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Rünnakute raskuspunkt asub muut

Igavese ja võimsalt voogava
eesti elu nimel

Sajad ja sajad tuhanded pilgud on saadakse momendist aru ja viiakse
pööratud praegu Tallinnale, sajad tuhan kiiresti kokka vajalikke toitaineid ning
ded südamed tuksuvad praegu teisiti vilja. Praegu ei ole aeg, kus raudse tõe
kui tuksusid nädal tagasi. Hoop, millise na kehtib põllumehe põline põhimõte
loomastunud
vaenlane oma purus salves peab olema ' vähemalt aastane
Vaenlasel oli Smolenski autoteel raskeid kaotusi. Vasturünnakud edela pool Narvat
tamiskires meie kaunile ja ajaloolisele lõikus. Nüüd maksab ainult üks: ükski
arenevad edukalt. Soome lahe poolsaarel tulistati bolshevike positsioone
Tallinnale andis, et valada ometi kai eestlane ei tohi olla peavarjuta, ühelgi
dagigi välja oma viha ebaõnnestumiste eestlasel ei tohi olla kõht tühi, võitlus
Führeri peakorterist, 13. märtsil. Sõja Üks lahingleuuukite üksus kapten Kulleri miskehtadei
ja
vallutus- ning saagiröövimislootuste ja töö peab voogama järjest paisuva jõu
Briti
pommija
torpeedoienuukid
rün
juhtimisel paistis samuti eriti silma.
jõudude ülemjuhatus teatab:
dasid
12.
märtsil
Hispaania
territoriaalve
armetu
nnrjumise pärast meie piirhindel, ga. Kõik muu on tühine ega mahu
Keskmises
rindeosas
tekkis
ainult
koha
Nõukogude suarrünnaku raskuspunkt
püsib muutumatult idarinde lõunalõigus. liku tähtsusega võitlusi. Vihastes võitlustes tes Ebro suudme ees saksa aurikut „Kilis pani hetkeks tarduma kogu maa. Aga tõsise aja ja karmide sündmuste raami
Meie väed osutavad seal ülekaalukate jõu Smolenski autotee ääres saavutas erilisi si". Laev süttis põlema ja läks kaduma.
siiski ainult hetkeks. Jaba uue desse. Mitte nukrus, hall tusk ega
Mõningad briti häirelennukid heitsid
dudega ründavale vaenlasele visa vastupa tõrjetulemusi , Würtembergi-Baadeni 78,
nu ja lõid ka eile rasketes võitlustes ar rünuakdiviis kindral-leitnant Trauti juhti möödunud ööl pomme asulatele Lääne-Sak hommiku koites, seega kõige lähema kivine tardumus ei tohi täita täna sü
tel tundidel,oli kõigile täiesti selge, et dameid, vaid mehisus, kindel otsustavus,
vukad rünnakud tagasi. Sissemurderuumes misel. Vaenlane kaotas selle diviisi lõigus samaal.
Saksa võitluslennukid ründasid eesmär elu peab minema edasi ning peab tingimusteta valmisolek ja ohvrivalmi
edela pool Krivoi Rogi, edela pool Umanl 5. 8. märtsini üle 4000 surnu, 43 tanki,
ke Inglismaa lõunarannikul.
ja raamis ida pool Tarnopoli peatati boi 45 kahurit ja arvukalt teisi relvi.
minema edasi nimelt nii, et kõik tek dus eesti ja eestlaste elu ning tulevi
Oma tulutute rünnakute jätkamisel loo
skevike rünnakuteravikud pärast suurema
kinud lüngad täidetakse otsekohe ja ku eest. Siis OH jäänud vaenlase seegi
de
pool
Nevelit,
Ostrovi
ruumis
ja
Narva
arvu vaenlase tankide kahjutukstegemist.
„See välk tuleb tagasi"
mitmekordistunud jõuga. Meie vaim on terrorrünnak täieti tulemustetuks niug
Neis võitlusis hoidis üks äralõigatud võit- rindel oli nõukogudel taas raskeid kaotusi.
Jusgrupp kolonel Bregeuzeri juhtimisel Meie vasturünnakud edela pool Narvat Pilte saksa õhurünnakute mõjust määratumalt tugevam, meie ühtekuulu rinne on saanud tagala vaprusest, kind
mitmekordselt üleoleva vaenlase edasitun möödusid edukalt.
Genf ist, 9. 3. (DNB). Illustreeritud ing
lusest ja otsustavast kainusest aina
Soome lahes tulistasid saksa hävitajad lise nädalaleht „Sphere" toob rea ülesvõt vus suurem ja võimsam kui terror hoogu ja jõudu.
gi mitu päeva kinni, võitles end siis tagasi
ja hävitas ka seejuures veel 25 vaenlase edukalt nõukogude positsioone ja järelveo teid viimaste saksa rünnakute läbi Londo pommid. Meie ei n*ta ega haletse ka,
tanki lähivõitluses.
Oa juba üldisemaltki saanud teata
teid Msgerburgi poolsaarel.
nile tekitatud kahjudest, pealkirja all „Bss käed rüpes, Tallinna hävinenud kvar
Itaalias ei tekkinud mõlemapoolse ela välk tuleb Londonile tagasi", rõhutades see taalide varemeil, vaid lööme pea uhkes vaks, et Tallinnast peavad lahkuma maa
Viimaste päevade raskeis tõrjevõitlustes
esinesid eriti väljapaistvalt ruumis ida vama luure- Ja iöõglüksuste tegevuse Juu juures eriti, et kõik ülesvõtted põlvenevad ti püsti ja teame, et ehitame kord oma le kõik need, kellel seal pole kindlat
just viimastelt päevadelt.
pool Tarnopoli „Leibstandarte SS Adolf res nimetamisväärset võitlustegevust.
Bitler" I SS-soomusdiviis obersturmbann
Meie kaugelaskekahurite tuil põhjustas
Piltidel näeme tohutuid rusude- ja tuha armsa ja ilusa Tallinna üles veelgi kutselist tegevust. See on kehtiv aga
iübrer Lehmanni asetäitval ja TQflringi 7. Anzio-Nettuno ruumis tugevaid plahvatusi mägesid, millede kallal on tööl päästemees kaunimana, suuremana ja moodsamana, mitte ainult Tallinna, vaid samuti ka
soomußdiviis kolana! dr. Maussi juhtimisel. Ja laialdasi tulikahjusid vaenlase maabu- konnad. Ühe põleva käitise pildi alt loeme:
kui oli ta seda praegu. vanku
kõige teiste linnade suhtes, eriti naiste
„Seda tald ei saa sumbutada. Tuletõrjujatel matut veendumust ütleme saatusjulge ja laste osas. Üks närviline naine võib
tuleb ilma tegutsemisvõimaluseta pealt vaa
data." Ühe teise põleva vabriku pildi alt ja tulevikuga rahvana ka kogu maail lõhkuda kogu varjenditäie närvid mõys
Vihastes võitlustes säilitati Pihkva ja
- jooksul ja põhjustada sell'»'"
loeme: „See vabrik on "eel ainult põlev male.
kest."
Nii nagu rasked ajad ei ole prae
reid paljude järgmise n»- .
Narva rindel positsioonid
Londoni „Observer" kirjutab : tõrjetuli gu nukrutsemiseks, ei ole nad ka targu
ei taga. et \ r-eva toos. Keegi
olevat neil aegadel, mil saksa lennukid sõit tamiseks ega tegevusetuks arutlemiseks.
», homme ei võiks vaen
Üks Tarnopoli tunginud bolshevike rügement hävitati rasketes
sid veel võrdlemisi aeglaselt ja madalalt,
lase
terroripommid
langeda jälle siia või
olnud ~heaks hirmutamisvaheudiks." Kuid Silmapilk nõuab meilt kõige pealt sel sinna. Seda kõike peame nägema kau
tänavvõitlustes
kiiresti lendavate saksa pommilennukite get hinnangut sellele, mi, sündinud,
gemale ette ja nägema väga kainelt.
vs-.Äai
w. -utuiicat. uaa midaai. Kõik arvestu
Führeri peakorterist, 12. märtsi!. Sõja vaenlase transportlaeva 2000 brt. suuruses traati»
kainet ja äšjaÜkktt pilku tulevikku ja Iga kaotatud töötund ja iga asjatult
jõudude ülemjuhatus teatab:
raskesti.
sed 1941. aastast olevat lühised. Selle tõttu
Dnjepri alamjooksu ja Tarnopoli vahel
Põhja-Ameerika pommilennukiteüksused olevat kahurite meeskonnad oma mõõte igal sammul kõige tihedamat sisseela või mõtlematult ohverdatud elu on
kestab raske võitlus tugevate nõukogude ründasid 11. märtsil Padua, Firenze ja Tõu aparaatidega abitult patareide juures seis mist meie ümber pulbitsevasse ellu. praegu ütlemata kallis.
jõududega edasi. Arvukad vaenlase rünna loni linnu. Ägedates õhuvõitlustes ja mere und, tulistades vanade harjumuste kohaselt Ta nõuab aga ühtlasi ka südameid
kud tõrjuti. Bolshevistlikkude rünnaktera väe õhutõrje läbi kaotas vaenlane 7 rünna nii hästi kui nad suutsid.
See kõik kirjutab silmapilgul range
ja mõistust, ausust ja isiklikku suurust.
vikkude katsed loode posi Umanit Bugi kuga 30 lennukit, neist 11 itaalia jahilen
seadusena ette, et igaüks toimiks kai
Need
viimased
nõuded
ongi,
mille
ületada aeti nurja. Üks Tarnopoli tunginud nukite läbi.
Inglastele teevad muret
vaenlase rügement hävitati rasketes tänav
ees seisab praegu kogu maa. El ele nelt kaalutledes ja õieti. Iga majapida
Suletud pilvekaitse varjus heitsid põhja
kuuldused
võitlustes. Kahurväe kindral Helli ülemju ameerika pomuiiennukid 11. märtsi enne
nüüd tarvis minna igal mudishimulisel mine maal katsugu luua vastuvõtu- ja
hatusel paistsid vihastes tõrjevõitlustes eri lõunal pomme Münster! ruumi. Tekkinud
Berliinist, 13. 3. (DNB). Inglise sise nutma ja käsi kokku löö ma terrorrün majutamisvõimalusi linlastele, iga asjatult
ti välja 34. Moseli jalaväediviis kindralleit kahjud on vähesed.
ministrilt küsiti alamkojas, kas ta ei kavat
linnas elav inimene vaadaku kohe rin
nant Hochbaumi jahtimisel, Würtemberg
Üksikod vaenlase häirelennukid ründa se midagi teha üksteisele vastukäivate naku kohale, et levitada siis tagasi gi ja hoolitsegu, et ta võiks asuda ot
.Badeni 198. jalaväediviis kindralleitnant sid möödunud ööl asulaid Lääne-Saksa maal. kuulduste pareerimiseks viimaste saksa tulles hulle ja hullemaid kuulujutte
von Horni juhtimisel ja Würtemberg-Badeni Õhutõrje hävitas neist lennukeist 3.
õhurünnakute mõjust Londonile.
hundist, kellest nähtud ehk paremal sekohe maale. Ta ei kaota sellega ei
4. mäestikudiviis kindral major Brauni juh
juhul ainult sabaotsakest, vaid nüüd korterit ega ka midagi mnud ning iga
timisel. *
Öine
terrorirünnak
Tallinnale
tuleb mõtelda kõikjal sellele, et need, maainimene, kes võtab linlasi vastu
Loode poel Nevelit paiskasid nõukogud
kellelt saatus võtnud nende kodu ja ning soodustab nende ajutisi elamis
võitlusse uusi üksusi ja jätkasid oma tan
kidest toetatud läbimarrukatseid. Nad tõr
vara, leiaksid omale uue ulualuse ja võimalusi maal, teeb ülimalt rahvus
teostati umbes 300 lennukiga
juti 33 tanki hävitamise järele kõrgete ve
saaksid
midagi ka kõhtu. On saabunud liku teo. See kõik, nagu juba märgitud,
riste kaotustega tagasi. Lõunapoolsetes võit
aeg,
kus
eestlus peab näitama taas sünnib aga igavesti voogava ja võimsa
Kõikjal
jälle
täielik
rahu.
Evakueerimine
toimub
kiiresti
ja
kindla
lustes paistis eriti silma Põhja-Saksa 68. ja
korra kohaselt. Anti rida korraldavaid määrusi
kord veresideme ja vennatunde põlist eesti elu nimel, selle ülima ja kõrgei
laväerügement reserv-ülemleitnant Ziegleri
juhtimisel.
igavest sügavust, avades oma ras ma nimel, milleks me elame. On sõja
9. märtsil rünnati Tallinnat umbes 300 Nõukogude lennuki poolt. Rünnak kestis kel ning
Ka kirde pool Ostrovit, Pihkva juures ja
kustesse
sattunud rahvuskaaslastele mitte aeg ja terrorrünnakute ning rahva füü
Karva rindel säilitasid meie väed ema po la 18.30 koni umbes kella 3.30. Heideti arvukaid süüte- ja lõhkepomme ning vosvor
silise olemasolu eest kõige karmi
sitsioonid arvukates kohtades vihaselt rün pomme. Elanikkonnal oli tunduvaid kaotusi, mille arv veel ei ole kindlaks määratud. sunni tõttu, vaid pukta südame endast ma võitluse aeg, mille raamides ei keh
dava vaeulase vastu.
See näitab, kui õigustatud oli valitsusvõimude üleskutse tsiviilelanikkonna evakueeri mõistetaval käsul uksed ja südamed.
Itaalia rinnetel tugevdas vaeuiane löögi mise kohta.
See on praegu kogu maa esimesi ja ti enam ammugi rahuaegsed harjumu
Hävines arvukaid ajaloolisi ehitusi, näiteks Estonia teater, Niguliste kirik, vana tähtsamaid ülesandeid ning kohustusi— sed ega tavad. Seda peame teadma ja
üksuste tegevust. Edela ja lõuna pool Cis
ternat, samuti ka põhja pool Cassinot va vaekoda. Ka haiglaid ja avalikke asutusi ja suur arv elumaju oa enam või vähem ras
igavesti murdmatuna ja võimsana voo sellesse peame elama sisse igaüks, risesid kehalikud, tugevast kahuritulest toe kesti tabatud.
tatud vaenlase rünnakud kokku.
Juba rünnaku ajal võeti tarvitusele vastavaid abinõusid kindralkomissari poolt ühes gava eesti elu nimel. Ning samasugune teades, et kallim luksuslikust korterist
Lahinglennukid saavutasid tabamusi An küsimusse tulevate ametiasutuste juhtidega, kes kogu öö kõigis linnaosades elanikkude käsk ja kohustus tuletub sündinust ise ja vaiksest mugavusest on elu ja enese
zio sadamaseadmetele ja vigastasid üht seisukorda olid selgitanud.
enesest kõigile põllumeestele: toitlus ning oma laste ja rahva tulevik.
Elu läheb edasi
tamisraskused ei teki üldse, kui kõikjal
—sp.
Tallinn elab praegu evakuatsioonipäevi.
Kindlameelselt ja abivalmilt
Linnast lahkuvad võimalikult kõik, keda ot
sekohesed ametiülesanded ei sunni jääma
Põhjarindel löödi rünnakud tagasi
paigale.
Kuna vaenlase äge ja vihane pealetung meie idapiiril on tagasi löö
Esmajoones on võimaldatud lahkuda
dud ja seisma pandud, siis on ta asnnud terroristlikele õhurünnaknile
lastel,
nende saatjail, halgeil ja vanadel Eesti ja Läti üksused võitlevad vapralt ja kangekaelselt. Saksa allvee
linnade vastu.
laevad uputasid 16 vaenlase hävitajat
ning töövõimetuil.
Ta eesmärk on hävitada ilmsüütuid inimelusid, meie kodusid, meie
Evakuatsiooni abistamiseks on rakenda
misel
Führeri peakorterist, 11. märtsil.
tud kõik vastavad asutused ja ettevõtted.
rahvuslikke kultuurivarasid, et sellega segadusi ja paanikat tekitada,
Nettuno sillapeas tõrjuti üks tankide tee
Sõjajõudude ülemjuhatus teatab:
Evakuatsiooni
huve
teenivad
praegu
kõik
ning vähendada*eesti rahva vastupanuvõimet. Sellega tahab ta nõrgen
tassi
teostatud rünnak lõana pool Apriliat.
vabad veokid, samuti rongid.
Alam-Dueprist kuul Tarnopoli ruumini
dada meie sõjalist rinnet, et lõpuks saavutada oma siht hävitada
Et aidata kergendada ja kiirendada ini möllab vihane tõrjelahing senistes tulipunk Muidu mõõdus päev Itaalia rindel elava mõ
eesti rahvas.
meste Tallinnast lahkumist, ei nõuta praegu tides. Edel pool Krivoi Rogi, Kirovogradi lemapoolse luure- ja löögiaalkade tegevuse
raudteel Tallinnast väljujailt tavalisi siidu võitlnspiirkonnas ja edela peol Svenigorod juures ilma eriliste sündmusteta.
Kuid nende terrorirünnakute tulemus on otse vastupidine.
Meie allveelaevad uputasid raskeis võit
lube. Loomulikult tuleb lunastada sõidupilet. kat õnnestus enamlastel, hoolimata meie
Imetletav on see meelekindlus ja otsustavus, millega meie rahvas
lusis
vaenlase kouvoijulgestusjõududega ja
Et aga
vägede visast vastupanust, saavutada uusi
neid terreriakte on vastu võtnud. Eesti rahvas on jälle kord näidanud
evakueerimise tagajärjel ei kannataks maastikuvõite. Pogrebištše ja Tarnopoli vahe allveelaevade gruppidega Põhjameres, At
16 julgestussaate-hä
seda külmaverelist põhjamaist vaimu, mis ei lase end kohntamiskatse
eluliselt tähtsad käitised,
lises ruumis arenesid rünnakul ja tõrjel landis jajaVahemeres
tulistasid pealeselle kolm pommi
on linnakomissari peolt antud korraldus, rasked vaheldusrohked võitlused. Tarnopoli vitajat.
test heidutada.
mille järgi kõik töötajad, kes seni on oma linna ajutiselt sissetunginud vaenlane pai tuslennukit alla.
Sest meie igaüks teame, et see võitlus o» igal juhul võitlus meie
töökohtadel olnud, peavad end samadel töö sati vasturünnakul jälle välja.
enese olemasolemise ja elu eest.
kohtadel teatama.
Idarinde keskosas valitses ka eHe ainult
Major Rebase patal
Sama kõigutamatus, mida eestlased osutavad rindel, astub meie vaen
Töötajad, kelle tööandjad asutused või kohalik võttlustegevus.
ettevõtted on õhurünnaku tagajärjel paras
Idarinde põhjaosas ründasid enamlased
lastele vastu ka tagalas.
jon purustas vaen
tatud või ajutiselt ei tööta, peavad endast loode pool Nevelit, Ostrovi ruumis, Pihkva
Ka siin ei lähe vene bolskevikkudel korda meid ära hirmutada, se
teatama Uas tn. 22 Lesti peapiirkonna Kut ja Narva juures tugevate jõududega tanki
lase rügemendi
gadusse viia selleks, et meid hävitada.
sekogude vastavais eriosakonnis.
de ja lahingnlennukite toetusel. Nende läbi
Just neil päevadel oleme meie veel enam ära tunnnd, et meie, eest
oaurrukatsed nurjasid maaväe, relva-SS väe
Tallinnas viibivad töötajad,
"Ägedates võitlustes üle Narva jõe tungi
lased, kuulume ühte terviklusse, kus iga üksik rahva liige seisab teise
kes ennast pole registreerinud oma töökohas osade, samuti läti ja eesti 88 vabatahtlike nud enamlaste ülekaalukate üksustega võit
või eelmärgitud kutsekogudes, loetakse ek üksuste kangekaelse vastupanu tõttn. Keha lesid metsa- ja soemaastikus silmapaistva
eest nagu iseenda eest. Meie rahvuskaaslased on täieliku ohvrimeelsu
sinuks töökohustuse määruse vastu ja nen likud sissemurrud likvideeriti või riivistati lahingueduga major Rebase ja kapten Soo
sega ja vaprnsega üksteisele olnud abiks nii isiklikult aidates kui va
dega talitatakse vastavalt ettenähtud korras. otsekohe vasturünnakuil. Vaenlane kaotas deni pataljonid.
randusi ja kodusid päästes.
Nende varustamine katkestatakse koheselt ja 101 tanki.
Major Rebase pataljon, olles nelja päeva
Meie mobiliseeritud mehed oa näidanud võitlusvalmis lahingumeelt
Neis võitlusis paistsid eriti silma 273 gre jooksul ümber piiratud, kaitses raugematult
neil pole õigust ei mingisuguse varustuse
nõudmisele.
naderide
rügemendi
6.
kompanii
kapten
ja kaasveitlejalikkust teiste abistamisel.
oana positsioone ja tekitas vaenlasele tundu
Kõik korralikult tööle ilmunud ja regist Clausi juhtimisel ja 272. grenaderide rüge vaid kaotusi. Julge vasturünnakuga hävitati
Eriti tahaksin ma siin esile tõsta meie noorsugu ja koeliõpilasi, kes
reeritud töötajad on aga igal juhul niihästi mendi 1. kompanii leitnant Kalopky juhti- enamlaste pealetung, mis oleks saanud oht
viimastel raskematel terrorirünnakuil mitte ei jäänud ära ootama, vaid
toidu kui ka muu varustuse osas kindlus
likuks tervele ümberpiiratud võitiuagrupile.
tatud.
ise tõttasid igale poole appi, kus vaja. Nad pakkusid ise oma kaastööd
kõik luteri, advendistide ja metodistide ki Enamlased asusid rünnakule keskpäeva pai
Niihästi töötajad kui ka teised linnaela rikud ning peavarjuta jäänute kodu Lai tn. 25 ku rügemend i suuruse väeosaga. Pealetung
teiste aitamiseks ning lõid täie jõuga aktiivselt kaasa, oli olukord näi
nikud, kelle maale asumiseks ei ole nende
Lähemat majutamist aitab korraldada lin likvideeriti major Rebase juhtimisel tema
likult nii ohtlik kui tahes.
tööandjate või mõnelt muult poolt takistusi, na korteriamet.
pataljoniga ja rünnakuga kaasunud saksa
Seega on eesti noorsugu näidanud, et ta ka tõeliselt on meie rahva
võivad siirduda kas teistesse linnadesse või
Toitlustamise osas
pioneeride ning suurtükiväelastega. Vastase
valdadesse oma äranägemise järgi.
tulevik, kes eneses edasi kannab meie rahva paremaid omadusi: võit
töötavad praegu viis sõjaväe ja neli ERÜ rügement purustati täielikult. Suurem osa
Kellel pole kuhugi minna, neile korral toitlustamispunkti, kust on võimalik saada, pealetungivast rügemendist jäi maha surnu
luskindlust, vaprust ja abivalmidust.
datakse ühiseid linnast ärasaatmist ettenäh nagu see on kohal korraldatud, kas teed, tena, kuna ülejäänud vastase väeosa põgenes
Ühtlasi nägime ja anname parima tunnustuse saksa sõjaväelaste ja
tud evakueerimiskohtadesse.
leiba, võileiba või suppi.
laialipillatud salkadena. Langenute seas oli
ametiisikute kaasaaitamisele, kes ka isiklikult omal algatusel on tsiviil
Kes soovivad asuda maale
Õhuoht püsib endiselt ning endiselt peab teiste hulgas ka pealetungiva rügemendi
elanikkonnale ja üksikutele inimestele igakord nõu ja jõuga abiks ol
Tallinna lähemas ümbruses, neil oli võima teadma, mida vajalikul korral teha.
ülem, kuna rügemendiülema abi langes
lik teele asuda juba pühapäeval. Nende
Nüüdsest peale antakse õhurünnak» lä vangi.
nud, kus see võimalik.
henemist
jaoks olid linna tulnud maalt küüdimehed,
Ülima visadusega peetud tõrje võitlusis
Ustav kaasvõitlejalik suhtumine meie eneste ja meie sõprade vahel
kes võtsid peale evakueeritavaid ja nende teada mitte häiresireenidega, nagu see toi hoiti strateegiliselt tähtis tulipunkt kuni
tagab selles võitluses meile selle sisemise kindluse, mis meid lõppvõi
varandust.
mus seni, vaid õhutõrje laskudega. Kodani juurepääsutes loomiseni selie tulipunkti
Terrorrünnakute tõttu kannatada saanu kel tuleb seega silmas pidada õhutõrje töö juure Übe rünnakule asunud saksa rügemen
iule viib.
te ja praegu linnas viibivate kaaskodanike tama hakkamist, mis tegelikult tähendab di poolt. Praegu asuvad tugipunkti piiranud
Dr. Mäe
abistamine on praegu käigus.
häire algust. Mingit häireviiet ega sireeni enamlaste väed kotis ja on määratud hävi
misele.
Nende majutamiseks on praegu avatud undamist ei tarvitse järgneda.
matult idarinde lõunalõigus

dada jõudu sinnk., kus ägab elav inimene,
taas siduda haavu, leevendada valu, peleta
da tuska, julgustada, lohutada; tuua inimsu
se päikesepaistet sinna, kus teda kõige roh

Miila peab igaüks teadma
lennupommidest

kem vajata ksew

Kõike seda on tehtud muidugi sõja al
gusest peale. Nüüd ainult see võtab üha
laiema ulatuse, haarab naisi hulgaliselt.
Pole tööd tähtsamat sellest. Väike näide;
ütleme, et rindelt on toodud tagalasse sõdu
reid, kes viibisid pikemat aega piiramisrõn
gas ja kannatasid kohutavat külma ning
nälga. Sangarid lebavad nõrkadena haiglas:
ei suuda tõsta pead ega käsitseda kahvlit ja
lusikatki. Nende paranemine oleneb heast
ravist ja toidust. Neid tuleb ajutiselt kohel

Uudse naivana kasutatakse kodanike vastu nakkushaigusi
tekitavaid pisilasi levitavaid pomme
Kõige mõjuvamaks vahendiks tagalas asu
vate märkide vastu on lennupommid.

Need asetatakse lennuki kandepindade
- või kere alla eriliste raamide külge, mõnel
lennukil ka kere sisse. Lennupommid liigi
tatakse fugaas-, kild- ja keemilisteks pom
mideks. Viimased jagunevad omakorda gaa
si-, süüte-, valgustus- ja suitsupommideks.
Fugaaspomme iseloomustab suur lõhke
aine hulk (40—60% pommi üldkaalust) ja
sellest tingituna suur purustusvõime. Tarvi
tustel olevate fngaaspommide kaal on harili
kolt 50—1000 kg, kusjuures kuni 50 kg pom
me loetakse kergeiks, 50-300-kg kesk-

misiks ja 300—1000 kg raskeiks. Üksikuid
katseid on tehtud kuni 180Õ kg pommide
valmistamisega.

Fugaaspomme kuni 100 kg raskusega ka
sutatakse harilikult elamute purustamiseks.
Raskemad pommid on ette nähtud sõjali
selt tähtsate ehituste hävitamiseks, nagu
sillad, raudtee ehitused jne. Otsetabamuse
korral hariliku konstruktsiooniga elamu po
le kaitstud fugaaspommi purustamisvõime
vastu. Kaitset võivad pakkuda vaid hoones
se või hoone alla ehitatud kindlustatud
ruumid, kusjuures see kindlustus peab ole

da väetite lastena.

Seda suudab ja oskab parimini ainult
naine oma lõpmatus emalikkuses ja altruis

mis.

Lioolitsemistööd leidub praegu paljudele

kätele.

See löö ei muutu tarbetuks isegi veel
siis mitte, kui vaikivad kahurid ja helise
vad kir«kukellad ning kajavad hõisked läbi
nuuksete ja pisarate..., kui saabub õnneli
kest päevist õnnelikem rahu.
Kõrvuti võidugagi jätab >»õda meile pä
randi vigastatud ja haiged, kes saagu nai
se suurima helluse ja tähelepanu nsaliseks
Õigluse nimel, sest nad kannatavad meie

ma tagatud kattega järgmises paksuses:

mulda telliskivi betooni raudbetooni
m. m. m. . m.

50 kg pommi vastu 5 1,50 1,00 0,50
100 ~ „ „ 6 2,50 1,70 1,10
300 „ „ „ 12 4,00 2,00 1,40 Z
500 ~ „ .. 20 6,00 3,00 2,00 tz
Kildpomnie valmistatakse raskusega 1-25

Süütepommide kasutamise taktika areneb

kõikide eest.
kg. Lõhkeainet on selles 10-20% pommi sinnapoole, et püütakse tarvitada suurel
üldkaalust. Seodsal pinnasel annab kildporam arvul kergeid (kuni 1 kg) termiitpomme Nõnda loodavad meie vaenlased võita, purustades kirikuid, koolimaiu ja kultuurimä
Ja vee!: ärgu unustagu ükski naine ega
€oo—l2oo kilda, mis kaitseta elumärkidele ja tekitada seeläbi elukeskuses massilisi lestusmärke. Nende lootused jäävad aga asjatuiks, sest sellega ei suuda nad murda ema, et sõda põhjustab mitte ainult füüsili
noore Euroopa vastupanujõudu. Pk.-Engel (Wb). • ~;"j si haavu, vaid ka hingelisi, nai# tekitavad
tekitavad surmavaid vigastusi kani 250 m põlenguid, mida tuletõrje ei Suuda maha
kaugusel.
suruda.
samuti ebainimlikke kannatusi ja teravat
valu.
Kildude mõjn suurendamiseks pommi Valgustuspomme kasutatakse maapinna val
pea varustatakse vardaga või erilise kaitse gustamiseks pimedal ajal laare toimetami
Hingehaavu on veel raskem ravida kui
Naine sõjahaavu parandamas
kehalisi vermeid.
ga, mis takistab pommi tungimast maasse. sel, pommitamisel, maandumiskoha valikul
Sõjas sünnivad kangelased, puhkevad san
On olemas nn. „hüppavaid pomme", mis jne. Ppmmi langemisel selles sisalduv vai
Julie Steinmann
maa peale langedes põrkavad tagasi õhku. guetusaine süttib ja põleb, rippudes lange
garlikkuse, julguse, ohvrimeelsuse kannel*
Kildpommid on määratud elusate märkide varja küljes. 10 kg valgustaspomm on või
mad imeõied, ent kahjuks! tärkavad:
Kangest minevikust tänapäevani pole on talle südameasi, mida ei suudetagi hü keerulises ebaterves tagalaõhkonnas ka fealr
hävitamiseks.
meline valgustama 3—B min. kestel 2 km inimkond
vitada
maises
mõistes.
suutnud
lahendada
rahvastevahe
Sütttepommid on määratud hoonete süü raadiusega maa ala.
vimad egoismi ja omaka.»upüüdluse ning
Sõja puhkedes siirduvad tuhanded nai moraalse ohjeldamatuse verimustad eod. Kaa
tamiseks. Süütepommidest on tuntumad
Suitsupomme kasutatakse suitsukatte te lisi tüliküsimusi teisiti kui sõja abil, ehkki
•n tehtud paljn katseid teissuguse lahendu sed halastajaõe kutsealale, kannatades koos tuua näiteid: mis, kus, kes? Kellele
külvtulega elektron-termiitpom mid.
gemiseks, mis piirab vaatlust.
se leidmiseks.
kannatajatega ja ohverdades elugi truul ko antud silmad arvustavaks nägemiseks,, see'
Uudße relvana kasutatakse kodanike vas
Foßlorpomm sisaldab valget fosforit (tük
elu- või surmaküsimuse kaalul ol husetäitmisel, kui nõuab olukord.
kides või lahustatult väSvelsMsinikus), mis tu nakkushaigusi tekitavate pisilaste, nagu les Rahva
nähke, kellele kõrvad salajasematest hinge'
rakendatakse võitluse teenistusse kõik:
Peale kutseliste halastajaõdede tegeleb häda hüüe te kuulmiseks, kuulge ning j&eip
pommi lõhkedes paiskab laiali tulevihmana koolera, katku, tüüfuse jne. kultuure, mida inimese
tarkus,
teadmised,
oskused,
maised
veel palju, palju naisi samariitlusega ühel
20-50 m ulatuses ja süütab kergesti tuld heidetakse lennukeilt alla klaasampulies.
eesti naise kui rahva esimese kasva
varad, tsivilisatsioon ja kultuur ning tuuak või teisel viisil. Olgu kas vabatahtliku abi dagu:
võtvaid aineid.
Lennupomm võib olla varustatud lendsüati se
taja tänapäeva ja lähema ning kaugema tu
ohvriks
kui
lõpmatult
kahju
sellest
jõuna
haiglas
või
valmistades
kodus
tarbe
Fosforpommi kustntab tugev veejuga, kuga (plahvatab õhus) lööksüstikuga (plah
leviku ülesandeid on mitte ainult füüsiliste
on arvutu hulk noori lootustandvaid esemeid sõdureile, korrastades pesu haava sõjahaavade
kuid pommi ohtlikkus peitub selles, et vee vatab pihtamishetkel) või viitsttstikuga (plah ka
ravimine ja parandamine, vaid
inimelusid.
tuile
jne.
ära aurates fosfor süttib uuesti. Põlev fos vatab Vko sek. 36 tundi pärast tabamist).
ka
vapustatud,
hinge- taas tasa
Meie vanimate naisorganisatsioonide te kaalustamine jakõigutatud
Võitlus otseses mõttes toimub meeste al
for tekitab väga raskesti paranevaid tule
Gaasipommid
sisaldavad
harilikult
vede
inimese
õigesse?
uööpasse
haavu.
lat mürkainet kuni 60 prots. pommi üldkaa gatusel, meeste vahel ja samuti meeste juh gevuse aruanded jutustavad kujukalt eesti juhtimine.
Elektron-termiitpommis on elektronme lust ja väikest lõhkelaengut mürkaln# laia timisel, kuna naine abijõuna täidab käske naise ohvrimeelest ja suurest liigutavast
Kodu olgu väike hingehaigefe ravite, kui»
emalikkusest hoolitsemisel meie Vabadus vaja!
tallist (s. o. magneesiumi, alumiiniumi, tsin lipaiskamiseks. Pommi lõhkedes õsa mürk ja korraldusi loodetava võidu huvides.
sõja
sangarite
eest.
"ae sulam) pommikesta paigutatud ter ainet aurab, tekitades gaasipilvekese, mis
Mehed sõjas ei saa kuigi suurel mõõdul
Nõored, energilised, hingeliselt terved
Kindlasti olid meie kauged esiemad nii naised
""«vommis termiltsegu valmis hajub tuule suunas. Ülejäänud mürkaine arvestada humaansust, inimlikkust, eriti
praeguste ja tulevaste emadena võt
(2o-24%) 'a pritsitakse tilgakestena maha ja läheduses praeguses sõjas, mis oma termiliste võtete sama agarad abistama omaaegseid kangela ku see vastutusrikas tegevus kõrvuti oma
asuvaile esemeile.
si, kes oiid sunnitud pikki aastaid võitlema igapäevase tööga oma elubavasse.
poolest nõuab välkkiire! tegutsemist.
tatakse ,
Kriitilistes olukordades dikteerivad ai arvukate põlisvaeniaste vastu .. .
Sihitud leauupommide tabamuste ring
Tuleviku Eesti tänab neid selle eest.
"t©IsMW,
Punääl aasta Nali meie suured
" tavaliselt 2-4 prots, äeunukõr nult mõistus, arvestus, enesekailsevaist. (Nii
Väga kõrget kuumust, 2000 30Ö0J 6 jStgi; guseäf'
vähemalt paistab see naisele võhikule.) naisorganlstsiöoüid*
Enamlased asutavad nais
Naine seevastu, püsides eemal otsesest
hävis paljusid väärtus
Blektrontermiitpommid on harilikult 200 g
doSbüüfehta ja tõendeid meie naise
tO kg rasked, kuid on tehtud katsetd ka
pataljone
Mj4mmmM.fl VWH Kflßinaa jn JBlfdfl WTttlÜ likke
50 kg pommide valmistamisega. Kahesaja
sõjaabitööst
iseseisvusvõitluse ajastul. Endi
Iga
pimendamafa
või
halvasid
käske
iä
palju
põhjalikumalt
SS-PK.
Enamlaste viilik
sed teened unuvad. Seda enam, et eesii
grammiline ' elektron-termiitpomm põleb
kui sõdiv mees.
pimendatud akfrfi on raske
umbes 4 minutit. Veega ei tehi seda kus
paine
tavaliselt
ise
ennast
ei
ülista
ega
kii
videerimisel
Narva
Narvat-Jõesuu va
Naise igivana päriõlä on haavade sidu da.
tutada, kuna siis võib tekkida plahvatus.
hel
võeti
hulk
vaüge,
kellest üks sele
mine,
ravimine
ja
temas
peitub
H^vitegu
Parimaks kustutusaineks ou kuiv liiv.
võitlus nõuab eesti naiselt sa
õelik halastus ja kaestühne abitu olendi ma Praegune
tas
yt
enamlased
kavat
suhtumist kannatavasse sangarisse nagu
vastu. Naist, kes oa pühöhdanud kogu ema Vabadussõdagi.
ševa£ mobMiseerida kõik lasteta
elu kannataja ahistamiselt, hüütakse halas
Organisatsioonide üüöfeti feiusitimisega naised, kes pärast lühikest väljaõpet
tajaõeks.
Loomupärase naise domineerivamaid ise kaasas käib selgesti märgatav tahe rakeo- saadetakse eri pataljonides jalaväelastena
rindele. Edasi kinnitas vang, kes rajab
loomujooni on altruism, s. t. teiste eest
hoolitsemine. On ju naine inimelukandjana
oma seletused õelt väliposti kaudu saä
omasuse esimesest päevast pandud olukor
dud kirja andmetele, et sama kirja
da, kus ta peab mõtlema rohkem teisele
kohaselt ei rakendata mobiliseeritavaid
kui endale, jagama teisega mitte ainult rõõ
mu, vaid ka valu.
«aisi abijõududena, vaid saadetakse kui
See asjaolu mõjutab naist suuresti. Te
võitlejad kaevikutesse.
male omane emalibkusevaist laieneb ja kan
dub üle nutvalt lapselt igale kannatavale
Sõjakorjanduse edu Rakvere®
inimolendile.

Suurimaid kannatusi tekitab inimesele
sõda. Üliraskele olukorrale reageerib naise
kaastunne erksamalt, elavamalt kui harili
ku, igapäevase elu hädadele.

Naises tärkab tungiv tahe aidata, leeven
dada ja pehmendada valu, kergendada tus
ka, Päästa elugi, kui on mingil viisil või
malik. x
Iga tagajärg ja, saavutatud võit sel alal
õnnestab naist nii suurel määral, et tal ei
Grenaderid ja rünnakkahurid pöörduvad peale edukat vasturünnakut tagasi oma läh tule mõttessegi oodata tänu või erilist tun
nustust oma samariitluse arvel. See tegevus
tepositsioonile. Pk.-Rehor (Wb).
dusl iga 10 aasta tagant ja nagu möö vate slaavlaste (venelaste ja poolakate)
dunud aastal ajalehist võis leida, ei ole suur siginevus. Venelaste arv kasvas
nende iive, isegi kahel viimasel raskel isegi bolshevistliku režiimi karmimatel
juurdekasvu probleem
sõjaaastal, sugugi vähenenud, vaid on nälja- ja poliitilistel surveaegadel.
Meie rahvaarvu arenemise tardumus
püsinud endisel tasemel.
K. LAAGUS
Nagu toodud võrdlusest näha, kas peitub milleski muus, mis vajaks tea
2
vab meie rahva arv, võrreldes soom duslikku lahendust. Teadus võib küll
Veel rabavam sel alal on meie lä lastega (kõnelemata suurest sigivusest avastada selle põhjuse või põhjused,
hima hõimu, soome rahva arvude võrd slaavlaste, hiinlaste, jaapanlaste ja hin kuid ta ei suuda seda kõrvaldada, na
gu teame.
lus meie omadega 1750. aastast kuni dude juures), kohutavalt vähe.
Asja võib teataval määral paranda
1934. aastani. Võrreldavate aastate
Veel 62 a. pärast Suurt Põhjasõda,
arvud ei ühtu täpselt, kuid loovad aastal 1772, ületas meie rahva arv da valitsusvõim, nagu ta selleks ongi
siiski võrdleva pildi. Kuni teise rahva tublisti soomlaste oma. Tollest ajast juba rea samme astunud, kuid küsi
loenduseni Venes 1897. a. on
peale aga ning vaevalt-170 aasta kes muse pealahendus seisab rahva
ja inimeste eneöte käes.
tud võrdluseks prof. Madissooni poolt tel on soomlased meid rohkem kui
Meie rahva mentaliteet peab selles
esitatud revisjoni andmeid, kuna and 3 miljoni isiku võrra ületanud.
Selline soome rahva arvu tõus on suunas radikaalselt muutuma 1
med soomlaste kohta on näidatud nii,
Igaüks meist, kes eelistab oma isik
nagu need leiduvad ametlikes teateis. seda üllatavam, et meie maa möödu
nud sajandeil vabanes varem sõdade likke elumõnusid rohkem kui Loojalt
Nii on olnud rahvaid aastail:
laastamisest kui Soome oma. Meie talle määratud ülesannete täitmist, eda
Eestis
1772 436 500 isikut
maale tekkis rahu, kuigi vilets rahu, sielamist oma järglastes, mida iga elav
juba 1710. a., kui Venemaa kõik Bal organism tihti isegi surmapõlgusega
1795 477 390 „
timaad Rootsilt vallutas. Ent Soomes taotleb, peaks eneselt küsima, kas ta
1858 742 932 „
ja peamiselt soome rahva arvel kestsid hame rahvana edasi elada, sellise rah
1897 945 068 „
sõjad ja võitlused Rootsi ja Vene va vana edasi elada, kes suudab end va
1922 1 107 097 „
hel edasi kuni 1809. aastani, kus Ha jaduse korral ka kaitsta, või suundume
1932 —1 119 340 „
Soomes
mina rahuga 7. sept. 1809. esimene sajandi-paari kestel lõplikule väljasure
1750 400 000 isikut
pidi kogu Soome koos Ahvenamaaga misele. Seda ennustas juba aasta viie
loovutama Venele
kümne eest A. Grenzstein. Ja nagu
1800 800 000 «
Nii jäi meie maa Vene tsaaride häbistava rahva eaesehävingu lõõrita
1850 1 600 000 „
ajastul väljapoole sõdade laastamist miseks soovitas ta siis eestlastel liitu
1900 —2 700 000 w
204 (1710—1914) aasta kestel. Soo da, sulada ühte venelastega! Ilus nõu
1934 —3 800 000 „
Nagu toodud võrdlustest näha, on mes aga kestis selline aeg vaid 108 anne ja lõpp, eks ole?
Et see nii ei või ega tohigi olla, seda
soomlaste loomulik juurdekasv esimese aastat (1809—1917).
On tõsi, et meie rahva olukorda võime õppida oma kõige lähedamailt
50 aasta kestel olnud 400.000, teise
800 000, kolmanda 1 100 000 ja tolleaegseis rahuoludes ei saa hästi hõimudelt, soomlastelt.
Soomlastel oli Vene tsaaride aegadel
neljanda ning kõigest 34 aasta jooksul võrrelda soomlaste omaga: eesti rah
küll
laialdane poliitiline ja majanduslik
vas
elas
raskes
pärisorjuses
1819.
jälle 1 100 000 isikut!
Meie rahval aga on see iive viima aastani, kuna soomlased said endile autonoomia (oma rahandus, post, raud
se 35 aasta (1897—1932) kestel ja eriti laialdase autonoomiaga Soome teed jne.), kuid üldiselt võttes polnud
veel koos iseseisva riigi loomisel saa suurvürstiriigi Vene ülemvalitsuse all. soome rahvas mitte jõukam kui sama
Ent pärisorjus ja majanduslik vilet sajandi eestlasedki.
dud teiste rahvastega 174 272 isikut 1
Soome tookordsete torparite küsimus
Soomlasi oli 1934. a. 3,8 miljonit sus ei ole määravaks rahva sigivuse
isikut. Praegu, s. o. 9 aasta järel, kus vähendajaks. Tollal viibis ka palju 011 üldiselt teada. Ja sellel pinnal tek
täpsemad ametlikud andmed puuduvad, muid rahvaid veel pärisorjuses, kuid kis soomlastel 1917/18. aastal kodusõ
võib nende arv juba üle 4 miljoni isi nende arv kasvas siiski. Parimaks näi dagi venelaste abil ja õhutusel, millest
!ku olla. Soomes korratakse rahvaloen- teks sellest on meist mitte kaugel asu- neid välja aitas Saksa abivägede korEESTI RAHVA

Vabaduspäeva sõjakorjandus algas
teatavasti 23. veebruaril. Seni olemas
olevail andmeil ®n Rakveres laekunud
ligemale 2000 rmk. väärtuses annetusi.
Peale rahaliste annetuste on toodud
ka mõningaid esemeid.
Esemeid on toodud niihästi sõjakor
Sõjatalveabikotjandusel 4. ja 5. märtsil sak
sa linnades müüdi korjajate poolt muu seas janduse raames kui ka seoses üles
poetselaanist Punamütsikese ja nõia kuju tõusmispühade pakikeste aktsiooniga.
sid. (Weltbild)
Olgu mainitud, et tervituspakikeste
valmistamine on seda edukam, mida
varem esemed pakikeste valmistamiseks
pus von der Goltzi juhtimisel.
kohale tuuakse.
Mõned püüavad väita, meie rahva
arv olevat sellepärast väike, et palju
Söekaevurite suurstreik
eestlasi siirdus siit maapuuduse! Ve
Walesis
nemaale. Osa läks, see ©n tõsi. Eest
Sto
kho
l
m
ist,
9. 3. (DNB). Walesi©
laste kõige suuremat koguarvu Venes toimub praegu suurim
söekaevurite streik
on tsaariaegsel rahvaloendusel hinna 1926. a. saadik. Kolmapäeva õhtuks jäid
tud 200—250 tuhande isikuni. See oli seisma 75% kaevandustest: 135 kaevandust
suur kaotus, kuid ei põhjenda veel 75.000 töölisega. Tegelikult tähendab see
tähtsas söetoodangus täielikku sei
kaugeltki meie rahva arvu sellist vä sõjaliselt
sakut, mille all ksyinataii eeskätt laevade
hesust.
varustamise kivisöega.

Soomlasi pole vist vähem välja rän
nanud. Eriti USA-sse ja muudesse maa
ilma-osadesse.
Kuid küsime, kas iseseisva vabariigi
ajal ning maareformi järel meie rahva
iive hakkas tõusma?
Kahjuks peame ka siin eitavalt vas

Praegu on tund, kus iga eesti
mees ja naine, kas relvaga või
ilma, peab teadma oma kohust

tama.

Prof. H. Madissooni järgi oli Vene
IV revisjoni ajal 1782. a. meie rahva
arvu juurdekasv 2288 isikut aastas ja
V revisjoni ajal 1795. a. 1385 isikut
aastas.

Kindlasti oli tookord sündide arv
rahval palju suurem kui nüüdsel ajal.
Arvestades aga ka tollal valitsevaid
sotsiaalolusid, pidi laste surevus väga
suur olema, et rahva iive nii madalaks
jäi.
Aastail 1919—1935 oli meie rah
vastiku iive (vt. „Eesti arvudes" 1920—
1935) järgmine: 1919. ja 1920. a., kus
Vabadussõda käis, vähenes rahvaarv
kokku 12.028 isiku võrra. Kõrgei
mad tõusud rahvastiku loomulikus juur
dekasvus on olnud: 1921 a. 4924.
1923. a. 5717 ja 1924. a. 4523, kuna
teistel aastatel on see kõikunud umbes
paari tuhande isiku ümber. 1929 on
peavad võtma palju vajalikku
rahvastiku iive andnud isegi miinuse Meremehed
kaasa, asudes järjekordsele panusele.
1068 isikuga, kuna 1935. a. rahvastiku
Pk.-Kraiochwill. (Wb)
juurdekasv on olnud kõigest 1027
isikut.
JÄRVA TEATAJA Nr. 31.
(Järgneb).
Laupäeval, 11. märtsil 1944, 8. Lhk

Noori ootab raske töösuvi
Vanemad peavad saama aru elukorrast ja võtma asju nende tõelises valguses
täie tõsidusega
Kui läinud suvel noored saadeti lin
padest maale abitööteenistusse, siis kirt
sutas mõnigi lastevanem linnas nina.
Minii lapse saadavad maale ja tööle
veel pealegi! Ning kaugeltki kõikjal ei
tulnud noortel tead-kuidas rühmata.
Tänavu on olukord väga mitmeti
muutunud. Väga paljud mehed ja tege
likud talupidajad on kutsutud relvade
ga kaitsma meie kodumaad ning kogu
talu juhtimine lasub raske koormana
perenaise õlgadel, kes seejuures ei ole
aga vabanenud ka temal seni lasunud
talu sisemistest töödest. On seetõttu loo
mulik ja arusaadav, et keegi ei või
uõuda taluperenaiselt ka täielikku või
tegelikku põllutööde teostamist. Aga tä
navu on veel tungivamalt kui mullu
vajalik, et põllud saaksid korralikult
haritud ja seemendatud, sest sellest ole
neb kegu meie kaitsemüüri rinde
ja meie eneste elu ning tegevus. See
on igale selge, nagu ka see, et põllud vaja
vad töökäsi.
Neid töökäsi peavad tänavu suurel
määral andma just kooliõpilased, kes
veel liialt voored, et täita ajanõudeid
relva juures. Talutöödes kodus oleva
perenaise või vaaakesegi asjatundlikul
juhtimisel ja temalt saadud näpunäitel!
sooritavad nad kindlasti kõik lihtsamad
ja kergemad tööd nii talus kui ka põl
lul, kaasaarvatud vedrutamine, äestami
ne, rullimine jne. See on määratu jõud
ja abi ning sedamööda ka suur pa
nus rinde ja oma rahva heaks, mis
siin peitub. Noered peavad juba nüüd
teadma, et neid ootab suur ja vastutus*

rikas töösuvi. Selleks töösuveks
tuleb valmistuda juba nüüd.
Lastevanemad peavad aga täfiavu
loobuma kõige kindlamalt igast pentsi
kust peenutsemisest, saama sellest aru
ja võtma küsimusi täie tõsidusega. Ei
ole enam ammugi aeg, kus sõnniku
lõhn ja mullased jalad või tööst kare
dad käed oleksid noortele häbiks. Nüüd
on see suurim au, nagu on ka igale

täiskasvanud linlasele auks, kui ta siir
dub igaks vabaks hetkeks linnast maa
le, põllutöödele. Ainult sel viisil, oma
absoluutselt täieliku tööpanusega üle
tame raskused, ainult nii näitame, et
meie noorus ja meie ise väärime tõe
poolest ilusat, suurt ning vaba tulevik
ku. Elus ei anta midagi ilma võitluse
ta niug ka see on võitlus, võitlus elu
ja tuleviku eest.

Kuidas keeb söögihernes kiire
mini pehmeks!
See on suure praktilise tähtsusega kü
simus, millest esijoones sn hävitatud pere
naised, sest kauakeevad herned nõuavad
palju aega ja küttematerjali. Selle kohta on
antud mitmesuguseid juhiseid, eriti pere
naiste käsiraamatuis, kus peamiselt soovi
tatakse herneste Jeotamist ja söögisooda
juurdelisamist. Jõgeva sordikasvanduse Kar
tuli, Juuru- ja Kaunviljade Osakond on
muu seas ka seda küsimust pidevalt uuri
nud. Nüüd -võib selle kohta anda lühikese
ülevaate, mille tulemused peaks leidma

gunud, et herne keemise aeg pikeneb ühes
terade vananemisega ehk seismisega õige
rohkesti. Mida rohkem aastaid hernes on
seisnud, seda enam aega nõuab ta pehmeks

keemiseks.

Langevarjupioneerid kindlustavad oma positsioone. Vai vaia järele rammitakse kaljusesse pinda. (PK.-sõjakirjas. Slickers Wb.)

Edasi on üldiselt teada, et keeduaega
mõjutavad väga tugevasti ka keednvee
kalkas, millest pikemalt eespool, ja eri
aiullad, kus hernes on kasvanud. Viimase
Sordiviljaseemne saamise võima
suhtes pole küsimus veel selge, sest selle
nähte aluseks ei saa võtta harilikku mulla
lusi tänavu
liikide (liiv, saVi jne) jaotust, siin on kaht
kohe üldist rakendamist.
lemata mõjumas ka mulla teised omadused
Kõige,pealt loetlen need tegurid, mis (keemiline koosseis jt.) Kii on ühed ja sa
Serdiviljaseemne saamiseks OH põllu sellest, missuguse sordi seemet tema
raö j ustavad herne keemise kest mad sordid muidugi ka ühel aastal, nõud pidajad tänavu kaks võimalust. Üks jaoskonna tarvis lähematest riigitnõisa
vast, millistest osa on tuntud, osa mitte. nud erikasvukohtade järgi väga erinfevat neist on* seemne saamine lepingu alusel dest võimalik saada on.
Üldiselt on teada, et sortidel on ses aaga (2 ja rohkem korda pikemat) pehmeks
paljunduse otstarbeks Jõgeva Sordikas
suhtes suured vahed. Kõige lühema ajaga, keemiseks.
Konsulent annab põllupidajate see
§9 min., keea pehmeks Jõgeva Madal (uus
Ka herne kevadine külviaeg ei jäta vanduselt ja teine vahetuse teel sor mevilja vahetuaioa ja võtab loasaajalt
sort); Eesti Kollane nõuab selleks keskm. oma mõjn avaldamata. On seignnnd, et ühes diviljaseemae hankimine L. 0. (riigi-) kohustusallkirja, et viimane eeloleval
73, Eesti Hall 78, Concordia 77 ja Jõgeva külvi hilinemisega on keemise väitee pike
sügisel vahetuse teel saadud seemevil
Roheline 83, kuna Ekspress ja Mai Dopper nenud. Eriti pikk on see olnud junnis kiili mõisadest.
vajavad 108—110 min.
tud hernel.
Põllumeestel,
ja müüb korralikult puhastatult samal
Ka kasvuaastad avaldavad keemise kesu
Selle vastu on eriväetiste mii u
kes soovivad lepingu karras paljunduse hulgal Eesti Seemevilja Ühisuse seeme
kestvasele suurt mõju. Üksikutel aastatae pehmekskeemieele õige minimaalne, mis
otstarbeks puhtasordilist teraviljaseemet vilja vastuvõtupunktile.
võib see olla 5—60% aastate keskmiset praktiliselt ei tulegi arvesse.
saada Jõgevalt,
pikem või lühem. Herneterade vanus
Millised võtted ja vahendid või
MQBglkorras äraantud vili arvatakse
•n samuti mõõduandvaks teguriks. On stl- maldavad keemise kestvust lü tuleb selleks pöörduda kehaliku konsu
sundkobustnslikn
teraviljanorai katteks
hendada?
lendi poole, kes tubli kohalike olude ja
Üldtuntud on keeduvee kalkuse mõju.
Saadud vahetusloa ettenäitamisel
Linakiilvise sortimisvajadusest
Mida pehmem vesi, seda kiire inimeste tundjana annab selleks võimelis antakse loal tähendatud riigimõisast
mini hernes pehmsks keeb. Peh tele põllumeestele välja vastava tõendi.
Tõend keos sooviavaldusega, milles välja seeme, mille väärtus peab suvi
me
on lume- ja vihmavesi, kõvad on üldi
Teades, et korralik külvis annab kor kasvatajaile rahuldustunnet, nähes üht
selt kaevu ja allikaveed. Kai kaevuvees on märgitud kui suurel maa alal ja nisul ja odral olema puhtuse osas vä
raliku ja kõrgeväärtusliku saagi, ,peab last, umbrohupuhast, lopsakat ning head (üldkalkus Saksa kraadides 14,8) hernes
himalt 95 protsenti, idanevuselt 90%,
tõsist tähelepanu pöörama hea ja kõr saaki tõotavat põldu. Samuti on umb vajas pehmekskeemiseks 82 min., siis lume missugust sorti soovitakse kasvatada, kaeral puhtus 90% ja idanevus 90%,
geväärtusliku külvise saamiseks —eriti rohupuhast põldu sügisel kergem kit vees ainult 47 mln. Maitstes vahet ei olnud. tuleb saata Eesti Sordi paranduse Selt Vahetamise tingimused on: iga vahetu
Teine tuntud vahend on herneterade sile Tallinn, Lai 41, kes koos vastava
linaseemne juures. Et lamandanud ja kuda ja hilisena linavarte ümbertöötlemi teotamine,
se teel saadud 100 kg suvinisu ja od
mis Jõgeval kestis ca 17 tun
umbrohtunud linapõllud möödunud sü ne eu märksa vähemate kuludega seotud, di ja toimus külmas vees. Leotatud terad te teiste asutustega otsustab, kellele ja ra vastu annab põllumees 110 kg sama
mil
määral
Jõgeva
Sordikasvandns
pal
gisel andsid ebaühtlase ja urabrohuse kui umbrohtunud põllult koristatud keesid võrreldes teotamata hernega ca Va
liiki vilja ja kannab 2 rmk. suuruse
võrra kiiremini pehmeks (78 min väitel 116 junduse otstatheks seemet välja annab. vahetnskulu. Iga saadud 100 kg kaera
linaseemne, siis peab veel praegust va saakidest.
min. asemel), kusjuures leotatud hernes Mainitud paljundajate seemnepõllud al
rakevadist aega pühendama linaseemne
seemne vastu tuleb anda 125 kg sööda
maitses üldiselt vähe parem kui teotamata. luvad tunnustamisele.
te puhastamisele ja sortimisele.
Laotamise vältuse katses toimus laotamine
Aedvilja seemneistikud va
vilja ja kanda 2 rmk. suurune vahetus
Paljundamise
eesmärgil
seemne
soo
Rahuldavate tagajärgedega saab lina
5, 10, 15 ja 20 tundi soojas ja külmas vees.
kulu.
vijad
peaksid
enne
sooviavalduse
esita
Siin selgus, et 15—20 tundi soojas vees li
seemet puhastada meie taludes tarvita
javad keldrites järelvalvet.
Edaspidi saab lepiagukorras paljundamigunedes tekkis mõnedel aastatel käärimine, mist selgitama, kui palju neil eelmisel
tavate sortijate ja tuulikute abil. Siin tu
seks seemet
Praegusel aedviijaseemnete vähesuse mis sellistel juhtudel pikendas keemise kest aastal oli maad kaera, odra, segavilja
leb valida sobivad sõelad vastavalt seem korral
on enamvähem iga aedvilja kasvataja vust ja tunduvalt halvendas maitset. See ja suvinisu all, sest ainult kartuli, juur ka neilt põilupidajailt, kes 1943. a. le
ne jämedusele ja tarvitada parajat tuult, jätnud kevadeks mõned seemneistikud, et pärast tuleb pikemaajalisel teotamisel (15—
mis viiks välja kerged seemned ja prahi. seeme oleks edaspidi omast käest. Need 20 t.) kasutada külma leotUßvett. Kui laota vilja. heina, lina ja talvviljä järele saab pingu alusel Eesti Seemnevilja Ühisu
kestab lühemat aega, (kuni 10 tundi), kasvatada puhtasordilise seemnevilja sele seda paljundasid ja kelle seemne
Tuleb hoiduda tugevast pealelaskmisest. istikud säilitatakse harilikult keldrites koos mine
teiste juurviljadega. Kuni jõuluni säiluvad siis annab paremaid tulemusi soe vesi, mil seemet.
põllud tunnistati.
Tavaliselt ühekordne läbilaskmine ei istikud
hästi ilma erilise hoolitsemiseta, kuid le mõju on kiirem.
Seemne väljaandmisel sõlmitakse
Hea sort ja selle hea seemne on
eralda kõike mittevajalikku, sellepärast hiljem vajavad istikud keldrites suuremat
Edasi selgus vastavates katsetes, et her Eesti Seemevilja Ühisuse nimel seem
ainsad vahendid, mis sõjaoludes aitavad
võib seemet mitu korda läbi ajada. Kus järelvalvet. Kapsaistikud lähevad kergesti ned oma leotusvees keevad ca 40%
kiiremini pehmeks kui värskes, uuendatud nekaevatusleping. Seemne hind on ma veel toodangut tõsta ja kõrgel hoida.
on olemas lapert või triöör, seal peab hallitama, pealmised lehed muutuvad lima keeduvees.
Seepärast on kasulikum hernest dal.
seks
ja
hakkavad
mädanema.
Aegajalt
tule
Sellepärast on soovitav, et põllumehed
tuulamise järgi seemne veel laperdist või vad hallitanud ja mädanema läinud lehed keeta leotusvees.
Teine
võimalus
on
sordivilja
seemne
triöörist läbi laskma.
aegsasti puhastaksid ja sordiksid oma
Väga tunduvalt lühendas pehmekskee
kõrvaldada, sest vastasel korral hävib kogu
saamine riigi mõisad eet vahetuse teel seemnetagavarad. Kellel seeme vana
Paljudes kohtades, nagu lina kokku kapsaistik kiiresti. Soovitatakse ka kapsais mist väh e n e keedusoola lisand a
leotusvette, niinelt 3 g 1 liitri
Soovijail taleb pöörduda taas koha on, sel on võimalik seda uuendada
ostupunktide, põllumeeste seltside, ma tikute tuhaga üleriputamist, mis hoiab tnine
vee kohta. 4 g soola lisandamine 1 liitrile liku konsulendi poole, kes on teadlik sordiviljaseemne nõutamise teel.
pealmised
lehed
kuivad
ja
takistab
hallituse
sinatarvitajate ühisuste, veskite ja suur levikut.
veele lühendas veelgi vähe keeduaega, kuid
majapidamiste juurde on moodustatud
sarnasel korral osutus supp soolaseks. See
Kai porgandiistikud on korralikult liivas pärast
tuleb piirduda vähema soolahulgaga.
seemmepuhastamise punktid, siis eest se pakitud, siis ei vaja nad erilist hoolt'.
Avati haavatute kodu
Huvitaval
kombel mõjub herne kiiremale
kätt tuleb tarvitada sarnaseid sortimis Samuti kaalikas ja peet säiluvad kergemini
pehmekskeemisele
väga
tunduvalt
tule
tu
punkte, kus asjatundlikult võidakse vä kui kspsaistikud. Tänavuse sooja talvega gevus. Katsed näitavad, et kõige inten
kipuvad aga istikud enneaegu kasvama, siivsema keemise juures herned vajasid
NSDAP algatusel asutati Tallinnas esimene haavatute kodu
ga head külviseemet saada.
mispärast tuleb hoolitseda, et keldri tempe
okupeeritud Ida-alal
Vastavate katsete põhjal on sordi ratuur ei tõuseks üle 3 4 kraadi. Keldrit pehmekskeemiseks keskmiselt 93, kõige aeg
lasemal keemisel 147 min. Muidugi oli kee
tud seemnete idanevus olnud alati kõr tuleks sagedamini Õhutada.
duvee temperatuur mõlemal korral 100 kraa
Neljapäeval avati NSDAP korraldu kellede olukorra kergendamiseks ;a ÕÄ
R. T.
gem, keskmiselt 5 prots., kui sortimata
di C. Seepärast seisab iga perenaise huvi sel Tallinnas, Viru tän. 15 haavatute nelikuks paranemiseks kõik rahvakihid
seemnest ja külviväärtus keskm. 12 prots.
des hernesupi keetmise korral võimalikult kodu, mis on esimeseks selletaoliseks on osutanud hinnatavat ohvrivalmidust.
tugevat tuld pliidi all hoida.
parem, mis alati ja igas olukorras tasub
Täna avatav haavatute kodu, jätkas
Katsetamisel sai selgitatud ka söögisooda asutuseks okupeeritud Ida-alade).
sortimisega ühenduses olevad otsesed
kõneleja,
on mõeldud eesti ja saksa
lisamise
mõju
pehmekskeemisele.
Pärast
Pidulikul avamisel, kuhu oli kogu
kulud.
20 min. keetmist pandi keedunõusse 1 g nenud hulgaliselt eesti ja saksa haava haavatuile, kes on juba niivõrd parane
Jõgeva Sordikasvanduses korralda
soodat 100 g herneste kohta. Sooda lisan
damine ühel või teisel viisil lühendas küll tuid, viibisid ka peaosakonna juhataja nud, et suudavad haiglast väljuda.
tud külvise sortimiskatsed andsid I
väga mõjukalt keemise kestvust, ca 60%, standartenführer Mentzel, osakonnaju Ühtlasi on aga siin võimalus peatuda
sordi külvise tarvitamisel 3. a. keskmi
kuid rikkus ka ühtlasi herne maitse. See hataja haldusnõunik Schott, komissaar Tallinnast läbisõidul viibivail haavatuii.
selt 23, 5 prots. suurema kiusaagi kui
pärast pole soovitav kasutada soodat keedu
Eesti kindralkomissari piirkonnas
ne volinik kindralkomissari juures
sortimata külvis.
aja lühendamiseks.
kavatsetakse lähemas tulevikus sarna
kntsekogude
alal
Ebeling
jt.
Samaks otstarbeks selgitati katse tee)
Pmhta külvisega seemendatud põld
seid haavatute kodusid avada veel
herneste nn. „kupatamist" ja „ehmatarnist".
Kokkutulnute poole pöördus lühikese
pakub peale arvuliste andmete veel
„Kupatamine" mõjus isegi negatiivselt; kõnega rahvaheaolu-esakenna piirkon Tartus, Rakveres, Võrus ja mujal.
„ehmatamine" veidi lühendas keeduaega,
Haavatute nimel avaldas kodu as«ent niivõrd vähesel määral, et see võte ei na juht Trefz, kes kriipsutas alla tagala tajaile tänu kindralstaabiarst dr. Wag
oma praktilist väärtust.
abivalmidust rinde toetamisel ja oma
Teadaanne
Kokkuvõtlikult võib ülaltoodud uurimus poolset kõikvõimalikku kaasabi käimas ner.
Avamise puhuks olid uue kodu
te alusel tähendada, et herne keemise kest olevas heitluses. Nende ülesannete täit
Teisipäeval, 14. märtsil s. &. kell
vust on võimalik tunduvalt lühendada, toi
ruumes haavatuile kaetud kohvilauad,
14.00 (2 päeval) toimub Paides õhu
metades 15—20 tundi kestvat eelleotamist misel pole unustatud ka haavatuid, millede ümber istudes veedeti mugav
külmas (või mitte üle 10 tunni soojas) ja
alarmi proov. Sel puhul peavad ko
õhtupoolik. Omalt peolt aitas meele
võimalikult pehmes vees. lisades leotusveele
danikud käituma samuti, kui tõelise
olu tõusuks kaasa ka ühe sõjaväeük
1
liitri
kohta
3
g
keedusoola
ja
keetes
sa
Õhualarmi puhul. Isikud, kes elamu
mas ledtusvees. Keetmisel tuleb tarvitada
suse kapell, kes esitas ajaviitemuusikat.
tes on määratud õhukaitse ülesan
tugevat tuld, et keemine oleks intensiivne.
Äsjaavatud kodu on mõeldud haa
Herne maitset loetletud keemise kestvust
nete täitmisele, nagu korra alalhoid
vatuile
nii kohvikuna kui ka lugemis
lõkendavad tegurid ei mõjuta. J. A.
jad, tuievalvurid ja esmaabiandjad,
lauana, kus avaneb võimalus mugavalt
peavad oma ülesandeid täitma ka
veeta vabu tunde.
lennukit
proovialarmi puhul. Kõik tuletõrje
*,alla tulistatud
rakenduskonna liikmed, peale naiste,
Saksa Rahva Talveabi toe
Iga
hetk
valmis,
talvise
pakase
eest
häsü
Tartust,
8. 3. Tartu ülikoolilinna rün
peavad kogunema oma kustutusva
kaitstuna sooja riietuse läbi, on need võit nati 7. märtsil Nõukogude lennukite poolt
tab Tallituta pommitus
hendite asukohtadesse. Õhukaitse sa
lejad ootamas käsku tuleliinile asumiseks. raitu korda. Hästitabava õhutõrjesuurtüki
nitaartegevkonna liikmed peavad ko
(PK.-sõjakivjas. Stöpfgeschoss Wb.)
vSe tulega ja jahilennukite tegevusega tu
ohvreid
listati alla 6 lennukit.
gunema neile määratud aohtadesse.
Kindralkomissari
algatusel oa Saksa
Surmanuhtlust vaenlase soo
Ametasutused peavad õhualarmi ajal
Rahva
Talveabi
määranud
bolshevistliku
Ametisse uusi põllumajandus
töö lõpetama ning ennast seadma
dustamise eest
terrorirönnaku poolt tekitatud bäda ker
juhte
gendamiseks Tallinnas pool miljonit riigi
õhukaitse olukorda. Ametasutused on
Eesti ülemjuhataja korraldusel lasti
marka. See summa anti üle Eesti Rahva
veebruaris 1944.a. maha:
Mobilisatsiooni tagajärjel on hulk senikohustatud vabastama tuletõrje ja
Ühisabile.
1) kodakondsuseta Paul Sergejev Oonurmest, Beid põllutnajandusjuhte sõjaväkke läinud.
sanitaartegevkouna liikmed õhualar
kuna ta abistas vene sõjavange põgenemisel Olid ju põllumajandusjuhtideke enamasti
„Meie jcud peitub üksmeeles"
mi ajaks teenistusülesannete täitmi
ida suunas ja oli seega süüdi vaenlase noored energilised talupidajad. Nüüd on
sest.
asutud vabaks jäänud kohtadele määrama
soodustamises,
Berliinist, 13. 3. (DNB). Suoradmi
rohkem ei korraldata
ral Dönitz ütles oma kõnes eilse kangelaste
*si 2)Eesti kodanik Viliip Kallas Ponust- uusi juhte. Praegu peavad põllumajandus
mälestuspäeva puhul muuseas: .Meie tohu
Rooke vallast, kuna ta teadlikult varjas, juhi kohused endale võtma kas vanemad
Paides, 13. märtsil 1944.
tu jõud peitub juhtkonna, võitleva rinde ja
ja toitis oma majas langevarjurit ja sooritas mehed või naisisikud. Valla põllumajandus
juhid kinnitab ametisse Eesti Põllumajan Abistamisorgamsatsiooni ~Ema ja laps" kodumaa vahelises ühtluses. Selles ühtluses
seega sõjareeturliku teo.
J. R E I 0,
dusliidu juhataja maakondliku juhataja et 10-da aastapäeva puhul lasti 2. märtsist oleme me võitmatud."
Tema
poeg
Elmar
Kallas
ja
Eesli
koda
Harju-Järva Abiprefekt
nik Anna Orav, sünd. Saat, Orajõelt paigu tepanekul. Piirkonna põllutnajandusjubi kin 15. aprillini Saksamaal käibele neli erisu JÄRVA TEATAJA Nr. 32.
Paide linna õhukaitse juht.
tati laagrisse, kuna nad teadsid, et V. Kallas nitab maakondlik juhataja valla põlluma gust postmarki kujutustega abistamisor Teisipäeval, 14. märtsil 1944. a. Lhk. 3
jandusjuhi ettepanekul.
ganisatsiooni tööst. (Weltbild.)
toetab bandiit, kuid ei teatanud sellest.

Paremad "kaerasordid
Tantsu ja surma vahel

Kasvatatakse meil pööris- ja lipukaera. Soo*

met saab tänava mõlemaist. Pööriskaera
sortidest
rohkem &ui lipukaerast. Pööriskae
Elamusi sodurite-kinost
ra sortidest on saadava! Svalöfi Kotka, Jõ
geva Ktndu ja Agu ning Kehra Saagivikka
au lähenemist, lööb ta silmad lahti. Ta sun
PK. 1943. a. lõpul.
seemet» Kotka kaer on Jõgeva andmeil
nib end naeratama.
„Kas soovite ka peekritäie külma koh
üks parimaist välismaa sortidest. Häis kas
«Ärge
unustage
meie
kokkulepet!"
vi?"
vutingimusis annab ta õige suurt saaki.
Seal tõstab arst nimetissõrme huultele
„Jah, meeleldi!"
Nõuab
varast külvi, muidu kannatab rooste
Ja ma neelasin seda külma jooki liht ja juhib mind mind välja. Kui seisan taas
käea, nagu läinud aastal Jõgeval. Rooste
värskes
õhus
ja
lumi
mängleb
mu
kuuma
salt selleks, et tunda midagi märga kurgust
käes kannatavad ka teised pööriskaera sor
vate palete ümber, tunnen end maailmas
alla nõrguvat. Sest kitsas tuba talutares on üsna
did, eriti kui külv jääb hiljaks. Jõgeva A g u
üksi. Samm sammu järele tammun ma
üle köetud, ja meie paksud maskeerimis
kae r, mis on liin 0534 ühest kohalikust
ülikonnad, millistel! äsja raputasime lume, linna poole. Järsku kerkib mu silme ette
kaerast, on võrdlusaegu mõõtjaks olnud
saamatu sõdurikäe poolt lauasse
on muutunud higistamisvanniks, kuna aga tulekiri,
Kuldvihmast 18 aasta keskmiselt andnud
saetuna:
sõduritekino.
See
tabab
mind
löö
kangestunud sõrmed vaevalt veel suudavad
kuni 180 kg võrra teri ha-lt rohkem. Andis
Kuid siis näen taas valudeski naera a
liikuda. Kuid nüüd põleb ka seestpoolt. See gina.
.Jõgeval 2820 kg teri ha-lt. 1000-tera on tal
vat
nägu
valge
peasidemega:
ei elnud mingi kohvi, vaid vodka vodka
(33 g) raskem kui KuldvihroaJ (29 g). Mahu
„Ärge unustage meie kokkulepet!"
meega. Taas üks pataljoni adjutandi nalju.
kaalult viimasest natuke kergem. Põhku
Võluvate meloodiate tuhisev keeris, ring
Tal en -alati midagi värskendavat varuks
annab (42,7 kv) Kuldvihmast rohkem. Seisu
levad
paabulinnusuled,
hõljuvad
käed,
paen
napsi või huumorit. Täna mõlemat.
kindlus kaunis bää. Kasvuaeg ühe päeva
davad
kdhad,
sädelevad
ehted,
säravad
sil
„Teie higistate ?" küsib ta naeratades
võrra pikem Kuldvihmast. Jõgeva Koi
ja tistab pliidiraualt rõngaid, et sinna ase mad ja naervad huuled Viini riigiooperi
du ka e r on Jõgeva uuem pööriskaerasort,
tada katlakest kartulileemega. Sealjuures ballett. Toredad saalid, (kiirgavad kroonlüht
mis Jõgeval 9 aasta keskmiselt ha-lt on
rid,
luksuslikud
paleed,
puhtusest
kiiskavad
hoiab ta ise telefoni kõrva ja õla vahel,
andnud 3047 kg teri, ületades seejuures
korterid,
korrastatud
tänavad
ja
kunstipära
oodates ühendust rügemendiga. Pliidi alt
Kuldvihma Jõgeval 215 kg võrra, teistes
kerkib läkastamapanevat suitsu, täites ainsa sed ehitused, edasi-tagas! voogav rahvas,
katseasutistes
lühema aja jooksul kuni 3§o
mängivad lapsed, nägusad hobused, väle
hetkega need vähesed ruutmeetrid rnumi.
kg
võrra.
1000-tera
kaal on (34 g) 5 g võrra
«Kas te nüüd nutate kahetsusest kohvi kassike elu.
Valmis vaenlase vastuvõtuks fWb.)
raskem kui Kuldvihmal. Mahukaalult natuke
Pime,
räpane
tänav
laiade
roobastega.
või selle suitsnnatukese pärast ? Sulgege
kergem. Põhku annab peaaegu võrdselt
ometi
silmad 1 Bi tasu üldse siin ringi vaa Sõtkutud lumi. Horisondil välgatusi. Rinde
Kuldvihmaga. Kasvuajalt ja seisukindluselt
data 1"
kange kõmin. Viibin taas Venemaal.- Maa
võrdsed Kuldvihmaga. Kehra Laagi
Enamlaste kahuriliha
Pean tõepoolest tugevasti silmad sulge väelaste valjud hääled ja rõõmsate huulte
rikkam on ainuke Kehra sortidest, mille
ma ja tõmbun kõverasse küüru, et pääseda vilistatud meloodiad kaugenevad koos palju
seemet tänavu suuremal arvul saadaval.
suitsupilvede käest. Pliidil hakkab natel de saabaste trampimisega. Ka mina ümisen
Tema on Jõgeval, eriti aga Kehras ja Kuu
surisema.
üht meloodiat, kuigi lähen sidumispunkti.
Kõik tsiviilelanikud aetakse lahinguisse ja seega surma
sikul ületanud Kuldvihtna tera- ja põhuan
.Kujutage endale ette, et istute oma Kui tõttan pimestatud silmadega üle läve,
1000-tera kaalub (83 g) rohkem, mahu
mis
viib
tema
tuppa,
peatab
mind
keegi.
PK. Lääne pool Krivoi Rogi rajab momenti ja lootsid uutest Saksa positsioo nilt.
lemmikbaaris, olete just tantsinud oma kau
kaal sama kui Kuldvihmal. Kesta on Kehra
nitariga vahetpidamatult, orkester on suu Arst, kes ühes pimedas aknaõõnes suitsetab Inguletsi jõgi endale arvukais käärudes nidest kergesti läbi tungida. Nad põrka Saagirikkamal vähem ja rooste all kannatab
sigaretti. 8
repärane, Teie olete koos oma partneriga
tema vähem nagu teisedki Kehra sordid.
\r<& loogeldes teed lõuna poole. Järsult lan sid aga kõikjal vihasele vastupanule.
„Kuis on?" Vül
vajunud rammestunult sügavasse tugitooli
Kasvuaeg on mõne päeva võrra pikem
Tõrjudes
tagasi
neid
lakkamatuid
rün
gevad
liivased
või
savised
kaldad
alla,
„Ta
suri
1"
;
ja hlgistate nüüd, mõistate! Miks piditegi
Kuldvihmast.
Sellest
õhtust
saadik
teau,
miks
vaevalt
neelama konjakit, ootamata, kuni oober oleks
olles nüüd pärast päevi kestnud vihma nakuid seisavad meie grenaderid vaenlase
Lipukaerasortidest oa laadaval
keegi siin väljas, kui ta kohustused vähegi sadusid ja sulailma suuremalt osalt üle vastas, kes armutult ajab oma jalaväge lepingu
toonud tellitud jääkreerai ?"
kasvatamiseks Jõgeva Seisu
Ta tuiskab bdasi, varustatult mõne hai vaba aega jätavad, ei jäta külastamata rin pääsmatud, mis annab kogu lõunalõigu ja soomusjidde sakslaste hävitavasse kindlam alusel
(01250) ja vahetamiseks Dr. Eisen
io-mehe fantaasiaga. Pikast rännakust väsi dekino.
„Vahete-vahel tuleb näha kord midagi maastikule jällegi kord iseloomustava tulle. Nähtavasti ei tähenda see Nõu schmidti seemet. Viimane on meil vana
nuna, kurnatuna mahaviskamisest ja taas
lipukaera sort. Jõgeva Seisu
muud
kui vaenlasi, sõda ja surma 1"
kogude väejuhatusele midagi, kui ühelt tuttav
pildi mudast ja porist.
tõusmisest kahuritules, vajun lõpuks täiesti
kindlam (01250) on uuem sort. Tema on
Peab kord jälle nägema elu, isegi kui
põrandale ja jään, pingi vastu toetudes, is
Mõlemal
pool
järve
jõekaldaid
seisa
tulemuseta
rünnakult
pöördub
ühest
Dr. Eisenschmidti tera annilt katsekohtade
tuma ukse kõrvale nurka. Tunnen seal mõ ekraan seda näitab tihendatud kujul. Siis vad uued positsioonid, kuhu meie grena kompaniist tagasi 5, 6 või 10 meest. järgi
ületanud 60—350 kg ehk 2,5—18,0%
nuga. kuidas tihe lõhe ja akna vahel tekib minnakse jälle selgunud hingega esiiiiniie.
võrra.
Pöhuannilt jääb ta Dr. Eisenechmid
derid,
soomusgrenaderid
ja
kütid
asusid
Meie
poolt
mahajäetud
piirkonnis
on
ta
Mitte,
et
end
kaheks
tunniks
petta,
vaid
et
värske õhu hoovus. Juba ongi võlur kolde
tist
maha.
1000 tera on tal (28,7 g) raskem,
ammutada
palju
uut
jõudu,
selleks
läheme
mobiliseerinud
oma
teenistusse
kogu
pärast Krivoi Rogi mahajätmist Need
tule ääres mõistnud mind oma kõnetulviga
mahukaal kergem ja sSkalt sisaldab natuke
lira meelitada idarindelt. Kerkib esile am rindekinno. Võib olla olid sina seepärast positsioonid on saanud nüüd uute vihaste tsiviilelanikonna, kes vaatamata meie rohkem
kui Dr. Eisenachmidt. Kasvuaeg on
meist kõigist rõõmsam, et sa seda saladust võitluste paigaks. Enamlased eksisid, kui hoiatusile oli veel kohale jäänud. Isegi
mugi ununenud pilte. Ei mingi baar. Istun teadsid.
lühem ja seisukindlus parem kui viimasel.
oma korteris. Või siiski ? Minu kodus ei
Hans-Georg Schnitzer nad nägid linna mahajätmises nõrkus- vanimad mehed mobiliseeriti juba kahe Soovitatakse kasvatada sega viljana koos vi
olnud ju iialgi ooberit. naeratab ta
ki või peluškiga. —iil.
kolme päeva pärast ja saadeti enamasti
muile vastu. Jäätiskreemi soodaga ? Minu
kõrval istub mu abikaasa pojaga, keda ma
ilma väljaõppeta, varustuseta, ja ilma GPU-timakad saavad ordeneid
veel kunagi näinud ei ole.
täieliku mundrita rindeväeossa, ilma et
.Pöeti, püsti 1"
Stokh o 1 rais t, 9. 3. (DNB) Nõukogude
neil oleks võimalus olnud jätta jumala Liidu
Keegi lööb mulle mingi kõva esemega
ülemnõukogu presiidiumi määrusega
ga oma perekondi. Nad moodustavad antakse nüüd, nagu teatab TASS, selles sõ
varvastele. Avan silmad. See on masinpüs
tol. Kuidas sattus see minu korterisse?
kahuriliha. Nagu võidi tähele panna, jas esmakordselt reale Gr<BLF-ti asukatele ees
"Kui vaatan üles, näen enda ees adjutandi
aetakse ueid ratsameeste poelt nagaika otsas kurikuulsa sisekõmissari Rerijaga au
naeratavat nägu.
märke «Nõukogude valitsuse poolt antud eri
ga lahingusse või sunnitakse neid rün liste
„Üles, üles me ründame!"
ülesannete.eeskujuliku täitmise eest*.
nakule eriliste, taganemist takistavate Peale Berija said kolm komissari Suvorovi
«Ma ajan end püsti ja enne kui saan aru
gi, vantsin tema kõrval läbi lume.
1 klassi ordeni, veel kolm komissari said
tõkkeballoonide ees.
„Ma nägin und see oli ilusam kui
I klassi Kutusovi ordeni ja rida komissare
Kuidas
saksa
grenader
neisse
võit
II klassi ordenid. Peale selle said
kinos !•' ja topin suhu kartuleid, mis mulle
lusmeetoditesse suhtub, nähtub selgemi veel 704 GPU-ametnikku teisi ordeneid ja
.suruti lahkumisel kinnastatud pihku.
ni ühe kaprali ütlusest: „Mis aitab see, medaleid.
„ A propos, kino!" ütleb ta. „K-sse saa
bus eile taas sõduritekino, kuna meie vas
«Eeskujuliku kohnsetäitmise eest" - sel
et nad on nii halvad sõdurid! Me pea
tulöök andis tagajärgi. Minu autojuht jutus
me neid ju siiski võtma enne tule alla, lega mõeldakse Moskvas uimelt Katõoi ja
tas mulle. Kui saabume kord sinna, lähme
nsassihaudu ja eriti veel Balti rii
kui tabame hoida oma positsioone, mui Winnitsa
kides sooritatud mõrvu.
vaatama üht filmi. Vajan seda aeg ajalt.
du tallavad nad meid lihtsalt maha. Aga
Mitte Üksnes kaunite naiste pärast. Aeg
ajalt tuleb meenutada, et leidub veel puh
kui enamlane arvab, et ta suudab meid
Paides tähistati kangelaste
taid linnu, hästi rõivastatud inimesi, ilu
väsitada, siis eksib ta."
mälestuspäeva
said kortereid ja muusikat. Kui väljun rin
Ei aita ka palju, et enamlased on
klekinost, on nsgu saabuksin alles praegu
Paide
Püha-Risti
kirikus toimus kan
nüüd hakanud andma värskelt mobili
itta.. .*
gelaste
mälestuspäeva
eelõhtul päeva
Nii erinevad on inimesed, mõtlen ms.
seeritud meestele 14 - päevast väljaõpet.
kohane
jumalateenistus,
mille puhul õp.
Üks etsib seda, mille eeat teine põgeneb.
Sellega ei suuda nad vähendada oma M. Saar eriti südamlikus jutluses mee
Mai muutub kõik palju raskemaks, kai kord
tohutuid kaotusi.
näen, kui kaunis võib olla elu. Ma ei ole
Ettekujutuse vastase kaotuste suuru nutas kõiki sangareid, kes on langenud
olnud veel, iialgi üheski rindekinos. Kai
aga jõudsime etteaibutatud rindeiõiku, lep
sest aunab tõsiasi, et ruumis ida pool meie rahvusliku tie ja õiguse eest.
Pühapäeval asetati saksa sõjaväevõi
pisime adjutandiga kokku, et lähme seal,
Krivoi Rogi on veel praegugi tööl erili
kus avaneb võimalus, kinno, jutustades
mude
poolt pärg ka langenud saksa sõ
Rindeõed kaugel põhjas (Wb.)
sed surnumatjate komandod, kes aja durite kalmistule
teisele, kes ei olnud seal juares, liimi sisu.
Paides.
ivad viimase nädala võitlusis Saksa po
„Vahete-vahei tuleb näha kord midagi
sitsioonide ees langenud enamlasi uutesse
muud kui vaenlasi, sõda ja sarma! Kui mai
Järva-Peetris mälestati lan
«leke aega, loeksin romaane. Ent kust peaks
haudadesse. Ülejooksikud niisugustest
Grenader Orthi võrratu võitluspanus
pataljoni adjutant leidma aega?"
genud sangareid
komandodest jutustavad, et neil on tui
Siis teatasime endast komandörile ja
Järvarpeetri
kirikus toimus 12. skp.
Führer
annetas
talle
korraga
2.
ja
1.
kl.
Raudristi
ning
Rüütliristi
nud sageli juba lagunevailt laipadelt
lahkasime teineteisest erinevate ülesanne
kangelaste mälestuspäeva jumalateenis
tega.
mundreid
ja
saapaid
seljast
ära
kiskuda.
Berliinist. (ORB) Führer annetas Kõhklematult võttis ta endale rühma juhti
See hoolimatus, millega vastase väe tus, millel jutlustas õp. E. Karv. Juma
grenader Karl Orth'i)e tema silmapaistva mise ja ka teine boishevike rünnak löödi
Kui saabub õhtu, on meie kompanii saavutuse eest, mis oli otsustava tähtsusega tagasi. 50 langenud bolshevikku jäi lama juhatus oma jõude tegevusse rakendab lateenistust kaunistasid Kareda oma
saavutanud visas võitluses oma sihi: Kõr kogu võitlnslõigu säilitamisel, 2. ja 1. klassi ma Bunrtükipositsieoni ette.
ja üha uuesti tulemusteta tormijooksu kaitse- orkestri ja laulukoori (viimane
gustik ja maantee on meie käes. Laiade
Raudristi kõrval ka Rüütliristi.
Ka nüüd et andnud Orth endale puhkust. dele Saksa positsioonide peale ajab* on pr. L. Volki juhatusel) ettekanded.
paksude inmehelvete liueldes sõidan rüge
Vaenlase ofensiivi teine järk Berezinast Jalaväesuurtifckid tuli toimetada uuele tülis
mendistaapi. Järsku , kerkib sõiduki laterna lõuna pool oli alanud. Rühm, kuhu Orth tamispositsioonile. Samuti tuli hoolitseda põhjustanud, et paljud mobiliseeritud Peale jumalateenistuse asetati omakait
kitsasse valgusribasse üks kogu, tõstes käe. kuulas, lasas rünnakute raskuspunktis. laskemoona eest. Vana kogenudjrühmajuhina eraisikud kasutavad esimest võimalust se poolt kohalikule Vabadussõjas lan
Peatume. Väljasseisja tõmbab ukse lahti: Kahes kohas murdsid Nõukogud läbi esi tegi grenader Orth ettevalmistusi kaitseks.
„Kas sõidate K-sse? Kas võite võtta mesest jalaväeliinist kuni jaiaväesnurtükkide Kui vaenlane ründas kolmandat korda, oli ülejooksmiseks. Niisugused ülejooksikud genute mälestussambale pärg, mille
mind shleppi? Mina sanitar-sõidukil stop positsioonini. Seal löödi nad tagasi, kuid kõik valmis tema vastuvõtuks. Ainult kaks moodustavad kaugelt üle poole kõigist puhul esines päevakohase sõnavõtuga
pab mootor. Peal on mul raskesti haavatu." rühma juht langes ja juba tormasid peale rühma meestest ei olnud haavatud. Orthil ülejooksikutest. Neile on kogu aeg rää Kareda vallavanem Viisel.
„Teele, haagi end külge. Kes on haava uued bolsbevike lained. Sel kriitilisel hetkel endal oti raske haav reies, kuid raudse tah gitud, et sakslasi olevat niivõrd vähe
tu?,
ei küsinud grenader Orth, kas mõnel teisel tejõuga hoidis ta end püsti Tema eeskujule ja et nad elevat niivõrd väsinud* et
— peahaav!"
on kohustus võtta endale vastutust. Ta oli järgnesid teised haavatud, kes suutsid relva,
Äkilise haiguse läbi sumad
Minu autojuht jahib sõidukit hoolikalt, teenistusvanuselt ja kogemusilt üks noore käes hoida. Ka kolmas boishevike rünnak nad. suudavad veel vaevalt vastu panna.
sõjaväelast,
nagu sõidaksime üle noore jää. Mulle tun maid, kuid ta nägi, et üks peab võtma varises raskete kaotustega kokku Orthi Siis aga niitis saksa suurtükiväe ja. ja
dub, nagu kuuleksin mootori mürinas seda endale juhtimise, et takistada vaenlase läbi poolt juhitud tõrjes.
laväetuli nad armutult maha. Ikka jKlle
Aleks
Kavasoo
tasast vurinat, mida kuuldakse, kui istutak murret selle lõigu kaitsepositsioonidest.
tuli neil rünnata, ainult rünnata.. Nad
se viimases reas seina ääres, mille taga on
ind. 19. VIII 1906
olid sellega juba leppinud:; langeda kui
filmiaparaat. Ja valgel lumeribal, mida au
surn. 10. 111 1944.
ritt lõbustavad sõdureid). 21.00 Päevauudi mitte esimesel, siis vähemalt teisel või
tolatern meie silmade east mööda veereda
Mälestavad
sed. 21.15 „Vend läks sõites sõdaje ..." kolmandal rünnakul.
laseb, ilmub ennelõunane elamus fiimistsee
Luuleja
muusikapõimik.
Kat.:
S.
Smimets.
nina. Sidumiskohas lubab arst mul astuda
ema,
õed, vennad, vend perekonnaga
I BŽ&Oiöi
Sõjakirjasaatja Jürgen I>armer
(Heliülesvõte 12. 1144, mgu). 21.50 Väike
kamraadi voodi äärde. Nagu tunneks ta mija
ristitütar
Vaike ning omaksed
õhtumuusika. Evald Braues: Gapricci# (hpl).
22.00 Päevauudised saksa keeles. Järgne Annetagem rahvuskaaslastele!
valt saatelõpp.
TKiblPAkiV, 14. MAKTS 1944.
Tallinnale toimunud bolshevike ter
5.60 Saade saLaa sõjaväele. 6.15 Päeva KOLMAPÄEV, 15. MÄRTS 1944.
rorirünnakute all kannatanud eestlas
uudised. 6.30 Hommikukontsert (iilek). 7.00
Vara lahkunud armast tütart ja õde
5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.15 Päeva tele võtab rahvuskaaslastelt annetusi
Päevauudised-saksa keeles 7.15 RõSmus al
Magda Meiorgl
gus (dpi. 8.30 Põllumeestele: õlitaimede kas uudised. 6.30 Hommikukontsert (ülek.) <.uo vastu riietusesemete, jalatsite, toitainete
vatamise võimalustest ja kasvatamisest Ees Päevauudised saksa keeles. ;.i5 Hommi jne. näol Eesti Rahva Ühisabi iga päev
sünd. 16. veebr. 1928
tis (mag. agr. Artur Miljan). 8.45 Päevauu kukontsert 8.00 Heliplaadid.B.3o Hommiku kella 9—15 Tallinnas Aia t. 12 ja
surn. 12. märts. 1944
dised 9.00 Päevauudised saksa keeles. 9.10 hardus: „Meie ei ela ainult endile". 8.45
mälestavad sügavas leinas
Lasdesdienst Ostland. 9.25 Saatepaus. 11.30 Päevauudised. 9.00 Päevauudised saksa kee Nõmmel Jaama t. 1.
Rahvuskaaslased, kellel on säilinud
Eesti sõduritund. (Heliülesvõte 9. 111 44, mgu.) les. 9.10 Landesdienst Ostland. 9.25 Saatepaus
vanemad, õde ja vennad
12.15 Päevauudised. 12.30 Päevauudised sak 11.30 Helisev ajaviide (Ringhäälingu tantsu esemeid, mõelgem neile, kes on kõik
sa keeles. 12.45 Lõunamuusika. (Riia ring kapell VI. Sapošnini juhatusel). 12.15 Päeva kaotanud. Eesti Rahva Ühisabi
konnapolitsei puhkpilliorkester ülemmuusi uudised 12.30 Päevauudised saksa keeles.
kameister Janis Rabe juhatusel ja Riia ring 12.45 Lõuuamuusika (ülek.) 14.00 Päevauu Müüa noor tiine LAMMAS. Hind RMk. 60.
Idarindel vaenlase vestu võideldes
häälingu tantsukapell Arnolds Korneliuse dised saksa keeles. 14.10 Landesdienst Ost Teatada Kareda, Viisu k. Põits.
langes kangelasena oma ilusamas noo
juhatusel ja mgn.) Ülekanne Riiast. 14.00 land 14.20 Meioodiatepõimik (Ringhäälingu
Päevauudised saksa keeles. 14.10 Landes ajaviite-septett VI. Sapošuini juhatusel,) Kellel on noorem LÜPSILEHM vahetada
ruses meie ainuke armastatud poeg
ja minu kallis vend
dienst o»tiand 14.20 Kuidas see Teile meel 15.30 Ja, kui ei oleks muusikat (mgu.) 16.45 lihalooma vastu? Teatada Kärevere p.-ae.
dib (mgn. ja hpl.) 15.00 Muusika pärastlõu Päevauudised 17.00 Päevauudised ja saateka Joh. Õis.
Heino Petron
naks (Ringhäälingu tantsukapell VI. Sapoš va ülevaade saksa keeles. 17.15 Muusika
uini juhatusel). 16.00 Muusika pärastlõu pärastlõunaks (hpl.) 18.00 „Koduküülika, MÜÜA ehk vahetada HEINU puude vasta.
sünd. 5. aprillil 1924
naks (Ringhäälingu tantsukapell VI. Sapoš Karl August Hindrey raamatust ,Meie kodu Teatada Paide, Lai t. 57. M. Luikile.
lang. 16. veebr. 1944
nini juhatusel). 16.45 Päevauudised. 17.00 loomad*. 18.10 Mõnusaid tantsuviise (hpl.)
Päevauudised ja saatekava ülevaade saksa 18.30 Aja kaja ja saatekava ülevaade. 19.00 Müüa DIIVAN Rtnk. 500.-, fpehrae tugitool
Trööstimata valus leinavad
eeles 18.00 ,Varesed", Juhani Aho laast. Poliitiline loeng (ülek., s.k.) 9.15 Rinderepor Rmk. 100.- ja tumba Rrak. 35.- Pärnu tn.
ema, isa, õde, õemees, pisi
18.10 Helisid Soomest (hpl.) 18.30 Aja kaja taaže (ülek saksa keeles). 19.30 Muusika 119.
Tõnis ja omaksed
ja saatekava ülevaade. 19.00 Saatekava ves (ülek.) 19.45 Poliitiline loeng (ülek., s.k.)
te. 19.15 Rindereportaaže (Ülek., saksa kee 20.00 Päevauudised saksa keeles. 20.15 Sak ae vastu võideldes . .." Marta Sillaotsa kuul
les). 19.30 Muusika (Ülek.) 19.45 Poliitiline sa sõduri tund (Kirev tund Ringhäälingu demäng. Nätejuht: Gert Helbemäe. (Heliüles
Hommikune puhastustöö talvises kaevikus loeng (Ülek., fi. k.) 20.00 Päevauudised sak tantsukapelliga VI. Sapošuini juhatusel ja võte 12. 111 44, mgn.) 22.00 Päevauudised JÄRVA TEATAJA nr. 32.
sa keeles. 20.15 Saksa sõduri tund (Sõdu- solistid). 21.00 Päevauudised. 21.15 „Vaenla- saksakeeles. Järgnevalt saatelõpp.
idarindel (Wb.)
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