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Idarinde mitmes lõigus vallutati rida

kõrgustikke ja asulaid
Lõuna pool Pihkvat varisesid nõukogude uued rünnakud kokku —Terrorrünnak Bukarestiie
Fflhreri peakorterist, s.apr. Sõjajõudude üksinda hävitas seejuures. 27 vaenlase ka Westfali piirkonnas.
hurit.
Lõplikkude teadete kohaselt eal eilsel
Idapool Dnjestrl alamjooksu teostasid
Lõuna poel Pihkvat varisesid uued päev rünnakul ühele norra mereväetoetaspunk
nõukogud hulga sihituid rünnakuid. Ohe läbi kestvad nõukogude pealetnngikatsed tUs allatulistatud lennukite arv tõusnud
aissemurrukoha pärast veel võideldakse. kokku. Vaenlasel oli taas raskeid veriseid 16-le. Sellega hävitati umbes pooied rüü
pa jäist,
Dojestri ja Pruti vabel on käimas ägedad kaotusi.
võitlused ründavate nõukogude soemneflk
Ülal põhjas ründasid bolshevikud Kan
süstega. Ka saksa poolelt paisatakse võit dalaksha lõigus palju kordi üleolevate jõu
Jaapan võitis merelahingu
lusse uusi jõude. Põhja pool Jassõt valluta dudega üht meie ettenlhutatnd toetuspunk
sid rumeenia väed ühe vaenlase poolt tu ti. Nad tõrjuti mõjuva toetusega sööstvõit
Uputas kaks USA ristlejat ja
gevasti kaitstud kõrgendiku ja tekitasid lusleunukite poolt tagasi.
lennukikandja,
vigastas raskesti
wolshevikkndele raskeid kaotusi.
Itaaliast ei teatata peale omapoolsete
kaht lahingulaeva
Ruumis põhja pool Tsheroovitsi võitles edukate iöögiüksuste .ürituste, milliste pu
end üks põhja pool Dnjestrit seisnud »ak hul võeti vange, mingist nimetamisväärsest i jj Tokio, 4r 4. (DNB) Keiserlik peakorter
võitlustegevusest. W
aa jõududegrupp tagasi talle määratud po
avaldas teisipäeval järgmise eri teate:
sitsioonideni. Stanislavi ja Tarnopoll vahel,
Meie kaugelaskekahnrid tulistasid ,'päe
29. märtsil märgati Karoliinide saaresti
«amnti kut ruumis lõuna ja loode pool Bro vai ja öõl Anzlo ja Nettuno sadamate piir kust lõana pool tugevat vaenlase laevast!•dõt vallutasid meie väed vasturünnakuga konda.
kuüksust. Jaapani õhujõud astusid kohe
Möödunud nädalate võitlustes Nettuno võitlusse ja sooritasid 29. märtsi ning 1. ap
arvukaid asulaid ja paiskasid bolshevikud
kõrgete kaotustega tagasi. Tarnopoii kalts sillapeal paistis eriti välja langevarjurite rilli vahel mitu edukat rünnakut. Uputati
-lad pidasid ka eile vastu taguvatele vaen õppepataljon major Herrmanni juhatusel. kaks vaenlase ristlejat ja üks lennukikandja,
lase rünnakutele^
Põhja-ameerika pommüennukiteüksuste süüdati või vigaatati raskesti kaks lahingu
Tugevad saksa võltluslennukitefiksused päevane rünnak Bukaresti iinuale põhjus laeva, üht suuremat sõjalaeva ja mitut teist
ründasid möödunud ööl vaenlase järelveo tas kahjustusi ja kaotusi elanikkonna hul taeva.
toetuspnnkti Korosteni. Raudtee ja linna gas. Saksa, rumeenia ja bulgaaria õhntõr
30 märtsi ja 1 1. aprilli vahel püüdsid,
alal tekkis tugevaid plahvatusi ja ulatus jejõud tulistasid alla 44 vaenlase lennukit. vaenlase õhujõud kordavalt rünnata Jaapan!
likke tullkahjusid. Meie rünnakud Koveli Selle tulemuse juures langeb eriline osa seisukohti Palan saartel. Nende operatsioo
ruumis vallutasid edasitungil vaatamata rnmeenia jakilenduritele.
nide juures tulistati alla nmbes 80 vaenlase
Briti hälrelennakid heitsid möõdnnud lennukit.
vaenlase visale vastupanule rea kõrgustik
ke Ja asulaid. Oks rünnakkahurite brigaad ööl pomme mõningatele asulatele ReiniÜks vaenlase õhurünnak Marssali saarte,
Ida-Karollinlde ja Bismarcki saarestiku vas
tu nurjus Jaapani eduka kaitse tõtta. 60
vaenlase lennukit tulistati alla või hävitati.
Uputati 14 vaenlase lennukit ,
ülemjuhatus teatab:

USAJon koondanud suuri
Saksa vägede täielik tõrjevõit Pihkva juures. Lõunarindel jätkuvad 2
rasked võitlused. Terrorirönuak Budapestile
jõuds
Tok
i
o,
4.
4.
(DNB)
peakorte
Führeri peakorterist 4. aprillil. enamlased selles lõigus viimase kolme päe ri teate kohta teisipäeval,Keiserliku
et vastane on Vaikse
Sõjajõudude ülemjuhatus teatab:
va jooksul 172 tanki.
ookeani lõunaosas asunud uuesti pealetungile,
Lääne pool Berezovkat nurjusid uned
Itaalias törjati tagasi loode pool Cassinot rõhutatakse Tokio sõjalisis ringkonnis asjaolu,
•enamlaste rünnakud.
tugevad vaenlase löögisalgad. Võeti vange. et vaenlane on sellesse alasse koondanud tu
Tšernovitsi ruumis põhja pooLOuestrit
Üks Põhja-Ameerika pommitusüksus teos gevaimaid jõude. Sellekohaselt on ameerikla
seisavad meie väed halbade ilmastiku- ja
3. aprillil ennelõunal terrorirünnaku Bu sil seal üle kümne lahingulaeva ja lennuki
töötingimuste juures endiselt rasketes võit tas
dapestile.
nõrgem üksus ründas möö kandja, keda kaitseb tugev, ristlejaist, hävita
lustes. Tarnopoli linna hoiti enda käeß, hoo dunud öölTeine
samuti
Ungari pealinna. Elamu jäist ja spetsiaal-laevadest kqosnev üksus.
limata uutest ägedatest enamlaste rünnaku kvartaalides tekkisid
kahjud. Elanikkonnal Olgugi, et vaenlase! oli seniseis operatsioones
test. Seejuures paistis eriti silma 949. grena oli kaotusi. Saksa ja Ungari
õhatörjesuur laeva kaotusi, rõhutavad asjatundjad Tokios,
derirügement kolonel Schönfeldi juhtimisel. tükiväe ja Saksa ja Ungari jahilennmkite
et ta omab veel küllalt tunduvaid jõude, kel
Brodõ ruumis ründasid enamlased mitmes
lega Jaapani kaitsja!! tuleb arvestada.
kohas tagajärjeta. Meie vägede vasturünna poolt tulistati alla 17 vaenlase lennukit.
Põhjameres ründasid meie allveelaevad
kul 1 purustati vaenlase jõud.
Põhja pool Kevelit arenesid ägedad ke viimaseil päevil vaenlase sõjalaevade üksusi
halikud võitlused. Kapten Bolm ja kapten ja uputasid 14 hävitajat JA korvetti, nende
Reiehe, pataljoniülemad ühes grenaderirüge hulgas mitu „Tribal*-klassi snurhävitajat."
mendis, osutasid Koveli võitlusrunmis ees
Seoses selle aktsiooniga püüdsid Briti
kujulikku vahvust.
lennukid eile rünnata üht sõjalaevastiku
Lõuna pool Pihkvat jätkasid enamlased toetuspunkti Norras. Rünnak külastati meie
gpärast lisajõudude kohaletoomist oma läbi tõrje poolt ega pääsenud täiesti mõjule.
mnrrukatseid. Meie väed saavutasid raskeis Seejuures tulistati lahingulaeva .Tirpiizi"
võitlusis uuesti täieliku tõrjevõidu ja hävi poolt alla neli vaenlase lennukit ja eelpos
tasid 24 vaenlase tanki. Seega kaotasid tilaevade poolt kaks lennukit.
Pahameel kogu Shveitsis
Schaffhausen pakub Õuduse ja hävingu pilti
Beri, 3. 4. (DNB) „Suisse" kirjutab :
„Berliner Tagblatt" teatab: Asja Schauff
Šveitsis valitseb suur pahameel ja hausenlbt saabunud inimesed, kes kaasa ela
vaiu. Sõja algusest saadik pole Šveits üle sid selle linna pommitamise, teavad jutus
alanud ühtki nii verist päeva. Piisab sellest, tada, et ohvrite arv olevat juba tõusnud
mis me praegu teame: üle 50 surnu, üle 100 150-ni. Raudteejaama piletikassa ees sai
haavatu, hävitatud kirikud ja elumajad, surma 20 isikut. Pommitabamuse sai Schaff
mitme sugupõlve kultuuritöö on hävitatud hausenis ka reisirong. Pomm on langenud
mõne minutiga. See on julm iroonia, et ka turuplatsile, mille läheduses asuvad Linna
3Londohl „Times" just neil päevil tunnustas teater ja muuseum. Ohvrite arv turul pole
meie erapooletust, ja nüüd hävitatid USA veel teda. Pomme kukkus ka ühte villade
linnaossa. Terved tänavad seisavad leekides.
õhujõud ühe meie maalilisima linna."
Linn pakkuvat jubedat pilti. Paistab,
„Neue Zürlcher Zeitung'*: Ohvrite arv
-on suur. Surnute seas on ka üks kantoni nagu oleks kogu linn leekides.
valitsuse liige. Schaffhanson pakub õuduse
ja hävingu pilti. Veidi enue kella 11 süü Minister dr. Goebbels kõneles
tas ja hävitas kolm võõrast pommituslennu
partei juhtkonna koosolekul
kite eskaadrit mõne minuti jooksul suurema
•osa Schalfhaoseni linnast. Kõikjal pnhke
Berliin, 1. 4. (DNB) Riigiminister dr.
eld vägevad tulikahjud. Kõigi Pühakute
Goebbels kõneles reede õhtul Berliini par
Muuseumist väljasid tuleleegid.
Pommituslennukid lähenesid lõuna poolt. tei juhtkonna suure! koosolekul.
Ministri kõne sõjalisest ja poliitilisest
JLkki ilmas pilvedest üks 30 lennukist koos
võeti vastu rohkete kiidu- ja
nev üksus. Ühelt lennukilt visati alla kol olukorrast
mekordne suitsusigna T. Kohe selle järele poelehoiuavaldustega.
langes terve seeria pomme, mis lõhkesid Hulli teesklev kahetsus Scbaff
sumedate plahvatustega. Umbes kaks mi
hauseni pärast
nutit hiljem tali teine üksus. See lendas
Genf 1 s t, 3.4. (DNB).ÜSA-välisminister
mõõda, pomme heitmata. Lähenes veel kol
mas üksus. See võttis kursi otse Schaff Hall seletas Reuteri teatel esmaspäev» Õhtul,
hausen! linnale Jälle heideti alla hulk põm et USA maksed Schaffhauseni pommitamise
me. Äkki oli kogu linn mähitud paksu läbi tekkinud kahjude eest vastavat kahju

— saksa relv tankide ja punkrite
vastu võitlemiseks. Uks pioneer teeb uut
laadi, suurima lõhkejõuga lõhkeainega lae
tud mis eemalt juhitakse vaen
lase poole, panusevalmis. (Pk.-sõjakirjas.
Hartmann Wb)
Töö pühade ajal

Maantee, võitlevate väeosade tuiksoon. Päeval ja ööl ei katke kolonnid. Igat liiki sõi
18dukeid möödub lõputu lindina laial maanteel rindele. (Pk.-sõjak. Wehmeyer. Wb.)
Saksa õhutõrje kasvav jõud
Hävitas märtsikuus 1000 pommituslennukit
Berliin, 4. 4. (DNB) Märtsikuu kuju ukit. Nende, seas on ütn margaselt 2300
tab endast Saksa õhutõrje edu kõrgepnukti neljamootorilist poaamituslennukit. Kai igale
võitluses Briti-Ameerika terrorirünnakutega.

lennukile arvestada meeskonnaks keskmiselt

tulemus on 2926 allatulistatud vaenlase len

mehele.

Seni olemasolevate andmete järgi on õhu kaheksa meest (neljamootoriiistel USA len
tõrje märtsis alla tulistanud kokku 1234 vaen hukeil on isegi 10—12 meest), siis on Britilase lennukit, nende hulgas ümmarguse] I Ameerika õhujõud kolme kuu jooksul kao
1000 pommitusleuaukit Võrreldes veebru tanud 19.000 meest lendavast personaalist.
ariga, mil hävitati 886 Anglo-Ameerika len Vaenlase lendurite juttudest selgub, et ka
nukit, on märtsis vaenlase kaotused suure baasidesse tagasijõudnud lennukid on sageli
kaotanud mitu meest, nii et vaenlase inim
nenud 40% võrra.
Käesoleva aasta kolme esimese kuu üld kaotusi tuleb ümmarguselt hinnata 20000
Imphal täiesti eraldatud
Jaapani väed koondusid üldrünnakuks
Tokio, 3.4. (DNB). Ühelt Jaapani tugi
punktilt India-Birma piiril teatatakse:
Jaapani üksused koondusid üldiseks rün
nakuks vaenlase võtmepositsiooni Imphali
ümber, mis nüüd oa täiesti isoleeritud. Pä
rast võitlust 28. märtsil Imphali-Kochima
teel alustasid Jaapani üksused 29. märtsil
Imphali peale. Nende vägede poolt suleti
täiesti Imphali-Kochinaa tee, vaenlase eluli
se tähtsusega sideliin. Otse neile vägedele
-järgnes teine tugev Jaapani üksus, mis 29.
märtsil okupeeris tähtsa seisukoha Impha
list MO km põhja pool. Vaenlase ülemjuha
tus möönab, et Jaapani väed oa õhku lask
nud sillad Imphali-Kochima teel.
Stokh © 1 m, 3. 4. (DNB) Reuter peab
uüüd kinnitama, et Jaapani väed on lõiga
nud ära Imphali-Kochima maantee, mis oli
Imphali kaitseks rakendatud vägede varus
tusliiniks. Imphali tee Kochi ma ja Mai puri
raudteejaamani on 136 miili pikk ning lä-

heks vaja tuhandeid sõdureid, et tskistadn
selle maantee läbilõikamist. Sel ajal kui Jaa
pani pealetung Kochima teel kestab, teatab
Reuter, tugevnevad nende väed Tarnu rindel.

United Pressi teatel Uus Delhist on jaa
panlaste pealetung põhjapoolseimas lõigus
pinda juure võitnud. Briti-lodia väed osuta
sid edasitungivaile Jaapani peaüksustele
Imphalist põhja pool visa vastupanu, õnnes
taks Jaapani üllatavalt tugevatel üksustel
jõuda tähtsa Kochima toetuspunktini, mis
asub 100 km põhja pool Imphali, siis oleks
kogu Briti-lndia armee keskrindel sisse pii
ratud. Kabawtalis on väed juba sellest
ühendusteest ära lõigatud ja neid tuleb va
rustada õhust. Esimeseks eesmärgiks on
luaa ühendus nende tugevate sissepiiratud
vägedega. Olukord kesklõigua, lõpetab Uni
ted Press, ou anglo ameeriklasile halvene
nud.

TEADAANNE
Saksa jahilennukite suurvõit
Berliin, 3. 4. (DNB) Nagu idarinde
SS-Ersatzinspektion Ostland'f korraldu
põhjalõigust teatatakse, arenes pühapäeval sel peavad kõik puhkuseleminevad }a puh
kagu pool Pihkvat ägedaid õhuvõitlusi kuselttuievad eesti leegionärid end regist
Üheainsa omapoolse kaotuse juures tulistasid reerima vaatavas kaitsevfieringkonna staa
Saksa jahilennukid alla 28 Nõukogude len bis.
nukit.
Sellekohaselt peavad Järva maakonna
Jälle Šveitsi kohal
piires puhkueelviibivad eesti leegionärid
Bern, 3. 4. (DNB) Nagu Šveitsi ametli end registreerima Paide Kaitseväeringkon
Paides, Tallinna tän. 4.
kest teatei&t selgub, lendasid USA terrori na Staabis
Paide Kaitseväeringkonna Olem
lenaukid pühapäeval uuest! üle Šveitsi. On
märkimisväärne, et see äsjane Šveitsi õhu
ruumi rikkumine 'toimus juba 24 tundepä
Moskval on kiire
rast USA lennukite kallaletungi Schaffhaa
seniie.
Eri lennuliin bolshevistlikkude
~nõuandjate" toimetamiseks
Shveits nõuab tagatisi
Lõuna-ltaaliasse
Berliinist, 5. 4. (DNB). USA õhu
gangsterite arg kallaletung Schaffhauseniie
Milan o s t, 3.4. (DNB). Moskva plaanide
andis Shveitaile põhjust nõuda tagatisi oma kohaselt peab bolsbevistikkude „nõuandjate"
õhuruumi kaitseks.

ja „eriteadiaste" toimetamine Lõuna-Itaaliaase

Abessiinias orjus uuesti maksma

muutuma veelgi intensiivsemaks. Nõukogud
otsustasid seepärast, nagu teatab gaullistide
teadetebüroo Alžiirip, pikendada Moskva Eal

Vastavalt poolt teatatakse:
Berliinist, 5. 4. (DNB), Neegnse ta
Eesti peapiirkotinas on suur reede, lihavõt gasipöördumisest alates on Abessiinias uues
te esimene ja teine püha seaduslikud pühad. ti löönud >äiele õitsele orjakaupiemine.
Sõjavajalik produktsioon sõjamajanduslikes

ja varustamiskäitistes ei tohi ka käesoleval

Kindral Auchinleck rõhutab
Seepänst võib käitise juhataja korraldada
võitluse tähtsust Imphali
töötamise ka piihadepäevadel.
pärast
Töö suurel reedel ja esimesel pühal tasu
Innata suitsu sisse, mida lõhestasid punased tasu. Ühtlasi väljendas ta „KVlzI ameeriklaste takse 50%-lisatasuga, teisel pühal 100%-lisa
Genfißt, 4. 4. (DNB). Kindral Anchinlek}
ülemjuhataja lndiaa, lükkas, nagu London
leegid. Pemraituslennukid lahkusid, põhja sügavat kahetsust" seila vahe juhtumise pä tasuga.
rast.
suunas.
Telegraph" teatab, India riiginõuko
Pühade laupäev on tavaline tööpäev. „Dally
Kui sel päeval käitis ei saa töötada (näiteks gu ees tagasi ameerika ajakirjanduse väited
kütteainete kokkuhoiu tõttu), siis tuleb töö millistes üteldi, et Imphali langemine ole
kas samal või järgneval nädalal tasa teha, kus vat liitlaste sõjapidamisele sellel sõjatand
juures sellest tingitud lisatöö eest lisatasu ei rel vähese tähtsusega. Selline arvamine, nii
makseta. Kui käitisel pole võimalik oma tööd rõhutas Auchinleck, olevat sama võlts kai
ette või järele teha, siis tuleb töötada pühade eksitav. Nagu korrespondent edasi teatab,
kestvat jaapanlaste surve piki Tidolin-Imp
laupäev il.
aastal kannatada seisakut.

hali maanteed edasi.

Staliniie rabi tiitel!
£ Streigijuhid vanglasse
Agramist,
4.4. (DNB). Ajaleht „Harvats
"'S~to kho lm, Z. 4. (DNB) United Press ki Narod", milline
pühendab oma juhtkirja
ja „Nya Dagligt AUehanda" Loodeni korres Moskvas
toimuvale juudi kongressile, kir
pondent ütleb söe- ja mäskaevandustööliste
et Stalln olevat nüüd selgemini kui
streigi kohta, et Briti valitsuse käsul tuli jutab,
kunagi
avaldanud oma sidemeid juutidega,
nii id Scotland Yardil astuda välja 90.000 mille eest
juudid on talle annetanud rabi
söekaevuri ja 20.000 õpipoisi vastu Inglise tiitli.
laevatehastest. Londonis, Glasgow's ja New Bolshevismivastane selgitustöö
castle, is toimub ulatuslikke haaranguid strei
Tshehhis
giliikumise juhtide tabamiseks.
P r a h a s t, 4.4. (DNB). Tsehhi bolshevls
Olukord söevarustamiees Inglismaal on
praegu niivõrd tõsine, et tuhandete relvas mivastaae liiga alustas 2. aprillil selgitus
tustööliste täielik rakendamine on küsitav aktsiooni kõigis Böömi ja Määri kogukonda
ja et tööstuste elektritarvidust tuli piirata des. 19 asulas kogunes kokku kogu ümruskon
10% ning gaasitarvidust 20% võrra. Ainu na elanikkond, et kuulda vastavate referen
Koljat* saksa relv tankide ja punkrite vastu väitlemiseks. Vaenlase tankirunnaku üksi 90.000 söekaevuri streikimise tõttu tide ettekandeid bolshevistliku hädaohu ja
agitatsiooni meetodite koh
ootel on pioneerid asunud „Koljatiga* positsioonile, eemalt juhituna veereb ta vaenla Yorkshire!'» läks Inglismaale kaduma miljon bolshevistlikkude
ta.
tonni sütt.
sele vastu. (Pk.-sõjak. Hartmann. Wb)

ro lennuliini kuni Napoli ja Karini. Alates
10. aprillist lendab iga päev üks nõukogude
tsiviillennuk Kairost Napelisse ja Barisse
ning tagasi.

Bolshevistlikud mõrvaritejõu
gud tegutsevad ka Prantsus
maal
Pariisist, 4. 4. (DNB) Grenolbe ja An

nocy ümbruses Kõrg-Savoyas avastati, nagu

teatab Pariisi ajakirjandus, kuus massihan
da. Senini on välja kaevatud 41 laipa, mis
tulevad panna ühe bolshevistiikn terroristi
dejõogu kontosse. Enamiku surnute juurest
ei leitud mingeid isikuttõendavaid pabereid,
ühes maesihauas suudeti siiski kindlaks
teha mõningate politseinikkude isikad.
„Inglise klassisüsteem on sa
ma mäda kui ebaõiglane"
Ühe briti sõduri läkitus Churcbilli aadressil
Genf ist, 4. 4. (DNB) „Olen inglise sõ
dur ja higistanud kõigil rindel", üteldakse
ühes inglise nädalalehes „New Leader" aval
datud kirjas. „Ma võin aga ChurchiUile ja
tema jaatajatele kinnitada, et tänapäeva
inglise sõdur ei lase end rumalana maha
müüa. Ta ei ole enam poliitiliselt võhik.
Kui ta kord pöödub koju, valmistab ta nei
le Chorchilli pooldajatele julma ärkamise.
Ta nimelt teab tänapäeval, et inglise klassi
süsteem ojr mäda ja võlts. Ta soovib seda
seepärast hävitada".

Kaksipidi invasioonijutud
Kui Montgemery ja Eisenhower olek
sid parandamatud alkoholikud, siis võiks
kehitada õlgu ja ütelda: delirium tre
mens; nad näevad praegu valgeid hiiri,
kuid sinna pole midagi parata; kuna
aga kumbki kindral ei joo rohkem kui
iga normaalne kindral, kes ei ole seni
ni küll ühtegi lahingut võitnud, kes aga
rõõmustab oma hea tervise üle, siis
langeb see selgitusviis välja. Jääb üle
vaid võimalus, et mõlemad väejuhid,
seistes äsja oma väeosade ees ning
tuues kuuldavale kaks kogu maailmale
mõistmatut väljendust,, on invasiooniet
tevalmistusist väsinult võtnud tühja
kõbu peale napsi.
Nimelt ütles kindral Montgoinery:
„Invasioon en kaunis lihtne asi: sõide
takse vaid üle vee ja võidetakse vasta
ne." Eisenhower oli lakoonilisem ja jäi
gem; ta hüüdis lihtsalt ja lühidalt: „Nä
gemisen! ida pool Reinil"
See kõik on nii lihtne, et peab imes
tama, miks nad seda juba ammu pele
teinud. Eks ole sõidetakse lihtsalt
üle vee, võidetakse vast aas ja kohtu
takse siis üksteisega teispool Reini
ja lõpp. Sõda on võidetud, rinnale kin
nitatakse pool tosinat ordeneid, sõide
takse kojn, lastakse end filmida ja in
tervjueerida ning hiljem püstitatakse
siis veel nende eluajal mäiestussambaid
igas Kesk-Ameerika linnas ja isegi
pronksist mäiestussambaid, kuna siis
võib jälle kõik suurtükid kiiresti kokku
sulatada.
Mõlema invasioonikindrali käredad
väljendused en näiliselt ja just ni
inelt näiliselt vastuolus meile tuntud
mister Churckilli väidetega, kes ei pea
ka mitte invasioonist eemale jääma.
Churcbill nimelt ütles alamkojas mida?
gi muud. Ta rääkis pikalt ja laialt eba
õnnestunud maabumiskatset Nettano

juures, mainides sõna-sõnalt:
„Meie kavade nurjumist põhjustas
eelkõige saksa sõdurite visadus." Nüüd
pandagu ühte tähele. Neid neetud saks
lasi pole sugugi mitte nii kerge võita.
Isegi Churchill peab avalikult tunnus
tama, et nende visadust alahinnati Net
tuno juures samuti nagu varem mujal
gi. Kui aga need talumatult- visad Saks
lased juba Nettune juures, kus teata
vasti pole Atlandi valli, ajasid nurja
anglo-aneeriklaste kavatsused, kust siis
võtavad Montgomer.y ja Eisenhower
nüüd julguse kohtuda Reini ääres, tei
selpool visade sakslaste poolt kaitstud
Atlandi valli? Kas neil siiski ei olnud
seda öeldes väike kilk peas?
Asi ei ole aga mitte nii lihtne, et
peaminister kõneleb alasti tõde, kuna
tema kindralid joobnult ja mõttetult
jampsivad. Asjad on veidi vähem kera
litseeritud. Teame, et Nõukogudele anti
lubadus teostada invasiooni juba ' kuid
tagasi —ja seda lubatakse ikka ja
jälle. Teame, et. Stalin muutub ikka
järjest kärsitumaks. Ka teame, et tema
tagavarad vähenevad ja et sakslased
panevad idas ikka veel vastu ja hoia
vad õrna suurt soomustatud rusikat
valmis otsustavaks löögiks läänes. Ja
kuna me kõike seda teame, siis on se
da näiliselt vastuolus olevat liitlaste in
vasioonijuttu võimalik kergesti lugeda:
kuna Churchill Stalini ees ase-invasi
ooni ebaõnnestumise pärast vabandab,
pasundavad tema kindralid ja käituvad
nii, nagu Oleks õige invasioon juba
teostatud ja nagu ei tarvitseks Stalinil
olla põhjust rahutuseks. „Itaalias äpar
dus meil küll, kuid nüüd oleme endas
nii kindlad, et Sina, isakene, võid veel
julgesti mõned armeed ohverdada." See
•n tolle näiliselt mõttetu invasioonijutu
sügavaim mõte.

Narva ida ja lääne vahel
Bolshevistlik hävitamiskirg hävitas vanu kultuurivarasid
SS-PK. Narva varemete kobal hakivad kuningas Karl XII paiskas siin hunnide tsaa
granaadid ja siin- ja sealpool jõge kostub ri Peeter Suure tagasi jõetagustesse soodesse.
Kirikud, raekoda ja börs, patriitside uh
plahvatusi ja iõhkemüriuat. See on täituma
tu, julm muusika, ja jalaväelane, kes asub ked barokkehitused ja isegi see nägus ma
•iinsel sillapeal ida pool linna, endise kant ja, kus kunagi elas Peeter Suur, on nüüd
•t varemete jnnres, eritleb igat lõoni kuuli boishevikkutie mõttetu bäritamiskire peolt
pildujate heledast haukumisest kuni raskete muudetud varemeteks. Pemrnitamisöödel hä
granaadiheitjate tumeda orelibääleni.
vitasid nõukogud, mis Narva keskaegses
lmrsaeüdamikus iganes meenutas , germaani
Ajuti aga vaikib kahurväe duell lühike idapioneeride kuJtiruritshet ja loomisvõimet.
seks ajaks, nagu taheteks mõlemal pool hin
Hermanni kindluse vallid ja tor
ge tõmmata. Siis tajub kõrv taas ka kevad nidAinult
su granaatidele ja pommidele vanku
tuule kohinat, mis kandnb üle tuha ja maja matult
ja vigastamatult vastu pidanud. See
rnsnde, kõrgelek-rkivate kaminate ja poolel vana orciuloss
pidas siin sajandite jooksul
di söestunud palkide. Keset allaveerevate valvet, ähvardades
parempoolsel kaldal ot
kivide kolinat ja vihmaveetorude plärinat
enda vastu asuvat venelaste kantsi
hõljub üha uuesti võõras, kaeblik toon, mis sekohe
Nagu meistrikäe poolt loodud
heledana ja puhtana näib saabuvat lõpma Ivangorodi.
hiigladekoratsioon seisab see seal võitluse
tust kaugusest.
sümbolina, mida germaani ZA-vabatahtlikud,
Kaua aega ei teadnud meie, mis see on, hollandlased ja taanlased, norralased ja saks
kuni üks meist nägi kella. Kõrgel ülal linna lased SiebenbUrgenist ja Banatist kaitsevad
kiviku tornis hõljus see kokknvarisenud kup Narva sillapeal paljude nädalate jooksul.
Ii all peaaegu vabalt õhus, iga tuulehoo
Olgugi vaenlane idast neist arvuliselt
juures hilju helisedes. Maaväelased ail vaa ülekaalus, nad tunnevad oma ajalool ist üles
tasid vaikides üles. Üks oli tulaud Hollan annet. Nad kasutavad relvi ka oma kodu
dist, teine Taanist ja kolmas oli kodus Sie* maa tuleviku eest, mis asub neist kaugel
benbtirgenis. Juba nädalaid võitlesid nad kas põhjas või läänes või all sügaval lõu
siin ülal vanal piiriribal ida ja lääne vabel nas. Ja nad mõistavad manitsevat häält,
ja nad kõik tundsid selle linna ja jõe aja millega kell purunenud kirikutornis neid
tuga. 700 aasta jooksul olid siin germaani kutsub vastu pidama Narva rusudeväljal ja
inimesed kaitsnud Õhtumaa kultuuri ida kaitsma Osti au di vaenlase vastu, kes tunneb
rünnaku vasta.
ainult hävitamist ja purustamist.
Kell seal tilal üksindases valges tornis
SS-sõjakirjas. Peeter Jäntech
oli helisenud juba Liivi erdu rüütlitele ja
saksa kaupmeestele, kes tegid 14. ja 15. sa
Praegu on tund, kus iga ees
jandil Narva selle asutamise järele taanlas
ti mees ja naine, kas relva
te poolt suurimaks kauplemiskohaks Euroo
ga või ilma, peab teadma
pa idas. Hiljem asendasid neid rootsi patriit
side suguvõsad, ehitades linna uhkeid maju,
oma kohust.
ehitades raekoja ja börsi. Nende sangarlik
Sõjavägede arvuline suurus ajaloo
peeglis

Läti Rahvaabi annetus
Eesti kannatanuile anti Ole
Esmaspäeval saabusid Tallinnasse'
Läti Rahvaabi esindajad, eesotsas LR
abistamisala direktori Schildega,
tuues kaasa Läti Rahvaabi annetuse
sõjategevuse läbi kannatanud Eesti ela
nikkonnale.
Toetuse üleandmine toimus ERÜ
keskameti ruumes, kus väärtusliku
annetuse võtsid vastu ERÜ peajuhi
asetäitjad A. Esl a s ja T. Männik.
Dir. Scbilde märkis üleandmisel, et
aeuie 100 000-riigimargase rahalise toe
oia; ununa sisaldab Läti Rahvaabi saa
detus mitmesuguseid tekstiilesemeid,
pealeselle aga hulgaliselt ravimeid, mis
soetatud läti rahva liikmete vabataht
like annetuste ja toetuste kaudu.
Käesolev armetus, milles väljendub
üksteise abistamise tahe ühises võitlu
ses ühise vaenlase vastu, on tehtud
aga ühtlasi ka teadmises, et Eesti ja
Ettevaatlikult asetatakse raskelthaavatud kaasvõitleja lennukilt sanitaarautole, et *eda eestlased on sõjaaastate kestel saanud
märksa ulatuslikumalt kannatada kui
kiiresti haiglasse toimetada. (PK.-sõjak. Heinz Wb.,
lõunanaabrid.
Tallinnas viibimist kasutas dir. Lehil
Viimasena vaenlase vastu
de ühtlasi linnaga ja selle kahjustuste
ga tutvumiseks. Samuti tutvns ta eesti
omaabiorganisatsiooni, ERÜ ja selle
RUQtlirist SS-hauptsturmf6hrerile Rudolf Saalbachile
üksikute osakondade tööga.
SS-PK. Kui talvelahingu kestel tek hauptsturmführer Saalbachi väljapaist
kis Oranienbaumi katlas ülekaaluka vatele juhiomadustele, kes mitte ainult
Preemiakaupade müük
vaenlase survel saksa rindes lai lünk, käepärast olevate relvade osava kasu
põilupidajaile jätkub
siis paisati saksa, norra, taani Ja hol tamisega alati tõmbas kriipsu läbi vaen
landi vabatahtlikkudest koosneva SS lase plaanidest, vaid rasketes olukor
õhurünnakute läbi kannatada saanu
diviisi „Nordiandi" luureüksus sissemur dades ka isiklikult oma värske uljuse te varustamiseks tuli ajutiselt katkesta
rukohta, et takistada vaenlast tungima ga sekka lõi, olles alati edukas. Uhkei da preemiakaupade müük käsitöölistele,
suure Leningradi-Tallinna maanteeni. mate võitude hulka, mida luureüksuse mida korraldati Eesti Kutsekogude kau
Sellest päevast saadik, mil SS-grena mehed saavutasid, kuulub Cubanicy du.
deerid lahkasid soomusautodest ja soo lahing. Seal püüdis vaenlane ühe soo
Põllupidajate premeerimine
'rausluuremasinaist, et lõuna pool Ora musbrigaadiga lahti murda üksuse tiiba aga jätkub endiselt täiel määral ja nüüd
nienbaumi vastu astuda nõukogude ja saavutada saksa taandumisliikumise juba uue premeerimisjuhendi kohaselt,
rünnakpataljonidele; algas neil rida ras le tähtsat maanteed. Kuid SS-grenade mille järgi premeerimist on osalt laienda
keid võitlusi, millistes nad osutasid rid ei lasknud end heidutada peale tud ja suurendatud.
mõõtmatuis, lumetuiskudest täis maetud veerevast 54 vaenlase tankist ega ka
Samuti jätkub preemiakaupade müük
metsades ja soodes silmapaistvat tubli neilt järgnevatest jalaväelainetest. Ras põilupidajaile, kusjuures uue juhendi
dust.
kotes võitlustes purustasid nad tankid põhjal väljaantud ühe preemiapunkti eest
ja
jalaväe. Kui saabus õhtu, oli vaen saab juba alates 1. aprillist s. a. osta
Põhja pool maanteed tiivakaitsena
Narva suunas taanduvatele diviisidele, lane tagasi tõrjutud. 34 vaenlase tanki, senise 0,5 1 asemel 1 1 petrooleumi või"
maanteel üle jalaväed!viisi seljakaitsena, neist 28 T-34 tüüpi, seisid põledes ja alkat.
Kui mõnes kobas ei ole veel seni
lõuna pool maanteed teeavajaina iidele liikumisvõimetult üksuse positsioonide
saksa võitlusüksusele tammepärjakand ees. Maanteel aga jätkus eksitamatuit jõutud välja anda preemiapunkte teosta
ja kolonel Wengleri juhtimisel, kõikjal saksa taandumisliikumine.
tud müükide eest, siis on see olnud tingi
püsisid luureüksuse mehed viimastena
Oma Äksuse väljapaistvate tõrjevõi tud vastavate formulaaride trükkimise
vaenlase vastu, tekitades sellele oma tude ja tema isikliku vapra hoiaku eest takistusest. Need puudused aga on ju
visadusega raskeid kaotusi. Et vastasel annetas Führer 88 hauptsturmführer ba kõrvaldatud ja neil päevil algab
vaatamata mitmekordsele ülekaalule Rudolf Saalbachile Raudristi rüütliristi. preerniamärkide väljaandmine täiel mää
materjali ja inimeste poolest iialgi ei Sellega austatakse üht komandöri, kes ral uue juhendi kohaselt.
õnnestunud läbi murda luureüksuse juba 1934 astus relva- SS ridadesse,
Ühtlasi on põllumeestele vastutule
poolt kaitstud positsioone, selle eest olles kaasa võidelnud kõigil, sõjatand ku mõttes pikendatud 1942./43. a.
võlgnetakse tänu tema komandöri, 83- rei). SS-sõjakirjas. Walter Kalweit
preerniamärkide ostukehtivust ühe kuu
võrra, seega 30., aprillini s. a.
Tükike Eestit Lätis
Riia Eesti Seltsist, tema tegelasist ja külastajaist
UI Riias, kus Kr. J. Petersun kai esimesi jas. Ma silmale ei jää märkamatuks sini-must
künnimehi meie kirjanduse põllul su -valge laaalipuke riiulil ja sellest vasakul
vatses suitsetada ainult pühapäeviti kodu uing paremal seisvad nukukesed, mis kuju
maa tubakat, elavad veel tänapäevalgi eest tavad rahvariides eesti meest ja naist mi
lased, kes on eemal oma kodumaast ainult niatuerset eesti kodu, mis tuadub siin nii
ruumilises mõttes. Siin elatakse kaasa ko lõpmatu armas. Sümpaatse ning enesega ra
dumaale mitte kõlavate sõnade ja lühipai hulolevana tunduva br. Luige elu Riias on

jaste fraasidega, vaid tegude siug püüetega. kulgenud lahutamatus seoses Riia Eesti Seltsi eesti sõduritele, naida ka tulevikus kavatsetak
Veendud selles, kui tutvud Riia Eesti Seltsi tõö ja tegevusega. „Belles töös olen tundnud se jätkata. Seltsi esimeheks oa hr. Tamberg,
ja tema tegelastega.
end ikka nagu kodumaal viibivat," lausub kirjatoimetajaks hr. Kempe ja kassapidajaks

Möödun taandava talve ja ründava ke ta. Ja ?ee töö ongi väga mitmekesine ja
vade söjatandrel kõhklevalt päid raputava intensiivne kuni bolshevistliku aastani.
Seltsi maja valmimine 1913. a. pakkus
telt parkidest, üle lihtsa pausilia viib tramm,
mille all veerevad Düüna vood nagu halli avaramaid võimalusi tegevuse mitmekülgseks
raelanhoolsuse massi ulgumerele kandes. arenguks. On tehtud tõhusaid edusamme
Veel mõned peatused, veel veidi muljumist näitekunsti, laulu ja rahvatantsu õppimises.
trügivalt publikult ja juba leiangi end Näitetrupp on esinenud ka Soomes ja laulu
Riia Eesti Hariduse ja Abiandmise Seltsi koor on 1928. a. alates osa võtnud kõikidest
jubatusliikme hr. Luige koduselt hubases eesti laulupidudest.
korteris, mis asub veel ainsa erakorterina
Seni pole selts suutnud veel täiesti toibu
seltsi poolt püstitatud suures ja nägusas ma- da bolshevistliku aasta varjusurma päev ist.
hingas üle 100.000 mehe kummalgi poolel
kokka.

Tohutute relvajõudude rakendamise mus

ternäiteks kujunesid aga hiigelsuured piira
Tähelepanuväärselt väike on armeede mislahingud idasõjakäigu esimeses faasis
suurus Prantsuse Revolutsiooni sõdade ajal 1941. aastal. Suurimaks neist oli Kiievi pii
(1792—1804), nimelt keskmiselt 45.000 meest, ramiälahing, kus saksa vägede kätte langes
kuigi Prantsuse revolutsiooniarmeel õnnes vangi 650.000 nõukogude sõdurit. Teises suu
tus esimest korda sõjaajaloos üldmobilisat remas piiramislahingus, uimelt Vjaz
siooniga lippude alla kutsuda umbes 600.000 ma-Brjanski kaksikiahingus, oli vangilange
meest. Sellest hoolimata oli suurimaks lahin nud bolševike arv peagu niisama suur.
guks Cat e a n lahing 1794. a., millest võt
tis osa ainult 180.000 meest.
New Yorgi lehe „News Weeki" kirjasaat
Bill Down kirjutas peale tagasipöördu
Preisi-Prantsjuse sõja ajal aastal 1871 oli ja
mist Moskvast, et seal hinnatakse N. Liida
armeede tugevus veel väiksem kui Napoleo kaotusi
käesõlevas sõjas 15 miljonile surnule.
ni sõdade ajal, ulatudes keskmiselt umbes
70.000 meheni. Kuna see sõda kestis ainult
Need näited annavad kujutluse, millised
seitse kuud ning kuna selle aja vältel peeti säjaväemassid on leidnud rakendust lahin
12 Bunrlahingut, millest võttis osa üle guväljadel praeguses totaalses sõjas, kus sõ
100.000 mehe mõlemal poolel kokku, siib ja otstarbel mobiliseeritakse riikide kõik
on seda sõda saksa poolel õigusega nime elavad jõud otsustuse saavutamiseks. Lõpp
tatud esimeseks sõjaks, kus leidis rakenda k«kkuvõttes võib öeida, et hoolimata Nõu
mist välksõja juhtmõte.
kogude Liidu hiigelsuurte inimreservide ra
Esimesest maailmasõjast peale on armee kendamisest poisikesisf js raukedest knni
de keskmine suurus kaotanud oma tähtsu naisteni bolshevistliku sõjamasina suurtüki
se ning siin tuleb juba arvestada kõigi mobi lihaks võivad Saksamaa ümber koondunud
liseeritud jõudude üldarvuga. Esimesest mo Eurooopa ja temaga liidus oleva Ida-Aasia
bilisatsiooni päevast kuni hiigelheitluse lõ rakendab sõjategevusse Nõukogude Liidu ja
puni oli keskriikide poolt lippude alla kut tema Ameerika ja Inglise liitlaste vastu sõ
sutud 24250 000 meest ning vastaskoalitsioo javäe, mille suures on ainulaadne maailma
ni poolt 45.000.000 meest. Kui suured on ar ajaloos ja mille tugevus võrdlematult üle
meed praeguses rahvaste heitluses, sn mui tab selle suhte, mis valitses sõdivate pool
dugi iga sõdiva riigi sõjasaladus. Kuid siis te vägede vahel eelmises maailmasõjas.

tui oli sellaseid lahinguid juha 34. Lõviosa
neist langeb aga eelmisse sajandisse. Siin
mainib sõjateaduslik statistika juba 84 la
hingut, millest võttis osa mõlemal poolel
kokku üle 100.000 võitleja. Neist väärib
eriti mainimist 3 päeva kestnud Leipzigi
lahing 1813. aastal Napoleoni vastn, millest
võttis kokku osa 500.000 võitlejat. Järgmi
vas tunduvad Alge pisikestena.
sel kohal seisab Königgrützi lahing
Kolmekümneaastase sõja algusest aastal 435.000 mehega ning kolmandal kohal tun
1616 kuni Vene-Jaapani sõjani 1904/05 tun tud piiramislahing Sedan'i juures Preisineb sõjaajalugu kokku ainult 132 lahingut, Prantsuse sõja ajal aastal 1870, millest võt
kus sõjatandrel võitles mõlemal poolel tis osa 320.000 sakslast ja prantslast.
Ülemineku praegusaja miijonilistels sõja
kokku 100.000 meest või rohkem. See ei
tähenda aga sugugi seda, et kõik need väe vägedele lahinguväljal moodustab alles Ve
juhtide käsutuses seisvad 100.000 meest ne-Jaapani sõda aastail 1904/05, kus 10 päe
võtsid ka tegelikult aktiivselt osa lahingu va kestnud Mukdeni lahingust võttis osa
otsustamisest. Kui haruldane oli noil ajul 624.600 meest ja 8 aho lahingust 355.000
sellaste jõudude koondamine, näitab tõsiasi, jaapanlast ja venelast. Kogu möödunud
et need 132 lahingut moodustavad vaid 8% kolme sajandi sõjaajalugu tunneb veel ai
kõigist suuremaist lahinguist, piiramisist ja nult viit teist lahingut, kust võttis osa
mnist kokkupõrkeist, mis leidsid aset ligi 300.0J0 meest. Need on Choc z i m (1621)
300 aasta jooksul.
ja Faltschi (1711) Türgi sõdades Ida-Eu
Esimene suurriik uusajal, kes rakendas roopas, edasi Smolensk ja Dresden
oma sõjakäikudel Euroopas üle 100.000-me Napoleoni sõdade ajal ning Gravelottei
helisi armeesid, oli Türgi riik. Võib kujutel lahing 1870. aastal. Vene-Jaapani sõda tä
la seda hirmu, mida tekitasid nood tolle aja hendas ka selles mõttes uusima aja algust,
kohta tohutud türgi armeed, kui arvestada, et esimest korda tulerelvade leiutamisest saa ki võib juba praegu ütelda, et need armeed,
et kolmekümneaastases sõjas oli suurte väe dik saavutas mõlemate poolte sõjavägede mis praeguses maailmasõjas on tegevusse
ületavad kõik varemini nähtud
juhtide sõjavägede keskmiseks suuruseks tugevus 100.000 mehe piiri ja ületas isegi rakendatud,
ainult 19.000 meest. Kuigi Türgi armeedes selle 110.000-mehelise keskmise suurusega. mõõdud.
Praegune maailmasõda algas välksõja tak
moodustas ligi poole sellest nende tohutu Ainuke ajajärk minevikus, kus ka oldi lä
voor, oli nende suhteline ülekaal siiski mää henetud sellele piirile, oli Napoleoni sõda tikas läbiviidud Poola sõjakäiguga. Seal saa
ratu.
de ajajärk (1805—1815), kus mõlemal poolel vutatud tulemused andsid esimese tagasi
Terve 17. sajandi vältel, mida ometi ise opereerivate armeede keskmine suurus oli hoidliku kujutluse sellest, millised mõõt
loomustavad lakkamatud sõjad ja sõjakäi juba 84.000 meest. Üldiselt aga oli sõjavä med võtab see sõda. Nii langes Radomi hä
gud, esines vaid 11 lahingut, kus lahingu gede keskmine tugevus nii 18. kui ka 19. vituslahingus sakslaste kätte vangi 60.000
väljale oli koondatud? üle 100.000 mehe. Tun sajandil tublisti väiksem. Louis XIV ajastul poolakat, lahingus Bzura juures ületas van
tuim neist on see episood 30-aastasest sõ oli see umbes 40.000 meest. Friedrich Suu gide arv juba 105.000 mehe piiri, kuna lõ
jast, kui Roots! kuningas Gustav Adolf 1632. re ajastul (1740—1780) olid väejuhtide kä paks Varssavis kapituleerus taas üle 100.000
aastal oma 46.000 mehega asjatult ründas sutuses keskmiselt 47.000 mehe suurused poola sõduri.
Saksamaa vastu läänes koondatud jõu
Wallensteini laagrit Nürnbergi juures, kuhu armeed. Seega on ka seletatav, miks Louis
Wallenstein oli koondanud umbes 60.000 XIV ajastu tunneb ainult seitset lahingut, dude oiatusest kõneleb küllaldaselt selget
meest.
millest võttis osa üle 100.000 sõduri, kuna keelt asjaolu, et Prantsusmaa sõjaväe sõja
18. sajandil, seega Friedrich Suare ajas- Friedrich Suure ajal võitlevad juba 12 la- aegne tugevus oli 6.100.000 meest.

Miljoneid mehi seisab praegu relvade all,
terved rahvad kogu oma tervikus on töös
ja võitluses, et lahinguvälju! otsustada Eu
roopa tulevast saatust. Tervete rahvaste
mobiliseerimine sõja otstarbeks on alles
viimase sajandi nähtus. Keskajal ja ka uue
ma aja esimesil sajandeil lasus sõjapidami
ne sõjavägede õlul, mis praegusaja mõõtka

Suuremaks hoobiks olid maja ja raamatuko
gu kaotus. Maja kasutatakse praegu sõjali
seks otstarbeks ja raamatukogu tagasisaami
ne võib toimuda lähemas tulevikus. Kaota„
tud tublide tegelaste asemele on astunod
uusi, kes ou haaranud niisama julgelt ja
kindlalt tukkuvast tüdrirattast. Ent meeldi
valt omapärane lipp, mis kujutab rahvarii
des naiekülvajat, tõusvat päikest ja näitela
va, suudeti säilitada.
Möödunud aasta tegevusest on märkimis
väärseni kontsertide korraldamine haavatud

Arvestatakse, et. eelmise maailmasõja
ajal Saksamaa ja tema liitlaste Austria-Un
gari, Bulgaaria, Türgi iaimesereservid ulatu
sid 136 miljonini, kuna vastasel Euroopas,
Aasias, Aafrikas, Ameerikan ja Austraalias
oli kasutada üldse 1422 milj inimest, seega
suhe 1:10. Praeguses Maailmasõjas ulatuvad

telje inimreservid kokku 850 miljonile, sel
lest langeb Euroopale 350 milj. ja Aasiale
500 milj. Vastaspoole Inimreserve hinnatak
se 1100 miljonile (kaasa arvatud Kesk- ja
Lõuna-Ameerika). Sellega suhe 9:1 l. Need
arvud annavad umbkaudu ettekujutuse, mil
lised sõdurite mastid on kasutada mõlemal
sõdival leeril.

hr. Ots, kõik hiljutipeetud aastapeakoosole
kul tagasi valitud. Koosolekul mõeldi ka
kodumaale tema rasketel tundidel ja otsusta
ti anneteda 5000 rmk sõjaskanuatanud eestlas

te heaks ja satriasihilise üritusena toimeta
da veel korjandust. Need mõtted ja teod kõ
nelevad ise Riia eestlaste kodumaa-armastn
sest, vajatama fraaside dekoratsiooni.

Seltsi perre kuulub mitmeid avaliku elu
tegelasi, nagu kirjanik Alfreds Kempe ees
ti kirjanduse tutvustaja Lätis ja viiuli
kunstnik L. Jakobson, kelle kontserdid Riis.
teatripublikule hästi tuntud. Erilist tähele
panu pälvib aga L. Kempe tõlkekirjanikuna.
millist tööd kroonib ka Kolme Tähe orden.
Sain kirjanikuga meeldiva keskustelu osa
liseks tema kodus, mille kestel selgus palju
huvitavat tema elust ja tegevusest, millele
Eesti ja Läti kultuuriline lähenemine võlg
neb nii palju tänu ja millest meil Eestis
teatakse siiski nii vähe. Tõuke eesti kir
janduse tutvustamiseks andis kirjanikule
abielu eestlannaga.

Tema sulest ilmunud tõlkekirjandus an
nab reljeefse pildi eesti kirjanduse aren
gust ja silmapaistvamatest meistritest. Tõl
gitud lüürikas, mis hõlmab meie kõikide

kirjandusvoolude iseloomustavamaid töid, o»

säilitatud suurepäraselt autori eripära. Draa

mateoseid, mis ou leidnud teed läti teatreisse,

on tõlgitud 13, muu seas ka Raudsepa „Ve
del vorst".

Äsjavalminud „Yaheliku vapustused" tu
leb ettekandmisele Riia rahvateatris aprilli
keskpaiku. Peale selle on ilmunud Alfred»Kempo sulest hulk artikleid läti ajalehtedes
ja ajakirjades eesti kirjanduse kohta. Praegu
on teoksil M. Underi, H. Visnapuu, J. Sütiste
jt. luulevalirniku lätikeelse tõlke
mis võiks ilmuda autori arvates kohe, kai
seda olud lubavad.

Niipalju tegelastest. Selts aga ise on saa
nud peaaegu kõigi Riias elunevate eestlaste
ja haavatud ning haigete sõdurite omaks
saareks, mille järele tuntakse igatsust ja
rwida ikka ja jälle õies otsitakse kui tüki
kest elavat kadumaad. Jääb ainult soovida,
et kodumaalgi haavatud sõdurite liõoldamis
taotlusis ei unustataks Riia Lesti Seltsi abi,
mis ou tõendanud, et ta on oma kodumaa
ja rahva vääriline.
A. M.
Moskva nõuab
Genf. (DNB). Reuteri teatel kinnitab

nüüd ka „Izv -»stija*' Moskvas, et Nõukogude

valitsus püüab kõigi abinõudega boish e vi
seerida Badogüo rožiirri. N;igu Moskva leht
teab ütelda, en N. Liidu valitsus juhtinud
Inglise ja Ühendriikide tähelepanu sellele,
et tingimatu on tarvis Badogiio valitsust
ümber kujundada.

Eesti vanemaid maalikunstnikke
Aleksander Tassa
Käesolevast ~ Järva Teata ja"numb

väljapaistva kunstnikuna ja pedagoogina. emal kjal palja tähelepana äratanud alle
Esimeseks suuremaks tööks K Je oli loodus gooriline kompositsioon, poliitilist meelsust
teadlase pref. K. v. Ledebouri Siberi tal taotlev „N#idusunest ärkamine".
mesti kk u käsitleva suurteose illastreerimiue.
Hulk kauneid maastikumaale on K-l val
Viies lõpule kõnesoleva löö kops paari tei minud Krimmis, K-i monumentaalsetest
se konstnikuga, asub K. 1830. «, landrat maaliteostest rääkides tuleb nimetada kõi
v. Lipharti ainelisel toetusel rännakule Lää gepealt tema poolt maalitud ältaripilte. Va
Voldemar Krüger
ne-Euroopa kunstikeskustesse. K. peatub nimaid nendest on Võnnu linna kiriku alta
kauemat aega Münchenis, Hiis sel ajal hak ripilt „ Kristus ristil". Sama altarimaali ka
21. XII 1807 24. XII 18SS.
kas kerkima Saksamaa kunstikeskuseks. vandi, mille K. Itaalias viibides Roomas
. meie kunsti arengut möödunud Selles linnas viibimine osutus K-ri Kunsti viimistles ja nulle eest ta sai akadeemiku
sajandil, leidub eesti päritoluga kunstnikke arengule kasulikuks, kuna ta tutvus siin ki tiitli 1861. a., omandas keiser Aleksander
juba kõnesoleva sajandi algusest peale, kel vitrüki'tehnikaga, mida hiljem kasutas prak II ja annetas selle Peterburi kunstiakadee
le looming on taoti küllaltki väärtuslik ja tiliselt oma kodulinnas, Tartus. Mõned aas miale. Sealt läks kõnesolev maal Ketser
tähelepanu vääriv. Suured enamuses on sel tad hiljem on K. Itaalia matkal (1833. a.) Aleksander 111 muhuni valdusse, kust tali
lesse ajastusse kuuluvad kunstnikud oma peatudes Firenzes ja lõpuks Roomas. Saabu annetusena Eesti Rahva Muuseumi selle 25a.
rahvale teatud määral võõraks jäänud, kuna des kodumaale, avab K. 1835. a. Tartu» li tegevuse tähistamise pahu). Tartus on veel
nende vaimne areng ja sellele järgnev kuns tograafia-töökoja, lisaks juba töötavale G. F. teine K. altaripilt, nimelt Peetri kirikus
titegevus toimus meie rahvale võõras õhk Schlateri omale. K-ri litograafia-töökoja te Tulge minu juure kõik", mille teisend
konnas. Sellisele olukorrale tuleb vaadata gevuse 1835.—1839. a. vahemikus ilmub asub Eesti Kunstimuuseumis, Tallinnas. Veei
kui paratamatusele, kuna aeg mõne inim kunstnikult kuueleheline tehniliselt viimist üks teisend samast maalist asnb Venemaal.
põlve võrra tagasi ei olnud soodne kujutava letud kogn Tartu ülikooli asutuste vaateid, Tallinna Kaarli kiriku altariruumi kaunistab
kunsti tekkimiseks ning arenguks tolleaegse suurem kogu Tartu üiiõpilaste-kerporantide laemaalina „Õnnistav Kristus". K-i suurema
eesti rahva sotsiaalses, majanduslikus ja portreid, maastikuvaateid ja tehnilise ilme mõötnaeliste maalide hulka kuulub veel
vaimses olukorras. Kuid nagu aja ning olu ga töid. K. likvideerib oma kivitrükitöökoja „Lorelei needmine", mille asukoht on
korra kiuste kerkib rahva hulgast loovjõu 1839. a. ja selle omandab G. F. Schlater. Kunstimuuseumis. K-ri töödest on rahva Vastulöök on õnnestunud. On raske töö end kaevuda maasse, et tõrjuda uut nõuko
de, kee, sattudes enam vähem soodsaisse Krüger pn edukalt viljelnud veel . vasel gra hulgas populaarseks saanud „Andke Juma
gude rünnakut. (Pk.-kjrjas. Kripgans Wb.)
arengutingimnstesse, kujunevad küllaltki väl veerimist, mille alalt on säilinud lehti vä lale, aais Jumala kohus ..." omaaegne
japaistvateks teguriteks kunsti viljelemise hesel arvul. 1840. a. paiku koondab K. oma annetus eesti seltside poolt keiser Aleksan
alal. > |
Eesti noored®õlitaimi kasvatama!
tähelepanu peamiselt maalile. Ta viljeleb der 111 tema kroonimise puhul (1883. a.)
Kasvulavaks möödunud sajandi esimesel portreed ja maastikku ning saavutab Peter J. Köleri surmale järgnenud tema tööde
poolel eesti päritoluga andekatele noortele buri kunstiakadeemialt 1845. a. vabakunst iilevaate-näitusel Peterburis esines 314 nr.Praegune aeg on esile toonus uudis ja mõjuda maaviljakusele tõstvalt.
•li meie kodumaa jõukam kiht saksa niku tunnustuse ja 1857. a. samalt asutuselt line kunstiteoste kogu, mis sisaldas rohkes
seltskond. Sajandi teisel poolel kandus akadeemiku tiitli. Samal ajal töötab K. mit ti maale ja kavandeid. Alates 1855. a. knni kultuurid õlitairaed. Nendest on
Et õlitaimede kasvatusviisidega har
kunstiloomingu arengupindala kodumaast ju mes Tartu koolis joonistamise õpetajana. 1899. a. on pref. J. Köler loonud 191 maali
kohustuslikus
külviplaanis
suureviisili
juda,
peaks meie noorsugu, eriti maa
teost.
ba kaugemale, hõlmates Peterbnrit, Rooma 1856. a. asendab K. pensionile läinud kunst
ja Düsseldorfi.
Hinnates K-i kõigel kunstilisel tasemel selt kasvatamist leidnud valge ehk pä noored, ianuga olema asjast huvitatud
nikku A. Hagenit joonistamise õppetöös Tar
Seoses viimase eesti kunsti ülevaatenäi to ülikoolis. 1847. a. õppetöö vaheajal toi seisvat loomingut, seisab K. veel isikuna rissinep, eriti Lo mõisdaes, kuid ka tei ja viima õlitaimede kasvatamise koda
tusega (1942. a.) ja äsjase 50 a. möödumise munud rännak Belgiasse ja Hollandisse oli meie rahvale väga lähedal. K-l on hindama sed Õlitaimed nagu saiaraeon ja suvi desse. On ju maanoored alati olnud
tähistamisega kunstniku surmast, on W. Krü tulemusrikas K-le, ilmestuv tema edaspidi tuid teeneid oeie ärkamisajal toimunud raps väärivad tähelepanu.
igasuguste uuenduste ja algatuste ra
ger omaaegsete kunstnike hulgast meile esi ses tegevuses kunsti alal. K. kiindub Remb ürituste teostamisel, nagu Aleksandri kooli
Jõgeva andmeil annavad puhtõlitai kendajad ja levitajad.
plaanile nihkunud. Ühtlasi on W. Krügeri randti-aegsesse Hollandi koostisse. Selle lä asutamine, Knotangani mõisa ostmine Krim
Jõgeva Sordikasvanduse Kiud-ja õli
vaimse mina väljakujunemise tingimused ja hemaks .tundmaõppimiseks kopeerib ta mis eesti asunikele jne. K. on kõikjal esi med keskmiselt ha-lt 400 kg toorrasva
•ellest sõltuv meelsus tüüpiliseks näiteks XVII sajandi Hollandi kunstnike maale ja nenud tulihingelise rahvuslasena ja abival ja 200—350 kg üldproteiini (valkained). taimede osakond on hea eduga õlitaimi
endisaegsetest kasvatuslikest tulemustest.
jooniseid. Viimaseid kopeerib ta seevõrra mis olnud raskeis olukordades meie tolle
ja võib täie julgusega soo
Pärit Tartumaalt, Laiuse kihelkonnast, läbitnnnetatult, meisterlikult, et need sarna aegsetele rahva Käekäigu eest võitlejatele, Seega saab põllumajandusliku taime kasvatanud
vitada
nende
taimede kasvatamist, õli
kasvatuse
kaudn
rahuldada
suurt
nõud
kus Krügefti isa oli Kava väikemõisa teenis nevad algupäranditele. Nende joonistuste nagu näit. C. R. Jakobsonile „Sakala" ilmu
tuses, satub noor Krüger tänu oma vaiipu aineatik käsitab tavalist maaelu ja talunike miseks loa nõutamisel. K. oli vahelüliks Ve mist rasvade ning õlide järgi. Peale taimede kasvatamisest ilmus pikem ar
erksnaele linna kooli. Oma edasipüüdlikku tegevast tagasihoidlikul Hollandi loodusli ne pealinna kõrgemate ametiasutuste ja selle saab kõrvalproduktina valgurik tikkel „Maa Sõna" nr. 17, 10. veebr.
sega Õpinguis ja korraliku käitumisega saa kul taustal. Suve ja talve lihtsameelsete juhtivate isikute ning meie rahva esindajate kaid õlikooke, mis omakorda loomade 1944. a., millega asjahuvilised võivad
vutas ta ema Õpetaja tähelepanu ja poole motiivide võlu tunnetamine -niisugusel ku vahel. Selleks jatkns 'K-l alati heatahtlik
tutvuda. Ka ilmub aprillikuu jooksul
hoiu, miile tulemusena noor Krüger sattus jul, nagu on omane K-ri joonistele, ilmes kust ja vastutulelikkust, ka siis veel, kni oli le söötes annavad loomarasva.
kõrgis
Eesti ajalehtedes õlitaimede kas
Raadi mõisa omaniku v. Lipharti perekonda, tab kunstniku sidet maaeluga päritolu kau kaotanud üldsuse huvides 'tegutsedes oma
Teiseks suureks paremuseks oa, et
isikliku varanduse. Prof. Johann Kõler oli õlitaimede põllukultuuridesse võtmisega vatamise kohta lühiartiklid, mida o»
noore Kari Eduardi, tulevase kunstiajaloola du. K-ri maalid portreed ja maastikud
se ja kollektsionääri mängu- ja õppekaas on suuremas enamikus väikesemõõtmeli»ed, kunstnikuna ja inimesena suurejooneline
soovitav jälgida ja vastavalt sellele õli
laseks.
värvidelt raskepärased, mistõttu K-ri maali ning andis siirast eeskuju järgnevatele rah saab mitmekesistada väheste meie klii taimede kasvatamisele asuda.
Kunsti küllases õhkkonnas, mis omane toodangust osutuvad väljapaistvamateks öi vapõivedele.
masse sobivate põllukultuuride hulka
Soovitav on õlitaimed külida ritta»
oli joba tol ajal Lipharti perekonnale, are sed motiivid. K-ri kunstipärand on arvult
kusjuures 1m2 saavutamiseks võtta
neb noores Kiflgeris huvi kunsti vasta. Lõ rikkalik joonistuste, maalide ja graafiliste
petades Tartu gümnaasiumi, astub ta 1827. lehtede näol. W. Krügeri kunstitoodangus
reapikkuseks 335 sm ja realaiuseks
Kas aedviijaseeme idaneb?
a. Tartu ülikooli, sooviga õppida kunsti leidub töid, uis käsitavad kodumaa aines
30 sm.
prof. K. Senffi juhtimisel, kes oli tuntud tikko.
Küsimus ei ole sugugi nii lihtne vastata, tud kobal, samuti liiga koivas või märjas
Asjahuvilistele tahab Jõgeva Sordi
sest seemne idanevus oleneb väga mitme mullas kasvavalt taimelt ei saa korralikke kasvanduse kiud- ja Õlitaimede osa
test asjaoludest. Päälegi on igal seemnel»- seemneid. Alalhoida tulevad seemned kui
Johann Köler
gil isesugone idanenaisjõnd ja kestvas. All vas ja jahedas kohas, et nad ei hallitaks kond vastu tulla ja soovijatele külvi
seemneid pisiproovidena välja saata
järgnev tabpl näitab mitu aastat on tähtsa ja kõlbmatuks ei muutuks.
24. II 1826 10. IV 1899.
mate aedviljade seemned idanemisvõime
vastu kuni 30. ap
Enne kevadiste tööde algust tulevad Rrn. 1. postmarkide
lised:
rillini.
—sus
seemned järele vaadata, kas nad idanevad
Kunstnik isikuna pälvib sel
küllaldaselt. Parem on teha nüüd idanemis
levõrra üldsuse tähelepanu, kui
proove kui kevadel teist korda külvama
Eeskujulikud käitised
Seemne
liik
Aastate
arv
palju ta vaimselt on seotud
hakata sääl, kus seeme ei kaevanad. Proo
oma rahvaga. Need vahekorrad
videks võetakse niisutatud riidelapid, mille
tunnustamisele
peegelduvad kunstniku meelsu
Aeduba .. ~, , 2—3
ühele poolele asetatakse teatav arv seem
ses ning loomingus esinevas
Knrk ~ " 6—B
Tänavusel rahvuslikul tööpühal, 1
neid ilma valimata, näit. 50 või IÕO tera.
ainestikus. Lähtudes sellest sei
Kaalikas 4—6
Teine pool lapist jääb seemnetele katteks. mail, toimub Eesti Kutsekogude korral
sukohast osutub Johann Köler
Petersell 2—3
Riidelappide asemel võib võtta ka turbavii-. dusel eeskujulikele käitistele tunnustuse
kesksekp isikuks meie kunst
lusid ehk paksemat paberit. Sedmneproovid
Porgand 3—4
nikkonnas, kes oma tegevusega
Sibul 3—4
hoitakse niisked ja ühtlases toatemperatuu avaldamine. Eeskujulikeks tunnustatud
on seatud möödunud sajandi
Aedhernes 3—4
ris nädal aega. Siis vaadatakse mitu tera käitistele antakse sel puhul üle Eesti
teise poolega. Sagedaseks näh
on idanenud. Mõned seemned ei idane nii Kutsekogude tannustuskiri ja metalltah
Kapaaüigid 4—6
tuseks on, et kehvusega röö
kõrvits s—B5—8
kiirelt, näit. porgand vajab selleks umbes vel pealkirjaga „Eeskujulik käitis 1944.
bistub andekus, ja Köler ei
Peasalat 4—5
14 päeva, siis tuleb ka proove kauem hoida.
esine selles reeglis erandina.
Redis 4—6
Suuri seemneid (herneid, übe) võib pan aastal".
Tema isa' oli rendikohapidaja
Kindralkomissariaadi, Eesti Omava
Söögipeet . i,_ 4—6
na
lillepotti
liiva sisse idanema.
Vastemõisa kroonuvallas Vil
litsuse
Tehnikadirektooriumi, Eesti Kut
Nii
saab
teada,
kui
palju
seemneid
ida
jandi lähedal. Arvuka perekon
Seemne idaneraisjõud oleneb väga saarel neb. Väljaarvestatud idanerdise protsendi sekogude ja Eesti Majanduskoja esinda
na ülalpidamine ja kasvatamine
määral välistest tingimustest seemne kasva järgi teab külvata. Kui idaneb 70% seem jaist koosnev hindamiskomisjon alustab
nõudis K-ri vanematelt palju
tamise ajal. Märjal, päikesevaesel ja jahedal neid, siis võib veel teha parajalt hõreda
hoolt ja muret. Johannil õnnes
suvel valmivad seemned hilja ja ei arene külvi. Kni aga ainult 50% idaneb, siis tuleb eeskujulike käitiste selgitamiseks juba
tus Viljandisse pääseda, tänu
küllaldaselt
hästi välja. Sellistel seemnetel külvata vastavalt tihedamalt. Veel vähem aprilli esimesel poolel tegevust.
vanemale vennale, kes seal tis
on
vähe
idanemisjõudn
ja nad kaotavad sel idanevat seemet ei ole soovitav külvata,
Hindamisel arvestatakse puhtust, kor
lerisellina töötas, õppinnd mõ
le rutem. Väga palja mõju avaldavad ka sest peenar jääb ka tiheda külvi juures eba da ja julgeolekut käitises, töödistsipliini,
ned aastad Viljandi kreiskoolis,
kasvukoht ja mullastik seemet kandvale ühtlaseks.
tuleb Johannil teenistusse as
sotsiaalse heaolu eest hoolitsemist, kutse
M.L.
taimele ja seemnetele. Päikese eest varjatuda. Algul leiab noor Köler
lise väljaõppe korraldamist ja töötajate
endale ülalpidamist Vastemõisa
vaimse edasiarendamise võimalusi käi
valitseja Faberi juures, kuid
Uus hõlbustus kanakasvatajaile. Tibu
tises.
heatahtliku leivaisa soovitusel
kandub tema tegevus peatselt
kasvatamiseks asutatakse jaamad
Võnnu linna. Seal asub K. maa
riikides omab alati sama sisu. Vähemalt oa
lermeister Faberi õpilaseks. Õp
see tunnuseks aja jooksul üha suuremaks
Iga
jaam
hakkaks
pidevalt
varustama
tibudega
30—35
talu.
Tänavu
peaeg vastava lepingu põhjal
muutuvale kindlusetusele ja närvilisusele
rakendatakse tibude hautamisele ligikaudu 500 haudemasinat
pidi kestma? aastat. Õige peat
auglo-ameeriklaste kavatsuste suhtes.
selt avaldus K-ri andekus maa
Haudehooaja lähenedes on üle kogu maa kunstlikul hautamisel üle 420 000 tibu eelmise
limise ala), ühtlasi ärkas temas
Sztojay ja Adolf Hitleri
alustatud eeltöödega selle ulatuslikuks läbivii aasta 170 000 vastu. Kõigi eelduste kohaselt
huvi kunsti vastu. Tõuke selle
loodetakse sama kogus ka tänavu välja hautada.
miseks käesoleval kevadel.
telegrammi vahetus
le andis K-le juhuslik tutvumi
Tibudehautamise tööle kavatsetakse seda
Peale massaretustöö, mida tegid haude
ne Krimnldi lossi pildikoguga.
Berliin. (DNB) Valitsuse uuestimoodusta
korda rakendada 39 elektriküttel haudeaparaa jaamad, tegutses üle maa 63 kanade sugulava
Enne õppeaja tähtaja lõppu soo
ti ja ümmarguselt 430 petrooleumiküttega apa ja pajunduspunkti ümmarguselt 7000 linnuga. ame järele saatis Ungari pea- ja välismi
ritas K. maalriselli kutse, jaHkä
raati kogu mahuga 90 000 muna.
Väärtusliku tõumaterjali säilitamiseks va nister Sztojay Führerile telegrammi,
tes tööd samas ettevõttes ka pä
Lisaks eelmainituile osutus tänavu rustati neid kasvandus! söödateraviljaga, kuna ta kinni hs, et Ungari valitsus ja ungari
Johann Köl et „Tulge minu juurde"
rast omaniku Surma. K. korraldas
võimalikuks muretseda 4500 muna ma sugulavadele makseti iga müüdud tibu eest rahvas on kindel viimases maailmasõjas ja
tellimistööd pärast meistri surma,
hinnale 10 penni eripreemiat.
praeguses võitluses bolshevismiga äraproo
et abistada selle perekonda. Tõötellimise lasi käsiraha krahv Sieversiit tellitud Võn hutavusega vesilindude haudeaparaat, mis lisaks
Vesi
linnukasvatuse edendamiseks vitud murdmatult truus relvavendluses. "Z*
pannakse
tööle
Viljandi
haudejaama
juures.
asjus sattus K. Birkenruh eragümnaasiumi, nu linna altaripildi eest. K-i avaneb võima Tibude hautamisega on juba algust teinud teostati möödunud
aasta kevadel hane- ja
Fübrer vastas peaminister Sztojayle soo
kus ta nägi kooli direktori eluruumes pere lus tutvuda Saksamaa, Hollandi ja Belgia
pardimunade kokkuostu hüvituspreemiate er jasõnalise telegrammiga.
konnaportreid, mida oli maalinud kaasaegne kunstivaradega. Pikemalt peatub K. Pariisis, üksikud haudejaamad Rakveres, Pärnas, Vil gutusel.
ja mujal. 4
balti kunstnik A. Pezold. Neid töid vaadel kus sel ajal toimus maailmanäitus. Talve jandis
lmporditi Leedust 1000 suguhane, millised
Ulatuslikumat haudetööd on oodata käes
des kujunes K-ril kindel otsus kunstiõpin jooksul lõpetab ta siin Võnnu linna kirikule oleva kuu jooksul.
jagati kahe- kuni kolmekaupa kolmeaastase
gule asuda. Kavatsuse teostamiseks matkab tellitud altaripildi „Kristus ristil". Kevade
noorendamiseks tarvilisel mää pidamislepingu alusel välja põllupidajaile. Ha
K. Peterburi, kus peatub esialgu oma vane saabudes jatkab K. oma rännakut läbi Lõu ral,Kanakarjade
ühtlasi aga ka paremate toodangute saa nede eest tuleb põllupidajail vastu müüa ka
ma venna juures, kes Oli vahepeal Viljan na-Saksamaa Müncheni, sealt üle Šveitsi vutamiseks
astuti olulisi samme juba möödu naliha.
dist sinna üle kolinud. Teenistust leiab K. Itaaliasse. Peatudes Roomas töötab K. Itaa
Tibukasvatusjaa nva d e asutamiseks
nud
aastal,
pannes erilist rõhku tibude hau
sildimaalija Görlitzi juures. Nõnda töötades lias väljapaistva eduga viis töörohket aas tamisele.
Saksamaa eeskujul töötati meil välja plaanid
kaks aastat, astub K. Peterburi kunstiaka tat. 1862. a. siirdub K. juba akadeemikuna
Haudejaamade võrku ühendati 16 uue ja hangiti Tehnika Peaametilt ehitusload esi
deemia juures olevasse õhtukooli, kus õpe Itaaliast Peterburi. Peatsel! algab K i tõusu 1000—1800
muna mahutavusega elektriküttel algselt katsekorras S jaama ehitamiseks ä 500
tus toimus õhtupoolikutel. Kuigi töötamine tee kunsti alal. Vene pealinnas leidub ini töötava aparaadi võrra ja hangiti petrooleumiga linnule. Materjalide soetamine ja ehitustööd
mesi,
kes
on
veendunud
K-i
kunsti
võime
Görlitzi juures pidurdab kunsti alal tööta
koetavade aparaatidele vajalikku petrooleumi. on praegu käimas.
mist, aga, tiivustatud oma soovist, ületab tes. Selle tulemusena saab K. austava kutse Haudemunade saamiseks soetati söödateravilja
Ettenähtud kava kohaselt varustab iga jaam
asuda
õpetajana
tegevusse
Peterburi
Kunsti
K. raskused ja pääseb lõpuks kunstiakadee
mida jagati välja ülenormi haudemunade eest. oma ümbruskonnas pidevalt tibudega 30—35
miasse 1851. a. Kuna õppeiöö akadeemias Edendamise Seltsis ja veel samal aastal kut Selle tulemusena saadi möödunud aastal talumajapidamist.
nõudis K-lt püsivat tähelepanu, loobus ta sutakse ta joonistamise ja maalimise õpeta
Görlitzi teenistusest. Juba saavutas K. oma jaks keiser Aleksander II perekonda. K. saab
tööde eest medaleid, kuid oma õpetaja, prof. aineliselt kasulikke tellimistüid portree alal,
„Mille eest me võitleme?"
kuna ta muutub otsitavaks portreemaalijaks
Markovi, hoolimatuse tõttu ei olnud nendel Peterburi
kõrgemas
seltskonnas.
K.
nimeta
tööhinnangutei praktilisi tulemusi. Õnneks takse Vene riigitegelase vürst A. Gortšakovi
flši *|_USA kongressi 12 liiget pärivad Hulliit selgust
leidus akadeemia õppejõudude hulgas hea portree valmimise puhul Peterburi kunsti
tahtlik prof. Fricbe, kes nõutas K-le väikese akadeemia nõukogu poolt ajaloo- ja portree
Stokholm, 30. 3. (DNB) Kagu ~ Times" Saksamaa ülesehituse kava USA rahvast.
elatisraha. Peatselt esineb K. akadeemias maali professoriks (1867. a>). Veelgi austab
Washingtonist teatab, astub anglo-ameerika „SaUsamaa,ei ole meid iialgi rünnanud rõhu
võistlustööga „Taavet Sauli ee.»", hinnatud
kunstiasutns K-t tema valimisega aka maades küsimus ,Mille eest me võitleme?" tab Carson.
akadeemia nõukogu poolt suure hõbemeda sama
Kirjas esitatakse küsimus, kas ei peaks
deemia
nõukogude erakorraliseks liikmeks üha rohkem esiplaanile. See on nii, kirjutab
liga. Järgmise võistlustöö puhul „Herkulee
Inglise leht, tähtsaimaks küsimuseks ühes ameeriklastele selgitatama, mida tähendab
talutab Kerberost altmaailmast" määratakse (1877. a.). ,
alistumine". Kas tähendab
K. poolt maalitud arvukate pertreede avalikus kirjas, mille 12 nooremat vabariik
K-le väike kuldmedal, ühtlasi lõpeb tema |
see
näiteks
ühe
rahva hävitamist ja maa
likku
rahvasaadikut
eesotsas
Ohio
osariigi
hulka
kuuluvad
tuntud
rahvaluule
koguja
Õppetöö akadeemias. Välismaastipendiumi
esindaja Carßoniga saatsid välisminister täielikku purustamist? See 12 vabariikliku
saamiseks akadeemia nõukogulp esitatud A. H. Neusi, dr. Kreutzwaldi, Hugo Treffne Nullile.
Ei piisavat sellest, kui teatatakse, rahvasaadiku kiri ühineb nende 24 noore
maaling „Saul Endori nõia juures" ei annud ri, dr. Karelli ja pooleli jäänud Jaan Adam
vabariiklase rünnakuga, keda Hull reedel
soovitavaid tulemusi. Kuid 1857. a. pääseb soni portreed. Lisaks portreemaalingutele et Inglismaa ja Ühendriigid võitlevad Jaa vastu
võttis.
Kaks venda, kes kuuluvad samasse kom
pani
vastu
Pearl
Harbouri
pärast
ja
Saksa
tuled
mainida
kodumaa
ainestikku
käsitle
K. lõpuks siiski välismaale, mille võimaldas
Väärib tähelepanu, et sõjaeesmärkide paniisse, luureretkel. iPk.-sõjak. Fasshauer
maa
vastu
sel
põhjusel,
et
Washingtoni
juh
vaid
teoseid:
„Kunstniku
sünnipaik",
~Ketr
Wb.)
temale äsja troonile astunud keiser Alek- j aja" ja „Hiiu naised kaevul". Siis veel tivad asutused on leidnud, nagu ohastaks kohta käiv küsimas Inglismaal ja Ühendsander II portree eest saadud tasuraha, üht- j
rist alates hakkame avaldama Alek
sander Tassa sulest pärinevat pike
mat kirjutiste sarja Eesti kunsti üle
pealkirjaga „Eeeti vanemaid maali
kunstnikke".

TEATED

Põllumajanduslikud kohustused ja

Teadaaane
Õhurünnaku tagajärjel 9.—I§. märtsil
1944. a. hävisid osaliselt Eesti Tarvitajate
ühisuste Keskühisuse ETK peakontori arve
raamatud ja arhiivimaterjal.
ETK juhatas, asuk. Tallinnas, A. Hitleri
27, palub
1) Kõiki kaubanduslikke-iööstuslikke et

teraviljaväärtussuhe
Saksa turukorraldus kindlustab põllu
mehele tema teodanga tarastamise mõõdu
kate kindadega, jätab talle aga algatuse
tema majapidamise sisustamiseks ning too
dangu müümiseks kindlaksmäratud punkti
desse. See atgatua aga nõrgeneks kui sõja
ajal tekib üldine nappus ainetest ja kui tar
bijad on valmis kõik kaubad põllumehe
käest ära ostma. Põllumees ei tea siis enam,

missugused kaubad on rahvamajanduslikult
hädavajalikud ja kaa üksikul juhul on tões
ti tegemist tegeliku tarvidusega. Sel pubul
tuleb kaupade suhtes tefia erikorraldusi ja
määrata kindlaks põllumehe ning linnaela

raviljaväärtusega, kuna see võimaldab kõiki
majapidamise kohustusi väljendada ühe ain
sa arvuga. Selle abil on võimalik võrrelda
mitmesuguste majapidamiste, valdade, maa

kondade ja pinnaste kõiki kohustusi. Tera
viljaväärtus ühendab endas kolme vaate
punkti. Esiteks määrab ta kõige taimesaa

tevõtteid, asutisi ja isikuid, kes 1948—1944. a.

olid ärilises vahekorras ETK-ga (kaasa arva
tud ETK harukontorid, kauplused ja teha
sed), saata ETK-ie eeltähendatud aadressil
' õimalikult kohe, kuid hiljemalt 1. maika
1944. a. väljakirjutised oma arveraama
tute ETK kontost 1. 01. 1948, a. kuni

duste toiteväärtuse omavahelise vahekorra,

teiseks näitab ta, kuipalju tuleb kõikide
loomasaaduste peale kulutada toitu, kai ar
vutada kõik toiduliigid ümber teravilja toi
teväärtusele ja kolmandaks näitab ta, kui
suurt pinda vajavad tööstuslikud taimed,
nagu lina jne., võrreldes teraviljaga. Kuna

15. 03. 1944. a. (incl.);

2) Kõiki isikuid, asutisi ja ettevõtteid,
kellel on nõudmisi või kohustusi ETK vastu,
sellest teatada ETK juhatusele antud aad
ressi! võimalikult kohe, kuid hiljemalt 1.

niku tarvidused. Selle ülesandega tuli 1933.a. teravlljaväärtuses on need kolm punkti ühen

osutatud saksa tarukorraldos koos mõnin datud, siis on ta vahenditus Ühenduses ma
-sate sõjast tingitud täiendustega hästi toime,

japidamise toorsaagiga. Teravilja-, haljassöö

aiupoegade omavalitsus saksa Riigitoitlus
tusseisase (Reichsuährstand) näol oli seega
läbi teinud ema tuleproovi. Igatahes tõi sõ
da ühest küljest muudatusi toitlustamise
tavades ja teisest küljest põhjustas takistusi
majanduslikus tootmises, nii et üksikult esi
nes tootmises ja tarvimises ebavõrdsuse
hädaoht. Sellest hädaohust oa saadad üle,
tänu saksa põllumehe distsiplineeritud hoia
kule rahva toitlustamisülesanuete suhtes.
Ainult üksikuil juhtudel tuli teha üksikute
saaduste tootmise huik kohuslikuks.
Eesti, Läti ja Leedu Kindralkomissari
piirkonnis on olukord teissugune. Nende
maade põllumajandus oli kohandatud maa
ilmaturu jaoks, kuna oli võmalik müüa edu
kalt ainult teatud saadusi. Sel viisil ei vas
tanud neade põllumajandus tänapäeva nõu
deile toota teatad saadusi praegusele

da, leiva, rühveiviljade ja tööstuslike taime
de kogusaak on teravil ja väärtusele ümber
arvutatult võrdne majapidamise teravilja

dus silu äaksa Riigitoitlustusseisusele vas
tav organisatsioon. Idaala põllumees ei ole
praegusteks ülesanneteks veel mil välja koo
litatud lkni saksa põllumees. Lõpuks on
siinse hajaasutuse ja maa laiuse tõttu põl
lumajandusliku toodangu iseendast toimuv
kogumine raskendatud. Selleks tuli leida
uusi teid ning luua põllumajanduslik» kok
kuvõtu süsteem, mis peab sõja ajal varusta
ma rinnet ja Idaala tsiviilelanikkonda. See
kshustab igat põllumeest andma kindla, te
male jõukohase hulga kaupa. Kohustus haa
rab saadusi üksikalt, sest iga eri kauba mit
mesuguse omaduse tõttu ei oie neid võima
lik ühtlaselt ning ühise skeemi järgi kokku
võtta ja teiseks on tootjad kohustatud toot
ma sõjaväele ja tsivillelanikksanale vajalik
ke kaupa. Kartul on küll väärtuslik toitaine,
kuid selle kõrval vajatakse ka veel leivavil
ja, võid ning liha. Kokkuvõtu süsteem peab
seega oma normidega suunama ka teatud
tõstmise ümberkorraldamisele ja nõudma
endale üksikuid kaupu kindlaksmääratud
hnlgaL
Põllumajandus on organism kus ühe kau
ba tootmine on tihedalt seotud teisega. Böö
davilja hulga suurendamine kitsendab liha
ja piima tootmisiimet. Kui põllumees kas
vatab rohkem teravilja ja oa selle alla võt
nud peagu kogu põllu, siis peab ta piirama
teise vilja kasvatamist. Peale selle oleneb
tema karja suurusest landasõnniku hulk,
mis omakorda mõjustab saagi huika. Nii on

miseks. Seega kaoks alaline nurin, et üks
põllumees peab andma rohkem võid. kui te
ma naaber, viimane aga väidab, et temal
olevat suurem teraviljakohustus. Lõpuks
võib suunata teraviljaväärtuse nõudmise jär
gi toodangut ka nii, et arvestatakse ühe ma
japidamise või piirkonna erilist sobivust tea
tud saaduse tootmiseks, millega tõstetakse

vajadusele vastavas vahekorras. Pealegi puu

põllumajanduses iga üksiku saaduse toodang

maiks 1944. a.;

väärtuste summale turustamise, omatarbimi

se, hobuste sööda ja seemnevilja osas. Ku
na seemnevilja, hebusesööda- ja omatarvi
dus kõigub' mitmesuguste piirkondade ja
majapidamise suuruse järgi tuntud normee
ritud piirides, on seda kerge maha arvata. Uha uuesti jälle suruvad saksa väed koomale Nettuno sillapeal meejeheitlikult ruumi
pärast võitlevad anglo-ameeriutased. Siin seisab tankide raudses rõngas üks rünnak
Tänu tema viljaväärtusele, on majapida
kahur rünnakuvalmis. (PK.-sõjak. Girik. Wb)
mise tootmisvõimet turu jaoks võimalik
väljendada ühe arvuga. Teravilja väärtuse
alusel on võimalik võrrelda mitme majapi
Põllumajanduslikes koolides
damise kohustusi ja vaadata, kas need on
õiglased. Korraldavalt asutusil on seega te
raviljaväärtuse näol käes vahend mitmesu
algab suvine praktika
guste saaduste normikohustuste ühise nime

taja alla viimiseks ning majapidamiste ko

hustuste kogusummasomavaheliseka võrdle

kogu toodangut.

Teravilja väärtusele ümberarvutamise su
he peab olema praktiliseks käsitlemiseks'
võimalikult lihtne. Praktika sn näidanad,,et
Idaalale on kohane alljärgnev arvutusalus:
1 kv. leivavilja = 1 kv.| vii ja väärtust
1 „ söödavilja =0,9 „ „
! „ kaunvilja =1,5 , „
1 „ liblikõieliste
' külviseemet =l,B , „
1 „ õlitaimi 1,3 , „
1 „ kartuleid = 0,20 „ „
1 , suhkruherneid= 0,15 , „
1 „ köögivilja = 0,10 , „
1 w heina = 0,30 „ „
1 . õlgi =0,125 .
1 „ täspiima 0,80 •, „
1 võid =17,00 . „
1 , liha (eluskaal)= 6,00 „ „
1 „ villa =20,00 „ „
1 „ täku, pulli, emi
se, ja kuldi pi
damine = 4,5 „ „
1 „ ropsitud lina = 3,00 „ „
1 „ ristikheina
seemet = 4,00 „ „
1 „ hektaar kok
i sagõzi = 14,00 „ »,
100,, muna =2O kg

Talvise õppejärgu töö tulemused olid rahuldavad
Seoses õppetöö lõpuga üldhariduslikes klassi õpilased jäävad praktilisteks töödeks
koolides minnakse ka põllumajanduslikes ja tööle kooli aiandeisse. Teise klassi õpilastel
maatttübiiistes kodumajanduskoolides uude tuleb praktikaaeg sooritada väljaspool koo
ajajärku.
le asetsevais aiandeis 17. aprillist 14. ok
Arvestades asjaolu, et theaaatastes ko toobrini.
Kõrgemate kodumajanduskoolide eelklas
dumajanduskoolides õppetöö uue lennuga
algas alles jaanuarikuus ja et praktiline õp sides ja esimestes klassides jäetakse suvine
petöö kooli juures normaalselt kestab aasta praktika ära põhjusel, et õpilased rakenda
ringi, mindi savisele praktilise õppejärgu takse tööle õppekodudes-õppetalnndeis või
tööle 27. märtsist. Praktiliste tööde eduka kodntaiundeis. Teise klassi õpilased täida
infiks korraldamiseks jagatakse õpilased töö vad Suvise praktilise õppejärgu. Selle kes
ja-õppepraktika-rühmadeks. Õpilaste tööpäe tus määratakse iga kooli ettepanekul kind
va pikkus ei tohi olla alla kaheksa tunni laks.
kuid ei tohi ületada ka tööpäeva normaal
Põllundus koolides algab suvine praktika
set pikknst koolitalundeis. Praktika-ajale 2. mail, mil esimese ja teise klassi õpilas
tehakse 3—6-nädalane vaheaeg, et õpilasi tel algab praktiline õppejärk õppetalundeis.
lasta kodutaludesse tööle. Vaheaeg tehakse
Arvestades tööjõudude puudust talun
heinaajal, mil õpilasi kodutaludes on tarvis. deis,
jäetakse suvine praktika kõrgemate
Samuti kui kodumajanduskoolides, algas põilunduskõolide
eelklassides ära. Kus sel
suvine praktiline ajajärk ka karjatalitajate leks aga võimalusi,
on soovitav õpilasi vä
koolides 27. märtsil. Lisaks praktilistele töö himalt kevadiseks aiatööde
hooajaks rühmi
dele võimaldatakse õpilastele ka õppeprak kooli aiandeisse praktikale
kutsuda. Eel
tiliste seletuste saamist, mida antakse küm ti
õpilasile tuleb soovitada töötamist
me tundi nädalas. Kontrollassistentide koo klasside
õppetalundeis, nõutav aga on tööta
lides määratakse õpilased suvisele praktili suvel
mine kodntaiundeis.
sele õppejärgnle kas õppetalundeisse või
Esimese klassi õpilastel toleb sooritada
koolimajapidamistesse 17. aprillist kuni 14.
suvine praktika kooli juures. Teise klassi
oktoobrini.
Kaheaastastes aiandnekoolides täidavad õpilased määratakse kooli poolt õppetalun
esimese klassi õpilased suvise praktilise deisse praktikale, kusjuures praktikaaja al
õppejärgu kooliaiandeis. Õppejärgu algus on gus oa 2. mail ja lõpp 18. oktoobril.
Kaheklassilistes kodumajanduskoolides
17. aprillil.
Kõrgemais aiandußkoolides määratakse katsutakse esimese klassi õpilased suvel
kooli eelklasside õpilased praktikale väljas praktikale aiatööde hooajal ja sügisel kon
pool kooli õppeaiandeisse, kuna esimese servimise ajal.

3) Kõiki isikuid ja asutusi, kelle valdu
ses on ETK-le kuuluvaid varasid, neist tea
tada või need üle anda ETK-le võimalikult
kohe, kuid hiljemalt 1. maiks 1944. a.
ETK juhatus.
Kiriklikke teateid
Paide Püha Risti kirik :
Suurel Reedel, 7. aprillil kell 11. hom
jumalateenistus armulauaga ja laululehte
dega. Vaikse laupäeva õhtul, 8. apr. kell 6.
õhtul õhtune armulauajumalateenistus.

I ÜJest. pühal 9. apr. kell 7 hommikune
Märgiline jumalateenistus ja kell 11 pea
jumalateenistus, mõlemail laululehed tarvi
tusel. II Ülest. pühal, 10. apr. kell 11 köstri
jumalateenistus.
Leeriõpetuse algus 12. apr. k. 3. pl. kantse

leis. Ülesanda õp. kõnetundides.
õp. M. Saar.
Anna kirik:
Suurel Neljapäeval, 6. apr. kell 11 hom
jumalateenistus armulauaga. Laululehed. II
Ülest. pühal, 10. apr. kell 11 Jumalateenis
tus laululehtedega. Suurel Reedel, 7. apr. ja
I Ülest. pühal kell 11 köstri jumalateenis
tused.

Kevadise leeriõpetuse algus 12. apr.

1944. a. Ülesanda köstrile.

õp. M- Saar.

Vabatahtlikuna idarindel
kodumaa vabadust kaits

tes saadud haavadesse sa

ri meie kallis vend
Tambet Uus

* 2. V 1917, t 22. 111 1944.
Mälestavad sügavas leinas
vennad ja õed perekondadega
Soovin osta korralikku, soovitav reformpöh
jaga, VOODIT. Teatada slt.
Tütarlapse KEVAD- ja SUVIMANTEL vahe
tada saarema mantli vasta. Teatada L«d 49,

seotud kõikide teiste saaduste tootmisega.
Et maa viljakast õieti kasutada ja saavutada
Paide.
tervet tasakaalu töö- ning riisiko suhtes,
selleks peab põllumajanduslik eitevõte ole
Loomade kodus tapmine
Müüa 4. a. SUGUTÄKK. Hind Rmk. 2000.
Selles arvntusaiuses on peensustest tead
ma mitmekülgne. Ainult sel teel saavutatak
Lähemaid teateid seiie lehe talitaseat.
likult
loobutud,
-kuna
kogemuste
põhjal
prak
se suurimad saagid. See ei takista seda, et
vallavanema
kirjaliku
loaga
tilisel
käsitlemisel
neist
enamasti
ei
hoolita.
põllumajandus vaatavalt piirkonnale, turus
Mina, Peeter Kullam, end. eluk. Tallina
tarnis võimalustele ja põllumeeste võimetele Sõltumatult sellest, kuidas edaspidi teravil
Idaala riigikomisssrl poolt kehtestatud hakse kindlaks vallavanema või ta voliniku Kaasani tän. 17-4 ja nüüd J.-Jaanis
pühendab eriti ühe või teise aine tootmise javäärtus kindlaks määratakse, on ülaltoo põllumajandussaaduste
avaliku majandamise poolt. Kindlakstehtud, tapakaa! loetakse ar Pikk tän. 45, kaotasin 23. ja 26. märtsil s.a.
le. Pigemini on see isegi soovitav, sest ai dud arvutusalusega antud juba nüüd vahend määruse kolmandas teostanismääruses
ajavahemikul Võhmata valda J.-Jaaniskäsi vestamiskaalnks.
kohustuste
õigluse
kontrollimiseks
ja
õigus
nult nii kaustatakse talumajapidamise erilist
Võhmuta as. Järsi kl. vahelise teele teadma
tatakse isevarustajate tarbimise korraldamist,
Kindralkomissar
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Õigustatud
riigiko
jõudlusvõimet lina-, või suhkrunaeri > või tatud kaebuste tagasilükkamiseks. Karista s. o. loomade kodutapmise korda.
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missari
nõusolekul
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üksi
seakasvatuse jne. alal.
miste puhuks on aga asutusil olemas mõõ
määruse kohaselt vajavad kute maakondade jaoks erinevaid arvesta tunnistuse ja mood väärtuslikud dokumen,
Põllumajanduslike saaduste isoleeritud dupuu eksimuse raskaste kindlaksmäärami kõikKehtestatud
did ning raha suurem summa.
selle vallavanema kirja miskaalnsid.
kohustuste*jaotust on raske ühendada põllu seks, sest ühe saaduse normikohustuste likku kodustapmised
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kuuluv
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taparasvade
tarbimis
ja erilise suunaga. Selles peitub Euroopa liku käitise kogu teraviljaväärtuse toodangu te (kaasa arvatud vasikad), sigade, lammas kogus määratakse tapa-aasta alguseks kiudsed väärtuslikud dokumendid anda ära
toitlustamismajanduse olulisimaid probleeme suhte alusel.
te ja hobuste tapmised, mille sihiks on
vallavanemate poolt. Kodatapmisaasta Järva-Jaani, Pikk tän. 45 Joh Laupa kauplus
Prof. dr. W. Basch.
käesolevas sõjas, mida saab lahendada teloomapidaja ja ta majapidamise endavaras* algas 11. oktoobril 1943 ja lõpeb 8. oktoob se või J.-Jaani Võhmata 1. raj. konstaabli
ta mine.
juure minule kätte toimetamiseks.
ril k. aKotis oleva raha luban leidjale, kes koti,
Aretuskõlvaliste lehmvasikate või atetal
Tapaloa andmisest tuleb põhimõtteliselt
Ettevalmistused eelolevateks sünd
keelduda, kui taotleja ei ole täitnud oma iede kodutapmise kohta kehtib kodutapmise minu isikutunnistuse ja muud väärtusliku
mad dokumendid, mis kotis asusid, minule
taotlusi esitamise päevaks äraandmisele keeld.
musteks
kätte toimetab.
kuuluvat karilooma ja või piima- äraandmis
J.-Jaanis, 30.03. 1944 a. P.Knllam.
kontingenti
või
kui
täitmine
tulevikus
näib
Hüvitusi haudematerjali
Koi ühes varemas sõjalises Ülevaates oli kui senini nõuab aktiivsemat survet. Selle elevat tõsiselt ohustatud. Tapaluba võib aga
jotto invasiooni võim alasest, millele teetöid eest kõnelevad juba puht geograafilised põh anda siis, kui põllumajanduse omavalitsuse
Talnpidaiad. kes soovivad põllutööd tundvat
inglaste ja ameeriklaste üldine sõjaline ja jused, kuna üha pikeqaaks muutuvad järel kohalik esindaja tõendab, et mittetäitmine
loojaile
MEESTÖÖJÕUDU. Teatada slt. kuni 12 skp.
poliitiline olukord, siis möödunud nädala veoteed, toitainete kindlustamine ja ofensii või täitmise ohustamine on põhjustatud as
„põllatööiine" all.
Kevade saabudes on üle maa raken
sündmused annavad veelgi enam alust sää vi algatuste edasine julgestamine kui ka jaoludest, miilas taotleja ei ole süüdi (häda
rase võimaluse rõhutamiseks. Seepärast ka kõik teised tundelikud küsimused, nõuavad seisund).
datud tegevusse kõik haudejaamad. Pea Väätsa Vallavalitsuses ou vaba lihanormide
korraldava AMETNIKU ja
Berliini sõjaliste ringkondade väljendused, nõukogude juhtkonnalt ülesandeid, mis on
Iga tapmiseks õigustatu saab vallavane miselt hautakse välja tibusid, sest vesi kokkuvõtmist
MAKSUNÕUDJA teenistuskoht. Palk 125 Km.
milledest võib oletada, et saksa sõjajõudude esmakordsed ja uued. Suur tagalaruum on
malt
eeskirja
kohase
normi
järgi
liha
tarbi
lindude
väijahaudumine
on
tänavu
hau
kuus. Töölevõtmiue Paide tööameti kaudu.
poolt teostatud suur strateegiline liikumine nüüd saksa jõududele hästi tuntud, ning mistõendi, millesse on kantud sisse ja tões
Väätsa vallavanem.
idas sobib kahtlematult saksa sõ(ajubtkonna tuleb jällegi märkida, et saksa õhujõud on
deaparaatide
vähesuse
tõttu
tagaplaani
latud iga väljaantud luba koos andmetega
invasiooni vastaste sammudega, ning omavad juba aasta aega olnud oma operatsioonides
le
jäänud.
Et
kõik
haudejaamad
saaksid
loomade arvu ja liigi kui ka tapakaalu koh
2. aprillil kell 8.45 kadas lambanahkne pre
seetõttu auurimat tähelepanu. Mida enam võrdlemisi tagasihoidlikud.
Mida enam sündmused suunduvad Euroo ta ning ajavahemik, mille jooksul tapmiseks töötada täie koormatusega, hakatakse bendiga kaetud KASUKAS Pärnu tn. nr. 8
idarinne nihkub ttle laiade ja purustatud
õigustatn loetakse varastatuks.
Põllumajanduse Keskvalitsuse poolt maja kohal. Leidjat on nähtud. Omandamise
piirkondade lääne peole, eemaldades seega pa teatud piirkondadele, seda enam tugev
Kodns tappa võivad : 1) põllumajandus maksma haudematerjalide toojaile hüvi eest hoiatan. Kasukas palutakse ära tuna
nevad
sellepoolsed
jõud,
kes,
hinnates
sünd
boishevlke sõjatööstuste keskustest, seda
käitiste pidajad kõigi nende majapida
aadressil: Paide, Kivimurru 4, J. Kittask.
selgemaks muutuvad eeldused, mida saksa muste käiku Euroopa kõigil sõjaväljadel, like
mises alatiselt toitlustatavate isikute, sa tusi.
Jõud omavad lähenedes oma jõu sisemisele oma jõnvõimsast juba aasta jooksul on pi muti naturaaltasu saajate, eriti vanuselatnse
Haudehooaja eel koostati üle maa
seda vanemat PROUAT, kes 22.
liinile. Oa võimalik, et tulevikus oodatavate devalt tõstnud. Selle kohta märgivad saksa saajate ja tööliste jaoks, kuivõrd viimased munaühinguto kaudu nimekiri isikuist Palun
märtsil Õhtuse rongiga sõitis Türilt Paide ja
võitluste käigus see konstateering võib tnna sõjal, ringkonnad, et Euroopa sõjalise jõn on õigustatud saama liha ja tihasaadusi
eksikombel VAHETAS koti, milles vildid ja
sündmusi, mis sõjale võib olla toob täiesti potenetaal, mida vajaduse korral tuleb kaa natuuras; 2) alatiselt põllumajanduses tegat kes möödunud hooaegadel tõid haude kantud kingad, kotiga, mis sisaldas riide
uue pöörde. Igal juhul ei suuda bolshevi lule panna, on ette valmistatud igaks või sevstd tööjõud kõigi nende majapidamises jaamadesse rohkesti haudematerjali. Sa puud nimedega L.Märtre ja H.Seevo, endast
kud, kes raskes ja kestvas lahingus võitle malikuks ntng seisab täiesti valmina. Ei ole
madele isikuile tehti nüüdse haudehoo teatada Pauline Leefile aadressil Kareda
vad ruumi laiendamiseks läände, „saavutada enam mingisuguseks saladuseks, et kõigeks alatiselt toitlustavate isikut? jaoks; 3 kõik
isikud, kes peavad tapaloomi, kõigi aja eel ettepanek haudematerjali toomist vald, Esna as. „Heinamuru" talu.
olukorda, mis sõjalises mõttes neile tooks valmisseisvate saksa reservide kõrval lääne», taided
mingisugust edu. Ja veel vähem võib seda seisavad jõudude reservid ka idas. Kuni käes nende majapidamiseks alatiselt toitlustavate jatkata.
FOTOAPARAAT Balda-Juwella, koos kande
öelda vaenlase poolt loodetud lõppotsuseks. oleva ajani ei ole neid veel kasutatud, kai esikute jaoks, kusjuures tapmiseks ettenäh
Toodud haudematerjali eest antakse kotiga müüa hind Roa. 50. Suuras 6X9 sm.
loom peab olema peetud vähemalt kuus
Otse vastupidi vaenlane võib peatselt gi need oa ettevalmistatud juba pikemat tud
kuni oma laudas vastavasse majapidamisse neile Turu korraldus vali tsuse poolt hüvi rollfilm. Pakkumised saata alt. märgusõna
leida end olukorras, mis temalt veel enam I aega.
kuuluvate isikute poolt; 4) haiglad, kasva tusena võimalus 15 kilo söödateravilja ~Foto".
tusasutused, töölaagrid, vangistusasutused,
kantiinid, töökodade köögid jne., kuivõrd ostuks ühe kana pealt.
5. a. HOBUNE MÜÜA. Hind Rmk. 1.000.
Terroririinnaku ohvrite leinaaktus Tartus
nad peavad ja nuamavad loomi, nende poolt
Suuremas koguses äratoodud haude Lähemaid teateid saab P. VanUt Kirila pk.
toitlustavate isikute jaoks.
materjali eest ou lisahüvitusena võimal „Kääbaßte" t.
Leinateenistus Peetri kirikus sõjaväe ja valitsusasutuste esindajate ning
Hädatapmiseat saadud liha jätmine tapa datud iga äratoodud viie muna eest osta
suure rahvahulga osavõtul. Vaikses leinas saatsid Tartu elanikud ter loomapidaja majapidamisse vajab vallavane
KAKS TALU RENDILE või pooleterale anda.
2 kg sõödateravilja. Isikuile, kes tähenda Kokkuleppe korral ühes inventariga. Kirjad
ma luba.
rorirünnaku ohvreid viimsele puhkepaigale
Toodad määruses on määratud kindlaks tud Nimekirja ei kuulu, kuid kes soovivad slt. ..Head talud*'
Selle masendava veretöö tummade tun ka talupidajate ja alatiselt põllumajandu haudejaamu materjaliga varustada, mak
Paljukannatanud Tartu linn on aegade
Soovin osta hea põlvenemisega LEHM-VA
kestel vfiga mitmesuguseid kurbi sündmusi nistajatena ümbritsesid alatrit lihtsad puu ses tegutsevate tööjõudude isevarustajate setakse hüvitusi erialuseil.
SIKAT. Võin soovikorral põrsaste vastu va
äie elanud. Neid on olnud kaugemas kui ka särgid. milles puhkasid terrorir&nuakn ohv Uha tarbimisnormid. Viimase endatarvitus
Kokkuostetud haudemunade kasuta hetada. Teatada slt. ..lehmvasika" all.
lähemas minevikus.
rid. kuna esa aga tuleb veel matmisele. •n määratud kindlaks iga üle kuue aasta
Viimase aja kurbade sündmuste reas Pausärke ehtisid loorberipuud, pärjad ja vanuse varusJassaaja kohta 750 g ja alla mist kohtadel korraldavad maakondade
üheks suurimaks kujunes Tartu linnavalitsu illed, mis omaksed või kaastöötajad olid kuueaastaste laste kohta 375 g nädalas.
linnukasvatuse-kensulendid.
plaanikindlaks arendamiseks.
se poolt Peetri kirikus korraldatud leinaak toonud kodu rindel langenuile viimseks aus
Mis puutnb arvestamiskaaludease, siis
Kensulendid kasutavad kokkuostetud
Munade kokkuostu teostab üle maa
tus Tartu 26-27. märtsi bolsbevike terrori tnseavalduseks ja jumalagajätuks. Kirstude määratakse need eespool nimetatud isikute
rünnaku ohvrite mälestamiseks.
jaoks kindlaks 115 kg liha iga sea, 50 kg mune haudeaparaatides väijahaudumi Eesti Munaeksport oma kanamunade
juures oli söjaväelastest auvalve.
Leinaaktusele oli peale ohvrite lähema iga vasika ja 15 kg iga lamba kohta. Saur seks või jagavad need, kuidas vajadus kokkuostu võrgu kaudu. Ostetakse aga
See leinasüüdmus haaras sedavõrd süga
valt meie ülikoolilinnas inimeste meeli ja te omaste ja arvuka leinaliste pere ilmunud karilooraade kodutapmisel toimub tapakaalu nõuab, koduseks väljahaudumiseks as ainult haudekõlvulisi mune, mis on
tundeid, et seda on raske sõnadega kirjel veel saksa sõjaväe ja saksa ning eesti va kindlaksmääramine tööndnslike tapmiste jasthuvitatuile.
normaalselt sugutatud, mille eelduseks
dada. Siin kõnelesid ainult inimeste litsusasutuste kõrgemaid esindajaid. Leina kohta kehtivate eeskirjad järgi. Tapakaal teSeega materjali antakse ainult nende oa omakorda isalindude olemasolu linnu
südamed ja neid südameid täitis piirita kur liste esimestes pinkides võtsid istet Tartu
bus ja valu kaaskodanike raske kaotuse pü vä&koinandandi asetäitja kindralmajor duse juhataja A. Mekkart, Omakaitse Tartu le, kes annavad nõusoleku, et nad ise karjas. Ka peavad munad olema värsked
hal. Selle kurbuse ja valu kõrval hõõgus Gotsche koos adjutant hauptmann Schmidtiga maa maleva ülem koi. H, .Taanson, Tartu edaspidi hakkavad sugumaterjaii levita ja transpordi segi kloppimata.
aga kõigi südametes ka viha Ja kättemaks Tartu piirkonnakomissar Meenen ühes oma prefekt V. Roovere koos abiprefekt V. Kui ma, kas müües teatava arvu haudemu
mõrvareile, kes olid röövinud meie kodu juhtivate kaastöölistega. Tartu linnapea mariga, Tartu linna õhikaitseooiakaitae juht
linna elanikkonnast süütuid ja rahulikke K. Keerdoja, Tartu maavanema asetäitja kpl. V. Loiga ja rida teisi juhtivaid ameti ne või poegi määratud kokkuostupunkti JÄRVA TEATAJA Nr. 42.
desse. Seega avaneb • võimalus lindude Neljapäeval, 6. aprillil 1944. a. Lhk. 4.
A. Mäeloog, Eesti Xutsekognde Tartu esln- ifikuid.
inimesi, nende seas hulga naisi ja lapsi.

