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1. mai töötajate aupäev lin

Edela pool Kovelit murti vaenlase

nas ja maal
sügavastiliigestatud positsioonidesse
Dnestri alamjooksul püüdis vaenlane asjatult laiendada oma sillapäid
FBhrerl peakorterist, 28. aprillil. Sõja
jOudude ülemjuhatus teatab:
Sevastopoli mornis varisesid bolshevik
fcude kohalikud rünnakud meie käigi rel
vade koondatud tules kokku. Allohvitser
Wlnter ühes gt enaderiderflgemendis hüvi
tas 23. ja 24. aprillil 18, allohvitser Reder
tlbes soomuskflttide üksuses 16 vaenlase
tanki.
Dnjestri alamjooksul püüdis vaenlane
kogu päeva jooksul asjatult laiendada oma
sillapäid.
Põhja pool Jassöt aeti tegevate vaen
lase jõudude uued läbimurrukatsed visades
võitlustes nurja.
Edela paol Korelit murdsid armee ja
relra-SS üksused, õhujõudude poolt välja
paistvalt toetatuna, sisse sügavasti liiges
tatud vaenlase positsioonidesse ja tõrjusid
bolshevlkud Turja-lõigus tagasi.
Rasked võitluslennuklteüksused ründa
sid möödunud ööl nõukogude järelveoflhen
dust Sarnõ ruumis.
Ülal põhjas tõrjuti hulk tugevast kahuri
tulest ettevalmistatud vaenlase rünnakuid
tagasi kõrgete kaotustega nõukogudele.
26. aprillil teatatud vaenlase lennukite
rünnaku puhul ühele saksa konvoile Bodö
juures on sõjalaevastiku üksuste poolt alla
tulistatud lennukite arv tõusud 3lt 11-le.
Itaaliast teatatakse elavast omapoolsest
ISSgiflksuste tegevusest. Hulk vaenlase

rünnakuid purustati.
Aadria meres puhastati Kõrvula saar
taas kommunistlikkudest jõukudest.
Saksa kiirpaatide rühmad korvetikapten
Kingi ja kapten leitnant von Mirbachi jah
timisel uputasid 28. aprilli hommikutundi
del Inglise lõunarannikul ühest hüvitajate
ja arvukate väikevõitluslaevade poolt tu
gevasti kaitstud briti konvoist 3 laeva kok
ku 9.100 brt ja torpedeerisid veel fibt
200 brt laeva, millise uppumisega tuleb
arvestada. Vihase võitluse jooksul torpe
deerlti veel iht hävitajat, millise vajumist
ei saadud algava tõrje tõtta enam jälgida,
kuigi sellega võib kindlasti arvestada. Meie
üksused pöördusid vigastamatult ja ilma

Fiihrer tänab loendamatute
süanipäevaõnnitiuste eest
Führeri peakorterist, 27. april
lil. Fiihrer teatab:
„Minu 55. sünnipäeva puhu! saabus mul
le nii palju häid soove, et mul on võimatu
igal üksikut juhul Isiklikult tänada.
Paiua seepärast sel teel kõiki neid, kes
läkitasid mulle sünnipäevaõnnitlusi, vastu
võtta minu südamliketa at tänu.

Vastupidiselt 1. maile nn. demo
kraatlikkudes maades ja Nõukogude
Liidus, kus ta endast kujutab juutluse
maailmarevolutsiooniplaanide ülistamist
ja taotleb eranditult klassivõitluse sih
te, on 1. mai meil linna ja maa tööta
jate aupäevaks, ajuga ja kätega tööta
jate ühiseks demonstratsiooniks loova
töö auks, mis seisab kodumaa ja rah
va teenistuses, töö, mis on kantud
vastutusest üldsuse ees ja mida ei
mõjusta üksiku saagihirau.
Kas on õige, nii võidakse küsida,
pühitseda 1. maid käesoleval raskel
sõjaajal? Võime vastata sellele üksnes
jaatavalt, sest me ei pea suuri ega
ülemeelikuid pidustusi, vaid pühitseme
seda päeva kõigi töötajate aupäevana,
mille nad on raskete töökuude järele
kuhjaga ära teeninud. Pühitseme seda
mõtiskluse ja uue energia kogumise
tulevaseks panuseks võitluse lõpliku
otsuse pärast.
Samuti nagu kõigi euroopa rahvaste
sõdurid, kes usus ühisesse euroopalikku
tulevikku kunagi saabuvasse rahulikku
ülesehitamistöösse ja sellega seotud
meie laste õnnesse ohverdavad võitlu
ses meie vaenlaste juudi-bolshevikkude
ning juudi-kapitalistlikkude maailma
valitsemisisude' vasta oma verd ja elu
gi, nii moodustavad ka kõigi nende
euroopa rahvaste töötajad igast elukut
sest ja seisusest, talupojad adra taga,
töölised masinate juures ja loojad vai
mu- ning kultuuripõllul kindla ühi
se rinde. Selline ühismeel kujutab en
dast teguri, mis on võitmatu.
Kuna Inglismaal ja Põhja-Ameerika
Ühendriikides pidevalt kasvab tööliste
mure oma tuleviku pärast, hirm mas
silise tööpuuduse ees, William Green
USA ühe suurima ametiühingu esimees,
väljendas seda kartust alles hiljuti ja
ka Churchillil tuli oma viimases raa
diokõnes paratamatult puudutada seda
probleemi —, kuna Nõukogude Liidus
kurnatakse proletariseerunud masse
ennekuulmatu künismiga, sundides neid
orjama kuni nõrkemiseni, ilma et neil
toeks vähimatki väljavaadet tulevikuks
eavad võitluses ühinenud liitunud eu-.

roopa rahvaste töölised, miile heaks
nad töötavad. Nad töötavad uue Euroo
pa, uue sotsiaalse korra ja rahvaste
rahuliku kooselu, kultuuri ja inimkon
na õnne heaks.
Neil vähestel sotsiaalse ülesehituse
aastatel, mis langesid Führerile osaks,
enne kui oma kurnapoliitikat ohustatu
na tundvad juutidele kuulekad valitsu
sed tegid talle sõja pealesurumisega
selle loova ülesehituse jätkamise või
matuks, osutas Führer siiski teed, mil
lel töötav inimene võib vastu sammu
da õnnelikule tulevikule. Führer tõen
das seda mitte suurte lubadustega,
vaid tegudega: igasuguse tööpuuduse
kõrvaldamine, õiglased palgad, õiglased
hinnad, eeskujulik sotsiaalne kerd, töö
tajate liitumine ühiste töösaavutuste
poole püüdvaks pereks, millega alles
võimaldusid rahuaegsed suursaavutused,
millega taoti aga ka vahedad relvad
praeguseks võitluseks, edasi perekonna
kaitse, kutseoskuse süvendamine, hoo
litsemine töötajate vabaaja veetmise
eest, iga töötaja meelelahutuse ja rõõ
mu eest hoolitsemine, siis uudisasun
dused, stabiilse vääringu loomine ja
sellega töötajate vaevaga hangitud
säästsummade kindlustamine juba
nende väheste märksõnade abil on
võimalik aimata selle sotsiaalse reformi
suurust, mis on seatud järeltegemis
väärseks eeskujuks kõigile
kes on end vabastanud kurnavatest
juudi parasiitidest.
Tahame 1. mai puhul uuesti elusta
da seda teadmist meie võitluse mõttest
ja ammutada sellest jõudu. Tahame
end seejuures vastastikku julgustugev
dada teadvuses, et nüüd tuleb otsusta
va löppvõitluse eel igal üksikul veel
kord kogu oma jõud kokku võtta, loo
vutades oma viimase ja suunates enda
pilgu sellele, mis seisab särava sihina
eel: Euroopa ühtlusele, tema sotsiaalse
le, majanduslikule ja kultuurilisele va
badusele, kontinendi rahvaste töötava
inimese kindlustatud tulevikule ühe
sõnaga võidule! Ja oma väikese ning
armastatud rahva helgele ja vabale tu
levikule.

Adolf Hitler"
Marssal Petatn Pariisis
Mess anglo-ameerika õhugangs
terite ohvrite mälestuseks
inirnkaotustetaoma toetuspunktidesse tagasi.
Pariisist,
27 4. (DNB). Riigipea mars
Vallutatud läänealade kohal hävitati sal Ps taia saabas
Vicbyst talles Pariisi, et
eile 21 vaenlase lennukit.
Notre Dame katedraalis osa võtta pidulikust
Briti pommilennukiteüksused teostasid messist viimaste anglo ameeriklaste terrori õõsel terrorirflnnakoid asulatele LSäoe- ja rünnaknte ohvrite auks.
Edela-Saksamaal, eriti Friedrichshsfenl lin
Katedraali ette oli rivistatud vabariiklik
nale. Elamukvartaaltdes tekkis kahjustusi kaardivägi, kiuta katedraalis eadas ootasid
ja elanikkonnal oli kaotust.
marssali kardinal Sabard ja valitsusjuht
Õhutõrjejõud hüvitasid seejuures 47 nel Laval oma kabineti eesotsas. Saksa suur
jamoatorlist terroripoaimilenniikit.
saadik ell esitatud saadik von Bergeni ja
Kiired saksa vöitluslennukid ründasid marssal Petaini juures Vichys asuva erivo
möödunud ööl eesmärke Ida-luglismaal liniku, saadik von Renthe Finki läbi. Sa
rasked võitlusüksused laevade koondist ja muti oli kohal Suur-Pariisi komandant,
muid sõjalise tähtsusega eesmärke Inglise kindral leitnant von Beineburg-Lengsfeld.
edelaranniko piirkonnas hea eduga.
Bolšavikud mõrvasid 80-aastase
preestri
Bukarestist. 26. 4. (DNB). Nagu tea
tatakse, mõrvati Duhossarys kohalik preester
Ägedad võitlused Dnestri ääres
Theodosius Alexandru kohale jäänud kogu
duse liikmete silma ees jõledaimal kombel.
Enamlaste läbimurrukatsed aeti nurja. Ka JassÕ juures rändas
Et tema hukkamõistu põhjendada, süüdistasid
vaenlane tagajärjeta
NKVD agendid teda relvade peitmises kiri
kusse. Ettekäändeks kasutati väidet, et alta
Führerl peakorterist, 27. aprillil. Sõjajõu vaenlase kiirpaati, 2 neist sõjalaevastiku rist olevat leitud saksa püstoleid ja laske
dude ülemjuhatus teatab:
võitlusparvede poolt. 2 vaenlase lennukit moona. Peagu 80 aastast rauka sunniti endale
Sevastopoli ruumis teostasid nõukogud tulistati alla.
ise hauda kaevama ja lasti ta siis jahmatanud
ka eile ainult asjatuid kohalikke rünnakuid.
Mijeti saar Aadria meres puhastati ras elanikkude silme ees maha. Mõned kohalvii
Üks lahingulendariterühm major Franki kete võitluste järele kommunistlikkudest bijad, kes ei suutnud oma põlgust selle nur
jahtimisel hävitas ajavahemikus 12. 26. jõukudest.
jata teo puhui varjata, arreteeriti sealsamas
aprillini Krimmi kohal õhuvõitlustes 106
ja viidi minema. Nende saatus on teadmata.
Põhaameerika
ptmmilennukid
lendasid
vaenlase lennukit, hävitades veel 28 lennu
eile
päeval
Brannechveigl
ruumi
ja
loopi
kit maapinnal.
Film Vaass, Vepskiila ja
Dnestri alamjooksul jätkasid bolshevlkud sid juletud pilvekatte juures plaanitult
oma rünnakuid. Kõik läbimurrukatsed aeti alla pomme, mis tekitasid Ainult väheseid
Siivertsi sillapeade vailutanii
Vaatamata rasketele tõrjetingi
nurja kõrgete kaotustega vaenlasele. Neis kahjusid.
sest
mustele tulistati alla 8 vaenlase lennukit.
võitlustes lõid mõjuvalt kaasa õhujõud.
Möödunud ööl tungisid üksikud vaenlase len
Esmaspäevast
alates
linastub Tallinna
Põhja pool Jassöt alustasid nõukogud
Kesk ja Põhja-Saksa ruumi. Briti põrn kinodes „Heiios", „Skandia" ja „Victoria
tugevate jõududega rünnakut. Need' nurju nukid
sid saksa ja rumeenia vägede visa vastupa milennukid teostasid terrorirünnakuid asula Palace" nädalaringvaate SS-sõjakirja
, nn tõttu. Kohalikud siaäemurrud riivistati. tele Ruhri piirkonnas ja Edela- Saksamaal. saatja Romuald Dagiale vändatud film Vaa
Selles võitlusruumts osutas 25. aprillil üks Tekkis osaliselt tunduvaid kahjust, eelkõige si ja Vepßküla sillapeade vallutamise la
~Suur Saksamaa" nimelise soomusdiviisi Essenis ja Schweinfurthis. Elanikkonnal oli hinguist. Hästi, meeleoluliselt ja tehniliselt
kaotusi. Ofauvõitlusjõud hävitasid 41 nelja kordaläinnlt pakub R. Dagis'6 filmirepor
rünnakkahuriteüksus kolonel-leitnant Ded mootorlist
terroripommilennukit.
taazh katkeid neist võitlustest, mis viisid
densi juhtimisel erilist väljapaistvast.
Nettuno sillapeal viisid kohalikud oma Ööl vastu 26. aprilli põrkasid saksa tor eesti SS-grenaderide nimed mitmel korral
poolsed rünnakud rindeparandusteni. Vaen peedopaadid lääne pool Sankt Malo lahte Juhi Peakorteri teadaandeisse. Kodustel ja
lase vastulöögid ei and nad tagajärgi. Lõu ühele briti ristlejate ja hävitajate üksusele. tagalal on võimalus näha, millistes tingi
Andmeid küüditatud eestlaste kohta
narindelt teatatakse ainnit mõlemapoolset Raskes võitluses tekitati vaenlase üksustele mustes võideldi Vaasa, Vepsküla ja Siivert
raskeid vigastusi torpeedode ja kahuritaba si juures ja võideti.
löögi rühmade tegevast.
Ennastsalgava rakenduse ja tõõ eest la
25. aprilli ööl tekkis merepiirkonuas muste läbi. Uks meie torpeedopaat läks
ZEV avaldas nimestiku uute andmetega
hinguolukorras vääristati SS-nnterscharführer
põhja pool Elbat korduvaid raskeid võitlusi kaduma.
R.
Dagis't
II
klassi
Raudristi
annetamisega.
Rasked
saksa
vöitluslenmilriteüksosed
jät
meie kergete merevõiilusjõudude ja vaenla
Enamlaste poolt Nõukogude Liitu küüdi äraviidud ja hiljem Nõukogude Liidust pääs
se hävitajate, kiirpaatide ning jahipommi kasid möödannd ööl hea eduga rünnakuid
eestlaste kohta oli seni võrdlemisi vähe nud eestlaste kaudu.
lennukite vahel. Seejuures uputati kolm laevade koondistele Inglise lõunarannikul. NKVD terroriseerib rumeenlasi tatud
Niihästi Lõuna Eestist kui ka Tallinnast
teateid,
sest enamlaste küüsist pääsnud
- Lwo wist, 26. (BNB). Fioresti juures mobiliseeritud
ja kutsealused teadsid jutusta küüditatud eestlased viidi algul Starobelski
vangi langenud ponaarmaalase Kondrati da
peamiselt oma saatuskaaslastest.
jaama Ukrainas, kus jaotuspunktiks oli üks
Michaltschuki tunnistust mööda on tema
1. mai väärikas tähistamine
endisi kloostreid. Pärast neljapäevaüst peatust
Nüüd
on
ERÜ
äraviidute
otsimise
ja
taga
pioneerüksuse sõdurid saanud käsu maha
saadeti küüditatud edasi Põhja-Vene
sitoomise
osakond
ZEV
avaldanud
järjekord
lasta kõik tsiviilisikud, kes end nõukogude
kus nad pandi sundkorras metsatööle.
sed Nõukogude Liidus nähtute ja surnute maale,
Tunnustus 20-le eeskujulikule käitisele. Eesti Kutsekogudele lipp. Pidu vägede lähenemisel peitsid.
Laagri ja barakid pidid küüditatud ise enestele
nimestikud,
kus
ligi
pooled
on
Eestist
küü
Vangistatu
oli
4.
aprillil
Soraca
linnas
likud aktused ja tasuta teatri- ja kinoetendused ning kontserdid
ehitama. Eriti raskeis tingimusis viibisid
tunnistajaks, kuidas NKVD väeosad terrori ditatute nimed. Samuti on andmeid mitme Tallinnast
küüditatud. Tartu, Võru ja teistest
üle kogu maa
kümne
tuntud
sportlase
kohta.
seerisid rumeenia tsiviilelanikkonda. Kõik
Lõuna Eesti maakondadest küüditatud olid
Nõukogude Liidust surnud eestlaste uues laagrites koos. Raskete elutingimuste tõttu oli
Rahvusliku tööptiha, 1. mai, väärikaks konna kui ka kõigi töötajate ühist pingu elanikud, kellele langes kahtlus, ei nad on
tähistamiseks kor aidatakse eeloleval laupäe tust, head tahet ja laitmatut koostööd lai koos töötanud rumeenia võimudega, mõiste koondatud nimestikus on andmeid I'2o isiku surevus kohutavalt suur.
ja mõrvati elajalikul kombel. Tema kohta. Nähtute nimestik, järjekorras 14-nes,
Eriti ebainimlikult koheldi politseiamet
val, pühapäeval ja esmaspäeval Eesti Kut aldastel aladel, siis näitab käitiste tunnus ti surtna ees
mõrvati NKVD agentide poolt sisaldab 498 nime.
nikke, eestiaegseid vanglate juhtivaid teenis
-sekogude poolt ülemaalises ulatuses pidulik tamine, et meie töötajad ja nende juhtkond silmade
Küüditatute saatuse kohta on kogutud
kaks noort naist, kes olid töötanud masina
fee kokkutulekuid, kontserte, tasuta teatri on täitnud neile pandud lootused, mida kirjutajatena
andmeid esimestest allikatest, küüditatuma tujaid ja kohtunikke, kellest seetõttu paljud
kehalikus politseis.
surid juba teel Põhja-Uuraali piirkonda. Nii
ja kinoetendusi ning muld üritusi.
kindralkomissar möödunud aasta 1. mail
surid Tartu kriminaalkomissar Ado Ti 11 so o,
Laupäeva hommikupoolikul võetakse peetud kõnes väljendas lausega: „Sel aastal
Tartu krirninaaiametnik Piis, konstaabel
Eesti Kutsekogude poolt vastu 20 oma saa premeerime me eeskujulikke töötajaid, kuid
Kindralkolonel Hube sai lennuõnne
Pedak Tartumaalt, kohtunik Ka 11 ism a a
vutustega eriti silma paistnud töötajat, kel võib oUa järgmisel aastal jõuame juba ees
lele tunnustusena antakse üle preemiad.
Rakverest, vanglaülemad Kulasalu ja
kojulike käitiste tuunustatnis&ui/'
tusel surma
Mets Võrust. Tartu advokaat Fredinand
Samal päeval toimub Tallinna ühes saa
Väljaantavad tunnustuskirjad on eelast
remas käitises töötajatele pidulik aktus mil
Karlson suri Verhoturjes, prof- Saral Novosi
kõrgema astme tunnustusmärgi, me
Füüreri päevakäsk: „Hiilgav eeskuju vaprusest ja vankumatust
lel Eesti kutsekogudele kui seni kõiki töö tall tahvli, saamiseks järgneval aastal.
birski oblastis, majandustegelane M. Pung
usust võidusse"
Põhja-Uuralis. Kuulduste järgi olevat surnud
tajaid koondavale organisatsioonile Eestis,
Suurima tunnustuse väärt olevaile käi
antakse üle sini must valge lipp Eesti Kut tialle antakse edaspidi Eesti Kutsekogude
ka Jüri Jaaksoo, A. Kerem, kindral P. Lill jt.
Berliin, 26. 4. (DNB) Kindralkolonel asastavais võitudes. Ta vaimustatud usk
Rohkesti andmeid on Tallinnast, Tartust ja
lipp, arvatavasti esmakordselt tuleval aastal.
sekogude embleemiga.
Samas toimub ka eeskujulikemate Eesti
Parimate käitiste leidmisel tänavu võeti Hube, ühe soomtisarmee Ülemjuhataja, leidit meie rahvussotsialistlikku sõdurlasse sai ta teistest linnadest küüditatud tuntud ärimeeste
meeste jõuks ja tugevuseks, kes tema isikus kohta. Kui varem oli teateid peamiselt küüdi
käitiste tunnustamine. Kümnele eriti silma hindamisel aluseks puhtus, kord ja julgeolek 21. aprillil lennuõnnetuse! surma.
FQhrer on sel puhul annud sõjaväele leidsid kehastatud ühtsuse sõdurlutest ja tatud naiste kohta, siis nüüd on nähtute ja
paistvale käitisele antakse üle metalitahvel käitises, töödistsipliin, hoolitsemine töötaja
rhvussotaialissaist.
surnute nimestikus peamiselt mehed,
pealkirjaga ..Eeskujulik käitis 1944. aastal" te sotsiaalse heaolu eest, katselise väljaõp järgmise päevakäsu:
Ikka alati rakendudes tulipunktides ja
„21.
aprillil
1944
sai
kindralkolonel
Hube
ning kümnele käitisele Eesti Kutsekogude pe tase ja töö tubliduse tõstmine ja hoolit
Saksa õhujõud idarindel on
tunnustuskirl.
semine töötajata vaimse edasiarendamise ühel lennuõnnetusel surma, pärast seda kui reskemaika ülesandeiks, on kindralkolonel
Seekordne käitiste tunnustamine on meil kultuurilise meelelahutuse ja kehalise kas ta oli ülendatud kindralkolonelika ja talle ta. Hube võitnud endale armees ja saksa rahva
endiselt tugevad
silmapaistva vapruse ning oma armee juh eskel surematu kuulsuse. Järsk surm on
esmakordne. Kuna eeskujuliku käitise nims vatuse eest käitise poolt
St
o
kho
tm i st, 26. 4. (DNB). Nõuko
Eeskujulikele käitistele antud metalltabv timise eest oli annetatud Taranieiehis mõõ ta saksa kõrgeimate vaprusmedalite anneta gude kindral Fedorov seletan Reuteri teatel:
saamiseks on vajalik niihästi käitise juhtmise
järele
võitluses
meie
Sunr-Saksa
riigi
kade
ja
briljantidega
Raudristi
Rüütliristi
lld seatakse Üles käitiste sissekäikude jua
„Minu arvamise järele ei vaeta briti õhu
jupre.
pärast meie seast ära kiskunud.
rea,
marssaü, sir Arthur Harrise vaade, naga ei
Olles
oma
sõdureile
raskeis
võtlusis
ere
Sõjavägi langetab riigisõjalipn selle suu oleks
Põllupidajate sõjaväest
1. mai pidaliks tähistamise piirides võe
saksa lennuväel idarindel käepärast
takse premeeritud töötajad ja raetalltahvli dalt hiilgavaks eeskujuks vaprusest ja van re sõduri ees, kes elas vaid rahvale ja küllaldaselt jõude, mitte tõele. Saksa õhu
vabastamise avaldused
annetamisega tunnustatud käitiste juhatajad kumatust usust võidusse, oli ta oma itiamua Saur-Sakaamaa tulevikule. Ta nimi jääb unus jõud on meie rindel täpselt sama tugevad
vastu kindralkomissari poolt, ning edasi le kilbiks ja mõõgaks kõigil rindel. Ta soo tamatuks ta vaprale armeele, meie sõjaväe tui varemgi."
põllumajandusjuhtide
kõigi tunnustatud käitiste juhatajad ja va musarmeel on selle sõja võitlustandreil osa le ja kogu saksa rahvale. Adolf Hitler
Nõukogude rezhiimi ~pärleid"
hendajad kiddralkomiaaari voliniku kutse ko
Rumeenia okupeeritud osas
kaudu
gude alal Ebelingi ja Eesti Kutsekognde
Rooma päästa.
Bukarestist, 26. 4. (DNB). Üks nõu
Saksa sõjajõud säästavad
presidendi
kk.
Karro
poolt.
Et Sra hoida asjatut ajakulu ja ametiasu
Saksa valitsuse noodis liri valitsusele kogude okupatsiooni eest Dorhoi linnast põ
tuste koormamist liigse kirjavahetusega,
seletatakse, et Saksa valitsus on oma tungi genenud rumeenia elanik jutustas, et nõu
Rooma
Rõngas Imphali ümber üha
juhitakse põllupidajate tähelpanu asjaolule,
va soovi, säästa kultuurmaailmale Rooma kogud määrasid politseipreff ktiks Dubi Fin
et avaldusi väeosast vabastamiseks või puh
Ber liin ist, 20.4. (DZ). Saksamaa on asendamatuid mälestusmärke ja knnsüväär keis eini nimdise juudi, ke* mül mai viima
koomale
kuse saamiseks ei tule kunagi esitada kind
võtnud tarvitusele kõik abinõud, et muuta tusi, juba ammugi jäädvustanud ulatuslik sel aastal viibis ühes Transnistria tööiaag
Tokio, 27. 4. (DNB) Jaapani surve Di Rooma mittesõjaliseks linnaks, nii et liitlas kude abinõudega, nimelt selliste abinõu ie ris kuna linnapeaks määrati keegi külapil
ralkomissari nimele. Need avaldused lähe
vad pärast pikki keerdkäike mööda ameti mapurile, tähtsaimale vaenlase toetuspunk tel kaob igasugune ettekääne Rooma pom ga, mis tegid Rooma mitte Sõjaliseks lin li mees.
asutusi ikkagi tagasi kas maakonna põllu tile Bengaalia—Assami raudteeliinil, on tuge mitamiseks. See on oluline kokkuvõte Sak naks. Sellega on inglaste ja ameeriklaste
Austatakse surnud kirjanikku
majandusjuhtidele või vastavate väeosade vasti suurenenud. Vaenlane püüab suurtüki sa valitsuse vastusest liri peaministri de ülemjuhatustelt võetud igasugune ettekääne
Helsingist, 26. 4 Hiljuti surnud ni
väe ja muude raskerelvade juuretoomisega sur Valera läkitusele, milles viimane avaldas kuritahtlikult hävitada elamuid ja kirikuid,
ülematele.
meka Lapimaa aineid käsitleva soome kirja
vet
nõrgendada,
kuid
Jaapani
pealetung
jätkub
oma
seisukohti
Rooma
säästmise
küsimuses.
Kõik põllupidajate uk-avaldnsed tuleb
ehitismäiestisi ja muid väärtuslikke kuns niku Marmiueni austavaks mälestamiseks
esitada maakonna põllumäjandusjuhtidele Kohimast lääne suunas.
liri peaminister väljendas sellega ühtlasi tiaardeid, surmates seejuures sadu naisi, asutas Söderetrömi kirjastus 20.000 soome
Köhima ruum ise on vahepeal täielikult maailma 300 miljoni katoliiklase sügavat lapsi ja rauke.
(Kreislaadwirt) seisukohavõtmiseks, kui on
marga suuruse aubiuua, mis langeb osaks
vaenlasest puhastatud. Seega tõmbub rõngas muret hädaohu pärast, mis praegu Rooma
tegemist kutseal ustega.
sellele kirjanikule, kes kuni 1949. aastani
Kõik avaldused, mis.puutuvad juba väe Imphali ümber üha koomale. Juba 18. aprillil ähvardab, kahetsedes siinjuures, et sõdapi
loob parima lapi-aiuelise teose.
Rootsi
protest
Washingtonis
vallutati
tähtis
Moila
asula.
Sellega
on
jaa
osadesse määratud meeste puhkuselelask
davata riikide poolt ei ole Igavese linna
mlsse hooaja põllutööde sooritamiseks, tu panlased ajanud Imphali kindlussiisteemi lõu kaitseks võetud tarvitusele mingeid vahen
si saatkond Washingtonis protestiga USA
leb esitada väeosa ülema nimele maakonna nast, idast ja põhjast tugevaid kiile. Seisab deid. Apelleerides sõjapidavate võimude
Stobholmiat, 27. 4. (DNB). Rootsi välis valitsuse ees Rootsi territooriumist ülelennu
ees
otsustav
lahing.
poole palus de Valera sobiva vahenduse ministeerium teatab:
põllumajandusameti ja maakonna põllu ma
pärast 15. aprillil Laholrai lahe läheduses
andus juhi kaudu.
kaudu teed leida, mille läbi oleks võimalik
Autud juhtnööride kohaselt esines Root- ja Lääne-Rootsis suure hulga lennukitega.

põlatud metslane metsades elas, et kaitsta
oma ela loomastunud jõukude eest.
Siis sõitsid nad Saksamaale, nägid seal

liitiuWii! Hitini*!

rongiaknast mööda libisemas puhtaid põlde,

säravaid aknaruute, kirjusid aedu, riigiraud
teede hiigellinte ja kauneid linnu. Järgmi
sel hommikul kandsid nad juba maaprunni
vormiriietust ja nägid esmakordselt leegit
sevpunast lippu, millel olev labidakujutis
pidi neid nüüd saatma ühe aasta jooksul.
Kuidas see juhtus, seda ei oska nad isegi
öelda, kuid korraga tundeid nad, et umb
usk oli kadunud. Oli see sündinud Põhja

Ühest 16-aastasest eestlasest, kes tahab Igal juhul võidelda bol
shevismi vastu

Ühel noorel eestlase), pagar Evald
T.-l Viljandist, kes nüüd lühikest ae
ga enne oma 18. aastast sünnipäeva
RAD-sse astus, säras rünnakumärk maa
pruunil kuuel. Nööpaugus kandis ta
idamedali paela.
Ruttu jutustas ta oma saatusest. Te
da aeti bolshevike ajal koolist, kuna ta
konstitutsiooni tunnis ei saanud aru
bolshevike maailmavaatest. Tema isa
ühe suure pagariäri omanik pidi
natsionaliseeritud" käitises töötama
' kui õppimata tööline. Kui sakslased va
bastasid Baltimaad, siis ei hoidnud keegi
enam poissi pagari toas. Ikka ja jälle rün
das ta kodulinna, Viljandi, ortskomandan
tuuri. Ikka ja jälle lükati ta sooviavaldus

tagasi. 16-aastaseid ei võeta saksa sõja
väkke. Siis valetas ta, et ta on 2 aastat
vanem ning võetigi vastu, läks rõõmust
särades ühe diviisiga idasse, aitas oma
pealinna, Tallinna, vabastada, surus
vabrikus isa kätt ning läks siis kaasa
Leningradi alla, 16 aastasena sõdis ta
talvel ühes suuskurpataljonis Wolhovi
juures, sai siis oma südi sekkaaßtumise
eest Erik Schnese juures komandörilt,
rüütliristi kandjalt kolonel Kisserilt ja
laväe rünnakumärgi. Seepääle pidi ta
siis komandöri ja adjutandi juuresole
ku) kamraadide rivist mööduma.
Ikka ja jälle jutustasid kamraadid
talle kaitsekraavis oma kodumaast, Sak
samaast, kuni viimati poissi haaras uus
igatsus. Pääle aastast vabatahtlikku sõ
durielu idarindel, seisab ta nüüd üks
aasta vabatahtliku rahuaja sõdurina
RAD ridades Hannoverimaal ja õpib
tundma ühiskonda, mille eest ta oli
võidelnud.
Tema saatus on uue Euroopa noor
tele sümboliks. Murdmatuna valust lei
avad nad üksteist ja siis jälle ise en
nast RAD lipu all koos labidaga. Vap
rana seisavad nad kobal, kuhu nad
kuuluvad. Nii nagu nad täna marsivad,
on nad homme sõdurid, kes silm silma
vastu ja hammas hamba vastu bolše
vistliku põlisvaenlasega arveid õienda
vad. Nad asetuvad tõrjerindesse, et seis
ta valvel hädaohu vastu, mida nad
enda nahal on tunda saanud, selleks et
bolshevikud uuesti ei saaks sissetungi
de Euroopasse, kuna see oleks siis
veel tuhat korda hullem endisest.

EMA SONA
Mõnikord on need üsna tagasihoid
likud asjad, õigel hetkel üteldud hea
sõna, rõõmsa abivalmiduse väike shest
või ka vaikne mõistev käepigistus, mis
lasevad lausa ootamatult näha ühe sü
dame avarust. Nii olgu käesolevagagi
juhitud tähelepanu ühele väikesele ela
musele, mis väärib jäädvustamist.
Olime mõned päevad ühes eesti ta
lus korteris. Kuigi selles maaosas sõda
juba siin-seal tungis jõukude terrori ja
õhurünnakute näol üle piiride, siis te
gid vanad mehed, tütarlapsed ja naised
ometi rahulikult oma tööd, usaldades
saksa relvade kaitset, millega juba am
mugi olid liitunud nende endi mehed
ja pojad. Meie korteriandjaks oli ela
tanud eesti perenaine, kes vaatamata
oma enam kui 60-le aastale talitas vir
galt köögis ja laudas. Meie nägime teda
harva. Olime päev läbi positsioonidel
ja kui öösi tallu tagasi pöördusime,
magasid seal juba kõik. Päeval, mil pi
dime korterit vahetama, nägime pere
naist astuvat leinarõivais üle õue. Me
kuulsime ka, et ta noorim poeg oli
langenud ohvitserina, kuuludes relvaSS üksusesse, kuhu ta oli vabatahtli
kult astunud aasta tagasi. Leinasõnum

oli saabunud tallu eelmisel õhtul. Ei
tahtnud siis meiegi lahkuda kaastunnet
avaldamata.
Vana perenaine tänas meid ja viis
meid tahatuppa. Raamaturiiulil nägime
ta surnud poja pilti, mida ema oli
hommikul kaunistanud värskete kuuse
okstega. Perenaine osutas punastele,
pruunidele ja rohelistele köidetele riiu
lil ja me avastasime eesti autorite kõr
val ka rea saksa kirjanikke: Hans Grimm
ja Wilhelm Schäfer, Heinz Steguweit ja
Hans Carossa, edasi Meschendörfer,
Blunck, Brehm ja Wilhelm Scholz.
Kuulsime enda kõrval perenaist, kes ei
olnud kogu oma eluaja kaugemale saa
nud lähemast maakonnalinnast, ütlevat:
„See oli pikkadel talveõhtutel, mil talu
meid otseselt ei vajanud, minu poja
maailmaks. Ja ka minu omaks,ft lisas
ta veidi aja pärast. Ja siis ütles ta mi
dagi, mis, kuna see oli üteldud just
siinses suurest maailmast lahus
asuvas talus, omas erilist kaalu: „Mu
.südames on vaiu, nagu igal emal, kes
kaotab oma lapse, seda võite uskuda.
Kuid palun mõistke mind siiski õieti,
kui ma ei suuda täna nutta. Sest kes
peaks meid päästma, kui mitte sõdurid

mere rannikumudae, kui nad» kummisaabas

tega kuni kõhuni vees olles tammikindlas
tusi naelutasid ? Või jälle truppides õhtuti,
või jalutusmarsil, esimesel käsipailitumiiril
saksa kamraadidega ? Igatahes märkasid nad,

kui ilus on enda ümber igalpooi vaid sõpru
tunnetada. Ja kui nende erirong jälle oma
sõitu alustas, et neid tagasi kodupoole viia7
siis tundsid nad üldise rõõmu kõrval väi
kest valu südames, et nad pidid sõbrast

lahkuma.

Labidate välkudes täidavad RAD-mehed oma^tööteenistuskohustust
Unustamatu aasta
Kangele üle Soome lahe ulatub meie
pilk Lasnamäe kõrgelt kaldalt; mille all
ranuikuribal asub RAD-laager, kus päeval
enne Eesti leegionäride rindeteekonua al

gust istusime koossUende endiste tõöteeuis

tuslaste-vabatahtlikega, kes nüüd on haara
nud relvade järele, et kaitsta oma kodumaa
piire. Nende vahel istuvad noored sakslasist
riigitööteenistuslased, kes sooritavad praegu

nitas. Eesti lennuüksuse pardalaskur kannab

teda luurelendudel Soome lahe kohal samu
ti kui raudteeametnik, kes meid N.-s õigele
rongile juhatas. Seda valget nõelakest näe
me turbalõikajate juures ja ka noor põl
lumees kannab teda kündes oma põllul. Ja
paljud noored sõdurid, kes praega võitlevad
Narva all, kaunavad-mälestusnõela ka keset
lahinguid. See on übiskennatunde sümbol,
mida nad kord õppisid ja selle eest nüüd
teadlikult võitlevad.
SitHomme aga, kui leegionärid oma kodu
linnast lahkuvad, otsivad nende silmad veel
kord lippu, mis ieekiv-punasena lehvib üle
kaldakaljude. See on märk, mille ail nad
Saksamaad nägid ühel nende elu unusta

Oma teenistuskohustusi Idaalal. Lauldi ja
matul aastal.
naljatati rohkesti: vanad naljad, mis kord
RAD-sõjakirjasaatja Springer.
kõlasid eestlaste laagris Steihuderi mere
ääres, samuti kui igas teises RAD-laagris
Karmvankeni ja Pellvorni vahelisel alal,
Õhusõda sõjaliste suuraktsioonide ette
leidsid ka siin kaugel kirde», kus tuul vin
gudes keerutab vana ordulinnuse ja Pika
valmistusena?
Hermanni müüride vahel sama soejd vastu
võttu. Kui kõik mälestuspildikesed kordu
valt juba läbi sirvitud ja kõik laulud veel
Rünnakud raudteesõlmpunktidele ja tööstustele
kord lauldud olid, haarasid mehed, kes ju
ba homme rindele lähevad, labidate järele.
Praegust sõjalist olukorda iseloomustab, tõendiks selle kohta on need alanematult
Vaja veel kord proovida kuidas labidavõ et sõjaliste huvide esiplaanil seisavad juba kõrged kaotused, mida inglastel ja ameerik
te ka „iatub". Tegevusvalmilt jookseb üks rea päevade jooksul õhmsõjastindmused. lastel tuleb oma rünnakute juures alatasa
nooruk koridoris rippuvaid säravaid labidaid Kahtlemata on vaenlase õhuofensitv viima kanda ja mis näiteks laupäeval
tooma. Ja nüüd seisavad eesti leegionärid, sel ajal, eriti möödunud nädalal, erakordselt saja vaenlase suurpommitaja hävitamiseni.
Paralleelselt sisselendndega Saksamaale
hõbedaste ruunimärkidega krael ja sini tugevnenud. Nii suunasid põhja ameerikla
must-valgb vapiga varrukal veel kord labi sed laupäeval oma rasked rünnakud Kammi teostuvad tugevad rünnakud meie kindlus
datega rivis echarführerid segamini lee ja Koblenzi liimidele kuna inglased soori tusseadustele Belgias ja Põhja-Prantßusmaal,.
gionäridega. Üks 17-aastane tööteeniatuslane tasid samal ööl uusi terrorirünnakuid Braun miile põhjuseid tuleb vaadelda samast vaa
saab komandoöigDse. Noorusvärskelt kõla schveigile ja Düsseldorfile. Pühapäeval järg tevinklist. Kogusummas on õhusõda etteval—
vad käsklused: „Den Spaten über!
nes siis uus vaenlase rünnak Itaalia ruumist mißtusvahendina vastase poolt kavatsetud
Achtung Spaten fasst an 1" Pagan võtkn, oli Kagu Saksamaale, mis tabas eriti Viini Uus sõjalistele operatsioonidele jõudnud üldiselt
see aga alles labidavõle ! Naeratades tõrjub linna. Väeniane kombineerib seejuures oma staadiumi, kost tõus on vaevalt veel võima
pikk blond scbarführer meie kiiduavalduse. aisselendudel Saksamaale praegu kahesugus lik. Selle vastu on valvel saksa õhujõud. Nad
„Seda ei saa ju kunagi unustada !" arvab ta te operatsioonidega: kord rakendab ta rün ei piirdu mitte üksnes vaenlase rünnakute
leplikult.
nakuteks pommileunukiteüksusi jahilennu tõrjumisega, vaid sooritavad ka emalt poolt
Saame aru, mida ta sellega mõtleb, mitte bite kaitsel, millised suunduvad peamiselt jõulisi vastulööke. Tugevate võitlusüksuse
linnade vastu, mis omavad tähtsust raudtee ga hiljuti Hulli ja Bristoli vastu sooritatud
sõlmpunktidena
või on lennukitööstuste asu rünnakud, mis pealegi viidi läbi üllatavalt'
täis noorusvaimustust teie ja meie kohaks. Teise moodusena
kasutab vaenlane väikeste omapoolsete kaotuste juures, taba
omad —, kel on enam kaotada kui ta ründamiseks jahilennukiteüksusi, mis talla sid kohti, mis on vaenlase kavatsuste junree
lu või töökoht? Terve aasta valitsesid tavad pardarelvadest lennuvälju ja liiklemis küllaltki tähtsad.
Õhusõja kõrval ou maarinnetel praegu
meie maal bolshevikud. Kui nad olek vahendeid. Mõlemad operatsioonid omavad
ainult siis sõjalist mõtet, kui neis näha saabunud teatav vaikus, mis ei tohi aga se
sid siia jäänud või kui nad tuleksid lähemas tulevikus oodatava invasiooni ette gada teadmist, et sealgi toleb peagi arves
tagasi, siis ei oleks enam midagi",
valmistust. Seejuures jääb küll lahtiseks,kas tada uute raskete võitluste puhkemisega.
ja ta vihjas käega oma surnud poja need abinõud on sobivad vaenlase poolt See kehtib nii Itaalia võitlußrnumi, kus on
taotletava sibi saavutamiseks. Lääne-Saksa pikem võitlustevahe, kui ka idarinde kohta,
raamatutele „mis ulatuks igapäeva raudteevõrgu
mis loob kõia kus bolshevikud jätkavad oma rünnakuid
sest söömaajast kõrgemale ja võib-olla jal paenduvaidmitmekülgsus,
kõrvalvõimalusi, laseb paista sevastopoli ruumile.
ei jätkuks viimastki."
Hauptmann dr. R
võimatuna, et vaenlane isegi siis, kui ta
Pidasime meeles selle lihtsa naise oma rünnakuid meie sõlmpunktidele veelgi
sõna rahva hulgast» kelle head kam tugevdaks, saavutaks tõsiseid häireid meie
Sellele lisandub tõsiasi, et ees
Ambla majandusühistu pea
raadlikkust kogeme iga päev enda äm järelveos.
kujuliku organiseerimisega kõrvaldatakse
ber, kuna neis sõnades peitub vastus tekkinud kahjustused üha uuesti üllatava
koosolek
küsimusele sõdurisurma mõtte kohta, kiirusega. Samuti peaks jääma tagajärjetuks
Pühapäeval, 7.mail peab Ambla Majan
nagu see on selgunud ühes mõistvas katse saksa lennukitoodangut mõjuvalt hal dusühistu oma ruumes
vata. Vastane unustab nimelt, et meie kasu Toimuva peakoosoleku päevakorras on
südames arusaamast, millist säärase tuses
seisab tootmisalana kogu Euroopa ja koosoleku rakendus, 1943.a. aruande kinni
endastmõistetavusega ei leidu küll kõik et Saksamaa rünnatavates osades asuvad tamine ja puhtakasu jaotus, 1944.a. eelarve
jal Euroopas, mis aga seal, . kus see tööstused evakueeriti õigeaegselt, aii et läbivaatamine ja kinnitamine, valimised
inimestes elab, annab neile ületamatu nimetamisväärset tagasilangust ei ole tild põhikirja järgi ning läbirääkimised ühistu
toodangus üldse märgata. Vaenlase lootus, tegevusse puutuvais küsimusis. Peakoosole
jõu.
saksa õhujõude järk järgult nõrgestada, jääb , ku alguseks on ette nähtud kell 14.00.
Sõjakirjas. Arnim Bledov
soovunelmaks, mis iial ei täitu. Parimaks I

rem poleks läti keelt osanud?
Jüri aga ei mõistnud seletada, kas
valge maja asus Siljanovi külas, või
kusagil mujal. Venelastest sõjapõgeni
küüditatud pojapoja
kest ei tundnud poisikest keegi, ega
Läti leht Riias toob Eesti-Läti piiri lähedal asuvast Burtneki vallast saanud nad ka tema minevikust paja
huvitava kirjutise, millest selgub, et 1941. aastal Lätist Nõukogude Liitu tada.
küüditatud laps koos vene sõjapõgenikega sattus tagasi Lätti ja lõpuks
Kõigil vene põgenikel tuli vallava
oma sünnikodusse.
litsusest
välja võtta passid. Et Mihkel
kuna kirjutis ka meie lehe lugejaid huvitada võiks, avaldame ta all
son
pole
väikest Jürit veel jõudnud
järgnevalt:
adopteerida, siis tuleb vallamajja sam
Burtneki valla vanadekodus oli jõu tal taas ema ja isa. Teda ei nimetata muda ka Jüril. Vallasekretäri abile jäi
luõhtu. Kuusk oli toodud suurde tuppa enam Ivan Ivanovitshiks nagu Vene poisike kauaks meelde. Talle tundus,
maal. Nüüd on tal nimeks Jüri.
ning okste küljes särasid küünlad.
nagu oleks ta temas kedagi lähedast
Ümber kuuse olid kogunenud mitte'
Jüri koduneb kiiresti uue elukoha ja tuttavat näinud. Kas pole see viimaks
tavalised selle ümbruskonna elanikud— inimestega. Talle meeldib palju jutus tema sugulaste laps, keda bolshevikud
põgenikud Venemaalt, kes pärast saksa tada ja küsida. Nii jutustab ta ka oma 14. juuni ööl koos vanematega ära
vägede lahkumist mõnedest Nõukogude minevikust. Jüri on elanud Siljanovi küüditasid? Tema ilmes on nii palju
piirkondadest sõjaväega kaasa tulid.
külas Ilmjärve lähedal. Iga hommikul ühiseid jooni.. .
Jõuluõhtust võttis osa ka vallavalit on läinud ta lasteaeda ning õhtul ru
Zarinos balkoniga valges majas,
suse liige Mihkelson. Ta silmitses jõulu tanud koju sööma, kuna päeva jooksul Burtneki järve lähedal elavad üksik
õhtulisi. Räbaldunud ja hällid olid need midagi ei antud. Leal on ta õppinud lastena vana peremees Karlis Rozitis
piiri tagant tulnud inimesed. Ta vaade ja vahepeal mänginud kuue musta, ja ta naine. Üksiklastena pärast õu<h
peatus väikesel poisikesel. See oli teis valgete täppidega luukesega.
set juuni ööd, mil igat akent valvas
test erinev. Kuigi ta kandis sama räbal
„Aga kui ma väike olin," Jüri sil tääk ja õue oli sõitnud veoauto, et viia
danud palitut, määrdunud pükse ja mades tekkis läige, wsiis oli minul pal valuteele tema poega Jaani koos naise
katkiseid jalatseid ning oli sama tülpi ju mänguasju. Ja kõik kuulusid päriselt ga ja väikest Jürikest, kes augustis
nud nagu ta kaaslased, tegi miski mõist mulle. Mul oli kaks hobust: üks päris oleks saanud kolme aastaseks.
matu selle poisi peremehele lahedamaks hobune ja teine puust; mul oli kolmra
Tihti kujutasid mõlemad vanakesed
kui ühegi teise põgeniku. Poisi vanu tas, millega võisin sõita ja mul oli rong, nende saatust. Aga täna ei suuda nad
seks võis arvata viis kuus aastat.
mis sõitis ringi kui seda üles keerati. enam paigal istuda. Käed värisevad
Mihkelson osutas ka oma naise tä Ma elasin emaga, isaga, vanaemaga ja mitte vanaduse nõrkusest, vaid ärritu
helepanu poisikesele. Ka sellele meel vanaisaga balkoniga valges majas ja sest: sugulane on helistanud neile ja
dis väike põgenik. Hetke pärast on me sõitsime metsa valge hobusega."
jutustanud vene poisikesest, kes väga
Kasuisa suunas imestunult vaate sarnanevat teadroatnsse viidud Jürile.
nad poisiga juba suured sõbrad. Jul
gelt vastab poiss kõigele, mis temalt oma naisele. „Kus Nõukogude maa Rozitis ei teadnud, kas kahelda või
küsitakse. Selgub, et ta on siin üksik, külas võis küll lastel sääraseid mängu rõõmustada. Ta on segane saadud uu
ilma perekonnata ...
asju leiduda? Ja balkoniga valge maja!" disest.
Koju sõites istuvad mõlemad Mih
«Kuule nüüd, küllap ta ikka vene
„Jüri, aga mis oli teie valge hobuse
poisike on !. .." . *
kelsonid saanis mõttesse vajunult. „Meil nimi?" küsis kasuema.
«Hobuse nimi oli Lauma" ...
Aga siis, lootuses leida siiski oma
ei ole lapsi," lausub viimaks perenai
«Huuled, naine, see peaks olema pojapoeg, ta rakendab hobuse, et sõita
ne, ,kas ei tuleks võtta see vaenelaps
meie majja?..."
läti laps!" hüüdis Mihkelson.
Mihkelsoni poole. Seal vaatleb ta Jüri
Imelikuna tundus ka see, et Jüri kest, kellele Mihkelson saatuslikult oli
Paari päeva pärast sõidab vanade
kodu ette Mihkelsoni saan. Valgepäine kahe nädalaga õppis ära läti keele. andnud nimeks tema pojapoja nime.
poiss viiakse uude elukohta. Nüüd on Kas ta seda oleks suutnud, kui ta va- Ning vanaisa silmanurkadesse ilmusid
Leidis vene sõjapõgenike seast

seda õnnestunud labidavõiet, mida võib
kerge vaevaga jälle selgeks õppida, kui see
juba kord selge on olnud. Ei see noor eest
lane mõtleb sellega palju enamat. Ta mõt
lek sellele ühele aastale Saksamaal, mis
talle oli unustamatuks elamuseks. Kui nad
tookord meie juurde tulid, saime me nende
umbusklikust käitumisest väga hästi aru.
Kuidas peakski veel keegi omama usaldust
teiste vastu, kui ta üka aasta pidi värisema
oma elu eest ning nädalaid ja knid kui

7 Ei ole ühtegi endist tööteenistuslast, kes
uhkuseta ei kannaks valget RAD-mälestus
nõela, mille laagrijuht igaühele kuuele kin

pisarad. On midagi lähedast poisis.
Kuid nii väga muutunud on ta. Siis,
kui ta vanaisaga õuel jalutas, oli ta al
les jõuetu laps. Nüüd aga on temast
sirgunud suur poiss. Kas on see tema
poja väike Jürike?
Kui Mihkelson oli jutustanud oma
kasupoja mälestusi, ilmus Roziti näole
kergendav ja rõõmus ilme. Kahtluseudu
eemaldus. Zarinos on ju balkoniga
valge majal Zarinos leidub ka laste
rong, mis sõidab kui üles keerata, kaks
mänguhobust üks nahaga kaetud,
teine lauatükist välja lõigatud; ka kolm
ratas! Zarinos on valge mära '— Lauma,
kellega on mõnus sõita, kuna ta on
vana ja rahulik!
„Jüri, kas tunned mind?" esitab va
naisa poisile küsimuse. Kuid see vastab:
«Ei."
Siis tuleb vana Rozitile meelde, et
ta ei kanna nüüd enam habet ega vur
re. ,Ma ometi olen sinu vanaisal"—
„Ei, minu vanaisal oli habe ..."
Järgmisel päeval sõitis Jüri Zarinole.
Teel keerasid nad sisse ühte tallu, kus
ka on valge maja.
.Jüri, kas sa oled siin elanud?"
—„Ei, minu kodumajal oli balkon."
Lõpuks on nad Zarino valges majas.
Vaevalt oli Jüri viidud tuppa ja kohe
teadis ta kuhu minna ja mida teha.
Poiss tõttas magamistuppa, et vaadata
oma voodit. „Jüri, kas magasid sa siin
seina ääres?" „Ei, Jüri magas siin,"
näitab ja seletab poisike, ja igat tema
sõna kuulavad hinge kinnipidades va
navanemad, sugulased ja teised, kes on
tulnud et veenduda, kas tõesti on ta
gasi pöördunud äraküüditatu.
„Siin magas isa ja siin ema. Jüri
magas keskel."
Siis aga märkas ta oma kolmratast.
Avades vastas toa ukse, sõitis ta uh
kelt tükk maad läbi mõlema toa sa-

muti, Dagu sündis see kolme aasta
eest.

Toas laualt leidis Jüri vanaisa foto
albumi, mida ta lapsena nii väga ar
mastas sirvida. Avades esimese lehe
külje, osutas ta keskmisele pildile: „Va
naisakel' Sellel pildil kannab K. Rozi
tis habet ja vurre.
Nüüd ei kahtle vanaisa enam, et
see on tema pojapoeg. Jüril tuleb asu
da nüüd elama oma koju ja oodata
vanemate tagasitulekut.
Kuidas on aga lugu tema vanema
tega? Milline on olnud perekonna valu
tee? Ja kust tuli lahkuda väikesel Jüril
oma vanematest?
Sajab nii palju küsimusi, et laps ei
suuda enam ühelegi vastata. Ta ei tea
midagi rääkida äraviimisest. Poisi mällu
on sööbinud ainult ilusad mälestused.
Kõik pahad on ta unustanud.
Võib ainult oletada, et selgitamatul
viisil on laps eraldatud küüditatute
eshelonist. Mõni vene perekond on võt
nud lapse enda juurde, kus ta unustas
oma emakeele ja isegi oma nime, kuna
venelased andsid talle teise nime. Hil
jem on ehk kasuema surnud ja kasuisa
läinud sõjaväkke kadunud? Pärast
seda on ta elanud mõndaaega sõdurite
juures, kes ta hiljem asetasid ühte põ
genike esheloni, mis tõi teda tagasi
kodumaale.
Nüüd elab Jüri taas oma
Venemaast ei taha ta enam kuuldagu
Kui keegi naljatades lubab teda viia
Venemaale, siis hakkavad poisil kohe
pisarad veerema. Ta lausub: „Jtiri on
kodus ja siin on hea. Jüri ei taha enam
kuhugile sõita!"
(„Tevija")
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Jõustus määrus eluruumide arvelevõtmise ja hä
dapiirkondade elanikkonnale jaotamise kohta
Eluruumide kasutajaiks loetakse kõik korterisse registreeritud isikud, välja
arvatud lapsed alla 2 aasta
Marutõve ja marutõve-ohtlik piirkond
Järvamaal laienes
Mõni aeg tagasi tõime teate koerte
marutaudi juhtumite kohta Järvamaal,
kusjuures ühtlasi avaldasime marutõve
ja marutõve-ohtlikudeks kuulutatud asu
late ja nende lähemate ümbruste loe
telu. Nagu nüüd vastavalt poolt kuu
leme, on Harju-Järya abiprefekti otsu
sega lisaks varemavaldatud marutõve
ja marutõve-ohtlikku "piirkonda laienda
tud. Vastavalt sellele on veel maru
tõve piirkonnaks kuulutatud Tapa
linn, Ambla alevik ning Lehtse vallast
Rägavere küla. Marutõve-ohtli
k u k s piirkonnaks Lehtse vald, Ambla
vald, Albu vallast Sääsküla, Lohala,
Anniste, Orgmetsa, Aravete ja Kurisoo
külad. Virumaalt Undla vallast Vana
mõisa küla.
Arvestades eeltooduga, tuleb maru-

tõve piirkonnas kõik kassid ja koerad
surmata, vaatamata nende tervislikule
seisundile, nende tõule ja väärtusele.
Marutõve-ohtlikus piirkonnas tuleb kõik
koerad kinni pidada ja kõik kassid sur
mata. ' Marutõve-ohtlikust piirkonnast
koerte ja kasside väljaviimine on kee
latud. Koerte ja kasside hukkamine
või nende hukata laskmine lasub nende
omanikel, pidajail või valdajail.
Koerad ja kassid, keda marutõve
piirkonnas ei surmata, samuti koerad,
keda marutõve-ohtlikus piirkonnas kinni
ei peeta, või kassid, keda ei ole surma
tud, hukatakse politseiametnike poolt
ja nende omanikud, pidajad või valda
jad võetakse vastutusele ja karistatakse
vangimajaga ja rahatrahviga või ühega
neist karistustest

Juhis sinepikasvatajaite
Kust saavad jSrvamaalased osta sinepi seemet
Valge sinep (nimetatakse ka kollane ehk mimine ja peksinine: Järelvalmimiüe
päris sinep) on enne kõike õütairo, mille toimub ttksikkärbistel või redelrõukades,
valmistatakse kõrgeväärtuslikku aga mitte rohkem kui 8 päeva, _ kauemalt
toiduõli. Selle toiduõliga on võimalik vä hoides hakkab sinep varisema. Äravedami
hendada praegust rasvaainete pandust Ees sel põllult, et vältida seemnete kadu, tuleb
tis, seepärast omab sinepi kasvatamine vankri põhjale panna kotid või riiet. Sinepi
meil toitlus- ja üldmajanduslikußt seisuko peksmist teostatakse nagu teistel viljadel.
hast suure tähtsuse.
Väikese hulga korral asetatakse sinep kotti
Valge sinep on võrreldes teiste õlitaime
dega vähenõudlik taim, ilmastiku ja mul
lastiku suhtes, mille tõtta on tema kasvata
mine Eestis täiesti võimalik ja lihtne. Nagu
kõik õlitaimed vajab sinep lämmastikku.
Kasvatamise tehnika: Eelviljad:
Eelviljaks oa sebivad kõik põllukultuurid,
mis liigselt maad ei kurna. Maaharimi
ne: Sama kui suveviljade juures. Väeta
mine: Sobivamaks väetiseks on laudasõn
nik, mida tuleb anda võimalikult sügisel.
Soovitav on anda ka kevadel lämmastikku
mineraalväetiste näol. Külviaeg: Kuus
sinep on külmakindel taim, siis tuleb teda
külida võimalikult vara, s. o. aprilli lõpul
või hiljemalt maikuu algul. Kül vi määr:
20—25 kg ha peale. Külvi laius ja sü
gavus: Nagu teiste) viljadel. Hoolde
tööd: Erilisi hooldetöid ei ole, kuna sinep
kiirelt areneva taimena katab rnttn mulla
pinna. Koristamine. Kui enamik kõtra
dest on värvilt prnunikas-kollased ja Seeme
valkjas-kollased, siis on koristamiseks õige
aeg. Kui aga põld muutub värvilt pruuniks,
siis on seeme, valminud ja võib hakata va
risema. Koristamine tuleb teostada vara
hommikul või enne päikese loojumist, kui
taimed on kastused. Niita tuleb sinepit kas
heinaniitjaga, vikatiga või sirbiga. Viljaniit
ja kasutamine ei ole, liigse seemnete vari
semise vältimiseks, soovitav. Järelval-

desse ja tallatakse kõtradest seemned välja.
Sioepfrpõhk tarvitatakse loomade alnspõhuks.

Saak: 1000—1500 kg seemneid hektaarilt.
Sinepikasvataja saab Iga äraantud 10 kg
sinepiseemnete eest 1 preemiapunkti (1
punkt 750 g suhkrut, või 10 kg soola,
või 0,5 1 viina jne ).
Peale selle kohastub firma «Toiduõli ja
Sinepijahuveski Edm. Prommer" Tallinn
Rohu tänav 5, tel. 470-01 omalt poolt iga
äraantud 100 kg seemnete eest 15 kg õli
kooke (loomatoiduks), pool kg söõgiõli ja 1
kg sinepi pulbrit ametlike hindadega ära
andma. Külviseemne ja võimaluse korral ka
kunstiväetise jagamine toimub lähemast
„Rqtermanui Tehaste" teravilja kokkuostu
punktist. Sinna tuieb ka sügisene seemne
saak ära müüa, kus ka preemiate jaotamist
korraldatakse.

Valge sinepi seemneid saavad sinepikas
vatajad Järvamaal alljärgnevaist Roterman
ni teraviljapunktidest:

Paide ja Väätsa vald Paidest August
AnnUß Posti 3; Särevere ja Käru vald
Türilt Viljandi 9 Firma Mardo; Albu
ja Võhmata vald Järva-Jaanist Pikk t.
45 J. Laupalt; Ambla vald Tapalt
Pikk t. 18 Ed. Seidelbergilt; Kareda vald
Esuast Pikk t. 12 V. Revalt; Rakke
ja Väinjärve vald Koerust Rakke tee 1
K. Leiburilt ning Vajangu vald Tamsaiust
M. Jalakas ja E. Johansonilt.

Paremad tubakakasvatajad Järvamaal

Okslkntes piirkondades erineva korterikriisi kõrvaldamiseks ja elarnnmide otstarbe nägemise järgi kohalik omavalitsus.
kohase kasutamise huvides on Eesti Omavalitsuse juhi ja sisedirebtori poolt antud
Maja- või korteripidaja, kelle juure
eluruumide arvelevõtmise ja bädapiirkondade elanikkonnale jaotamise määrus, mis
isikud on paigutatud, on kohustatud
jõustus 20. aprillil.
Vastavalt tegelikule olukorrale teostatakse antud määruse eeskirju ainult nendes nendega sõlmima üürilepingu kohaliku
eiami&piirkondades, kus see osutub vajaiiseks. Otsuse selle kohta, millistes eiamispiir omavalitsuse poolt määratud tähtaja
kondades määrust tuleb rakendada, teeb sisedirektor.
jooksul.
Elamispiirkondades, kus määrus tu keelustada. Keelustatud ruume on lu
Maja- või korteriomanikel on õigus
leb kohaldamisele, võetakse arvele batud kasutada ainult linna- või valla keelustatud ruumidesse ka omal valikul
isikuid korterisse võtta.
kõik eluruumid, mis pole küllaldases valitsuse nõusolekul.
ulatuses ära kasutatud või milliseid ka
Keelustatud ruumidesse paigutatak
Seda tuleb aga teha kohaliku oma
sutatakse ebaotstarbekohashlt.
se hädakorra tekkimisel isikuid, kes valitsuse nõusolekul ja antud tähtaja
Eluruumid loetakse mitte küllaldasel tõendavad, et nendel ei ole korterit jooksul.
määral ärakasutatuks, kui korteris elu või nad on pidanud korteri vabastama
Avaldatud määruse vastu eksijaid
nejate arv on vähem korteri tubade ähvardava ohu tõttu.
karistatakse rahatrahvi või kuni 6- nä
Kui suurel määral ühte või teise dalase arestikaristusega, raskemail juh
arvust.
Eluruumideks loetakse ruumid, mil keelustatud korterisse isikuid võib ela tumeil ka vangimajaga.
lede põrandapind on vähimalt 8 ruut ma paigutada, seda otsustab ona ärameetrit ja mis pole paratamatult vajali
kud kutsetegevuseks. Kööki, esikut,
Ohvrivalmidus vastuseks enam
vannituba ega muid körvajruume ei ar
vestata eluruumidena.
likule hävitustööle
Ruumid, mille põrandapind on 20
ruutmeetrit või üle selle, tuleb lugeda
kaheks toaks.
Eluruumide kasutajaiks loetakse
kõik korterisse registreeritud isikud, väl
ja arvatud lapsed alla 2 aasta. Kui lap
si alla 10 eluaasta vanuses on rohkem
kui üks, loetakse kaks last üheks isi
kuks. Samuti loetakse üheks isikuks
abielupaar. v
Korterikasutajana tulevad arvesta
misele korteripidaja või tema perekon
naliikmed ka sel juhul, kui nad on siir
dunud kaitseteenistusse või viibivad
tööülesannete täitmise või kutseharidu
se saamise otstarbel ajutiseks mujal.
Pärast teadaannete esitamisi võib
kohalik omavalitsus teatavad eluruumid

ERÜ tänavkarbikorjandus 1. ja 2. mail. Korjandusmärkideks vaate
kaardikesed enamlaste poolt hävitatud ehitustest
Rahvuspüha], 1. mail ja teisipäeval, 2. lisi ehitusi: Estonia teatrimaja, Tartu fcfivi
mail korraldab ERÜ ülemaalise tänavkarbi silda, Hermanni kindlast Karvas ja Pirita
korjandase mörkidemüügiga. Laekuvad sum kloostri varemeid.
mad kasutatakse enamlike terrori rünnakute
Estonia teatrimaja

Tallinnas hüvitati
ja sõjasündmuste läbi kannatanud kaaseest enamlikul terrorirünnakul 9. märtsil 1944.a.
laste abistamiseks ERÜ sotsiaaiabistamis Tartu ajalooline kivisild purustati enamlaste
töö raamides.
poolt 9. juunil 1941. a. Hermanni kindlas,
Korjanduse teostamise on enda peale mis ise küll veel on püsinud enamliku hä
võtnud Naisomakaitse ja korjandus toimub vitamiskire kiuste, sümboliseerib enamlaste
juhtlausega: „Naisomakaitse kogub ERÜ-le". poolt terrorirünnakul 6. märtsil 1944. a.
Seega annab Naisomakaitse järjekordse pa metsikult hävitatud Narva linna. Pirita
nuse eesti rahvuskaaslaste abistamiseks ja klooster põletati ja hävitati venelaste poolt
Eesti võitlusjõu kindlustamiseks. Iga kanna 1577-aastal.
tanud ja raskustessesattunud kaaseestlase
Seega on müügile tulevad kannid vaate
raskustest üle aitamine, mis võimaldab te kaardid püsiva väärtusega mälestusesemed,
mal lülituda tööprotsessi, teeb meie rahvast nad on sobivad ka mitmesugustel tähtpäe
tugevamaks ja aitab kaasa lõpliku võidu vadel õnnesoovikaartidena kasutamiseks.
saavutamiseks.
Kollektsionääridele on nad hinnatavaks li
Tftnavkarbikorjaudusel
tulevad
uudsete
sandiks
nende kogudele Eesti linnade vaa
Mesilaspere kohta 1,5 kg
markidena müügile litograafiliselt valmista detest.
tud kaardikesed heal kartongil. Kaardid
Vaatekaardikesed tulevad tänavkarbi
suhkrut
kujutavad eesti rahva põlise idavaeolase korjaudusel müügile 50-penuise alammäära
Turukorraldusvalitsuse poolt on mesilas poolt hävitatud Eesti ajaloolisi ja kultuuri- hinnaga.
perede kevadiseks söötmiseks määratud
suhkrut, mis jaotatakse kohalike omavalit
jukalt, et ühine oht ja õnnetus meid veel
Noored külastasid
suste poolt mesilaspidajaile.
kindlamalt ühendavad tervikuks ja et ühis
Suhkrut võib auda ainult nende mesilas
kond püüab kõigiti abMada neid rahvus
haavatuid
perede söötmiseks, millised olid registreeri
liikmeid, kes ajutiselt sattunud rasknsisse.
Neil päevil külastasid Järva noorte maleva
tud 1943. a. 15. dets. toimunud põllumajan
Järva omavalitsusasutustest on ERÜ Jär
dueloendusel.
noored eesotsas Järva tütarlaste juhi proua va ringkonuaameti kaudu annetatud Järva
Ühe mesilaspere kohta on nähtud ette M. Aasa ja hiljuti E. L. Sõpr. Seltsi Järvamaa maavalitsuse poolt 2000 rmk; Kareda valla
1,5 kg suhkrut. Juhul, kui kuskil on praegu osakonna juurde moodustatud toimkonna .Rin valitsuse poolt 5000 rmk. ja Albu vallava
rnasbasperede koguarv perede hävimise taga ne ja tagala" esindajad, eesotsas Järvamaa litsuse poolt 1000 rmk., Paide Püha Kisti ko
järjel väiksem eeltähendatud loendusel kodumajanduskonsulent prl. M. Mägiga üht guduse poolt annetati 1000rmk,Ed. Tiisel!
saadud arvust, võib kasutada tekkida või Paides asuvat sõjaväehaiglat, et haiglas ravil poolt 150 rmk., R. H ü r d e n'i poolt 100 rmk.,
vat suhkru ülejääki söödapuuduse ali erili viibivaile saksa ja eesti sõdureile tervitusena V. Otsa poolt 100 rmk. jne. Väinjärve abi
selt kannatanute perede varustamiseks, andes üle anda esimesi kevadlilli. Noorte külaskäik vallavanem R. Kr ass annetas ERÜ-le oma
ühe mesilaspere kohta enam kai 1,5 kg haiglasse kujunes sealviibivaile meeldivaks kuupalga rmk. 6J.—
ning eriti tujuloovaks üllatuseks, seda enam,
suhkrut, kuid mitte Üle 3 kg.
ERÜ Järva riQgkonnaamet avaldab kõi
Kohalikel omavalitsustel taleb nimestik et noored lisaks üleantud värskeile kevadlille gile annetajaile südamlikku tänu.
suhkrujaotamise kchta koostada hiljemalt dele, esitasid rida meeleolukaid ettekandeid.
1. maiks s. a.
Haiglas viibivate rindevõitlejate poole pöördus
ERÜ uus piirkonnajuht
Suhkru müügipunktides müüakse mesi südamlike sõnadega Järva tütarlaste juht
nikele suhkrut tähendatud nimestiku aluse) pr. M. Aasa, tuues tervitusi Järva noortelt
Lehtse Tallas
mesilaßpidaja poolt isikutunnistuse ettenäita ning soovides kõigile peatset paranemist. Eda
misel kusjuures nimestikul võetakse suhkru si esitasid noored rida laule, deklamatsioone
Sõjaväeteenistusse siirdunud ERÜ Lehtse
asjalt allkiri suhkru kättesaamise kohta.
jne, millised erakördselt tugevate kiiduaval piirkonnajuhi Eduard Loo asemele kinnitati
dustega vastu võeti. Haiglasviibivate sõjamees ERÜ peajuhi poolt uueks piiikonnajnhiks
te vaimustus paisus kohati nii tugevaks, nagu Lehtse valda Imastu lastekodu juhataja Erich
Külvipidu Väätsal
ilmneb eriti hääde ettekannete Et Kreek.
Eeloleval pühapäeva), s. o. 30 aprillil see
avaldada tänu pakutu eest, jagasid sõ
Kuna Lehtse piirkond asub väga laialdasel
toimub Väätsa haridusselts „Leeki" ja Väät osaltki
jamehed noortele maiustusi. Vastastikuses aru maaalal, siis toimub abivajajaile nende toe
sa algkooli hoolekogu korraldusel. Väätsa
saamises veedetud kaunid hetked jätsid nii tuste kättesaamise hõlbustamiseks raha välja
algkooli ruumes bülvi-pidu. Toimuva peo sõjameestele
kui ka noortele kaunid mälestused. maksmine kahes kohas, piirkonnajuhi E.Kreek'!
kavas ou kõne Järva maavalitsuse esinda
juures, Imastu lastekodus ja piirkonnanõuniku
jalt, viiulisoologid ringhäälingu solistilt heli
Järjekorralist suuremaid an
Aino Ott'i juures, Lehtse vallamajas, vas
kunstnik A. VärikMlt, segakoorilaule hari
netusi ERÜ-le Järvamaalt
tavalt abivajajate elukohale. Uute toetuste
dusseltsi segakoorilt, rahvatantse haridus
Õhurünnakuis ja sõjaoludes kannatanud määramiseks aga tulevad avaldused esitada
seltsi rahvatantsutrupilt ning orkestri ette
kandeid. Pe«t alguseks on ette nähtud kell rahvuskaaslaste abistamiseks laekub ERÜ-le otseselt piirkonnajuhile.
16.00. Peol on korraldatud ka jalgrattahoid. pidevalt uusi annetusi, näidates sellega ku-

Petserimaal: Petseri mõis ja põllun
duskoo!, La ora mõis Lõuna v., Natalia Shu
kov Lõuna v., Aleks. Jakubets Linnuse v.,
Ivan Arbußov, J. Spirkovski, M. Trostin ja
Anna Olenin Linnuse vallast.
Harju m a a 1: Erich Lubasoo Järvakan
dis, Jaan Kotkas Keilas, Gustav Saarlem
andmise paremuse järjekorras maakondades
Kuusalus, Jaan Agar Kõnnus, August Paju
olid paremad tubakakasvatajad 1943. a.
puu Kolgas, Kehtna mõis, Kuusiku mõis
Viljandimaal: ETK Põltsama teha Raplas.
sed, Polli mõis Karksis, Morna alatalu Tuha
Pärnumaal: Peeter Unt Abjas, Johan
laanesv., Võhma Eksporttapamajad põllu
majapidamine, Jaan Ots Kõo v., Aleksander Lindepuu Abjas, Audru mõis, Juhan Oissaar
Kippel Olustveres, Eduard Totter Tarvastus, Abjas, Joh. Mets Tali v., Märt Mukk Rajan
Evald Säde Olustveres, Madis Nõmmik Tae gu v.
Järvamaal: August Pekker Paides,
vere v., Tõnis Trump Põltsamaal, Jaan Joa
sala Tarvastus, Martin Pratka Tarvastus, Arnold Traksmaa Väinjärve v., Karl Viile
AUS AMET
Alfred Soolo Viljandi v.. Jaan Juurak Olust berg Albus, Jäneda mõis ja põllunduskool.
Võrumaal: Antsla mõis, Peeter Ojan
veres, Jaan Kuldkepp Kabala v.
Virumaal: Kaarel Kolde Vao v., Ark du Rõuges, Peeter Kuud Räpinas, Valentin
Ühel päeval kõndis mulle vastu sõ siis peab ikka midagi liimist lahti olema.
na põllunduskool, Taavet Kärp Isakus, Au Kender Urvastes.
Tartumaal: Paul Teras Rõngu v., ber Ausmeel. Asja paremaks selgitu
gast Kull Küti v., Hans Kants Avanduse v.,
„Vaata ma räägin sulle paarist
Jaan Erik Undla .v., Jaan Küüts Vao v., Ats Heinrich Sirel Voore v., Juhan Kipping seks olgu öeldud, et sõber Ausmeel on juhusest!" lubas sõber. „Need olid eile.
Saadjärve
v.
Vainokivi Undla v., Joh. Onnemäe Vao v.,
meier. Selliseid sõpru tuntakse täna Aga sa võid uskuda, et taolisi tuleb
Läänemaal: Pukaste mõis Käinas
Oskar Ibrga Haljala v.
päeval erilise heameelega. Nii minagi ette iga päev igas variatsioonis. Nii. Is
on kokkukutsutud Kirila külas asuvaga® sirutasin tervitamiseks mõlemad käed. tun, eile õhtupoolikul vaikselt kodus ja
Peakoosolekute pühapäev
„Kõrtsi" tallu. Koosoleku, milline algab Aga mu südamlikkus suri, kui ma mär töötan raamatute kallal. Koputatakse.
kell 14, päevakorras on koosoleku rakendus, kasin sõbra näoilmet. Tavaliselt nii Asse astub perenaine korviga, vaatab
Järvamaal
1943. a. tegevusaruande kinnitamine, 1944. a
Eeloleval pühapäeval, s. o. 30. aprillil, eelarve ja tegevuskava vastuvõtmine, vali rõõmus ja rahulolev mees oli täiesti korra saladuslikult toas ringi ja sosistab:
„Meierihärra ehk annab mulle natu
toimuvad maakonna mitmes asulas kohalike mised põhikirja järgi ning läbirääkimised. löödud. Kui pärisin põhjust, lõi ta tü
Käru II Masina tarvitajate ühi
kene võid . .
ühistute korralised aasta-peakoosolekud, kus
dinult käega:
päevakorra peamisteks punktiteks on möö suse aasta-peakoosolek algab kell 10 homm.
Olen valmis tõusma, aga enne otsib
„Ah, kurat, ära tüütab see piima
dunud aasta aruannete kinnltamised, eel Sepa talu ruumes. Peakoosoleku päevakor
käsi
võiraamatut.
koorimine,
hakkan
uut
ametit
otsima
!"
oleva aasta eelarvete vastuvõtmine ning va ras on koosoleku juhatuse valimine, 1943. a,
„Ei,
kulla härra, ega ma raamatu
aruande kinnitamine ja puhtakasu jaotus,
limised. i
„Mis ?" küsisin mina üllatunult, sest
1944. a. eelarve kinnitamine, valimised põ teadsin
ga ... mul polegi raamatuga saada, ma
kui
tõsiselt
mu
sõber
võttis
oma
Nii peab pühapäeval oma peakoosoleka hikirja järgi ning läbirääkimised. Koigi
praegu piima meiereisse ei toogi . .
Päinnrme Piimaühifius, Peakoos Piimaühingu korraline aastapeakoos elukutset
„Kuidas siis ?" ... algan arusaama
olek on kokku kutsutud kell 11 homm. ühi olek peetakse algusega kell 10 homm. Koigi
„Jab, päris tõsi!" rääkis sõber Aus tult *— aga juha kraamib agar eideke
suse ruumesse, kusjuures päevakorras on 6. kl. algkooli ruumes, kusjuures koosoleku
koosoleku rakendus, 1943. a. aruanne ja üle päevakorras on koosoleku rakendus, 1943. a. meel. „Hakkan ametit otsima, mille au korvist lagedale paki tubakat ja teise
jäägi paigutamine, 1944. a. eelarve vastu aruande kinnitamine, 1944. a. eelarve vastu suse juures keegi kahelda ei saa 1"
sigarette.
võtmine, valimised põhikirja järgi ja läbi võtmine, valimised põhikirja järgi ning läbi
„Ahaa", tegin mina arusaavalt,
„Te olete suitsu mees, härrad vaa
rääkimised. Edaßi peab samal päeval oma rääkimised. Vodja Elektriühistu kor
rasvaproovid jälle ?* Möödu dake, kui tore saksa tubakas, poeg rin
korralise aasta-peakoosoleku Rakke Ma raline aastapeakoosolek on kokku kutsutud
jandusühisus. Teimuv peakoosolek lei Vodja algkooli ruumidesse ning see algab nud suvel mu sõbral oli tihti sekeldusi delt saatis, olge head, võtke vastu!"
ab aset Rakke rahvamajas ning selle päeva kell 11 homm. Koosoleku päevakorras on rasvaproovidega.
„Miks te siis mulle, võõrale inime
korras on koosoleku rakendus, ühisuse 1943. a. koosoleku rakendus, 1943/44. a. aruanne,
sele, pakute ?" küsin mina üsna meel
aruande kinnitamine ja puhtakasu jaota 1944/45. a. eelarve vastuvõtmine, valimised
„Oh tühja, see kõik oli väike asi
mine, 1944. a. eelarve, valimised põhikirja põhikirja järg! ning läbirääkimised. Samal pärast seda, kui mõnele taadile päeva divate suitsuneeludega.
järgi ning läbirääkimised. Koosolek algab päeval tuleb veel pidamisele Vajanga proovid nina allä pistsin, hakkasid nad
„Mis nüüd võõras või eks ma tea,
kell 15.00. Samal päeval pidamisele tulev Piimaühingu korraline peakoosolek.
Kolu Elektriühistu korraline pea Peakoosolek, milline on kokku kutsutud Va koduseid piimapütte paremini peale pas kui paha on suitsumehel suitsuta olla.
koosolek algab kell 10 homm. Koju pritsi jaugu rahvamajja, algab kell 11 hommikul, sima ja tagajärg oli see, et nurinat Võtke aga võtke" julgustab eit, kui
kaaris ning selle päevakorras on koosoleku Koosoleku päevakorras on koosoleku raken enam peagu ei olegi. See kõik oli täpe ma käe kõheldes sigarettide järele siru
rakendus, 1943. a. aruande kinnitamine, dus, 1943. a. aruanne, 1944. a. eelarve, ühin nüüdse kõrval!" ohkas sõber.
ten. Ja jatkab siis poolsosinal:
1944. a. eelarve kinnitamine, kohuslike osuste gu organite valimine, küttekriisi l&hendmise
„Meierihärra ehk leiab natuke võid"...
„No mis siis nüüd lahti on?" päri
arvu määramine, valimised põhikirja järgi küsimus ning koosolekul algatatud küsimused.
sin
mina
uudishimulikult.
Lasen sigaretipaki nagu palava söe
ning läbirääkimised. Käru Valla Vaba
Liighind tõi karistuse
tahti. Tuletõrje Ühingu peakoos
sõrmede vahelt kurvi tagasi. Petetud
„Asi
on
selline,
et
mina
ei
saa
enam
Marju-Järva abiprefekti otsusega karistati
olek algab kell 12 päeval ühingu ruumes,
suitsuneelud teevad õelaks. Üsna kur
kusjuures päevakorras on koosoleku raken neil päevil Käru vallas Orava külas elutse ausalt elada, hakkan hobusevargaks!" jalt seletan eidele, et mul pole muud
vat
Karl
J
ü
r
i
h
e
i
n'
a
200-rmk
rahatrahvi
pahvatas sõber.
das, 1943 a. aruanne, 1944. a. eelarve vastu
„Tohoh hullu!" imestasin mina, sest võid, kui see, mille pisipoja arvel kaup
võtmine, valimised põhikirja järgi, liikme- ja ga. K. J iiri hein oli paberosside ja pudukau
toetasmaksa määramine ning tuletõrje tege ba müümisel nõudnud nende eest märksa kui selline inimene nagu minu sõber lusest saan -j- 150 gr nädalas palga
vasse puntuvad küsimused. Kiri la t nr kõrgemat hinda, kui see kehtivate hinna Ausmeel lubab hakata hobusevargaks, arvel.
baühinga korraline aasta-peakoosolek eeskirjadega lubatav on.
Tnbakakasvatajatele preemiakaupade väi*

jasaatmisele tuli seisak pommitusrünnabu
tõttu Tallinnale. Nüüd seda jatkatakse. 59
paremat tubakakasvatajat, kes ületasid le
„ pingus ettenähtud tubakamüügi koguse või
täitsid selle, vaatamata mitmesugustele ras
kustele, saavad eripreemiaid. Tubaka ära

„Oh !" teeb mutt väga üleolevalt.
„Kellele te seda räägite ?"
Ja aähes min» tõrjuvat ilmet, võtab
sigaretipaki korvist, pistab mulle nina
alla ja kilkab: „Vo nuusutage, nuusu
tage, härrad, kas ei ole hea tubakas
eht saksa tubakas, rindelt saadetud
no nuusutage ometi!"
Mina muidugi nuusutasin ta ukse »
taha aga meel jäi üsna kibedaks,
tööl ei olnud enam õiget tuju, nokit
sesin niisama raamatutes.
Siis helises telefon. Kohalik oma
kaitse juht käsutas haarangule. Meeldiv
see ei oinad, sest öö on kottpime ja
lumi vaevalt sulanud, põllud ja teed
põhjatud ja mul on katkised saapad.
Rääkisin seda siis härralegi.
„No© kas teil siis terveid jalat
seid pole ?" küsib tema uskumatult.
Vastan, et peale puukotade mul
tõesti tarvitamiskõlbulikke jalatseid ei
ole.

„Mis te nüüd räägite!" ütleb suur
härra kõiketeadvalt.
mehel pole nüüd saapaid l"
Viskasin toru hargile ja marssisin
eilse öö katkiste saabastega piki pori
seid põlde, nii et muda varvaste vahel
lirtsus. Täna käin ringi hirmsa nohu
ja kõri valuga aga ka kindla otsuse
ga, et otsin omale ausama ameti."
Sõber Ausmeel lõpetas, pistis, käe
pihku ja sammus minema. Ka mina
ausalt öeldes, mõnevõrra pettunud loo
tusega ja tänasin mõttes oma keh
va ametit, mis küll ei toida, kuid mii
le aususe juures ei saa olla kellelgi
mingisugust kahtlust.
Jot.
JÄRVA TEATAJA nr. 51.
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Käras loositi ERO klassi

Rumeenia on relvastatud

loteriid
Teisipäeval algas Kära alevikus ERÜ aue
klassiloteril 1. klassi loosi asine. Esimesi
loosimispäeval tuli suuremaid väite välja
tagasihoidlikult. 2000 riigimarka langes
punasele piletile nr. 1348, mis on müüdnd
Tartu Linnapangas, 1000-margased võidud

„Bolshevikkudega ei sas ühes elada41
Rumeenia riigijuhi marssal Antonescu
üleskutse rumeenia sõjaväele vastab mõle
male nõudele, mis kehtivad riigimehe väl
jenduste suhtes rahvale otsustaval tunnil.
Oma kõrgelt sehukohalt riigijuhina ja sõja
lise kõrgeima auastme omanikuna andis ta
sõjaväes kehastuvale rumeenia rahva teo
tahtele enda teadmiste varal sihikindla
suuna. Rumeenia rahva juhina aga kõneles
ta oma sõduritele nõuda, nagu seda täna
päeval iga rumeenlane oma südames mõtleb

ja paremini väljaõpetatud üksusi kui ka pa
remaid relvi. See kingitus koosneb marssali
väsimatust tööst viimase kolme aasta jook
sul sõjaväp kõigi alade väljaarendamiseks,
samuti ka moodsate relvade muretsemiseks

langesid järgmiselt: nr. 5001 sinine, müüdud

sõduritele. Kaitseväekohuslastest koosnev
sõjaline jõud on üha tõusnud mitte üksnes
arvuliselt, vaid ka väljaõppe kvaliteedilt.
Selles aga peitub marssali tõotus rumeenia
rahvale, et selliste sõduritega ja selliste
relvadega varustatud armee kannab endas

A. Kallioni poolt Abjas, nr. 9655 kollane,
müüdud keskmüttgikohas, nr. 16 016 sinine,

müüdud Helme Ohispsngas, nr. 18 634 rohe
line müüdud keskmüügikohas, ja nr. 21 865
sinine müüdud R. Põllu poolt Tamsalus
500- margased võidud langesid nr .5814
roheliae, piletitele: müüdud Eesti trükikojas
Tallinnas, nr. 8510 kollane, müüdud M. Ri
vcase poolt Tallinnas, nr. 16769 sinine, müü
dud M. Teesalu poolt Tallinnas, nr. 19948
sinine, müüdud Põllumeeste Keskpangas
Tallinnas, nr. 23651 kollane, müüdud kesk

ja nagu igaüks, kõrgel- või madalalseisev, eeldusi kodumaa edukaks kaitsmiseks. Nagu
tahaks kõnelda rumeenia sõduritele. Riigi rumeenia rahvas mõtleb uhkusega oma sõ
juhina ütles marssal, et sõda läheb vastu durite saugaritegudele senistel sõjaaastate),
oma haripunktile, andes oma sõduritele käsu: nii võib ta usaldada nende saavutustele ka
„Näidake maailmale, et me oskame võita uutes võitlustes.
selleks, et mitte surra!" Rahvajuhina manit
Rumeenia rahvas teab, mille eest käib
ses ta sõdureid, meenutades, et nad kaitse praegune võitlus, ja et kodu kaitsmine on
vad koos Rumeenia pinnaga ühtlasi oma talle oleviku ja tuleviku saatuse küsimuseks.

müügikohas.:

laste ja vanemate eluasemeid. Ta osutas esi Marssali üleskutses üteldakse, et see võitlu>

isade eeskujule ja ütlea sõduritele: „Näida takistab vaenlast laiendamast oma orjust
ke rahvale, et me oskame surra selleks, et rumeenia rahvale. Mida marssal nende sõna
võita!"
dega väljendas, seda kordavad tänapäeval
Mida marssal käesoleval Rumeenia täie kümned- ja sajadtuhanded põgenikud, kes
jõupanuse tunnil isamaa kaitsmiselt ütles ähvardatud või juba okupeeritud piiriala
oma sõduritele, see kõlab tänapäeval vastu delt psabuvad rongidel või veoautodel,' talu
igas südames Bukarestis ja igas rumeenia vankritega või jalgsi kodumaa lõunapool
südametunnistuses kogu maal. Samuti pandi sematesse osadesse. Need ei ole mitte üks
tähele sedagi, et ta kõneiea võidust, mis nes ametnikud, kaupmehed või käsitöölised,
saabub käesolevast võitlusest hetkeliste kes oma töökohta ja varagi suudavad hõlp
hädaohtude tõrjumiseks. Veel toonitas mars samini ühest paigast teise üie viia, vaid selle
sal neid soodsamaid eeldusi, millistes praegu põgenikkude voolu enamiku moodustavad
rumeenia rahvavägi võitleb oma põlisvaen ohustatud piirkondade talupojad. Neil talu
lasega, võrrelduna 1941. aastaga on üksuste poegadel tuli maha jätta kogu elus ja eluta
väljaõpe märksa parem kui see oli võitluse inventar. Sellele vaatamata liitusid nad
alguses bolshevismi vastu. Sõjasündmuste* nendega, kes ei taha Rumeeniast loobuda,
ga kursis olev Rumeenia avalikus teab, mi kuigi talupoegadele ei avaldatud nende
da need marssali sõnad tähendavad. Mitte kodukohtade mahajätmiseks mingit survet.
seda ei ole vaja, et ühel paanikahetkel paisa Üks põgenik ühest evakueeritud linnast ju
taks ühe maa kogu noorus ja meesjõud vas tustas mulle, et ta oli küsinud ühelt talu
tu vaenlasele, et see saaks neid oma soo pojalt, miks see oma kodukülast lahkus.
ni ushiiglaatega rullida ja moodsate relvade Vaatus kõlas: ~Me võisime kolme aasta eest
tulega maha niita. Jast võitlused idas näi bolshevikke ja nende eluviise lähedalt jäl
tasid, et edu kuulus sellele, kes üleoleva gida. Siis kogesime, et nendega ei saa koos
juhtimise kõrval omas paremaid relvi, pa elada!" Sedasama ütlevad tänapäeval küm
rema väljaõppega sõdureid ja julgemaid ned- ja sajadtuhanded põgenikud rumeenia
südameid. Südamete julgast aga tugevdab rahva hulgas. Rumeenia rahvas seadis seda
teadmine, et käsutatakse paremaid relvi ja tõsiasja juba ammugi, kuigi ta ei mõelnud
omatakse parema tasemega sõjalist väljaõp sellele alati nõuda intensiivselt. Nüüd kin
pet.

nitab talle seda ka marssali Üleskutse: „Teie

Nii oli sea Qhtlasi kingiks ja tõotuseks, võitlete ja võidate seda nõuab teilt teie
mida marssal Antonescu rumeenia rahvale vanemate ja laste elu. Isamaa minevik
andis oma konstateeringuga, et tema sõja kohustab teid selleks!"
vägi omab tänapäeval niihästi arvukamaid
H. Plattner
Eesti vanemaid skulptoreid ja nende
looming
August Weizenberg
25. 111 1837 22. XI 1921.
A. Weizenbergi sünnikohaks on Erastvere

vald Võrumaal. Juba lapsena kaotas ta isa
ping orvuna tuli tal rännata ühe sugulase
juurest teise juure. Hoolimata kehvast aine
lisest seisukorrast pääseb Weizenberg Kane
pi köstrikooli, ning lugemise ja kirjutamise
oskusega lõpeb noore W-gi õppetöö koolis.
Kuni oma 16 eluaastani töötab W. põllutöö
lisena, kuid siis õnnestub temal -pääseda
Kartsi mõisa tisleri Hektori juurde puutöö
ametit õppima. Viis aastat kestab W-gii õp

provintsiaalmuuseumis oma töödest esimese

näitnse kodumaal, mis ühtlasi osutub esi

meseks eesti kunstinäituseks. Siia saabunud

teade „Hamleti'* müügist Pariisis sunnib
tunnustama W-gi neid, kes seni tema ande

AMETLIKUD TEATED
Sõprus aitab neid, kellel ei ole silmapilgul jalas kummisaapaid. \(PK.-Leber. Wb.)

Noorviljapuude istutamine kevadel
Viljapuid võib istutada kevadel ja sügi tallatakse kinni. Pääle loobitakse lahtist
sel. Kevadel istutades satuvad vigastatud mulda, et istutatava puujuured satuks ko
juured värskete haavadega viibimata sood hedasse mulda. Kuhiku tipp on maapinna
satesse kasvutingimustesse, hakkavad kohe kõrgusel. Eune istutamist lõigatakse vigas
kasvama ja niiskust ammutama ning haa tatud ja pikad juureotsad tagasi terava noa
vad paranevad varsti. See on kevadise is ga või kääridega. Puu asetatakse auku mul
tutamise paremusi.
lakuhiku otsa, et juured oleks suunatud
Kuivematel ja kergematel maadel aga igasse külge. Juurte vahed täidetakse rida
tuleb kevadel istutades puid tublisti kasta de vahelt võetud mullaga ja raputatakse
ja seda korrata tarbekorral neli viis korda. kiuni. Siis kastetakse muld korralikult mär
Raskematel maadel aitab ühekordsest kast jaks ja täidetakse kogu istutusauk mullaga.
misest istutamisel.
Tüve ümber tuleb teha kastmise nõgu.
Puu juurebaei peab jääma mullapinnast
Viljapuud tulevad istutada üksteisest
küllalt kaugele, siis puud saavad vabalt 10—15 sm kõrgusele, arvestades mulla va
areneda, maaharimine on hõlbustatud ja jumist. Puud ei tohi kunagi istutada süga
vahekultuuride pidamine soodustatud. Soo vamale kui ta oli varem.
vitav keskmine vahekaugus tugevakaavnlis
Püüle istutamist seotakse puu toe külge
tel alustel, õuna- ja pirnipuudel oleks meet nii, et puu sügavamale vajuda saab. Tugi
rites 10X10; 10X12; või 10X8. Kääbuspuu teiva ots peab jääma hõõrumise vältimiseks
dei SXŠ; 5X4; 4X4. Ploomi ja kirsipuudel 15—20 cm allapoole alumist võrabaru.
Kohe peale istutamist tuleb võraoksi ta
5X5 või 4XB. Kevadine viljapuude istuta
mine algab kohe pääle maa suismise-tahe gasi lõigata, nii et oksad jääks kõik enam
nömise s. o. aprilli lõpul ja kestab olene vähem ühele tasapinnale s. o. alumised
pikemaks, ülemised lühemaks. Väljaarvatud
des ilmastikust vast kuu aega.
Istutamiseks kaevatakse vastavale koha ainult juhtkasv, mis on 10—15 sm teistest
le I—2 mtr laiused 50—75 sm sügavused okstest pikem.
istutusaugud. Kaevamisel saadad pinnamuld
Lõige tehakse välimise või vastava pun
pannakse hunnikusse, põhjamaid pillutakse ga pääle, kohu poole tahetakse juhtida ok
laiali ridade vahele. Augu põhja lüüakse sa kasvu.
Kuna viljapuud ümberistutamisel kaota
siis togiteivas, enne augupõhja labida sü
gavuses kohendada, nii et ta asuks istuta vad osa oma juurtest, ei suuda nad endi
vast puust lõuna pool. Väljakaevatud mulla selt ammutada mullast niiskust ja toitaineid,
hulka segatakse komposti või sõnniku mul siis tuleb istutatud puid kasta vajaduse jär
da, lubjavaestel maadel kustutatud lupja gi ja mullauiiskuse säilitamiseks maapind
I—21—2 kg või 1 pangetäis puatuhka. See se puu ümbert hoida kobe, või katta haoriida
gu loobitakse teiba ümber kuhikusse ja puru, turbamulla või õlesõnnikuga. M. L.

kuses kahtlesid. W. jatkab Roomas hoogsalt

Talupidajaile metsamaterjali preemia
süsteemi alusel
Ida-ala Riigikomissari korraldusel on

Põllumajanduse Keskvalitsuse juhataja poolt

kehtestatud juhend, mille kohaselt on talu

pidajaile võimaldatud isevarustamise korras

üles töötada metsamaterjali preemlasüstee

Weizanberg omas taipu ja oskust oma töö
alal, kuna kahel korral auhinnati tema peen
tööna valmistatud lsadikud Tartu Põllumees
te Seltsi näitusel. Sel ajal tutvub W< Saksa

mi alusel.

maalt samasse mõisa saabunud valitseja Karu

Kohuslike müüginorsnide täitmise eest
preemiatähti saanud talupidajad on õigus
tatud vahetama oina preömiatähed metsa

elust ning õppimise ja töötamise võimalustest

kusjuures 1 preamiapunkt võrdub 1 rrn või

tasutud kohast ja siirdub sellega koos Saksa

Need metsaraie-õigustustähed antakse
talupidajaile preemiapunktide vastu koha

bachiga, kellelt ta kuuleb üht-teist välismaa

raie-õigustus tähtede vastu piiramatul arvul,

Oma kutsealal. Ja kui Karnbach tagasi .pöör
dub oma kodumaale, loobub ka W. hästi

73 tm tarbepuudele.

likust omavalitsusest. Saadud õigustustähed

maale.

W. peatub algul (1862. a.) Franbfurtis Ode

ri ääres ning asub teenistusse ühte suure

Karistati kohustuste mitte
täitjaid
Harju-Järva abiprefekti otsustega on ka
ristatud rida kodanikke, kes pole neile ase

masse tisleri töökotta. Suve möödudes siirdub

W. Berliini ja asub tööle tisler Schirmeri
juurde, kus tegeldi peamiselt puuvoolimise
ja nikerdamise tööga. Pühapäevahommikuti
käib W. akadeemias joonistamise tundides,
millele järgnevad temal katsetamised vooli
mise alal. W-s valmib otsus jatkata õppi
mist Berliini kunstiakadeemias ning teostab
aelle soovi 1863. a. Juba pooleaastase õppe
töö möödudes loetakse W. akadeemia täisõi

tatud kohustusi täitnud.

Nii karistati Vajangu vallas Tamsalns

elutsevat Viima L i b 1 i k m a a d töö ja veo
koormatise määruse rikkumise pärast 85-rrnk

rahatrahviga, selle mittesissenõutavusel 5
päevase vangistusega. V. Libiikmaa oli jät
nud täitmata vastava korralduse lumeroo

guslikuks õpilaseks. Tema vanus, W. on jõud

kimiatööle asumiseks.

nud 26 eluaastani, on liialt kõrge esimesi
samme astuvale kunsti alal, kuid W. on kaa

Edasi karistati sama määruse rikkumise
pärast Ambla vallas Jäneda külas elutsevat
leb visadusega oma sihti. Mõistetavalt käi August Weizenberg Agrippina marmor. Johannes Rohtla't 250 rmk rahatrahviga,

sa haaratud õppetööst akadeemias ning taot

vad õppetööga kaasas ainelised raskused, mi

da W. püüab lahendada suvel töötamisega
Temal ei õnnestu õppimise
jätkamiseks toetusraha hao kida Vene saat
konnast, kuna Peterburi kunstiakadeemia9
- abistab üksnes oma õpilasi. Viimane asjaolu
mõjutab W-gi oma õpingut Peterburi kunsti
akadeemias jalkama, mistõttu lahkub Berlii
nist 1866. a. Peterburi saabudes ei kujune
nud W-l elu selliseks, nagu sinnaraatkal te
ma seda enesele kujutas. Hoolimata oma
soovituskirjadest prof. A. v. Bockile ja J. Kö
lerile, ei leia W. isikliku arvamuse järele
küllaldasel määral nendelt ysndale poolehoi
du. W. pääseb akadeemiasse vabakuulajana,
kusjuures prof. Bock võimaldab temale oma
ateljees töötamise. W-gi materiaalne seisu
kord halveneb, kuna ei täitu lootused aine
lise toetuse saamiseks, kusjuures elu Peter
buris on Berliini omast hulga ballini. Kuid
siis saabub W-le Villebois stipendium kodu
maalt, mida oii W-le hankinud Erastvere
omanik.

W-gi energiast, tema tööinnust annab tõ

husa näite juhuslik marmorisse raiumise töö,

kusjuures W. ei olnud kogenud selle eeltöö
ga, nimelt punkteerimiaega kivisse. W. ko
haneb kiiresti tööga ja lõpetab aelle juba kol

me nädalaga. Kuna W-gil tekivad mõned
ebameeldivad vahejuhtumid tööasjas A. v.
Bockiga, on tema sunnitud lahkuma selle
ateljeest ja üldse akadeemiast. W. lahkub
Peterburist 1869. a. ja siirdub uuesti Saksa
maale. Seekord peatab W. Münchenis, ühtla
si õnnestub temal korduvalt saada kodu
maalt Villebois stipendiumi. Siin valmib te
ma tuntud „Neiu kaebus", „Noormeea jõe
kaldal" ja „Hamlet" ning esineb nende töö
dega Viini maailmanäitusel 1873. a. Sügisel,
samal aastal, siirdub W. Viinist ammu igatse

tud Rooma. Temal on silo edu ainelise toe
tase ja töõtellimiste näol.
W. elab Itaalias häid ja halbu päevi, siin
areneb W-gi looming oma kõrguse tipuni.
W-lt Pariisi maailmanäitusele saadetud
yHamlet", teostatud marmorist, leiab ostja
(1878. a.) Samal ajal korraldab W. Tallinna

„Ämarik", „Vanemuine", siis veel „Kristus"
ning ~Barrabas".

Melbourne'! kunstinäitusel auhinnatakse
ja omandatakse W-gi „Neiu kaebus". Vene
keiser Aleksander II omandab Peterburi
Eretnitage'ile „ Agrippina", kuid osayött
Aleksander II mälestussamba kavandite
võistlusest Moskvas 61 anna W il tulemusi.
Peterburi kunstiakadeemia näitusel esi
nevate „Koida*- ümariku"-, „Russalka"-,

selle mittesisaenõutavuse] 15 päevase vangis
tusega metuaraietöödele mitteaauinise tõtta.

Paide vallas Seinapalu külas elutsevat
Linda Seinbach'i karistati metsaveolöödele
mitteasnmise pärast 82-rmk rahatrahviga,
selle mitteslssenõulavusel 5-päevase vangis

tusega. Sama süüteo pärast karistati vee!
samas vallas ja külas elutsevaid Maria

M u s k a t'it 165-rmk rahatrahviga, selle mit
te sissenõuetavnsel 10 päevase vangistusega

ning Johannes Ka 1 j uv e e'd 250-rmk raha

„Rüssia"- nimeliste marmorlööde eest määra trahviga, selle mittesieaenõut&vusel 15-päe
takse akadeemia nõukogu pool t Wlo väike vaue vangistusega.

toetusraha, Ühtlasi valitakse W. Peterburi
Paide vallas Purdi asunduses elutsevat
kunstiakadeemia .vabaks liikmeks" (1885). Peeter Lips'i karistati metsaveotöödeie
Täiskordne esinemine oma töödega Pariisi mitteasnmise pärast 125 rmk rahatrahviga,
lBBB a. ei auna W-le aine selle miltesiesenõutnvusel 7-p vangistusega.
is! tulemusi. Kuna W. on pai ju kulutanud
oina skulptuuride teostamisel materjalide
ERÜ Tür! piirkond jagas
hankimiseks ja kuna temal on veel teisi
evakueeritud tallinlastele 6500
inaksukohustusi, satub W. raskesse ainelisse
seisukorda, mis teda sunnib Itaalias 17
Itr. suppi
aastat kestnut tegevust lõpetama.
Kuna
Türi
jaama
kaudu evakueerus roh
Suve lõpupoole 1890. a. siirdub W. Peter
buri, kuhu peatuma jääb järgnevateks 24 aas kesti tallinlasi, siis korraldati ERÜ Türi
poolt naiskodukaitse ja töiste
taks. Peterbaii ajajärk W-gi loomingus on piirkonna
kohalike
organisatsioonide
evaku
tagasihoidlik, piirduv peeniselt hauatuonu eerujaile ühistoitlustamiat kaasabil
ja majutamist.
mentide ja rinnakujude modelleerimisega Toiduks anti suppi, kohvi, võileibu
ja väike
Kunstniku vahekord Peterburi akadeemiaga
täispiima. Üldsummas jagati välja
halveneb üha ja lõpuks ei saa tema enam lastele
ltr. suppi.
esineda akadeemia näitustel. W. avalik väl ca 6500
Nüüd on ühistoidu valmistamine lõpe
jaastumine realismi- taotleva kunstivooln tatud,
kuna evakueerujaid sõidab läbi veel
vastu osutab vaid õli tulle kallamiseks. Pe
terburi argipäevasusea on W-le lohutuseks vaid üksikuid ja harva.
teadmine, et Chicagos toimunud maailma
sel hakata oma töökoda muretult täitma
näitusel tema .Ämarik" auhinnatakse.
uute töödega. Selline suhtumine oma üles
Tunnustust ja tähelepanu W-gi loomin annetesse
on imetlust esile manav.
gule osutub Tallinna linnavalitsus, kes te
W-gi loomingule on omane tugev roman
malt 1911. a. omandab 60 tööd kipsist. Peat
selt asub W. ise ka Tallinna (1914. a.). Ise tiline värving klassitsistlikul taustal, kuhi
seisvuse ajastul omandab Eesti Vabariigi sellega käib ühtlasi kaasas monumentaalsu
valitsus hulga töid teeueterikkalt kunstnikult. se tunnetamine.
Vaadeldes W-gi tegevust Ilmestab temas

kõigepealt tahtejõulikkus üheß maameheli
ku sitkusega. Peab omama optimismi, et
heas usus vedada oma marmoreid ühest
maailma otsast teise ja müügi õnnesta sai-

lehed.

Anna kirik. Pühapäeval, 30. aprillil kell

3 p. 1. jumalateenistus lauluraamatutega.

õp. M. Saar.
Teadaanne

Kõigil abiteenistuskohusiasil(l4-18.a.) tuleb

viivitamatult endid registeerida vaatavalt

nende elukohtadele kehalikes vallavalitsustes.

Samuti olgu kõigi ablteenlstuskohuslaate
tähelepanu juhitud veelkord sellele, et

abiteeuistusße puutuvais küsimusis annavad

kohapeal informatsiooni töörühma juhid,
kellede asukohad oa vallavalitsustes.

Järva Noorte Maleva Juht
TEADAANNE

32. toitlusperioodii 1.5-28 5.1944 a. tubaka

kaartide alusel tubakasaaduste jagamise
ja 30. ja 31. toitlusperioodi tubakakaartide
kupongide kehtivuse pikendamise kohta.
32. toitlusperioodiks 1. 5.-28.5. 1944 a.
määratakse tsiviilelanikkonnale järgmised
tubakasaaduste ratsioonid:

Kõigile tubakakaartide omajafle kapong
nr. 2 vastu 100 tk. paberosse või kupoog
nr.s vastu 50 gr tubakat, olenevalt sellest,
milline nendest kupongidest jäi alles 30
toitlusperioodii teostatud tubakasaaduste

jagamisel („Eesti Sõna" 17. 03 1944 u 5.63),

kusjuures kupongide nr.2 ja 5 vastu võib
müüki teostada kuni 28. 5. 1944. a.
31. toitlusperioodi tubakakaartide kupon
gide nr. 3 kehtivust pikendatakse kuni
28. 5. 1944 a.

Märge: Aruandmine toimub seni kehtiva
korra järgi.
22. aprillil, 1944 a.
Dr. A. Wendt

Majandus-ja Rahandusdirektor.

oma tegevust. Temalt valmib „Ophelia",
„Tasendus<( ja „Edevus" ning eesti muinas
ainestikul „Linda", „Kalevipoeg", „Koit",

peaeg ning 1858. a. peale jatkab tema tööta
mist Erastvere mõisas väljaõppinud tislerina.

Kiriklikke teateid
Paide P&ha-Risti kirik. Pühapäeval, 30.
apriiiil kell 11 homm. leeriõpilaste õnnista
mise jumalateenistus armulauaga. Laulu

MEES MAJAHOIDJAT vajab Järva Maahalg
la, vajalik aiatöö tund mine. Isiklik ilmumi
ne soovitav. Tööle paikamine Paide Töö
ameti kanda. Järva Maabaigla juhataja.

TÄIENDAV TEADAANNE
9./10. märtsil k.a. õnurünnaku läbi kan
natanud Tallinna elanikele tekstiilkauba ja
jalatsite tasuta andmise kohta ülemaaliselt.
esitatakse talupidaja poolt kohalikule mets
Täiendavalt Teadaandele 9./10. märtsil
konnale, kust antakse välja raieluba met k.a. õhurünnakul kannatanud Tallinna ela
samaterjalide ülestöötamiseks talmudile lä oikeie tekstiilkauba ja jalatsite tasuta and
hemast metsast.
mise kohta ülemaaliselt („Eesti Sõna" nr.
IV 1944) tuleb Sisedirektori nõusolekul
Seega on nüüd laiendatud preemiapunk 76,1.
tide ümbervahetamis võimalust ka metsama väljaspool Tallinnat asuvates omavalitsustes
tekstiil-niog jalateitekauplustes tasuta
terjalide suhtes, luues sellega talupidajaile ja
müümise osas rakendada järgmine
ühtlasi soodsa viisi metsa materjali hanki kaupade
kord:
miseks.
Kauplustel, kes teostavad müüke Tallin
Teatavasti seni saadi preemiapunkte va na Linnavalitsuse Kaobandus-Töösluaosakon
hetada ümber ainult tekstiilpunktideks ja na Varustueameti ostulubade järgi, mis on
ümberpöördult, ja sedagi piiratud s. o. pree väljaantud parast 16. märtsi k.a. ja on va
miapunktide pooles ulatuses, kusjuures 1 rustatud tempHga ~Õhurüanaku läbi kauna
preemiapunkt võrdub 3 tekatiilpunktile.
tanud" või „Õburiionaku ohver", koostada
~Eesti Sõnas" nr. 76,1 IV 1944 näidatud vor
mi järgi nimekiri ja see koos ostuluba
USA ajakiri iseloomustab
dega esitada kohapealsele oma
Moskva meetodeid
valitsusele, kes pärast ostulubade ja
nimekirja kontrollimist ja esitatud ostulu
„American Mercury" asub vastu Moskva bade
äramärgistamist kahekordse esitamise
poliitikale Poola suhtes
Madri d i s t, 26. 4. (ON 11). USA ajakiri vältimiseks, maksab kauplusele
„Araeriean Mercury" analüüsib Moskva mee raha välja ning annab ostuload tagasi.
todeid imestustäratava selgusega. Ajakiri Seejuures võtab kohapealne omavalitsus
kaebad esmalt neile üle, et ameerika rahvas kaupluse omanikult või tema poolt volita
ei avalda Moskva valitsemise kohta Poolas tud isikult nimekirjal kaks allkirja ühe
vastuvõtmise ja teise nimekirjas näi
põigust, vaid kehitab ainult Sigu. Selline raha
jõledus olevat võimalik üksnes selletõttu, datud ostulubade tagasisaamise kohta. Koha
et mees tänavalt on Ameerikas väga vähe pealne omavalitsus esitab tähendatud nime
kursis Ida-Euroopa ajalooliste ja etnograa kirja Tallinna Linnavalitsuse Rahandus
filiste probleemidega, kuna 3talini territo osakonnale, Tallinn, Mündi t. 2, nimekirja
riaalsete nõudmiste kasuks peategi inten järgi väljamakstud summa tagasisaamiseks,
ühtlasi ära näidates panga või krediitasu
siivselt agiteeritakse.
Ainult täiesti mitteteadlikud juhtkirjadc tuse arve numbri, kuhu summa tuleks üle
kirjutajad ja riughäälingukönelejad ilma kanda. Sarnase nimekirja saamisel Tallin
igasuguguse vastutuseta saavad sellega hak na Linnavalitsuse Rahandusosakond kannab
kama, et tähistada Moskva nõudmisi õiglas koheselt vastava summa üle kohapealse
poolt näidatud arvele.
te ua. Nõukogude rezhiim Ida-Poolas olevat omavalitsuse
22 aprillil 1944 a.
nimelt olnud „ekaitaste ahelaks". Suurel
Dr. A. Wendt
arvul tassiti seejuures mitte üksnes poola
Majandas- ja Rahandusdirektor.
-1 «id, vaid ka valge venelasi ja juute looma
vagunitel Siberisse. Nõnda eemaldati oma
TEADAANNE
kodudest üie 1,5 miljoni poolaka.
Teatan seega, et J. A. Matsina pakivär
USA ajakiri meenutab ühtlasi, et Nõuko vi tööstus
ja äri Tallinn, Tartu mnt. 3, mis
gude Liit heideti ühel häälel välja Rahvas õhurünnaku
maha põles, on Nõm
teliidust õigustamata kallaletungi pärast met, Apteegitagajärel
11 senist tegevust jätkanud.
Soomele. Seepärast olevat vastutustundetu, (Nõmme jaama juures).
kui läuapäaval Ameerikas ajakirjandus ja
ringhääling kirjutavad Nõukogude Liitu
Rahvasieliidu „eeskujaliku liikmena". Aja
Snma läbi lahkunud armast
kiri pöördub energiliselt poliitika väetu,
mis püüab unustama panna Moskva patte,
AMALIE RUMVOLTi
ja nimetab Staiinit „Atlandi-dokiaratsiooni"
mõrvariks.
mälestavad vaikses leinas
endised äriteenijad ]a sõb
Peremehe raske haiguse tõttu vajatakse kii
rad Türilt.
resti Võhinuta valda, Karina as. „Kalju"
tallu EEST-TÖÖTEGIJAT, või evakueerunut,
kellel endal hobune, kes aitaks teha ära
põllutöö tasuks võib saada osa maast ka Müüa kiires korras põllutööle kõlbulik
sutamiseks kokkuleppe kohaselt. Lähema HOBUNE. Hind 1000 Rmk. Teateid saab
informatsiooni saamiseks kirjutada või il Pärnu tn. 70—2. Paide.
muda P. Au!ik'u juurde Harju-Järva Abi
prefektuuri Paide. Töölevõtmine Paide Töö ERÜ Imastu Lastekodu vajab koha AED
NIKKU. Ühistoitlustamiue on võimaldatud.
ameti kaudu.
Tööpakkumised saata aadressil: Imastu Las
Maale tallu vajatakse põllutöidtandvat MEES tekodu, Tapa.
TÖÖJÕÜDU. (Soovitav vallaline). Kirjad saa
ta J.-Jaani, Kagavere küla, A. Saldre. Töö Kaotatud 26. skp. haili-musta ruuduline
le palkamine tööameti kaudu.
SIIDISALL, väikeste narmastega, tulles Pär
nu tn. raudteejaama. Ausat leidjat palun
KAOTATUD HARK tulles Sillaotsa silla juu ära tuua Paide politseijaoskonda.
rest Raudtee tänavale. Palun leidjat hää ta
su eest tuua Raudtee t. 17. M. Tamm.
25. IV s. a. kadus PORTFELL NOOTIDEGA
rongis Tamsalu Paide Türi vahelisel liinil.
KUBEMEBANDAAŽID soolte väljalangemise Palun vaevatasu eest ära tuua slt.
vastu. Kirjateel tellides saadame andmed
posti kaudu koju kätte. J. Ugur, ortopee Meesterahva JALGRATAS vahetada naiste
dia-, bandaaži- ja jalanõudetööstus, Tallin rahva jalgratta vastu. Teateid saab Paides,
nas, S.-K&rja 2.
L. Aia t£n. 39, majaperenaiselt.

