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Tüse palk meie kehas

Nürnbergi kohal tulistati ühe ööga alla

132 briti terrorpommitajat
Edela pool Narvat hävitati mitme nõukogude diviisi peajõud. Enamlased kaota
sid üle 6000 surnu ja palju igasugust sõjavarustust
Führori peakorterist, 31. märtsil Sõja
jõudude ülemjuhatus teatab:
Ukraina Bugi alamjooksu ja Dnjepri va
hel, samuti Dnjestri ja Pruti vahel ründa
sid nõukogud kogu päeva läbi. Nad löödi
tugevata võitlusis kõrgete kaotustega taga
si. Ohes lõigus on võitlused ettetunglnud
bolshevikega veel käimas. Rumeenia väed
viskasid Pruti ääres nõukogud tagasi ja
vallutasid mitu asulat tagasi.
Edela pool Proskurovit oa endiselt käi
mas kibedad rünnak- ja tõrjevõitlused.
Seejuures esines eriti silmapaistvalt ida
preisi I jalgväedivils kindral major von
Krosigki juhtimisel.
Ida pool Stanislaud hajutas üks võitlus
grupp vaenlase motoriseeritud brigaadi ja
võttis ulatuslikult vange ning sõjasaaki.
Tarnopoli juures andis võitlustegevus
järele.
Brodi raamis lõikas üks meie tanktük
sustest tugevamad bolshevike jalgväe ja

vangi, 59 kahurit ning arvukalt muid rel
vi ja igat liiki sõjavarustust.
Itaalias valitses ka eile ainult kohalik

võitlustegevus. Üks pikemat aega edela pool
Cassinot sissepiiratud vaenlase võitlusgrupp,

Tankid toodi nõukogude
nina alt tagasi
Üks tank soomusgreoaderidedi viisist
„Feldherrnhalle" ©li Narva ruumis libise
nud jäätunud maanteelt kraavi, muutudes
pealegi tankitõrjekahuri tabamuse läbi lin
dile liikumisvõimetuks. Katse juures vigas
tatud ketilülisid välja vahetada sai raadio
telegrafist raskesti haavata. Meeskond väl
jus selle järele kuulipildujatega ja lõi end
haavatut kaasa võttes, läbi saksa peavõit
lusliinini, mis asus jõe kaldal umbes 60

Meie lehe tänasest numbrist leiavad
lugejad kolmepildilise seeria, millises
meie karikaturist on tabavalt jäljenda
nud spekulanti, tüsedat palki meie ke
has meest, kelle koht on häbipostil.
Võiksime rahulikult piirduda kõnealuse
karikatuuride kolmiknumbriga, kui kü
simus praeguses olukorras ei oleks
muutunud eriti aktuaalseks. Aktuaal
seks nimelt selles mõttes, et ajal, mil
lal on olulisem kui kunagi varem iga
toitaine otstarbekohane jaotamine, ei
saa enam kuidagi lubada, et üksikud
vastutustundetud isikud, kihutatuna
haiglasest rikastumise kirest teiste
kaaskodanike arvel ja nahal, ujuvad
piltlikult ütelduna tõesti otse rasvas,
imestamisväärses külluses ja tihti isegi
hoolimatus pillavuses, kusjuures see
kõik sünnib, nagu juba nimetasime,
kaaskodanike puuduste arvel.
Spekulant, vastutustundetu kuju
tänapäeva ühiskonnas, on palk meie
kehas, mis tuleb halastamatult murda,
kui meie ei taha, et neist üksikuist
kasvaksid uued puudused ja hädad
üldsusele.
Spekulant oma olemuselt on see,
kes hangeldab toitainetega, spekulant
on see, kes hangib omale kokku ühel
või teisel teel suuri kaubakoguseid
ning realiseerib neid siis hingehindade
eest, spekulant on aga kahtlemata ka
voorimees, kes nõuab tupni kestusega
veo eest 50—100 riigimarka, kingsepp,
kes tallutab kingapaari ainult paberos-

side eest ning rätsep, kes küsib ema
töö eest liha või võid.
Need mehed teadku kõige pealt, et
kellelgi ei ole tänapäeval midagi kül
luses ning et igaüks vajab samu aineid
ja samasugusel määral, nagu nemad.
Gi ole seepärast siis ka millegagi õi
gustatud, et nad arvavad endil olevat
õiguse tõugata kaaskodanikku raskus
tesse samal ajal, millal ise on valmis
elama rahuaegses vaimus või koguni
koguma rikkusi.
Iga inimese oma südametunnistus
olgu eeskätt see, mis määrab ta tegut
semise. Kus aga südametunnistus ei
ole enam võimeline määrama tegude
ausust, seal peab tulema seadus ning
politsei võim ja viima täie ning halas
tamatu karmusega vastutustundetu ja
südametunnistusetu inimese, käesoleval
juhul spekulandi, uuesti ta õigele teele.
Spekulant on tänapäeval nagu kurja
loomuline paise, mille välja lõikamist
võitleva ühiskonna kehast ei tule kel
lelgi kahetseda. Veel rohkemgi ini
mestel on olnud juba küllalt aega jä
relemõtlemiseks ja oma toimingusuun
dade ümberhindamiseks, kui seda se
ni siiski pole suudetud või tahetud te
ha, siis ei vääri selline inimene seadu
se karmusesse sattudes isegi kaaskoda
nike kaastunnet.
Palgid kehas, mis sinna ei kuulu,
tulevad kõrvaldada. See on loomulik
ja õige. Ning praegu koguni paratama
tult vajalik. —uea

milline osutas vihast vastupanu, hävitati.
Vaenlane Kaotas arvukalt surnuid ja suu
rel hulgal vange. Sõjasaagiks saadi relvi
ja igat liiki sõjavarustust. Meie rttunakük
sused vallutasid äkkrütiuakul asula idaosas
mõned vaenlase toetuspunktid. Teistel edu
kail rünuaküksuste üritustel hävitati läbi
võitiusrelvadega 4 vaenlase tanki.
Viimanel ööl saavutasid meie õhukaitse
jõud briti terrorrüauaku tõrjel NQrobergi meetrit tagapool.
Et väärtuslikku tanki mitte jätta nõuko
icohai oma senini suurima edu. Nad ajasid
nurja koondatud rünnaku teostamise ja gude kätte, sõitis tanki meeskond päästeko
hävitasid 132 neljamootorilist pommilennu mando raske veomasinaga öösel teele. Ku
kit. Nürnbergi linna piirkonnas ja mõnedes na tankisõdurid hoolitsesid julgeoleku eest,
teistes asulates Lõuna-Saksamaal tekkis püüdis päästekomando tanki trosside abil
kahjusid ja kaotusi elanikkonnas. Ülemteit ära vedada. Seejuures kaevus mootori üks
nant Becker, lennukijuht ühes ööjahilenuu vedru maasse ja pidurdas tanki nõnda, et
kite üksuses» saavutas sel ööl jälle 7 õhu seda tuli veel kord tagasi lükata. Tõrkuva
võitu.
soomusjõud nende vooridest.
vedru alla asetati plekki, nii et võitlusmaÜkeikute vaenlase lennukite häirerün Bin liikus edasi nagu reejalastei, kusjuures
Koveli linna meeskond lõi mitmed vaen
lase rünnakud tagasi ja hävitas seejuures nakud suundusid Lääne-Saksamaa vastu. teda õnnestus võrdlemisi hõlpsasti toime
15. tanki. Rouinis linnast põhja pool vari Kiired saksa võitluslennnbid ründasid
tada saksa liinideni. Mõne päevaga olid rik
eesid nõukogude ägedad rünnakud kokku. eesmärke Londonis ja Inglismaa lõunaran ked parandatud ja tank jälle pannsevalmis.
Dnjepri ja Tshaussõ vahel jätkasid boishe- nikul.
Nagu siin, ainult mõned kümned meet
.Ühe saksa konvoi * julgestussõidukid, rid bolshevikkudest eemal, õnnestus samal
vikud asjatult värskelt toodud jõududega
oma läbimurdekatseid. Ka edela pool Ost laevastikuõhutõrje ja saateteenistusse ra päästekomandol ka ühes teises kohas kaht
rovit ja lõuna pool Pihkvat teostasid nõu kendatud jahilennukid tulistasid Lääne-Nor rünnaknkahurit taas korrastada. Mõlemad
kogud arvukalt edutuid rünnakuid.
ra ranniku ees 18-st tagajärjetult ründa kahurid olid sattunud soomülkasse. Viis ööd
Edela pool Narvat piirati sisse mitme vast briti torpeedolennukist 7 alla.
ifibi oli päästekomando väljas. Üha uuesti
päevastes rüuoakvõitlustea flleyaatetus
Meie allveelaevad uputasid Atlandit ja nurjusid katsed raskete terashilglaste vabas
metsa- ja soomaastikus kahurväe, uduhelt India ookeanis 4 laeva mahuga 23.000 brt tamiseks, mis asusid kuni aluseni soos. Vä
jate, tankide ja Jahinglennukite tõhusal ja ühe vahilaeva. Peale selle tulistasid nad simatult ja peaegu juba loobudes mõlemast
toetusel mitme nõukogude diviisi peajõud alla 2 vaenlase pommlleunukit.
rüunakokahurist töötas ja higistas pääste
ja hävitati need. Vaenlase korduvad ker
Viimase aja uputamisedus on oinad sil komando, kuni tal viiendal ööl õnnetus
Liliputt-tank ja 4ankiheitja
' gendusrünnakud nurjusid. Neis võitlusis mapaistvalt kaastegev allveelaev mereväe koht asus ajuti nõukogude granaadiheitjate
kaotas vaenlane üte 6.000 surnu, mitusada fllemleitnant Eicki juhtimisel
tule all õnnestus mõlemat kahurit vabas
Sakslaste relvastus täienenud uute relvaliikidega
tada. Sihti mööda, mis oii mõlemalt poolt
pisut kitsam kui kahurid ise, õnnestus õige
Pärast oma uusimat relvaliiki heitja
See mammutijõuga miniatanrtank on ida
aeglasel ja ettevaatlikul sõidul, vaatamata te on sakslased nüüd talnnd välja taas rindel juba annud häid tulemusi ja on sak
Tõrjelahing suureneva ägedusega
peaaegu ületamatuma näivatele raskustele,
..4
liliputtankiga, mis ku sa grenaderidele, kes seoses uue relvaga on
mõlemaid rünnakukahnreid tagasi tuna. Lü ühe aadisrelvaga
Soome lahe kohal tulistasid valvelaevad aiia kolm nõukogude
endast Õigemini tankikujulist torpee tarvitusele võtnud ka uue taktika, lahingu
hikese paranduse järele on ka need võit jutab
dot määratu suure jõulise lõhkeaiuelaaduu pidamist tunduvalt kergendanud.
pommituslennukit
lusvalmis.
giga. Mis uuele relvale aga erilise kardeta
Sõjakirjas.
Georg
W.
Kruse
vuse annab, on see, et ta on kaugelt juhi
Kuid sakslane pole jäänud peatama ka
Füüreri peakorterist, 30. märtsil. Sõjajõu pooi Narvat nimetamisväärset võitlustegevust.
tav. Sakslased on oma uue relva hoolimata heitjate relvaliigi juures, vaid on lakkama
dude ülemjuhatus teatab:
Sõjalaevastiku vahiiaevad tulistasid Soo
Vaidlused
Atlandi-deklarat
ta väiksusest ristinud „Koljat", küllap ar tult olnud tegev nende edasiarendamisega.
Ukraina Bugi alamjooksul jätkasid meie me lahe kohal jälle alla 3 nõukogude pom
vestades ta määratu suurt hävitavat toimet. Nii on ta nüüd osa heitjaid paigutanud soo
väed vaenlasest takistamatult käsukohaaeid milennukit.
siooni üle .
mustatud isesõitvaile lafettidele kahuri
eemaldamisliikumisi. Viimaste päevade võit
Itaaliast ei teatata suuremat võitlustega
G e nf i B t, 29. 3. (DNB) «Evening News*
„Koljatid" transporditakse kohale eri sõi alustele,
on kohandatud igasuguses
lustes paistsid seal ema erilise vaprusega vust. Meie iöögiüksused tungisid ritaeister poliitiline korrespondent teatsb, rühm alam dukeil
ja oa paari võttega rünnakuvalmis maastikusmis
silma Ostmarki 3. mäestikudiviis kindral vabahärra vea Gienanthi juhtimisel loode koja rahvasaadikuid olevat otsustanud nõu seatavad.
liikuvaile liilikautodele. Seega on
Ka nende laadimiseks tarvitatav heitjaile avanenud
võimalus üksustele igale
major Vittmanni juhtimisel ja Franki 17. pool Cassinot vaenlase positsioonidesse ja da peale lihavõtteid vaidlusi Atlandi-dekla lõhkeaine on uus ja äärmiselt suure plahva
lasid 6 tanki õhku.
igasuguses maastikus järgida. Jalaväe
jalaväed!viis kolonel Grückeri juhtimisel.
ratsieoni küsitlemise kohta. Rahvasaadikud tusjõuga, võimeline purustama suures raa poole
Anzio ees ja Põhja-Aalrika rannikul vi olevat otsustanud mitte järele anda, kuna diuses nii betooni kui ka terast. Omades ja tankiüksuste rttnnaklained, kes tungivad
LOuna pool Baltat ja ruumis Dnjestri
reservid, kes kogunevad sissemurrn
ning Pruti vahel pidurdati visades võitlus gastati lahingu- ja torpeedolennukite poelt nad
kavatsevad valitsuselt nõuda aru välis pealeselle suure liikumiskiiruse ja olles peale,
kohas
vaenlase tsgasipaiskamiseks, tanki
tes tugevad vaenlase rünnakud. LOuna pool 3 vaenlase kaubalaeva kokku 18.000 brt.
majanduspoliitika üle. Seepärast nõutakse kaugusest jahitav, tõotab uus relv kujuneda
üksused, kes valmistuvad vaenlast tiivalt
Itaalia ruumi kohal kaotas vaenlane sak ja
Froskurovi kestab äge võitlus vahelduvate
kardetavaks vaenlase igasugusele sõjalisele
kaht
eriti
eri
läbirääkimist:
üks
Atlandi
tulemustega. Stanislau ruumis on käimas sa ja itaalia j ahi lennuki te ning õhutõrje läbi deklaratsiooni üle ja teine,.impeeriumi suhe vahendile, alates punkreist ja lõpetades ras haarama, motoriseeritud üksused, kes süga
ägedad võitlused ettetunginud vaenlase võit- 11 lennukit.
kohta. Churchilli viimane seletus Atlan kerelvadega. Tänu oma väiksusele pole ta val vaenlase tagalas on sulgemas teda kä
lusüksustega.
Üks põhja-ameerika pommileanukitefik te"
di-deklaratsiooni tõlgitsemise vajaduse kohta vaenlasele kaugele nii kergesti märgatav, ja gistavat ringi, nad kõik võivad nüüd
Tarnopoli vapper garnison tõrjus unest! sus tungis 29. märtsi keskpäeval tugeva ja» on jätnud paljud rahvasaadikud rahuldamata. kui see osutub võimalikuks, on „Koljat" tänu heitjate suurele liikumisvõimele neude
abi arvestada.
-tagasi nõukogude koondatud rüuuakud. Bro hilennukite kaitse all Lesk Saksamaale ja
ongi 40 rahvasaadikut eraviisilisel juba nii lähedal, et ka ta tabamine ~ osutub
Lafeti soomustamine kaitseb heitjat nii
dõ ruumis ajasid meie väed rasketes võit heitis pomme Braunschveigi ruumi. Tekki Seetõttu
nõupidamisel otsustanud oma nõuet peale tabajale kardetavaks tänu tanki kaugeleula hästi
edasiiiikumisel kui ka tutistamisel.
lustes nurja ägedad vaenlase läblmurrukat nud kahjustused ja kaotused on vähesed. lihavõtteid
tuva
purustamisraadiusega
lõhkelaengule.
läbi
suruda.
Pealeselle on nii seadeldud, et sõiduki vae
sed ja hävitasid 27-st ründavast tankist 16. Ägedates õhuvõitlustes hävitati ebasoodsate
valt kohale asudes võib ka kohe esimene
Bolshevikknde tugevad rünnakud Koveli tõrjetingirauste juures 22 vaenlase lennukit,
kogupauk torust lahkuda. Ja enne kui vaen
linna vasta nurjusid taas kaitsjate vastupi nende hulgas 12 neljamootorilist pommilen
Churchill kaitses end alamkoja vastu
lane on õieti aru saanud, ollakse juba uues
davuse tõttu. Põhja ja "loode pool linna nukit.
asendis, et vaenlast teisest kohast lõhke
Möödunud ööl heitsid üksikud vaenlase
' vallutasid meie diviisid rünnakuga eod vi
või leekgranaatidega üle külvata. Üllatus ei
salt kaitsva vaenlase vastu hulga asolaid. häire- ja pommilennnkid pomme Lääne- ja
Teravaid sõnu tema valitsuse poliitika arvustajatele
anna vaenlasele aega ega pidet vastuabinõu
Dnjestri ja Tshaussõ vahel kasvas tõrje Põhja-Saksa maale.
Stokholmist, 27.3.(DN8). Esimest on toonud. Churchill tõotas inglastele suure de tarvituselevõtmiseks.
Ühe jahilencnkiteeskaadri komandör ko
lahingu ägedus. Arvukatest tankidest ja la
Omal algatusel on uued „tankheitjad",
jhingulennukitest toetatud nõukogude rünna lonel Wileke, kellele Führer annetas 155 korda viimase 12 kuu jooksul kõneles Winston joonelist ..rahvakasvatuse reformi", kogu
kud tõrjuti visades võitlustes, kusjuures hä õhuvöidn eest tammepärja mõõkadega Raud Churchill raadios inglise rahvale ja paljudele rahvastikku haaravat ..füüsilise tervise paran nagu neid lafettidele monteeritud heitjaid
vitati suuremal arvul vaenlase tanke või risti Rüütliristi juurde, leidis õhuvõitluses meretagustele maadele. Lühikeses sõjalises damist" ja ..kohustuslikku kindlustussüsteemi nimetatakse, väärtuslikuks tolistamistrum
purustati need koondatud tõrjetules juba kangelassurma. Temaga kaotavad saksa õhu ülevaates puudutas Inglise peaminister üksikuid kõigile klassidele ja igaks otstarbeks hällist biks, mida võib välja mängida kõikjal seal,
jõud Ahe ema väljapaistvaima jahiienduri sõjatandreid ja püüdis skitseerida sõjalise olu kuni hauani'" Seejuures ei olnud ta kitsi kus tahetakse leida lahendust, ja tulistamia
enne meie positsioonideni jõudmist.
korra arengut oma viimasest kõnest saadik. tunnustustega oma kaastöölistele. Kuid kõige reservjks, mida võib kähku nihutada ühest
Mujal idarindel tekkis eile ainult edela ja juhi.
Kohusetruult avaldas Churchill kiitust bandiitide enne tõstis ta küll ennast väärikalt esile.
võitlusvälja raskuspunktist teise. Pealeselle
on heitjate tulistamistihedus veel kasvanud,
marssal litole, tehes ühtlasi ka tavalise kum
Silmatorkav
Chnrchilli
kõnes
oli
see,
et
marduse Stalinile, ülistades teda kui ..sõjalist
Narva raudtee vabastati ähvardustest
sest relvatehnikuil on korda läinud ühele
mitmel korral vaidles enda arvustajatega, iafetile monteerida kuni kümme toru.
juhti". Edasi kinnitas Churchill USA-le Briti ta
kellede jaoks tal leidus õige teravaid sõpu,
Tankheitjate meeskonnad peavad olema
Enamlaste sillapea suruti koomale. Kolm vaenlase diviisi purustati impeeriumi igavest tänuvõlga, et nende rikka olgu
siis, kui ta nimetas neid .üheksakord ühtlasi
likult serveeritud enneaegsete loorberite järele
tublid mootorsõidukijuhid kui ka
selt
tarkadeks",
olgu
siis,
kai
ta
kõneles
Berliin, 28. 3 (DNB). Oma sillapeas diviisist pidi nüüd piki üht kaigasteed eda inglise rahvale selgeks teha, et Inglismaa on .magavatest härradest". Kogu otsustavusega tabamiskindlad kütid. Nad peavad olema
edela pool Narvat olid enamlased mõne aja si tungima ja sissepiiratud vabastama. Va Vaikse ookeani loovutanud põhja-ameeriklastele kaitses ta end vaate vastu, nagu oleks te välja koolitatud ühe pilguga haarama vaen
eest nihutanud Narva Rakvere raudteeliinist sakul ja paremat pool kaigasteed olid Nõu ja et tema, Churchill, on andnud oma sõna
olukorda, maastiku soodustusi ja eba
ma kabinett «pummeldajate ja logelejate lase
soodnstusi. Nad ei tohi sekunditki otsusega
lõuna pool edasi kaks tömpi kiilu. Neist kogude laskurid sohu kinnitanud. Ajal kui võidelda külg-külje kõrval USA-ga Jaapani jõuk".
Ta
väitis
vastupidi
mitmel
korral,
etteulatavaist rindelõikndest sooritasid nad mõlemad eessõitvad tankid veeresid takis vastu, ..ükskõik, mis see ka maksaks" ja kui et ta on juhtinud impeeriumi rahvastiku kõhelda, lühidalt: nad peavad omama
seda riskivat hulljulgust, mis peab omane
. 17. ja 18. märtsil mitme laskurdiviisiga ja tuseta iile ühe miinitõkke, vigastas üks kaua tahes sõda kestaks.
Oma kõne peamise osa pühendas Churchill ja suure osa maailmast ..hämaratest orgu olema juhuse ärakasutamiseks kõigile „kiir
lühe soonausbrigaadiga rünnakuid põhja suu lõhkev miin m iie järgnevat tanki laskuri
dest, kus nad rändasid oma rumaluse tõttu",
nas, eesmärgiga lõigata Narva sillapeas ja tega. Keegi leitnant soorousluureüksusest siiski sisepoliitilistele probleemidele, andes üles avaratele kõrgustikkudele, „kns siravad üksustele", keda nemadki, muide, endast
kujutavad.
põhja pool linna seisvad Saksa väed ära kõrvaldas siis teelt vaenlase tugevast tulest sellega mõista, et Inglismaal on rahvas paljude
Eruooberstleitnant Benary
ning murda läbi kuni Soome laheni. Need hoolimata 20 u iivi ja viskas nad sohu. küsimuste puhul väga ärevil, oodates tungivalt rahu ja vabaduse tähed".
pealetungid nurjusid aga snurte kaotustega Kui laskurite tank oli kõrvale lükatud, jät selgitust. Churchilii raadiokõne oligi mõeldud
Churchill pidas vajalikuks, pöörduda ing
Kõrgeim aumärk vahvale
enamlasile.
kus pealetung. Kana enamlased pöörasid sellise rahustava pillina kusjuures ta katsus lise rahva poole õige tõsistes sõnades koos
Et takistada raudtee ohustamist ja enam kogu oma tähelepanu soorausgrupile, suutis end ühtlasi kaitsta järjest kasvava kriitika tatud üleskutsega, et see peab säilitama
lendurile
laste uusi jäbimurrukatseid, ründasid meie sissepiiratud võitlusgrupp välja murda ja vastu oma poliitika suhtes. Ta kasutas «tugevaid närve" ja »,visadust kuni viimse
FQhreri
peakorterist,
väed 26. märtsil vaenlase etteulatuvat rinde- end oma liinideni läbi lüüa. Tagasisõidul seejuures jälle vanu fraase sotsiaalsetest re kiuni". Ta valmistas inglasi ette sellele, et
30. märtsil.
lippa sunrtiikiväe, tankide ja stukade tuge* võtsid seomuegrenaderid vigastatud tanki formidest, andes lubadusi tulevaseks rahu neil on oodata veel palju ebameeldivaid ül
Ffihrer annetas major Rudelile, grupi
põlveks ja püüdes rääkida inglastele auku latusi ja lõpetas oma kolmveerandtunnilise komandörile
, vai toetusel. Paljudest sihtidest läbistatud sleppi ja vedasid ta tagasi.
ühes lahingueskaadris, kat 10.
pähe,
et
tal
on
järelsõja-päevadeks
varuks
suur
meta&maastikus arenes Saksa rünnak hästi.
kõne vihjega võimalusele, et inglased ise sõdurite Saksa sõjaväes, mõõkade ja bril
programm,
mis
lühikese
ajaga
kõrvaldab
kõik
Pärastlõunaks oli kiilu lõunapoolne osa lä
võivad veel muutuda „vaenlase uue ründa jantidega Tammelebtse Raudristi Rüütliristi
Inglise relvatööstuses töötab
mured ja kannatused, mida sõda Inglismaale misviisi objektiks".
bistatud ja põhjaosas seisev vaenlane ära
juure.
miljoneid naisi
lõigatud. Meie grenaderid lõid siin tagasi
Mõne päeva eest maandas major Rndel
teraskarastatud
rahvuskindlust.
Ja
järvalas
Berliin
ist.
Nagu
Inglise
tööminister
ERÜ
tänavkarbikorjandus
umbes kolm Nõukogude laskurdiviisi. Enam
võitluskaaslaste päästmiseks vaenlase liini
te
panuß
ei
tohi
siin
olla
viimaseid.
Bevln
teatas,
on
inglise
relvastustööstustes
lasil, kes siin oiid kinnitunud arvukaisse
Kuna seekordset tänavkarbikorjandust ei de taga, ei suutnud aga mudase maapinna
punkreisse, oli tunduvaid kaotusi. Täpseid töötavast 22 miljonist töölisest enam kui 7
sõjakannatanute heaks
uuesti startida. Hoolimata oma haava
teosta ükski kindlaksmääratud organisat tõttu
kaotusi arve ning saagiks saadud või hävi miljonit naised. Viimastest on 2,5 miljonit
õnnestus tal pärast seiklusrikast põge
Laupäeval ja pühapäval toimub ülemaa sioon, siis kutsutakse käesolevaga kõiki dest
tatud materjali hulka saab kindlaks teha ai abistus. Kui teada, et Inglismaal rakenda
nemist jõuda Saksa liinideni. Ta silmapaist
* ies pärast vallutatud ala puhastamist ja lä taks? naisi isegi laevatehastes ja mäekae liselt ERÜ tänavkarbikorjandus, kus märgi teadlikke eestlasi aitama kaasa korjanduse vaid saavutusi austas FÜhrer Saksa kõrgei
vanduf-teä
raskeimatele
töödele,
siis
omavad
tegelikule
läbiviimisele,
teatades
end
sel
kestena
esinevad
Tartu
linna,
Narva
linna
bikammimist.
ma aumärgi annetamisega.
ja Viljandi maakonna vapžkesed. Järvamaal leks kohaliku ERÜ piirkonnajuhi juures.
Teel tabasid stukad raskesti üht kiiresti need arvud veelgi suuremat kaaiu.
korraldatakse tänavkarbikorjandus Paide, Ta
litsev sulailm seni külmunud soosaarekesed
kohaletoodud nõukogude diviisi, mis oli pai
Kõhust saadik mudas
pa ja Türi linnades ning Ambla, J. Jaani,
Punase Risti laeva
gutatud umbes 175 veoautole ja 20 tankile.
muutis põhjatuiks. Vaenlane kaotas üle 450
Kärn ja Rakke alevikus.
Berliin, 30. 3. (DNB) Ulatuslikus ja mehe. Mitu suurtükki ja raskeid jalaväerelvi
Läänepoolse rindetipu eraldamisega on järe
rünnati
Praegu kodumaal toimuvad sõjasündmu paljudes kohtades ülevaadet mittevõimaldavas langes meie kätte.
ieveoUinlde ohustamine ulatuslikult likvi
Milaanost, 28. 8. Inglismaa on end sed on vaenlase terrori rünnakute läbi õhust, rabamaastikus lõunapool Pripetit, kus vaevu eral
deeritud. Ühtlasi suudeti sellega võtta enam
„Ugaia" tänane etendus
lasilt tähtis lähteruum uuteks läbimurrukat- koormanud uue rahvusvaheliste lepingute sõjaohtlike piirkondade ja linnade evakuee datavad teerajad viivad saarelt saarele, hävitasid
algab kell 15
rikkumisega. Nagu itaalia ajakirjandus tea rimise ning mitmesugusel muul viisil ras meie grenaderid, suuskurid ja pioneerid vii
seteks Soome lahe ääre.
Teater „Ugala" büroo paiub meid tea
Eelnenud võitlusis oli üks Saksa võitlus tab, ründasid inglise pommilennukid Aadria kelt tabanud paljusid meie rahvustiikmeid. mastel päevadel tillatusrünnakuii mitu vaenlase
Seejuures ja eelnenud luuresalkade tada, et tänane teatrietendus algab kell
» grupp soo- ja metsamaastikus edela pool merel Anõona kohal Rootsi Punase Risti Neile kõigile tahab eesti rahvas ulatada gruppi.
aktsioonide kestel tuli meie sõdureil marssida 15 (3 p.t.) mitte aga kell 18, nagu varem
Narvat sisse piiratud. Kaks tanki ja kuus hospidalilaeva „AHaren*. Laev saatis välja oma abistava käe, kinnitades veelkordselt kõhust
saadik mudas ja vees, kuna päeval va- müürilehtedega teatavaks tehtud.
meie ühtekuuluvust ja ühiseis kaunatusis
tanki laskuritega ühest soomusgrenaderi- SOS slguaule.

Maks Eesti Majanduskoja,

Surm Moskvast
PK.— Kus bolshevikud iganes astusid vitud laibad metsas näitasid neile teed,
Eesti pinnale, hõljus elanikkonna kohal : mida bandiidid olid käinud. Röövitute
terrori piits. Võõra türannia teed tähista kaebused osutasid neile suunda. Siis ker
sid sügavad haavad. Sarm ja viletsus, kis elatunud, nii mõnestki tormist vint
röövimine ja hävitamine elid verstaposti sutatud eestlastes püha viha, kes siin
deks, mida Moskva timukad püstitasid. kaitsesid oma põlde, oma karja, oma
Nad püstitasid need keset ühe maa õn kodusid Moskva* surma vastu, milline
nistatud rahuaega, maa, millele nad üle oli neilt kord juba kõik võtnud. Nad
öö selga surusid hävitamise hullusärgi, ründasid bandiite selle kibestunud fana
selle korda purustades, selle elanikke tismiga, mis valdab hingi, kui on vala
tud süütult verd." Väheste päevadega ki
piinates, tappes või küüditades.
Surm Moskvast paisati 2,5 aasta eest hutasid nad bolshevistlikud mõrvarid
üle piiri tagasi. Need olid saksa relvad, nende peiduurgastest väijav saksa sõduri
saksa sõdurite julgus, euroopaliku vastu te relvade ette, sedavõrd kui nad juba
tuse uhke vaim ja võitleva andumuse ise nendega arveid ei olnud õiendanud.
vaim, mis vabastasid Eesti sel silmapil Ja lumistunud metsast korjasid nad
gul, mil ta timukas valmistas seda väike kokku miinid ja lõhkekehad, mis olid
rahvast lõplikult likvideerima. Eestlaste bandiitidele kaasa antud, et eestlaste va
tänuks oli truu relvavendlus Euroopa randust õhku lasta.
saatusevõitluses.
Aiuult vähesteks päevadeks oli surm
Kuna bolshevism tänapäeval koondas Moskvast pääsenud üle Peipsi järve. Ta
oma armeed ja löögiüksused teist korda kandis seejuures kuuetaskus valet, na
Euroopa väravale, kuna Eesti õnnista gu sooviks ta eesti rahvast vabastada
tud läve muutus taas piirikiviks õhtu saksa orjusest ja tappis Kasepääs esi
maa ja vene rohtlatest ähvardava sur mestel tundidel eesti ema koos selle
ma vahel, kasvas võitlevate rahvaste 2-aastase lapsega. Ta kiskus kalureid
kamraadlikkus endastmõistetava koostöö unest ja tassis neid väljasirutatud masin
nende piirideni, kus ei ole enam küsi püstoli ähvardusel metsa. Ta purustas
mist ega vastamist, millega see vaikiv pimedas vihas hoolikalt hoitud elumaju,
seotus omab lõpliku üleoleku võimsa jõu. ta varastas hobuseid ja röövis toidu ise
Surm Moskvast sihib loendamatute gi vaeseilt. Ta paiskas heina- ja õle
diviiside ja soomusüksuste varal Narva koormad lumme ja konfiskeeris kõik veo
tõkkerivi vastu. Ta veeretas oma jala kid, mida ta iganes kätte sai, et röövi
väe tuime masse Pihkva ruumi, viima tud vara ja värise vaid vange kaasa veda
seid üha jälle uuesti varustades oma da.
tohutuist materjalitagavaradest. Ta hii
Kui hirmu sünge pilv möödus, kui
lib ühtlasi aga ka üle Peipsi jääkatte, hädaohustatud naised ja raugad julgesid
mis veel märtsi teisel poolel ühendab päevavalgele ilmuda, kandsid nad oma
sädeleva sillana vene- ja eestipoolseid surnud haudadesse. 54-aastast Aleksan
kaldaid. Peipsi halli uttu upub julges der Posti oli metsas tabatud reekoorma
tusmeeskondade pilk kui lõpmatusse. ga ja tapetud ta kuklalasuga. Ühe talu
Siin kannab surm Moskvast rööviva, tap lähedalt leiti kaks täiesti lahtirõivasta
va ja agiteeriva bandütluse salakavalat tud, masinp.üstoli valanguist mahaniide
ilmet, mis on võrsunnd omapärasest koo tud naist. Metsa serval Oskar Kattela
list, olles selleks väljaf valitud ja kasva talu juures lauges kölni eestlast püsto
tatud, et tagamaal seda terrori ja ra lilaskude läbi, nende hulgas 24-aastane
hutuste tõrviku abil lõpule viia, mida Aleksander Kanson, kes 2-aastase töö
armeed ausas võitluses ei suutnud saa järele ühes Pommeri talus veetis oma
vutada.
vanemate juures esimest puhkust, lange
Kuidas Moskvast läkitatud surm täi des siin bandiitide kätte, pidades neid
dab oma ülesannet, seda kogesid kalu relvastatud eesti omakaitseks. Surnu kan
rid ja talupojad Torma ja Mustvee ruu dis laskehaavade kõrval näos rohke vägi
mis. Kui 13. märtsi hommikul levis ko valla jälgi. Veel ei ole eesti omakaitse
hutav teade, et üks bolshevikkude jõuk staap suutnud lõpule viia juurdlust.
koos põgenenud eesti kommunistidega Mõningad elanikud, kes suutsid ban
olevat üle järve saabudes siirdunud metsa, diitide käest tulevahetuse kestel põge
kulusid vaid mõne südametukse pik neda, lebavad haavatuna haiglnis. Tei
kused viivud, kuni esimesed ohvrid ti sed roomasid veriselt oma kodudesse
mukate laskude all kokku varisesid. Vaik tagasi. Ja ka mets võib veel peita
sed metsateed muutusid surma teedeks, mõnd verist saladust, sest surm Mosk
üksindased talud metsik ute tulesüüta vast saabus Peipsi läänekalda rahusse
miste paigaks. Üle öö oli elu äkki muu veriste rusikatega, enne kui teda suu
tunud väärtusetuks. Küll haarasid vane deti tabada ja kahjutuks teha.
mad mehed toanurgas! püssid, küll pa
Ent Leningradi jõukudekomando
nid nad nagu kord 25 aastat taga
käsklus,
käsklus Meriküla mõrvade
si-padrunitaskud lambanahksete kasuka
te vööle ja kammisid koos välihallides vaimus, on taas osa eesti rahva suhtes
saadetud, rahva, kes üles tõusis,
mundrites noorematega padrikud läbi, täide
•t
kaitsta
oma vabadust.
kuid nad ei suutnud seda olematuks te
ha, mis oli juba sündinud. PaljaksrööSõjakirjasaatja Arnim Bledov
Pataljon „NARVA" rünnakuil ja tõrjel
Episoode eestlaste võitlustest Ukraina steppides ja Dnjepri kaldail
Läinud nädala algul edabus kodumaale puhkusele meie kuulsusrikkamaid väeosi
pataljon „Narva". Pataljon „Narva" võideldes SS-diviisi „Wikingi" koosseisus, on kir
jutanud oma nimele võidukaid lahinguid ja pataljoni kuulsus ulatub kaugele üle kodu
maa piiride.
„Tervitan teid bni väeosa, kelle kangelasteod ei ole ainuüksi eesti rahva uhkuseks,
vaid milliseid tunneb kogu Euroopa. Teie nimi pataljon Narva" —on kirjutatud
kuldsete tähtedega eesti rahva ajalukku ja teie kangelasteod on parimaks pandiks meie
tulevase elu ülesehitamisel; Eesti rahvas mäletab teid tulevikus kui võitjaid ja kan
gelasi."

Nõnda ütles „Narva" meestele oma tervituskõnes kindraiinspektor SS-oberführer
Soodla. Need hulgaliste lahingute tules karastatud mehed on oma rahva tõelised kan
gelased ja võitjad. Võideldes koos teiste Euroopa rahvastega reivavcndluses boishe
vismi vastu, on nad lahingute tules tõendanud eestlastele omast võitlusmoraali ning
vaprust. Nende meeste raskeist ja kangelaslikest võitlusist annavad tunnistust hulgali
selt väljaantud esimese ja teise klassi Raudristid.
Võitlus idavaenlase vastu pole veel lõppenud. Pärast puhkust asub pataljon „Narva"
taas võitluste teedele. Kogu eesti rahvas jälgib toile kuulsusrikka pataljoni võiduteed.
Sest ükskõik missugusesse rindelõiku pataljon „Narva" ka rakendataks, jookseb vaenla
ne verest tühjaks kuulsusrikka pataljoni relvade hävitavas tules
Allpool toome mõningaid episoode pataljon „Narva" võitlusest Ukraina metsamaas
tikus. Jutustatud pataljoni ridades võitlused kaasa teinud juhtide poolt.
On öö...
raskerelvade tule ettevalmistusel. Tule ras
Kuski Ukraina metsatihnikus. Kaks kom kuspunkt oli kandunud just ühe kompanii
paniid pataljon 0 on taas teei rin paremale tiivale.
dele. Nagu nägematud öö vaimud sammuvad
Ent kui algas bolshevike tormijooks, sat
eesti poisid pimeduses. Vilunud sõjamehe tus ta eestlaste marulise tule alla, kusjuu
harjumusel võetakse sisse seisukohad. Kii res talle tekitati suuri kaotusi. Vaenlane
resti- kibedasti püütakse korraldada positsi taandus, kogus end veidi tagapool ja alustas
ooni, kaevuda.
uut rünnakut. Seekord juba vasakult.
Olukord muutus „Narva" meestele võrd
Kompaniid on rakendatud ühe Saksa rü
gemendi kõrvale ja nende ülesandeks on lemisi kriitiliseks, sest vaenlane ründas rin
kaitsta teatavat rindelõiku kuni eemal aset deiõigust, kus puudus otsene laskereivade
seva metsa servani.
toetus. Kuid seda rindesektorit tuli kaitsta
Luure andmeil oli oodata vaenlase rün iga hinna eest, sest vastasel korral oleksid
nakut paremalt ja pataljon „Narva" ülesan vastase kätte langenud kolme kuni uelja
deks oli julgestada vasakul olevat rinde Dnepri kaitsediviisi tähtsad varustus teed.
„Vasturünnakule!"
lõiku. Kuid ööpimeduses oli vaenlane koon
danud jõud vasakule ja juba ööpimeduses
See oli hetke käsk, karm, kuid väärama
alustas ta tormijooksu „Narva" positsiooni tu. Kiiresti kogus kompaniiülem mehed. Ka
dele, kuhu see vaevu oli jõudnud alles kae kompanii paremalt tiivalt toodi abi ja ühi
vuda. Nagu hullunu rullus üks punamassi selt löödi vaenlane, kes ajutiselt eestlaste
rönuaküksus teise järele „Narva" positsioo positsioonidesse oli sisse tunginud, vastu
nide poole, kust nad aga enam tagasi ei rünnakuga jällegi välja. Mehed olid teadli
pöördunud, sest eestlaste valvsus ja tabav kud oma ülesande tähtsusest ja suurusest.
tuli niitis ründajad maha. Riismed tõmbusid Sellest tiivustatuna ründasid nad hulljulgelt
kiiresti tagasi.
arvukalt üleolevat vaenlast, lüües selle taas
Oli aga ilmselt selge, et vastane ei rahul tagasi.
Ent ikka ja jälle ründas veel vaenlane
du nende rünnakutega ja kõigi tundemärki
de järele võis oodata peagi jälle uut üri kangekaelselt. Kuid kaljukindlalt pidas „Nar
tust. Võis järeldada, et vastane tundis erilist va" oma esialgseid positsioone, kuni saabus
huvi pataljon „Narva" lõigu vastu ning ka täiendus. Ning juba järgmisel ööl õnnestus
vatses rünnata suurte jõududega.
vaenlase rünnakujõud ja ülekaal murda.
Vanade lahingumeeste instinkt ja tähele
Vaenlase suure hallooga alustatud rün
panekud ei peta peagu kunagi. Ei petnud nakud „Narva" positsioonidele olid kokku
seekordki. Juba varavalgel alustasid bolše varisenud. Üks laskurahelik teise järel tulle
vikud taas tormijooksu eestlaste positsioo saadetud punaväelasi lamas surnuna eest
nidele. Vaenlane alustas rünnakut marulise laste positsioonide ees.

heaks 1944. a. eest kind
laks määratud U D
Tööndusliku majanduse ettevõtete poolt

Eesti Majanduskoja heaks 1944. aasta eest ta

sumisele kuuluv liikmemaks on kindralkomis

sari poolt kindlaks määratud ning vastava tea

daande. selle kohta toome meie lehe tänase
numbri ametlike teadete osas.

Sedamööda koosneb Eesti Majanduskoja
liikmemaks kolmest osast, nimelt põhimak

sust, maksust palgasummamaksult ja maksus)

käibelt, mis kuuluvad õiendamisele kalendri

veerandaastate viisi. Lähemad maksutähtpäe

vad, s- o. esimese veerandaästa eest maksu

õiendamiseks, on 10 aprill 1944 (maks käibelt)

üheaegselt käibemaksuga ja 15. aprill 1944

(põhimaks ja maks palgasummamaksult) ühes
tööndusmaksuga- Järgnevate aastaveerandite

eest tasutakse liikmemaksu vastavalt iga ka

NõukogudeOõhutõrjesuuvtükk on saanud hävitava täistabamuse. (PK.~sõjak. Schödl Wb.)
DANEBROQ

lendriveerandaasta möödumisel.

Vesuuvi tuhasadu
40.000 inimest on peavarjuta
Bern. (DNB) Vesuuvi tulemäe tegevuse
tõttu on Löuna-Itaaiias 40 000 inimest pea
varjata jäänud. Mõnes piirkonnas Vesuuvi

ümbruskonnas oli tuhasadu. Kuni 3000 meetri

UUESTI NARVA KOHAL
Taani vabatahtlikud võitluses Euroopa vabaduse eest
SS-PK. Metsatuka ääres, mis najatub Kuna aga see juhtus südasuvel ja tema
tihedasti vastu Narva jõe idakallast, oli mehi sageli piinas janu, lisas ta naeratades:
kompanii öö jooksul asunud valmis positsi „Seal on pealegi õlut laialt!" Veel tänapäe
oonidele. Läbi täiesti soostunud kaldamaas val elab tema lahkumistervitus taani vaba
tibu olid SS-kütid üksikult ja väikestes rüh tahtlikkude keskel edasi, samuti ka ta võit
mades edasi tunginud. Vesi oli tunginud iusrõõm ja ustavus aadetele.
neile saabastesse ja pükstesse ja tuul vilis
Sel hommikul tekkis lühike, äge võitlus.
tas kõledalt ning lõikavalt läbi märtsiöö. Õnnestus üllatunud bolshevikke kaldamet
Niihästi kui padrik seda võimaldas, olid nad sast välja tõrjuda ja puhastada kogu maa
otsinud varju puutüvede ja lumistunud hao ala kuni Pihkva maanteeni. Punkrid metsa
hunnikute taga. Nüüd pidid nad kannatli serval suitsetati puhtaks ja purustati arvu
kult ootama aohämarust, liikumatult tund kad tanuitõrje ja kuulipildujate positsioonid.
tunni järele. Sest juba pisimgi liigutus, Bolshevikbudel oli raskeid kaotusi, ja kui
vähimgi kahin võis reeta neid vaenlasele. löögiüksuse mehed sooritatud ülesande jä
Löögiüksus oli koostatud taani vabataht
tagasi pöördusid lähtepositsioonidele,
likkudest ja noortest Banati sakslastest. Sel rele
nad kaasa pool tosinat vange.
le ülesandeks oli läbi kammida metsariba tõid
Päike on nüüd juba kõrgel ja ta hele pais
.Narva ja Pihkva maantee vahel. Esimese te peegeldub Narva jõe voolus, mis siin,
'koiduga pidi rünnak algama koos äkilise ühe elektrijaama paisu juures, on juba jääst
kahuritulega. Selleni aga oli veel tükk aega. vabanenud. Taani vabatahtlikud, kes läbi
Noor taani oberscharfürer, kes oma rühma märgadena, külmetunult ja väsinult sammu
ga moodustas otse jõe ääres parema tiiva, vad piki kallast tagasi, heidavad veel kord
vaatab kella. Kesköö on juba mööda, veel lühikese pilgu sädelevale jõele. Nad armas
jääb kuni rünnakuni neli tundi. Ta ajab tavad seda jõge. Ja nad teavad, et neil tu
end ettevaatlikult püsti ja piilub Narva leb siin Narva juures kaitsta oma lippude
poole.
au ja taani rahva õnne.
Jah, mõtleb ta, nii pidi see olema ka
SS-Bõjakirjas. Peter Jäntsch
tookord, enam koi 660 aasta eest, kui taani
sõdalased asusid selle jõe ääres, kaitstes
17,2-sm granaat laskemoona
Õhtumaad vaenlase vastu idast. Enne, kni
autole
nad istusid koos punkris ja ootasid panuse
käsku, olid nad kõnelenud sellest vanast
Elus vajatakse õnne. Ühes eriti lookle
saagast. Daneborg, taani rahvuslipp, oli too
kord ilmund taani rahvale siin Narva juu vas saksa rindekäärus edela pool Narvat
res. Kui idast kerkis päike, pimenes taevas on maa ülesküntud pommidest ja granaa
äkki mustast pilvest. Sellest sähvis alia tidest, kuna lumi on määrdunud halliks
välk, pilv lõhestus pooleks ja taani sõda püssirohusuitsust. Ühe patarei laskemoo
laste silme ees kiirgas punane lipp, mida
valge rist jagas neljaks ruuduks. Sellest naauto oli otsinud varju ühe kivimurru
alates jäi õnn taani relvadele truuks, ja juurest. Järgmisel hommikul tugeva
venelane tõrjuti kaugele jõe taha soodesse. öise tulistamise järele uskus autojuht
Erksa meelega kuulatas nopr taanlane vaevalt oma silmi. Tema veokil lebas
öist vaikust, kuid ei kostnud midagi kaht suur, 17,2 sm pomm, ilma et ta oleks
last. Daneborg! Ta mõtles tagasi päevale,
mil Frederik von Salburg annetas esimeste teinud märgatavat kahju. Tõenäoliselt
le taani vabatahtlikkudele selle lipu, mis oli granaat alla veerenud mööda maja
neid saatis kõigis võitlustes, Ilmjärve ja katust, asetades end lõhkematult ja va
Welikije Luki juures, hiljem Kroaatias ja gusalt teiste granaatide juurde. Tuli püro
nüüd jälle siin ülal põhjarindel, kus Taani
rügement jätkab vana vabakorpuse tradit tehnik ja tõi hoolsalt ning ettevaatlikult,
sioone. Ka sellest kõneldi enne punkris, nagu seda paremini ui või teha vilunud
meenutades sõnu, mida Salburg lausus oma käed vastsündinuga, lõhkemata mürsu
meestele selle päeva hommikul, mil teda
ennast tabas surmav kuul: „01ge vaprad, koormalt alla, viies ta kaugele eemale
poisid," ütles ta seekord, „ja kui me lange väljale.
Sõjakirjas. Georg W. Krause.
me, siia näeme üksteist Walhallas jälle."

kõrgusele tõusev Vesuuvi tuhk seguneb alla
langedes pilvedes niiskusega ja muutub mu
dataoliseks massiks, rais tekitab liikluses
häireid ja kahjusid. Kuigi Vesuuvi tegevus
on viimaseil päevil vähenenud, kestab siiski
tugev tuhasadu. Pompeji ümbruskonnas on
tubakat» kuu! kaks meetrit paks ning takis
tab tunduvalt liiklust. Praegu on tulemägi
lnaega kaetud, mistõttu laavamassid võta
vad omapärase roosa värvuse.

Soome Punase Risti saavutus
Helsingist, 27. 3. Punase Risti ple- '
vai pühapäeval kõneles Soome presidendi
abikaasa, proua Gerda Ryti ringhäälingus
Punase Risti tegevusest. Proua Ryti, kes on
Soome Punase Risti patroon,{seletas muuseas,

et oma ligi 70 aastase teaevuse jooksul on
Soome Punane Rist loonud hulga heatege
vuseasutusi- haiglaid, laatsarette ja invalii
didekodusid, samuti teinud ulatuslikku hool
damistööd. Sõja ajal on tema asutused leid
nud veelgi avardamist. Rinde otseses lähe

duses asutati üle kümne rindelaatsareti. Prae

gu on Soome Punase Risti tähtsaimaiks te- >
gevusalaks invaliidide eest hoolitsemine.
Paljudest sõjainvaliididest ou Punase Risti
paranemiskodHdea ja kutsekoolides saanud
uuesti täisväärtuslikud kutsetöölised.
Ka pommirünnakute järele Soome linna
dele ou Punane Rist sooritanud väärtuslikke
abistamistöid, kuna pommide läbi kahjasaa
nnile on antud esmaabina raha, riideid
elatisvahendeid ja ulualust.

Ta koht on häbipostis

Kõigile vist tuntud kuju spekulant, ket
Kuid ikkagi ei jäänud vaenlane veel ra teekonnale. Tali hiilida läbi vaenlase rin rasvas
ujub. Kolab läbi maa ja linnad
hule. Vöis märgata, et ta kavatseb peagi dest, et saada ühendust kompüliga.
ajab kõrgeks aine hinnad.
uut rünnakute lainet. Seekord endisest vei
Algul läks kõik kenasti. Ent siis äkki
di vasemal, kuhü koondas suuremaid jõudu satuti kokku vaenlasega.
sid. Seda võis järeldada suurest kärast ja
„Kuhu teie lähete?'* küsisid bolshevikud,
vandumisest, mis selgesti kostis „Narva" po sest meestel olid seljas valged lumeülikon
sitsioonidesse. Et nad peagi jälle tulevad, nad, mispärast bolshevikud ei aimanud mi
oli pikemata selge.
dagi paha.
Nii see ka 01i... Jälle hakkasid nad kan
„Meie lähme köögi juure!" vastasid poi
gekaelselt ründama „Narva" lõiku. Kuna sid kõige puhtamas venekeeles.
„NarvaK alles hiljuti asus positsioonile, pol ~Mis te sinna otsite?"
nud veel võimalik korralduda tõhusamaks
„Lähme kokale teatama, et ei maksa nii
vastupanuks. Oli suudetud vaid kiiruga vei palju toitu rindele tuua, sest meie väeosal
di kaevuda. Ning samas tuli juba vasta võt on palju kaotusi. Meid saatis komandör se
ta esimene bolshevike rünnaklaine.

da kokale teatama."

ründas vaenlane, otsustas üks hetk.

Naeruväärset hinda maksab ülesostet\ kau
linnas, nii mis jaksab, kooril
Vaenlane ründas kompanii üht rühma, ba eest. Agalihtsat
linnainimest
mis kaitses tähtsat kõrgendikku. Bolshevi
kud olid arvuliselt suures ülekaalus. Kuigi
rühm eestlasi kaitses end kangelaslikult,
ähvardas neid siiski ümberpiiramishädaoht.
Ühele unterseharlührerile tehti korraldus
asuda rühmaga veidi tahapoole positsiooni
dele, et vältida piiramieohtu.
Kompaniiülem ja üks rühmaülemaid jäid

Saanud esimesest rüunaklaiuest veidi
„No vot kui lähete seda teatama, siis
hinge tõmmata, tuli vastu võtta uus lahing. püüdke üles otsida ka meie kokk ja ütelge
Vaevu-vaevu olid sidemehed saanud korda temale sedasama. Ka meie üksusel »u suuri
seada telefoni.
kaotusi. Mis temagi asjata toidust siia veab.
Sõjas ning lahinguis on momente, kus Eks ole, seltsimehed?"
„Miks mitte, seltsimehed, heameelega!"
tuleb hetkeliselt otsustada. Ühest hetkest
poisid, olles rõõmsad, et vaenlased
oleneb sageli kogu lahingu saatus. Raske vastasid
silmapilk nõuab momentaalset ja kainet ot neid ära ei tunnud. Õnnelikult jõudis side
sustamist, sest üks kõigi eest, kõik ühe luuretrupp kompaniiülema juure, tuues üht
eest, see on lahinguväljade kirjutamata lasi kaasa ka tähtsaid luureandmeid. Peagi
seati ühendus kompanii lahutatud rühmade
seadus.
vahel taas jalule ja likvideeriti ajutine
Ka olukorras, millesse oli sattunud „Nar vaenlase
sissemurre.
va" pataljoni üks kompaniidest, kelle lõiku
Kompaniiülem, poiste poolt armastatud
noor leitnant, kelle lahinguväljadel ristitud
nimeks oli „Vana Tou", otsustas kiiresti.
„Lähen ja juhin ise kahurituld".
Ja juba ta jooksiski kiiresti kahurväe
ettenihutatud vaatlusposti, kus tellis kiiresti
välja raskerelvade tule.
„Kes teie olete, et tahate juhtida suur
tükituld?" küsis kompülilt patareiülem.

„01en vana kahurväe mees ja oskan seda kahekesi kompanii komando punktis kaitsma
asjandust täpselt!" teatas kompaniülem. Sel taandumisliikumist. Uus positsioon võeti en

disest umbes paar-kolmsada meetrit taha
lega jäädi rahule ning kohe hakkasid sada poole.
ma hävitavad mürsud vaenlase ridadesse.
Bolshevikud märkasid taandumisliiku
Väikesed seadeldise parandused kompanii
ülemalt ja juba langesid täistabamused mist ning hakkasid maruliselt tulistama
kõigist relvaliikidest. Eriti tugev oli just
ründajate ridadesse.
Taas lõi „Narva"vaenlase rünnaku tagasi. raskerelväde tuli. Käratsedes ründasid nad
Kompaniiülema hetkeline otsus, mis tegi kompanii komandopunkti, kus kompanii
momentsalselt jalaväelasest suurtüki tulejuhi ülem ikkagi veel koos rühmaülemaga tulis
oli otsustava tähtsusega.

Pärast mitmekordset rünnakut oli vaen
lasel õnnestunud sisse tungida ühe „Narva"
kompanii positsioonidesse ja kompanii lõi
gata kaheks. Vaenlase rünnakuid saatis jäl
legi tugev kahuri- ja tankitõrjekahurite tnli,
mistõttu kompanii lahutatud osad kaotasid

tas automaatrelvadest ründavaid enamlasi.

Nüüd saatis kompaniiülem ka rühmaüle
ma tahapoole, jäädes üksi katma kompanii
taandumisliikumist.

Lahinguväljadel ei tehta sõnu vaid tegu
sid. Ons vaja siiagi veel juure lisada palju
sõnu? Vist ei. Ehk siiski. Ja vahest seda,
et kompaniiülem oli viimane, kes ühtesoo
ajutiselt omavahelise sideme.
du tulistades taganes oma kompanii juure Toidukraami tal on laialt see on kind
Üks lahutatud rühmaülemaid saatis välja saadetuna enamlaste lõhkevaist mürskudest. laks tehtud tõik. Mida tema pistab maialt,
see teiste laualt puudub kõik.
sideluuretrupi, eesmärgil luua ühendus kom
Ülaltoodud võitluste kestel annetati pa
paniiülemaga ja tuua sellelt edaspidiseks taljon „Narvale" kokku neli 1. ja viisteist
kümmend 2. klassi Raudristi.
JÄRVA TEATAJA Nr. 40.
korraldusi.
A. M
Kolm julget poissi asus sellele raskele
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Järvamaale otsustati asutada ulatus
liku tegevusalaga kütteamet
Neljapäeval toimus Järva maanõunike järjekordne nõupidamine. Pilk maakonna lisa
eelarvesse ja uude eelarvesse

Ka maaelanikkond olgu valmis õhu
kaitseks
Vaenlase korduvad õhurünnakud maal
on küllaldaseks tõenduseks, et mitte ainu
üksi linnade kodanikud ei ole ohustatud
õhurünnakutest ja et mitte ainuüksi linnade
kodanikud ei pea valmis olema õhukaitseks,
vaid selleks peab mobiliseeruma kogu taga
la elanikkond. Nii puudutab mainitud küsi
mus üheväärselt linnaelanikele kui ka maa
elanikele kes sellesse ei tohi milgil tingi
musel suhtuda passiivselt, ega silmapilkugi

gumites liiva ja vett. Vee ja liiva suhtes on

ja läbiviimistega.
Nii nagu tavalises elus on kehliv põhi
mõte, et hästi ette-valmistatutena ja teadli
kena võime lahendada neid küsimusi ja
ülesandeid, mis muidu osutuks ülejõu käi
vaks, nii on see kehtiv ka õhukaitse töös.
Siis aga lisandub kõigile muudele veel see,
et Õhukaitse töös ei piisa üksikkodanike
osavõtust ja tööle rakendamisest, vaid see
vajab kogu kodanike organiseeritud valmis
olekut ja vastastikkust abistamist.
Neil loetletud põhjustel on vajalik ük
sikisikutel omada tarvilikke teadmisi õhu
kaitsest, asuda õhukaitset 6öde läbiviimise
le, ja liituda korraldatud ühiskonnaliikmete
na tagala võitlusvalmis ühiskonnaks.
KORRAS JA KÄEPÄRAST OLEVAD TULE
KAITSE VAHENDID JA -ABINÕUD
TÕHUSTAVAD VASTUPANU
Nagu rindesõduritel en võitlus- ja enda
kaitse relvad, millega suudetakse täita üles
andeid edukalt vaid siis, kui need on kor
ras ja kui neid on küllaldaselt. Nii on tule
ohu vastu võitlemise relvaks korras tule
kaitse abinõud ja kustutusvahendid. Seepä
rast on iga kodaniku esimeseks mureks sea
da korda kõik võimalikud tulekaitse vahen
did ja abinõud. Viimased asetada neile mää
ratud käepfirasteJe kohtadele ja nende juu
res teha korrashoiu mõttes alatisi kontrolli

see ka vaenlaseks tnlelevikule hoonete juures.

viivitada õhukaitse tööde, ettevalmistustega

kehtiv põhimõte, et naida enam, seda parem.

Ei piisa ainuüksi nõudes elevast veest,
vaid veevõtukõlvulikeks varukohtadeks tu
levad korrastada ka ligidalolevad tiigid,
ojad jne., kõik mõeldavad kohad.
KORRASTATUD HOONED JA PUHTUS
VÄHENDAVAD TULEOHTU
Nii nagu puhtus on suurimaks vaenla
seks haiguslevikule inimeste juures, nii on
Seepärast tulevad hoonete ümbrused hoole
ga puhastada kergesti tuldvõtvatest objekti
dest, nagu õlgedest, heintest, hagudest ja
teistest selletaolistest ainetest. Samuti tule
vad korrastada majade pööningud, seal asu
vad puituosad võõbata iubjakorraga ja sin
na asetada küllaldaselt liiva.
Masinad ja teised tarvilikud põllutöö
riistad hoida eemal heinaküünidest ja ker
gesti tuldvõtvatest ainetest. Need seada sel
lisesse olukorda, et nad oleksid kergesti
päästetavad.

Ka vili ja toitained asetada nii, et neid
oleks võimalik tuleohu puhul kergem eema
le toimetada.

Paljudel kordadel on tuleohu puhkudel
loomade lautadest ja tallidest väljatoomise
takistuseks osutunud väljapääsude korral
damatus ja puudus.

Et tulevikus seda vältida, on tarvilik
kõigi mainitud hoonete väljapääsud korras
tada kasutubkõlvuliseks.

Maa! lasub kogu õhukaitse organiseeri
mine politseiametniku või õhukaitse juhi
õlgadel, kes üheLt küljest on kodanikele
ligemaks nõuandjaks, kui teisest küljest
võimuesindajaks, kelle ülesandeks on kont
rollida, et kõik eeskirjad tule- ja õhukaitse
osas leiaksid tegelikult ellurakendamist.
Ligema koostöö peab ta aga looma koha
misi.
pealse tuletõrjega, kellega koos organiseeri
Vabad nõud täita veega ja hoolitseda ma kogu maa elanikkonna tugevaks õhu
selle eest, et käepärast oleks tarvilikes ko- kaitse organisatsiooniks.
Paide kogudus aitab sõjaskannatanuid

Koguduse nõukogu pidas aasta-koosoleku
Neil päevil pidas EELK Paide Püha-Ris gast tegevust on näidanud ka koguduse
ti kiriku koguduse nõukogu koguduse kant hoolekanderiug, millise tegevusest väärib
selei ruumes oma aasta koosoleku, millisest esiletõstmist kohalikes sõjaväehaiglais vii
osavõtt kujunes erakordselt rohkeks. Äsja bivate eesti rindevõitlejate külastamine.
peetud koosoleku päevakorras oli koguduse Hoolekanderingi tööd kavatsetakse juba lä
möödunud aasta aruanne, 1944. a. eelarve hemas tulevikus veelgi laiendada, milleks
ja valimised. Nagu koosolekul esitatud aru ou alustatud vastavate eeltöödega. Nagu esi
andest selgus, en Paide Püha-Risti kiriku tatud aruandest nähtus, on möödunud aastal
koguduse möödunud aastane tegevus olnud koguduse kassasse annetustena laekunud
kõigiti intensiivne ja viljakas, sellele vaata kogusummas 7450,53 rmk, seega iga kogu
mata, et praegune erakordne aeg ühel või duse liikme kohta 2,30 rmk ja iga liikme
teisel kujul koguduse elu mõningal määral maksumaksja kohta 5,21 rmk. Koguduse
on pidurdanud. Mis puutub koguduse ma 1944. a eelarve ou tasakaalus 16658.38 rii
janduslikku olukorda, siis ou see enam kui gimargal. Möödunud aastal oli koguduse
rahuldav. Viimati nimetatud asjaolu kinni liikmete arv 3177, kusjuures selles arvus on
tab kujukalt ka see, et koguduse möödu loetletud vaid need koguduse liikmed, kes
nud aastane rahaline seis ulatus 1 9130,77 oma kohustused koguduse vastu on täitnud
riigimargale. Arvestades võrdlemisi suure kõigiti korralikult. Rõõmustavalt peab mär
ülejäägiga otsustas koguduse nõukogu sõja kima, et möödunud aastal ületas koguduses
korjanduse raames annetada meie > rahvus sündide arv surmajuhtumite arvu. Nii sünkaaslaste abistamiseks ERÜ-Ie 1000 rmk.
kestel 109 isikut, kuna maeti 89
Paralleelselt sellega võttis koguduse nõu isikut. Kiriklikku abiellu registreeriti 33
kogu vastu otsuse, millega koguduse juha paari. Armulaual käisid kogusummas 1018
tase käsutusse anti samuti 1000 rmk sõja koguduse liiget, neist naisi 700 ja mehi 318.
kannatanute abistamiseks. Võrdlemisi vilTURI UUDISEID
Killukindlad kaevikud valmivad
„Ugala" külaskäigult
Ühenduses killukindlate varjendite ehitamise
Kolmapäeval ja neljapäeval andis „Uga vajadusega on paljud kodanikud ehitus- ja kae
la" teater Türil kaks külaskäiguetendußt vamistöödega alustanud majalähistesse aedades
G. Meinecke lustimänguga „Kas mehed või se. Viimased külmad on tunduvalt takistanud
vad olla truud?" Etenduste vastu valitses kaevamistöid. Siiski on juba paljud varjukraa
elav huvi ja mõlemal päeval jälgis komöö vid valmis. Mõned linlased, keda ei seo töö
diat täisroajaline publik, kes ei olnud kitsi koht, on maale siirdunud omaksete-tuttavate
aplausi poetamisega seal, kus see teenitud juure. Selgetel õhtutel võib näha paljusid, kes

oli.

ööks lahkuvad linnast.

Mis puutub mängulisse külge, siis jätsid

seekordsed etendused lavakunstiliselt vähem

küpse mulje. Võis nentida kõikumisi osade
tõlgitsemisel kui ka komistamisi tekstis.
Oma osaga ei leidnud kontakti esimesel
õhtul H. Tomsou dr. Robert Väike kujus,
ja seda vist külma vastu võitlemise tõttu(?).
Külm oligi vist see, mis põhjustas mõne
gi ebaküpse momendi. Lubamatu nähtena
olid ruumid jäetud täielikult kütmata, nii et
enamik publikust istus saalis üliriietes. Et
niisugune asi edaspidi enam ei korduks,
peaks küll enam valvel olema need, keda
selles vastutavaks tuleb teha, eeskätt maja
peremehena tuletõrjeühing ja ka linnava
litsus, kes huvi peaks tundma kultuuriliste
ürituste vastu. Niipalju puid peaks ometi
leiduma. Lasta näitlejaid ja publikut kül
metada, see on tervishoidlikult lubamata.
Teatrietenduste jaoks puude hankimine ei
tohiks küll ülejõukäiv olla. Tuleb ainult
loobuda liigsest mugavusest ja käed külge
panna seal, kus see vajalik.
Ükskõiksust ja loidust teatavate isikute
suhtes ilmestab seegi, et juba neljandat aas
tat tolkneb seltsimaja lavaeeariidena mingi
sugune määrdunud telgipuidan, mida isegi
värvipatta pole suudetud kasta. Tahaks loo
ta, et need, keda see asi puudutab, üks
kord ette võtavad midagi teha.

Praeguse silmapilgu käsk! Kartuli
kasvatust tuleb kõigist raskusist
hoolimata laiendada. Mis on seni
sinu talus tehtud selle sinu rahva
toitlustamiseks otsustava nõude
täitmiseks ?

Neljapäeval, 30. märtsil toimus Jär
va maavanema kabinetis Järva maa
nõunike järjekordne nõupidamine, mil
list juhatas maavanem H. Lipp, proto
kollis P. Remma.
Enne päevakerra juurde asumist teh
ti maanõunikele teatavaks vahepeal
tehtud maavanema otsus loomakorjuste
kõrvaldamiseks Järvamaal, milline kii
deti heaks. Päevakorra raames otsusta
ti esimese küsimusena kiita heaks maa
vanema otsus, millega Järva maavalit
sus emandad 3000 riigi marga ulatuses
osaühing „ Eesti Autopark" osatähti. Eda
si ühineti maavanema seisukohaga
2000 riigimarga suuruse toetuse mää
ramiseks ERÜ'te peaasjalikult rindevõit
lejate perekondade abistamiseks Järva
maa ulatuses, kuna terroriohvrite abis
tamiseks Tapal on kasutada teised sum
mad ning selleks otstarbeks on ka piir
konaakomissar määranud esialgu 50.000
riigimarka ja võimaldanud mõnes ula
tuses riidevarustust.
Edasi kiideti heaks maavanema ot
sus, millega tagavara kapitali täienda
takse 80.000 riigimarga võrra.
Järgmise päevakorra punkti all kuu
lati ära maavalitsuse sekretäri P. Rem
ma ettekanne põhjalik seletus Järva
kütteameti. asutamise vajadusest ja kii
deti heaks otsus 15.000 riigimarga
suuruse tegevuskapitali määramiseks
kütteametile.
Nagu ettekandest selgus, on kütte
ameti asutamise küsimus tõusnud eriti
akuutselt päevakorrale just tänavu, kus
küttematerjalide vanad reservid on kas
lõppenud või lõppemas ja on vajalik
astuda kiireid korraldusi küttekriisi la
hendamiseks. Tulevikus kujuneb kütte
materjalide ost ja müük puhtkauban
duslikus korras hädavajalikuks. Kütte
küsimusi ei saa võtta kergekäelisemalt
kui toiduküsimHsi. Loodav kütteamet
oleks isemajandav ettevõte, «is katab
kulud küttematerjalide müügist saadud
tuludest. Kavatsuste kohaselt kujuneks
Järva kütteamet suureks ktitteainete
keskuseks, milline jaotaks küttemater
jali nii asutustele kui ka isikuile. Sel
leks loodakse üle maakonna vastavad
laoplatsid. Lisaks sellele jääks kütte
ameti korraldada ka isevarustamise
propageerimine jne. Kütteameti isikuli
ne koosseis kujuneks esialgu 4-isikuli
seks, kusjuures selle juhatajaks oleks
üks maavalitsuse liige.
Küsimuse ümber võeti elavalt sõna
ning kütteamet leiti olevat hädavajalik.
Päevakorra eelviimaseks ja viimaseks
punktiks olid 1943/44. a, lisaeelarve
nr. 1 ja 1944/45. a. eelarve.
Esitatud 1943/44. a. lisaeelarve »r. 1
haarab ajavahemikku 1. aprillist 1943.
kuni 31. märtsini 1944. a. Eelarve on
tulude-kulude osas tasakaalus Rmk.
174.893.— Lisaeelarves on keskasutise
osas tulude suurenemine 30.350 Rmk
suuruses, kulude vähenemine Rmk.
144.543 ja kulude suurenemine Rmk.
174.893 suuruses. Kulude osas esinevad
suuremate kulutustena o/ü Eesti Auto
pargi aktsiate omandamine, nimelt
Rmk. 3000. Edasi Järva Maavalitsuse
Kütteametile käibekapitaliks Rmk. 15.000
jne.
Maavalitsuse 1944/45. a. eelarve ka
va koostamisel on silmaspeetud Maa
konnaseaduse nõuete rakendamist, Maa
valitsuse edustamist, Jiasumajanduslik
kude talude ja ettevõtete tootmise ja

Uued ümberhaaramismoodused
Minevik ja olevik, Leuktra, Cannae, Se
dan, Tanneberg, Kutno ja Tomašov on tei
nud ümberhaaramise klassiliseks rünnaku

Saksa juhtkond oskas aga selles uuesti

kombineeritud läbimurru-ümberhaaramisnae
netluses võtta abistava teerajana kasutusele
võitlusvormiks. Tema rakendamise eelduseks ka lennuväge, et haarata ümber mitte ainult

ou, et vastase üks või isegi mõlemad tiivad horisontaalselt, vaid ka vertikaalselt. Nii
ripuksid ründajale loovutatult õhus. Kui maandusid saksa langevarjurid ja õhuväe
need aga toetuvad läbipääsmatuile roaasti osad 1941. a. maikuus toimunud suure läbi
kulõikudele (mäestikud, sood, tuered, järved) murruoperatsiooni alustajaina Belgia-Hollan
või kaitsevad neid tugevad tagumised reser di piirivalve seljataha, vallutades ilma ni
vid, siis tuleb ümberhaaraugust loobuda ja metamisväärse vastupanuta täiesti üllatunud
kasutada teist klassilist rünnaku võitlusvor vastase poolt kindlustatud Roterdami ruumi
mi läbimurret.
ning terve rea tõrjerindele tähtsaid liiklus
Saksa taktika näitas käesolevas sõjas, ning järeleveokeskusi. Langevarjukütid ja
kuidas ka sellest lähtudes võib lõpuks jõu -pioneerid maandusid isegi seespoole kind
da ütnberpiiramiseni. Uus võitluskogemus lustatud ala ja Eben Emaeli kindluse plat
ilmnes eriti silmapaistvalt Saksa poolel ka vormile, hoides selle meeskonda nii kaua
hel esimesel idasõjaretke aastal.
tule all, kuni väljastpoolt ründajad neile
1941. a. suvel ja sügisel ning 1942. a. vara käe ulatasid, et alistada üheskoos kaitsjaid.
Sõjakorjandus andis 3700 rmk
Nõukogud, kes õpetasid sõjalise kasvatu
Äsja lõppenud sõjakorjandus on annud kül kevadel toimunud suured kotilabingud are
laltki tähelepanuväärseid tulemusi. Kokku on nesid laiaulatuslikkude nõukogude tõrjerin se seltsi Osoaviahimi kaasabiga välja sadu
annetuste näol laekunud rahas 3700 rmk., mis nete strateegilistest läbimurretest. Tüüpili tuhandeid mees- ja nais-langevarjureid, kes
simaks oäitekß on siin kahtlemata Kiievi korraldasid esimese suure langevarjurite
teeb iga täiskasvanud linna kodaniku kohta 2 lahing 1941.V septembris ja oktoobris.
manöövri ja kes enne sõja algust kiitlesid,
r/nk. Pealeselle on vastu võetud esemelisi an
Nädalate viisi olid saksa diviisid püüd et nad on langevarjurite-väeosade väljaõpe
netusi sõjaväehaiglate sisustamiseks.
nud seda tugevat kindlust, milleks nõuko tamises esikohal, ei osanud tegelikult oma
gud olid välja ehitanud Ukraina vana pea paremust tõestada.
Pühadepakid valmivad
Nad ei julgenud rakendada saksa rinde
linna, vallutada trontaalrünnakuga. Siis aga
ümberhaaramiseks suuremaid langevarjurite
otsustati
muuta
rünnakutaktikat.
v
suunati
ERÜ Türi komitee on kogunud mitmesu
guseid toitaineid küpsiste valmistamiseks, et rünnakukiilud põhj - ja lõunapoole linna. ja õhudessandi üksusi, vaid saatsid väikse
neid pühiks tervituspakikeStefc saata kodumaad Eünnaknkiilud tungisid läbi ületasid Des maid rühmi saksa rinde tagalasse seal te
na ja Dnepri ja moodustasid sealpool jõge gutsevate jõukude toetamiseks ning tugev
kaitsvaile rindevõitlejaile.
sillapäid. Soomusüksused tormasid neist sil damiseks. Britis ja Põhja-Ameerikas oli sõ
lapeadest kaugele vaenlase tagalasse ja sul ja puhkemisel või nende sõttaastumisel lan
gevarjurite väljaõpetamine alles lapsekinga
gesid
üsna varsti ringi ümber linna.
Praegu on tund, kus iga ees
Jalaväe-diviisid, kes neile järgnesid, des. Seetõttu oleme neist senini ka vähe
ti mees ja naine, kas relva
muutsid selle ringi mitte vähem lühema kuulnud. Sitsiilias Etna juures saksa tõrje
aja jooksul surnukskägistaveks köidikuks. positsiooni ümberhaaramiseks rakendatud
ga või ilma, peab teadma
Sajad tuhanded boishevikud rändasid saksa inglise langevarjurid ei saavutanud mingeid
oma kohust.
erilisi tulemusi.
vangilaagreisse.

tulukuse- tõstmist, niipalju kui seda sõ ja teistele a Rmk. 20, mis nõuab enam
jamajanduslikus olukorras on võimalik kulu ca Rmk. 51.000.—
teostada.
1944/45. a/ eelarve on tasakaalu»
Üldisest sõjaolukorrast tingituna on 577.725 riigimargal. Tulude osas too
piiritletud vaid hädavajaliste ja küllal detakse laekuvat maksudest Rmk.
daselt mittereaalsete kulukrediitide eel 403.500, varadest ja asutustelt Rmk.
arvesse võtmist. Ka ei kasuta maava 145.625 ning muudest tuludest Rmk.
litsus talude ja ettevõtete talituskapi 28.600.— Kulude osas moodustab suu
tali täiendamiseks, niida kasutatakse rema väljamineku tervishoid, nimelt
erikapitalide valitsemiskorra alusel, va 205.099 Rmk. Suuruselt järgmise kulu
jaduse kohaselt talumajapidamiste ja na esineb sotsiaalhooldus 169.535
ettevõtete eelarve katteks. Peale eelni riigimargaga. Edasi järgnevad haldamine
metatu on võrreldes 1943. a. eelarvega 98.909 Rmk, haridus 70.695 Rmk,
võetud 1944. majandusaasta eelarvesse muud kulud 31.887 Rmk ja varad ning
kõigi kuni 16 a. vanuste puudustkanna ettevõtted 1600 Rmk.
tavate laste toetusena võõras perekon
Nii lisaeelarve kui ka eelarve kiide
nas kasvatatavale lapsele lepingu alu ti heaks. Koosoleku lõpul arutati mil
sel kuu toelusnormina kusi Rmk. 25 meid maakonna ellu puutuvaid küsimusi.
Terrorirünnakud Tapale
Elanike vastupanujõud ei murdu vaenlase metsikus hävituskires
Tapa linn on olnud viimastel aegadel
mitmel korral bolševike metsiku hävitamis
kire eesmärgiks. Hoolimata sellest, et Tapa
elanikkond kuulub kaugelt valdavas enamu
ses töölisklassi, kelle kaitsjaina reklameeri
vad endid bolševikud, on mitmel ööl ilmu
nud linna kohale enamlaste kümned mõrva
lennukid ja katnud laiuellstes rännakutes
linna arvukate lõhke- ja süütepommidega.
Tänu ametivõimude energilisele tegutse
misele ja tänuväärsele ettenägelikkusele,
mille tõttu on Tapa evakueerimine teostu
nud juba aegsasti, ei ole rünnakud saavu
tanud oma otsest eesmärki ega suutnud
tappa olulisel hulgal elanikke. Küll on aga
muudetud suur hulk Tapa maju rusuhunni
kuiks ja muudetud samuti hulk maju ela
miskõlbmatuks. Tapa rusude vahel selgub
kõige kujukamalt belsevismi õnnistus,

ku ta aga teatavaks ka seda, et ükski mõr
varünnak ei suuda murda tapalase ega Ühe
gi eestlase vastupanujõud*. Rusude vahelt
vastu hirvitav bolshevistui elajalik nägu ai
na kasvatab meie viha barbaarse vaenlase
vastu ja kinnitab meie võitluse täielist sau
rust ning õiglast oma olemasolu ja kogu
Euroopa eest. Rusudest, tuhast ja varemeist

tõuseb Tapalgi suor selgus ning kasvab
oma olemasolu eest võitleva eestlase selg
roo tugevus. Iga järva külale või talale tu
listatud pardarelvade valang ning heidetud
pomm ütleb: „See on bolshevism oma tõe
lises olemuses ja surmaeelses nõrkuses.

Kui viletsad massid ei suuda relvaga rindel
võita terasest kaitsjaid, tulevad nende raõr
valendurid, tapavad öövarjus töötavat rah
vast ja hävitavad nende higi ning vaevaga
ülesehitatud peavarjud, kogu eluaja töö

mida ta tõotab Euroopa , töötavale rahvale". vilja."

Ja selles karastub meie murdmatu ta
Nagu teised hävitatud linnad, nõnda
kerkib ka Tapa kord jälle senisest kau he võidelda, kuni on hävitatud viimne
nimana, moodsamana ja suuremana. Võtku bolshevik ning ehitada siis uuesti üles ome
kõik ka vaenlane seda teatavaks. Võt- armsad ning ilusad linnad.
Uusi ohvreid enamlaste mõrvakeldrist
Seni leitud 5 kuklalasuga laipa
Nagu juba teatatud, leiti 25. märtsil Tal
linnas, Pikk tn. 57 maja hoovil asuvas keld
ris toimetatud koristamistöödei, enamlaste
mõrvaohver, kes oli maetud õhukese prahi
koore alla. Laiba juurest leitud esemete
kaudu suudeti kindlaks teha, et tapetu oli
Tallinna elanik Valdur Mutt, kes oli NKVD

Pikas iänavas ar. 57 asuvas majas asus
enamlaste ajal mingi NKVD väeosa niag
hoovil asuvaid keldreid kasutati kõigi and
mete kohaselt vangide kinnipidamiskohana.

See kelder, millest leiti mõrvaohvreid asnb
hoovi tagaküljel ning sinna viib Õuelt äki
line kivitrepp. Keldriruum on umbes 10 rmt
poolt arreteeritud 26. augustil 1941. a. Kaua suur, kividest võlvitud laega ning mingit
samast kohast leiti veel üks saabas, siis jät aknaavaust sellel ei leidu. Põrand on kivist,
kati ZEV-i esindajate poolt seal kaevamis kaetud paksu prahikorraga. Keldri kõrgus
töid. Selle tulemusena kaevati keldrist asu on vaevalt paar meetrit ning jätab üldiselt
va prahi korra alt välja 27. märtsi jooksul väga sünge mulje.
Nagu arvata võib laipade juurest leitud
veel neli laipa. Kuna on võimalik, et seal
võib leiduda,veelgi enamlaste mõrvaohvreid, esemetest, oli enamlastel oma ohvrite tap
siis jatkatakse veelgi kaevamist.
misega kiire, sest tavaliselt korjasid nad
Laibad on kõik õige tunduval määral la oma ohvrite juurest ära kõik hinnalisemad
esemed, missugused olid aga nüüd jäänud
gunenud ning isikute kindlakstegemisel või alles.
vad abiks olla ainult laipade juurest leitud
Mõrvaohvrite jaurest leitud esemed pan
esemed. Selgunud on aga seni toimetatud
laipade ülevaatuse], et enamlaste mõrvaohv nakse välja Tallinnas ZKV'i büroos.
rid on tapetud kõik NKVD poolt üldiselt
Enamlik mõrvaterror laste
praktiseeritud kuklalaskudega.
Mõrvaohvrite juurest leiti ka mitmesu
ja raükade vastu
guseid pisiesemejd. Nii leiti eesti sõjaväe
Enamlased pommitasid oma viimasel ter
lase või kaitseliidu pluusi riietatud laiba
juurest taskukell, 3 pliiatsit, hambahari, tee rorirünnakul Tallinnas peamiselt elamute
lusikas ning ümbrikke, milles valget pabe rajoone, mille tõttu ohvritest kõige suure
ma protsendi moodustavad naised, lapsed
rit, kuna jalas olid säärikud.
keda veel ei jõutud evakueerida.
Teine laip, mis kaevati selle lähedalt ja raugad,
Enamlikud ihumõrvarid tapsid terveid
välja, kandis meremehe riietust ning selle perekondi.
Odra tn. nr. 5 majas hukkus
juurest leiti võtmekimp, mille hulgas 3 Herta Friedeberg
koos kuue lapsega, kellest
šnepperivõtit, taskukell ja habemenuga, ja Laine oli 13, Leidor-Valentin
11, Ülo 9,
las olid ka sellel säärikud.
Mail
5,
Jakob
3
aasta
ja
Maie
7
kuu
vanune.
Kahe ülejäänud laiba juurest mingisugu
tütre Laine surm ei oie kindel,
seid esemeid ei leitud. Laibad asusid kõik sestVanima
oli pidanud minema võõrsile,
ühes keldrinurgas paisatult üksteise peale kuid tütarlaps
tema saatuse kehta ei ole midagi tea
risti-rästi.
da.
Kuna Valdur Mntt, kelle isik suudeti
Perekonnaisa on teenistuses ühes eesti
kindlaks teha, oli arreteeritud 26. augustil sõjaväeosas.
Kui ta jõudis omaste elukohta,
1941. a. ning Tallinn vabastati kaks päeva ei olnud enam
midagi päästa, ta kodu oli
hiljem, siis on tõenäoliselt kõik mõrvaobv-. hukkunud ja perekond
sisse põlenud.
rid surmatud sellel ajavahemikul ja arva
Reimani tän. nr. 6 hukkus korter nr. 10
tavasti samas keldris.
kolm vanemat isikut ja kolm last: Juhan
Peedupuu* 82. Leontine Kask 57. a.,
Kolmas sõjaväe osa, merevägi, oli juba Emilie Sepik 55 a. ja lapsed Raidu 12, Her
10 a. ja Tiit 2 aastat vanad. Kõik lapsed
maailmasõja ajal ümberhaaramisel abista ta
Peedupuu kasulapsed.
vaks teguriks. Tuletagu meelde inglaste olidJakobi
tän. 13—1 sai surma 50-a. Liidia
ebaõnnestunud maandumiskatset seoses
Vahtrapuu
ja viimase lapsed 3-a. Toivo ja
Flandria lahinguga 1917. a. Zeebrügge juu
res saksa allveelaevade baasi ümberpiirami 1-a. Kalle. Sakala tn. nr. 20 leidsid surma
seks. Suurejooneliste strateegiliste ümber 47-a. Hiide Johanna Kresse!, 43 a. Viktor
baaramisoperatsioonidena tuleb vaadata ka Kressel, 64-a. Emilie-Frederike Kressel ja
ühendatud võitlusjõudude maandumist Cal 4-a. Toomas Kressel. Koidu tän. 107-4 sai
lipoli poolsaarel ja Saloniki juures, milliste surma 37. a. Meeta-Elviira Vallaud koos 12õnnestumine oleks võinud kergesti hävitada aastase tütre Tia ja 14-a. tütre Silviaga.
Magdaleena tänavas purustasid enamlikud
teljeriikide lõunatiiva.
õhumõrvarid vanadekodu, kus hukkus 12
Käesoleva sõja kestel on inglased kordu inimest, nendest enamus kõrges eas raugad.
valt katsetanud saksa tõrjerinde üraberpii Hakkunud Maria Kirchfeldt oli 88-a., Lisa
ramisega mere kaudu nii Põhja-Aafrikas, Mäe 73-a., Liisa Grenzman 85-a. Anna Poom
Sitsiilias kui ka Lõuna Itaalias, kuid nad on 78 a., Agu es Sõrmus 78-a., Anna Tohver
ikka pidanud kogema, et see ei ole nii liht 34-a, Ottilie-Pauline Trenman 75-a., Elisa
ne, nagu neile näis sellest edust, mida saa beth Olter 69-a., Viihelmine Laks 84-a.,
vutasid sakslased oma suurte ümberbaara Egbert-Mihael Jürimaa 51-a., Eugenis Soop
mislahingutega. Nad kas nõrgestasid oma 33-a. ja Kari Saks.
Kohati on väetid lapsed lämbunud lõh
ümberhaaravaid väeosi või ei viinud nad
neid küllalt kaugele seniseist tulipunktidest, kepommidega purustatud või süütepommi
või puudus väeosadel vajalik tegutsemis dega süüdatud majade keldreis, kuna nad
vörskus, või andsid nad oma vastaseile brit ei suutnud end ise aidata ja ema oli aas
lastele omase aeglaselt ning ettevaatlikult surma või vigastada saanud. Samal põhju
ülesanne teostamisele asumisega aega võtta sel langesid enamliku mõrvaterrori ohvriks
tarvitusele vastuabinõusid. Igatahes ei saa protsentuaalselt saarel määral ka vanakesed.
vutanud nad loodetud miju ei Tobruki,
Messina, Termoli ega ka Ortona juures.
Soome 130 000 põhjapõtra
Helsingist. 24.3. Põhjapõtrade kas
Samuti ei toimunud viimane tugevdatud
jõududega üritatud noaandumiskatse Nettu vatuse Lapimaal teatatakse, et praegu kasva
nö juures saksa rinde haaramiseks läänest tavad põhjapõtru umbes 10 000 maaomanik
või isegi seljatagant kuigi õnneliku tähe ku. Põhjapõtrade arvu hinnatakse umbes
all. Siin kõhklesid anglo-ameeriklased jälle, 130 000 -le. Suurimad põhjapõtrade karjad
julgemata võtta endale riisikot, et' ümber koosnevad umbes 1000 loomast, kuid selles
haarajad, tormanud tundmatule ei-kellegi ulatuses esineb neid harva. Enne sõda loeti
maale, jälle ei pea tagasi pöörduma. Kui Lapimaal umbes 231 000 põhjapõtra.
nad lõpuks tegutsema hakkasid, põrkusid
nad vastu kiiresti kohale saabunud, tõrjeval JÄRVA TEATAJA Nr. 40.
mis, operatiivselt liikuvamaid ja võitluses
kindlameelsemaid saksa väeosi.
Laupäeval, 1. aprillil W 44. a. Lbk. 3.

Ungari rahvas hingab kergemalt
Umbusu Õhkkond taandus usaldava lootuse eest

AMETLIKUD TEATED
TEADAANNE
tõönduslikelt käitistelt Eesti Majanduskoja
heaks võetava 1944. a. liikmemaksu asjas.
Ida-maa-ala tööndusliku majanduse oma
valitsuse määruse ja selle muutmise mää
ruse (VBL. RKO 1941, lk. 83 ja 1942, lk. 109)
aing Festi Majanduskoja põhikirja § 5 ala
sel võetakse riigikornissari nõusolekul
kindralkomissari määramisel liikmemaksu
Kesti Majanduskoja heaks 1944. aasta jaoka
alljärgnevate eeskirjade kohaselt:
(1) Eesti Majanduskoja liikmemaks koos
neb kolmest osast: a) põhimaks, b) maks
palgasummamaksult ja c) maks käibelt, ning
kuulub tasumisele järgmiste määrade järgi :
a) põhimaks tasutakse igalt töönduskäitiselt
ja igalt eraldi töönduswiaksuga maksus
tatavalt käitiskohalt RM 6. suuruses,
olenemata sellest, kas töönduslik tegevus
toimus kogu aasta või osa sellest;
b) maks palgasummamaksult ta
sutakse palgasumma järgi võetava 1944.a
töõndusmaksu pealt 10% suuruses, s. o.
3%-se palgasummamaksu Dealt üks küm

saksa vägesid, aimasid Budapestis vaid
Budapestis, 25. märtsil.
Ungaris valitses enne viimaste päe vähesed, mis oli sündinud. Küll levisid
vade sündmusi kuude kaupa eritine pärastlõunal sellest kuuldused, kuid ei
õhkkond. Paljud läbireisijad pidasid raadio ega esmaspäevased ajalehed ei
Budapesti elusid teatavatele kitsendus kinnitanud neid. Pealegi olid esmas
teta ja hindade tõusule vaatamata, siis päeval kõik ärid peale elatis vahendite
ki „rahuaegseteks". Mõnegi ungarlase kaupluste ja pankade suletud, nii et
püüdeks oli elada nagu saarel. KOB aga teated sündmustest levisid Budapestis,
oli enam kui ainult huvireisija ja ho aeglasemalt kui muidu. Teisipäeval aga
tellisaalide ning lõbustuskohtade kü teadsid kõik, mis oli juhtunud.
Ungarlus hingas kergemini. Kõigilt
lastaja ja suutis tunnetada Budapesti,
veel enam aga maa ja vähemate linna oli taandunud raske koorem, ja elanik
de tõelist õhkkonda, see nägi kerglase kond tundis end vabanenuna. Pilk oli
elu maski alla pugeva väherõõmusta jälle rõõmus, naer teeskluseta. Nüüd
va hoiaku, mis tungis võõrasteliikluse tunti, kuidas väike klikk oli tahaplaa
peatuskohtadesse, tagant ka tegelikku nile surunud Ungari tõelised jõud ja
olukorda. Ungari rahvas ei tundnud ehtsa mõtteviisi. Nüüd võis jälgida, kui
Lumekamakad muudavad tanki vaenlase poolelt nähtamatuks. Pk.-Jacob (Wb.)
end hästi. Ta oli rahutu. Ta muretses das rõõmustati pöörde üle ja kuidas
nendik ;
enda pärast. Elanikkonna tervema osa levisid usaldus ning lootus. Pead lasid
c) maks käi bait tasutakse 1944. aas
Saksa
lennuväe
saavutused
praeguses
tal saavutatud Käivete pealt 1,8 °/oo suu
vaistlik hoiak tundis lõhet ja juutliku, norgu ainult need, kes seda eelmisel
ruses ; erandina võetakse maksu kauban
sõjas
juurtetu seltskonna palavikutiinel taus nädalal nõnda kõrgel kandsid juudid,
dusliku hulgimüügi käivetelt (käibemak
tal lokkavat teadlikku kindlusetust, keda üksnes Budapestis leidub pool
su määruse § 3 p. 1) 0,90/ oo suuruses.
mis avaldus mõningate ajalehtede veer miljonit ja kes seal omavad enam kui
Lennuväe kindral Qaade, kes om tut ka kahetumiseks võitluseks, siis olid
Pangad maksu asemel käibelt tasuvad
0,10/ oo oma brutobilansi summast 31.12.43.
gudel ja üksikute isiksuste väljendus 80% rahvuslikust üldvarandusest. Ne tav oma raadioettekannete kaudu, esi nad sunnitud maanduma.
Liikmemaksu ei võeta, kui tööndaja aas
tes. Elanikkond tundis enda nahal va mad olid end senini tundnud kindlus nes hiljuti ülevaatega saksa lennuväe
Idarindel on õhujõud senini tulista
ei ületa RM 600.—.
rustumisi, elustandardi, hindadetõusu tatuna. Nad olid levitanud kuuldusi koostööst maaväega kõikidel lahingu nud alla kaugelt enam kui 40.000 Nõu takäive
(2)
Eesti
Majanduskoja Liikmemaksa võt
küsimustes juutliku vaimu kasvavat sur- Slovakkia okupeerimisest, režiimivahe väljadel praeguses sõjas. Arusaadavatel kogude lennukit. Juba ainuüksi sõja mist teostavad vastavad maksuametid. Mak
tusest Rumeenias ja muudki mõttetust, põhjustel ta ei saanud puudutada õhu teateis mainitud jahteskaadrid „Udettt sukohuslased peavad liikmemaksu veerand
vet ja juutluse suurenevat mõju.
Kibedusega nägid ungari honvedid, kogedes nüüd, et mõninga viivituse jõudude rakendamise aktuaalsemaid kü ja «Mölders", mis on muuseas raken aasta viisi ise arvutama ja selle iga möödu
kalendri veerandaasta eest õiendama järg
kes võitlesid idarindel, kuidas Budapes järele lõi siiski nendelt võimuvõtmise simusi, milleks ei ole veel aeg. Siiski datud idas, tulistasid alla või hävitasid nud
nevalt :
tis salongibolskevikuil püüdsid kahan tund, mille eest nad arvasid end juba oli tema ülevaade väga setgitusrikas.
kokku üle 18.000 lennuki. Õhutõrjeka a) põhimaksu ja maksu palgasummamaksult
dada kohutavat bolshvistlikku häda- pääsenud olevat.
Käesoleva sõja algul saksa lennuvä hurvägi tulistas omapoolt kokku 17.000
neljas osas vaatavalt 15. aprilliks 1944,
15. juuliks 1944, 15. oktoobriks 1944 ja
ohtu. Nad leidsid üksikutes ajalehtedes
Kõigile rahva võõrastele elementidele gi saavutas jõulise tegevusseastumisega lennukist nmbes 50% alla idarinde
15. jaanuariks 1945 ühes tööndusmaksnga,
fraase ja lobisemist humaansusest, nagu Ungaris on aeg täis saanud, selle va 48 tunni jooksul ülevõimu algul Poola kohal.
kusjuures
igaks tähtpäevaks tuleb tasuda
seda serveeriti veerand sajandit tagasi bastava tunnetusega ühendab elanik ja hiljem Jugoslaavia ning Kreeka üle.
Maa- ja lennuväe tõhusa koostöö
põhimaksu '/-> osa määrast ja maksu pal
Ungari vastupanujõu nõrgestamiseks, kond teadmise ja ootuse, et nüüd või Prantsusmaa jaoks vajas ta 4 ning erilise tõendina mainis kindral Quade
gasummamaksult möödunud kalendrivee
randaasta palgasummamaksu pealt;
ja imestasid, et vastutavad isikud, vaa dakse lõpuks ometi rakendada oma Weygand-liinist läbimurdmiseks veel stukade tegevust Poola punkriteliini lä
tamata endi varematele lfibielamustele, jõude enda hüvanguks ja Euroopa kord niisama palju päevi. Norras tuli bimurdmisel ning Põseni juurde paigu b) maksu käibelt neljas osas vastavalt 10.
aprilliks 1944, 10 juuliks 1944,10. oktoob
mitte üksnes sallisid vasakpoolse opo ülesehitamiseks töös ja võitluses, selles lennuväel vallutada endale esmajoones tatud 80—100 tuhande mehelise Poola
riks 1944 ja 10. jaanuariks 1945 üheaeg
sitsioonilise elemendi õõnestavat tege näeb ungari rahvas toimunud murran lennuvälju. Selleks ürituseks- oli saksa reservi ründamisel, kelle väljamarss ja
selt Ida-maa-ala käibemaksaga, kusjuu
vust, vaid lasid sellele osaks saada ko gu mõtet ja käesoleva tunni, rail Unga võitluslennukeil võimalik võtta kaasa ümberpaigutaraiBed aeti täielikult nurja
res igaks tähtpäevaks tuleb tasuda möö
dunud kalendri veerandaasta käivete järgi.
guni mõningaid soodustusi. Sotsiaal ri kriis jõudis pöördepunktile, õnnis ainult nii palju kütteainet kui see oli saksa lennukipommidega.
Pangad tasuvad oma liikmemaksu neile
demokraadid ja väikepõllupidajate par tust.
Läänes tuleb pidada lennuväe tee Eesti
vajalik sinnalendamiseks ja hädapärast
Majanduskoja poolt saadetava erikor
tei arendasid elavat tegevust. Suurel
neks Roterdami vallutamist, õhurüanak ralduse kohaselt.
Klausenburgi kommunistideprotsessil
(3) Eesti Majanduskoja liikmemaks õien
üksused võtsid osa ka Belgia värava
Eesti Seemnevilja Ühisus 25. aastane
tööndusllku käitise asukoha järgi:
tunnistasid kaebealused, nad olevat
Eben Emaeii kindluse vallutamisest; datakse
a) põhimaks ja maks paigasnmmamaksult
Moskvalt saanud juhtnööre sotsiaalde
üldse
langeb
praeguses
sõjas
nii
mõ
Käesoleva aasta 30. märtsil möö uudismaad.
kas kohaliku valla resp. linnavalitsuse
mokraatlikku parteisse astumiseks, mil dub 25 aastat Eesti Seemnevilja Ühi
kassasse või vastava maksuameti finants
Eesti Seemnevilja Ühisuse majapi nelgi operatiivsel tulemusel mõõtuaad
kassasse;
line partei oli Ungaris põrandaaluse suse asutamisest. Oma 25 aastase te
damises kasvatatud seemnetega rahul vam osa langevarjureile ning õhumaan b) maks käibelt vastava maksuameti fi
bolshevistliku agitatsiooni lennukite
dumisväeesadele.
ligi kolmveerand meie turutarvi
nantskassasse; kui käitise asukohas ei
emalaevaks. Nii ilmne kui oligi vasak gevuse vältel on ühisus teinud tohutu dati
Saksa vägede läbimurdmisel piken
dusesf
asu maksuametit, võib õiendada ka ko
töö
ühisuse
asutamisel
püstitatud
ees
poolsete parteide kasvav tegevus ja
haliku valla resp. linnavalitsuse kassasse.
Ühisusel olid ka emad puukoolid, datud Maginot-liinist Sedani juures toi
märgi
saavutamiseks,
nimelt
meie
põl
. nende riigivastane hoiak, nad ei leid
(4)
Maksukohuslikud on kõik Eesti Kind
mus
esimene
suurem
õhulahing
prae
varustasid maad viljapuude, marja
ralkomissari piirkonnas asuvad tööndaslikud
nud pidurdamist, nad võisid vabalt te lumeeste ja aednike varustamiseks ko mis
guses
sõjas.
põõsaste
ja
ilutaimedega.
*
dumaal kasvatatud põllu-, heina-, aia-,
käitised (tööstuse, käsitööstuse, kaubanduse,
gutseda.
Balkanil omas lennuvägi erilist täht panganduse, kindlustuse ja liikluse alal),
Sõja huvides on ühisuse majapida
ja metsa taimede seemnega. Suurema
Igat selgelt mõtlevat inimest häm osa turu rahuldamiseks vajalikust mised ajutiselt üle võetud ja seemnete sust mägivõitlustes. Samuti tegutses olenemata nende õiguslikust vormist ja vaa
mastas teatava aristokraatliku ja kir seemnest kasvatas Eesti Seemnevilja paljundus toimub praegu päämiselt õhutõrje mägestikupunkrite võitmisel sil tamata nende kuuluvusele teistesse organi
mapaistvalt. Tähtis on ka suletud kot satsioonidesse. Ka avalikõiguslike asutuste
jandusliku kliki anglo- ja ameerikamaa Ühisus oma 9 majapidamisis - seemne lepingu alusel.
peetavad käitised, millised on töön
nia domineerimine, rais avaldus ajakir kasvatuses, millede kogupindala on ligi
ti
ehk „ katelt" nii „läbi segada", s. t. poolt
Eesti Seemnevilja Ühisuse juhatuse
dusliku iseloomuga ja selles suhtes ei eri
jades „Ünnep" («Pühapäev"), »Hid" 4000 ha. Neis majapidamisis on ühisus esimeheks on algusest peale olnud nii pommitada, et vaenlasel ei jääks ne erakäitistest, on riigikomissari 1. 3. 44
<«Sild") ja ajalehes «Magyar Nemzet" püstitanud palju uusi põllumajandus Johan Kalm ning nõukogu liikmeteks aega enda kogumiseks ja uuesti formee erieeskirja kohaselt täiel määral liikmemak
sukohualikud. Samuti on maksukohuslikud
rumiseks.
<„Madjari rahvus"), koos juutliku vai likke ehitisi ja harinud üles ligi 709 ha Mihkel Pill ja Theodor Soaas.
majanduskoja piirkonda asuvate
Idas tegutseb lennuvägi lahinguväl väljaspool
muga. Ungari ju Euroopa kirjanikud ja
ettevõtete poelt majanduskoja piirkonnas
jadel tihedas koostöös maaväeüksustega. asutatud käitiskohad.
probleemid olid neile ajakirjadele tund
(5) Erandina ei võeta liikmemaksu käes
Kõrgemat tunnustust avaldas kind
matud ja kõrvalise tähtsusega. Selle
Kapten Barkhorn ja tema lendurid
teadaande korras järgmistelt käitis
ral ka õhutrausportüksustele, millest oleva
•eest aga kirjeldati üksikasjalikult mõnd
telt :
külaskäiku Rotshildide paleesse Londo
ühel
on
seljataga
2550
lendu
kogusum
PK. Läbi pori, mis on sitke nagu külmalt statistikalised. Kuid need on
a) kõigilt ühistutelt, millised kuuluvad Ühis
nis, võrgutamise eest vastutusele võe liim, tuleb tampida masinate juure. Ju kokku kantud tuhandeis õhulahinguis mas 473.000 km, kusjuures veeti sisse
tute Liidu liikmeskonda;
tud filmijuudi Chaplini elukäiku, amee mal teab, ka leunugrupi mehed peavad Poolas, Kanali kohal, samuti idas. Üks piiratud väeosade varustamiseks b) toitlusmajanduslikku sektorisse, s. o. Toit
lusmajandnse Peakoondise ja selle koon
rika "girli-tüübi muudatusi, Londoni saama oma nahal tunda ida talvesõja grupi „ vanadest", kes on näinud või 9.051.000 kg sõjamaterjali, mis oleks
diste liikmeskäitiste hulka kuuluvatelt
kaugenägemisstnudie kaunemaid tütar ebamugavaid külgi. Kuigi siin lõunas tude arvu suurenemist mustal tahvlil ümberarvutatult raudteele umbes 600
tööstustelt ja spetaiaalhulgikaubanduse
lapsi ja muid sääraseid «elulisi" küsi en mõni kraad soojem, lepiksid nad esimesest kümnest õhuvõidust alates vagunit.
ettevõtetelt ning
Otsese toetamise kõrval on lennu c) metsa- ja puidumajanduslikku sektori,
musi. Kirjandusliku kostina pakuti meeleldi veidi külmema ilmaga, kui kuni tänaseni, mil see arv läheneb ju
s. o. Metsa ja Puidu Peakoondise ja piir
inglise kriminaalromaane. Ringkonnad, ainult seda sood poleks. Pärast mõnin ba 3000-le ja kes ka ise on nende vägi abistanud maaväge ka kaudselt,
konnakoondiste liikmeskonda kuuluvatelt
heites
pomme
vaenlase
varustuskesku
kellede poliitilised esindajad püüdsid gaid nädalaid kestnud vihmaaega
tööstustelt.
arvude suurendamisest osa võtnud, on
ungari rahvasse istutada sõjatüdimust, talvest ei saa siin juttugi «ila sar grupi komandör, Tammelehise-kandja sisse, vägede koondamiskohtadesse, pu
See erand ei kehti lit. „b" ail märgitud
tegid, nagu ei esinekski Ungaris mingi naneb starditee rohkem maastikule kapten Barkhorn. Tuhandes vaenulen rustades järeleveoteid jne. Sinaa juurde toitlusmajanduslikku sektorisse kuuluvate
suguseid probleeme ja nagu tegeleks Pripeti soodest kui väljaehitatud lennu nus on ta seni tulistanud alla 250 kuulub veel luure tegevus, mida teosta käsitööstuslike, jaekaubanduse ja sordiment
hulgikaubanduse käitiste ning lit. nca all
kogu maailm igavusest selliste tühiste väljale.
vaenlase leneukit, nende hulgas kolm takse tänapäeva kõige kiiremail lennu märgitud metsa- ja puidumajanduslikku sek
keil.
asjadega. Vaistukindel rahvas aga suh
torisse kuuluvate käsitööstuslike ja kauban
Vaenlane tahab kahurite, madalale inglise-ameerika masinat. Pealeselle on
tus sellistesse inimestesse eitavalt ja
duslike käitiste kohta, millised kõik peavad
ta
lennanud
veel
500
madalrünnakut.
Eesti Majanduskoja liikmemaksu õiendama
anglo-saksidegi poolt kuuldus nende sööätvate lennukite ja pommidega pu
Me
õppisime
teda
tundma
rindelen
käesoleva teadaande korras.
rustada ettenihutatud lennuvälja. Tema
aadressil põlglikke sõnu.
nuväljal päevil, mis nõudsid komandö
Otsese maksustamise alt välja jäetud
Kuhu see peab viima? Üha jälle lahinglendurite rünnakud on läinud tal rilt vaenlase arvulise ülekaalu, maasti
(lit. „aÄ, „b* ja „c") käitiste eest õiendatak
Eesti idapiiril langes bol
le
kalliks
maksma.
Näib,
et
ta
on
sel
se Eesti Majanduskoja liikmemaks Ühistute
asetasid selle küsimuse nii poliitiliselt
ševike vastu võideldes
tagajärjel muutunud ettevaatliku kuliste ja ilmastikuliste raskuste tõttu
Liidu ja vastavate koondiste läbi erikorras.
vastutustundelised madjarid kui ka väi le
erakordset
ettenägelikkust
ning
juhivõi
(6) Liikmemaksust on vabad:
maks. Ta ei saada rünnakule enam la
ke mees linnas ja maal, raputades pead
met. Komandör 24-aastane idapreislane
Saksa
Riigipost Ida-maa-alal ja Riigiliik
hinglennukeid,
vaid
ühe
eskaadri
PSA
Hugo Bank
teatavate ajalehtede informatsiooni ning
õhutas oma mehi siin erakordseiks saa
lusministri poolt hallatavad raudteed,
jahilennukeid
raadiojaama
ründamiseks.
rea omapäraste nähete üle. Üha suure
b) pangad, kuivõrd nad täidavad riigimajan
* 14. nov. 1918.
arvas, et ta tuleb õigel ajal, vutusiks ja kiskus nad endaga kaasa.
duslikke ülesandeid,
ma arusaamatusega ja murega jälgil Vaenlane
Viimase
12
nädala
kestel
on
tema
f
23.
märts.
1944.
sest alles mõne minuti eest maandusid
c)
ettevõtted,
kes oma põhikirja asutarais
Kallay valitsuse fraasiderohket ja vas
grupp tulistanud alla 350 Nõukogude
mälestavad unustamata leinas
akti või mnu põhiakti ja oma tegeliku
lennuväljal
Me109
jahi
lennukid.
Kuid
tuolulist hoiakut. Rahva ja valitsuse
asjaajamise järgi teenindavad üksnes ja
lennukit, 60 neist kukkus komandöri
ema, õed ja vennad
vahenditult üldkasulikku, hea tegelikke
vahel suurenes järjest lõhe. Kogu maal kogu rühm lennukeid sööstis vastu lä pardarelvade tules. Ei ole mingi ime,
või kiriklikke huve; kui nad peavad va
kasvas umbusk ja murelik pinge. heneväile Nõukogude jahilennukeile ja et vaenlase juures, nagu vangid jutus
ra valitsemise raamidest kangemale ula
Sotsiaalne viletsus, eelpoolkirjeldatud teised Airacobrad pöördusid tagasi.
tavad, on kapteni nimi niisama tuntud
tavat ärilist käitist (välja arvatud põllu
Mõni minut hiljem seisame silm nagu temaga kohtamine õhus on kar
kiikede ülekäte minev tegevus ja hä
ja metsamajandus), siis on nad seevõrra
Noorelt lahkus meie keskelt vaiksele
maksukohuslikud;
bematu juutluse, milline muutus üldi silma vastas selle õhulahingu võitjaga, detav. Vahetpidamata on Me- 109 vaen
unele meie armas tütar ja õde
d) uigumere- ja rannakalapüük, kui seda
selt üha üleolevamaks ja ülemeeliku vaavait 20-aastase lipnjunker-veltveeb lase jälil, parandamise ja õlivõtmise
teostatakse alla seitsme töövõtjaga aasta
maks, uos esiletung, äratasid järjest tu liga, kelle värskest avameelsest näost ajaga peab olema kokkuhoidlik, et
Helgi Kasearu
keskmiselt või laevadega, mille oma aju
gevamat vastumeelsust elanikkonna laie vaatavad meile vastu sinised ja kelmi vaenlast neil lühikesil talvepäevil nii
jõud on alla 100 hobujõu;
* 26. . dets. 1941.
e) veo- ja sõiduvoorimebed ning kärumehed ;
mates ringides, talupoegade, soliidsete kad silmad. Ta kuulub selle sõjaaegse tihti kui võimalik kohata ja teda hä
f 30. märts. 1944.
f) turu, tänava-, laada- ja rändkaupiemine;
kodanikkude ja rahvusliku intelligentsi jaliilendurite järelkasvu hulka, kes tä vitada.
mälestavad valusas leinas
g) sõjaliselt tähtsaks rakendusteks tööjõu
hulgas. Kogu parempoolselt häälesta nu oma heale väljaõppele ja oma rün
Komandopunktist jälgime õhulahin
dude ja käitisvahendite vabastamise kor
vanemad, õde, vennad,
tud elemendi tõrjehoiak muutus üha nakuhoolo on väheste kuude jooksul guid, mis algavad sööstlennukite rän
ras suletud käitised.
vanaema ja omaksed.
ilmsemaks ja just see, mitte võimukes püüdnud jõuda järele rindekogemuste nakutega. Mustad ja hallid pilvekoba
(7) Eesti Majanduskoja liikmemaks on
avalik maks. Tähtajaks õiendamata maks
kust valdavate ja nautivate ringkonda ga „vanadelea.
rad hõljuvad taeva all. Ründavasse
toetakse maksuvõlaks ja seda võidakse sisse
de põiklemised, võitis rahva hulgas pi
Jahigrupi komandopunktis, kus tut stukaüksusesse, mille masinad nagu Paide linnavalitsus tunnistab kehtetuks: nõuda samas korras teiste avalike maksu
devalt uut pinda.
vume nende lenduritega, kes hoolima nöörile lükitud pärlid sööstavad üks ALVINE KALJULA 1) isikutunnistus-Perso dega. Taotlused liikmemaksust vabastamise
nalausweis nr. 30468, v. a. Paide Lv. 20 Xl4l. a., ja maksuvähendamise asjus esitatakse Eesti
Ajakirjanduses ja kõrges poliitikas ta sellest, et nad kuuluvad järelkasvu teise järel oma eesmärgile, tungivad 2)
osturaamat nr. A-268025, 3) 30. toitluspe Majanduskojale vastava maksuameti kaudu
võis märgata Kallay ja mõningate te hulka, on saavutanud sääraseid tule ülalt või kõrvalt vaenlase jahilennukid, rioodi elatistarbeainete põbikaart ning 28.-33. ja
need on tempelmaksu vabad.
ma kaastööliste vankumist. Et aga Un musi, ripub must tahvel, millele on enamjaolt tüübist P-89. Nende taga t.-perioodi elatistarbeainete üldkaart; HUGO,
EESTI MAJANDüSKODA
ELLEN, VALVE ja EVI TIPITDE
garis peitus kasvav sisemine kriis ja eli kriidiga märgitud selle üksuse poolt tormavad Me-109, kes suruvad nad MARTA,
28.—33. t.-perioodi elatistarbeainete üldkaardid,
Kiriklikke teateid
alganud valitsuse võõrdumine rahvast, allatulistatud lennukite arv alates sõja eemale ja kihutavad minema. Pommi v. a. Paide Linnavalitsusest.
Paide Püha-Risti kirik. Laupäeval, 1. april
seda märkas ainult see, kuigi kohe, kes puhkemisest: staap 405, X-eskaader plahvatuste kõrval kuuleme jahilennu
puutus kokku elanikkonnaga. Võib vaa 661, Y-eskaader 705, Z*eskaader 803 kite pardakahurite haukumist, kes löö Palun seda vanemat PROUAT, kes 22. lil kell 17 kannatusaja Õhtune jumalateenis
lauluraamatutega. Pühapäeval, 2. april
data sellele sümboolselt, et just mõle Õhuvõitu, kokku kogu grupil 2574 õhu vad kaasa õhulahingusse. Vahetevahel märtsil õhtuse rongiga sõitis liirilt Paide ja tus
lil
kell
10 hommikul jumalateenistus armu
ma vabaduspäeva 15. ja 20. märtsi võitu. Umbes JŽS vaenlase eskaadrit on tõendab järsult allalangev suitsujaga eksikombel VAHETAS koti, milles vildid ja lauaga. Tarvitusel lauluraamatud.
kantud
kingad,
kotiga,
mis
sisaldas
riide
õp. M. Saar
vahel toimus murrang, mis andis see jaliilendurite grupp idarindel alates jälle ühe Nõukogude jahilennuki lange puud nimedega L.MMrtre ja H.Seevo, endast
ungari rahvale masenduse- ja murekuu 1941. a. suvest hävitanud, pealeselle mist. Kuni Õhtuni on rinde lähedane teatada Pauline Leefile aadressil Kareda Soovin osta korralikku, soovitav reformpõh
de järele jälle loetust. Ühel eelkevade umbes 3000 meest vaenlase personaa lennuväli täis startivate ja maanduvate vald, Esna as. „Heinamuru" taiu.
jaga, VOODIT. Teatada slt.
pühapäeval astus Kallay valitsus tagasi. list, kes langesid või võeti vangi.
jahi- ning lahinglennukite müra. Kuid KAKS TALU RENDILE või pooleterale anda
Soovin osta hea põlvenemisega LEHM-VA
Kuna paljudes kohtades elanikkond
Arvud komandopunkti seinal rippu ka öösi pole siin rahu.
Kokkuleppe korral ühes inventariga. Kirjad SIKAT. Võin soovikorral põrsaste vastu va
südamlikult tervitas sissemarssivaid val tahvlil on nii kaineltasjalikud, nii
hetada. Teatada slt. ..lehmvasika" all.
Sõjakirjasaatja Wilhelm Jung. slt. „Head talud*'

