAPÄEV, 8. MÄRTS 1944.
tanud: Artur Stiege. 22.00 Päevauudised sak
võimalused.
meister Valter K i i v, ülemvahtmeisier Mar
sa keeles. Järgnevalt saatelõpp.
ziot
tin Rebane ja rottvahtaieister Erich
5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.15 Päeva
Turukorraldusvalitsuse poolt on nüüd an
R a t n i k.
Roomast, 2. 3. (DNB). Itaalia rahvus
tud eeskiri, et «eresööda müüginormide täit uudised. 6.30 Hommikukontsert (ülek.) <xQ
luuletaja Gabriele d' Annunzio auks püsti
mine peab sündima hiljemalt märtsikuu jook Päevauudised saksa keeles. ;u5 Hommi
Loteriipiletid võõrastes
tatud ausamba juures Garda järve ääres
sul. Müügikohuslased, kes heinte- ja põhu- kukontsert (ülek. Berliinist) 8.00 Heliplaadid
Noori viljapuid tuleb
leidis kolmapäeval aset pidulik mälestus
kätes
Ostukupongide või kohaliku omavalitsuse 8.30 Hommikuhardns: käib õnne
aktus kirjaniku 10-da surmapäeva puhul.
poelt väljaantud ostutõendi vastu on müü eel". 8.45 Päevauudised. 9.00 Päevauudised
kaitsta jäneste eest
Tallinna postkontorist läks kaduma pos
Duca poolt lasti asetada sambale pärg. Fas
nud koresööta, peavad vastavad kupongid ja saksa keeles. 9.10 Laudesdienst Ostland. 9.25
tõendid kohalikule omavalitsusele esitama Saatepaus. 11.30 Instrumendid lõbusas vest tipakk, mis sisaldas ERÜ 4. klasslioterii I
Veebruari- ja märtsikuu on harilikult histlik-vabariikliku partei peasekretär Pavo
hiljemalt tihe nädala jooksul pärast müügi luses (hpl). 12.15 Päevauudised 12.30 Päeva klassi piletid. Pakk leiti 19. veebruaril 1944. kõige ohtlikum aeg jäneste kahjustamise lini teostas fashistliku apelli tseremoonia.
päeva, kus need arvestatakse normi või üle uudised saksa keeles 12.45 Lõunamuusika a. lahtilõuutuna Tallinnast trammi lõpppea mõttes. Isegi madala lumega talvedel, nagu
Kaevamistööd Vatikanis
normi katteks.
tänavu, ilmuvad jänesed aedadesse kahjus
(Ringhäälingu ajaviiteorkester Leo Tantsi tuse juurest Kadriorus.
Roomast.
(DNB). Vatikani võimud la
Pakist leidunud pileti raamatuist osa too tama viljapuid. Sagedasti langevad noored
Kuua osal saaduste müüjail ou preemia juhatusel ja hpl). 14.00 Päevauudised saksa di ERÜ
sevad
praegu,
nagu teatab Rooma ringhää
Loteriide
osakonda
Aia
t.
12,
kuid
keeles.
14.10
Laudesdienst
Ostland
14.20
viljapuud
sel
ajal
jäneste
ohvriks
või
saa
tähed 1942./43 tootmisaastal teostatud saa
raamatuid, nimelt alljärgnevate numb vad parandamatuid vigastusi. Nüüd, kus ling, kaevata Peetri kiriku alla tunnelit, et
duste müükide eest veel saamata, siis on, Helisid kaugusest (Ringhäälingu ajaviite osa
ritega on veel kättesaamata:
meil viljapuid vahe, peame hoolitsema, et sellega luua hõlpsamat, ka sõidukitele kät
eesmärgil et lootjaid mitte ilma jätta hüvi orkester Leo Tants! juhatusel). 15.00 Muu 297;
549; 550; 551; 552; 646; 649; 2634; 2635; ükski noor viljapuu ei saaks jäneste poolt tesaadavat juurdepääsu haudkabelite. Teata
sika
pärast
lõunaks
(hpl.)
16.45.
Päevauu
tustest, milleks nad on õigustatud, pandud
3002; 4085; 4086; 4087; 5704; 5742; 5822; rikutud.
vasti asuvad Peetri kiriku all Peetruse ja
maksma kiirendatud kord tagantjärele pre dised 17.00 Päevauudised ja saatekava üle 2637;
5825; 5826; 5898; 6195; 6197; 6199; 8346;
paavstide hauad, mida praeguste
vaade
saksa
keeles.
17.15
Rõõmsas
tujus
Et jänesed ei saaks viljapuude koort rik esimeste
meerimiseks. Seileks tuleb kohalikel oma
10773; 10888; 11708; 12230; 12232; 13760; kuda ega noori oksi kärpida selleks, seome kaevamistöödega tahetakse vabastada.
valitsustel ja piimatööstustel hiljemalt 10. (Ringhäälingu tantsukapell VI. Sapošnini 8347;
15527; 15528; 15529; 16661; 17152; noorte viljapuude tüved ja krooni kinni
märtsiss Turukorraldusvalitsusele vastavate juhatusel). 18.00 „Noore vabatahtliku kan 14103;
17826;17927; 17828; 17829; 17830; 18505; 21190; kuuse või kadaka okstega. Tõhusaks kaitseks
instantside kaudu esitada vastavad andmed gelastegu", kapral Eduard Luha Vabadussõja 21194;
AMETLIKUD TEATED
22264; 23336; 23667; 23669; 23672. jäneste vastu on ka noorte puude tüvede
mispeale TuruUorraldusvalitsuse poolt saa mälestusi. 18.10 Mõnusaid tantsuviise (hpl.) Kokku 21247;
56
piletlraamatut.
kinuikatmine
ajalehepaberi
ribadega
või
vana
18.30
Aja
kaja
ja
saatekava
ülevaade.
19.00
detakse välja endised nummerdamata pree
Loterii pileti de ostjate tähelepanu juhi tõrvapapiga, mis on ühtlus' kaitseks keva
miatähed. Need preemiatähed varastatakse Poliitiline loeng (ülek., s.k.) 9.15 Rinderepor
TEADAANNE
sellele, et nimetatud piletid on eba diste temperatuuride kõikumisest tingitud
Kohustan kõiki Narva linna autoomanike
väljaandva asutuse templi jäljendiga ja taaže (ülek saksa keeles). 19.30 Muusika takse
seaduslikult
tundmatute
isikute
kätte
sattu
kahjustuste
vastu.
19.45 Poliitiline loeng (ülek., s.k.)
ja veo- ning sõiduvoorimehi, kellede veokid
premeeritava ees ning perekonnanimega. (ülek.)
20.00 Päevauudised saksa keeles. 20.15 Saksa nud ning on kehtetu l.
Puukoolides, kus viljapuid võimata üksi ja hobused on registreeritud Reichs-Straasen
Eriti juhitakse tähelepanu neile pileti kult kinnisiducia nende suure arvu tõttu, verkstelie Narva ja Narva linna Transpordi
sõduri tund (Kirev tund Ringhäälingu tantsu
kapelliga VI. Sapošnini juhatusel ja solistid). müüjatele, kes koju nfng ametkohtadesse tulevad puukooli ümbritsevad tarad hoolega ta liikluseosakonna juures ning praegu vii
pileteid isiklikult käite toovad. Loetletud parandada ja kontrollida, et jänesed sisse bivad väljaspool Narva linna, kohe teatama
21.00 Päevauudised. 21.15
ei saaks. R. T.
Elias Saarise kuuldemäng. Nätejuht: Raivo piletite ostjad saavad petta ja kaotavad
auto või veovoorimehe asukoha aadressi
Opsola (Heliülesvõte 5. lil 44, mgn.) 22.00 oma raha. Kahtluse korra! Isikute suhtes
kirjalikult Rakvere, Lai tän. 15.
Päevauudised saksakeeles. Järgnevalt saate palutakse helistada ERÜ Loteriidesse telel. Kroaatia peapiiskop protesteerib
Reichs-Strassenverkehrsstelle
464-18 vSI 418-35.
lõpp.
briti pommiterrori vastu
Narva juhataja.
HILDEBRANDT,
Agraraist.
1.
3.(DNB).
Peapüsi
op
dr.
NELJAPÄEV, 0. MÄRTS 1944.
Major Kure pataljonile varu
Mil. Verwalt. oberinspektor.
Stjepinac avaldas ringkirja, milles ta äge
5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.15 Päeva
dasti protesteerib Agrami pommitamise,kait
k&v*«pid
uudised. 6.30 Hommikukontsert (ülekanne)
setute naiste ja laste südametunnistuseta
7.00 Päevauudised saksa keeles. 7.15 Rõõ
Major Kure pataljonile saadeti hiljuti sftrmaraise ja euti vaesemate rahvakihtide
mus algus (kpl). 8.30 Põllumeestele: Tänavu pataljoni adjutandi üle.- ileitnant Rahulaga elamute hävitamise, samuti ka kahe kloost
Pikast elust väsinud lahkus siit maa
sed taimekaitsevahendid ja nende tarvitami suurem kogus varukavappe koos lõvidega, ri ja kahe kiriku pommitamise vastu.
ilmast meie armas vanaema
ne (Taimekaitseinspektor agr. Endel Kaarep). mis oli määratud pataljonis teenivaile mees
8.45 Päevauudised. 9.00 Päevauudised saksa tele Vabaduspäeva tervitusena haavatute
Itaalias tööteenistus uuele
Kai Usklik
keeles. 9.10 Landesdienst Ostland. 9.25 Laate hooldusringi poolt.
alusele
paus 11.30 Helisev ajaviide (kpl.) 12.15 Päe
(neiuna Saar)
Roomast. (DNB). Teisipäeval avalda
vauudised. 12.30 Päevauudised saksa keeles.
sünd.
12. 6. 1867. a.
ti
dekreet,
mille
põhjal
Itaalias
luuakse
töö
Rootslaste huvi Baltikumi saa
12.45 Lõunamuusika (Ühe politseipataljoni
teenistus sõjalisel alusel. Dekreet näeb
surn. 2. 3. 1944. a
puhkpilliorkester ülemruuu&ikameister Fr.
tuse vastu suureneb
muuseas ette eriliselt varustatud lendavate
Tmnmari juhatusel). Saate kannab üle ka
mälestavad trööstimata leinas
Stokholmist, 4. 3. (DNB). Üks tööpataljonide loomise, millised toimetatak
Riia saatja. 14.00 Päevauudised saksa kee
les. 14.10. Landesdienst Ostia-nd. 14.20 Sä „Stokhoiras Tidningenile" saadetud kiri nõu 8e kohale lennukitega.
raval päikesepaistel (kpl.) 16.00 Muusika pä ab, et Rootsi ringhääling pühendaks Baltiku
abikaasa, lapsed ja lapselapsed.
Rindele siirdub uusi Itaalia
rastlõunaks (Ringhäälingu ajaviiteseptett VI. mi sündmustele enam tähelepanu. Rootsi
vägesid
tra
Sapošniui juhatusel.) 16.45 Päevauudised. ringhäälingust võivat küll kuulda, kui kom
Cremonast. (DNB). Sõjaminister mars
17.00 Päevauudised ja saatekava ülevaade munistid mõne silla Itaalias õhku lasevad,
RÄTSEP, soovib Paide ümbrn
saksa keeles. 17.15 Muusikalisi aardeid (kpl) kui aga Eesti viimane peaminister kõneleb sal Graziani võttis Cremonas vastu „Gostrut
se
talupidajailt
tööd. Aadress, Paide. Vee
ord"
pataljoni
paraadi
enne
selle
siirdumist
Ameerika pommilennukid saksa õhutõrje 18.00 Mudilastele: „Tiina karude juures", raadio teel oma rahvale kohutavast häda
tn. 8.-4.
patareide tules. Lennuk esiplaanil on juba Teele Tihase kuuldemäng muinasjutu aine ohust, mis ähvardab kogu maad, siis ei too rindele. Oma kõues rõhutas Graziani, et pa
süttinud põlema. (PK.-joonis: sõjakirjas. tel. 18.20 Kepphobuste-paraad (hlp.) 18.30 vat Rootsi ringhääling selle kohta ainsatki taljonil ou au saksa kamraadide kõrval ak JÄRVA TEATAJA Nr. 29.
tiivse panusega kustutada itaalia häbi.
Möltev-Atl. Wb.)
Aja kaja ja saatekava üle saade. 19.15 Rin- teadet.
Teisipäeval, 7. märtsil 1944. khk. 4

