JÄRVA TEATAJA

4. AASTAKAIK. ÜKSIKNUMBER 5 PENNI
MR. 38. TEISIPÄEVAL, 28. MÄRTSIL 1»44. A.
Oimab teisipäeval, neljapäeval Ja laapäeval. Tellimishind: kodumaale Rmk. §.60 Ja välismaale Rmk. I. koos. Toimetas Ja talitas: Paide, Targ 10, tel. 30. Toimetase kõnetunnid tööpäevadel kl. B—l 2. Talitas avatud t9B
- Matmine 20 pn. Kehtivad kuulutuste hinnakirjad: 0 nr. IJa R nr. 1. Paide Trükikoja trükk. päevadel kella 8—17.30, laapäeval kl. B—l 3. Peatoimetaja Johannes Kaup. Väljaandja: Kirjastas Eesti Ajaleht

Narva rindel murti läbi vaenlase tuge

vast! väljaehitatud positsioonid 1
Läti vabatahtlike tubli võitlus kagu pool Ostrovit. Major Rudel hävitas ühel päe
vaga 17 vaenlase tanki
Fiihreri peakorterist, 26. märtsil. Sõjajõu

dude ülem juhatas teatab:

Ukraina Bogi alamjooksul pnrnstati hulk
belshevikknde rünnakuid ja jõeületamiskat
aeid.

Rindel Peromaiski ja ida pool Brodyt

vahel rfeisavad meie väed rasketes tõrje võit

lustes, mille kestel jäeti maha Balti ja Pros
kurovi linnad. Tarnopoli juures hävitas üks
meie tankiüksnsi otsustava vastulöögiga 25
vaenlase kahurit.

Bdukatea tõrjevõitluates lõuna pool Pri
peti soid osutas erilist vaprust reserv major
Strobel, ühe kahurirügemendi juht.
Dajepri ja Tshaussy vahel ründasid bol
shevikud ägeda kahuritule ettevalmistuse
järele mitme kütid!viisiga ja soomusüksus
tega. Tugevates võitlustes saavutasid meie
väed täielika tõrjevõidu. Kohalikud sisse
murrud puhastati teravate vastulöökidega,
kusjuures vaenlane hävitati lähivõitlustes.
Kagu poel Vitebskit teostasid bolshevikud
«eelmistel päevadel kantud kõrgete kaotuste

tõttu ainult asjatuid kohalikke rünnakuid.
Kõrgel põhjas tõrjuti Kandalaksha lõigus
vaenlase rünnakud.

Itaalias tõrjuti Cassino juures vaenlase
kahuritulest toetatud tugev lõõgiüksus kõr

gete kaotustega vastasele.

Mujalt rindelt teatatakse vaid mõlema
poolset luure- ja löõgiüksusto tegevust.

Üksikud vaenlase häirelennukid tungisid iane siin üle 3500 surnu, 39 tanki, 42 ka
möödunud ööl Lääae-Sakaamaale ja Berliini hurit ja arvukalt muid relvi.
ruumi.
Ruumis kagu pool Ostrovit tõrjusid läti
Führeri peakorterist, 27. märtsil. Sõja SS-vahrtahtlike üksused koos saksa väge
dega mitme vaenlase diviisi tormijooksud.
jõudude ftiemjuhatas teatab:
Ukraina Bugi alamjooksul nurjusid nõu OKS kohalik sissemurd riivistati.
Narva rindel murdsid meie grenaderid,
kogude uued rünnakud ja jõe Oletamise
katsed.
kahurväest, tankidest, nduheitjaist ja lahing
Peromaiski ja Balti vahel tõrjusid sõja lennakeist tõhusalt toetatuna, tugevasti
väe ja relva-SS üksused tugevad vaenlase väljaehitatud vaenlase positsioonid läbi ja
rünnakud. Dnjestri keskjooksul tugevnes puhastasid ühe sissemurdekoha.
vaenlase surve. Lahlnglcnnukite üksused
Major Rudel, üksusejuht übes lahingien
tekitasid ettetunginud nõukogudele raskeid nukite eskadrilüs, hävitas idarinde lõana
kaotusi.
osas ühe päevaga 17 vaenlase tanki.
Itaaliast teatatakse ainult mõlemapool
Eriti Proakurovist lõuna pool seisavad
meie diviisid raskes tõrjevõitiuses. Tarno set luure- ja rünaaküksuste tegevust.
Genua lahe idakaldal tehti üks 2 ohvit
pol-Kovell ruumis ründasid bolshevikud as
jatult. Loode pool Kovelit võitsid meie seri ja 13 mehe suurune ioode pool La
vasturünnakud vaenlase vihasest vastupa Speziat maabunud põhja ameerika kõman
dotrnpp võitluses kahjutuks.
nust hoolimata pinda.
Pripeti soode piirkonnas varisesid vaen
Pärast põhja-ameerika pommilennukite
lase korduvad rünnakud Styri ja Gery va päevarünnakuid Kagu-Saksamaale ründasid
hel kokku Dajepri ja Tshausy vahel jät briti terrerleannkid möödunud ööl suletud
kasid bolshevikud tugevate jõududega oma pilvekatte varjul mitut linna Ruhri piirkon
läbimurdekatseid. Nad löödi meie vahvate nas. Arvukate kild- ja süütepommide hei
grenaderide poolt edukal koostööl õhu jõu dete tõttu tekkis eriti Esseni ja Oberhause
dudega tagevais võitlusis tagasi. Seejuures ni elamatekvartaalides kahjusid ja kaotas!
paistis 51. motoriseeritud grenaderiderüge elanikkonnas. Õhukaitsejõad hävitasid sel
mendi 1. kompanii ülemleitnant Huncke rünnakul ja okupeeritud iäänepiirkondade
juhtimisel erilise vahvusega - eriti välja. kohal raskeimate tõrjetingimusis 17 nelja
Kahe viimase päeva võitlustes kaotas vaen- mootorilist pommilennukit.

Relva vendlus võitluses bolshe
Hävitati 112 Briti pommituslennukit
vismi vastu ? H
Ungari
kaubandusministri
kõne
Idarinde lõunaosas jätkuvad rasked võitlused. Saksa tõrjeedu Vitebski
Budapestist,
25.
3.
(DNB).
Ametit
juures. Saksa lennukite tugev rünnak Londonile. Allveelaevad uputa üle vpttes rõhutas kaubandusminister
Kaa
sid 10 vaenlase laeva
der, et meie ajastu suurimaks hädaohuks
-vm olevat bolshevism, mida suudab kõrvaldada
Führeri peakorterist, 25. märt toleb arvestada. Samaaegselt tõrjusid nad ainutt saksa sõjajõud. Seepärast olevat en
sil. Sõjajõudude ülemjuhatus teatab:
mitu tagajärjeta pommitusleuuukite rünna dastmõistetav, et relvavendlust Saksamaa ja
Nikolajevi sillapeal nurjusid tugevamad kut.
Ungari vahel tuleb toetada õiglase ja ava
vaenlase rünöakud pärast raskeid võitlusi.
Saksa allveelaevad uputasid raskes võit liku poliitilise sõpruse ja koostöö läbi. „Me
Vaenlase ületuleknkatsed Ukraina Bugi luses konvoidest Atlandi põhjaosas ja Va peame võitma", ütles minister, sest kui kaota
alamjooksust aeti nurja. Mõnes kohas jõe hemeres kümme laeva kogumahuga 46.000 me, jääb järele ainult maa, kuna rahvas ja
läänekaldal maabunud enamlased hävitati brt, viis hävitajat ja saatelaeva. Pealeselle riik lähevad kaduma. See sõltub oluliselt
või suruti vasturünnakul otsekohe kokku. tulistasid nad kolm vaenlase lennukit alla meist, kas me võidame. Me peame võitu
Ukraina Bugi keskjooksu ja Dojestri va
soovima kogu südamest ja hingest. Kes
hel ning lääne pool Dnjestrit,ruumis põhja Õppetöö ajalehtede ja kirjateel kõhkleb, kaotab suure osa oma shanssidest.
.pool Baitit, avaldasid Saksa ja Rumeenia
Helsingist, 25. 3. Maale evakueeri Lootke võidule usaldusega, nagu teen seda
väed pealetungivale vaenlasele kangekaelset
mina,sest muidu ei oleks ma võtnud endale
tud
õpilaste jaoks võeti kuu aega tagasi tar ka
vastupanu. Proskurovi ja Tarnopoii vahel vitusele
õpetuse andmine ajalehtede ja kirjade oma ülesandeid."
tungisid enamlased ülekaalukate jõududega kaudu. Ülesanded, mis päevalehtedes ilmuvad,
kaugemale lõunasse. Rünnakud mõlemale
Eskimost arst
õpilaste poolt läbi ja saadetakse
linnale löödi raskeis võitlusis tagasi. Meie töötatakse
siis õpetajatele läbivaatamiseks ja hindamiseks.
Kopenhaageni»
t. Äsja promovee
vägede vasturünnakul Brody raamis oli Selle järele saadetakse tööd õpilastele tagasi, rua Kopenhaageni ülikoolis
üks eskimo
enamlastel suuri kaotusi.
õpetajaskonna hinnangul annab see uus õppe arstiteadnse doktoriks. Kange pühja poeg
Loode poolt Kovelit paisati enamlased töö-süsteem
häid tulemusi.
andus staadiumile usinalt ja visalt, viibides
kangemale tagasi. Kagu pool Vitebskit pü
puhkekundel alati oma perekonna juures
sisid meie väed oma positsioonidel, hooli
Mälestusraamat Viiburi eest
kodumaises jäähütis. Oma ulatuslikkudel
mata nntest vaenlase läbimurrukatsetest,
kajakisõitudel olid tal alati kaasas ka õppe
likvideerisid kohalikud sissemorrod ja teki
laagenutele
raamatud, peidetuna veekindlaisse nahka
tasid enamlastele ka siin suuri veriseid
Helsingist, 25. 3. Üks Viiburi töös desse. Kui ta kaaslased and asid pingutava
kaotusi.
järele puhkusele, süvenes tema raama
Ülejäänud ida rind ai valitses vaid koha tur annetas Viiburi linnale suurema rahasumma, jahi
lik võitluategevus. Itaalias alustas vaenlane soovides, et sellega midagi tehtaks Viiburist tuisad.

uuesti oma läbi murru katseid Cassino juures. pärit langenud sangarite mälestamiseks. Linna
pea ettepanekul kavatsetakse nüüd välja anda
Nõukogude Liit vajab reivi
mälestusteos, milles leiaksid mälestamist kõik
Stokholmist. Naga TASS alles nüüd
Talvesõjas ja käimasolevaski võitluses lange
nud viiburilased. Sadade langenud sangarite teatab, sõlmiti 11. veebruaril Nõukogude
kohta on omaksed juba saatnud selleks vaja Liidu ja Kanada vahel leping, millega Kana
da kohustub müüma Nõukogude Liidule relvi.
likke materjale.

Tugevate jõududega kogu päev linna ida- ja
põhjaosale teostatud rünnakud varisesid
eeal kindralleitnant Heidrichl juhtimisel ra
kendatud 1. langevarjurite diviisi visa vas
tupanu tõttu kokku. Diviisi rasket tõrjevõit
lust toetasid silmapaistvalt kolonelleitnant
Denzingerile ja kapten Lydeckele alluvad
«uurtükiväegrupid. Vaenlasel oli raskemaid
kaotusi.

Suurte sündmuste eelstaadium

Ülejäänud rindelt ei teatata erilistest

Sündmustest.

rinnetel, siis tuleb eriti rõhutada kolme
tõsiasja. Eelkõige, Suur-Saksatnaa ja
Jaapani sõjajõudude'kapatsiteet on saa
vutanud oma kõrgpunkti. Teiseks, vas
tane, paisates võitlusse kõik võimalikud
vahendid, on asjatult püüdnud paralü
seerida saksa ja jaapani sõjalisi jõude,
ning lõpuks, Saksamaa ja Jaapan ei ole
allunud survele egü enneaegselt välja
mänginud oma sõjatrumpe, milledel Jaa
pani sõjajuhtkonna käsutada tnndub ole
vat meresõja iselooni, kuna saksa sõja
jõududelt on eriti oodata üllatusi maa
ja õhusõjas.
Mõõduandvate ringkondade väljen
duste järgi ei ole võitluste käigul Euroo
pas ja Ida-Aasias otsustavat tähtsust
mitte teatud piirkondadel, meredel või
saartel, vaid sellel, kuidas käesolevas
sõjas otsustatakse viimane suur lahing.
Just sellest seisukohast, nii rõhutatak
se saksa sõjalistes ringkondades eriti,
on möödunud nädal mitmel korral näi
danud, et Euroopas ja Kaug-Idas lõpeb
suur ning otsustav lahing kord inglas
te ja ameeriklaste lüüasaamisega.
Mitmel korral on rõhutatud, et aeg
ei avalda mingil tingimusel Saksa ja
Jaapani sõjajõududele ebasoovitud ta
gajärgi, kuna mõlemad need suurriigid
ei ole sunnitud alustama aktiivseid ope
ratsioone. Sellevastu aga Inglismaal ja
Ükendriigel, kui nad ei soovi lühikese
aja jooksul sõda kaotada, oriti Euroopa
suhtes, ei ole neil teist pääseteed kui
alustada invasiooni.
Sellest seisukohast tuleb ka vaadel
da saksa juhtkonna korraldusi idarin
Uus Ungari peaminister Sztojay, kes se del. Nii on Saksa juhtkond just viima
nini oli saadikuks Berliinis. (Weltbild) sel nädalal kasutanud idas kaugelnäge-

Kuigi üldisest vaatekohast võitluste
käik idas tundub varju jätvat sõjalist
arengut niihästi Euroopa senistel kui ka
tulevastel lahinguväljadel, samuti ka
raskeid võitlusi Ida-Aasias, tuleb siiski
kujutada praeguse maailmasõja hiigelula
tust ning sõjalisi sündmusi jälgida laie
mast vaatekohast.
Möödunud nädala sõjaliste sündmus
te hinnangus on vägagi huvitavad saksa
mõõduandvamate sõjaliste ringkondade
väljendused, et olukord maailma kõigil
sõjatandreii just iriöödunud nädalal ilmu
tas teatud kõrgpingeiist arengut mitmes
määratud suunas.
Niihästi Euroopas kui ka Ida-Aasias
tulekahjudeks.
seisavad võitlused suurte sündmuste
Mõned Inglise häirelennukid lendasid
eelstaadiumis. Kui tähelepanelikult jäl
Me Lääne-Saksamaa piiri ümbruskonna.
24. märtsi varahommikul uputasid sõja gida olukorra arengut maailma kõigil
laevastiku julgestaslaevad Inglise kanalis
kaks Inglise Kiirpaati ja vigastasid veel
kaht niivõrd raskesti, et nende kaotusega

Itaalia ruumi kohal tulistati eile alla 12
vaenlase lennukit.
PBhja-A meeri ka pommitusüksused len
dasid 24. märtsil Reirfl-Maini piirkonna ko
bale ja heitsid pomme mitmele asulale, eri
ti Frankfurtile M. ä. Raskeimate tõrjetingi
muste juures hävitati üheksa vaenlase len
nukit.
Uuel terrorirünnakul Saksamaa pealin
nale Sõi vastu 25. märtsi oli Inglise terrori
lennukeil raskemaid kaotusi. Hävitati 112
neljamootorilist pemmitusiennukit. Mitmes
Berliini elamukvartaalis tekkisid tulekahjud
ja purustused. Elanikkonnal oli kaotusi.
Saksa raskevõitinslennukite tugevad ük
sused ründasid möödunud ööl jällegi Lon
donit. Kontsentreeritud rünnakul tekitati tu
gevaid plahvatusi ja suur hulk tulekahju
sid, mis juba rünnaku ajal laienesid suur

Ungari ametlik teataja avaldas lau
päeval valitsuse määruse, millega heideti
Ungari kodakondsusest välja Ungari saadik
Stokholmis, Ullein Reviczky, edasi Ungari
saadik Madridis Ämbri ja Ungari revisjoni
liige volinik Usenfis, Honti.
—EFE teatab Washingtonist, et USA vara
ameti teatel laetakse välja uus sõjalaen 16
miljardi dollari suuruses.
Mesilasperede arv Soomes ulatub
uuesti 10000-le.. 1942. a. talve pakasega oli
see arv vähenenud 4000-le.

Bhveitsi möödunudaastane riiklik aru
anne näitab 143,6 miljonit Bhveitsi franki
puudujääki, mis ületab eelarves ettenähtud
puudujäägi veelgi 44,8 miljoni frangi võrra.
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linnulennult. (Weltbild)
Uusi bolshevike roimi
Vaivara vallas seni küüditatud või mõrvatud ühtekokku vähimalt 20
inimest
Nagu ..Virumaa Teataja" kaastööline teatab

abikaasa ja kQlme lapse mõrvamine on

on bolševikud järjekordselt oma tapakirve ra aga temale hingeliselt avaldanud väga masen
huldanud süütute inimeste mõrvamisega Vai davat mõju.
vari vallas Soo asunduses. Mainitud külast
Mõrvatud perekonnapea Kübarsepp oli en
on bolševikud seni teadaolevail andmeil küü dine vabrikutööline, kes põdes tööõnnetusel
ditanud või mõrvanud ühtekokku vähimalt 20 saadud raskekujulist selgroovigastuse Hooli
inimest, nende seas enamikus naised ja alaea mata sellest oli ta oma vähese tööjõuga ja
lised lapsed. Pealeselle on nad põletanud koos abikaasaga rajanud Soo asundusse üsna
korraliku uüdistalu.
maju ja rüüstanud talusid.
Küüditatute edasise saatuse kohta puudu
Ülaltoodu on üks näide bolševistlike ..va
vad igasugused andmed.
bastajate" julmusest, sedakorda just tööliskihti
Mõrvamiste kohta on saadud lähemaid and kuulunud isiku ja selle naise ning kolme ala

meid Soo küla asundustalu pidaja Kübar
sepa. kohta, kes mõrvati koos oma kolme

ealise lapse kallal.

Usume, et see juhtum ei vaja enam min

väikese lapsega. Ainult Kübarsepa abikaasal geid kommentaare. Bolševike talitusviisi kõik
õnnestus surnut teeseldes metsikute mõrvarite jal, kuhu nad vaid vähekeseks sisse pääsevad,
käest eluga pääseda. Kohutavad läbielamused illustreerib kujukalt ülaltoodud sõnum.

Avastati enamlaste mõrvakelder
Laupäeval avastati Tallinnas uus enam välja mitte Pagari tänava poel olevate aste,
laste mõrvakelder Pikk tn. 57 majas, kus vaid kõrvalmaja hoovivärava kanda.
Üks arreteerituid, kellel õnnestas maha
enamlased enne Saksa vägede Tallinna saa
bumist on tapnud arreteerituid.
laskmisest pääseda jutustab, et kuigi tema
Keldri muldpõranda ait leiti luukere, le NKVD majast väljaviimisel pandi kott
mille pealuus kuklas on revolvrilasu auk. pähe, nägi ta siiski, et teda viidi Pagari tn.,
ERÜ ära viidute otsimise ja tagasitoomise endisest .sõjaministeeriumi hoonest välja
osakonna ZGV-i esindajate poolt tehti kind Pikale tänavale kõrvalmaja hoovi kaudu.
Teatavasti tavatses NKVD mõrvata oma
laks, et mõrvatu on Valdnr Hendriku p.
Matt, sünd. 2. novembril 1907. a.
ohvreid samas hoones, kus asus NKVD tri
Laibale satuti täiesti juhuslikult. Pikk bunal, et surmalemääratute veoga mitte
tn. 57 hoovil asuva vana kivimaja all võl elanikkonnas tähelepana äratada.
vitud keldris teostatakse praegu puhastus
Kuna Pikk 57 hoovimaja all on rohkesti
ja korrastustöid.
keldreid, mida NKVD kasutas arreteeritute
Ühes rohkearvulistest keldri tast leiti kinnipidamiseks, siis on tõenäoline, et sealt
muldpõranda seest ainult paarikümne senti avastatakse veelgi uusi enamlaste mõrva
meetri paksuse mnilakatte alt inimese luu ohvreid.
kere. Riided on sedavõrd kõdunenud, et
nende värvi ei ole võimalik kindlaks teha.
Balkanil kommunistlikkudel
Hästi säilinud aga on kingad ja püksirihm.
jõukudel
taas raskeid kaotusi
Riietejäänuste hulgas leidus üks võrdlemisi
hästisäilinud dokument Valdur Hendriku p.
Berliinist, 25. 3. (DNB). Kommunist
likkude jõukude kaotused Baikani loodeosas
Mutti nimele.
Sellenimeline isik elas Tallinnas S.-Kloost olid ka viimastel nädalatel tunduvad. Ühes
ri tn. 14—1. Enne enamlaste võimuhaara viimases lahingus ühe armee piirkonnas
mist 21. juunil 1940 oli ta õpetajaks. Enam kaotasid bandiidid enam kni 480 surnut, 94
laste ajal oli Valdnr Matt algul raamatupi vangi, samuti ka arvukalt relvi ja laskemoo
daja ja siis tööline Raudsepp-Rudsoni maal na. Muhameedlaste 88-vabatahtlikkude poolt
ritöödel.
hiljuti Kirde Bosnias teostatud puhastasakt
Valdur Mutt arreteeriti NKVD poolt 26. siooni puhul kaotasid kommunistid üle 340
augustil 1941. a. Raadsepp-Rudsoni maalri surnu. Bolševikud bandiidid, millised neil
tööde juurest ja jäi sellest ajast peale Kadu päevil ründasid Loode-Montenegros Priboj
nuks.
linna, tõrjuti saksa üksuste poolt veriselt
Leitud luukere ülevaatusel selgus, et tagasi, jättes lahinguväljale 59 surnut.
enamliku terrori ohver on mõrvatud revolv
Teise ..Singapuri" eel?
rilasuga kuklasse, nagu kõik teisedki NKVD
poolt mõrvatud isikud. Luukere ühe sõrme
Stokholmist, 25. 3 (DNB}. Üks kommen
luu ümber leidus knldlaulatussõrraps. Sel taator kardab, et anglo-araeeriklastel seisab
lest võib järeldada, et mõrvamine toimus eel teine „Singapuri"-lugu. Ta lisab, et
suure rutuga, otse enne enamlaste põgene jaapanlaste pealetung on kardetavam kat
mist Saksa vägede tuleku eel, sest tavaliselt üldiselt arvatakse ja vihjab sellele, et Ipha
röövisid enamlased ema ohvritelt mõrvami llst lähtuv rünnak ohustaks laial rindel ang
se puhul kiik väärtehted ja kaasasolevad lo ameeriklaste ühendusteid, muutes kasu
tarbeasjad.
tuks ka uue Hiinasse viiva maantee.
Valdur Muti luukere leiukohast mulla
seest tuli välja veel üks saabas, seepärast Neljapäeval esmaabikursuste
võib arvata, et keldris leidub veelgi teiste
lõpetajate katsed Paides
NKVD mõrvaohvrite jäänuseid. Kaevamised
jätkuvad.
Ühenduses fisja Järva noorte maleva
Pikas tänavas majas nr. 57 oli enamlaste poolt korraldatud esmaabi kursuste lõppe
misega palutakse meid teatada, et toimunud
ajal korteris üks NKVD valveväeosi.
Maja on hoovi kaudu ühenduses kõrval kursustest osavõtnuile korraldatakse vasta
vad katsed eeloleval neljapäeval kell 14.00
majaga, kus enamlaste ajal asus NKVD.
Arreteerituid ja mahalaskmisele viida Järva noorte maleva staabi ruumes Paides,
va! dei toonud enamlased NKVD majast Pikk tän. 47, millest palatakse kõiki kursan
te osa võtta.

likke strateegilisi võtteid, mis on nõud
nud ja nõuab veol küll saksa üksustelt
hiiglaslikku jõudu ja pingutusi, kuid,
nagu seda näitavad sündmused, on see
strateegia suntnud täita kõik loodetud
nõuanded.
Idarindel luuakse praegu eeltingimu
si suureks lahinguks läänes ja ühtlasi
saksa ofensiivi aktiivsuse uuendamiseks.
<LD).

Rindepakid toodagu kiiresti
ära
Kõike organisatsioone, asutisi ja eraisi
kuid, kes valmistasid eelolevaiks kevad

pühiks riudeeõdureile pakke, palutakse need

hiljemalt 29. skp. ära tuua kas ERÜ Järva
Ringkonuaameti Paide büroosse Paide, Turg
10 või ERÜ Järva Ringkonnaametisse Tapal,
Esplanaadi 2. Muide olgu siinkohal tähenda
tud, et seekord ERÜ kaudu rindevõitlejaile
isiklikke pakke edasisaatmiseks vastu ei
võeta.

Kapten Soodeni pataljon võitlustes

Kuulumine Euroopasse

Eesti pole unustanud seda aastasadu tagasi juba kerkinud hädaohte
Idast, mis on saanud surmaohuks kogu Ohtu-Euroopale
SS PK. Eesti teab, rais teda Idast küllalt tugevaks kujuneda, et «ma
Kokku on pataljonile annetatud 7 esimese ja 73 teise klassi Raudristi
ähvardab. Eestiastej&pas on võimatu röövplaane täide viia.
Kui oktoobri lõpus 1939. aastal
Koos major Rebase pataljoniga püsis lepandavat edu saavutanud ja nii pikal, hä ilmutada ja arendada bolshevismi. See vastavalt pealesurutud lepingutega mars
Kapten Soodeni pataljoni võitlaste-teed
kroonivad üle kahe aasta kestnnd võitlused rasketes tõrjevõitlustes ka kapten Soodeni daohtlikul rindel absoluutselt kindla ja raudse väike ja vapper maa on küllalt tunda
idas. Volhovi põhjatud soed ja metsapad pataljon. Pataljon 659 kapten Soodeni jah müüri idast ründava vaenlase vastu moo saanud seda Idast pärinevat grimassi sis sisse 25.000 enamlaste sõdurit, et
rikud on lahingupaikadeks, kas kapten Soo timisel oli kaua rakendatud Volhovi rindel dustanud.
täis õelust ja valet. Ta mäletab veel võtta enda alla nn. toetuspunkte",
Möödunud nädalate), kui põbjaarmee rinne
deni pataljoni mehed on annud valusaid ning tegi kaasa rasked tõrjevõitiosed Il
tekkisid eestlastel juba mitted, kuidas
hoope bolševikkndele. Edasi on kannud pa meni ja Novgorodi juures. Et pataljon neis arvuliselt suures ülekaalus oleva vaenlase tsarismi aegu, ta on näinud Ida püü
taljoni lahingu tee piiramisrindele, kus tal võitlustes on eestlastele omase väärikusega ees võideldes tagasi tõmbuma pidi, on pa deid, kui pärast esimest Maailmasõda jälle sellest vabaneda, kuid nad hoidu
ves ja pakases tõrjutud Nõukogude mass võidelnud, annab tunnistust ühe armeekor taljon oma vahva ülemaga eesotsas kordu bolshevism oma võimupiire sellele maa sid distsiplineeritult tagasi, nad jäid
rünnakuid. Edasi Ilmeni järve ääres, Vol puse komaudeeriva kindrali kiri, mille ta valt tirjevõitluste tulipunktis rasketes tin le püüdis laiendada. Eesti ei tunne lootma enamlaste sõnale.
hovi sillapeal, Novgorodi ümbruses kõik on läkitanud pataljoni ülemale kapten Soo gimustes, samuti pärast eriti pingutavaid enamlasi mitte raamatute ja ajakirjan
See oli viimne kord, millal Eesti
jal on löödud raskeid lahinguid nõukogude denile, pataljoni lahkumise puhni nimetatud rünnakuid kõigutamatult rünuakuil ja kait
sõjaväe massidega.
armeekorpuse koosseisust Komandeeriv ses ennast paljukordselt vääristanud. Patal duse kaudu. Tema kõrvades kumise püüdis pidada lepingut bolshevikega,
Meeste vaprust ja võitlusvaimu on hin kindral kirjutab:
jon on soodes ja metsades oma kodumaast vad veel püssipaugud, mille all lange lootes viimset korda leida nendes kor
natud hulgaliste Raudristide annetamisega.
Eesti Pataljon 659 ülemale härra kap kaugel idapool võideldes otsustavalt kaasa sid tema naised ja mehed, tema silma ralikku lepingukaaslast. Kuid jälle nä
Hiljuti toimus pataljonis järjekordne Raud ten Soodenile:
aidanud, vaenlasele iga päev raskeid vas de ees on veel pilt sellest metsikusest, gi Eesti, et läbikäimine enamlastega
ristide annetamine, mispuhul anti 1. klassi
„SeJJeI päeval, mil Eesti Pataljon 659, tulööke annud ja nõukogude masside peale mis tõi juuni keskpaik 1940. aastal. nõuab verd, sest tema püüdeks on vaid
Randristid järgmistele vahvatele võitlejatele milline koos Eesti Pataljoniga 658 kõige tungi ikka jälle pidurdanud. Avaldan ras
ülemleitnant Ants Hansole, leitnant Raol kauemini armeekorpuse koosseisus Vol ketes võitlustes paljukordselt tunnustatud
Eesti pole unustanud seda aastasa teisi rahvaid oma alla haarata ja neid
Jüriadole, allohvitser Arnik Puhangule, all hovi ääres võitles, minu alluvusest lah kapten Soodenile ja tema eeskujulikult vah du tagasi juba kerkinud hädaohtu Idast, väärtusetuiks teha.
ohvitser Ülo Tamrele ja kapral Karl lindile. kub, on minul eriline soov selle pataljoni vatele meestele oma erilist tänu ja kõrge mis on saanud surmaohuks kogu õhtuJuuni keskel 1940 leidsid enamla
Kokku on pataljonile annetatud 7 esimese saavutusi esile tõsta.
mat tunnustust. Soovin neile kõigile edas
sed
naeruväärse ettekäände, et Baiti
Euroopale.
klaasi ja 73 teise klassi Raudristi. Kapten
Eesti Pataljon 659 vabatahtlikud oma pidiseks pidevat sõduriinne ja tervelt taga
Sooden ise on I kl. Raudristi kavaler.
Karmideks ja veristeks võitlusteks riigid ähvardavad Nõukogude-Liitu ja
ülema härra kapten Soodeni juhtimisel on sipöördumist bolševismist jäädavalt vabasta
Allpool mõningad episoodid kapten Soo kuid kestnud tõrjevõitlusis põhjalõigu kirde tud Eestisse."
tõusis Eesti üles, et võidelda parast marssisid nõnda nendesse riikidesse.
doni pataljoni lahingutest.
HERZOG,
rindel lume ja külma, pori ja kuumuse mõ
tsarismi kokkuvarisemist bolßhevisnii See ei olnud mingi „ valitsemine" vaid
Suurtükiväe Kindral
jul tekkinud rasketes olukordades eriti tähevastu, mis tollal polnud veel suutnud brutaalne hirmuvalitsus, mis nüüd al
Märatse» ja tuiskas. Tuul ulas ja vilis
tas kui metsaline. Pataljon oli juba palja
gas. Moonakese-kultuur asendas kõrge
päevi viibinud rasketes rünnakutes ja tõr
mat kultuuri.
va
oli
kuulipildujate
ja
laskemoona
kand
ku
jalg.
Eestlaste
relvad
olid
rääkinud
kär
jevõitlustes. Väsimus kippus võtma võimust misega.
Lühikese ajaga oli tõusev naa kis
ni ja otsustavat keelt.
ning külm, neetud külm puges riiete vahelt
Uutel positsioonidel. Tõrjevöitlustes. Oli
tud jälle hukatuse äärele. Lühikese aja
Juba tantsisid kuulid metsas ja võsasti
sisse ning pani ihu lõdisema. Positsioonil
oli tühi heinaküün. Selles kktsus osa mehi kus hullumeelset tantsu. Vaenlane tulistas andmeid, et boJshevikod kavatsevad rünnata
ga ruineeriti majanduselu, mõrvati küm
leida tuulevarju tormi ja tuule eest, kana raske-kuulipildujatest maruliselt. Ettevaat kapten Soodeni pataljoni lõiku.
neid tuhandeid või küüditati nad ida
Ühel
hommikul,
umbes
kella
nelja
ajal,
likult
ent
järjekindlalt
liikus
pataljon
oma
teised olid väljas valvel. Vaenlane võis ju
märkas
vahipost
enese
vaateulatuses
boi
steppidele. Kuid nende püüded ei olnud
eesmärgile.
Sakslastest
relva
kaaslaste
rõõm
iga hetk rünnata. Püssid pigistatud kramp
veel nende arvudga piiratud. Kas ei
likult peosse, granaadid vöö vabel, katsusid oli suur, kui kobale saabus abiks eestlaste shevikke. Ta alarmeeris kiirest! kuulipilduja
grupi. Lasti õhku rakett, mille valgusel
mehed tukkuda, et samast juba astuda väl pataljon.
oodanud 750.000 eestlast Siberisse küü
Siis see algas , . . Kapten Soodeni pa nähti üht vastase piilurit jooksmas. Valges
ja tuisu ja tormi kätte vahetama välja
ditamist? See on 64% kogu rahvast.
teisi.
taljoni poiste relvad hakkasid külima surma kitlis piilur lidus bolshevike positsioonide
poole.
Talle
avati
tuli.
Siis
valitses
jällegi
60.500 kadusid laiadele Ida lagendikele,
Oodati pataljoni väljavahetust. Saabuski ja hukatust bolshevike seas. Eriti tõhusat
väljavahetus. Meeste nägude üle laius rõõm tööd tegi pataljoni parem tiib, kes vbttis frondijoonel rahu.
keegi ei tea, kuhu. Kakstuhat eestlast
nüüd saab kord ka pnhatai Kiirmarsil vaenlase flankeeriva tule alla.
Umbes kolmveerand tundi hiljem alar
langes mõrvarite käe läbi. Nende seas
Bolshevikud avaldasid tugevat vastupanu, meeris jällegi sama pest. Ta oli kuulnud
tõtati külmanud jõe kuhugile külla, kas
lapsi, naisi ja rauku. 40% eesti kari
olid ruumid soojaks köetud. Põrandal mee ent üha tugevamaks muutus eestlaste surve. kusagil , ees kahtlast vee sulinat, nagu tul
loomadest
hävitati, 6000 talu põletati
litasid õled . . . Vastu hommikut jõuti ko Lakkamatult töötasid relvad ja samm sam nuks keegi kraavist läbi. Lasti jällegi ra
tuhaks, 90% jõuvankritest ja 95%
hale. Keerati küljeli Õlgedele ning norsati mu haaval läheneti vaenlasele.
kett, kaid midagi kahtlast ei märgatud.
samast väsinud sõjamehe und.
Ning siis . . . bolshevikud põgenesid.
Kompaniiülem uuris isiklikult rindelõiku,
veerevast koosseisust raudteel hävitati
Olles saanud niiviisi pool või kolmvee Jooksid karjadena üle lageda välja. Vähestel kus oli kuuldud kahtlast häält. Lasti taas
või rööviti. Talupoja elu desorganisee
rand tundi pikutada, saabus äkki korraldus: õnnestus end päästa. Eestlaste tabav tuli niitis uus rakett õhku ning selle valgusel i fihti,
Valmis panna! Autodele!
põgenevaid bolshevikke ning neid jäi hul kuis vaenlane massidena tuli peale naaber
armsad sõbrad, uskuge, riti uute võtetega täielikult.
Haarati relvad, kibedasti kiiresti peoga gana lahinguväljale lamama. Peagi oli vaen rühma positsioonidele, milline moodustas usaldage ja lootke ! Meie näitame teile tee,
Elamiseks hädavajalike tarvete hin
üle silmade ja juba läks lahti sõit. Vaenla lase sissemurre likvideeritud ning endised väikese kaare tahapoole. Kiiresti alarmeeri mis annab teile lõpuks puhkust, vaikust ja nad aina tõusid, kuni neid ei suudetud
ne oli sooritanud kusagil sissemurde. Tuli positsioonid tagasi võidetud. Sõjasaagiks ti kogu kompanii ning kogu tuiejõud koon rahu !*
enam osta. Bolshevike kaitse all tulid
asuda kiiresti vasturünnakule enne kui saadi hulgaliselt püstolkuulipildujaid, raske dati ründavate bolshevikkude peale. Sealt
vaenlane jõuab kaugemale edasi tungida.
juudid ja hävitasid majanduselu täie
miinipildujaid ja hulgaliselt teisi relvi. Pal poolt kuuldi venekeelseid käsklusi ning
Tuld!! kajas järgmine käsklus.
likult.
Olles paar-kolm kilomeetrit sõitnud, tul jud bolshevikud olid langenud laskemoona mingit signaali. Bolshevikel õnnestus sisse
Vaenlasele koondati kahe kompanii tu
di autodelt maha, täiendati laskemoona ta tassimisel. Lamasid lahinguvälja], rasked murre naaberrühma positsioonidesse, kuna letugevus. Kiiresti viskusid bolshevikud
Need on arvud ja, andmed, mis kõ
gavarasid ja lahingkorras hakkas pataljon miinid seotud nööriga kokku ning visatud nende kohutavale ülekaalule ei suudetud kraavi-lohku, lumehangedesse jar põõsastes
nelevad
ise kõige paremini oma eest.
liikuma vaenlasele vastu. Sadas tugevat lu üle õla. Ent need miinid ei pääsenud kuna momendil piiri panna.
se. Eestlaste relvad niitsid armutult nende
Nende taga seisab tuhandete ja kümne
melörtsi ja sageli ulatas vesi põlvini. Tee gi vaenlase miinipiiduiaisse, samuti kui ei
Kindlalt ja rahulikult tõmbuti veidi ta hulgas.
viis läbi metserägastikust, kus küllaltki vae- astunud enam edasi nende kandja-bolshevi- gasi, kusjuures vaenlane katsus taganemis
Kiiresti rünnati segadusse löödud bolše tuhandete inimsaatus. Kuid eestlased
operatsiooni segada raske-kuulipilduja ma vikke, kus võeti üle 30 vangi ning üle 80 ei alistunud siiski, kõige selle raskuse
rutulega. Uutel positsioonidel täiendati laiba jäi pataljoni lõigu ette lamama. Patal kiuste. Võitlus Euroopa ja Aasia piiril
laskemoona tagavarasid ja nüüd võis boi joni oma kaotused olid vaid üksikud kerge oli nad muutnud kivikõvaks, kohtami
malt haavatud.
shevikega uuesti minna jõukatsumiseks.
Külm oli endiselt. Kiirest meisterdasid
Vangide ülekuulamisel selgus, et nad olid ne bolshevikega kutsus nad üles võit
poisid lumest koopad, kus võis varju leida viimased riismed kahest kõvendatud patal luseks. Eestlastele pole valida lepingu
külma eest. Sest rõskus ja niiskus puges jonist, kes varahommikul ründasid kapten te vahel, tal on jäänud ainult üks: vä
kontidesse, tinaraske väsimus vaevas liik Soodeni pataljoni seisukohti. Suurtest hom givald vägivalla vastu.
meid. Samal ajal saksa patareid avasid mikul tekitatud kaotustest ja patareide ko
Koondunud väikestesse gruppidesse
vaenlasele marutule. Siis nähti eelolevast gulaskudest olid nad nii segadusse viidud,
metsast välja jooksmas hulgaliselt *mehi. et pidasid eestlasi omadeks.
«metsavendadeks" nimetasid nad
Transporteerides vange tahapoole, tabas
Mehed vehklesid rõõmsalt kätega ja hak
ennast
algas võitlus saksa-nõukogu
kasid mööda kraavi kallast lähenema pa mitut neist veel bolševike oma raske-kuuli de vahelise
sõja puhkedes, andes va
taljoni seisukohtade poole. Kuna tormas piiduja tuli.
ning raevutses, polnud hetkel võimalik sel
Päris häbi ja rumal sõdida niisuguste lusaid rusikahoope enamlaste kõige
geks teha, olid tulijad omad või bolshe näruste ja kurnatud meestega! ütlesid poi tundlikemaisse kohtadesse. Nemad olid
vikud.
sid kui heiteid pilgu üle bolshevike riide
Hiirvaikselt oodati tulijate lähenemist. räbalate ja nende vaevatud nägudele, milles esimesed, kes pärast saksa sõjaväe
sissemarss! haarasid relvade järele, et
Need tülid jookstes ja seletades üha lähe peegeldus väsimus, hirm ja metsikus.
male. Umbes saja meetri kaugusele jõud
Järgmistel päevadel seisis pataljon jälle astuda relva 88 ridadesse. Esimene
gi uutes võitlustes.
nud, avastati pataljoni lõigu keskkoht.
eestlaste pataljon kandis oma kuulsa
Bolshevikud!
A. M
Uks eesti idapataljone oma aastapäeval j 8
piirilinna Narva nime, kes seisab Eu
roopa eelpostina vastu Idale, Ivangoro
na, mis üha plastilisemalt välja ulatub ja vates leekides ja mis püüab üha raskemini õieti oli esile kerkinud, öö koletis. Öine ja dile.
Surm põleval
hoitavat Do 217 paremale kallutada. Rusi hilennuk 1
viimaks paistab laiana vastu Do 217-le.
Raskeis ja karmides võitlustes on
Jälle tormab ta mööda, kolmandat kor see pataljon, nagu hiljem loodud eesti
Lennukijuhi nägu kaob varju, milles kad haaravad tüüri peagu karmilt ja valuli
da
.
.
.
seisavad neil. Igaüks tunneb jälle, mida ta selt. Ma pean hoidma kurssi, mõtleb ta ise
Lühikeseks ajaks on noor lennukijuhi vabatahtlike brigaadki, kirjutanud uh
juba nii sageli on tunnud: peagu ebatõeli endas, muidu ei suuda ma seda. „Ranniku
kandepinnal
sena tundutakse endale ise teised varjas ui ei jõua ma siiski enam. Või siiski ? Haa kui halvatud. Ta mõtleb jälle surmatõrviku keimad leheküljed eesti ajaloos uue
merdades lööb veri tema oimudel, higi sei tele, mis sööbuvad üha sügavamale pinda. Eureopa loomiseks.
on lähemal kui ollakse endale ise . . .
Noor leitnant Viinist tõstab Do 217 kõr sab niiskena ja külmana laubal, silmakoo Neljas ja viies kord lendab mööda öise ja
Sõjakirjasaatja Richard Wolf gemale.
Nüüd tõuseb kogu rahvas üles. Sel
Värisedes pendeldavad vosvoriseeri pad valutavad. Ent ta ei anna järele endale hilennuki skeemitaoline vari. Ent miks ta
lele
soome-ugri verest põlveneval rah
kamraadidele. „Meie peame kokku jää ei tulista ? Mis takistab inglasi tulista
PK. Undavate, laulvate mootoritega mü tud osutid rohelisena säravatel osa joontel ega
mast
ükskõik
!
Veel
kuuendat,
seitsmen
ma,
kui
me
olefne
välja
laskunud,
meie
ei
val,
kelles on nii palju põhjamaist, on
ja
kõrgusemõõtja
lugejal
sinna
ning
siia:
diseb „Do 217" Inglise ranniku poole. Kuu,
. . . 1800 . . . 2000 . . . 8500 . . . 3000 . . . või lahku minna ja üksikult ujuma jääda. dat ja kaheksandat librda lendab ta mööda, selge, et ta oma jõud rakendab kõik.
mille vahepeal tume pilverfingas katab, ka 1500
Pääsmine on tõenäolisem, kui me üksteise siis loobub ta, kaob öhe sama kui et saavutada endale enesemääramise
nt ta jälle kerkib sinisametise tähistaeva 3200 . ..
ta tuli . . .
jääma . . ." mõtleb ta edasi.
Veel veerand tundi, siis on nad eesmär le lähedale
koplile, seisab kitsa sirbina öös. All helgib
Seda kõike tõotab ta oma meeskonnale
Kõik neli hingavad kergendatult. Do 217 õigust.
tumedana ja ähvardavana vesi; meri, mis gil. Seal kõlab järsku pardatelefonist hääli:
Eesti rahvale on üldmobilisatsioon,
selge
häälega,
mis
talle
sel
silmapilgul
kõ
oleks
öisele jahilennukile langenud saagiks
„öö
jahilennukid
vasakul
1"
Samal
silmapil
asub nagu röövloom luurel. . .
Mõne minuti eest toimus start mandrilt. gul joba tõmbab lennukijuhi Do 217 ümber, lab vähe võõralt. Ja nad määravad täpselt nagu haavatud metsloom salakütile. Sest endastmõistetav, see on lahendus kõigi
oma tegutsemise, kui peaks toimu nagu vrakk merel nii ujus ju lennuk õhus
Rahulik ja mõõdukalt istub lennuki juht et ta pääseks järsul kurvil tulerahest, mis kindlaks
le, mis neil südames juba ammu or
allalaskumirie.
võimetuna igasuguseks tõrjeliikumiseks!
tüüril. Tumeblondid juuksed, mis tavaliselt temale sajab. Oks tõuge, teine ! Tabamus! ma Kas
olnud.
nad
peavad
nüüd
välja
laskuma
või
Nüüd
on
aga
nii,
nagu
oleks
surm
koos
kergete lokkidena varjatavad alla 20-aastase Ent ühelgi neljast ei oie aega mõtelda sel
kadunud öhe ning seega need
SS-sõjakirjasaatja Hanns Keller.
leitnandi pehmeid näojooni, katab täielikult lele, sest juba jälle hüüab telegrafist: „Öi mitte ? See on küsimus, mida lennuki inglastega
vabastanud lõplikult oma haardest: tuli
lenduri müts, mille all noor nägu näib tõsi sed jahilennukid!" Seekord paremalt. Nii juht ikka jälle endale esitab. Mootor põleb neli
ikka veel ... Iga silmapilk võib bensiini muutub nõrgemaks, leegid hääbuvad, muutu
semana ja mehelikumana, kui see muidu siis jälle teostada järsk kurv ! Ent mis see anum
lennata õhku. Leitnant neelab ikka vad väiksemaks ja muutuvad hõõgumiseks . .
on ? Lennuk ei kuula enam sõna ! Põiktüür
välimütsi all mõjub.
Rõõm lämmatab neid, noori, kes tund
kuivanud keelelt ebameeldivat maitset
Ta ei ole veel kaua raskete võitlusien on rikis ! See on kiiremini mõeldud kui on jälle
vaatasid silma surmale, rõõm oma
nukite rühma juures, mis poolteist aastat tulerünnakud, mis nüüd jälle tulevad Saksa läbi sama kuiva kõri alla. Nüüd on kõik lä aega
elust ja noorusest. Seal all asub rannik.
on rakendatud võitlusse Briti saare vastu, lennukile. Pardamehaanik ja telegrafist tu bi ! Lõplikult!
Leegid haaravad nüüd ka parema pinna, See tähendab : maa, stardisadam, kamraadid !
Ta on seni oma meeskonnaga teostanud listavad nii kuidas torud annavad. Siis on
Lennuki juht libiseb tagasi oma isteko
haaravad ahnelt uue pala järele, seisavad
„ainult" kuus rünnakut Inglismaale. Ent kõik möödas, kadunud öhe . . .
hale. Välja laskuma peavad nad vaevalt
Seal teatab telegrafist: „Parem mootor õhus nagu väikesed tõrvikud .. .
selles võitluses loeb iga üksik panus kahe
„Nagu surmatõrvikud . . ." mõtleb lennu veel . . .
kordselt ja iga kogemus kolmekordselt. põleb I" Ainult silmapilguks ähvardab kõi
Särades nagu kirjuit sillardavad helbed,
kijuht.
Siis aga raputab ta endast need mõt
gil
veri
seisma
jääda.
On
see
lõpp
?
Lennu
Sest inglaste tõrje on karm, visa ja vihane.
langevad märksignaali tähed maapinnale,
Kuna helgiheitjad oma koletuslike kahva kijuht on ainult 20 aastat vana. Ka tema ted, võtab end kokku ja käsib teist korda tõusevad
uuesti üles, tõusevad üles ja kao
tute või kahvatusiniste kiirtega otsivad tae unustab hingamise sekundi murdosaks. Ta poole tunni jooksul: .Valmis seada välja
vad. Ja sealvahel väriseb üha jälle puna
val kohalelendavaid lennukeid, tõusevad on veel nii noor: Viin, Stephani doom, Barg laskumiseks 1"
Alles pool tundi lendab nende kõrval sena valguskuul öö sametpadja kohal, pu
üles tulesambad, nagu avaneks põrgu ise theater . . . Siis hingab ta sügavalt. Ärritus
ning tahaks kõik kiskuda oma surmavasse on kadunud, ta valitseb end täiesti. On surm, mis arvab neid juba oma püünises nasena ja abipaluvana : Meie oleme hädas . .!
Jälle tulistavad nad märksignaali ja jälle
rüppe. Kerged õhutõrjekahurid saadavad veel ainult sõdur, ohvitser. Suur, raudne olevat, alles pool taudi ? See ei ole igavik.
Selle jooksul kadus kõik, mis kord oli nen punaseid valguskuule. Sest õhutõrje seisab
oma tulelöökide pärliridasid öisesse taevas rahu valitseb teda ...
Mõtted jooksevad üksteise järele, ent de elu: vanematemaja, õed-vennad, pruut, läänes postil. Ta peab tundma neid nelja
se, millele raske õhutõrje asetab ühe tume
da pleki teise järele. Öised jahil ennak id nad ei kõiguta selle 20-aastase mõõdukat kamraadid! Alles pool tundi ? Ent käsku kamraadidena!
Nad ei tea kus nad asuvad. Seal särab
sööstuvad läbi Õhu, et oma torudest välja rahu. Sel ajal kui pommid hädaheites alla väljalaskumiseks ei anna leitnant veel ikka.
paisata lasud, ja ikka jälle uuesti esile ker langevad, surutakse lennuk kiiresti allapoo Tal ei ole enam tundeid, on rahulik, jää neile korraga kõrval all üks plats: stardi
mis neile saadab vastu kogu oma
kida. Igal rünnakul Inglise saarele annab le. Võppudes ja värisedes näitab kõrguse külm. »Veel 25 minutit. . . veel 20 minu sadam,
tulesid nagu valgustavaid pärlikette! Nad
surm tuhandekordsel kujul noorele elule mõõtja osut kiiresti vahelduvaid arve : 3000... tit ... Ta on lahkunud juhikohalt, jalad ei on
päästetud, kui maandumine õnnestub I
tegele enam kõrvaltüüriga, ta kükitab oma
vürflimängu kätte: Võta ! Me tahame näha, 2000. . . 1400 . . . 1000 . ..
kes võidab!
„ Valmistuda väljalaskumiseka !" käseb istekoha paremal teel ja lendab ainult veel Lennukijuht lendab ringi, teeb kurvi, asub
Tõuge, nõksak— rattad veere
See tähendab: Stardisilmapilgust kuni lennukijuhi. Tema hääl on selge ja rahulik. kursitüüriga. Iga silmapilk valmis käsu jä maanduma.
veerevad aeglaselt, lennuk libiseb üle
maandumiseni tuleb olla valvel. Lakkama-, Nad on mere kohal, 270—300 kilomeetrit rele ise välja laskuma, ent samuti kindlalt vad,
otsustanud lennata nii kaua kui võimalik. maa . . ,
tult puurib neli silmapaari öhe. Tumedate eemal rannast!
Veel ei suuda nad õnnest, et nad nii lä
.Veel 15 minutit. . . veel 10 minutit..."
„Me
langeme
nii
siis
vette
..
mõtleb
ribadena lendavad mööda pilved, milledest
Sialini talveofensiiv
teised mõõda purjetavad, heledasti helkides leitnant, ja talle näib, nagu ei läheks see
Iga minut, kus nad rannikule üha lähe hedalt surmale veel ometi on tagasi antud
naga valged padjad. Ja jälle tumedad ribad kõik talle sugugi korda, nagu peaks ta ai male tulevad, näib neile muutuvat pikemaks elule, haarata sõnades kõike seda, mis neid * ... ja nii loen ma «ma päevakäsu nr.
ja valged pilved. Ja kuu kaob ning tuleb nult kolme kaaslase eest hoolitsema. „Saata ja pikemaks. Kas tabab neetud osut kellal kõiki liigutab. Nii suruvad nad üksteisel 218134: Annetan teile „Euroopa vadast»ainult käsi kindlalt ja soojalt, ent igas
uuesti. Nende helja ümber valitseb üksin välja SOS ja anda teada asukoht I'4 käsib ta. jääda täiesti seisma . . . ?
ja tänan teid kõigi tööta
„Veel viis minutit. .." Ärevalt tõuseb surves on kirglik tunnustus elule, ilusale, miearnaee" tiitli
dus, kes nad siin ülal on jäetud ainult en Ja juba lööb telegrafist klahvidele, ... kuid
jate nimel . .
säravale,
ihaldatavale
elule,
mida
nad
oma
da ja oma Do 217 hooleks.
ma pean nad viima rannikule nii lähedale rõõm neis kõrgele, veel viis minutit, siis nooruses kahekordselt kuumalt armastavad
Kus südamed löövad kiiremini ja moo* kui võimalik, mõtleb lennukijuhi edasi. Ja on nad maa kohal!
Ent seal sööstab neist midagi mürisedes, ja mida nad iga lennuga Inglismaale sama
torid undavad valjumini, kui selgesti ta rakendab kogu oma noere keha jõu ja
JÄRVA TEATAJA Nr. 38.
tuntavalt pimedusest kerkib esile saare tahte tumeda võimu vastu, mis haarab nen kohisedes, unnates mööda. Midagi tumedat, kirglikult on valmis andma oma rahvale.
rannikumeri? Algul hallvalge kitsa joone- de elu järele, hüpleb helekollastes, neela- mis juba jälle on kadunud, enne kui ta
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Volhovi põhjatud sood ja metsapadrikud on lahingupaikadeks, kus kapten Soodeni pataljoni mehed on
t annud valusaid hoope bolshevikkudele

Põllupidajad võivad evakueerituile
saadusi vahetult müüa

Pimendamata aknad viivad vanglasse
Harju-Järva abiprefekt mSSras karistusi pimendamiseeskirjade
mittetSitjaile
Vaatamata sellele, et vastavate võimude
Nii karistas Harjn-Järva abiprefekt oma
peolt korduvalt on kodanike tähelepanu ju otsusega Paides, Veski tän. nr. 4-a elutse
hitud pimendamise kehta antud eeskirjade vat Helmi Rajamaad viiepäevase van
ja korralduste täpsele täitmisele niug kõigil gistusega, katkestades temal ühtlasi elektri
selge peaks olema, et praegu, mil õhuoht voolu kaheks nädalaks. Samuti karistati
püsib, iga pimendamata või puudulikult pi Paides, Tallinna tän. nr. 37 elutsevat Henri
mendatud aken moodustab raske kuriteo ette K i v i 1 o d viiepäevase vangistusega ning
kaaskodanike vastu, leidub mitmeid vastu kahe nädalalise elektrivoolu katkestamisega.
tustundetuid isikuid, kes kas hoolimatusest Lisaks eelnimetatud isikuile karistas Harjuvõi liigsest ükskõiksusest siiski pimenda Järva abiprefekt veel Türil, Vilde tän. nr. 1
mise kohta kehtestatud eeskirju ei täida. elutsevat August Uut a r i viieteistkümne
Nende isikute korralekutsumiseks on polit päevase vangistusega ning kuuajalise elektri
seivõimud rakendanud karmid karistused, voolu katkestamisega.
millised ei piirdu üksnes elektrivöolu kat
Siinkohal olgu jahitud veel kõigi koda
kestamisega, vaid lisaks sellele määratakse nike tähelepanu sellele, et pimendamise
ka vangistuskariatusi. Ühenduses neil päe kohta antud korraldusi tuleb kõigil täita
vil Paides ja Türil teostatud pimendamis äärmise täpsusega, kusjuures iga kodanik
kontrolliga esines juhtumeid, kus kodanikud seisku ise selle eest valvel, et mitte üksnes
pimendamise kohta antud eeskirju polnud tema, vaid ka naabri ja lühema ümbruse
täitnud. Sellest tingituna alustati nimeta aknad olgu pimendatud selle sõna tõsise
tud isikute vastutusele võtmiseks juurdlust, mas mõttes.
mille tulemusena neid ka vastavalt karistati.
Eeltööd noorte siirdumiseks
põllutööle
Abiteenistus algab tänavu märksa varem kui mullu
Noorte põllumajandusliku abiteenistuse olgu noor töös oma vanemate vöi võõraste
rakendamise eeltöödega ollakse Eesti Noor juures.
te Peastaabis pidevalt tegevuses. Peatselt »n

oodata vastava korralduse avaldamist. Abi
teenlstuse keskseks juhiks on Eesti Noorte
Peastaap koos Põllumajanduse Keskvalitsu
se Maatööjõukorraldamise osakonna ja Ees
ti Põllumajandusliiduga.
Peamine erinevus möödunud aastasest
noorte abiteenistuse korraldusest seisab sel
les, et noori kuni 14 eluaastani ei loeta töis

tööjõududeks ja nad võivad rakenduda omal
algatusel vanemate, sugulaste, tuttavate kui
ka võõraste juures kergematele töödele.

Kohustuslik abiteenistus haarab kÕ'ki
noori, kelle vanematel või hooldajatel puu

Töökohale talundisse jõudes astuvad noo

red kohe Ühendusse töörühma juhiga, kel
leks on pedagoogilise staažiga isikud.
Noorte töörühmajuht on vahendajaks
noore ja tööandja vahel. Põllutöö abiteenis
tusel on noorel kindlustatud korraline puh
kus uiug ka vaha aeg ravimtaimede
kogumiseks. Peale tasuta korteri je ülalpi
damise saavad noored talupidajailt ka raha
list tasu vastavate normide kohaselt. Kor
raldamist leiab satauti önnetusjuhtude ja
haiguste vastu kindlustamine ning abiand
mine.

Talupidajail tuleb noori igati hästi ko
dub iseseisev pöllumajapidamine, 14 eluaas helda, arvestades noorte võimeid, silmaspi
tast alates, väljaarvatud need noored, kes dades, et päevade keskmine tööaeg ei kes
läinud Tööameti korraldusse.
taks mitte üle 10 tunni.
Abiteenistnsešt vabad on ainult need
Noorte vaba aja tulusat veetmist ja mee
noored, kellelt nõutakse koolikohustuslikku lelahutust korraldab noorte töörühmajuht
praktikat suvel ja seda ainult praktika aja vastavate juhtnööride kohaselt,
äestusel. Muudel tõeliselt kaaluvatel põh . Noorte põllutöö abi teenistuse alal kor
justel võib noori vabastada ainult noorte raldused avaldatakse lähemail päevil aja
maleva juht vastavate tõendite alusel, kus kirjanduse kaudu ning ametlikkude teade
juures tervislikel põhjusil vabastatud noo tena. Selle juures määratakse kindlaks ka
red rakendatakse teistele kergematele töö tähtajad noorte registreerumiseks maal, sa
dele.
muti abiteenistuse alguse kohta. Igal juhul
Iga noor peab omama töökaardi, mida algab abiteeuistus, lähtudes silmapilgu va
nõutakse sügisel koolis õppetöö jätkamisel. jadusist, käesoleval aastal tunduvalt varem,
Noorte töökaartid antakse kõigile noortele, kuna ka koolide tegevus juba läppes.
Õppetöö lõpetas 126.000 õpilast
Koolitöö lõpp kõikides Eesti koolides
oli määratud tänavu 25. märtsi peale.
Sel päeval lõpetasid õppetegevuse kokku 126.000 õpilast, neist umbes 100.000
" algkoolides ja 26.000 kesk- ja kutse
koolides ning gümpaasiumides.
Kuigi möödunud kooliaasta oli era
kordselt lühike algas oktoobri teisel
poolel ja lõppes nüüd 25. märtsil
ometi oa ta olnud õppetegevuse suhtes
küllaltki tulemusrikas. See oa seletatav
esmajoones asjaoluga, et õpilased on
osanud ise hinnata õppetöö tähtsust
ning teostanud õppimist täie energiaga.
Osalt on käinud koolitöö ruumide puu
dusel, kuni nelja vahetusega ning osalt
on töötanud koolid samadel põhjustel
ülepäeviti. Peale selle oa koolitööd aju
tiselt takistanud mitinesugastel põhjus
tel kooliruumide muudeks otstarveteks
kasutamine.
Tänavu õppetöö lõpul ei antud õpi
lastele mitte tunnistusi klassikursuse
lõpetamise kohta, vaid tõendid õppimi
se hinnetega. Tunnistused antakse väl
ja alles sügisel, kui õpilased on täitnud
abiteenistuse kohustused.
Teatavasti õpilased alla 14. aasta ei
kuulu kohusliku abiteenistuse alla, vaid

neid kasutatakse abilistena koduses
majapidamises ja aad kuuluvad õpeta
jate järelvalve alla. Mis kombel järel
valve teostatakse, selle kohta pole ük
sikasjalikku kava veel koostatud. Põhi
mõtteliselt tuleb aga õpetajatel tihedalt
kontakti pidada õpilastega ning hoida
neid kooli kasvatatavas õhkkonnas. Abi
teenistuse kohustuse alla käivad aga
kõik õpilased üle 14. aasta.
Möödunud aasta eeskujul rakenda
takse ka eeloleval suvel kõik õpilased
ravimtaimede korjamiseks. Lisaks tahe
takse hakata rõhku panema ka igasu
guste umbrohu taimede hävitamisele.
Mis puutub nüüd õpetajate" kohus
tustesse suvisel vaheajal vastavate üles
annete rakendamisse, siis on kavatsus
neid eeloleval suvel teostada rohkem
kavakindlalt, et seega aidata kaasa
õpetajate jööjõu maksimaalselt ärakasu
tamiseks.
Nagu möödunud õppeaasta kogemu
sed näitasid, on õpilastes kerkinud suu
rem huvi kutsehariduse järele.
Mis puutub nüüd möödunud õppe
aasta lõppemisse, siis toimub see kõi
kides koolides ilma erilise pidulikkuse
ta ja tagasihoidlikult.

Sisedirektori korraldus maa
vaaemaile rindevõitlejate
evakueerunud perekondade
soodustamiseks
Sisedirektor omas riagkirjas maavane
matele jahib nende tähelepanu sellele, et
linnade evakueerimise tagajärjel on osa
maakondadesse valgunud rohkem evabu
eerunuid, kui vastavas maakonnas neid
suudetakse vasta võtta, mispärast võib
mfinelpool tekkida vajadus osa peatuma
jäänud evakueerunnid edasi saata teistesse
maakondadesse, kus koormatus väiksem.
Sellise vajaduse tekkimisel tuleb maava
nemail silmas pidada, et rindevõitlejate
perekonnad, kes endale leidnud ulualuse
maal, jäetakse kobale, kui nad ise ei soovi

võtmine ja maavalitsuse 1944/45. a.
eelarve vastuvõtmine.
töötasuks toitaineid
nõudjat
Harju-Järva abiprefekti otsusega ka
ristati Türil, Koidula tän. nr. 3 elutsevat
Kauri Lepast e't 50-rm rahatrahviga
selle eest, et viimane nõudis töötasuks
tnitaineid.
Järvamaa Ühispanga peakoos
olek

Pühapäeval, 23. aprillil peab orud ruu
mes Paides, Pikk tän. 2 oma korralise aasta
tõttu on neil eriti raske edasikoiimiue ja peakoosoleku Järvamaa Ühispank. Peakoos
oleku päevakorras on koosoleku rakendus,
ulualuse leidmine.
1943. a. aruande kinnitamine, 1943. a. üle
jaotamine, 1944. s. eelarve, osamaksu
Maanõunikud neljapäeval koos jäägi
de täiendamise küsimus ja paoga organite
Koosolek algab bell 11.00 hom
Eeloleval neljapäeval, s. o. 30. märt valimised.
mikul.
sil põimub Järva maavalitsuse ruumes
järjekordne maanõunike nõupidamine,
Väätsa piimaühistu peakoos
milline algab kell 10.00 hommikul. See
olek
kordsel nõupidamisel on päevakorras
O/Ü „Eesti Autopark" osatähtede oman
Teisipäeval, 11. aprillil peab Väätsa alg
damise küsimus, toetuse määramine kooli ruumes oma erakorralise peakoosoleku
ERÜ-le, tagavarakapitali täiendamine, Väätsa Piimaühistu. Toimuva peakoosoleku
päevakorras on koosoleku rakendus, lisaeel
Järva kütteameti asutamine ja sellele arve
vastuvõtmine ja koosolekul algatatud
tegevuskapitali määramine, maavalitsu küsimusi. Koosolek algab kell 11.00 hommi
se 1943/44. a. lisaeelarve nr. 1 vastu* kul.
edasi minna, sest perekonnapeade äraoleku

Elatustarbeainetekaardrd antakse evakueeritaile peataskohajärgsest kohalikvst oma
valitsusest
tekkida lahendamatuid arusaamatusi evaku viigil ja seda eestkätt evakueeriti! tööjõudu
eeritute kui ka talupidajate v hei. Praegune kasutades. On täiesti arusaadav, et evaku
aeg nõuab ühist meelt ja arusaamist kõi eerituil tuleb vastavalt võimetele rakendu
gilt. On loomulik, et suurküsimuste puhul ei da tööle põllumajapidamistes. Üldiselt peab
saa rahuldada iga üksiku soovi ja tahet, aga märkima, et põllupidaja ei ole kohus
vaid asja tuleb kohelda üldhuvide seisu tatud evakueerituile müüki teostama ja see
kohalt. Kui mõnel alal võib esialgu tunduda on ainult tema õigus. Peab lootma, et meie
teatav kitsendus senisest olust, on seda põllumehed seda õigust õiglaselt kasutavad
vahetult müüa evakueerituile, arvatud välja võimalik vastastikku pehmendada ja isegi ja sellejuures ei hädaseisukorras ole
või, m?da tuieb evakweerituil igal juhul os paremaks teha omavahelise läbisaamise ja jate, evakoeeritnte, lubamaiul viisil mõjuta
ta kauplusest või meiereist.
kokkuleppega talupidaja ja evakueeritu misele, vaid heatahtlikult suhtuvad tekki
Müük toimub elatustarbeainete põhi vahel. Kui näiteks nüüd evakueeritnle pii nud olukerda. Samuti peavad evakueeritud
kaartide, erikaartide (piim ja kartul) ja li ma müümisel langeb talupidajal ära soodus eestkätt püüdma osta kõiki toitaineid lähe
sakaartide kupongide vastu kupongidel mär tus saada meiereist tagasi läbiaetud piima dal olevast kauplusest.
gitud kogustes.
jne., on võimalik seda hüvitada mõnel muul
Niisugune müük arvatakse normi täit
mise katteks või antaks üienormi.
Müüki võib teostada kõigile evakueeri
Talivilja oraspõlde on tarvis kontrollida
tuile täiesti olenemata sellest, kust linnast,
asulast või vallast isik on evakueerunud.
Käesolev pehme talv on olnud soodus vaks valguksid. Vastasel korral täitavad need
Evaküterituil tuleb põllupidajailt ainete talvvilja orastcle ja kahjustusi esineb seni mõne öö jooksul jääga ja ei täida en»m oma
ostmiseks lasta kohalikus omavalitsuses vähe. Kevade tulekul võib tekkida veel ülesannet. Paksema jääkatte tekkimisel kii
tembeldada kaartide kupongid ja täispiima mitmesuguseid hädaohte millised orastele rendada selle sulamist samade 'abinõudega
kaardid. Tembeldamist ei ole tarvis, kui võivad saatuslikuks kujuneda.
mis lume korralgi ja püüda jääd purustada
evakueeritud aineid ostab kauplusest. Sa
Möödunud sügisel tnli lumi võrdlemisi hobusega pääl ratsutades.
muti ei ole tarvis kaupluses registreerida kergelt külmunud maale. Selle tagajärjel
Kolmas hädaoht, eriti märgadel soomul
alaliseks ostjaks.
kohtadel, kus lumikate liiga kaua püsib, na dadel, on pinnase kerkimine vahelduva maa
Kartuleid võivad talupidajad evakueeri gu metsa servadel, kivi- ja puutara äärsetel pinna sulamise ja külmamise tagajärjel. See
taiie müüa elatfstarbeainete põbikaartide aladel ja mäe alumistel nõlvadel võib maa juures rebitakse puruks taime juurestiku
erikupengi 30-D (30. toitlueperiood) ja 31-D pind enne lume kadumist sulada. Orases al Normaalne side mulla ülemise ja alumißte
(31. toitlusperiood) vastu ä 10 kg. Peale gab elutegevus ja tarve hapniku järele ja kihtide vahel katkeb ja pealmine kiht tuule
selle veel kartulikaardi kupongide Nr. I—41—4 taimed lämbuvad hapniku puudusel. Teiseks ning päikese mõjul kuivab Et taimede jun
vastu ä 25 kg.
on sarnased tingimused lumiseene arenemi restik on katki rebitud ja alumiste mulla
Leivakupongide vastu võib leiva ase sele soodsad jn oras hävib lumiseene kah kihtidega side puudub surevad taime* niis
ael müüa leivajabu, kusjuures 1 kg leiva justuse tagajärjel. Seepärast tuleks kiirenda kuse puudusel. Kahjustuse vähendamiseks
asemel tuleb anda 0,75 kg leivajabu.
da lume sulamist sarnastel kohtadel musta tuleks kasutada rullimist. Rullimisel pressi
Talundipidaja poolt evakueerituile müü mulla, tahma, tuha või peene sõnniku lume takse mulla ülemine kerkinud kiht alumis
dud elatustarbeainete kogused on kohalik lexriputamisega.
tele ligi ja niiskus tõuseb pinnani, kust siis
vallavalitsus kohustatud kandma talundipi
Hädaohtlik on ka lume sulamisel tekki taimed oma terveks jäänud juurte osadega
daja 1943/44 majandusaasta kohustuslikkude nud vee kogumine lohkudesse ja nõgudesse, seda ammutada võivad. Rullimist teostada
müüginormide täitmise või tilenormi arvele. kus see öösel jäätub ja päeval jälle ära su kohe, kui muld niivõrd tahenenud, et ho
Arvelekandmise aluseks on talundipidaja lab. Nii jää kui ka vesi kahjustavad orast. bust hakkab kandma. Otstarbekohane ow
poolt esitatavad tembeldatud kupongid, kus Siin tuleks hoolitseda vee äravoolu võima selleks kasutada raskemat (soo) rulli. Rulli
juures 1 kg leiba tuleb lugeda võrdseks luste eest. Tuleks kontrollida, et sügisel ae mist tuleks teostada ka soomutdadele raja
0,75 kg toiduteraviljale, 1 kg kuivtoidus!- tud vesivaod oleksid korras. Tulevad kõrval tud heiuakultuuride juures, kui sääl pinnei
net tuleb lugeda võrdseks 1,25 kg otradele, dada mutimulla hunikud ja jää vesivagude kerkimist esineb.
25 lt. piima tuleb lugeda võrdseks 1 kg võile põhjast, et öise külmatulekuks vesivaod kuining liha ja kartul tuleb arvele kanda va
Terrorirünnakute tõtta on osutunud pa
ratamatuks osa elanike evakueerimine lin
nadest maale. Nende toitlustamine maal
üksteisest kaugelasuvate kaupluste kaudu
on raskendatud. Asja lihtsustamise mõttes
on Turukorraidusvalitsuse juhataja poolt
pandud kehtima kord, mille kobadelt põllu
majanduslikel taotjail on õigus toitaineid

hekorras 1 : 1.

Talupidajad on kohustatud müügil saa
dad kupongid esitama kohalikule omavalit
susele kolme kuu möödumisel neljanda kuu

Karistusi raiekohustuse

Sõjakorjandns lõppes
Hoolimata ettenähtamatuist esile
kerkinud takistavaist asjaoludest on
korjandus viidud edukale lõpule
Vabaduspäeva eelpäeval alanud ülemaa
line sõjakorjandus jõudis möödunud näda
lal lõpule.
Suurem osa ERÜ ringkondadest lõpetas
korjanduse varem määratud tähtajaks, 23,.
märtsiks; üksikutes ringkondades, kus kor
jandus algas veidi hiljem, jätkus annetuste
kokkuvõtmine siiski veel laupäevani.
Korjanduse tulemuste kohta ei ole seni
jõutud veel üksikasjalisemaid kokkuvõtteid

mittetäitjaile
Harju-Järva
abiprefekti otsustega on ka
eite normide täitmise käsu saamine ja uue
rida kodanikke raiekohustuse mitte
jahvatuseloa või tapaloa nõutamine, mil pu ristatud
hul tuleb kupongid esitada kohe. Tembel täitmise pärast.
Nii karistati Lehtse vallas Rägavere kü
datud piimakaardid tuleb esitada ühe näda
la jooksul pärast toitlusperioodi lõppu vas las elutsevat August E 1 i a s' t metsatöödele
mitteasumise pärast tingimisi 500-rmk raha
tavale piimatööstusele resp. taluvõi kokku trahviga
ehk 30-päevase vangistusega. Sama
ostukohale.
Vastavad sissekanded talupidajate poolt süüteo pärast karistati samas elutsevat Hil
teostatud müükide kohta tuleb talundi põ da Agura j u j a t tingimisi 165-rmk raha
hiraamatusse teha majandusaasta lõpul, kui trahviga ehk 10-päbvase vangistusega ja
seda talupidaja varem ei nõua. Talundile 1-nädaialise vangistusega.
Käru vallas ja alevikus elutsevat Karl
hele aga tulevad sissekanded teha kohe ku
Kallaste'! karistati raietöödele mitteilmu teha. Kuid nagu esialgsed andmed näitavad,
pongide esitamisel.
on kogu maal kõik rahvakihid korjandust
Uued elatustarbeainete kaardid terrori mise pärast 500-rmk rahatrahviga ehk selle
elavalt toetanud. Eriti rohkearvuliselt on
rünnakul kaduma läinute asemel kui ka 31. mittesissenöuetavusel 30-päevase vangistu
seekordsel korjandusaktsioonil tulnud kok
toitlusperioodi kaardid aatakse evakueeri sega ja 2-nädalalise vangistusega.
ku annetusi esemeis, mille järele tunti ka
Ambla
vallas
elutsevat
Johannes
Sup
tuile peatuskohajärgsest kohalikust omava
õige kenam vajadust.
litsusest vaatamata sellele, kas evakueeritu mann! karistati sama süüteo eest tingi
I
500-rmk rahatrahviga ehk selle mitte
sinna sisse on registreeritud või mitte. Sel musi
sissenõutavusel
30-päevase
vangistusega
ja
„Lgala" külastab Türit
lejuures tuleb vastavalt tembeldada nende 2-cädalalise vangistusega.
Eeloleval kolmapäeval ja neljapäeval
evakueeritute kaartide kupongid ja piima
Vaatamata sellele, et kõigile eelnimeta külastab teater wUgala* järjekordselt Türit,
kaardid, kellel on väljavaateid, toitaineid
osta otseselt talupidajailt. Tembeldamine ei tud isikuile raietöödele asumiseks varemalt esitades kohalikus rahvamajas mõlemail õh
takuta toitaine e ostmist kauplusest, arva olid saadetud politseilised hoiatused, jätsid tul G. Meincke komöödia „Kas mehed või
nad need täitmata, mispärast ka neile vas vad olla truud"?. Etenduse algus on ette
tud välja kartul.
tavad karistused määrati.
esimese nädala jooksul. Erandina on nähtud

31. toitlusperioodi elatustarbeainetekaar

nähtud kell 18.U0.

tide väljaandmine neile evakueerituile, kes
Maamõõdu huvilised noored
ei ole vastavas omavalitsuses sisse regist
võivad registreeruda
reeritud, on ühekordne ega anna kaardisaa
Järva noorte maleva staap palub meid
jale õigust jääda oma praegusse peatuskoh
ta, kui evakuatsiooniplaan nõuab tema veel teatada, et poisid 15-17. a., kes on huvita
kordset ümberasumist.
tud maamõõdutöödest, võivad endid regist
Nagu nähtud eeltoodust on kõneall ole reerida Järva noorte maleva staabis Paides,
va korraldusega püütud võimalikult õige Pikk tän. nr. 47, knst saab ka lähemaid and
aegselt ja otstarbekohaselt lahendada eva meid. Maamõõdutöödest osavõtmine arvesta
kueeritute toitlustamist, kusjuures ei tohiks takse võrdseks noorte abiteenistusega.
SÕDURI EMA
SS-PK. Mu ees laual lebab kaks
kirja. Üks neist oa lähetatud mulle,
teise palusin endale ühelt rühmaüle
malt. Mõlemad kirjad kirjutas naisekä
si, mõlecnile langes kuum pisar. Esime
se saatis mulle ühe langenud sõbra
ema, teise reastas naine, kelle poeg su
ri võitluses saadud haavadesse. Need
on langenud sõduri ema kirjad.
Üht meist võitlejaist ma tundsin,
teist mitte. Kuid kindlasti armastas ka
teine oma ema samuti nagu esimene,
kes ikka, kui jutt tuli sellest, et võitlu
sis võis otsuse langetamiseks olla vaja
ka meie elu, lausus lihtsad sõnad: „Ma
ei või langeda, sest mu ema ei suu
daks minuta elada!" Mõlemad mehed
olid kaotanud oma isa, mõlemad nai
sed eluseltsilise. Mõlemilt riisusid ta
bolshevikud. Mõlemad noored haarasid
relva, et tasuda ülekohut. Mõlemat ta
bas sama saatus ulja sõduri surm.
Mõlemal emal oli raske saata oma
poega sõtta. Kartus, jääda ilma ka sel
lest viimasest, sundis vaikima teised
tunded. Kuid kui poeg ei saanud teisi
ti ja tõmbas selga halli sõdurirüü, tun
netas ka ema poja otsust ja ta huulilt
ei libisenud kaebeid ega etteheiteid.
Õhtutundidel vaid ristusid käed ja ema
palus õnne poja radadele. Kuid määra
tud vii teisiti, mõlemad lihtsad sõduri
kalmud asuvad kaugel kodumaast
üks Ukrainas steppides, teine Neveli
vereganiisutatud väljadel, kahe kõrge
männi all. Kare ja krobeline emakäsi
ei küüni ilustama poja hauda, vaid
mõni kaasvõitleja asetab otse tuultest
viltukaldunud kiivri ja kevadel puhke
vad seal õitsele karikakrad, surnute
pühal süütab ema pimedas toas kalmu
küünla, istub selle ette, pühib silmist

Öövalve ERÜ asutustes
ERÜ Keskametis ja Tallinna ring
konnaametis Lai 12 on seatud sisse
valveteenistus pärast tööaega kella 16.30
7.30. Valvetelefonid on Keskametii
429—64 ja Tallinna ringkonnaameti
429—67.

' pisara või teise ning ta mõtted kuulu miseks. Too seisis ikka idas, pilk vaen
lase suunas. Ja kui ta tuli puhkusele,
vad vaid pojale.
**
võis näha, et poisikeseohtu uoormees
*
oli läbi teinud karmi kooli ka läbi ras
Mõttelõng libistub minevikku, silmi
ette kerkib aeg, millal poeg ja mees kuste meheks muutunud. Ta pilk oli
olid alles kodus. Kui hubane ja rriõnas nüüd karm ja kindel, ja kuumast su
oli siis kõik. õhtuti istusid nad koos vepäevast pruunistunud nägu näis või
laua ümber, poeg valmistas end ette vat jutustada üleelatud rasketest võit
homseks koolipäevaks, mees luges aja lustest. Poisi teguviis oli muutunud
lehte. Nii möödusid päevad, täis tööd, sirgjooneliseks ja otsustavaks, puudus
endine mänglev kergus.
askeldust ja perekonnaelu.
Veel korra nägi ema teda. See oli
Möödusid ajad ja saabus punane
siis,
kui poeg jättis oma vana väeosa
aasta. Arreteeriti ta mees ja ta jäi po
ja
siirdus
äsjaloodud suuremasse eesti
jaga üksi. Kui väga ta kartis, et peab
üksusesse.
Ta oli jälle rõõmus ning
kaotama ka viimase, sest tema oli noor
ja tuisupäine. Kuid aasta möödus, al poisilik, ja käsi, mis oli harjunud rel
gas sõda ning pojal õnnestus end mo va hoidma, kallistas ema õrnalt. „Küll
bilisatsiooni eest soodes ja metsades läheb kõik hästi*, oli ta lausunud.
Lihtne ja napisõnaline, ent ometi
varjata. Ja kui saabusid saksa sõja
jõud ning võitlus meie maa vabastami südamlik oli too .kiri, mis teatas poja
seks kandus põhjapoole, haaras ka kangelassurmast. Vaikides oli ema seda
poeg relva. Ema ei keelanud teda, tun lugenud, pisar ei pääsenud laugele,
dis, et poeg teisiti ei saa, andis talle sest ta teadis, et poja surm polnud as
kaasa oma õnnistuse ja saatis poja sõ jatu. Ning ema käis'endist rada edasi,
ta selg tõmbu» pisut küüru, kuid ta
jateele.
Polnud tal kerge siis. Saabuv talv pilk oli selge ja uhke, nagu ikka sel
oli külm ja tnisune. Raskusi tekkis toi lel, kes andnud enaa väärtuslikuma.
***
duga ja küttegagi polnud lugu parem.
Kaks sõduriema, kaks kirja, üks
Ta astus ametisse, töötas päeval konto
ris ja õhtul kodus, askeldas ja sagis. saatus. Väike vapper eesti em
Ning kui ma loen kirjade lõpuridu,
Elu tahtis elamist mehe olid viinud
bolshevikud, poeg oli sõjas -r- oli ju mis on nii üllatavalt sarnased, tõmbub
nii endastmõistetav, et siis ta ise pidi minugi pilk niiskeks.
„ Eesti mehed, küll tasute kätte minu
käed külge panema ja looma olemis
ja
me
rahva õnnetuse eest. Olgu teil
tingimuse. Poeg kirjutas rindelt, tundis
muret kuidas nüüd ema hakkama saab. jõudu, olgu teil õnnel"
Andku saatus ise meile juua juma
Ema aga kirjutas mis nüüd tema,
kuidas vaid poeg ... Ta teadis, et po latejooki, mis teeb meeled kindlaks ja
jalgi pole kerge seista lumes ja tuisus, kaed tugevaks, et täita eesti ema soovil
hoida tagasi pealetungivat vaenlast.
SS-sõjakirjasaatja Karl Gailit.
Kadus talv, kuid saabuv suvi pol
nud emale-, kergem. Tuli töötada, hom
mikust õhtuni, õhtust hommikuni. Vae JÄRVA TEATAJA Nr. 38.
valt leidis ta aega pojale kirja kirjuta- Teisipäeval, 28. märtsil 1044. a. Lhk. 8

Estonia ehitatakse uuesti
Eesti SS-diviis hoiab rinnet

ÄE-iS üles

Eesti Omavalitsuse Juhi paolt mää
va leiba, suutmata selgelt vastata ühe
ratud komisjon tehnikadirektor Radiku ees
legi esitatud küsimusele.
intumisel, mille ülesandeks on ülevaadata
Estonia ehitustehnilist olukorda,
Paar päeva hiljem katsetasid bolshe
samme säilunud osade kindlustamiseks il
vikud sillapea loomisega uuesti. Sel
mastiku mõjutuste vastu.
korral rakendasid uad rünnakuks juba
Komisjon on määratud järgmises koos
märksa rohkem väge. Ei püüdnud bolshe
seisus: juhataja tehnikadirektor Arnold Ra
dik ning liikmetena baridusdirektorii abi
vikud sel korral ka vargsi hiilida üle
dr. Juhan Vasar, arhitektid Karl Bur
jää, vaid nende granaadiheitjate ja suur
man, E. Habermann, H. Johanson, Insene
tükkide patareid külvasid eesti grena
ri _ August Komandant, Fr. Wendach ja
deride seisukohad-Narva jõe läänekal
Walter Wöölmann ning härra Hanno Kom
dal üle mürsusajuga. See vaenlase tule
pus ja Paul Olak.
ettevalmistus ei murdnud aga meie
grenaderide närve. Esimene, umbes sa
Vesuuv sunnib põgenema
jameheline bolshevike laiae niidetijõe
Stokholm, 20. 8. (DNB) Vesuuvi te
jääle maha viimse meheni.
gevus muutub United Pressi teatel Napolist
Hoolimata esimeste ründajate verisest
üha kardetavamaks. Ettevalmistused kõigi
saatusest, kihutati bolshevike poolt uus
asulate evakueerimiseks, mis asetsevad kõi
ründajate laine ületama Narva jõge. Suu
ge laiema ja võimsama laavavoolu teel, on
rem osa neistki langes eestlaste kuulide
juba tehtud. Laavalained olevat mäekülade
vii na marjaaedades tekitanud juba raskeid
ja granaatide läbi, euue kni oleks nad
kahjusid. « . ,
jõudnud läänepoolsele kaldale.
Stokholm, 21. 3. tDNB) Vesuuvi laa
Mõnekümnel bolshevikul õnnestus Tammepärjakandja kolonel-leitnant llvabai, edukaima saksa jahilenriukiteeskaadri ko valained
ähvardasid esmaspäeva õhtul üle
siiski sel korral tungida üle jõe. Üksuse mandör ja tammepärjakandia kapten Barkhorn, 245-kordm õhuvõitja vestlemast ühel ujutada põhjaseljandikku, teatab Reuter Na
lennuväljal idas. (PK.-sõjakirjas. jung. W-b.)\ |
polist. San Sebastiano ja Masso de Simma
ülem, kelle lõigus punased ründasid,
re on otseselt ohustatud. 5000 elanikku
langes haavatuna rivist välja. Lisaks
neist küladest evakueeriti veel enne kesk
hakkas tõrkuma üks meie kuulipildujaist.
tEi pääsenud üle Peipsiftagasi
ööd. Hulk Vesuuvi põhjaseljandiku elanikke
Sellest soodustatud suutsid üle jõe jõud
olevat juba oma kodudest lahkunud.
Enamlastej]jõuk hävitati siinpool järve
nud belshevikud hüpata kaldakaevikuisse
Shveitsis esineb tööpuudust
ning asuda sinna positsioonidele. Jõe ida
PK. 21. märtsi varahommikul püüdis jooksul surmati seitse enamlast. Üle jäänud
kaldalt said nad selle juures marulist umbes 30 enamlasest koosnev bandiitide tõmbusid tagasi metsa, kaua 12 püüdsid
Zürichist. Veebruari lõpul oli Shveit
J*uk lääne pool Peipsi järve jääle tungida, üle jää põgeneda. Saal jälitati neid, kusjuu si tööametites registreeritud ligi 17.000 töö
tuietoetust kõigist jalaväe relvadest.
sealt pääseda enamlaste juure teisele kal res osa neist sai surma, kuna teised võeti otsijat eelmise kuu 13.200 vastu. Aasta ta
Julgustatud saavutatud edust, püüdsid et
dale. Bandiidid olid üheksa päeva metsades vangi.
gasi oli Shveitsis töötatöölisi 9 600. Juurde
boishevikud uusi salku üle jõe saata, peidus olnud, neid oli korduvalt avastatud
Ka metsa põgenenud bandiidid ei pääs kasv tuleb eeskätt ehitustööde alalt, olles
ent need hävitati eesti grenaderide poolt ja ühest peiduurkast teise aetud, kuni nad nud oma saatusest. Päeva jooksul otsiti nad peaasjalikult tingitud ebasoodsatest ilmast!flankeeriva tulega. Boishevikud omalt aru said, et nende paigalejäämiseks ei ol välja ja hävitati. Bandiidid kellede hulgas kooladest.
enam mingeid väljavaateid. Öösel kihu oli ka naisi ja üks naiskomissar, kaotasid
poelt tegid kõik, et säilitada uuesti saa nud
tasid nad neljal reel, igasse külge tulistades, kukku 22 surnut. Võeti 7 vangi ja saadi
Liiga vähe autokumme USA-s
vutatud pinda Narva jõe läänekaldal. järvekalda
poole, kus nad aga enne järve saagiks kaks kuulipildujat, kuus püstolkuu
Need keda eesti grenaderid surusid jär ääre jõudmist põrkasid saksa \ julgestusjöu lipildujat, kaks raadiosideaparaati ja hulk
Lissabonist. Sõiduautode jaoks va
jest kitsamale maa alale, toetati teiselt dude ägedale tõrjele. Lühikese tulevahetuse püsse.
jatakse USA-s tänavu 30 miljonit autokum
mi, kuna tööstus suudab toota ainult 20
kaldalt granaadiheitjate, automaatrelvade
miljouit.
ja isegi tankitõrjesuurtükkide marulise
Keskus „Eesti Käsitöö" töötab kahjutule
tulega. Ei mõjunud see politrukkide ar
hädade leevendamiseks
vates küllalt ergutavalt, siis külvati, samm
sammult taanduvad seltsimehed idakal
Tähelepanuks Paide elanikele
Keskus „Eesti Käsitöö" Majandus- ja Enamik seniseist töötajaist on seda tööd
dalt üle venekeelsete sõimuvalangutega.
Meid palutakse vastavalt poolt peatada,
juures töötas viima võtnud aukohustusena ligimeste aitami
Bolshevikkude taie sumbutamiseks Rahandusdirektuoriuml
sel ajal oma otseste ülesannete väärtkä se teenistnses, kuid ka elukutselised ku et seoses õhuohu püsimisega on soovitav
asusid tegevusse Eesti SS-diviisi patareid. sitöö edendamise kõrval sõdurite sokki
kõigil Paides elunevail kodanikel võimali
Eriti tõhusalt ja tabavalt tulistasid gra de kudumine korraldamisel. Saadud lõngad dujad võivad rakenduda tasuliste tööta ku Õhurünnaku puhul tekkivate kahjustuste
naadiheitjad ja rasked õhutõrjesuurtükid. olid kõik töös ja ligi tuhat paari sokke va jatena. Lõnga väljaandmine toimub töö vältimiseks eemaldada otsekohe sisemised
batahtliku seltskondliku tööjõu poolt juba päeval kella 8—16.00 (laupäevadel kel aknad.
Hästi sihitud mürsud sundisid bolshevike valmina
tagasi toodud. Osa sokkidest on
rasked relvad lõpuks vaikima niug üle eesti väeosadele kingitusena rindele toime la 12.00-ni) KEK tildbüroos Väike Kar
jõe tuaginud bolshevikkude üksus hävi tatud ja osa nendest ootab praegu võima ja 9.
tati viimse meheni kitsal kaldaneemel, lust rindele transponeerimiseks. Kõik need
Bolsevistlike bandiitide vastases väit
Ligemail päevil algavad tööd ka pe
antakse üle seltskonna ja Majandus
kuhu see eesti grenaderide poolt kokku sokid
luses langesid haarangul 26. 03. 1944
suõmblemise alal ja riide kudumises. Ka
direktooriuml
ühise
kingitusena
lisavarustu
Omakaitse reavõitlejad:
suruti.
seks nendele eesti väeosadele, kes seda selleks tööks rakenduvad vastava eriala
£Õhtuvideviku saabudes oli Eesti 33- rindel eriti vajavad.
ga või oskustega õpetajad, samuti ka
Johannes Valk
õhurünnaku tagajärjel on sõdurite oskustöölised nii oma kodudes kui sisse
diviisil seljataga raske, kuid võiduga
kroonitud lahingupäev. Ka sellel päeval sokid tööst poolikult tagasi toodud ja seadmisel olevates töötubades töötades.
ja
täitis iga diviisi liige oma sõdurikohust nende lõpetamisega ollakse praegu ame Pesuõmblemiseks on Majandus- ja Rahan
Aleksander Arnos
Järgmise päeva hommikul üritasid tis. Osa on hävinenud ja need akteeri dusdirektori poolt määratud vastav ko
bolshevikud jällegi Narva jõe ületamist. takse KEK üldbüroos, kuivõrd esitatak gus riiet ja juurekunluvat, kuna kudu
Kuid ka nemad langesid meie grenade se teateid ja tõendeid lõnga hävinemise mistöödeks saadakse linast lõnga, kuigi
Mälestavad Järva Maleva ülem, 1 terri
toriaalpataijoni ülem ja pataljon.
ride kuulidest ja granaatidest. Veel teist kohta. Väljasolevaid töid loodab KEK vastavaid tööabiuõuaid on paljudel hä
kordagi katsetasid bolshevikud sellel üldbüroo kätte saada käesoleva kuu lõ vinenud, püüavad säilunud masinate ja
päeval rünnakuga üle jõejää. Ent ka puks, mille järgi sissetulemata lõnga ko abinõude omanikud kõik teha, et töö
sellel korral jäid ründajad pea viimseni guste kohta teostatakse kontroll.
17. märtsil s. a. kadus Tapal, Pikk tn. Tere
võimalikult kiiresti edeneks.
maja hoovist MÄRAHOBUNE ühes rakendu
õhurünnaku eel algas ettevalmistus
lamama Narva jõe jääle. Lääne kalda
Kõik valmistatavad esemed lähevad sega (tume roheline saan). Hobuse tunde
mitmete villaste esemete valmistamiseks
le ei pääsenud neist ükski.
märgid : lankots, vasak tagamine jalg valge,
19. märtsi ülemjuhatuse teadaandes peamiselt lastele. Nüüd osutub see töö meie rahvuskaaslaste varastamiseks Ma vasak
esimene jalg poolest sõrgatsi liikmest
jandusja
Rahandusdirektoorinmi
käsu
mainiti Eesti 83- vabatahtlikke uuesti. vriti kiireloomuliseks ja vajalikuks, et
valge, kõrgna 144, lakk lõigatud. Saarema
Taas olid nad veriselt tõrjunud bolshevi tules hävinenud esemeid võimaldada tuses oleva mtügivõrgu' kaudu. Seejuu tasu eest teatada Albu valda, Kurisoe as.,
tallu Alfred Õispuu Te. Omanda
osaliseltki asendada. Praegu on käimas res tasuta töötavate tööjõudude töötasu Kasemetsa
ke rünnakud Narva jõe jääl.
mise eest hoiatan.
arvatakse
vastavasse
fondi.
33- sõjakirjasaatja Gerhard Rahnu 10. lõngade väljaandmine sokkide-sukkade,
Käsitööliste Õlgadele langeb pingelis" Tallinnast evakueerunud ÕMBLEJA võtab
peamiselt aga laste sukkade, jakkide,
karupükside, sallide, mütside jne. kudu tel aegadel suurim töökoorem kui kuna~ tööd vastu. Pr&äma as. Kiini talu.
Skitsid Dnjepri lahingust
mistöödele andmiseks. Töötajatena on gi muidu. Kuid tänu käsitööliste ja kä
kaine MEES soovib TALUSSE tööle,
tänuväärselt rakendunud kutsekoolide sitööoskustega inimeste tööpanusele saab Korralik,
kus vajatakse meestööjöuda. Teatada 1. april
oma
kaasinimesi
hädast
iile
aidata.
Sel
SS-PK. Suurtüki mürin lõunast 28. jaa lane, ja selle kõige juures meie kaljukind aga ka üldhariduslike koolide õpetajas
lini slt. „Meesjõud."
nuari varastel hommikutundidel andis mees lalt seisvad grenaderid, mehed kellele tfinu kond ja ka osa õpilasi, kes koolivalit les suunas töötab Keskus „Eesti Käsi
tele laskekraavides Dnjeperi ääres kindla see sissepiiratud tiksus üldse veel püsib. suse nõusolekul sellele tööle rakenda töö" jõudumööda kaasa, abistades ka Evakueeritud abielupaar soovib RENTIDA
teadmise: meie oleme sisse piiratud. See Ida Kes nende nädalate seas tunni põlvele toe
TALU koes inventariga vii võtta pooleterale.
duurtes heitlustes karmiks muutunud diviis tades magada sai, see oli õnnelik inimene. takse. Kui ka teistele töösoovijatele an käsitööaia ettevõtteid nendele tekkinud Teatada 1. aprillini slt. «Talu*
oli seega lootusetn võitluse alguses. Ka vii Päeval ja öösel kestis vihane võitlus sisse takse töid välja, et ettenähtud esemete hädades, et töö üldsuse huvides võiks
Soovin OSTA korralikku VOODIT. Teatada
mased võitlused Dnjepri juures olid olnud piiratud üksuste hävitamiseks. Pidevalt kogust võimalikult kiiresti valmistada. jälle käima hakata.
slt. «Voodi*
äärmiselt rasked. Võitlus Dnjepri 1 kippus ründasid mullavärviliste massid meie tuge
muutuma teiae talvesõja traagiliseks punk vat müüri. Mõnikord õnnestus neil mõni
tiks.
läbimurre ja nad .vallutasid" paarsada
Soovin osta RAUDVOODIT reform põhjaga.
Kahe kuu suhkur korraga kätte
»* • .
Teatada slt. ~Voodi" all.
meetrit põllumaad, kuid iga see rtinnäk
Üle lamedate, pikerguste kõrgustike Kors nõudis neilt kohutavalt ohvreid, mis laiba
sumi juures, lendavad Ju-d, meie järelveo mägedena jäid meie positsioonide ette ja Või, juustu, marmelaadi ja margariini jagamine eeloleval nädalal
Sissesõitnud, teenistuses olev ametnik soo
masinad. Üksus üksuse järele maandub järjest kasvasid. Kuid juba olid jälle meie
ütirida TUBA Paide Unna ümbruse kü
Järgmisel toitlusperioedil, s.«. 3.—30. ap vib
Põllumajanduse Keskvalitsuse juhataja
neid rinde taga ja nende .keredeat võetakse grenaderid platsis ja võimsa hurraaga löödi
ladesse. Tingimused soodsad. Teat. slt. mär
rillini,
antakse
tsiviilelanikele
suhkrut
ela
teadaande
kohaselt
või,
juustu
suhkru,
mar
väärtuslikku laskemoona ja toiduvarnstust vaenlane tagasi, tihti kasutades käsigranaate.
järgi kahekordses ko gusõna all „Tuba".
koos hädatoiduaiuetega. Siin kühveldatakse Varsti tuli võitluspuukti teade: .Võitlusliln gariini ja marmelaadi andmise kohta Eesti tustarbeainetekaartide
guses,
ja
nimelt
o—s
a.
väikelastele ja las
linnades, asalais ja maal 30. teitlusperioodi
jn laaditakse kraam jälle panjevankritele jälle meie käes!"
oata TÖÖHOBUST vastu võin anda
IV toitlusnädalal, s.o. 27. märtsist 2. aprilli tele 1600 grammi 31. toitlusperioodi elatus Soovin
ja lennukid võtavad peale haavatuid. Kuid
tõulehma
hääde andmetega. Teatada Tam
tarbeainete
põhikaartide
800-grammiste
suhk
Ühe purustatud tanki juures seisab grupp ni d.a. antakse eeloleval nädala!:
need lennukid pole meile mitte ainult kraa
Vöid o—s-a.0—5-a. väikelaste ja lastele ku rukupongide vastu ja 6—17-a. noortele ja marnle Kareda p.ag. Viisn küla
mitoojad ja side alalhoidjad, nemad on meile mehi vangid. Nad on alles äsja siia too
a. ja vanemaile nermaaltarbijaile 800 gram
Naisterahvast vaja üksikn haige juurde, kes
lohutuseks ja kindlaks tõendiks, et meid dad. Mõned suitsetavad ajalehepaberisse pongidel trükitud koguses ja ravi- ning las 18
mi 31. toitlusperioodi elatustarbeainete põ teeks ka tubaseid töid ja toimetaks paari
pole siiski unustatud, siin kangel eelpostil keeratud mahorkat. Enamusel on tüüpilised teasutustele ostulubadega vorm B.
400-grammiste suhkrukupongide lehma. Teatada Paide, Uus 42.
Idas.
Margariini antakse kõigile lisakaartide hikaartide
bolshevikn näod, mida meie kahe aasta
vastu.
***
jooksul siin küllalt näinud. Siberi kütid, omajaile Maakaartidel märgitud koguses,
Sl. toitlusperioodi suhkrukupongide vas Soovitakse TALUKOHTA RENTiDA ühes
Kiiresti muutub jälle pilt. Võitluslendu Leningradi töölised, üks noorkommunist avalikele ja kinnistele toitlustamisettevõt
müüdav suhkur ea mä&ratud kahqfcs pe inventariga kuni 7. km. ulatuses Türilt. Kir
rid on saabunud ema masinatega. Kõigist Tuulast tanki juht. Pisut neist eemal htto teile, ostulubadega vorm B (välja arvatud tu
rioodiks ja nimelt 31. ja 32. toitlasperioodiks.
pardarelvadest tulistades lendavad nad üle levad ringi erariides kogud, põllumehed ravi- ja lasteasutused) ning kõigile neile, kel Lisatoiduainetekaartide
jad Türi, Jaama tn. 17-4.
suhkru kupongide vas
maantee, üle külade ja positsioonide. Mää Dnjepri piirkonnast. Nemad pidid kaasa lel Tnrukorraldusvalltsuse korraldusel en või
rata arv väikseid pomme heidetakse alla. jooksma ja hurraa karjuma. Ainult (üksikuil maldatud igal juhul saada kätte kaardil trü ta Buhkurt kahekordses koguses müüa ei Kes võimaldab väikese, ilusa isase TOAKOE
ole lobatud. Seda tuleb müüa koguses, mis KA (soovitav Rehpintscher) paaritamiseks.
kitud elatustarbeainete kogused.
Igasuguse limaga on nad seal taeva» Mõni neist olid relvad.
Väljaspool linnu, kus margariini kohal kupongile trükitud.
Kures korras teatada ~Järva Teataja" tali
kord heidavad nad pommide asemel lend
tusse. *
31. tuitlusperioudil antakse veel juustu
lehti. Terved pilved sajab neid siis taevast
Kõige raskemad võitlused olid puhkenud ei ole, antakse eelnimetatud tarbijaile mar ja nimelt
o—l7-a.
väikelastele,
lastele
ja
alla. Ülesässituai meie juhtide vastu, häbe läänepoolsetes külades. Pearaskust siinseis gariini asemel võid.
Toitlustamisettevõtteis en lubatud o—s0—5 a. noortele kõigis linnades ä 150 grammi 31.
osta või vahetada KLEITI või villast
matud ähvardused, naeruväärsed lubadused. võitlusis kandis SS-tankidiviis „Viking*
»»«
väikelaste
ja laste või kuponge vastu võtta ja toitlusperioodi jnustukupongi I—II vastu aja JAKKI (võib maavillane olla), vastu võin
koos Vallooni rünnak-brigaadiga. Metsikus
valge kleidi ehk ptuu.i, Teated.
Varem oli meil kindlad ühendusteed ük liihivõitluses, mis terve päeva kestis, võtsid arvestada täies koguses, 6—17-a. noorte või eest 3.—16. aprillini ja ä 150 grammi 31. toit «£
juustukupongi lII—IV vastu aja Paide, Lai ta. 55.
sikute asulate vahel. Veebruari algul tulid valloonid enamlustelt tagasi küla, millel oli kupongide väärtuseks tuleb lugeda 100 gram lusperioodi
üllatuslikult sulailmad, mis teed jälle peh suur sõjaline tähtsus, lõid tagasi kõik rün mi, kuna 18-a. ja vanemailt normaaltarbi eest 17.—30. aprillini.
18 a. ja vanemaile normaal tarbijaile nSnvK? tellida Eesti Noorte KALENmeks tegi ja nii et need veel põlinmnlda nakud, kuni 14 vaenlase tanki siiski nende jailt on lobatud vastu võtta 100-g võiknpon
müüakse juustu Tallinna, Tartu, Tapa ja Rak Sitfk« HHMATVTT <hind 1,50), pa
ära kadasid. Vaevaliselt vedasid veokid rin ridadesse tungisid ja nende positsioonidest ge, kusjuures 80-g võikupongid tuleb luge vere
linnades ühekordselt ä 300 grammi ela lutakse endid registreerida Järva noorte
dele järele hädavajalikku laskemoona. üle valtsiaid. Veel hämaruses tungisid ema da kehtetuks. Lisakaartide võikupouge ar tustarbeainete
maleva staabis Paides, Pikk tän, nr. 47.
põhikaardi erikupougi ..31
vestatakse
täies
koguses.
Edasi, eesliinide poole liikuvad tankid ve tankid võitlusse koos .ühe pataljoniga rüge
U" vastu.
dasid enda järel veoautosid, milledele oli ment „Germaniasta ja asusid vaenlase tan
TatU rii«i\nÕiB- Va^ab vilunud TÖÖ JUH ATA
laaditud kütteained ja granaadid. Ainult kide hävitamisele. Kaks päeva ; kestis siin veebruari hommikukoiduga algas lõppeks
IAT re?K• ir-tublit »J ARA VIISE
panje-vankrid said veel kuidagi edasi, kuid võitlus Now. Buda juures siia-tänna, SS-me rünnak. Oks ainuke, kaid tugev löök avas
JAT. Lfibirääkida Viisu r/mõisa valitsejaga
Praegu
on
tund,
kus
iga
ees
siingi oli kahest hobusest vähe, siin tuli hed seisid tankide vastu; leegiheitjad, kogu kilomeetrilaiuse ava ja pühkis vastupanu.
PÄai!;tele!.01? PaJd6 75/ a' Töölevõtmine
ti mees ja naine, kas relva
kasutada vana vene troikat. Jalgsi liikumine paugnsuurtükid, võitluslennukid ja jalaväe Rasked granaadid lendasid vaenlasele, vii
raide Tööameti kaudu.
oii vaevaline. Vilt jalatsid olid muutunud massid 83 mehed jäid truult oma posit mased valangud kuulipildujaist enamlaste
ga või ilma, peab teadma
käsnaks, märg talveriietus oli tsentner-raske. sioonidele ja pidasid vastu, knni neid ära ridadesse, tankide hävitamisel kõlavad plah
Soovin osta LÜPSILEHMA. Teatada slt.
oma kohust.
.Lüpsilehm."
Eesliinidel oli kuulipildujal! pidevalt tõrkeid katsuti.
vatused olid kui vabadust kuulutavad kella
ja püssilukud ei tahtnud kuigagi korralikult
»
löögid. Oma tormavate vikinglaste keskel
tasuta ära anda. J. Jürgen
sulguda. Väljas olevaid patareisid võis pääs
Oli antud käsk läbimurde teostamiseks. seisis komandör. Piiramisrõngas oli murtud. KUBEMEBANDAAZHID soolte väljalangemise Hea KARJAKOER
stein, Präämaväli P. 1. 8
ta vaid kõige suuremate pingutustega.
Viimased tankid seadsid ennast valmis la Terve öö tühjenes rõngas, tulid võitmatud vastu. Kirja teel tellides saadame andmed
Ja selle kõige taga veel mitmesugused hinguks. Lähedal olev vabadus andis mees Dnjeprilt ja siirdusid kodumaale, suurele posti kaudu koju kätte. J. Ugnr, orUpeedia-,
muud raskused. Vilets maastik, järelveotee tele jõudu eesolevaks lahinguks. Kuid siis rindele.
bandaazhi- ja jalaniadetöistas, Tallinnas. JÄRVA TEATAJA nr. 38.
de puudumine, arvuliselt ülekaalukas vaen- segasid jälle venlase T 34 tankid. 17.
SS-söjakirjasaatja Richard Oeder.
S.-Karja 2. '
Teisipäeval, 28. märtsil 1944. a. Lkk. 4

SS-PK. Sellest pole palju päevi
tagasi, kui Saksa sõjajõudude ülemju
hatuse teadaandes mainiti:
„20. eesti SS-diviis, oberführer
Augsbergeri juhtimisel purustas pal
ju päevi kestnud kallaletungilahin
guis mõlemad bolshevikkude silla
pead Narva kaldal ja tekitas vasta
sele suuri, veriseid kaotusi/
Kahe nädala vältel oli see juba tei
ne kord, kus Eesti diviisi saavutusi
idarinde raskeis lahinguis esile tõsteti
Führeri Peakorteri poolt. See oli suur
hinnang võitlevatele eestlastele. Aga
selle oli Eesti SS-diviis sajaprotsendili
selt ka pälvinud, puhastades oma rin
delõigus Narva jõe lääne kalda bolshe
vikest.
Bolshevike sillapeade likvideerimise
ga, milliseid eli üldse kolm, astus Ees
ti SS-diviis võitluste järku
võidetud ma aa la kaitsele.
Bolshevike väejuhatus püüdis ja püüab,
maksku mis maksab, kaotatud positsi
oone taas vallutada. Millise vihatormi
eestlastelt lüüasaamine bolshevike poo
lel esile kutsus, võis järeldada juba ük
si sõi mu valangust, millist nad läkitasid
häälekõvendajaist Narva teiselt kaldalt.
Juba järgmisel varahommikul püüd
eid boishevikud eestlaste lõigus uuesti
tungida üle jää Narva jõe läänekaldale.
Hommikune udu soodustas bolshevike
väeosade lähenemist' meiepoolsele kal
dale. Valvsad grenaderid kuulipildujate
juures märkasid vaenlast siiski veel Õi
geaegselt. Kuuli valangutega niideti rün
dajate esimesed ahelikud. Käsigranaati
dega hävitati need ülejäänud, kes olid
jõudnud läbi niitvast tõkketulest.
Ühes kitsas lõigus suutis osa bolshe
vikke siiski tungida meie kaevikutesse.
Nad hävitati eesti grenaderide poolt
külgrünnakutega viimse meheni.
Veel teisegi lainega püüdsid' boishe
vikud tormata üle jõe, kuid nad hävi
tati meie kuulipildujate ja granaadiheit
jate tulega juba bolshevikepoelsel jõe
kaldal.
Et pääseda kindlast hukkamisest,
teesklesid paljud bolshevikud langenuid,
jäädes jõejääle lamama, lootes uue öö
saabumisel pääseda märkamatult tagasi
ida kaldale.
Selle triki paljastasid meie grenade
rid, kes elid roomanud jõejääle, et kor
jata langenud bolshevikelt relvad. Um
bes paar kolmkümmend bolsheviku „lai
pa* osutus elavaiks. Eesti grenaderide
hõigetele üles tõusta ja vangi an
da jäi suurem osa bolshevikest en
diselt lamama. Alles siis, kui raksatas
~laipade" keskele meie võitlejate poolt
heidetud granaate, upitasid nad end
püsti, tõstsid käed alistumise märgiks
ning tuigerdasid meiepoolsele kaldale,
saadetud idakaldalt kestvaist sajatusist
ja vingu vaist kuulidest. Märjad ja kül
munud kauasest jääl lebamisest, näisid
need vangilangenud bolshevikud pigem
surmani ehmunud ja kurnatud looma
dena kui inimolevustena. Ahnelt jära
sid nad eesti grenaderidelt saadud kui-

