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Edela pool Narvat jäid mitmed vaen

Maa õnnistus on meie kätes

Lugejaile on juba teada need kor
Kunagi varemalt ei ole eesti rahval
tulnud nii suures ulatuses ja nii mit raldavad määrused, mis viivad põllu
mekülgsetel aladel tõendada vastastiku kohustuse ja käsu ning rinde ja taga
lase rünnakud tagajärjetuiks
se abistamisega ja üldise omaabiga la elutarviduste nimel alates 1. maist
oma elujõudu, võitlustahet ja olude maale kõik noored alates 15-dast elu
trotsi jõulist suurust, kui tuleb teha aastast ja rakendavad põllutööle kõik
Nõukogud kaotasid suure arvu lennukeid ja tanke. Terrorrünnak Viini uuslinnale
seda praegu, keset käimasolevat otsus valla ja alevite piirides elutsevad töö
jõulised isikud 16. kuni 65. eluaasta
Ffthreri peakorterist, 24. aprillil. Sõja tankidest toetatud rünnak kagu pool Ap kuil Lääne- ja Edela-Sakaamaale ning oku tavat maailma saatusvõitlust.
peeritud läänealade kohal tulistati alla 10
riliat koondatud kahuritulega.
Käesoleval silmapilgul on see järje vanuseni. Neid määrusi tuleb tõsiselt
jõudude ülemjuhatus teatab:
Ühe saksa sõjalaevastiku üksuse ülla vaenlase lennukit.
Sevastopoll ruumis ründasid nõukogud
korras põld, põline eesti lõhnav ja saa tervitada, aga nendega liitub ka mit
Viimasel ööl suundusid briti pemtnilen kitõotav muld, mille käsk ja kohustus meid lisasoove.
«iie tugevate jõududega arvukate tankide tusliku rünnakuga Anzio sadamale uputati
ja lahinglennuktte panusel. Meie vahvad Üks kervett, torpedeeriti üht aurikut ja te nukite rünnakud Läänemere piirkonnale ja
õksused saavutasid pärast tugevaid võitlusi kitati sadamaseadmeis ulatuslikke kahju Mannheimi ruumi. 6 vaenlase lennukit tu kõlab võimsamalt ja nõudvamalt kui ku
Kõige pealt peavad need, kes asu
listati alla.
nagi enne üle maa, Ka linnadesse ja vad kas noortena või Põllumajanduse
täieliku tõrjeedu ja hävitasid 57 tanki. Sak sid.
Major Behr, grupijuht Ühes jahilennukl alevikesse. Jah, sest maa pilt ea nüüd
Adria rannikul tungisid rünnakflksused
sa lahi- ja lahinglennukid tulistasid alla 27
mõak. lennukit.
vaenlase positsioonidesse, hävitasid mit te üksuses, saavutas võitluses briti-amee oluliselt muutunud. Eesti talupoeg on Keskvalitsuse juhataja poolt kehtesta
tud ja juha 21. aprillil jõustunud mää
Ühe saksa konvoi julgestussõidnkid tõid med toetuspunktid ja tekitasid vaenlasele rika lennukitega oma 200. öhuvöidu.
Saksa raskete võltluslennuktte tugevad oma suures enamuses vahetanud plee ruse alusel põllutöödele, andma omale
merepiirkonnaa Sevastopoll st lääne pool kaotusi.
«Ila 6 nõukogude pommilennukit.
Saksa kiirpaadid uputasid möödunud üksused teostasid möödunud ööl koondatud kinud tõöriide välihalli ülikonna vastu
vastuse selle kohustuse tähtsu
Viimaste päevade raskeis tõrjevõltlusis ööl Inglismaa lõunaranniku ees Ühe kesk rünnakud Bristolile, mille tulemuseks olid ja adrakäsipuu asemel võtnud kätte selge
paistis erlil silma üks õhutõrjedivils kind mises suuruses auriku ja vigastasid tuge ulatuslikud tulikahjud ja soured purus relva. Mida tähendab see põllu seisu sest, mis neile langeb põllutöödele asu
misel. Ainult siis, kui kohustust võe
ralleitnant Pickerti juhtimisel. Ta hävitas vas võitluses briti hävitajatega ja kiirpaa tused.
kohalt? Eel kõige seda, et varsti, mil takse täie tõsidusega, täie vastutustun
ajavahemikus 8.-23. apr. 105 vaenlase tidega Ühte vaenlase paati raskesti.
24. apr. hommikutundidel sundisid ker
lal lahenevad kevadpäikeses põllumul dega ja selge teadlikkusega, saavuta
lennukit ja 82 tanki.
Admiral Joh. Pitka kodu
Karpaatide ja Dnjestr! ülemjooksu va ged saksa merejõud Bherbourgi merepiir
lad ja väljavahesid täidavad soojadel takse seda, mida selle määruse kehtes
maal
liel võitis saksa ja ungari vägede rünnak konnaa mitmed briti kiirpaatfde üksused
õhtutel tiined maalõhnad, ei jaluta enam tamisega hädast! vajatakse. Jälle kord
vaenlase kangekaelsest vastupanust hooli võitlusse. 2 vaenlase paatidest said kabu
Eile
saabus
Tallinna
admiral
Joh.
Pitka,
mata uut pinda. Bolshevlke vasturünnakud rigranaatide täistabamused, millistest ühte kes 1940. aastal enamlaste terrori eest oli põllumees-peremees või põllumees pe peab hende paljude pilk, keda kohus
märgati vajuvas olekus.
repoeg ise väljade vahel ega arutle, tus puudutab, ulatuma palju kaugema
löödi tagasi.
Põhja-ameerika pommiiennukid ründasid Soome siirdunud.
Edela pool Narvat jäid vaenlase mitmed
millal viia ader või äke ühele või tei le oma isiklikust väikesest minast ja
Jeh.
Pitka
tuli
tagasi,
et
praegusel
ras
28. mitut asulat Viini ruumis. Eriti
rünnakud tagajärjetuks.
ajal oma jõudu kodumaa teenistusse sele põllusiilule. Seda teeb nüüd talu
selle heaolust peab võitle
Ühel nõukogude poramllennuktte rünna Viini uuslinnas tekkis kahjusid ja inimkao kel
anda.
juhtidest ainult veel perenaine või pe va rindeni, kogu rahvani M läbi olevi
kul saksa konvoile Põhja-Norra ranniku tusi. Saksa ja ungari jahilennukite ning
«oa tulistati alla 40 vaenlase lennukit, sel õhutõrje kahurite poolt hävitati 81 vaenlase
retütar, kellel lasub korraga suur ja ku tulevikku. Peab õppima ja tahtma
Lendur-kapten Oivo Soots
lest] 37 õhu võitlusis ja 3 sõjalaevastiku lennukit, enamikus neljamoatorilised pom
raske vastutus, sest põld on jäänud õppida tundma eeskätt põllu kohustust
mitajad.
Julgestttssõidukite poolt.
langenud
läbi raskete aegade endiseks. Tema nõu ja kuulma põllu käsku. Kui need mõ
Vaenlase jahilennukite üksuste rünnaNettuno sillapeas purustati vaenlase
Idarinde põhjasektoris väitluses bolahe ab oma pinna ettevalmistamist külviks, lemad leiavad tee ja tungivad südames
vismi vastu sai kangelassurma lendur-kap nõuab kuldkollaseid teri kohevasse
ten Oivo Loots, kelle maine pärm sängitati mulda ja tõotab lõikust ning saaki ta se, siis liiguvad ka käed õieti.
Nõukogud paisati tagasi
hiljuti viimsele rahupaigale Tallinnas.
Teise ja tähtsa nõudena tuletub siit
Lendur-kapten Oivo Lootsiga kaotas eesti galale ja rindele. Eeskätt aga just rin
vajadus
talu omainimestele, et neil omal
Edela pool Narvat saavutati soises maastikus uut edu
lennuvägi ühe silmapaistvama ja vanema dele, kus asub ja võitleb ka selle põllu
lenduri, kel suured teened niihästi iseseis
oleksid
kõik küsimused põllu suhtes
omanik, teras-valvel pilk itta,
Führer! peakorterini, 23. aprillil. Sõjaväge ja Kesk-Sakgamaal. Eriti Düsseldorfi ja vusaegses Eesti kui ka praegu käimasole
tehtud
varakult
ja üksikasjades selgeks
mõtted
tiirlemas
aga
tihtigi
kodu
ja
«de ülemjuhatus teatab:
Brauuschweigi Ilonade piirkonnas tekkis vas maailma rahvaste suurvõitlusss.
Sevastopoli raamis, Dnjestri alamjooksul kahjustusi ja inimkaotusi. Õhutõrjejiad hä Soomes asutatakse uusi tõrva põllu juures. Põld on see, mille eest ning astutud kõik sammud, mis tulevad
ja Bukoviinas tekkis eile ainult kohalikke vitasid neqde rünnakute juures samuti kui
ta võitleb, põld ja kodu, naine ning astuda põllutööde hooaja eel. Väga
tööstusi
vöitldsi.
vallutatud läänealade kohal 76 briti pommi
paljud neist inimestest, kes siirduvad
Sakra jahi- ja võitlnslennnkid hävitasid lennukit.
H elsin g i s t. Soomes kavatsetakse aja lapsed. Ei ole siis ime, kui võitlev põl nüüd põllutöödele, ei tea varem põllust
lumeeski
elab
vaimus
edasi
põllu
iga
Kiired saksa võitluslennukid ründasid vahemikus kuni tänavu sügiseni käima panna
Krimmi kohal ainult ühe omapoolse kaotu
se juures 20 vaenlase lennukit.
möödunud ööl hea eduga üksikeesmärke 30 uut tõrvavabrikut. Soome tööstuse aastane vesele kohustusele ja käsule ning aeg kas palju või isegi midagi. Ei saa ega
tõrvatarvätus on umbes 10.000 tonni.
Karpaatide ja Dnjestri ülemjooksu vahel Ida-luglismaal.
ajalt ja endamisi, toetudes oma uuele tohi siis ka loota, et nemad korrastak
paiskasid saksa ja ungari väed rasketes
truule sõbrale, relvale, küsib, mis on sid põllutööriistad, osutaksid initsiatiiv
törjevõitlustes nõukogud veelgi tagasi. Vaen
nüüd saanud või mis saab tema kodu set abi seemne küsimustes jne. jne.
lase vasturünnakud tõrjuti.
Nõukogude rinde taga paneb rahvas
Kõik käsud ja korraldused, mis neile
Idarinde lõunalõigus osutas viimastel nä
talu põllust.
vastu
dalatel erilist tublidust Brandenburgi 176.
Eeskätt peab sama küsimus aga sil antakse, peavad olema selged ja kaa
laskurite pataljon hanptmann Wrona juha
lutud. See on seda raskem, et tihtipea
tusel.
Ühest nõuk. ringhäälingu saatest võib teha iseloomustavaid järeldusi mapilgul tõstatuma meile, töösõdureile le just talu organiseerivad isikud puu
tagalas,
sest
meil
lasub
põllu
kohusta
Edela poil Narvat oli meie rünnakutel
-solass maastikus vaenlase vastupanust hoo
Berliinist, 21. aprillil (DZ). Bolshe nõukogude ametlikult poolelt möönatakse, va käsu sund ja vastutus, meie käte duvad käesoleval aastal talust.
limata edu.
Aga sõjaaeg on ikka raske ning ik
vif-üik agitatsioon püüab Inna muljet, [nagu et „peitupugenud klassi vaenulikud elemen tööst peab sündima seeaastane maa õn
Itaalias ei tekkinud nimetamisväärset tervitaks saksa vägede poolt evakueeritud did* ja ukraina rahvuslased võitlevad oma nistus ja meie kätetööst peavad kerki ka aitab hea tahe inimesed raskustest
arõitluategevust.
Nõukogude Liidu piirkondades elanikkond bolehevistlikkude „ vabastajate" vastu knni
Põhja-ameerika pommilennukid ründasid saabuvaid nõukogude vägesid erilise rõõmu viimseni. Nõukogude ringhäälingu manitse ma põldudele tuules voogavad viljaväl õnnelikult üle. Tahe ja kannatlikkus,
122. aprilli õhtutundidel asulaid Lääne-Sak ga. Põgenikkude ja ülejooksikute teadetest vad üleskutsed, et „valvsuse vähimgi nõr jad ning täituma sügisel salved. Põllust kui nad on kaksikvennad, nagu pea
samaal. Eriti Haini ja Koblenzi linnade ela aga selgub, et bolsbevistliku orjuse taastu genemine tekitab bolshevistlikkudele võit* on eesti rahvas elanud paljude sajan vad olema käesoleval ajal, võivad teha
mukvartaalides tekkis kahjustusi ja inim lek ja sellega seotud kirjeldamatu hirmuva luspingutnstele mõõtmatuid kahjusid'" ja et
suuri ja näiliselt koguni võimatuid asju.
kaotusi. Rasketes õhuvõitlustes ja õhutõrje litsus kutsub esile hoopis teissuguse reakt tuleb aiimaa pidada ka enda lähemaid dite jooksul, millal ta on võinud nime
Põllu kohustuse ja käsu suhtes ei
tada
seda
maad
siin
omaks.
Suur
tõde
poolt hävitati 37 põhja-ameerika lennukit, siooni. Senini saksa halduse all seisnud omakseid ja sugulasi, lasevad tunnetada, et
saa
meie küsida, kas on temas midagi
enamikus neljamootorliaed pommilennukid. piirkondade elanikkond, milline võis saksa vastupanuliikumine nõukogude tagalas on on kaunis vanas jutus, mis liigub ringi
Briti pommilennukid teostasid möödunud kaitse all teha rahulikult oma tööd, kas kasvanud juba tunduvate mõõtudeni.
võimatut
ja üiesaadamatut või mitte.
ühes osas Virumaast, kus peale hävita
-ööl terrorrünnakuid reele linnadele Lääne põgenes bolshevikkude lähenemisel või osu
kellest järeldub, et Nõukogude Liidu or vat Põhjasõda on.; ilmunud metsapei Siin maksab samuti nagu rindel või
tas neile oma meeleheites une ähvardava jastatud rahvaste hulgas on nende kokku
deldeski ainult üks mõiste peab.
saatuse puhul tegelikku vastupanu.
Noored sõitsid Saksamaale
puute järele saksa vabastajatega ja Euroo dust lagedale vana, väga vana vanaisa, Rinde ja tagala, oma rahva ja ta tule
Ohes nõukogude ringhäälingu saates kin pa kultuuri õhkkonnaga, millest bolshevism kogunud vähesed ellujäänud oma üm
nitati viimastel päevadel mõjuvalt nende katsus neid hirmuga eemal hoida, ärganud ber ja lohutanud ning julgustanud viku ning eesti mullast tõusva uute
sõjalis-sportlisse laagrisse
meeleheitel inimeste võitlust oma taassaa sundiv igatsus vabanemise järele bolshe
eesti kodude ja uue elu nimel
Reede hommikul asus Talinnast teele bunud orjaperemeeste vastu. Nõukogude vismi kohutavast terrorist, samuti ka soov neid. Kui talt siis küsitud, millest ta õitsvate
peab saama üle igasugustest raskus
võtab
oma
julguse
ja
millega
tahab
ta
ringhääling sõimab ägedalt ja
inimväärse rezhiimi järele. Elanikkonna
Saksamaale 107 noort, et osa võtta
test, näigu nad esimesel silmapilgul kas
seal toimuvast noorte sõjalis-sportlisest agente*, kes püüavad rinde taga „nörgesta spontaanne seljapööramine, oma vanadele ehitada üles uut elu siin maal, kus ei või ületamatud. See on sedavõrd selge
bolshevistlikkndele
orjapidajatele
näib
da
nõukogude
vägede
rünnakujõudu*.
Ta
laagrist. Kaasa sõitis Noorte Peastaabi nendib, et rohkearvulised üksikud vaatupa Moskva võimumeestele olevat väga ebamu leidu peagu enam midagi, siis on võt ja vältimatu arusaam, et ta tuleb iga
osakonna juhataja Ardo Taren ning nurühmad tagala tööd* ja teosta gav, muidu ei pöörduks nad nende vastu nud see vanake peotäie mulda, tõstnud ühel võtta omaks. Mitte isegi ainult
mitmeid allohvitsere, kes on alljuhtideks vad iaasvallutatud piirkondades „kardelavat nõnda maruvihaselt ja ulatuslikult. Kaunid selle silmade juurde, suudelnud seda neil, keda küsimus puudutab otseselt,
õõnestustööd*. Nõukogude agitatsioon püüab kõnekäänud aga ja Moskva võidurõõmsad mulda ja, lastes siis mulda pikkamööda
noorte väljaõppel.
äratada muljet, nagu oleks nende ilmselt kirjeldused Ukraina ~vabastamise" kohta variseda peost, ütelnud: Sellestsamast vaid eranditult igal meist, sest põllu
See oli järjekorras juba teine grupp tõhusate
aktsioonide puhul nõukogude rin niinimetatud saksa rõhujaist riimuvad iga
kohustus ja kutse haarab kirjuta
-eesti noori, kes võtavad osa sõjalis de ja koondumlsrunmide taga tegemist ret tahes halvasti siin tekkinud rahva ülestõu meie mullast tõuseb uus ja igavesti mata seadusena ka kõiki neid inimesi
võimas elu siin maal, seesama muld
sportlisest noorte laagrist Saksamaal. sJdivistidejõukude röövimistega. Kuid ka suga bolshevistliku rezhiimi vastu.
ehitab ja rajab uued kodud..." Mitmed linnas, keda seob küll vastutav kutse,
Pärast nende tagasijõudinist siirdub
põlved on võinud kogeda nende vana kuid kellel seejuures jääb ikkagi vahel
kohaselt siuna ka veel
Lõunarindel võideti maad
kese
sõnade suurt tõde ja jälle seisame üle vabu silmapilke. Need silmapilgud
järgmine grupp.
silmapilgu ees, kus meist igaüks peab kuuluvad aga samuti oma rahva tule
Noorte sõjalise-sportlise laagri vastu
Edela pool Narvat löödi tagasi enamlaste rünnakud
kindlasti teadma, et muld on see, mis vikuvõitlusele ja põllule.
valitses noorte keskel väga elav huvi.
Põllu kohustus ja kutse kõlab võim
Führerl peakorterist, 22.
Eettenähtud 100 osavõtja asemel aval
vastu ägedaid võitlusi ainult edela pool aitab siluda kõik haavad, mis loob ja
sa
käsuna
üle kevadise kodumaa. Seda
Narvat.
sünnitab
uut
elu
ja
millel
tõusevad
aprillil.
das soovi siuna sõita üle 30b noore.
Sõjajöitdade ülemjuhatus teatab:
kõlajõudude ülemjuhatuse neljapäevases uued ilusad eesti kodud.
kutset
peab
kuulma ja selle sügavat
Muidugi võib seekord paratamatult . Sevastopoli ruumis ja Dnestri alamjooksul ja reedeses teadetes teatatud rünuakuil tun
Aga kõige pealt peab sama eesti mõtet tunnetama igaüks. Ja igaüks
mahajäänute soov tulla rahuldamisele tõrjuti kohalikud enamlaste rünnakud ning gisid sostousgrenaderide diviisi „Feldhcrrn
uued rünnakule koondumised purustati suur halla" üksused vaenlase visa vastupanu muid andma meile toitu, sest seda va peab tegema kõik, mis ta võimuses, et
edaspidi.
murdes sügavalt enamlaste aeiankohtadesse jab igapäev nii võitlev rinne kui ka tänavune maa õnnistus oleks täielik
Nagu eelminegi kord, oli ka nüüd tükiväe koondtulega.
Iria-Bukoviinas,
Karpaatido
ja
Dnestri
ja
saavutasid määratud päevaeesmärgid töötav tagala.
ja suur. —esp.
esindajaid kõikidest kodumaa nurkadest. ülemjooksu vahel, võideti meie rüanauuil vaatamata
suurimatele maastikuraskustele,
kangekaelsel» võitlusis maad juure.
tugevaimale tõrjetulele ja korduvalle vaata
Uute eesti sõdurilaulude
Saksa vöitluslennukite tugevad üksused rüonakuiie.
Staiin värbab cocktaili abil
ründasid möödunud ööl heade tagajärgede
Madridlaste raev Inglise
Selle võitluse raskusest audis näite kap
ettekanne Tallinna Ring
ga Velikije Luki raudteeoeadmeid.
ten Macievsky poolt juhitud pataljon. Kol
saadiku
vastu
Gellf i b t, 22. 4. (DN3). Prantsuse Põh
Edola pool Narvat nurjusid enamlaste tnetnnnillses raskes võitluses saavutas ta
ja Aafrikas püüavad kommunistid oma poo
häälingus
korduvad rünnakud meie äajavallutatud po oma riinnakueesmärgi. Nüüd aga ründasid
StokhO
1
m
i
s
t,
20.
4.
(DNB).
„Dags
lehoidjaid vaimustada cocktaili ja suupiste
sitsioonidele.
enamlased tugevate jõududega haarates posten" annab edasi ühe episoodi Madri te
Eesti sõduritund 19. skp. kujunes mitmeti
abil. Caaablancas korraldas kommunist
Nettano
sillapeas
tõrjuti
mitu
kohalikku
ettenihutatud
seisukohta
ja
said
ajutiselt
dist, millest samuti kui paljudest teistest
huvitavaks ja vaheldusrikkaks. Erilise ilme sel
rünnakut lõuna pool Apriliat vastasele kaotus pataljoni järeletnngivatest saksa jõududest nähetest ilmneb hispaanlaste kilbestns anglo lik partei kommunistliku rahvasaadiku lao
lele saatele andis uute auhinnatud sõdurilau
ques Gresa auks „ banketi", millest peale
rikkalt.Lõunarindel lasksid löügiealgad Aadria eraldada. Kuigi haavatud, pidas kapten või
lude esiettekanne.
ameeriklaste õli- ja bensiiuikitsenduate arvukate kommunistlikkude juhtide võtsid
rannikul
õhku
kolm
vaenlase
tanki
koos
dutud
maa
ala
oma
„siilinau
suletud
grena
pärast.
Sõduritekoori poolt esitatuna kõlasid viis
meeskondadega.
deridega enda käes ja lõi igast küljest pea ' Kui Inglise saadik Madridis, sir Samuel osa ka teiste pahempoolsete organisatsioo
vastset sõdurilaulu Juhan Aavikult, Enn Võr nende
nide esindajad, eriti rühm hispaania „vaba
Põhja-Ameerika pommituslennukid rün letormavate enamlaste rünnakud tagasi. Hoara tahtis neil päevil astuda parajasti riiklasi".
gult, Riho Pätsilt, Viliem Reimanilt ja August dasid 21. aprillil maapinda nSgemata mitut Pärast mltmetunniiist ägedat võitlust said
autosse, leidis ta, et kõik neli kummi olid
Klssilt.
Orants lavastas gaullistlik organisatsioon
Kagu-Eurcopas, ennekõike Bukaresti. meie väed viimaks vaenlase haarde läbi tühjad. Autoaknale oli kleebitud sedel, mil
Rahvakasvatuse Peavalitsuse poolt välja linna
„Combet" samasuguse koosviibimise punas
Tekkis
kahjusid
ja
inimkaotusi.
Saksa
ja
Ru
murda,
ühenduse
jalule
seada
ja
pataljoni
lele
oli
kirjutatud
„Benaiin
on
teie
oma,aga
kuulutatud võistlus rivilaulude loomiseks on meenia Õhu kaitsejõudude poolt tulistati alla
tele hispaanlastele, kus samuti mängis pea
lõplikult kindlustada.
õhk kuulab Madrldile!"
meie sõdurite lauluvara rikastanud 22 uue 19 vaenlase lennukit, milledest enamus olid rünnakaedu
osa cocktail. Nagu ajakirjandus teatab, ülis
Ebasoodsale ilmastikule vaatamata toetasid
lauluga. Eesti sõduritunnis tehtud valik lubab neljamootorilised pommituslennukid.
tasid sel puhu! kõnelejad solidaarsusest, mis
meie lahingulendurid ka reedel kogu päeva
oletada kõigi laulude hoogsust ning marsiriit
Kasakate
vabatahtlikkude
di
valitseb prantsuse ja hispaania „antifashis
Mõned
Inglise
lennukid
heitsid
möödu
kestnud enamlaste vasturünnakute tagasi
tide" vahel.
mi ning hoogsate ja tujuküllastena peaksid nud ööl pomme Kölni ruumile.
tõrjumist, missugused vasturünnakud jäid iga
viis
võitluses
bandiitidega
nad populaarseks muutuma laiades hulkades.
suguse tagajärjeta. Mõlemal eelmisel päeval
Rahvakasvatuse Peavalitsuse juhataja Me
Berliinist, 22. 4. (DNB). Ühe kasaka
võidetud liinid jäid kindlasti meie kätte. te vabatahtlikkude
Ägedad võitlused võidetud
Soomes tõusid hoiused
diviisi üksused tekitasid
ret pidas rindemeesteie uute sõdurilaulude
esiettekande puhul lühikese kõn«, milles ta
neil päevi! kommunistlikkudele bandiitidele
seisukohtade pärast Narva
1 miljardi marga võrra
muuhulgas tähendas, et võistluse kaudu saa
Save kesk- ja alamjooksel raskeid kaotusi.
Juures
Liiga märja põllu kündmine ri
Neil õnnestus hävitada üle saja suurema
Helsingist. Ühistegelikkude hoiu
dud sõdurilaulud on tagala kingiks meie rin
demeesteie. Peale sõnavõttu tänas Rahvakas
Berliin. 22. 4. (DNB) Idarinde põhja
kuni keskmise saurusega paadi, milliste kassade aastaaruandest selgub, et nende hoiu
kub põllumulla aastaiks, see
vatuse Peavalitsuse juhataja kõiki autoreid ja lõigus oli peale mitme eduka ürituse kom
abil jõugud siirdusid ööaei ühelt kaldalt tei sed tõusid 1943-44 aastavahetuseks kokku
pärast on kasulikum alata ke
kaastöölisi, kes selle võistluse heaks kordami munistlike jõukude vasta riadelähedases
sele. Saagiks saadi seltse suurt paati ja üks 4590 miljonile soome margale. Eelmise aasta
vadkündidega parem natuke
aurik veokitega, nii et üle jõe liikumine vahetusega võrreldes tähendab see miljardi
nekuks energiliselt kaasaaitasld, ning tegi tagalas ja peale meie õhujõudude eduka
katkestati
teatavaks auhinnatud viiside autorid.
hiljem kui liiga varakult
margal isi tõusu.
rünnaku Veikije Laki raudteesõlmpunkti

tuieb teha lõpparve.
Oli hakkanud juba kalduma vide
vikule, kui keegi bolshevike juhtidest
oli käsutanud peremehe õue.
«Aimasin halba,41 jätkas naine ju
tustust. Tema avardunud pilgust võis
lugeda, et|ta jutustades taas üle elas
möödunud sündmusi kogu nende õudu

Rünnak Vaasa varemeile
Eesti teise RÜÜtliristi-kandja SS-uscha Nugiseksi meheteod
SS-PK. Veebruarikuu lõpp. Rfnde
kuulipildujad vaikima, kuid seda
lÕlk Narva ]6e joonel on Novell võitlus lase
tihedatnini
loobitakse vastastikku käsi
rnomist väljavahetatud eest! SS-grenaderi
de poolt Alo väetud. See bõlmas kaht vaen granaate. Nii kestab see üle tunni, kuid
lase sillapead lääne poole Narva jõge, siis pöördub rttnnakfiksus tagasi, ilma
millest esimene Riigikflla juures kohe meie vaenlase kaevikusse sisse tungida suut
hoogsas rünnakus kokku varises. Jäi aga mata.
teine Vaasa Vepskflla-SRvertsi silla
See on peagu meeleheide, mis nöüd
pea, tugevasti kindlustatud ning täidetud
Nõukogude ellitrügementidega. Sillapea oli peegeldub noore alljuhi näol. Kas me
hädaohtlikuks lähtepunktiks Narva linnale. tõesti ei suuda? Me ju peame lunastama
Et seda ähvardust kõrvaldada, asub 20.
Eesti S 8 vabatahtlike diviis 29. veebruaril oma võla eilsete langenute vastu, pea
me vallutama kaeviku, peame võtma
rännakule.
On öö vastu esimest märtsi. Noor Vaasa majad. Peame!
Paari tunni pärast annab üksuse
22-aastane alljuht lamab liivases kül
munud kaevikus ja püüab saada und ülem, obersturmbannführer Mere, uue
väsinud laugudele. Kuid uni ei tule. rümsakukäsü. Uuesti jõutakse peagu
Mitte külm ega mööda kaevikuservi kaevikuservani, paar meest hüppab läbi
vinguv tuul ei takista teda magamast miinitõkbe isegi vaenlase kaevikusse,
vaid see on möödunud võitluspäeva kuid langevad, taba tuina püstolkuuli
pinge, mis lasub alles erkudes ja sun pildujate valangust. Mõlemad ohvitserid
nib pilti pildi järel libistama silme ette. saavad haavata ja peavad tagasi tõm
Ta on küll alles noor poiss, kuid juba buma. Nüüd juhib lööküksust toosama
kogenud sõdur Volossovo, Gatšiua, alljuht, unterscharfihrer. ,
Suurtükiväe ja kogupaugukahurite
Neveli sood need on ta sõjateekon
na üksikud faasid. Rinnas läigib ere kanonaad on paisunud ühtlaseks müri
naks, mets pea võitlusliini taga on muu
punane Raudristi lint.
Kuid möödunud rünnakupäev see tunud pilbasteks. Telefoniliinid oa kat
ületas kõik seniolnu. Mõnikümmend kenud, kuid raadioside töötab. Ja selle
meetrit lagedat välja, ja selle ees vaen kaudu saabki pataljoniülem teate, et
lase kaevik, mis siiski jäi saavutamata, risti Narva jõele ründav üksus on suut
siis tohutu kahurväetegevus mõlemal nud võtta Vaasa majad. On aga tingi
poolel, mis isegi kõva häälega karjutud mata tarvilik, et siitki suudetaks edasi
korraldust ei lasknud saada arusaada tungida, sest muidu kaotab saavutatud
vaks - see on esmakordne. Äärmisi edu tähtsuse ja kaugele ettetunginud
pingutusi nõudnud lähivõitlus, tihe võitlusgrupp hävitatakse. Obersturm
mürskude sadu, mis muutis lahingu bannführer käsib unterscharführeril veel
välja keevaks katlaks see nõudis kord rünnata.
Kolmandat korda läkeb lööküksus
pingutusi, julgust ja kiiret otsustus
võimet. k
rünnakule, kabanenult, lähi võitlusest
«Varsti kSdab ja rünnak algab uues pingul närvidega, väsinult. Kuid unter
ti. Peab mag«ya, peab peab .. .* kor Bcharführer oma isiksusega liidab nad
dab unterscharführer endale, kuni lõ raudseks tervikuks, tema veendumusest
puks laud sulguvad ja algab katkendi •ma võimesse kiirgab energia teistelegi.
Ja nüüd õnnestub hüpe, hoolimata mii
line, palavikutaoiine uni.
nidest, okastraadist, hoolimata vaenlase
Meie kaevikud kulgevad piki Narva tulest. Mõne minutiga puhastab ta en
jõe kallast. Need lõpevad mõnisada da ees kaevik» ja siis hooga edasi. Siin
meetrit enne Vaasa maju, mille vare hävitab ta kuulipildujapesa, siin pais
med eilne rünnak muutis tolleks ees kab punkrisse kasigranaadi.
„Edasi, poisid, edasi!" nii hüüab ta
märgiks, mis tingimata pidi vallutata
ma ja mis imesteldava selgusega näisid jnba taevas teab mitmendat korda.
Ja rünnak lähebki edasi. Vaenlase
sisaldavat endas kõike seda, mille pä
rast võideldi, kodu, elu ja vaba kaitse vangub, üksikud püüavad põge
dust. Kuid viiskümmend meetrit meie neda üle jõe, aga needki, hävivad meie
kaevikuist algas vaenlase põikkraav, tules. Ja kui unterscharführer saavutab
mida eile ei suudetud saavutada ja Vaasa vallutanud üksuse, valdab teda
mis iga hinna eest tuli täna vallutada. suur rahuldustunne, mida ei suuda
Viiskümmend meetrit. .. Kuid selle segada kibestunud vaenlase veelgi äge
lõpus, kus algas kaeviku muldkeha, nenud kahurväetuli ega ka miski muu.
olid miinid, okastraadid, kuulipilduja Sest nüüd on rünnaku eesmärk saavu
pesad ja enamlased. Miinidest ja traat tatud.
tõketest tuli üle joosta, vaenlane hävi
tada ja kaevikuid edasi rullida. Et löök
Need olid meheteod, mis tollele all
üksnste tööd veidigi hõlbustada, annab juhile, unterscharführer Nugiseksile,
meie kahurvägi tulelöögi. Veel enne, tõid Rüütliristi. Mehe poeg tegi võima
kui on lõhkenud viimsed mürsud, väl tuna näiva võimalikuks, ja tänu sellele
juvad meie jalaväelased kaevikust ja osutus hilisemais lahinguis, millest ta
püüavad ühe hüppega vahemaa läbis ise samuti raugematu hooga osa võttis,
tada. Aga enne surub enamlaste tuli hävitada Vepsküia sillapea.
SS-sÕjakirjasaatja
nad maha ja algab juba kauakestev
Karl Gailit
lähivõitlus. Meie relvad sunnivad vaen-

ses.

Iga rmsuhurtnik Cassino varemeteväli ai on vastupanupesaks. (PK.-söjak. Luethge. WbJ

Oli meid viis, nüüd olen üksi
Järsku nõksatusega pidurdas juht
veoki. Mürskudest puretud teeveerel
seisev naine oli tõstnud käe. Ta palus
sõdureid vähendada tema jalavaeva.
Sõidul jutustas naine oma kurva 100.
Auvere Sookülast oli ta pärit. Metsa
serval teistest eemal seisvas talus olid
nad elanud viiekesi mees, naine ja
kolm last. Viimastest kaks nooremat
tütred, 6-aastane Lilli ning 2-aastane
Malle. Poeg Kaarel olnud juba 8 aasta
ne. Mees, August, olles paar aastat
tdgasi kaevanduses vigastanud selja,
sai pensioni. Kolm lehma ja kümme
lammast oli neil olnud ning küllalda
selt tagavarasid toidukambris.
„Siis tulid bolshevikud. .jutustas
aas tailt 'kindlasti veel noor naine, kelle
suunurki piirasid kurrud, teravad ja
sügavad. Sellised nagu toob neid näkku
mingi äkiline suur mure või mõni oota
matult läbielatud õudus.
Teistest taludest eemal asuvasse
perre ei saabunud evakueerimiskorral
dus ega teade bolskevike lähenemisest
küllalt aegsasti. Nad oli enne talu õues,
kui üksik pere oleks suutnud päästa
ennast ja oma loomi. Näljased ja mär
jad tungimisest läbi metsade ja soode,
olid bolshevikud tunginud tarre.
„Ma olin just küpsetanud teo leiba."
jatkas naine jutustust. ~Kümme pätsi,
äsja ahjust võetud olid veel laual. Neile
tormasid bolsevikud kallale kui mets
lased. Võidu haarati leibu ning kisti
neid üksteise käest sõimu ja sajatuste
saatel. Ei puudunud palju, et venelased
oleksid leibade juures omavahel kakle
ma läinud. Toidukambrist võeti viimne
või- ja liharaas. Oma pere tarvis ei
jäetud midagi."
Nii olevat boishevikud märatsenud
kolm päeva. Kõik ruumid olevat neid

Mis nende kahe mehe süda kõneleb, ei
seisa mitte nende keele), aga nende käed
pigistuvad kindlalt kokku ja nende avarad
pilgud sukelduvad pikaks hetkeks teinetei
Uus Rüütliristi kandja SS-unterscharführer Nugiseks
se sügavusse. See on eestlasele omane sõ
SB-PK. Sillerdav päikesepaiste kuldab Särevere Karjaküla põldudel. Üksteistküm natu vanne, millele järgnevad uued teod,
kevadist loodust. Sulisevaid vesi ruttab kraa mend põlve on peetud siin ülesehitavat sest kodu vajab uuesti ülesehitamist ning
vide poole ning värske tuul lehvitab khr võitlust maaga ning idaga. Ja täna seisavad tugevat käsivart kaitseks.
SS-sõjakirja9aatja
geid sini-must-valge ja rõõmsavärvilist Sak siin kõigist austatuna ning sõnatult käsi su
Elmar Tõnismäe
sa lippe majade küljes. Täna on ju kahe rudes selle suguvõsa kümnes ja üheteist
20. 04. 44. *
hekordne euurpäev ühe suure mehe sün kümnes põlv Vanaõue vanaperemees ja
nipäev ning ühe väikese mehe suurpäev. Vanaõue noorperemees, kelle kaelas ripub
SS-unterscharführer Harald Nugiseksile suursugune Rüütlirist. Kaks lihtsat näidet
Vaikiv kangelane
antakse täna üle Rüütlirist.
rahva hulgast, kes esindavad aga otsekui
ennast ja tema ajalugu.
Eesti SS-vabatahtlike diviisi komandör rahvast
Üheteistkümne põlve jooksul on Vana Rüütliristi-kandja allohvitser Harald
SS-oberführer Au gs berge r riputab noo õuel
murtud tööd teha ja võideldud. Loen
Nugiseks
rele võitlussangarile paljude kõrgete küla damatuil
korril on ida ja lääne heitiuspäe
liste juuresolekul kaela laia must-valge-pu vii selle suguvõsa
Allohvitser Harald Nugiseks lamas oina
põlvede
töö
vaenlase
nase paela lihtsa ning suursuguse Rüütli mõõga ning tule läbi hävinud, aga sama voodis sõjaväehaigla avaras, kevadiselt val
ristiga.
loendamatuil korvil on mehepojad tareseinad ges toas. Siit ja sealt kostis ta toakaaslaate
See on juba kolmas meie kõrgeim sõdur uuesti üles raiunud ja lõhutud kodu jälle eesti- ja saksakeelset kõnelust.
liku vapruse aumärk, mis kroönib sangar üles ehitanud. Nii oli see Põhjasõja päevil
Aga see ei seganud teda magama jää
like meeste kaelas eesti rindevõitlejate kuul ja sama kordus sellelgi punasel aastal. Ida mast. Oli küll südapäev, mil tavaliselt ei
susrikast võitlusvaimu ja tähistab elavalt rüüstavad koerakoonlased põletasid Nugisek magata, aga allohvitser Nugiseksile tuli
eesti meeste edukat ning võidurikas! võit si talu kuus hoonet, kui pere oli looma nüüd magus uni peale. Ta noor süda oli
lospannst. Esimesena sai selle soomusgren. dega põliste pruukide järgi rüüstajate eest rahul. Ta kodutalu ei ole haiglast kaugel.
pat. „Narvau langenud komandör SS-sturm metsa varjavas rtippes peidus. Vanaperemees Omaksed käivad teda vaatamas. See on hea.
bannführer Eberhardt, teiseks järgmine oli oli 2 aastat Vabadussõjas võidelnud ida vas Ja hea on puhata tagala rahus, kus ei ole
esimese eestlasena major Rebane ning nüüd tu, oli kindlustanud mõõgaga raha ning võitluste hädaohte ega ärevust.
Ta uinus. Kui kaua ta magas, eeda ta ei
järgneb SS-unterecharführer Nugiseks. Ja asunud siis kodu ehitama. Nüüd seisab ta
Nagiseks on see esimene eesti Rüütliristi jälle oma perega suitseva tuha ees, mis oli tea. Äkki äratas teda keegi. Kui ta silmad
kandja, kes kuulub meie vaprate võitlejate olnud kord nende kodu. Ainult vana ligi avas, siis nägi ta tuppa astuvat kõrgeid kü
meeskonna hulka. Lihtne noor mees suure 100-aastane ait seisis veel üksi tukkide ja lalisi, keda ta nägupidi tundis.
Ta ei saanud veel millestki aru. Ta jäi
arvulises võitlejateperes on oma erilise vap ahervarte vahel, otsekui esivanemate või
rase oma sõdurliku otsustusvõime jalge pa mas eluhüüd uuele tööle. Valutava südame neid uudishimulikult vaatama. Nemad aga
nusega ilmutanud eesti võitlejate hinnata ga seisis pere sõnatult omi kodu suitsevate vaatasid niisama suure uudishimuga teda,
vaid omadusi ning mehetegusid. Ta esindab tukkide ees ja noore Haraldi südames pai nagu oleks temagi mingi tähtis isik.
otsekui eesti rahva kaugeim likku võitlus sus ning sai tugevaks soov: jatkata isa Va
Tema aga on lihtne sõdur, väike alloh
valmidust ja hoiakut. Temas kajastub kuju badussõjas poolelijäänud võitlust oma kodu vitser, keda väljaspool oma väeosa keegi ei
kalt kõik see, mille pärast on seisund ja ja oma maa eest ja tast sai sõdur. Vana tunne. Mis teab rahvas Harald Nngisekslst?
seisavad tänapäevalgi tuhanded eesti mehe aida pigitunud palkseinte vabel elati kuida Mitte midagi.
pojad karmides tingimustes ning suures gi üle esimene karta sõjatalv ning poja
Aga siiski. Kõrged külalised sammuvad
lobbnmises taplustes see on võitlus rah sõjateel olles raius vanaperemees jälle uued otse tema juure. Talle peetakse kõnesid.
va vabaduse eest ida hävitustahte vastu. seinad üles. Sel korral tehti need kivist, et Kahes keeles. Ja siis pannakse talle kauni
Haarava elulisusega ilmneb meie rahva saa nad püsiksid.
lindiga Rüütlirist kaela. >
tus ning elujõud hetkel, mil haigla valgus
See on ju Saksa sõjaväe kõrgeim au
Ning
täna
seisavad
nad
kõigist
austatu
küllases ruumis suruvad isa ja poeg sõnatult na kahekesi sõnatult vastamisi. Ühel pool märk! Selle on Führer talle annetanud.
käsi. Ühel pool vana ning lihtne hallijuuk vana Nugiseks, kelle valgetel juustel mäng * On see nüüd unes või ilmsi? Kas ei vii
seline eesti põline talupoeg, teisel pool noor leb vallatu päikeseläik, kelle miireadrast bi ta ikka veel unes?
vabatahtlik võitleja värske Rüütliristi küntud näopõld on karm ja suletud, ja te
Ei, need tugevad käepigistused, millega
kandja. Eks peegelda nendega kahe eesti ma vastas heledapäine noor sangar, kelle talle õnne soovitakse, ei jäta mingit kaht
rahva poja saatuses Eesti minevik ja tule sinistes otsekoheßtes silmades särab suur lust, et ta on ärkvel.
vik, eestlaste rasked katsumised ning murd elujõud ning usk, kelle noor käsivars on ko
Nüüd tõuseb puna ta palge. Ta on õnne
matu ülesehitav elujõud.
du uuesti ülesehitamiseks haaranud müõga. lik ja tal on pisut nagu piiniikki, et tema,
Too tõde ja õigus, too igipõline maa-ar Ja ta kaelas särab Rüütlirist, uing muet-val väike sõdur, on äkki sellise suure au osali
mastos ning ülesehitus, nood võitlused ja ge-punaae värv otsekui sümbol uuest seks saanud. Ja need kõrged külalised ! Te
kutsumised, mille võrdkujuna seisab meie ühendusest kabe rahva vahel, mis peab ma pärast on nad sealt kaugelt siia sõit
kord tuulte tallata olnud kodule ?ndma nud
ees Kalevipoeg ja Tammsaare Andres.
Puna ei lahku ta põskedelt ka siis, kui
Nugiseks!de suguvõsas edasikandunud ühenduses püßimuse.
Ühe suguvõsa lugu on siin kujunenud kõrged külalised on lahkunud. See puna
pärimuste järgi on nende veri ja higi üks
annab ta näole otse tütarlapseliku õrnuse,
teistkümmend põlve ehitanud oma kodu ühe rahva eeposeks.
Võitlus ürgvaenlasega

kuhjaga täis tulnud. Neid olnud terveid
ja haavatuid. Lehmad lahatud ning üks
lammas teise järele kadunud laudast.
Jahukotid tõmmatud nugadega lõhki.
Võetud nii palju kui heaks arvatud.
Ülejäänu tallatud põrandal poriste jal
gadega otsas.

Pererahvast polevat kahel esimesel
päeval keegi hoolinud.
„Mees saatis mind vaatama, kas on
ehk võimalusi põgenemiseks läbi rinde,"
jutustas naine. „Kaks tundi lebasin
lumes julgemata tõsta pead..
Nii tihe olnud kuulirahe, millega
Saksa väed olid tõrjunud bolshevike
edasitungikatseid. See oli heidutanud
ka peret. Ei julgetud katsetada põgene
misega. Bolshevikud, ärritatud veristest
kaotustest rindel, olid muutunud
järjest vaenlikemaiks.
»Ma oskan pisut vene keelt. Bol
shevike omavahelises jutus kuulsin
tapuähvardusi juba eelmise päeva õhtul,"
alustas naine viimase eudusepäeva kirjel
damist.
Lapsed ei aimanud midagi, kuid isa
ja ema veetsid painajaliku öö uneta
ja mõtted palavikuliselt tööl, püüdes
leiutada teed pääsmiseks. Asjata! Saa
bus hommik, hall ja ängistav, nagu
ennustus algava päeva ahastusile.
Näljatunne oli seltsinud tapmishirmu
le. Punane jõuk oli hävitanud viimse
suutäie söögikambri tagavaradest, hooli
mata pererahvast.
Päeva jooksul oli toodud talu juure
hulgaliselt haavatuid. Bolshevikud ilmu
tasid ärevust. Hädaldasid ja sajatasid
et ees tulejoonel lüüakse puruks kõik
üksused, keda sinna aga läkitatakse.
Sekka hakkas järjest sagedamine kost
ma arvamist, et pererahvaga, kes pole
vat muud kui spioonid ja reeturid,

Siis oli ta näinud ©ma meest lange
vat lumele bolsheviku löögist.
Haaratud hirmusööstust, joosnud
naine Õue. Öö ja poole päeva oli ta
lamanud metsas kummuli lumes, julge
mata end liigutada, kindad külmakait
seks näo all. Kaks lähedale sattunud
belshevikku oli pidanud teda surnuks
ning möödunud mõne sammu kauguselt
Alles järgneva päeva õhtupoolikul
oli põgenik end julgenud liigutama
hakata. Hiilides metsaserval©, oli ta
piilunud vargsi koduõue. Seal oli üks
bolshevikest kiskunud kuhjast põhku,
laotanud põhu mehe ja laste laipadele
ja süüdanud siis tule...
„Ma ei tea enam isegi, kuidas ma
pääsia siiski läbi rinde."
Jäme pisar veeres üle jutustaja palge.
See oli ainus kogu jutustamise keskel.
Kindlasti oli see piinatud naine juba
palju kordi nutnud oma silmad ahastu
ses kuivaks. Kuid elutahet polnud boi
ševikud suutnud selles eesti naises läm
matada, ehkki nad metsalist# kombel
mõrvasid ta mehe ja lapsed.
Vastuoksa I Bolševike veretöö oli ära~
tanud selles naises võitleja . . . Pääse
des läbi rinde, eli ta juhatanud Saksa
väeüksuste juhile kätte oina maja.
„See seal on täis bolševikke. Laske
see puruks l" oli ta ütelnnd ning pärast
kolmandat mürsku lõid leegid üle ko
dukatuse kokku.
„Võidelge vapralt ja tasuge eesti rahva
eest!" olid ta viimased sõnad jumala
gajätul. Kindlal sammul hakkas ta as
tuma sõjapõgeniku vaevalist rada, vaa
tamata, et ta oli jäänud üksi.
SS-sõjakirjasaatja

Gerhard Rahnalo

Kolme eestlase tuhk
kodumulda
Berliinist jõudis Talliona Saksa riigis

töötavate eestlaste peaesindaja A. Põldmets,

tuues kaasa kelm urni Berliinis pommitas»

rünnakul hukkunud kolme eestlase põrmuga,

mis siin lesti Kutsekogude kaudu üle an

takse mahamatmiseks hukkunute vanemaile.

Kodumaale jõudnud urnid sisaldavad endis
te Tallinna elanike Harry Bruubergi, sündi
nud 28. detsembril 1921. a., ning vendade
Harry Jakobsoni, sündinud 24. jaanuaril
1923. a., ja Bruno Jakobsoni, sündinud 4.
oktoobril 1924. a, krematooriumis põletatud
tuha. Üldse on Berliini poinmitamistel huk
kunud siiamaani kuus eestlast.
Kõik kolm siirdusid Saksamaale töötee
nistuse korras läinud aasta 15. märtsi!, töö
tades seal irübitööffstena. Läinud aasta 23.
novembril Berliinile toimunud terrorirünna
kul jäid noormehed üheskoos viibides pom
mist tabatud maja rusude alla, kust nad
hiljem surnutena välja kaevati.
Nüüd on nende põrm kodumaal ja ootab
siin maamulda paigutamist.

mida aitab täiendada noorte silmade särs.
Nüüd taipavad ka lehemehed, et ei ole
Kas siis selline õrn poiss oa kangelane, õlge tegu viia usutlemisega noore kangelase
kes rindel on saanud vallis haruldase vä elu hädaohtu. Nad vaikivad hetke ja mõis
giteoga ?
tavad, et haige vajab rahu. Eile oli tal veel
Ninda mõtleb võõras, kui ta teda näeb. kõrge palavik. On karta, et tal on kopsu
Nüüd viibib ta seal ühe oma kodunurga põletik.
inimesega. Täditütar istub ta voodi serval.
Aga siis tõstab lehemeestes jälle pead
Istub voodiserval sellepärast, et taburetil, nende elukutseline huvi ja kohusetunne?
mis on aseme kõrval, ei ole ruumi. Seal on Nad peavad ometi sedagi teada saama, mis
korv, mille Eesti Omavalitsuse juht on too eest annetati Nugiseksile see viimane rist,
nud kaasa. Korvi sang on ilustatud Eesti kõrge Rüütlirist.
rahvusvärvidega. Korvist aga vaatab välja
Nugiseks on nõus paari sõnaga seda
pudeleid ja šokolaadi. Seal on veel muudki.
See oli Narva all, rünnakul Veps
Mitte ainult suule, vaid ka silmale, sest kirjeldama
külale. Vaasa majades istusid venelased
kimp kauneid tulpe on kõigele muule veel sees.
Nad tuli sealt välja lüüa. Vastaste
ehteks."
Talle on toodud siia ka lõunatoit, kuid kaevikud olid lähestikku. Ühel päeval asus
täna ei ole kuidagi mahti seda puudutada. eesti meeste rünuakrühm venelasi nende po
Jälle tuleb uusi inimesi. Nad võtavad pliiat sitsioonidest välja'lööma.
Üritus aga ebaõnnestus, sest rünnakrüh
sid ja paberid välja ning tahavad pikalt ja
laialt kuulda äkki kuulsakssaanud sangari ma juhtinud ohvitser sai haavata. Järgmisel
päeval üritati uuesti. Aga nüüdki sai rün
kangelastegudest.
Neid aga oad ei kuule. Noor kangelane nakrühma juht, ohvitser, haavata. Seekord
aga ei pidanud see röövima kogu ettevõttelt
on niivõrd tagasihoidlik, et on valmis kas edu.
või oma kangelastegusid maha salgama.
Nugiseks võttis rünnakrühma juhtimise
Midagi erilist ei olevat olnud, tänane sünd endale.
mus olevat suur üllatus.
Ja siis,?
Aga lehemehed ei jäta. Nad hakkavad
„Siis läks läbi," vastab ta
algusest peale. Kuulevad, et idasõja puhke
See on lihtsalt üteldud. Aga mis peitub
des läks Harald Nugiseks kutsealusena met
savennaks. Hiljem astus omakaitsesse ja selle taga? Raske lfihivõitlus käsigranaati
siis Saksa sõjaväkke. Tal oli vaja enamlas dega, kus paarkümmend eesti poissi purut
tega arveid õiendada, sest need olid põleta taeid paarsada venelast, paiskasid nad kae
viknist välja ja vallutasid majad. Üle 80
nud ta isatalu maha.
Teenides kapten Asu pataljonis oli ta punaarmeelase laiba jäi maha ...
idarindel tagalateenistuses, puhastades metsi,
Need andmed on hangitud rohkem ma
kui Nugiseksi suust. Tema ütles Taid:
Sügisel 1942. a. vabanes Harald Nugi jalt~Siis
läks läbi."
seks Saksa sõjaväest tervislikel põhjusil.
Ta ei ole juhuslik kangelane. Kuigi ta
Paar kuud oli ta kodus ja kosutas ennast.
Siis astus Eesti leegioni, oli väljaõppel ja on tütarlapselikult õrn, on tal võitleja tudi!
lõpetas alljuhtide kooli. Kui ta uuesti rin sisu. Ta on mees.
dele sõitis, seekord Neveii alla, siia oli ta
Kangelase teeb eümpaateeks ta tagasi
hoidlikkus oma tegude suhtes. See ilus ja
juba allohvitser.
Kus ta oma kangelasteod toime pani ?
eht eestilik omadus su Harald Nugiseksil
Ääri veeri saame teada, et need on olnud silmatorkav.

Narva all. Ta ei kõnele tegudest enestest,
vaid ütleb, et Narva all ta on saanud järge
mööda esimese ja teise klassi Raudristi.
„Missuguste tegude eest need olid?" pä
rivad lehemehed, kes kuidagi ei jõua oma
intervjueerimisega eesmärgile, tähtsaima
juure kangelastegude juure.
„Ah need lood on ammugi möödas ja
unustatud," vastab Harald Nugiseks, kelle
tagasihoidlikkus teeb et tal on piinlik kõ

Ta vajab rahu .. .
Me jätame ta rahule, et ta võiks toibu
da üllatusest, millega ootamatu sündmus

oli teda õnnestanud.

Ta paled õhetavad ja silmad säravad.
„Säh !" sõnab äkki keegi toakaaslane ja
ulatab Nugiseksile veel mingi pudeli.
Selliseid pudeleid näeme teistegi haigete
käes. See meenutab seda, et täna on para
jasti selle sünnipäev, kes oli hinnanud Ha
nelda oma mehetegudest.
Lehemehed ei annaks talle armu, on val rald Nugiseks! kangelastega Rüütliristiga.
st—
mis teda pinnima, aga siis tõstab keegi Õe
riietuses daam hoiatavalt häält ja meenutab,

et Harald Nugiseks on haige, tal on palavik, JÄRVA TEATAJA nr. 49.
talle ei tohi liiga teha.
Teisipäeval, 25. aprillil 1944. Lhk. 2

Järvamaa kangelaslik poeg Harald

Kõik vabad tööjõud põllutöödele

Nugiseks Narva rinde võitlustes

Töõkohusius 1. maist kuni 1. novembrini. Tööjõudude QlemmlSr
talundites

Võitlused ja teod, mis toimusid enne ja pärast Rüütliristi väljateenimist
Mõne päeva eest ülevõetud rindelõik põhja Nood varemed, otse käegakatsutavas lähedu ja nüüd ei teki enam selliseid raskusi. 4.
ses, mõnisada meetrit, näivad sisaldavatendas märtsil saavutatakse jõekallas vahetult Veps

peol Narva linna tõotas raskeid võitlusi, kui
20. Eesti SS-vabatahtlike diviis veebruari
lõpul asus kaitsma oma kodumaad Narva
rindel. Divüli lõikn langes kaks vaenlase
sillapead, mida bolshevjkud püüdsid iga
hinna eest hoida, et säiliks sobiv rünnaku
lähtealus Narva linna vallutamiseks meie
vägede selja tagant. Meie poolt aga oli igati
selge, et need mõlemad sillapead tuleb val
lutada. 24. veebruaril õnnestubki äärmiselt
väikeste omapoolsete kaotuste juures purus
tada Riigiküla sillapea ja paisata vaenlane
sealt üle jõe.
Kuid niihästi maa alalt kui ka jõudude
suuruselt on tugevam see sillapea, mis haa
rab endale Vaasa—Vepsküla—Siivertsi ja
kahu bolshevikud on koondanud oma eliit
üksusi hea relvastusega, et seda iga hinna
eest hoida. Diviisile aga saabub käsk sil
lapea tuleb hävitada.
Esimene rünnak ei õnnestu
Meie rünnak, mille esialgseks eesmär
giks on Vaasa majade vallutamine, äigab
29. veebruaril. Vöitlnspäev juhatatakse sis
se meie tegeva kahurvtfelöõgiga, misjäreie
jalaväelased väljuvad piki Narva jõge kul
gevaist kaevikuist ja püüavad saavutada
poolsada meetrit eemal asetsevat vaenlase
põikkraavi. Ründavate jalaväelaste seas on
ka noor 22-aastane unterscharführer Nugi
seks. Esialgu näibki ettevõte kergesti õn
nestavat, vaenlase kaevik on käegakatsuta
vas läheduses, kui järsku satutakse bolshe
vike miinidele. Need sunnivad meid peatu
ma, ja kohe alustavad tegevust ka bolshe
vike jalaväerelvad, ning löögiüksus on sun
nitud tagasi tõmbama.
Nii kestab lahing kogn päeva. Vaenlane

kõike elu, kodu ja vabadust.
Uus rünnak
Järgneval päeval, see on 1. märtsil, puh
kab rünnak uuesti. Ühe pataljoni löögiüksus
peab nüüd lisaks piki jõekallast tun
gida püüdvale pataljonile ründama vaenlast
Vaasa majade suunas risti Narva jõele.
Unterscharführer Nugiseks kunlnb üksus
se, Hais ründab vaenlase põikkraavi. Pärast

küla ees ja järgmisel päeval langeb Veps
küla meie kätte. Nüüd on vaja anda veel
lõplik hoop kokkusurutud vaenlasele Su
vertsi juures, ja siis on vaenlane kõikjal
põhja pool Narva linna paisatud üle jõe.

Põllumajanduse Keskvalitsuse juhataja poolt on kehtestatud määrus, mille kohaselt
kuuluvad 1. maist kuni 1. novembrini põllutöödele rakendamisele kõik valla ja alevite
piires elutsevad tõijõulised isikud 16 kuni 65 aasta vanuses, välja arvatud kutsetun
nistust omavad kalurid, nende abid ja naised kuni 5 aasta vanuste laßtega, keda väljas
poole oma majapidamist tööle ei rakendata.
Kehtestatud määrus haarab ka linnadest maale asunud või evakueerunud isiknid,
esmajoones meestööjõude ja vallalisi lasteta naisi. Sõjapõgenikke käesoleva määruse
alusel tööl? ei rakendata, kuna nende kohta on juba antud töölerakendamise määrused.

Igale töökohuslasele antakse vallavalitsu
selt
töökohustuse kaart, millele märgitakse
Useha Nugiseks peab lõpuni vastu. Naga
komisjonid, kuhu kuuluvad vallavanem töökoht ja tööaja keetes ning mille järgi
mingi ime läbi ei taba tida ükski vaenlase esimehena,
jaoekonnakonsulent ja valla ning töökohusiane peab valtavalltsusse ilmuma.
kuul, kild egp mürsk, ikka ja jälle ou ta
põllumajandusjuht liikmetena. Ko Valla tööjõnkorraldamise komisjonid arves
vaenlasel kukil, seda käsigranaatide ja püs piirkonna
peavad hiljemalt 10. maiks koosta tavad võimaluse korral tööäOhuslase soove
tolkuulipildujatega hävitades. Nii on ta ka misjonid
ma
nimekirjad
võõra tööjõu vajaduse ja töökoha suhtes.
tugevat kahurväetnle ettevalmistust lähevad üks esimestest, kes Siivertsi matuseaia ra iöölemääramiseie kuuluvate tööjõudude kohta.
Töökaardile on tööandja kohustatud mär
nad jälle rünnakule, püüdes vahepealset la jooni välja jõuab ja viimased bolsheviknd Hiljemalt 20. maiks peavad valla tööjöukor kima tööaja kestuse ja tööpäevade arvu,
hävitab.
Kobe
võtab
ta
oma
üksusega
sisse
gendikkn ühe hüppega läbistada. Kuid nagu
komisjonid esitama aruanded maa mida tõestab kohalik põllumajandnsjuht.
ja kindlustab oma lõiku, et iga raldamise
eilegi, surub ka täna vaenlase tull nad pi positsioonid
konna tööjöukorraldamise komisjonile valla Töökohuslastele määratud tööpäevade täitmist
vasturünnakukatse
tagasi
lüüa.
kali, ja olgugi et vastase kuulipildujad sun
tööjõudude rakendamise kohta, ära näidates on kohustatud kontrollima vallavalitsused.
nitakse vaikima, ei õnnestu meie poistel
töövõimeliste töökohuslaste arvu, tööjõudude Need töökohuslased, kes oma töökohustast ei
Rüütlirist
noorele
sangarile
isegi paaritunnise lähivõitlusega kaevikut
vajaduse, mitu isikut on tööle määratud ja täida või kes oma töökohastust hooletult täida
7. märtsil antakse talle üle 1 klassi Raud tööjõu
vallutada. Vaenlase kaotused on väga suu
Äie, või puudujäägi. Nende andmete vad, langevad karistuse alla ja nad paigutatak
red, kahtlemata mitmekordselt suuremad rist. Ta on Õnnelik, et tema võitluspanus alusel võivad maakonna tööjöukorraldamise seteistele töödele. Ilmselt töövõimetuid ja hai
meie emadest, knid ta kaitse ei rebene. Me suutis nii otsustavalt mõjutada võitluste käi komisjonid oma maakonna piires määrata geid isikuid võib valla tööjõnkorraldamise
hed op sunnitud tagasi pöörduma.
ku, kuid ta ei oska aimatagi, et ta on ette tööjõu ülejääke ühest vallast teise.
komisjon vabastada töökohustusest ja seda
Tüki aja pärast katsetatakse uuesti. Jäl pandud Rüütliristi saamiseks. Varsti pärast
Iga töökohuslane peab temale määratud Ilma arstliku tunnistuseta. Isikud, kes valla
legi ollakse sunnitud enne eesmärgi saavu neid lahinguid sõidab ta koju puhkusele, töökohustuse täitma ajavahemikus 1. maist tööjõnkorraldamise komisjoni poolt on tööl»
tamist pikali viskuma, algavas kfisigranaadi kuid haigestub kopsupõletikku ja viiakse kuni 1. novembrini s. a. töökohustuse kaar määratud, kuid kes siiski tervislikel põhjusil
duellis saavad mõlemad, rünnakut juhtivad kodulinna sõjaväehaiglasse. Ja kui ta 20. dil märgitud tähtaegadel. Erijuktumeil või taotlevad töökohustusest vabastamist, pea
ohvitserid haavata ja nüüd võtab ÜBcha aprilli hommikul kosutavast unest ärgates daks töökohustuse tähtaega lühendada või vad oma töövõimetust arstliku tunnistuse
Nugiseks üksuse juhtimise endale. Nähes, näeb tuppa astuvat oma diviisiülemst palju määrata töökohustus kindlate hooajatööde põhjal tõestama tööametite kaudu.
et eesmärki selle löögiga ei suudeta siiski de teiste kõrgemate sõjaväelastega, ei suu peale.
Valla tööjõnkorraldamise komisjoni otsu
saavutada, toob ta mehed tagasi, laseb neil da ta ikka veel tajuda selle põhjust. Alles
Töökohuslastelt võetakse ära elatustarbe sele on võimalik edasi kaevata maakonna
pisut puhata, varustab laskemoonaga ja ot siis, kui diviisitilem on kinnitanud ilusaima aiaete-kaardid ja nad arvatakse kui iseva tööjõnkorraldamise komisjoni kanda, kes
sustab siis rünnakut jatkata. Ta on lõhke vaprustähise ümber ta kaela ja ütelnud, et rustajad talupidamiste juure, saades ülalpi selle ühes oma seisukohaga edasi saadab
vaist mürskudest saanud juba kolm korda tema oli see, kes võimaldas diviisile silla damise ja tasu kehtivate määruste alusel. maakonna tööjõakorraldamise komisjonile.
põrutada, kuid kogu oma tahet kokku võt pea vallutamise, laiub ta haigusest kurnatud Taeunõudmine ja -maksmine natuuras on Edasikaebus ei pane otsuse täitmist seisma.
näole õnnelik naeratus, ja ta on uhke, et on keelatud. Kuna töökohuslased arvatakse ise
tes suudab ta rivisse jääda.
Iga vallavanem on kohustatud hoolitse
Vahepeal saabub aga teade, et frontaal suutnud oma kodumaa kasuks nii palju anda. varustajatena talumajapidamiste juure, siis ma selle eest, et põllutööd, eriti aga kevad
selt ründav üksus on suutnud Vaasa vallu
21. 4. 1944.
vähendatakse vastavalt talupidajate kohus külvid ja koristustööd, teostataks õigeaeg
tada, vajab nüüd aga edasitungi ka küljelt,
tuslikke norme.
selt ja täielikult, milleks, nagu märgitud
SS-Bõjakirjasaatja Karl Gailit
et ülekaaluka vaenlase poolt mitte hävita
rakendatakse tööle kõik valla piires elavad
kontsentreerib ema kahurväe mõnesajanieet tud saada. Uscha Nagiseks otsustab kiiresti
tööjõulised isikud 16—65 aasta vanuses eel
tuleb rünnata! Ja seekord õnnestub tema
rilisele ribale meie positsioonidel ja raken
märgitud eranditega. Oma majapidamise õi
Algab
sigade
punataudi
vastane
süsti
dab tegevasse ka oma kognpaugukahnrid. hiilgaval juhtimisel löök jõutakse bolshe
geaegse ja hoolsa majandamise eest on vas
Valang valangu järele langeb nende mürske vike kaevikusse, rullitakse kaevikut edasi
tutav iga talupidaja ise.
mine
meie taga asetsevasse metsa, püüdes ära ning juba tunni aja pärast saavutatakse
Võõrast tööjõudu ja oma perekonnaliik
lõigata meie sidet, toidutoojaid ja laskemoo ühendus Vaasa võtnud meestega.
meid võidakse kasutada järgmiselt, kusjuu
Lisaks
loomaarstidele
rakendatakse
süstimistööle
üliõpilased
nakandjaid. Granaadiheitjad tulistavad otse
Nagiseks! saavutas, kätte võidetud kibe
res põllumajapidamiste tööjõu vajaduse ar
meie kaeviknisse, servadelt libiseb alla mal das Ja meeleheitlikus kaevikuvõitiuses, ioob
võetakse aluseks ainult põllu
Ka tänavu pöördakse erilist tähelepana vestamisel
Soojemate ilmade saabumisega tuleb taas
da ja liiva ning õhk on l»nsa tiine rehkest diviisile eeldused pealetungi jätkamiseks. arvestada sigade punataudiohu levimisega. punataudivastasele sigade kaitsesüstimisele. maa.
tolmust ja vibisevaist mürsnkildndest.
Järgnevail päevil annab vaenlase rasberel See taud, mis möödunud aastal tekitas suuri Lisaks loomaarstidele on sellele tööle ra
Talumajapidamine 2—3 ha põllumaaga
Ku nehha Nugiseks pole enne näinud vade tuli järele, nähtavasti on bolshevikud kahjusid, oietzs olnud välditud, kui seapida kendatnd 26 arstiteaduskonna üliõpilast, kus võib kasutada võõrast tööjõudu 3 tööpäeva
sellist väitlus- ja tulemöllu, kuigi see ei ole esimesel päeval kulutanud liiga palju laske jad õigeaegselt oma loomi oleksid lasknud juures süstimisega tehakse algust maikuu nädalas ja 1 naistööjõad, 4—7-ha põllumaa
tema esimene lahing. Volossovo, Gatšina ja moona ja nüüd ei klapi nende järelevedu. süstida ja seeläbi säilitanud suurel hulgal esimestel päevade].
ga talund 1 tööjõu ja 1 naistööjõn, B—l 2-8—12Nevel tähistavad ta senist võitlusteed. Ja Kuid seda tihedam on ta granaadiheitjate niihästi rinde kui ka tägala varustamiseks
Sigade süstimine talupidajaile on täiesti ha talund 2 tööjõudu ja 1 naistööjõud,
kui päev lõpeb, ilma et oleks suudetud võt tuli ja vastupanu pole põrmugi nõrgenenud. hädavajalikku liha.
tasuta. Tuleb vaid registreerida oma 13—20-ha talund 3 tööjõudu ja 1 nais
ta vaenlase kaevikut ja Vaasa maju, ei saa Et aga Vaasa on meie käes, saame hoida
Sigade punataud saavutab oma kulminat sead kohalikus vallavalitsuses, kes loomaarsti tööjõud, 21—30 ha talund 4 tööjõudu ja
ta kuidagi rahu. Teravamini kui kellegi tei vaenlase järelevedu üle jõe oma kuulipildu
juunis-juulis ja kestab jahedamate le nimestikud üle annab, millele juba järg 1 naistööjõud ja üle 40 ha põllumaaga ta
se mõttesse on nüüd juurdunud tahe ja jate tule all, ning uutest üksustest, mida siooni
lund 5 tööjõudu ja iga 10 ha kohta li
ilmade
saabumiseni, s. o. oktoobrikuuni. nevad Büstimised.
püüe nende varemete vallutamiseks. See bolshevikud püüavad paisata üle jõe, hävib Omal ajal,
Juhul, kui süstimise läbiteinud sead siiski saks veel 1 tööjõud. Intensiivse köögivilja
kui puudasid ravimid tauditörjeks,
pole enam too tühine majadegrupp, mis tu jääl enamik.
suri haigestunud sigadest 80 protsenti ja üle miagil põhjnsei peaksid surema, maksetakse kasvatuse juures tuleb vajalikuks arvata 1
leb võtta, vaid boopis midagi rohkemat.
selle. Nüüd aga, mil meil on olemas vastavad sea normaalturuhind talupidajale välja. Tõu tööjõud iga ha köögivilja kasvupinna kohta.
Vepsküia all
Nendest purunenud majadest on saanud nüüd,
seerumid niihästi tandi vältimiseks kui ka sigade pukul on kahjutasu vastavalt suurem. Need tööjõud arvatakse lisaks eespool too
mii nende pärast on võideldud ja kantud
Järgnevaks osaeesmärgiks on Vepeküla. raviks, viimaseid valmistab muide meil ko
Lisaks süstimistele tuleb talopidajail aga dud tööjõududele.
kaotusi, kogu elu ja võitluse saur eesmärk. Jällegi on Nugiseks oma meestega lahingus, dumaal Tartu ülikooli seerumiinstituut, on hoolitseda ka sigade üldise tervisliku seisa
Talumajapidamistele, kus varemail aas
kaotused õigeaegsete süstimiste puhul mini korra ja otstarbeka hoiu eest. Sigu tuleb pi tail võõrast tööjõudu ei ole kasutatud ja
maalsed. Kaitsesüstimise läbiteinud tuhande dada võimalikult kuivalt. Sõnnikustes ja kus tööjõuliste isikute arv viimasel aastal
Käsitöösturite abistamiseks fond
sea juures võib esineda vaid üks surmajuh virtsastes lautades muutuvad sead vastuvõt ei ole vähenenud, võõrast tööjõudu ei mää
tum, kuna juba punataudi haigestunud seale likeks igasugustele haigustele ja taudidele. rata, kuigi õelpool toodud korraldus seda
raviseerami süstimise puhul langeb surevus Hoolitseda tuleks ka selle eest, et vihmave õigustaks.
Abistamissummad kogutakse ülemaaliselt organiseeritud fondi
Juhul, kui talumajapidamine eelmistel
si katuselt ei valguks sigalasse. Kuivad lau
8 protsendile.
võrgu kaudu
Eespooltoodust nähtub, kuivõrd suure dad suvise väljaskäimise võimalustega ou aastatel rohkem tööjõudu kasutas kui ees
pool märgitud arvud seda ette näevad, tuleb
õhurünnakute tagajärjel või mõnesugustel muudel põhjustel majandnslikkesse ras tähtsuse omab punataudi vastane sigade süsti eeskätt vajalikud. Jookauaiad ja rohukoplid temale
sama tööjõu hulk võimaldada, kui
karjatamine ristikheinaädalail on siga
kustesse sattunud käsitöõsturite abistamine toimus seni peamiselt üksikute kogude mine. Sellest on saanud aru ka talupidajad, las ning
talumajapidamise intensiivsus seda põhjus
tes möödunud aastal ette võtta ligikaudu de tervise pant.
kaudu sotsiaalse omaabi korras.
tab. Talumajapidamise intensiivsust otsus
Et abistamistegevust seada kindlamale alusele ja võimaldada kahjukannatajalle va 50000 kaitsepookimist sigade punataudi vastu
tab komisjon lüpsilehmade arvu ning rtih
jallst rahalist toetust, on nüüd Eesti Majanduskoja käsitööstuse peaosakond alustanud
velviljade kasvupinna järg'.
eeltöid vastava rshalistz fondi loomiseks.
Lisaks ettenähtud alatistele tööjõududele
Uus kord lepingute sõlmimiseks põllu
Asutatava fondi põhikiri on juba väljatöötatud ja peaosakonna niukogu poolt kin
võivad tööjõnkorraldamise komisjonid vaja
nitatud.
duse korral üksikutele talupidamistele hoo
majanduslike käitiste ja maatükkide
On tehtud algust abistamistoimkondade organiseerimisega niihästi Tallinnas kui ka
ajatöödeks määrata lisaks päevjlisi.
piirkondlike ühenduste juures.
rentimisel
Maiapidaraistesse, millel on üle 2 ha põl
lumaad, jääb peale eelmärgitud isikute veel
Põhikirja kohaselt laekuvad ahista hul määrab siuna vajaliku summa kah
üks naisjõud koduste tööde jaoks.
Kindralkomissari poolt on antnd määrus poolt antud ühtlast lepingukava.
jusaajate abistamiseks peatoimkond te
misßumraad fondi
Et väikemaapidajail, kel on alla 2 ba põl
Rendilepingus
kokkulepitud
rendiaja
kes
põllumajanduslike
käitiste
ja
põllumajan
vabatahtlikest annetustel,
ma käsutuses elevast fondist.
lumaad ja kes on määratud suuremate ta
tus
peab
olema
vähemalt
3
aastat,
kusjuu
duslike
maatükkide
rendilepingute
sõlmi
millede vastuvõtmine toimub abistamis
Käsitöösturil, kes soovib fondist saa mise kohta. See määrus jõustub alates res rendiraha suurus määratakse Eesti Hin lundite juure tööle, oma põldude harimine
toimkondade poolt selleks volitatud isi da teetust, tuleb kas kirjaliku või suu 1. maist 1944. a.
dadeasutuse direktori poolt antavate eeskir ei kannataks, on talund, kus töökobusiane
jade
Rendirahana arvestava loonuse on tööl, kohustatud teda aitama hobutöö
kute kaudu.
Põllumajanduslikeks
käitisteks
selle
mää
lise avaldusega pöörduda oma piirkonna ruse alusel loetakse põllumajanduslikke ja tasu järgi.
andmine
on lubatav ainult siis, kui jõu ja põllutööriistadega.
Summasid kasutatakse esmajoones abistamistoimkonna poole.
Käesolev teostamisraäärus jõustub aval
rendileandja ja tema perekond elab alaliselt
aianduslikke
tootmiskäitisi,
ka
puuvilja
ja
kas sõjaolukorra või mingisuguse õnne
Otsuse tegemisel
viinamarja kasvatus!, samuti käitis! kalan põllumajanduslikus käitises. Sel juhul võib damisega, seega juba 21. aprillist s a.
tuse tagajärel majanduslikult raskesse tuleb toimkonnal kuulata ära vastava duse, looma ja väikeloomakasvatuse alal anda avalikult majandatavaid põllumajan
Põlduba vajab varast külvi
maal arvatud kaasa ka tehnilised kõrvalkäi duslikke saadusi ainult selles ulatuses, mis
olukorda sattunud käsitöõsturite toeta
ala ütommeistri või seisu
on
lubatav
rendileandjale
tema
leibkondse
tised.
Vastavalt
sellele
määrasele,
tulevad
miseks, et nendel avaneks võimalus koht, kuigi ta sellega ei ole kohustatud
Põlduba on meie oludes kõige suurema
rendilepingud sõlmida kirjalikult, kasuta tega kui isevarustajale. Ka loomi ja sööt proteiiuitoodanguga
taim, mis kahtlemata
Õpitud kutsealal tööd jatkata. Toetus arvestama.
des Põllumajanduse Keskvalitsuse juhataja aineid võib anda ainult ses alatuses, mis on vajaks senisest tunduvalt
tä
summasid võidakse samuti määrata sur
vajalik, et rahuldada rendileandja isevarus helepanu. Eriti raskematel, ulatuslikumat
parematel ja niis
tusvajadnsi loomade ja loomasaaduste alal. kematel muldatel edeneb üba küllalt hästi
ma läbi lahkunud või töövõime kaeta
Sõlmitud rendilepingud vajavad maakond
Kasvatagem magunat ehk mooni
nud käsitöösturi perekonna toetamiseks.
toodab kõrgeid saake, nagu näitavad kat
liku põilumajandusameti juhataja kinnitust ja
seasutuste andmed. Jõgeva Sordikasvanduses
Eespool nimetatud juhtumite kõrval
ning
seda
tuleb
taotleda
kogukonna
juhata
võidakse abistamise fondist määrata
Magun ehk moon kuulab magunaliste su ja kasvujõus. Külmapõhjalised ja püsiva niis ja kaudu 14 päeva jooksul, arvates lepingu on põlduba aastate keskmisest umbes 3 kor
summasid
gu konda ja magunate perekonda. Taim on kusega ning mullad mis koorduvad, ei sobi sõlmimisest. Maakonnavabades linnades tu da toorproteiini (valku) ja 13 võrra enam
ka ettevõtte ümberkorraldamisel uute lopsaka kasvuga, keskmiselt 1 in kõrge ja magunale.
leb rendilepinguid esitada vahenditult maa s-öötühikuid annud võrrelduna suviteravil
kasvavad osad sisaldavad piimataolist
Eelviljadest peetakse paremaks väe kondliku põilumajandusameti juhatajale. jadega.
leiutuste, töövõtete või ratsionaalsemate ta
Vaatamata propagandale, mida viimastel
mahla. Taime vars on püstine, jäme, harg tatud rühvelkultuure, kaunvilju ja ristikut. Senikaua kui lepingut pole kinnitatud, ei
töömeetodite rakendamiseks.
aastatel on oa kasuks tehtud, on tema kas
nenud alumised lehed piklised äärtelt lai
Maaharimisel tuleb silmaspidada, saa lepingust õigusi tuletada.
vupindala siiski jäänud väikseks. Oks tegur
Edasi on nähtud ette fondist vajali neliselt kortsunud ja bambused, ülemised et muld muutuks hästi peeneteraliseks ja
Olemasolevad lepingud tuleb kehtivusega
ke summade määramist teeneliste käsi varrefimbrised südamekujulised. Juur on maapind oleks võimalikult tasane, kuid 1. maist 1944. a. vastavalt uuele määrusele oa leviku pidurdamiseks on seemnepuudus,
millest aitaks tiie teadlikult juhitud paljun
Bammasjuur. Õied asuvad üksikult, maaharimine ei tohi mulda liiaselt kuivata
töõsturite asutamiseks või nende mäles tüüpiline
on suured ja värvilised vastavalt sortidele da. Külv tuleb teostada võimalikult vara muuta. Kui lepinguosalised ei saavuta kok dajate võrgu organiseerimine. Teiseks takis
muutmise kohta, teeb otsuse rendi tuste rühmaks on kogemuste puudus ja suu
tuse jäädvustamiseks.
kas valged, hallid, punased, lillad jne. Ma kult. Nagu tähelepanekud on näitand, ei ta kulepetkuulates
ära maakondliku põiluma relt osalt viimasest tingitud ebastabiilsus
Abistamisküsimuste üldiseks korral guna vili on kupar, mille järgi tehakse va su magunat mai lõpupäevadel ega juunis amet,
juhataja arvamuse.
saakides.
damiseks moodustatakse käsitööstuse het suletud ja avaneval variandil. Suletud enam külvata, sest saagid jäävad liiga ma jandusameti
Senikaua kui rendilepingu edasikestmine
Katseandmeil on põldoa kasvatamisel
magunal
jääb
vilja
valmides
kupar
suletuks,
peaosakonna juure üksikute erialaste kuna avaneval magunal tekivad vilja val dalaks ehk magun ei valmi üldse. Soovitav põhjeneb rendiameti otsusel võib rendile üks tähtsamaid tegureid õige külviaja valik.
on
külvata
magun
reaskülvis
30
cm
rea
kogude esimeestest 6-liikmeline peaabis mides augukesed kupra ülemisse ossa (var vahedele, knid võib tarvitada ka laialtkülvi. andja üles öelda rendivahekorda enne rendi Teatavasti nõuavad kõik suviteraviljad või
ameti poolt kindlaksmääratud aega ainult malikult varast külvi. Põlduba niiskesenõud
tamistoimkond, mille kutsub kokku retu emakasuuame alla) kus seeme välja Külvi määraks on 4—6 kg hale ja küivisü rendiameti
nõusolekul. Rendiamet võib sel liku taimena on nendest veelgi tundlikum
pudeneb.
Kerge
varisemise
tõttu
ei
soovita
gavnseks
0,5—1,5
cm.
Eesti peakäsitöõstusmeister. Viimane on
ltkohasel
taotlusel
muuta rendilepingute külvi hilinemise vastu. Jõgeva Sordikasvan
tu kasvatada avanevat magunat suurtel põl
Väiksemaviisiliselt on magunat omatar sisu kuivõrd see ei õle
ühtlasi peatoimkonna esimeheks. An dudel.
rahvamajanduslikult duses korraldatud katseil on põlduba kõifil
Maguna kupar sisaldab väga palju beks soovitav kasvatada segakultuurina aed
netuste tegeliku vastuvõtmise korralda peeneid seemneid, milledest toodetakse vilja, kartuli, suhkrupeedi jne. vagadel, kus õigustatud, eriti kui see takistab toodangu aastail tootnud suurimat terasaaki varase
miseks ja abistamiseks kohtadel luuak väärtuslikku söögiöli, mis on hää maitsega. juures magunataimede kauguseks üksteisest tõstmist. Samuti võib rendiamet sellekoha külvi korral. 20-päevane külvi hilinemine
sel taotlusel rendilepingu enne kokkulepi andis umbes 40 prots. vähema terasaagi, tun
se iga piirkondliku ühenduse juure 5-liik Pääle söögiõli leiab magunaõli kasutamist võiks olla 30—50 [cm. A. M.
tud aega lõpetada, kui rentnik ei ole koha duvalt lauges ka 1000-terakaal, kuna varte
mitmeteks otstarveteks nagu värnitsa
meline piirkondlik abistamistoiiukond. väga
ne maa majandamisega.
saak jäi enamvähem püsima. Eriti suur on
Postkaarte ja marke ei tohi
te, lakkide, õlivärvide, emulsioonide, seepide
Ühtlasi asutatakse rendiametid jaoskon varase külvi tähtsus kuival kevadel ja suvel
Niihästi keskuse juures kui ka koh jne. valmistamisel. Ümbertöötamata kasuta
müüa kallimalt
nakohtute juures, mille piirkonnas on põl mil hilise külvi terasaak oli alla poole va
tadel organiseeritud abistamistoimkon takse magunaseemet pagaritööstuses ja ko
On
ilmnenud,
et
mõnel
pool
väljaspool
lumajanduslikke maatükke ning need alus rasest. Seepärast tuleb põlduba külida või
dumajapidamises
maitse
ja
toiteväärtuse
dade liikmeid loetakse auanaetilisteks
pestiasutusi võetakse müügil postkaartide ja tavad tegevust 1. mail 1944. a. Rendiameti malikult varakult. Varane külv tagab ka
saiale, suppidele, küpsistele jne.
kaastöölisteks ja nendele ülesannete täit tõstmiseks
eest kallimat hinda kui see on eesistujaks en jaoskonaakehtunik, kusjuures ebasoodsal aastal enam-vübem rahuldava
Õlitootmise kõrvalproduktina annab magun markide
ametlikult määratud.
istungitest võtab osa asjatundvate isikute saagi ja aitab tunduvalt kindlustada põldoa
mise eest tasu ei makseta.
koduloomadele jõusöödaks magnnakooke.
Saksa ametpostist seletatakse meile sel hulgast kaks kaasistujat, kelle amet on au aastate järgi suhteliselt õige kõikuvaid te
Fondi heaks
Jõgeva Sordikasvanduse andmetel sisaldab
et igasugune postmarkide või post amet. Vähemtähtsatel juhtudel võib eesis
rasaake. A. V.
kogutud summadest jääb 50 protsenti maguna seeme ümarguselt 46 prots. toorras puhul,
kontoreis ning agentuures müügilolevate tuja otsustada ilma kaasistujateta.
kohalike Ühenduste juures moodustatud va ja 23 prots. üldpreteiini kuivaines ning postkaartide
kallima hinnaga müümine kui
Rendiameti ülesandeks on esijoones mõ
I. mai on pfihapäev
keskmine seemnesaak on 1000 kg ha-lt.
abistamistoimkondade käsutusse,
ametlikes postiasutußis, ei ole lubatav. Nii jutada pooli vabatahtliku kokkuleppe saa
Arvesse
võttes
maguna
kõrget
õlitoodan
1.
mai
1944.a. on pühapäev. Töid, mida
kuna ülejäänud osa läheb peaabistamis
nähtuste ilmumisel tuleb sellest vutamiseks. Rendikaitse küsimuste ja vaid nende tähtsuse
gu võimet ja selle kasutamisvõimalusi toit suguste
tõttu üldsuse suhtes või
toimkonnale.
teatada politseile, hindadeasutustele või luste suhtes mis tekivad põllumajanduslike tehnilisi! või sõjamajanduslikel
lusmajanduses, tuleks asuda selle kultuur ametpostile.
põhjusil ei
maatükkide rendilepinguist, on rendiametid saa katkestada, tuleb jätkata kui
Summade ülekandmine peatoimkon- taime kasvatamisele ja teostada tänavu sel
käitise
ainupädevad.
Koha
järgi
on
pädev
see
ren
1.
mail
heisatakse
lipud
lale annab võimaluse abistamistegevu- le külvi.
juhataja annab vastava korralduse.
diamet,
kelle
piirkonnas
rendimaatükk
aset
Saksa asutused hõiskavad 1. mail saksa seb tervelt või saaremas osas. Renidameti
Mullastikust eelistab magan
Vastavate määruste põhjal tuleb l.mai
se tõhustamiseks mingil erakorralisel
teenistusllpu
või
haakristi
lipu.
Omamaised
põhjalisi
tuulevarjulisi
kasvujõus
olevaid
eest
tasuda töötasu ka siis, kui sel päeval
otsused
on
seadusjõulised,
kusjuures
menet
* juhtumil, mil kohapealsel toimkonnal keskmise raskusega muldi. Sobivad ka tei asutused hõiskavad saksa ja eesti lipu. Ela
ei tööta ta. Juhul aga, kui 1. mail tuleb töö
lus
on
maksuvaba.
olemasolevatest tagavaradest ei piisa sed kelturmuilad, millised olgu kästi ette nikkonda katsutakse samuti üles lippe heis
tada, tuleb lisaks töötasule maksta veel
100% lisatasu.
kõigi vajaduste rahuldamiseks. Sel ju* valmistatud, peeneteralised, umbrohupuhtad katna.
Töökohuslaste tööiemääramiseks moodus
tatakse valdades alatised tööjöukorraldamise

Uute helitööde autorid

Eesti lendurid Narva rindel
Narva vOitlusraumls, kes praega viha nud täistabamuse laskemoona autole.
selt võideldakse meie kodumaa kaitseks Kahjuks pole aega nautidä huvitavat tu
ja kaha on koondunud Eesti parimad pajad,
et meie piiridest eemale hoida põlist idavaen levärki. Surun sõrme päästikule ja leek
last, võitiev&d ka meie lendurid. Öõ-öö kõr kuulide vihm kuulipildujast peab täien
val annavad meie õhakotkad oma parima, dama pommide poolt tehtud tööd.
et tuua kergendust maa peal võitlevaile
Lennuk kruvib nüüd aeglaselt kõr
kaaslasile. Ühest sellisest ÕOlähinglennust
gemale
ja leegitsev auto jääb maha
j «tõstab Uks eesti pardalaskureid järgmist:
Päike on parajasti loojumas ja hei maanteele. Kuid vaenlanegi ei maga.
dab oma viimaseid kuldseid kiiri üle Järsku algab meie ümber kuratlik kuu
lennuvälja punetava lumevaiba. Esime lidetants. Neljast torust sülitab bolshe
sed kahvatud tähed säravad juba taeva vike õhutõrje meie poole oma värvilisi
lillakasroosal taustal. Öö murrab sisse. mürske. Ilus, kuid kardetav vaatepilt.
Varsti ilmub taevasse täiskuu naeratav Osavate pöörangutega püüab lendur
pale ja algab meie lendurite igaöine pääseda sellest põrgulikust tulest, kuid
rnsikasuurused tulekerad lendavad möö
võitlustega vus.
Meeskonnad kogunevad komando da meie vahetust lähedusest. Nüüd su
punkti. Suure kaardilaua ümber seisvaile rub lendur masina- uuesti sööstlendu.
lpndureile annab staabiohvitser viimaseid Tõrjetuli jääb natuke kaugemale, kuid
seletusi ilmastiku, rindejoone ja ülesan sekund hiljem oleme uuesti tulerahe
nete kohta. Siis määratakse meeskonda keskel. Alles siis, kui lennuk peagu
dele kindlaks nende täpsed lahingüles puudutab puudelatvu, ei näe bolshevi
anded ja kohe seejäreie asume lennuki kud enam lasta ja me võime jälle
te juure. Veel viimane kontrolliv pilk kergendatult hingata.
Nüüd kasutab lendur lähedalelevat
pommidele, siis ronime masinasse. Mo
suurt
sood, et saavutada jälle vajalik
torist kinnitab lenduri langevarjurihmad
ja käivitab mootori. Kinnitan ka oma kõrgus rindejoone ületamiseks. Tagasi
langevarju, laen kuulipilduja, ja oleme lend lähebki takistusteta ja mõne aja
gi stardivalmis. Vahepeal on lennuväl pärast paistavad jäile sõbralikud kodu
jal süüdatud stardituled. Mootorite mü lennuvälja tuled. Maandume. Masin rul
rin lõhestab üksiku välilennuvälja öövai leeritakse kõrvale ja pommimehed hak
kust, kui lennukid üksteise järel asuvad kavad kinnitama uusi pomme. Järgneb
starti. Rulleeriuud stardijoonele, annab ettekanne staabiohvitserile ülesande
starter märku, et võime tõusta. Sekun täitmise kohta. Möödub paar minutit
soojas toas, et kiirelt suitsetada üks si
did hiljem hõljumegi juba õhus.
Lendur võtab kursi itta lendame garett, ja [siis asume jälle starti, sest
rinde suunas. Aeglaselt kruvib lennuk peab kasutama pimedust ning soodsat
kõrgemale, et saavutada rindejoone üle ilmastikku, et vaenlast võimalikult
tamiseks vajalik kõrgus. Ikka väikse palju kahjustada ja aidata oma maa
maks muutuvad kodumaa metsssalnd pealseid võitluskaaslast
L. Järver
ja talud tunduvad nnkumajakestena. Obk
muutub järjest külmemaks, nii et olen
Järvamaa Ühispank pidas
sunnitud kasukakraed kergitama ja sal
li ksbendama.
peakoosoleku
Nüüd läheneme rindele. Meie all metsa
23. aprillil toimus Paides Järva maa Ühis
des, soodes ja rabades võideldakse elu
peakoosolek, mida juhatas O. L a u b e.
ja surma peale, et päästa väikest Eestit panga
Ettekantud aruannetest nähtus, et Ühis
ähvardava kommunismi käest. Mitme pank
on 1943 a. töötanud rahuldavalt, katt
värvilised raketid, valgustuskuulid ja es kõik enamlasteaegsed kahjud] ja jätnud
kahurite sähvatused annavad sellest tun isegi väikese kasumi 213,95 rmk. Panga
on läinud aastal tõusnud 406.599,91
nistust. Ilus vaatemäng, kui selle taga äriseis
rmk le 342.563,91 rmk. vasta 194 2p.
ei seisaks surm ja kogu meie rahva Hoiused ja laenud on tõusnud samuti tun
saatus. Kusagil laseb heitja ja ta mürs duvalt. Üldine panga käive oli 1943. a.
kude lõhkemisel on isegi õhust vaada 5.532.364,53 rmk. Praegu on pangal 900
liiget. Eaitatud aruanded ja 1944 a. eelarve
tuna kohutav efekt.
19.000 rmk. suuruses kinnitati ühelhäälel.
üle maa peal keeva võitluse ja musta
Panga juhatusest vanuse järele välja
lindina paistva Narva jõe jõuame mää langenud Karl Sikk valiti tagasi. Sellega
ratud märgi kohale. Siiani on kõik läinud kuuluvad praegu pangajohatusse K. Sikk,
Malmre ja G. Adamsou. Panga nõukogust
õnnelikult Piloot, vana kogenud võitlus J.vanuse
järele väljalangenud F. Asper,
lendur, kes on sooritanud kaugelt ttle H. Meikop ja dr. P. Naaris valiti tagasi.
saja öise lahinglennu, vaatab uurivalt Nõukogu liikme kandidaatideks valiti O.
alla sügavusse. Seal, mööda looklevat Sitnson Paidest ja A. Tuur Annast. Revisjo
maanteed, kus liiguvad bolshevike järele nikomisjon moodustati kolmeliikmeline ja
sellesse valiti F. Tammik, H, Rünne ja
veoautod, peavad lõhkema meie pom E. Leithammel, kandidaatideks Hiiop ja
O. Laube.
mid.
Tähtsamaks peakoosoleku otsuseks oli,
Vaenlase õhutõrje petmiseks läheneme
märgile lauglennus. Siis surub lendur et paoga liikmed täiendaks oma osamaksu
30 rm.-ni. Endine osamaks oli 30 Ekr.,
otsustavalt masina nina alla ja me söös sid
mis kursi ümberarvestusel muutus 3,75 rmk.
tame pimedasse sügavikku, kus jaani Nii tuleks kõikidel liikmetel tasuda vahe
ussikestena paistavad bolshevike autode 20,25 rmk. Osamaksu täiendusraha tasumise
summutatud tuled. Ikka lähemale söös tähtpäevaks määrati järgmine peakoosolek,
tab teraslind oma ohvrile. Nüüd võtab s. o. üks aasta hiljem.
lendur masina sööstlennust välja, olles
Saaremaa randades algas
enne seda vabastanud pommid. Pine
kalapüük
valt, kuulipilduja laskevalmis, jälgin
maanteed. Seal lõhkevadki pommid!
Saaremaa rannikul Tori lahes on tehtud
Üks . . käks . . . Hurra 1 Kohutav tu juba esimesi katseid kevadise kalapüügiga.
käib Põduste jões kalapüük ääremõr
lesammas kerkib vastu öist taevast, Samuti
dadega. Mujalgi Saaremaa randades tehakse
millele järgneb veel rida väiksemaid viimaseid ettevalmistusi peatselt algavaks
lõhkemist ja välgatusi. Oleme saavuta- kalapüügihooajaks.

vastuvõtul Kindralkomissari

Atlandi ääres seisvad saksa väed valmistavad pideva harjutamisega end ette igaks
juhuks. Kuulipildurite ülesandeks on siin hoolitseda kamraadide katte tule eest, kes
jooksusammul läbivad kitsast tänavat miinide vahel. (PK.-sõjak. Speck. Wb.)
Suvinisu vajab varast külvi
Kuigi meil kasvatatakse meie kasvutiu
gimusile vastava kasvuaja pikkusega suvi»
nisusorie, siiski on suvinisul kasvuaeg nii
pikk, et ta korralikuks küpsemiseks vajab
võimalikult varast külvi. Kuidas külviaeg

ll—ll.—lB. mail, 111 18. 25. mail.
IV.—25. mail l.jnunil ja V—l.—B. juunil.
Külviajad: I II 111 IV V
Terasaak kg/ha 2381 2224 1725 1122 605
1000-terakaal g 34 34 31 80 26
suvinisu saaki suuruselt ja mihuaelt mõjutab, Hektoiiitrikaalkg 79 78 78 77 74
seda näitavad iseseisvuse ajal meie maal Kesta % , 12,9 13.3 13,5 13,5 14,1
korraldatud rohked külviajakatsed meie Varakult, mai algul külvatud suvinisu andis
katseasutistes.
2381 kg, kuusega hiljem, juuni algul külva
Jõgeva Sordika s v a n d u s korral tud nisu andis ainult 605 kg teri ha-lt, kus

juures
Möödunud pühapäeval toimus Eesti
Draamateatris Tallinna Ringhäälingu
korraldusel 7. avalik sümfooniakontsert,
mille kavas tuli esiettekandele hiljuti
auhinnatud neljast sümfoonilisest teosest
kaks.
Peale kontserdi Draamateatris ylid
auhinnatud tööde autorid prof. Kapp,
prof. Eller, prof. Aavik ja Ed. Tubin
ning kontserdijuhataja Olav Roots ja
solist Carmen Prii-Berendsen Kindral
komissar SA-Obergruppenführer Litz
manni külalised Kadrioru lossis.
Oma sõnavõtus tervitas kindralko
missar külalisi ja rõhutas rahvaid ühen
davat tähtsust muusikas, mis ka käes
olevas sõjas oma mõju avaldab. Tahte
tegevus ja südame kindlus otsustavad
sõja. Ka muusika kinnitab südameid.
Kunst teenib rahvast. Ära tundes seda
tõsiasja on kohalviibivad eesti muusi
kaelu juhtivad isikud täitnud oma ko
hust ja väärinud tänu samuti nagu
orkestriknnstnikudki. Vaatamata kõigi
le raskusile, mida sõda toob Tallinna
muusikaelule, peab ja jääb kunst Ees
tis edasi õitsema.
Pärast lõunasööki veetsid kindral
komissar ja ta abikaasa veel mõned
tunnid elavas vestluses oma külalistega.

Leitud mürsk surmas
talumehe
Tartumaal Mäksa vallas elunev ta
das seesugused katsed 1932—1935.a. ja neiie juures tsrasaak langes külviaja hilinemisega lunik Oskar Roiu oli leidnud lõhkema
lisaks veel katsed 1943. a., kus taheti hin järjekindlalt. Samuti lauges saagil 1000-tera ta mürsu ja tõi selle sepikotta lahti
nata ka ülivarase külviaja saaki. Nelja kat ja hektoli trikaal ja tõusis kesta sisaldus. võtmiseks. Mürsk plahvatas ja 0. Roiu
seaasta keskmised saagiandmed toume all Tähendab, saak langes ka mihuselt. Jõgeva
järgnevalt. Külviaegueli viis. I—4.—11. mail, 1943. a. katsetulemused olid samasugused: sai silmapilkselt surma. O. Roiu oli
35 a. vana ja teda jäi leinama kolm
Külviaeg: 21.04. 28.04. 5.05. 12.05. 19.05. 26.05. 2 06.
alaealist last.
Terasaak kg 2558 2362 2138 1883 1738 1312 1084
1000-terakaal g 40 41 41 37 36 29 28
Hektoliitrikaal kg 89 80 80 79 78 79 77
AMETLIKUD TEATED
Ka silu on järjekindel saagi ja selle mihuse langus külviaja hilinemi
\ sega.

Põllumajand. Katseinstituu

varasel „ 885 „ ja
Peetri Tarvitajateühingu korraline pea
harilikul „ 704 „
Ülikooli Raadi Katse iustituu koosolek peetakse pühapäeval 30. aprillil
visega (aprilli viimasel 10 päeval), varast
(mai esimesel kümnel päeval ja harilikku dt s langes külvi hilinemisega Kitshener 1944 a. algusega kell 13 Peetri Rahvamaja
millest palutakse kõiki liikmeid
külviaega mai teisel poolel). Suvinisu saak nisul 8 katseaasta keskmiselt ha-saak ka ruumes,
oli 5. katseaasta keskmiselt ha-lt:
järjest ja saagil oli tera kergem, nagu näi- osavõtta.
Päevakord:
I tavad järgnevad arvud ;
üllvarasel külvil 1223 kg
1. Koosoleku rakendamine.
Külviaeg: 7. mail 14. mail 21. mail 23. mail
2. 1943. a. Aruande kinnitamine ja puh
Terasaak kg 1801 1534 1174 929
takasu jaotus.
3. 1944 a. eelarve.
10Q0-terakaal g 32 31 30 28
4. Valimised põhikirja järgi.
Niihästi Põhja- kai ka LSnna-Eestis kaue Sellepärast püüdku iga põllumees suvinisu
Märkus: Kui määratud ajaks tarvilik
mat aega korraldatud külviajakatsed räägi külida võimalikult vara.
—iii arv liikmeid kokka ei tule peetakse
vad kõik suvinisu varase külviaja kasuks.
teistkordne koosolek 1 tund hiljem kok
kutulnud liikmete arvule vaatamata.
Juhatus.
Auhinnati uutele sõdurilauludele viise

dia Kuusikul kasutati ülivarast kül

loonud heliloojaid
Rahvakasvatuse Peavalitsuse poolt korral
dati mõne aja eest võistlus uote sõdurilaulude

saamiseks niihästi tekstilises, kui ka viisilt
ses osas. Paari kuu eest toimunud teksti
võistlus andis 500 saadetud tekstist ligi 30
teksti, milledele viiside saamiseks kuulu
tati välja võistlus, kusjuures viiele heliloo
jale andi töõ teliimiskorras.
Võistlus mõnedele tekstidele kirjutatud
viiside suhtes oli väga pinev, kuna viise
oli kokku tulnud õige palju. Võistluse
kõrget taset näitab ka asjaolu, et sellest
võttis osa terve rida meie tuntud heliloojaid.

Võistlusele oli saadetud 170 viisi valitud
tekstide peale, kuna väljaspool t tulnud
tekstide pääle oli sisse tulnud ligi 50 viisi.
Esimese hulgast valis žürii välja 15 laulu,
kuna teiste hulgast saadi 7 laulu. Nõnda
andis võistlus kokka 22 uat sõdurilaulu,
neist 16 rivi- ja 6 jõudelaulu.
Žürii, mille koosseisu kuulus Rahvakasva
tuse Peavalitsuse esindajana prof. J. Vaks,
Lauljate Liidu esindajana muusikateadlane
Ed. Visnapuu ja Kindralinspektuuri esinda
jana helikunstnik V. Mändvere, on nüüd
määranud auhinnad võistlusel välja valitud

E. Võrk „Kodnmaa eest", V. itaimann „Ko
duraaa eest", V. Kapp laul",
J. Aavik „Kui koidutules", V. Reimann ~Kui
koidutules", R. Päts „Eesti sõjamehe laul",
J. Aavik „Vöidulaul » R. Päts „Sõdu
rilaul" A. Kiiss ..Pääliku hüüd", R. Päts
«Võitluslaul", J. Hivask „Meie Mihkel", V.
Reimann „Punastab", R. Päts „Kaiamehe
mõrsja" ja A. Vedro „Sangarite laul."
Varemalt ilmunud ja autori poolt sõduri
lauludeks seatud laulude east määrati au
hinnad R. Pätsile järgmiste laulude eest:
„Poiste laul", „Mede poiste marsilaul",
«Merimeeste laul", «Lepalind", .Ringilaul*,
«Kalevipoja sõjasõit* ja «Sõjalaste laul".
Pääle selle määrati V. Oxfordile ergutus
auhind võistlusele saadetud sõdurilaulu
«Jää vabaks" eest, kuna mainitud laul on

aastate jooksul muutunud eesti väeüksustes
üheks lauldavamaks lauluks.
Kuna käesolevale võistlusele esitatud lau

lude hulgas žürii ei leidnud sobivaid viise 7
väljavalitud tekstile, nimelt: E. PillikseSõda
laste laul", E. Uibo „Mehiaed mehed", L.
Varasem kaera külv tõstab saaki ja
Oja „Võta kätte relv", K. E. Sööt „Veel
pole kadund kõik", Fr. Kuhlbars „Kaugel",
parandab selle väärtust
tööde eest.
K. Merilaas „Avaiani" ja K. E. Sööt „Möldri
Sõdurilaulude võistlusel välja valitud Mikk", siis otsustati and» nende laulude
Kaera saak on meil kõikunud 1000 kg meie katseasutused on kaera külviaja küsi
lauludele komponeeritud viiside eest mää viiside loomiseks tõötellimised mitmele
ümber hektarilt. Ta võiks ella märksa kõr must. katselisel teel selgitanud.
rati
auhinnad järgmistele helikunstnikele meie nimekale heliloojale.
Ülikooli Taimekasvatuse Kat
gem, kui kaer külvataks varemalt. Varasem
külv ei tõstaks üksinda saaki, vaid saak sejaamas Raadil on Knldvihma-kaera
eaaks ka väärtuselt märksa parem. Põllu ha-saagid 15. katseaasta keskmeelt külvi
Linaseemet tuli kokku loodetust rohkem
mehed on seda isegi tähele pannud. Kõik aegade järgi kujunenud järgmiselt:
Külviajad: 7. mail 14. mail 21. mai! 28. mail 4. juunil 11. 6. 18. 6
KQlvikava täitmine linaseemne osas on kõikjal kindlustatud
Ha-saagid kg 2518 2876 2108 1819 1488 1019 677
Linaseemne kokkuost käesoleval hoo K/K. Estonia kokkuostupunktidest ja
Kaasiku põiiumajand. Katselnsti
harilikul „ 1566 „
ajal
on kokkuostu teostava kaub.-kesk kohalikest majandusühinguist.
tuut on kasutanud ka ülivarast kül
Jõgeva Lordi kasvandus on
Kindralkomissari teadaande kohaselt
iihisuse
Estonia andmetel olnud edukas.
vi a e g a, mis on teostatud siis, kui maapind viimaste! aastatel Jõgeval ja oma San
on vaevalt kandnud hobust ja harimisriistu. gaste ning Kehra aretus laamades Kokkuostuks määratud norm on koguni on linaseemne müügipreemiad 1944. a.
See on oinad aprillikuu 20.—30. päevade ka korraldanud kaera küiviajakataeid. 1943. tunduvalt ületatud.
saagi kohta määratud kindlaks sama
vahel. Hlivarasele külvile oa järgnenud aastal tah ia ta kasutada ka ülivarast kül
suguselt hagu see oli seni. Seega saa
Kokkuostu
edukale
toimetulekule
Kuusikul varane külviaeg (2.—lo.mai , viaega, nagu Kuusikul, aga siingi jäi sellega
vahel) ja sellele meie harilik |.k a e rja hiljaks, sest varase kevade pärast langes ka aitas kaasa niihästi K-K Estonia tegut vad talupidajad ka edasi iga müüdud
külviaeg 15.—27. mai vahel. Ha-saagid ! vutseiud üiivarane aeg kokku selle aasta semine kui ka linaseemne eest müü 100 kg seemne eest 16 preemiapunkti,
teral on mitme katseaasta keskmiselt järg varase ehk koguni harilike külviajaga. jaile antavad soodsad preemiad. Kokku 1 kg söögiõli ja 1 liiter petrooleumi.
mised :
1943. aasta külviaja-kalsea kasutati Jõgeva ostetud seemne külvikõivuline osa on
Oliverasel külvil 2079 kg
Arukaeral 7 külvi aega. Saagid jn selle väärNarva linnavalitsuse annetus
puhastatud niihästi kodumaa kui ka
varasel „ 1937 „ja I
Itus kujunes Jõgeval järgmiselt:
Haapsalu
eesti sõjaväehaiglale
Riia puhastusßisseseadetes.
» Külviajad Terasaak Põhusaak 1000-tera- Hektol. k. Sõkla
Narva
linna
valitsusest saadus Haapsalu
kg ha kv/ha kaal g kg %
Lina külviseemnega varustatakse ta eesti sõjaväehaiglale
suurem saadetis pesu
21. aprillil 3221 41,3 35 59 25
lupidajaid, kel endal seemet kavakoha riiet, millest lähemate päevade jooksul (oo
28. aprillil 2820 38,6 84 56 26
seks linakülvi teostamiseks ei jätku.
detakse valmistada umbes 200 paari meeste
5. mail 2660 40,9 33 54 28
Esmajoones rahuldatakse linakülvi pesu. Õmblustöödele asuvad kõik Haapsalu
12. mail 2400 39,2 33 51 29
sega neid talupidajaid, kes lina kasvu linnas elutsevad õmblejad, kuna meesrätse
19. mail 1818 33.2 31 49 33
on jnba alustanud pesuesemete välja
26. mail 1122 28,8 25 45 36
pinda möödunud aastaga võrreldes ka pad
lõikamisega.
2. jaanil 618 26,8 23 46 37
vatsevad suurendada või kel linasaak
õmblustööd viiakse läbi töövõtja poolt
Nii on siis kaera saak kül
külvi 35 grammilt langenud hilisemal 23 sel määral ikaldus, et endal külvikõi kodus, kusjuures kõik vajalik juurekuulov
viaja hilinemisega järjest
materjal antakse haigla poolt. Töö püütakse
grammile, hektoliitri kaal 59 kilogrammilt vuline linaseeme puudub.
langenud ni ih fis tl Põh j a-Eeati 46 kg ja keptaprotsent on varasema külvi
läbi viia kiires korras, sest meestepeaust ou
Igal juhul on lina külviseemet va haiglal
rühkmullal Kuusikul kai ka
teatavasti väga auur puudus.
25-elt tõusnud hilisemal 37-le.
rutud
sel
määral,
et
igal
talupidajal
on
LOnaa-Eestia liiv-aavimullal Raa
Eriti vajab esiletõstmist Narva linnava
Sama lugu on ka Jõgeval 1943. a. lipn
dil ja Jõgeval, Seda mitte üksinda siin kaere Dr. Eisenschroidti külvisja-katsega. võimalik temale määratud külvikava litsuse heldekäeline annetus, mis aitab haigla
toodud katsete andmeil, vaid peaaegu alati. Terasaak lauges 2870 kg-lt 850 kg-le, 1000 osa seemne poolest täita.
iile suurest pesupuudusest ja kergendab
meie haavatud rindemeeste olukorda para
Ja see langus on suur. Varase külvifkorral ter kaal langes 32 g-llt 23 g-ile, hebtoliitri
Ümmarguselt pool külviks ettenähtud nemine}.
juurdub ja võrsub kaer paremini, hiljem kül kaal langes 52 kg-11137 kg-le ja kestaprotsent
linaseemnest on juba antud K/K Esto
vatud kaer jääb ka rooste kätte, mis oma tõusis 26-lt 33-le.
kord saaki kahjustab.
Kus võimalik, uimelt rõhk- ja liivmulda nia käsutusse, kes selle ka maakonda Võhmata vallas, Liudsaln k. Roobu talas
Hilisema külvi korral ei lange del tuleb ennem kasutada ülivarast, kui hi
Aroold TQrk'i jauras (telef. J.-Jaani 23-b)
üksi tera- ja põhusaak, vaid saak lan tist küiviaega. Mujal aga külida võimali de ja valdade vahel ära on jaotanud. oa Tori sugatäkud 1944. a. PAARITAMI
LinaküJvise väljaandmine toimub SEKS: „Uhke4< ar. 573 TA Ikl ja „Taga'
geb ka väärtuselt. Nii ouJõgeva kat kult vara.
seandmeil saagis 1000 ter&kaal varasema
-M
vallavalitsuste vastavate tõendite põhjal nr. 1706 TB UI kl.

TEADAANNE
Teatan, et kõik 1904—1923. a. sündinud

meeskodanikud, kes olid määratud kaitsetes

uistuskomisjoni poolt uuele arstlikule järel
vaatusele 1. mail 1944. a. samuti need, keüede

ajapikendus lõpeb 1. mail 1944. on kohus
tatud ilmuma Paide Kaitseväeringkonna
Staapi, Paide Tallinna t. 4 2. mail 1 944.
a. k. 09.00.

Paide Kaitseväeringkonna
Ülem.

KOLMAS JUHEND
endiste hoiuste väljamaksmise kohta 1. nev.

1943 avaldatud teadaande rakendamiseks.
Endiste hoiuste väljamaksmise kohta 1. nov.
1943 avaldatud teadaande kohaselt tuli esita

da nõudeid endiste hoiuste väljamaksmiseks
kuni 1. aprillini 1944. Käesoleva juhendiga
pikendatakse see tähtaeg kahe kuu võrra,
st kuni 1. juunini 1944.
Tallinnas, 20. aprillil 1944.a.
Ülesandel
Kiud raiks missad

Lutse

Varalahkunud

ELSA THALFELDTi
mälestab

perekond Zeigerid.

Surma läbi lahkunud töSkohusiast
ÜLO ENDEL ÕISPUU'd
sünd. 2. 6. 1924
surn. 13. 4. 1944

mälestavad leinas

vanemad, tädi ja sugulased.
Ostetakse TALU, soovitav koos elus- ja elu
ta iuventaariga, asukohaga linna ehk raud
teejaama lähedal. Teatada Tailiu, Kristiine
tän. 14a—3. E. Tasmnth.
Soovin TÖÖHOBUST võtta sõöreale. Teatada
Väätsa v. Roovere pk. A. Rauala.
Kes annaks MESILASTELE SUHKRUT (võib
ka üksikud kg. olla), saab vastu mett. Tea

tada Väätsa pag. pk. 3.

MEES-MAJAHOIDJAT vajab Järva Maahaig
ia, vajalik aiatöö tundmine. Isiklik ilmumi
ne soovitav. Tööle palkamine Paide Töö
ameti kaudu.

Järva Maahaigla juhataja.
Vahetan 2 a sälu TÖÖHOBUSE vastu. Tea
tada Ed. Teegelman, Poaka as. Kirna.
Vaiatakse taluase MEES- ja NAI3TÖÖJÕU
DU, soovitav abielupaar. Lehmapidaraine
võimalik. Töölevõtmine Paide Tööameti
kaudu.

