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Itaalias möllavad vaenlasele kaotus

Kurvad kujud

Kolm momenti meie sisemises elus liku tublidusega kegu järgnevate võit
on
äratanud ona sisnlise suure siduvu luste käiku mõjustavaid tulemusi (mee
rikkad rasked võitlused
se tõtta viimastel päevadel suuresti nutagem noore Rflütliristi-kandja 33
õigustatud tähelepanu. Bolahevike loo unterscharfiihrer H. Nugiseksi võitlust
malik tapakirg ja neile Kremli poolt Narva all I), oa raskeim kuritegu oma
Likvideeriti vaenlase silla päid ning vaenlane visati tagpsi lõunasse. Idarindel ainult koha
käsuks kirjutatud eesti rahva jäägitu koosseisult, nagu oa äärmine kuritegu
likke võitlusi
mõrvamine leidis uue veretunnistuse seegi, kui põllumees ei tee kõik, mis
veresaunas
fihes külas põhja Lesti ran seisab igaaes ta võimuses, et täita põl
FtLhreri peakorterilt, 21. mail. Sõjajõu Lääne-Saksa piirialadele kaotas vaenlane tulistas 82 vaenlase lennukit alla.
nikul,
millest
meil olemas päris Üksik lu ja oma kutse kaudu silmapilgu ko
8 lennukit.
dude Olem juhatas teatab:
Viimasel ööl suunasid briti pommlleanu
Seejftrel kui vaenlane 20. mai ennelõunal
Möödunud ööl heitsid ttksikad briti len kid eesmärgita terrorirünaaku Duishnrgl asjalik ülevaade, kuna seda võis juhu hustusi, või kaldub seejuures rinde ja
kompas meie nüsi positsioone Itaalia lõuna nakid f pomme asulatele Reini-Westfaali linnapiirkonaale ja mitmele teisale asulale sele tänuks jälgida 10 a. poiss Jaan tagala huvisid unustades ja ..inimlikult"
Reiof-Westfaaii raamis. Tekkis kahjusid,
rlade läänetiival nõrgemate lnureüritustega, raamis.
eksides isikliku rikastumise sihiga spe
Ffthreri peakorterist 22. mall. Sõjajõu elanikkond kandis kaotusi. Hoolimata ras Allik; Saksa erikohtu poolt mõisteti sur kulatsiooni
alnstaa ta peale lõnnat nnesti saurrünnakut
kuristikkusuunduvale teele.
ma
35
a.
Tallinna
tisler
Johannes
Rei
dude
ftlemjahatea
teatab:
keist tOrjetlngimusist hävitati 33 neljamoo
tugevate jalaväe- ja soomusjõadndega. Fon
Üksikud kurvad kujud, kes kerki
Itaalia lõunarindel rändasid tugevad torilist terrorpommttajat.
pass, kes organiseeris inimeste salave
di aaola pärast pahkesid vihased võitlused,
Kiired saksa võitluslennnkid rändasid dn ja teenis lühikese ajaga eestlaste üle nud nflüd esile, tundsid kahtlemata
Plco-Pontecorvo lõigus saavutas vastane tihe vaenlase jalaväe- ja soomusjOud endiselt
kohaliku aisaemorro. Riivistamiaeka võeti raskuspunktiga Leuola-Pontecorve lõigus. edukalt ttksikeesmärke Ida-Ingllamaai.
piiri toimetamisega enam kui 15.000 rapkust rindel ja silmapilgu otsustavust.
tarvitusele vastuabinõud. Briti ägedad vaen Kurduvalt Plee asulasse aissetaaginud vaen
riigi
marka; Tallinn-maa piirkoanakomis Neil olid teada ka veresaunad, milliseid
lane
visati
otsekohe
teostatud
vasturünna
lase rännakud peatati Pontecorvo linna äär
Nõukogude jultunud rännak
sari vastavate otsustega on võetud talu bolshevikud korraldasid eesti ajaloo tu
tel. Piedimonte lõigus purustati tugevad kutega jälle tagasi. Ka ruumis loode pool
vaenlase rünnaküksased koondatud kahuri Pentecervet viskasid vasturünnakud vaen
majandamise õigus põllumehelt Juhan medal õudusteaastal ning need, millised
Punase Risti vastu
ja granaadiheitjate tules, kuna maakoha lase Kanasse ja likvideerisid ta eile saava
ajutistel ja juhuslikel sissetun
Bern, 29.5. (DNB) Nagu „Nane ZSrlcher Ploompuult, kes ei olnud suuteline sooritati
kaguosas taaa likvideeriti visa võitluse järe tatud sillapead üle Llri. Pontecorvo piraat
gidel
meie
territooriumile. Ja ometi te
majandama
tema
käes
olevat
talu
ega
le ttks sissemurd.
Zaitung*
teatab,
vaatas
Nõukogude
ametlik
möllavad kibedad võitlused, millistes vaen
Viimaste päevade rasketes tõrje võitlus lane tulemusi saavutamata kandis raskeid ajakiri „Voiiia t Rabotši klass' tl hele Puna täitnud talul lasuvaid kohustusi, ning gutsesid nad suunas, millisele isegi pi
se Risti rahvusvahelise komitee poolt aval talurentnikult Arnold Villardilt, \ kes sut raske leida küllalt tabavat nime
tes paistis erilise vaprusega silma Ike veriseid kaotusi.
Üks saksa võitiusiennokite-fiksus ründas datud üleskutsele, mis oti suunatud aõdivai hoidis mobilisatsioonist kõrvale ja muu tust. Nende mõistus näis olevat laka
võitlusüksuse juht, koloael Nagel.
Nettuno sillapeal tõrjuti tagasi vaenlase mSßduaud OÜI hea eduga vaenlase motori le riikidele, pidada kinni sõjaõiguse põhi
nud normaalselt funktsioneerimast, nad
mõtteist, jultunud rünnakuga Punase Risti tus väejooksikuks.
tugevad luureftritased kagu peol Apriliat ja seeritud keloune Fondi ruumis.
Võib tunduda esimesel pilgul, nagu elasid ja tegutsesid mingi äärmiselt pi
Viimaste päevade rasketes võitlustes oli vastu. Moskva teadeteamet levitas aeda jä
iOuua pool Cisteruat.
Idas ei leidnud aset erilise tähtsusega oma vahvusega eriti väljapaistev üks Ohu medat vastust ka inglise keeles. ,
oleks meil teistel juhtudel peale uue meda ja isegi inimlikult arenemata
Nõukogude ajakiri, mille artikkel ilmus veresauna tegemist õieti elu pisiküsi aje sunnil, suutmata taibata isegi seda,
vOitiustegevust Tagevad saksa võUlusleanu jõudude Õhutõrjepatarei üleraleitaaat Kärgi
klteüksused ründasid viimasel ööl raudtee juhtimisel.
pealkirja all .Babinimlik humaansus', ei
Idarindelt teatatakse ainult kohalikke põrka tagasi heitmast Punasele Ristile ette mustega, sest ikka on leidunud nii et oma isikliku tegutsemisega kaevasid
sõlmpunkte Shepetovkat ja Šdolbunovot ar
vukate Uhke- ja afifitepsaamidega. Tekkis võitlusi. Dnestri alamjooksul viideidi va poeiehoiuavaldamist „roimarelle", kelle vas meil kui mujal vedelvorstlikkusele kal hauda ja valmistasid ette bolshevistlik
baks üks jüekäär idana pooi Dubusari ning tu tuieb võidelda.
suurtulikahjuaid ja hävitust.
duvaid talupidajaid ja rentnikke, nagu ku kuklalasku iseenestele, rääkimata
Mereväe rannapatareid võtsid Narva la seal sissepiiratud bolshevlstlikud võitlus
leidub tihti ja kõikjal ka inimesi, kes inimkonna kõrgematest mõistetest ja
hes Magerburgi poolsaarel asuvad nõukogu grupid hävitati.
Ungari kriitika rootslaste
ei arvesta ühiskonna poolt neile para väärtustest.
de positsioonid hea mõjuga tule alla ja
Põhjaameerika jahtlenuukiteükauaed
kohta
Meil ei saa olla mingit kaastunnet
loputasid ühe vaenlase järelveosõlduki.
teostasid eile rünnakuid asalaile ja reisija
tamatult langevaid tegude piiritulpe.
Sõjalaevastiku valvesõldukid tulistasid terougldeie Põhja- ja Keak-Sakaamaai. Tek Budapestist, 19. 5. (DNB). ~Pester Sääraseid isikuid koheldakse rahuajal neile isikutele, kuid meil on kahju, et
Soome lahe kohal alla 4 nõukogude lennu kis kaotus! elanikkonnas. Õhujõudude ker Lfoyd" polemiseerib pikemas artiklis Rootsi pisut teisiti ja pisut vähema karmuse eesti rahva hulgas, kes ometi nii palju
kit. Sisselendudel vallutatud läfinealadele ja ged Õhutõrjepatareid ja laevastikuõhutõrje teadeteagentuuri ja rootsi ajakirjandusega.
ga, vastavalt teostatud eksimuse mõju kannatanud ja kogenud ning kes omab
Rootsi ajakirjanduses Ilmnevat viimase kah
ühiskonna ja kaasinimeste põhjamaiselt karge ja taiplikult paend
kuu jooksul kahjuks tendents, mis järjest tähtsusele
liku mõistuse ning elukäsitluse, esineb
seisukohalt.
enam kaugenevat erapooletuse ja objektiivsuse
Suur tõrjelahing Itaalias
Eat sõjal on omad seadused, omad ikka veel seesuguseid üksikuid kurbi
mõisteist. „On lausa ühendamatu ajakirjan
dusliku tehnika mõistetega," seletab ajaleht,
Saksa vasturünnakutega peatati vaenlase rünnakutipvd. Terrorirünna et ka veel tänapäeval, kus juba pikemat aega eeskirjad elule ja oma karmus. Sõja kujusid. Kui tahame luua endale tule
kul Berliinile ja Braunschveigile hävitati 71 vaenlase pommituslennukit on võimalik informatsiooni hankida Ungari ajal saab harva tunnistada, veel harvem vikku ja kindlustada olemasolu, siis
pealinnast endast, avaldatakse vaenlase teateid aga andestada „inimlikku" eksimust, peab meist igaühe ülim tahe olema
Führest peakorterist, 20. mail'
Aadria meres vigastasid sõjalaevastiku silmapaistvaimal kujul, kuna aga ei tooda nagu sellelaadilisi juhtumeid tavatsetak suunatud kõige kindlamini sellele, et
Sõjajõudude ülemjuhatus teatab:
julgestaslaevad kaht vaenlase ktirpsati.
ainustki tõeliselt ungari päritoluga sõnumit."
se pehmendavalt nimetada. Kui sõdur rahva hulgas ei sünniks iialgi enam
Idarindelt teatatakse vaid kohalikest võit
Saur tfrjelahing Itaalia lõunarindel kes
Edasi
püstitakse
küsimus,
kas
siis
rootsi
tab lakkamatult. Meie väed tõmbusid Qaeta lusist Dnestri alamjooksul, Karpaatide eel ajakirjandusele olevat ebameeldiv, et Ungaris rindel oma kohuseid täites „eksib" sel seesuguseid ning et veel olemasolevad
ja Pentecorvo vahelises lõigus ägedais heit mägedes ja kagu pool Vitebskit.
valitseb põhiseaduslik valitsusi et raaai on säi viisil, et postil olles ei osutu küllal selguksid ja langeksid võimalikult kii
Sõjalaevastiku valvaiaevad tulistasid Soo litatud rahu ja kord, j? et ie*J«b veel riikfe, dast valvsust ja tähelepanelikkust või resti välja. See on karm seisukoht,
lasia kaugelt ülekaalukate vaenlase jalaväe
ja seomusjõududega tagasi uutele positsioo me lahe kohal alla viis Nõukogude pommi millised on otsustanud Moskva imperialistlik jääb koguni magama, võivad olla selle aga kogu elu ja võitlus on karm, kar
nidele. Etteulatuv rindekaar Gaeta juures tuslennukit.
püüetele vastu astuda ja võidelda kuni
tagajärjed saatuslikud seesugustes mõõt mid on rahva olemasolu ja arengu sea
Üks Soome võitlnslennukite tiksuB rün kudele
evakueeriti. MOned kõrgendikud põhja pooi
viimseni.
Itrit ja Campodimele aaula langesid pärast das viimasel Sõi heade tulemustesse üht
meis, milliseid ei saagi ette määritleda. dused. Ning ometi peame just selle kar
rasket võitlust vaenlase kätte. Teistes lõi vaenlase jireleveo toetuspunkti Sviri rinde ÜSA-s toimus kslme kuuga Qle Sõdur peab teadma seda ammugi ette muse najal võitlema end elus edasi.
kudes peatasid meie soomusgrenaderid kind tagalas.
1000 streigi
ja kõige kindlamini hoolitsema, et ei Nõnda on see ikka olnud, nõnda on
late vastulöökidega vaenlase rünuakutfpud.
USA pommituslennukid tungisid eile Ja
Lissabonist.
Sõjatööameti
teatel
toi
Mõlemal pool Pontecorvot löödi tagasi kõik hilennukite tugeval kaitsel Saksamaa koha mus USA-s tänavuse aasta esimese kolme kuu tema ega ta kamraadide suhtes ei esi see praegu ja nõnda jääb see kehtivaks
vaenlase rünnakud, tundekestvast suurtüki le ja tekitasid sihitute pommi heldetega mit
neks iialgi ~inimlikku" eksimust. Rin ka tuleviku suhtes. Eriti seda viimast
turmtulest ja massilisest tankide rakenda metele pealinna elukvartaalidele ning Brann jooksul 1030 streiki. Eelmise aasta sama aja de taga seisab ju kodumaa ja kodu, peame aga pidama kõige kindlamini
vahemikuga
võrrelduna
tähendab
see
50%
misest hoolimata. Ruumis kagu pool Aquinot schweigiie hoonetekahjuaid ja kaotusi ela
tõusu.
seisab rahvas inimliku olemasolu ja silmas, sest elame ajal, kus isiklikule
varluesidjtugevast suurtükitulest ja paljudest nikkonna hülgas.
võitluse kaunimad ja peamised pühi olevikule saame ja tohime mõtelda
tankidest toetatud vaenlase rünnakud meie
Jshilennukid, õhutõrjesunrtükivägl ning
Itaalia vabariigi uus lipp
relvade koondtales ja osalt lähivõitlusis kok sõjalaevastiku üksuaed ja julgestnaiaevad
mused, mis kirjutavad seadusi ja sea kõige vähem ning kus kogu meie jõud
Milano« t, 20. 5. (DNB). Itaalia amet
ka. Asula põhjaossa tankide saatel sissetun tulistasid alia 71 vaenlase tennukit, enama
peab olema suunatud tuleviku kujun
likas teatajas avaldatud Duca määrasega vad nõudeid.
ginud vaenlase jalavägi paisati vasturünna ses neljatnootoriüsed pommitajad.
damisele ja rajamisele.
Kui
selle
rahva
hulgast
kerkib
aga
Möödunud ööl heitsid üksikud Briti lood! Itaalia sotsiaalvabariigi lipp. Lipp koos
kul tagasi. Vaenlane kaotas sealjuures 30
Ainult siis saab olla rahval tulevik»
neb senisest trikoloorist vertikaalselt ükstei kurbi kujusid, kes samal ajal, mil võit
tanki. 1. langevarjurite diviis hävitas lahin lennukid pomme Kölni raami.
se kürval asavate ruutudega: roheline- val lus rahva olemasolu, tuleviku ja vaba ku, kui ta o& jäägitult terve ja ter
gu algusest, 12. maist saadik 100 tanki.
ge- punane. Savoya rist lipu keskel on kõr duse eest on jõudnud otsustavamasse viklik ning kui temas ei eksisteeri
valdatud. Lipuvarda tipul asub fashlstlik
järku ning millal kodumaa nõuab eran enam Üksikuid, kuid seejuures kõrgei
likterito kimp.
Kogu Balkan enamlaste kätte
Itaalia armee lipul asub keskel Ole kol ditult igalt oma pojalt ta ülimat kas mas astmes? kurbi kujusid. Vastasel
me vftrvitriibu must kotkas laotatud tiiba otseselt relva juures või tagalas, tege karral oleme nagu ema hukule vastu
dega, milline asetseb horisontaalselt paigu levad sellega, et mehi toimetatakse ko sammuvad üksikolevused, kes kuula
Sensatsiooniline dokument paljastab Briti-USA reetmispoliitikat
tatud Jiktorite kimbul. Lipukangas peab ole
guni kodumaalt välja sihiga, ise see ! vad nõrkushetkeil piiri tagant kõlavaid
ma 1,50 m pikk ja üks meeter lai.
Dardanellidel luuakse apukogude vabariik
juures rikastuda, siis ei oie seesugusest vanu eesti rahvaviise, panevad käed
Berlifn, 19. 5. (DNB) Inglise ajalehte
5. Istanbul ja Dardauellid moodusta
Vaenlase poolt ohustatud Kro isikust saanud mitte kriipsugi vähem, harduses kokku ja sulgevad silmadki,
de „Daily Heraldi" ja „Dai!y Malli" esinda
vad iseseisva autonoomse vabariigi Ve aatia rannikupiirkondades [seati kui meie hulka siginenud ohtlikem elles seejuures võimetud nägema neis
jad Kairos on 13. mail oma lehtedele saat
nemaa Nõukogude Sotsialistlike Vaba
sisse sõjaline valitsus
piiritagustes viisides vastuhaigutavaid
vaenlane.
nud nende kätte sattunud Ülihuvitava doku
riikide Liida kontrolli all.
A g r a m i s t,20 S.(DNB). Nagu ametlikult
Kui teisal juhul oldi sunnitud võt juba valmiskaevatud masshaudu eesti
mendi. See on leping, millele Kaikani nõu
6. Kreeka alla keuluv Serbia osa ja
kogude vabariikide liidu loomise kohta on
Bulgaaria alla kuuluv Makedoonia osa, teatatakse, andis Poglavuik korralduse, mil ma paarilt põllumehelt õigus kevadel rahvale ja samas meile suunatud mus
järele seitsmes Kroaatia provintsis, mis
nlla kirjutanud kreeka ja bulgaaria bolahe
s. o. maa-aia, mida piiravad idas Nesto le
künda ja külvata, siis toimus see kind tavaid relvade toruavausi, Otsese võit
vlkad. „Dail Malli" kaastööline kirjutab:
se jõgi ja Rodopi mägi, põhjas Riia, hõlmavad kogu rannikupiirkondä, saatakse las veendumuses, et kõnealused isikud luse kõrval ohustava vaenlasega peame
stase
sõjaline
valitsus.
Viimane
allub
kind
See dokument, mille ma alles nüüd saan
Osonkofi ja Sari mäed, läänes Albaania ralitele Begitshile ja Tomashevitshiie. Ühtlasi
ei olnud võimelised mõistma seda, mi seisma valvel, et meie ei muutuks snam
avaldada, jõndis mina kütte salajasel teel
Alpid ja Pinduse mäeahelik, lõunas Ual
kohe pärast seda, kui ta ell saabunud Egip
puse mägi ja Egeuse meri Thassose vabastati vabastatud Dalruaatsia piirkonna da tähdndab praegune silmapilk. Muu kunagi naiivseiks jahiloomadeks. See
tusse Makedooniast, kna originaalist kind
saarega, moodustavad iseseisva auto minister dr.E.Butat oma ametist ja nime tuda väejooksikuks ajal, millal rahva on tõde, mis si vaja ulatuslikumat sel
ta riigiministriks valitsnse juurde.
lasti trükiti ärakirju ja neid levitati.
noomse nõukogude sotsialistliku vabarii tatiSäjaliße
valitsuse sisseseadmises vaenlase olemasolu on kaalul ja millal üksainus gitamist ning selle toe raamidesse
Dokument, mille pealkirjaks on „Kokku
gi, mis kuulub liidu
piiridesse.
*
poolt eriti paremini ähvardatud piirkondades mees rindel võib saavutada oma isik- mahub kõik see, mis üteldud ülemal
iepo* ja mis on Petritsis alla kirjutatud
Kreeka kommunistliku partei nimel Vanni
Seda dokumenti tuleb küll pidada sen nähakse kindlaimat teed, et igas olu korras
Jonnidisl poolt ja Bulgaaria kommunistliku eatsioonilisemaks kõigest, mis käesoleva sõ kaitsta elanikkonna ja riigi huve neis piir
partei nimel Doussian Daskalofi poolt, kõlab ja kestel on teada saadad vastaste salajas kondades. Mõlemad kogenud ja teguvõim
50 noort poiste põilutöölaagrisse
järgmiselt:
test plaanidest. Siin pole tegu vähemaga sad kindralid peavad selle eest hoolt kand
„Pärast Kommunistliku Internatsionaali kni kogu Balkani loovutamisega bolekevis ma, et kõik ülesanded lahendatakse rahva
Saksamaal
Laialisaatmist Kreeka kommunistlik partei milft Halkani nõukogude sotsialistlike vaba ja riigi rahuloluks.
ja Bulgaaria kommunistlik partei, arvesta riikide liidu loomise näol. See dokument on
Alates möõdunad aasta Hüvest töötab lad bnrakid. Noored lahkuvad laagrist
des laialisaadetud organisatsiooni viimaste uneks tõendiks Inglismaa ja USA loobumi „KaristusvaheiideidCi erapoole rkdm eesti poisse Saksamaal Alaw-SileesJas hommikul üksikutesse taludesse tööle
instruktsioonide poliitikat ja soovides kiire sest Nõukogude Liidu kasuks, mis ilmnes
tute vastu ?
eesti poiste maatöölaagris. Laagri tegevus ja tulevad õhtul laagrisse tagasi. Horu*
tting mõjuva aktsiooni kindlustamiseks töö eriti Kirde-Euroopa ja Balkani ruumi suh
Z
ttr
lehist,
Liitlaste poliitika erapoole lõpeb 1. juuliks s. a., mille järele noored siku- ja lõunasöögi saavad veered vas
tada koos lõppeesmärgi kaseks, nimelt luus tes pärast Moskva, Kairo ja Teherani kon tute riikide vastu
astub uude järku, kirju tagasi saabuvad kudumaale ja võivad aim
Balbanil nõukogude sotsialistlike vabariiki verentse.
tab
„Neue
Zürcher
Zeitung" ühe teate põh da teadlike noorte põllumeestena oma ko tavad talades, kaua õhtusöök antakse
de liita, et lõplikult kõrvaldada Balkani
abistama ja rakendama õpitud ko laagris.
jal.
Leht
tsiteerib
üht
„DaiJy Miili" artiklit dutalus
rahvaste seas valitsevat tüli, otsustavad
gemusi. Ühtlasi loodetakse neudast uoorto«.t
Washingtonist,
mille
järele
USA.
sõjalised
Laagri juhtkond koosned põllumajan
Meie kunstnikud lähevad
oma esindajate ja käesoleva lepingu allakir
juhid eesotsas kindralstaabi ülema Marshal noortetöö ja organisatsiooni ükeaata jahte
jutajate lraudn seltsimees Vanni Johan
meie maal asuvate noorte organiseerimis dusliku ettevalmistusega ja praktiliste
suveks
maale
liga
olevat
äärmiselt
rahulolematud
d
plo
nidis Kreeka kommunistliku partei poolt ja
kogemusuga õpetajaist. Laagri juhtimi
osalise nurjumise üle püüete puhul töö laiendamisele.
Vaatamata sõjaaegsetele raskustele ja maatia
seltsimees Donssisn Daakaloff Buigaria
Järjekordne
eesti
noorte
maatöö
katkestada
sõjamaterjali
vedu
Saksamaale.
ne
ja tegevuse korraldamine toimub
kaotustele, mida meie kunstnikkonnal on
kommunistliku partei poolt järgmist:
pikkustes läbirääkimistes Rootsi, His laager Saksamaal algab tegevust kehc Kösga täies ulatuses meie oma juhtide
1. Mõlema partei lõppeesmärgiks on tulnud kanda terrorrönnakute järeldusel, ai Kuude
paania, Portugali ja Shveltsiga ei ole saavu peale seda, millest on võimaldatud osa kaudu.
nõukogude sotsialistlike vabariikide liidu ole see kõik suutnud halvata nende loomis tatud
rohkem kui nende saadetiste vähest
loomine Balkanis, mis haaraks Kreeka, tungi ja jõudu. Terve rida maalijaid ja ku kahanemist.
Laagri poolt saavad noored küllal
Washingtoni sõjaministeerium võtta 50 poisil 15 eluaastast alates.
jureid kavatseb oma tööd suvekuudel atel olevat otsustanud
Makedoonia, Bulgaaria ja Serbia.
Laagri
peamiseks
eesmärgiks
on
nõuda
sõjamaterjaii
veo
dase
riietuse, voodipesu, magamistekid
2. Kreeka ja Bulgaaria kommunistli jeest file viia vabasse loodusesse ja siirdu täielist katkestamist Ssksam&ale. Kindral
noorte kutseline väljaõpe põllumajandu ja käterätikud. Töö eest saavad noored
kud parteid võivad kasutada igasugust da maale.
Vanameister Jansen veedab tänavuse Marshall nõudvat „D3ily Maili" teatel järs se alal. Laagrist osavõtuks on eelista samuti rahalist tasu. Noortele on kind
taktikat, mida nad peavad sobivaimaks
karistosvaheudeid erapooletute vastu, tud need noored, Ites on tegelikult töö
suve
oma talus. Paul Burman on valinud ke
ülalnimetatud lõpliku kontakti saavuta
lustatud puhkus ja võimalus vahepeal
millised
abinõud kestaks kuni sõja järel piis
miseks.
peatumiskohaks kauni ümbrusega Ranna vini. Vajalikul
kodu külastada.
tanud
põllumajapidamises
või
talu
ko
korral
tuleks
tema
arvates
3. Mõlemad parteid töötavad liidu mõisa, kuna Greenberg siirdub Viljandi katkestada isegi diplomaatlikud suhted.
dumgjapidamise
alal
ja
kel
on
huvi
põl
Lähemaid juhtnööre annavad ja re
põhjapiiride kindlustamiseks, ja olmelt ümbrusesse. Ka maalikunstnikud Nymao,
lumajandusliku tegevuse, kui edaspidi gistreerivad noori noorte malevate ju
sihiga, jõuda Doonauni mis saab olema Talvik, Triik-Põilasaar ja kujur Mellik on
Bulgaaria ja Serbia piiriks. See piir lõ Tallinnast lahkunud. Kunstnik Haamer, noored kunstnikud omavad ka võimalust se elukutse vastu. Noored peavad ole hid, kuna maal asuvad noored võivad
peks Fiumest põhja pool Aadria mere kes praegu juhatab Haridusdirektoorlumi jätkata oma kunstilise hariduse täiendamist ma kehaliselt ja vaimselt tublid ja ter registreerimist toimetada noorte maa
iäres.
ülesandel kunstivarade päästmist Cbuohu Saksamaal. Nende hulka kuuluvad graafik ved.
toöjuhtidö kaudu, kes annavad ka lä
4. Bulgaariale antakse juurepääe Ege eest, tahab suveks minna Ruhnu, et seal Agathe Veeber ja maalikunstnik Nelli Sepp,
Laagri eluruumideks on külmakind- noaid juhtnööre.
use merele.
töötada rannamotiivide kallal. Mõningad kee jätkavad oma stuudiumi Münchenis.

vast*. vöitlnse», «ivs tulemusest sõltub ke
ea luroopa saatus. 8«e teadmine peab 1»blma «aia rahva kõiki kihte. Madjarina et \
või käed ripea pealt vaadata, kaldas otsas
tataksa laraapa aastast. See en tõrjesõda,
sõda ateie eneste kaitseks selle eest, et

Unustamatud päevad
Võitlusepisoode taandßiniiliikiiaiis*! Peipsi tagamail
JÄRBLVEDU VEEREB
Pika veereva ja vingerdava assina vee
revad jkreiveekomaadode rasked lintmhsi
nad maanteel. Neemikute ja veolintide te
rasesed hambad veavad algavaid vagasid
lobjakases paris, sadade meetorite mürin
sniab või maa mlirgamisena aljamasina pal

leidub kobedat jaakseis, on ema pojale kar

sin, juhituna inimesest ja temu tahtest, iii
gnh relvade llemlaaia karmis rlselases. Oa
tOrjevõitlase rasked päevad.
Ühe meie vabatahtlikefiksase veeauted
liiguvad pikas kolonnis. Kuskil sääl eespoel,
kus rinne põleb, võitlevad meie vabatahtli
kud veea ja lobjakas. Beile vapraile poiste
le, ka nemad ootavad laskemoona ja toitu,
igakülgset vajalikku varustust, mida sõdur
vajab eriti raskele tingimusis. Nii nagu iga
fikanse, nii ka meie vabatahtlike järelväe
masinad veerevad väikese lülina selles sun
res sõjamasinas, et teenida jõukohaselt rin
net ja kodumaad. Lastes ainult hetkeks pii
ga libiseda üle selle tohatn liikumise, tai
pad, et see teraskett, mis kaitseb kogu Eu
roopat bolsheviatlika lummutise eest, on
katkemata ja vägev. Iga Üksik sõdur on sel
les kaitsevööndis keni kõrgeima väejuhina
asendamata ja samaväärselt tähtis. Iga
jõukulutus, ka kõige väiksemgi pingutas
väärib tunnustamist, ühises laitmatus kaas
töös, rääkimata sellea tihtigi üliinimlikust
ja ennastohverdavast panusest, mida saavu
tavad mehed eesliinil. Selles teadmises võit
levad ka meie üksikud laialipillatud vaba
tahtlike üksused idarinde avaruses mõned
kand tagasi. See ou olnud ja jääb meie va

„Kuule, vanamees, nüüd olen ma alati
esimene, kes vabatahtlikelt võtab osa igast
rinnakast ja laarekfiignstt"
„No mis sind seals nii tõmbas?"
„Kaa isad, kui vahva on vankadele pil
duda kaela käsigranaate! Kui nad siis saa

võiksime edasi elada ungarlaatena.

lonveed aga seisis idas edasi ja säilitas

is iks Õpetajaks. Boor sõjamees, kel oma isa

vapras peaosas eraa sõdurlikke traditsioone.

võitlejaveri keeb soonis, on talle samaväär
seks ja kuulekaks Õpilaseks. Milline imeline
võidurikas sira ja joovastus peegeldas poisi
silmist, kai ta saabas tagasi oma esimeselt
kardeta Vait lanrekiigalt ja juba eemalt hõi

Üks osa henveedist võitles kaal 1943. a. al
guseni kõige eelmisel liinil nönkegade vastv, taine osa Rakendati tagala Ihenduate
kindlustamiseks. Kana aga honveed võitle»
ja end veristae, oli kodumaal tegevuses väi
ke klikk, milline nõrgestas maa kaitsejõude.
Veel 1943. a. mais Ütles Kallaja
idee peab võitma. See võit an ka meie või
duks." Selle vahel aga toimus hoaveediroi
nistri Nagy afäär, kes ali sõlminud liiga ti
hedad sidemed juutidega. Rahvasaadik Raj
nist aga, kes kirjeldas ülesandeid võitluses
boighevisrai, vastu, rünnati pahempaalsete
elementide ja kiike poolt ägedalt. 'Novemb
ris keeldus Kallay laiali saatmast järjeat

judesse ebakõladesse. Ta liigub, aee sõjumu kab isale:

res kabuhirmus punuma pistavad, siia muud

kui pane mõned head valangud knuiipilda
jast ja tiblad varsti puha eirevile!" Noor sõ
dur ise väriseb Üleelatud ärevusest ja rõõ
mutundest seletades isale omi esimesi mul
jeid, kuid Inurekäigul ou oinad ta rahu ja

avalikumalt õõnestavat sataiaaldemokraatlik

ku parteid, milline, nagu peagi teatavaks
sai, ali ioanud sisesed sidemed vaenlasega.
Lõpuks aga ütles peaminister Kallay Ühes
kõnet: „See ei olnud mina, kes alustas sõ

julguse kehastus ise, seda tõendavad teised
osavõtnud vanad iahingumehed.

„Ära ainult oma neorasega nii palja tor
ma," on isa ainukeseks õpetuseks. „00, ära
karda vanamees," vastab poeg elutargalt ja

da Venemaaga."

varsti puhuvad kahe generatsiooni esindajad
mõnusalt suitsurõngaid talvisesse õhku.

nade idarindekaogelaste üldiseks moraalseks
võitluspanuseka muu saavutata kõrval.

Eesliinil, rahastanud metsade ja põleva
te külade punases palistuses aga ilmneb
Iga üksiku sõduri võitlusvaim eraldi, iga
üksiku võitleja iaiklik vahvus ja eneseoh
verdamine, mia tnleb ohviianniks sellele
Euroopa kultuurrahvaste ühisele altarile,
kus põleb vabaduse ja rahu leek.
SELETAMATU SÕPRUS
Eesti üksuse hobuvoor läbib üksildust ja
pikka metsavahet. Kohati on tee juba lu
mest paljas, hobused tirivad raskeid koor
maid läbi vedela pori . . . Tõsiste nägude
ga ja laskevalmis relvadega kõnnivad me
hed hobuste kõrval. Aegajalt iie õlga koor
ma taha paines sunnivad hobueejuhid loo
mi. Siin metsavahel en tegutsemas bolshe
vike bandiitide jõuk, nii mõnigi kord on
üksikuid sõjaväe sõidukeid kui ka kehalik
ke elanikke tabanud metsast sihitud reetlik
ja alatu bandiidi kuul. Meie vabatahtlikud
ei karda nende võsaröõviitega võitlusse as

TÄHELEPANI), AEGSÜTIK!
Küla on vallntatnd. Meie vabatahtlikud

hävitavad viimaseid põgenema löödud vaen
laseriismeid. Vaimustusega tormavad mehed

püstipäi edasi ja tulistavad lumes sibavaid
bolshavikke. Ülekeevas vaimustuses ja rei
pas jälitamisihas ei märkagi mehed kuidas
madallennul üle lahinguvälja põristavad mi
tu vaenlase lennukit. Enne kui lumi ja peri
hakkab keema hnupi lastud pardarelvade
tnlest, taipavad mehed alles viskuda varju
sinna kahu jahtub. „Pommitab saatan", ki
ruvad mehed endamisi ja püüavad umbes
kindlaks teha pommide langemiasuunda.
Esimesed lõhkemised. Tuhandeid vinguvaid
kilde, mullakamakaid ja pori paiskub sam
mastena taeva alla. Enamus pomme langeb
siiski võitlevaid poole lahutavale paarisaja
meetrilisele vahemaale. Biis kaovad lennu
kid, vist pole neil enam midagi alla pildu!
Mehed tõstavad aeglaselt ja ettevaatlikult
päid, et saada pilti pommitamise tulemusist.

Aga mida see siis tähendab? Laialipillatud
bolshevikud ou endid paari minuti jooksul
kogunud ja nähtavasti mõne agara politruki
nagaani ja kuklalasp ähvardusel üritavad
nad hurjäätades omapoolset vasturünnakut.

Juba tahavad vabatahtlikud tõusta, et püh

kida tormijooksuga viimased enamlased, kui

keegi hüüab läbilõikava ja lahingukärast
ülekäiva häälega: „Tähelepanu, poisid! Aeg

sütikuga pommid meie eesl Lamama jääda!"
tumist. Seepärast ei tunta eneste pärast mu Mehed kuulevad vaistlikult käsku ja suruvad
ret, ent kuidas säilitada ettenähtud liikumi end tihedalt maa ligi. Bolshevikud aga lähene
se katkestamatust ja hoida kaitsetuid loomi vad samm sammult karjumise ja lärmitsemise

surmava kueli eest? On ju hobune üks sõ
jamehe truim ja armastatum kaaslane nii
rindel kui tagalas. Et te vaatas on tarkuse
ema ja sellest põhimõttest lähtudes saadab
ki voorivanem osa mehi jäigastuseks kahe
lepoole metsa. Väljasaadetud julgestas avas

tabki suurema bantiitidelaagri ainult mõni
kümmend meetrit eemal teest, kus nad saa
ki varitsedes ei või aimatagi, et neid või
dakse endid haarata selja tagant. Järgneb
lühike äge võitlus. Bandiidid hävitatakse
ja sunnitakse, põgenevad riismed kaugele
võssa meie käputäie voorineeskennaliikme
te poelt. Mehed tulevad võitlusest välja ai
nult tühiste kriimustustega ja alles edasi
liikumist alustades leiab keegi, et tema ho
bune en haavatud ...
Tume, see veri paiskab joana haavatud
looma rinnast. Kardina seisab mees oma
lemmi ka juures, tle kahestunud näo voola
vad vanal sõjamehel pisarad . . ..Tal on
kabja, väga kahju. Nende kahe hea pe
remehe ja ta truu hobuse vahele on pikal
sõjasõidnl kasvanud lahutamatu sõprus.
Nüüd on flks neist langenud vaenlase kuuli
läbi. Teel viimast korda surub truu hobune
oma pehme nina peremehe rinnale, siis lan

Äsja kohale viidud rünnakkahurid Saloniki tänavail tugevdavad Kreeka julgeolekut
(Pk.-Feschendorf Wb)

saatel, veendumisega, et nende lennupom
mid Ja pardatuii tekitasid jälitajate ridades
suuri lünke. Nad ei või ju aimatagi, et neist
ainult veidi maad eemal võivad iga silma
pilk lõhkeda aegsütikuga rasked lennupom
aiid . . . See ou nende surm, hetke pärast
sünnibki see mis sündima peab terve
rida pomme lõhkevad bolshevike nina all,
paisates neid laiali kui kärbseid. Vabataht
likele ei jää muud, kui üksikud ellu jäänud
enamlased vangi võtta. Aga kust teadis see

Honveed võitluses
Ungari armee territas rõõmuga pööret kodumaal
Keegi ei kannatanud Kfülsy-kliki kahe dumaa piire. Ajaloo jooksu) tungis üha jäl
paiksuse all enam kai ungari honveed. Hon le vaenlasi Ungarisse ja neid tuli sealt
veed tfihendab eesti keeles tuaakaitset. välja ajada. See en esimeseks snurvõitluseks,
Selles nimes peituvat ülesannet püüdsid mis toimub väljaspool kodupinda. Seepärast
täita kõik konvendi kuulujad, kes tundsid vajab see selgitamist ja sihiasetus!. See
meelemürndust, kui nende võitlusvalmidust aga puudub honveedis ja veel enam kodu
püüti ohjeldada.
maal. Meie ei mõista meeleolu seltskonna
Möödunud aasta sügisel sõitsin ühes teatavates ringkondades. Seal vaadatakse
honveed! puhkuselttulijate rongis Budapes meile kaastundega, uegu võitleksime juba
tist üle Lowoczne itta. Üha uuesti vallan kaetatud asja eest, seal kuulatakse vaenlase
dus kõnelustes tugev kibedus olukordade raadiosaateid ja vaieldakse, nagu oleks meil
kohta ungari kodumaa teatavates mõõdu vaenlase vastu mingeid kehustnsi ja nagu
andvates ringkondades. „õppisime seal väl oleks meil temalt midagi head oodata. Kõi
jas idas tundma, mille eest käib võitlus. ge selle taga seisab aga juut ja võidab
Nii ohvitser kui ka lihtne mees teab, nais üha enam mõju, kuua meie omabsetel
on mängus. Miks aga ei panda noorsõdurite muutub kord-kerralt raskemaks. Oleme rõõm
väljaõppel rõhku nende .tutvustamisele võit sad sellest õhkkonnast pääsedes, et minna
luse suure mõttega? Miks saadetakse väe rindele."
osad välja, ilma et neile oleks seletatud,
Nii kõnelesid reservohvitserid ja tegev
miks uad peavad võitlema väljaspool kodu väeohvitserid
maa mitmesugustest osadest.
maa piire, ja et nad sellega kaitsevad oma Nad olid võidus
kuigi saabuks
kodukollet, enda perekonda? Lihtne madjar veel raskeid päevikindlad,
ja tagasilööke, aga nad
on harjnnnd vaenlast tõrjuma seespool ko- olid mures kodumaa
pärast, nad ei mõist
nud lallay valitsust, kes ei toetanud nende
otsest arstlikku abi või ka kiiret operatsi arvates rinnet vajalikul määral ja kes ei
ooni, sellepärast ei hoolita millestki, kui pidurdanud laostavate elementide tegevast.
mängus on inimelud.
Kni nõukogude lendurid pommitasid
Ulatan äsjasele pealetulnud haavatule rahvusvahelise õiguse vastaselt ungari küla
sigareti, vast aitab see leevendada valu. sid ja linna, astus Ungari 27. junnil 1941
Tänu ja arusaamine peegeldub haavatu Saksamaa kõrval võitlusse bolshevistliku
silmis ja ta sosistab:
vaenlasega. Honveed alustas võitlust Met
„Tänan kamraadi*1
fca-Karpaatides, maa selles osas, kast kord
,Olete eestlane, kus ja kuidas haavata maadvallutanud madjarid siirdusid idast Un
saite, kust üksusest?** puistan nüüd üllatu garisse, kus paljud olid võidelnud juba esi
des omapoolse küsimuse. Üle haavatu näe meses maailmasõjas, või aga nende isad.
libiseb valulik., ilme, alles pikema pausi Suure hooga teostas honveed bolshevikkade
järele ta räägib, aeglaselt ja katkendlikult tagasipaiskamise järele Metsa Karpaatide

vabatahtlik, kes hoiatas telki lamama jääda, nagu vannet andes:

Nüüd ali lõhe Kallay valitsuse ja võit
leva rinde vahel idas ilmne. Nüüd ali ka
selge, et hanveedi mured olid õigustatud ja
et idast kojupöörduvad sõdurid ei võinudki
olia olukorraga rahal.
I®. märtsi pööre puhastaa õhkkonda ja
pühkis minema kogu kahekeelsuse. Keegi

ei suhtunud sellesse soojemalt, kui honveed,.

kes ali kannatanud ebaselguse all ja jälgi
nud kibedusega Uugari poliitika kõikumist
Sisse marssi vaid saksa vigasid tervitati rõõ
muga, tulid nad ju selleks, et kõiki jõude
mobiliseerida ja Ungarit bolshavismi east
päästa. Hakkasid puhuma värsked tuuled,
defaitismile kuulutati võitlust ja võitluse
enda mõte tehti selgeks kogu rahvale. Va
litsus ütles ühes deklaratsioonis selgesti,
millega on tegemist ja et Ungari on tead
lik oma ülesandest. Keegi ei kõnelenud
enam väikerahvaste erilisest olukorrast,
palju enam osutati ajaloolisele suurusele
ja vastutusele, tehes sellest ka järeldusid
Anglo-ameerikiased näitasid ungarlastele
oma terrori meetodeid ja tugevdasid sellega
Ungari otsustavast kindlustada suurima pa
nusega rahvuslikku tulevikku.
Honveed alustas Karpaatide eelmaast!»
kus taas võitlust oma vana kuulsa hoogsu
sega. Mitte vähem paistis silma lennuvägi,
iigihoidja ütles sõduritele: „Isamaa otsen
kaitsmine on vajalik. Selles võitluses ei toe
hi olla taandumist, vaid ainult edasimine
kut. Ma ootan et te osutuksite vääri
listeks oma vapratele esiisadele. Meie pea
me tegema kõik selleks, et väljuda sellest
tormist võidukalt." Sellest alates on sõjatea
ted korduvalt maininud kiitvalt ungari bon
veedi ja tema saavutusi. Maa on uhke oma
võitlevale armeele ja igaüks teab Ungaris^
mille eest käib võitles, igaüks on panuse
valmis. Ja see võitlnsvaimustus ilmneb sak
sa-mögan elavas relvavendlases, mis idarin
del tuleb taime nõukogudega ja miile si
hiks on rahvusliku tõusu ja uue euroopa

kõrgustikkudelt taanduva vaenlase jälitamist

»Kas nad suudavad veel vastupidada?
et pealetungi teel leidub aegsütikuga lõh
kemata lennupomme ? Seda ütles talle ta Usun, et siiski, muidu ma pean tagasi
sõdurivaist ja tähelpanelikkus, mis päästis minema..... Nad tõid mind ju ära... mu
aga teiste elu ja tagas täieliku võidu lahin kaks parimat sõpra langesid. .. ainult mina
veel. Mul on valu peas, neljas kord haava
guväljal.
ta
. . . surm ... ei uta ei sure veel, ma
ALATEADVUSLIK VANNE
pean tasuma, tasuu . . .
Kaasasolev sanitar keelab haavatuga rfiä
Teeäärse murdunud pjiutüve najale toe
tub tundmatu sõdur, ta on haavatud. kimiee, annab talle midagi valuvaigistavat
Mitte kaugel keeb äge võitlus. Siduri määr keelele. Siis ta kaotab meelemärkuse . . .
dunud peasidemest immitseb verd, vaeva
Paar künd hiljem juhtusin nägema sama
liselt tõstab ta vasaku käe viibates meie vabatahtlikku Narva rindel, elurõõmsana ja
sanitarsõidukile. Peatame sõiduki ja aitame tervena. Ta täidab vihases võitluses aeda
mehe peale, ta parem käsi on samuti mähi vannet, mis tal ble huulte libises* teokord
tud ja seotud kaela, peas on rasked haavad. sanitarautos ja mida ainukese kaasmaalase
Iga liigutus tekitab talle ilmselt vaiu. Vae na kuulsin. Ta ei mäleta enam, see tund
geb ta korisedes maha . . >
nulisi granaate lendab ulgudes teeäärsesse matu vabatahtlik oma vannet. Seda pola
ISA JA POEG
metsa, jatkame segamatult teekonda.
tarviski, sest iga tõsine mees täidab rindel
Uhea vabatahtlike üksuses teenivad Va
Punaseristi masinad sõidavad kuni pea iseenesest mõistetavalt oma kohust ja selle
badussõja läbi teihud veltveebel ja tema võitlusliinini välja, riskeerides raske turm vande kohutavat tõde tunneb ainult vaenla
18 a. poeg. Vana veteraan, kel juba tublisti tule all, ent raskemad haavatud vajavad
ne omal nahal. Hy

läbi Galiitsia ja kuni Ukrainasse, ühinedes
V. juulil 1941 saksa ja romeeuia vägedega
ja tungides siis edasi kuni Donezini. 17.
novembril võttis riigiheidja Ho?ty vastu üht
vägede paraadi, üteldes sel puhul : „Kai
kogu maailma kultuurrahvad võiksid näha
seda, mida teie olete näinud, siis nad mõis
taks, kui väga saksa armee väärib inimkon
na tänu ja imetlust, armee, kellele langeb
lõviosa suurest ja raskest tööst, mille ta
endale võttis, et päästa maailma bolshevist
liknst hädaohust ja häbist. Kuua teie selle
juures kaasa aitasite, olete ära teeninud
mitte üksnes ungari rahva tänu, vaid ka

karabinjeeri kasarmu ees, kus mind hoi
ti tund aega tugeva valve all. Siin an
ti mulle esmakordselt teada, et kõik
need abinõud on tarvitusele võetud
minu kaitseks rahva viha eest. Siis vii
di mind, nähtavasti, et jälgi segada,
samas autos teispool Tiberit. Igat nau
liigutust jälgiti. Kõik säärased korral
dused, mida ei saanud kuidagi ühen
dada vahistamisettekäändega, panid
mind kahtlema, kas ehk ei kavatsetud
minu väljaandmist liitlastele. 25. sep
tembri ööl vastu 26. kell 3 toodi mul
le marssal Badoglio kiri. Selle oluline
sisu oli, et nende korralduste eesmärk
oli, mind päästa ühe väga tõsise van
denõu eest. Niipea kui ma teatan neile
koha, kuhu ma soovin asuda, viidavat
mind sinna.
Dikteerisin seaiolevale ohvitserile,
kindral Perrone'le oma vastuse: , Palju
tänu kindral BadoghVle minu kaitseks
ette võetud abinõude eest.
2) Ainsa viibimispaigana, kuhu
mind oleks võimalik viia näen ma
Rocea delle Caninate^.
3) Mul pole kavatsust valmistada
uuele valitsusele raskusi.
4) Võtan teadmiseks, et sõda edasi
kestab. Kui see nii on, siis toimib aus
valitsus nii, nagu seda nõuavad maa
au, huvid ja prestiiš.
Lõpuks soovin marssal Badogliole
head edu temale kuninga poolt usal
datud ülesannetes."
See kiri pole kunagi päevavalgele
tulnud. Kahtlemata pole juletud seda
avalikkuse ette tuua."
Duce jutustas edasi, et ta ootas asjatult
oma ümberpaigutamist oma kodumaale
Romagnasse. 27. juuli hilisõhtul kästi
teda valmistuda ärareisnks. Sõidu ajal
ühes tihedalt suletud aotos kaetud

viidama".
Kell 3 hommikul viidi mind vana
prantsuse hävitaja „Panthero" pardale.
Meri oli tormine ja lained lõid dekini.
Minu küsimnsele sihtkoha suhtes, vas
tas komandant „Maddalena".
Sellele väikesele Kirde-Sardiinias
asetsevale saarele maabus duce pärast
lõunal ja ta paigutati ühe Sevari nime
lisse majja. Seal kestis peatus umbes
3 nädalat. Toitlustamine oli halb.
„Ühel päeval lendas saksa lennuk
iie maja ja nii madalalt, et võis ära
tunda lenduri nägu. Sellest hetkest
peale täitis mind täielikult lootus, mis
mul tõtt öeldes juba algusest peale oli
olemas, lootus saada vabastatud meie
liitlaste poolt. Mõned päevad hiljem
andis Badoglio valitsus mulle üle Juhi
poolt saadetud oivalise kingituse
Nitžše kogutud teosed 24 köites ilu
väljaandena.
27. augustil teatati mulle, et järg
misel päeval oii ette nähted minu ära
sõit. Nagu juhuslikult küsisin, kas sa
nitaarlennukiga, ja täpselt nii oligi. Ja
jälle kord muutsin oma eluaset".
Lennnkil viidi Brassiano järve äärde,
mis asetseb 30 km põhja pool Rooma
linna, kust ta viidi edasi sanitaarautoga
Gran-Sasso hotteili, mis tegelikult on
tagasihoidlik majutuspaik suusatajatele.
Duce jutustab edasi:
~Samal ajal jätkusid salajased läbi
rääkimised relvaderahu küsimusest ing
laste, ameeriklaste ja badogliolaste va
hel. Nüüd on teada, et Washingtoni va
litsus nõudis minu väljaandmist Ühend
riikidele. Nähtavasti taheti minu vastu
lavastada sääl sõjaroimari protsess, ja
mind ehk isegi tasu eest rahvale näi
tama hakata. Niipalju on aga selge, et
Roosevelt esitas 1. augustil oma noo-

Mussolini jutustab
Pärast oma vabastamist on Mussoli
ni andnud jutuajamise helveetsia aja
kirjanikele Paul CentisonMie, mis on
avaldatud ajakirjas „Le Mois Suisse*.
See jntnstus annab ülevaate sünd
muste arengust 25. juulist kuni 12.
septembrini 1943. Kuigi sellest on juba
möödunud ligi aasta, pakub see jutus
tus huvi, kuna sisaldab palju senitund
matuid Üksikasju. Duce jutustab selle
kohta järgmist:
„Kõik see, mis möödunud suve lõ
pul aset leidis Itaalias, oli hästi läbi
mõeldud, mis oli kõigi pi
siasjadeni ette valmistatud. Kõik pidi
käima nagu kellavärk algusest kuni
relvarahuni ja sõjakuulutuseni Saksa
maale. Vahistamiskäsu kohaselt pidi
mind ümbritsetama täieliku vaikusega.
Olin ma elusate maailmast ära lõigatud.
Olin nagu surnu, kelle surmast kar
detakse teatada. On selgunud, et mind
taheti inglastele välja anda. Churchill
seletas alamkojas, et relvarahu-läbirää
kimiste ajal Badoglio valitsusega lepi
takse ühtlasi kokku ka minu väljaand
mise asjus inglastele ja ameeriklastele.
Kuid jutustan kõik järjekorras:
Mind vahistati minu kokkusaamise
õhtul kuningaga, see oli päev pärast
fašistide suurnõukogu istungit, s. o.
25. juulil. Kui astusin alla Villa Sa
voya trepist? nägin oma suureks imes
tuseks, et minu auto asemel seisis pu
naseristi auto. Sel hetkel andis tiks
karabinjeeriohvitser mulle käsu sellesse
autosse astuda. Kohe mõistsin, et mul
le oli lõks üles seatud, kuid mul pol
nud teist võimalust, kui vägivallale
alistuda. Sõitsime läbi mitmete Rooma
osade, kuni lõpuks auto peatus Ahe

akendega märkas Mussolini, et sõit ei j
läinud põhja suunas, vaid mööda Via
AppiVt hoopis lõunasse.
«Meie auto taga sõitis kaks veoau
tot vahimeeskondadega. Mulle anti sel
gelt mõista, et neil oli käsk otsekohe
mind tutistada, juhnl kui katsuksin
põgeneda, Velletri ligidal kohtasime üht
saksa kolonni, ja hiljem sain teada, et
saksa ohvitser, olles hämastunud selle
ebatavalise pildi üle öisel tunnil, oleks
peaaegu meie rongkäigu peatanud. Um
bes keskööl saabusime Casta'sse.*
Castast viidi ta väikese laevaga,
mille nimeks oli «Persephone* alguses
Ventotena saarele, kartusest saksa välk
löögi eest, hiljem aga Ponza saarele.
«Saabusime sinna kell 1 päeval.
Suur osa elanikkonda oli kogunenud
sadamasse. Pärast minu vangistamist
oli see esimene kokkupuutumine rah
vaga. Kas tõesti puhkeb niüd minu
vastu rahvaviha? Kiirelt võisin aga
kindlaks teha, et rahva hoiak polnud
minu suhtes sugugi muutunud. Ühel
karabinjeeri-allohvitseril olid pisarad sil
mis, kui ta minu juurde tuli. Naised
tõid mulle punvilja ja lilli.
Minu valvemeeskond koosne» um
bes sajast mehest 50 politseinikust
ja 50 karabinjeerist. Meeskondi vahetati
tihti. Minu põgenemisel pidi minu peale
lahti lastama politseikoer!. Elasin väi
keses majas naere ääres, ja politsei
käsnl olid kõik kõrvalmajad evakueeri
tud.
Nii elasin ma igasuguste teadeteta
kaheksa päeva ilma ainsagi ajaleheta
maailmast täiesti eraldatud. Ühel öö
astus üks karabinjeeri-ohvitser minu
tuppa ja käskis mul viivitamatult val
mistuda uueks ärasõiduks. „On olemas
hädaoht", ütles ta, „Teid peab mujale

ajaloo oma."
Sama aasta detsembris avas peaminister

Bardosty Budapestis bolshevismivastase näi
tuse. Neil päevil saabusid ka Inglismaa Ja
USA sõjakuulutused Ungarile. 1942. a. veeb
ruaris ütles peaminister Bardossy: „Euroo
pa seisab saatuslikus võitluses bolshevismi

kerra kindlustamine.

Frans Riedl Budapest
Rohuteadlased peavad teata
ma oma elukoha muudatusist
Rahateadlaste Koja juhataja on avalda
nad ametlika teadaande, mille järgi kõik
rohuteadlaeed, assistendid, apteegiõpilasei
ja drogistid, kes on oma alalist elpkohta
na B utnud ja sellest Rohuteadlaste Kojale
kirjalikolt teatanud ei ole, on k< hustada se
da tegema 7 päeva jooks»! teadaande ilm»naisest arvates, Tailiau, Poska 47.
Soe korraldus o» maksev ka kiikide tn
lo vaste alalise elukoha musdatuste kohta.

Plutokraatlik valitsussfisteem
Genfis t,18.5.(DN8). USA surnud mere
minister Knox jättis järele umbes 2 miljonit
dollarit pärandust, naga Washingtonist tea
tatakse. Ilma miljonär olemata oleks tai
puudunud ka igasugune väljavaade osa võt
ta Reosevelti valitsemistööst.
dis erapooletutele riikidele kSsimuse,
millise hoiaku nad võtaksid juhul, kai
mina otsiksin asuuli. Ikka enam ja
enam olin selles veendunud, et Badog
lio valitsus tahtis mind välja anda
meie vaenlastele."
Gran Sasso's oli duee valvet veelgi
tugevdatud, kuid ühel jalutuskäigul sai
ta teada vanalt karjuselt, et sakslased
olla Roomas. Vabastamispäev jõudis li
gemale.
~Juht on andnud suurepärase ees
kuju oma truudusest. Lendurid ja lan
gevarjurid, kes mind päästsid, viisid
selle fantastilise ettevõtte läbi suurim»
otsustavusega. Tähtsat osa selle juüres
mängis üllatus. See oli pärastlõunal,
veidi üle kella kahe, seisin oma toa
akna juures, kui äkki saksa lennukid
läbisid pilvi, mõistsin kohe, et üritati
minu päästmist. Sääl ilmusid õhus näh
tavale langevarjurid. Samal ajal toi
misid ka maandunud lendurid välkkii
relt. Ümber hotelli säädsid nad kohe
üles kuulipildujad. See kõik oli juhtu
nud kahe minuti jooksul. Üllatunud ja
segadusse sattunud karabinjeerid loo
busid vastupanust.
Nüüd oli ainus mure ära pääse
da, mis oli aga vägagi raske, kuna
maantee oli vaid 50-meetri pikkune ja
pealegi halvas korras. Kuid ka seda
oli arvestatud, ja maandus n.n. kurg.
õhuakrobaatia spetsiaalmasin. Lennuk
hüples üle kivide ja kraavide kuristiku
ees, mis meie ees avanes. 1 meetri
kaugusel sellest tõusis lennuk õhku,
veel üks kartlik hetk, siis lendas masin
normaalselt. Olin päästetud.
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Kfilvimasina laenuta

Maaparandustööde projektide valmista
lg].- mine ja tasumäörad
Sõjale eelnenud aastail taat! meie põllu ja juhtnöörid. Teeme ueist allpeol kokku

meeste holgaa snart havi maaparandustööde võtliku ttlovaato.
Projektidelt voeihingute'aautamiseks võe
vasta ning neid teostati ftle maa suures

takse tasu veejuhtme jooksvalt kilomeetrilt
või selle osalt I, riigimarka ja veetthinga
piirkonna uuritud hektarilt 0,40 KM. Vee
juhtme aelleß osas, mille vesikond en suu
lasta valmistada projekte maaparandustööde rem kui 29 ruutkilomeetrit, tehakse uurimi
läbiviimiseks, nii et soodsama elakerra saa sed ja projektid riigi kulul. Veethingute
bumisel eo kehe .võimalik asuda maaparam kraavide loodimise eest ueude puhastustöö
dastööde kiirele läbiviimisele. Vastavate suuruse kindlaksmääramiseks, ühes eelarve
asutaste poalt on nõfld kindlaks määratud koostamisega puhastustöö kohta, või kadu

alatuses. Praeguses sõjast tingitud elu
korras ea maaparandustööde teostamine
raskendatud vastavate tööjõudude puuduse
tõttu. Ometi en aga ka praegu võimalik

mine
Talupidajad, keda varastati maa
konna põllu majandusjuhi kaada ktl
vimasinega vii kes salle jaba arem
• asid, ftrga kasutagu seda ainult
•ma külvitööde läbiviimiseks.
Peame tundma hari ka eelik Taa
te, kai kaege! on meie naabrid ktlTitlOdega ja kas neil ea kllvimasi
aat. Teietagem kilgile kllvimaaina
emanikkadelc meelde:

Laena ema masinat ka kõigile
Ainelt sel viiel! saab ko
ge vallas Sra kasutada parimat kflli
mfsaega mis sel aastal ea nagunii
hiline ning kiivi kiiresti ja õieti
teostada.

Sae on heanaaberlike abistamise
lihtsaim vorm. Ta •• nii lihtne, et
ülearune ea selles asjas enne veel
vallavanema poele pöörduda.

ka projektide ja maaparanduse läbiviimiseks ma läinud vaiade uuendamise ja uuendatud
vajalike eeltööde tasumäärad.
vaiade kohaselt kraavi mõõtude arvutamise

võetakse tasu 5,9 RM uuritud eea kilo
Jälgides meie maakaarti, laiame sealt eest
meetrilt.
Veejuhtme osas vesikonna suura
palju soid ja rabu, milledel ei kasva midagi
peale samhla ja sookailude. Knt peale soode sega õle 20 ruutkilomeetri tehakse eelmai
löö tasuta.
on meil küllale veel madalaid maid, kus nitud
Detailmaaparaaduse kavade valmistamise
liigvesi ea tavaliseks nähteks, eriti kevadeti eest võetakse tasa 1 RM uuritud maa ala
ja sügiseti, hävitades sageli ta omaniku

ka lihaga ja lihanormi

teraviljaga
Kindralkomissari
korraldusel tuleb neil
osutuva eelvoolade uurimise ja projekteeri põllupidajad, kes ei ole
veel saatnud täita
mise eest selles osas, mis ulatub väljaspooie
teraviljanormi, anda teravilja asemel
talu piire, arvatakse tasu 5.-RM uuritud osa oma
liba.
kilomeetrilt. Veeühiugate taiupiirkenua maa
Selle juures 26 kg sea või 84 kg veise,
de kohta tehtavatelt detailmaaparaaduse ka
vasika
vadelt eu töötasu 50% kui välistööd sünni vilja. vii lambaliha asendab 106 kg tera
vad üheaegselt veeühingu asutamiseks teh
Samas vahekorras võib anda teravilja
tavate uurimistega. Küünivad need aga hil lihauormi
kai see eraldi mõnes
jem, siis en töötasu 30% odavam. Tasu maakonnaskatteks,
või vallas vastavate vii made
alammääraks detailmaaparanduse kava eest
peelt erijuhtudel lahatnd on.
en 8. RM.
Kokkuostupunktidel tuleb ialupidajailt
Maaparanduse kavade märkimise eest
klaida, kas leem vii liha
loodusse, ühes märkimisafcitsL ja varaliste nermitäitmisel
tabelite valmistamisega võetakse tasn 3.-RM läheb teravilja mitgikohnste katteks mag
märgi ta d sibi kilomeetrilt. Savitora-salakraa jaataval korral selgesti märkida see estu
vitamise prejektide valmistamise ja märki kviitnngil.
mise eest on töötasu 30% odavam. Töö tel
„Järvapojad" võitsid 3:1
lija oa kobastatad aadma kultuurtehnikule
Möödunud laupäeval toimus Paides S-s.
välistööde ajal korteri ja muretsema ka vä
listööde jaoks töölisi tasuta.
„Järvapojad" korraldnsel jalgpallivõistlus,
Töötasu veeähiugute projektide ja detail kas kohtasid S-s. „Järvapojad" ja ühe ko
maaparanduse kavade eest tuleb Õiendada halik» saksa sõjaväe flksnse koosseise kuu
tellimise andmisel veeühinga projekti eest lava hollandlaste jalgpallimeeskonnad. Toi
10.-RM ja detailmaaparanduse kava eest 5. me nui võistles lõppes S-s. „Jftrvapojad"
RM. 2. älejääand osa töötasast projektid meeskonna viiduga 3:1, kasjnurea poolaeg
valmimise kohta teate saamisel. Märkimise lõppes hollandlaste võidvga 1:0.
hektarilt. Nende kavadega seeses tarvilikuks

töövaeva.

Maa kuivendamine ja uudismaa harimine
olid meil aastate eest võtmas laialdast ilmet.

Vaid sõda oma surutisega ja kitsaste või
malustega oa viimastel aastatel mõjunud
takistavalt maaparandustöödele. Kuid päris

katkenud pele see nüüdki. Takistavalt mõjub

maaparandustöödele ka asjaolu, et paljud
mehed ja vastavad tööjõud kui ka asjatund

jad eplsavad praega relvaga vaenlase vastu.
Sellegipärast olemasolevad jõud rakenduvad
võimalusi mööda maa parandostöõdela.

Tehnikadlrektooriami kultanrtehnikud on
teinud juba pidevaid eeltöid, et sooritada
väljasõite maakoudadesse ning koostada
tööde kavandeid. Kuna praegu nagu joba
eelpool nimetatud, on teadlik tööde läbivii
mine raskem, tnleks aga omistada jast
suuremat rõhku kavandite valmistamisele.
Sest pääle sõda algab kindlasti maaparandus

tööde» intensiivseim ajajärk ning siis võib
tekkida takistusi just kavade koostamisel
vastava tööjõu vähesuse tõttu. Kavade järele

tekkib kindlasti suur nõudmine ja meie
praegused olemasolevad kultuurtehnikud ei
jõuaks töödega toime tulla. Kuna aga kord
koostatud kava ei vanane, oleks nüäd just
õige aeg lasta tehnikaid koostada kavad, et
pääle sõda oleks kohe võimalus asuda tege
lik» parandastõöde läbiviimisele. Griti peaks
kavade keostamisele mõtlema esmajoones
need talud, mis asuvad veetlhingute piir
konnas ja kns äravoolnkraavid juba olemas.
Praegu võtavad löötellimisi vastu kehali
kud põllumajanduse konsulaadid, maavalit
suste juures tegutsevad kultuur tehnikud ja

koskasntis Tallinnas.

Maaparanduse projektide valmistamise

ja kraavide loodimise tööde eest õiendatakse
tasn korraga peele välistööde lõppa.

Tööde juhatamise ja järelvalve eest võe

takse tasn 1% saarases töö eelarve hinnast;

tasn alammääraks on 5.-RM. Heade ülesan
nete täitmisel vajaliku abitööjõu annab tel

lija tasuta.

Mõuaude asjus, kui see on seotud välja
söidega töökohale, võetakse tasn tegelikku
de sõidukulude saarases ja sellele lisaks
4.-RM iga päeva eest, mis on kulunud nõu

andeks ja sellega seoses olnud sõida kalaks,
kohta on pandud maksma vastavad määrad muudel juhtudel oa nõaanae tasuta.

Türi uudiseid
Paidelaste omaloomingu õbta Türil
Laupäeval toimus Türil kirjanduslik-muu
sikaliae omaloomingu Õhtu, mjlle korralda
sid Järva lava- ja helikunstiihing .Voog"
ja EK «Puhkuse ja Elurõõmu" Paide osa
kond. õhtu kava koosnes algupärandeist,
mille autoritena esinesid Paide vaimupõllul
külvajad.

Teraviljanormi võib katta

Kava sõnaloomingulises osas esitati
J. Kaupi jutustus «Tuisk üle südamete" ja
katkend romaanist „Rasked pilved" ning
sama auteri ja Juta Annuse luuletusi, kus
juures viimase luuletused leidsid meeldiva
tõlgitsuse autori enda hingestatud ettekan
des. Mõlemad autorid said oma loominguga
tähelepandavalt sooja vastuvõtu osaliseks,
õhtu muusikalist osa täitsid V. Jahandi
kompositsioonid, yõsitatnna autori (klaver),
pr. S. Liblika (sopran) ning saksa sõjaväe
laste A. Vatteradti (viiul) ja E. Vayerstalli
(dello) ettekandel. Niihästi J. Kaupi ja E. Ep
neri sõnadele loodad meeleoluiaulud kui ka
rõõmsad viisikatked J. Kaupi laulumängust
«Talupoja lapsed" leidsid kuulajaskonnas
erksat tähelepanu ja talid publiku soovil
enamikus kordamisele. V. Jahandi heliloo
ming oma värviküllase viisirikkusega on
tunnistuseks helikunstnike võimetest luua

Korrastatakse parke ja puiesteid
Eelmiste aastate eeskujul korrastab lin
navalitsus ka käesoleval kevadel linna hal
jasalasid, parke ja puiesteid võimaluste pii
res. Korrastustöödega ongi juba tehtud al
gust. Koidula, Viljandi ja Paide tänavaile on
istutatud 100 uut noort pärna väljalangenud

ja kuivanud ilupuude asemele. Ka rohitakse
puhtaks pargiteed, pügatakse muruväljakud

ja rajatakse uuesti iiapeenrad vastav ate
lillede istutamisega, missuguse tõö on oma

Paidelased „Naisk«radiga"
Järva-Peetris
Möödunud pühapäeval kilastas Paide
teater JBrva-f eetrit, esitades kohalikes rah
vamajas K. Schönherri B-vaat. draama
„Äaiskurat". Toim anud ettekannet oli ilma
nud jälgima 500 teatrihuvillst, kes ladnsalt
ja kõigiti õnnestunult tle lava libisenud
näidendile soojalt oma poolehoidu avaldasid.

Täna A. Leithammeli kontsert
Täna õhtul eelneb Paide rahvamajas ise
seisva kontserdiga lauljatar Asta Leitham
asel, keda oli, Paide muusikasõpradel tõi
maina kualda möödunud aastal toimanud
kontserdil. A. Leithammeli esinemine leidis
tol korral rohkearvulise publiku erakordselt
sooja vastuvõtu, kusjuures mitmed esitatud
palad tulid publiku nõudel kordamisele. Tä
aa õhtul toimuva kontserdi kavas esitab
lauljatar L. Cherubini, R. Schumaani, P.
Gounod, A. Letti, P. Tosti, A. Lemba, M.
Lüdigi, V. Juhanoi, A. Virkhaasi, li. Här
ma, C. M Weberi, P. Schuberti, J. Sibelie
se, O. Merikanto ja A. Leithammeli helin
deid. Kontserdi algis en kell 18.00.

ülesandeks võtnud kõrgem aiaaduskool, mil

Töökohustus üliõpilasile
le õpilased juba aastaid on kaasa aidanud
Türi linna ilu- ja haljasalade väljakujunda
Üliõpilaste töölerakendamine 1944 aasta
misele ning korrastamisele. Lüsi ilualasid Õppetöö vaheajal toimub rektorite poolt
juure ei rajata, häll aga seatakse korda va antnd juhendite ja korralduste järgi.
rem loodud iluplatsid ja lillevööndid par
Üliõpilastöökohnstuse täitmine on eel
kides.
duseks edasiõppimisele.

Töökohustuse kestvus en kuni 4 knud
Sõjaoludest tingituna jääb k;a tänavu su
Töökohustusest on vabastatud peale sõja
pelhoone suletuks, samuti ei teostata nime
tamisväärseid töid Supelpargiw ega viida väes viibivate Üliõpilaste need, kes seisid
vette paadisilda. Ka httppetorni ja ajamis mitteiseseisvas töövahekorras 20.mail 1944.a.
koha väljaehitamine peavad jääma ootama ja kes vähemalt 48 tnndi nädalas töötavad,
paremaid aegu, nagn teisedki Türi sapel bni nad esitavad ülikoolile vastava tõendi
koha väljaehitamiseks mõeldud tööd.

töökohalt

Isikumaks valdades
Sõaaloomingalist osa vahendasid publi
kule elamuskttllaselt näitejõud A. Mering, Isikumaksu suurus on vastavalt maksukohuslase kandejõule Rmk. 9—30.
A. Lääne, R. Hoolina ning pr. E. Saits ja
Vallalistel isikumaks 50% võrra suurem
J. Annus, kes teenisid ema ettekandega
kiitust.
Valdade isikumaksu määruse 16. maist sega knns. Isikuilt, kes maksa õigeaegselt
Kava teises osas etendati veel E. Bpneri 1944 kohaselt en vallad õigustatud võtma pole tasunud, võetakse viivist 1% kuna,
näidend l-vaatuses „Reetur", mis ajakohase igal kalendriaastal isikumaksu kõigilt isikuilt arvestades poolikud kuud terveteks, kuid
pildina käesolevast vabadusvõitlusest leidis kes en saanud 18 aastat vanaks ja kelle mitte alla 26 penni.
kaasaelamist. Vftidendi 3 tegelast (A. Lääne, alaline elukoht on valla piirides, lbikuraak
Maksu määramise vastn on raaksnkohns
E. Saar, A. Satter) tulid oma kujude loomi s usta mine toimub vallavanema poolt vasta lasel. vastulause õigus, mis tuleb esitada
valt maksukohuslase majanduslikule võime kahe nädala jooksul vallavanemale. Pärast
sega toime.
otsnse teatamist võib maksakohuslane val
» õhtu lõppakordina A. Mering E. Draa le 9—30 RM suuruses.
mateatrist esitas meeldiva vaheldusena hu
Seejuures lasteta vallalised, lasteta la lavanema otsuse peale kabe nädala jooksul
moristlikke lanlupalaßid, mis meisterlikus hutatud ja lasteta lesed, kni nad omavad edasi kaevata maavanemale, kelle otsus on
ettekandes said paeluva menu osaliseks.
iseseisvat majapidamist või iseseisvat sisse lõplik. Seejuures aga kaebuse esitamine ei
tulekut ja en ettenähtud tähtpäevaks saanud peata maksu sissenõudmist.
Neid, kes tahtlikult annavad puudulikke
20 aastat vanaks, tõuseb maks 50% võrra.
Maksust on vabastatud aga Saksa riik või valeandmeid, karistatakse rahatrahviga
kondlased, kes maksavad palgatulumaksu koni sellest tingitud varjatud maksa küm
Saksa riigis, isikud, kes saavad hoolekande nekordse suuruseni.
Uue valdade isiknmaksn määruse koha
list toetust, naised, kelle ülalpidamisel ou 3
või enam alaealist lihast last ja isikud kes selt kaotab 1943/44 eelarveaasta valdade
käivad koolis ja ei oma iseseisvat sissetu isiknmaksn määras 4. oktoobrist 1943 (Amet
lik Teataja 1943 a. 16 Ihk. 137) kehtivuse.
lekut.
määrus jõustub tagasiulatuvalt 1. jaa
Peale eelle on vallavanemal õigus oma Uus
äranägemise järgi isikumaksust vabastada nuarist 1943.
lile 60 aastased isikud, ; kelle töövõime on
Tubakat võib kasvatada tai
tunduvalt vähenenud kui nad seejuures ei
oma iseseisvat sissetulekut. Ka võib valla
mekaitse otstarbel
vanem vabastada isikumaksust vastava pal
Tubakakasvatuse Keskus on teatanud
ve põhjal kas täielikult või osaliselt, kui
see on vajalik tungivatel majanduslikel põh Maaviljelusvalitsusele, et aiapidajad võivad
jusil, kusjuures vallavanemal on õigus nõu taimekaitse otstarbel kasvatada mahorkat
da maksukohuslastelt, nende esindajailt ja üks tnbakataim iga viljapnn ehk 10 ruut
ametiasutustelt mahakustutamiseks vajalikke meetri puukooli pindala kohta.
andmeid.
Iga aiapidaja, kes soovib taimekaitse
Perekonnaliikmete eest, kes ei saa kok otstarbel mahorkat kasvatada, peab selleks
kulepitud .tasu ja kes ei oma iseseisvat sis Ida võtma Tubakakasvatuse Keskuselt. Loa
setulekut, maksab isikumaksu see perekon saamiseks tuleb esitada põllumajanduse
naliige, kelle majapidamises nad töötavad. konsalendi või aianduse assistendi tõend
Tööandjad peavad vallavanema nõudel viljapuude arvu ja puukooli suuruse kohta.
Eesti Kutseaednikkude Ühingu liikmed
kinni pidama isikumaksu nende töötajate
töötasust, kes on teenistuses olnud vähe saavad loa oma ühingu kaudu.
malt üks kuu, kusjuures see ei või tõusta
üle ühe kolmandiku kuutasust, ja see tuleb Külvitööd Saaremaal lõppenud
maksta kahe nädala jooksul valla kassase.
Külvitööd Saaremaal on kõikjal juba soo
Churchilli suveööunelm
Tööandjailt, kes ei ole seda maksu kinni ritatud ja orased soodsate ilmade tõttu väl
Londoni .Times" teatab, et Churchill kan pidanud, või ei ole seda tähtajaliselt edasi jas. Ka on mitmel pool algust tehtud kartu
andnud, nõutakse maks sisse koos 2% viivi- lite mahapanemisega.
natab viimasel ajal unepuudust.
oskuslikult head muusikaliteratuuri.

ÕHUKAITSE KÜSIMUSI

Tähelepanu inimesed rusude all!
Kelderyarjendite laod olgu tugitatud ja ruumid tihendatud. —Võimali
kult palju hödaväljaplfise. Ruanda alt märku anda korrapäraste
koputussignaalidoga
Vaenlase terrorirünnakute läbi saaYad enamasti kannatada elamukvartaa
iid. Mnnde kahjustuste kõrval tuleb
seal ette ka juhtumeid, et keldrivarjen
deis olijad jäävad rusude alla. Eeskirja
de kohaselt tugitatud varjendilagi peab
vastu rusudele. Keldervarjendi lae
korraliku tugitaosise tähtsust ja vajadust
ei tohi seepärast mingil jnhtnmil ala
hinnata. Kuid varjendi väljapääsude
kinni varisemisega suletaksp varjendis
olijad varjendiruumf. Alatiseks häda
ohuks sel puhul, oa lämbnmisoht õhu
puudus# tagajärjel. Halvemal juhtumil
täituvad varjendiraumid maja varisemi
se pnhul veel rusude- ja lubjatolmuga,
mis raskendab omakorda hingamist.
Kõige kriitilisemaks osutub olukord, kni
rusudes puhkeb veel kahjutnli, mille
kuumus ja suits pääseb varjendisse ja
ähvardab sinna suletud inimesi lämma
tada.

plüda ka nõrku märasid, on suu
re väärtusega hädasolijatega koputus
signaalide kinnipüüdmiseks. /
Lõpuks olgu mainitud veel, et kõi
gi amet- ja eraasatiste ning isikute ko
hustiseks, kel en tegemist rahvaga ja
mõju rahvale, elgu selgitada elanikele
rusude alla jäänute päästmist hõlbus
tavaid ja kiirendavaid abinõusid ning
mõjuda kaasa nende teostamiseks. Se
da peavad teadma ja mõistma ka kõik
kodanikud, kuna on tegemist asjaolu
dega, millest teatud olukordades võik
sõltuda inimeste tervis ja elu.
Õhukaitseline oma
kaitse
1. Ohakaitselise omakaitse organisatciooß

, a) õhakaitee-kellektiivid.
IJaron arobes 10—50 elanikega moodsa*
tab Ohakaitge-kollektiivi. Saareni elam*,
näit. tiibehitaste ja tagaaiajadega, moodus»

Varjendirnnmi snletad inimeste õige tab mi ta õhakaitse-koiiektiivi, näit. tika ees*
käitumine oa sellistel juhtumistel mää asetseva maja, Lks tiibehitaste, Lks taga
maja jaoks, juhal, kai om olemas vastav
rava tähtsusega.
arv elanikke.
SÄILITADA RAHU JA MEELBKIND
Jaotis sõltub koone saurusest ja elanike
arvust. Mitme väikese maja elanikud
LUST
fikeikelamute ühendatakse õhukaitse koi»
Mitte asjatnlt edasi-tagasi joosta ja iektiivike, näit. kolas väikest maja, milles
rabeleda see vähendab kiiresti hin~ igaühes 2, S ja ,7 elanikke.
b) õhakaitßelise omakaitse jittd.
gamiskõlbnlikn õhu tagavara; kaitseks
Õhakaitse-kolkktiivißt valitakse ja õpe
lubjatolmn ja suitsa vasta asetada
tatakse välja õhukaitselise omakaitse jõad.
niiske riie saa. ja nina ette. Püüda õhukaitse-kollektiivi
õhukaitselise omakait
tihendada niipalju kui võimalik käepä se jõududeks en: elamu õhukaitse juht, maja
raste tõendusmaterjalidega pragusid ja tulevalvur, esmaabiandja, virgata.
Näiteks 20 elanikust koosnev õhukaitse»
pilusid varjendiruumi seintes ja ustes, kollektiiv
annab õhukaitselise omakaitse
et kõrvalraumest lubjatolme ja suitsu jõududeks 1 elamu õhukaitse juhi, 5 maja
sisse ei pääseks. Kui varemalt varjeadi talevaivurit (ulatuslike hoouete puhul ka
korraliku tihendamisega on vaeva ja rohkem), 1 esmaabiandja, 1 virgata. Peale
hoolt nähtud, siis nüüd taanb see end oma erialade peavad kõik Õhukaitselise
omakaitse jõud tingimata saama väljaõppe
tihti kuhjaga ära. Tungivamaks mureks tulekuatutamise
alal.
ja küsimuseks jääb siiski kas za kuidas
Kui õhukaitse-kollektiivi kuulub mita
on võimalik rusude alt välja pääseda. väikest maja, näit. ttkaikelamud, siis peab
Pääsemise võimalus on seda tõe õhukaitsejõudude jaotus toimuma nii, et
iga väheste elanikega maja peale tuleb vä
näolisem, mida rohkem hädaväljapääse himalt
tulevalvur.
oli ettenägelikult varjendile ehitatud.
Varjend ilma hädaväljapääsuta ei ole
„Puhkus ja Elurõõmu" ju
üldse lubatud. Minna varjule vaid ühe
ainsa väljapääsuga keldriruumi on lõk
hid olid koos
suminek. Suure väärtusega päästmise
mõttes on müüri läbimurrud iibest ma
Meil päevil toimus Tallinnas Eesti
jakeldrist naabermajade keldritesse ri Kutsekegnde ruumes Eesti Kutsekogu
damajade puhul. Tõõriistd (kang, kir de peaosakouna „Puhkns ja Elurõõmu"
ka, kirves, labidas) on müüriläbimurru juhtivate tegelaste nõupidamiskeosolek.
kehtade avamiseks ja hidaväljapääsu „Puhk*B ja Elurõõmu" juhid olid Tal
tee puhastamiseks tingimata vajalikud. linnas koes kaks päeva. Nõupidamisest
Ent alati ei õnnestu väljapääsemine võtsid osa kõik „Puhkus ja Elurõõmu"
rusude alt omal jõu!, vaid on tarvilik keskosakondade jukatajad. Nõupidami
välisabi. Sse peab olema kiire. Inimes sel käsitleti ~Puhkus ja Elurõõmu" osa
te päästmine rusude alt on tungiva kondade tegevust maal, kusjunrs pea
maid ülesandeid õhukaitse jõududele, rõhk langes suvistele kavatsustele.
naida tuleb tarbekorral teostada ka
~Puhkus ja Elurõõmu" osakonnad
pommitamise ajal, eriti veel siis, hui kavatsevad korraldada senisest veel
rusude alla suletuid ähvardab kas kah saaremai määral töötajate vabaaja veet
jutule kuumus ja suits või vesi purus mist suvel, meelelahutust, korraldada
mitmesuguseid knrsusi nagu näiteks
tatud veetorust või valgustnsgaas.
Kiire teatamine vusudle alla jäämi puu- ja juurvilja säilitamiskursusi, or
sest lähimasse politseijaoskonda või lä ganiseerida spordivõistlusi üksikute käi
himale päästeremontühsusele on taga tiste vahel jne. Kõik keskosakondade
tis kiire välisabi andmiseks. Teatada juhatajad esitasid selleks oma suvised
võivad ja teatama peavad väljasolijad, kavad, mis siis ühiselt üksikasjaliselt
varisenud hoone naabruses olevate ob täiendati.
jektide õhukaitse juhid või tegevkond
lased. Ent ainuüksi teate viimine ei
Algas ERO 4. klassiloterii
vabasta neid kohapealseid juhte ja jõn
1 klassi võitude
de paratamatust kohustusest, anda
omalt poolt kakjutuskohale kõike või
väljamaksmine
malikku abi. Naaber peab oma naabri
IRÜ
4.
klassiloterii
I klassi võitude väl
õhukaitselist olnkorda jnba varakult jamaksmine algas eile,
22. mail. Võidud
tundma õppima, vaid siis on tagalad aa tn sea saarusele vaatamata maksavad väl
laitmatu koostöö, kiire vastastikune abi ja ERÜ loterii Kära alevikas, Kära algkool.
ERÜ Loteriide müügipnnkt Tallinnas,
õnnetuse korral.
Aia
12, maksab vilja viite alla Rmk. 100.—
Igast keldervarjendist peab olema müügikohale
vaatamata. Kõik teised müügi
lihtne asendiplaan (skits) peale oma kohad maksavad välja võite alla Rmk. 100—
maja õhukaitse juhi veel vähemalt vas ja ainult nende piletita järgi, mis on müüdud
tasmaja õhukaitse juhi käes ja polit vastavast müügikohast.
II klassi piletite ümbervahetamine algab
seijaoskonnas. Peale selle peab kelder 23.5.1944.
ning kestab koni 16.6.1944.
varjendi asukoht olema nähtavalt (lub
I klassis jäi teatav arv pileteid roti õrna
javärviga) märgitud hoone välisseinal. ta see tõttu, et piletiraamatud hävisid Tal
Need abinõud hõlbustavad rusudega linnas mõnes mfiftgikehas tekkinnd kahju
kinnivarisenud varjendi asukoha kätte taie tagajärjel.
II klassis lastakse need piletid müügile
leidusist ja rusude alla jäänute kiiremat eelmise klassi juurdemaksuga. Selleks saa
vabastamist.
detakse kõigisse loteriipiletite müügikohta
desse teatav arv vaba piletiraamatnid ning
Kuid igakord ei aita ka kõik meed neid
osta kohe iraoetamata ttmberva
abinõud küllaldaselt orienteeruda. .Jääb hetnsesaab
tähtpäeva.
vael üks võimalus, s. o. märgaaaae
koputamisega rasude alla jäänute poolt.
Avati Pärnu mudaravila
Sel puhul oiga eriti- toonitatud, et
korrapäratu koputamine, trampi Esialgu antakse päevas kuni 200
kGmblusravi-vanni
mine, kisendamine jne. müra tegemine
Esmaspäeval,
22. nsailavas Pärnu
ei täida enamasti oma otstarvet, ja
mudaravila,
mis
on
Eesti Kutsekogude
osutub ka kahjuks asjatuks jõukuluks,
majandamisel,
oma
eeloleva
tegevushoo
millest tuleb hoiduda, sest ebakorrapä
aja.
Esialgu
kavatsetakse
päevas
anda
raste märguannete eraldamine igasugus
test teistest müratoonidest, nais Talitse kuni 200 kümblusravi vanni, millest
vad kahjustuskoha!, on raske. Märgu 80 vanni on määratud tsiviilsektorile
ande koputused või löögid peavad ole ja ülejäänud 120 vanni Pärnus ravil
ma korrapärased, näiteks pikk-pikk-lühi ja puhkusel viibivatele sõjaväelastele.
ke, paus pikk-pikk-lühike-lühike-lühi Seega oa jagatud mudaravila tegevus
ke paus jne. Nii on igale kuulajale kahte ossa ning sõjaväelastele algab
vastuvaidlematult selge, et on tegemist vannide andmine kella 9 homm. ja
tBiviilelanikele kella 12-st.
märguande signaalidega.
Seoses sellega olgu märgitud, et
päästemeeskondade varustamine kuul JÄRVA TEATAJA nr. 61
deseadmetega, mis võimaldavad kinni Teisipäeval, 23. mail 1544. 'Lhk.

Tule hävitustöö Abjas
Kindralkomissar annata» taiad»netusel kannatanuta abistami
seks 5000; rmkt
Läinad nidaiai süttis põlema Abja ale
vikus asuva kohaliku piimatööstuse juures
olev kütteainetekuur, kust leegid peagi kan

VIRGATS
BS-PK. Ta on alles noor ja väli
museltki pisut kleenuke, aga ta oa õp*
pelaagri treeaiaga läbi teinud ja asutu*
aad vastupidavaks ja sitkeks sõduriks.
Belsheviknd olid küüditanud ta vane
mad ja aii oa ta ufiüd ihuüksinda maa
ilmas. Oma taiplikkuse ja väledasega
meeldis ta kõigile ja igaühel oli tema
Jaoks lahke sõna tagavaraks. Ohvitse
rid olid teda vaadelnud ja temaga vestel
nud ja paigutanud teda pataljoni virgat
siks. Uuel kohal läks kärmust ja taip
likkust tarvis. Juba Neveli all oli oma
ettevõtlikkuse ja kiire käsutäitmisega
silma paistnud ja käesoleva aasta jaa
nuaris ülendati ta sturmanniks.
Parajasti en ta rünnaküksnsele üle
andnud pealetungikäsn ja toetub nüüd
kaevikuservale, mõtlikult vaadeldes meie
kahurväe ettevalmistavat tnld. Peab ta(s
nüüd jälie ruttama tagasi pataljoni staa
bi juurde, kui eleks nii hiilgav võima
lus ka asuda rünaakule? Kaua heitle
vad kohusetunne tahtega, kuid kui lõ
peb kahurituli ja mehed hüppavad kraa
vist, et rünnata, en ka virgats koes nen
dega.

Kaigi kahurvlelased aadsid oma
parima, ei suutnud nad siiski parasta
da kaevanad bolsbevikke ja piraat esi
mest hüpet hakkavad tärisema aeade
kaulipildajad ja kerged granaadiheitjad
lihetavad teele oma vastika viuga asise
ga saabuvaid mürske. Mehed on Van
nitad viskama pikali, et olla vähegi
kaitstud ja ira oodata vaenlase taie
nõrgestamist.
Järsku märkab rünnakrühma Ülem
endast miöda tormavat kogu. „See oa
ju lausa hullumeelsus", karjatab ta kuul
davalt. Ja edasitormaja kas polnud
see toosama sturmmann, virgata, kes
tõi rünnakkäsu? Mida otsis siis tema siit?
Sturmmannil aga pole praegu aega
talle vastata, kui ta olekski neid mõt
teid kuulnud nagu ime tõttu on ta
tervelt läbinud vastase tulemüüri, julge-

te päralt ea ju võit —ja oa heegsa
hüppega maabunud vastase kaevikusse.
Kahe lasuga ema püstolkuulipildujast
hävitab ta kaks vastase sõdurit raske
kuulipilduja taga, mis nüüd vaikima
jääh. Ja tagasi vaatamata, tähele pane
mata, kas talle üldse kedagi järgneb,
läheb ta edasi. See sünnib just uit, na
gu seda õpiti maastikulisel väljaõppel,
naga ta seda igavatel tundidel 'vahi
postil seistes oli ette kujutanud, aii na
gu see pidigi sündima julgelt ja kõhk
lematult ikka edasi.
Kuid kuulipilduja vaikimine võimal
das ka teistele httppe sturmanai poelt
võetud kae vi kasse ja nüüd, ronides üle
langenud holshevike laipade, näevad
nad üllatusega, kuidas vapper virgats
vallutab käsigranaatidega vaenlase punk
ri. Ja siis ea juba ka nemad ta juures
ning nüüd lähevad üheskoos edasi. Vaen
lase kaitsesüsteem sunnitakse vankuma,
tema granaadiheitjad ei tulista enam,
sest neil puudub vaatlus. Nüüd võitleb
vaid mees mehega, siin purustavad
meie poisid vaenlase kerge tankitõrje
kahuri, sealsamas langeb koondlaengu
ohvriks hästi väljaehitatud, tugev toe
tuspunkt, ja võitlus kandub ikka edasi,
ligemale rünnaku esialgsele eesmärgile.
Ja kõikjal on noor sturmaun üks' esi
mestest. See on alles võitlus, kättemaks
vanemate eest, kättemaks oma nooruse
hävitamise eest, nii nagu. ta seda juba
ammu en unistanud.
Veel tükk aega kestab lihivditlus, ja
kai see lõpeb, lahkub virgata kõigile
tähelepanematult. Kiiresti ruttab ta pa
taljoni staap!, ning esineb tagasi tulles,
unustades oma üleni porised riided ja
killust haavatud, verise näo.
„Kus viibisite te siis nii kaua/' kü
sitleb pataljoniülem imestades.
„Starmbannf ührer", vastab sturmann
kandu kokku lüües, „oli tibladega pi
sut vahade arvete õiendamist!"
SS-si ja kirjasaatja Karl Gai 1 i t

Sõjaväele müüdud saaduste normi
deks arvestamise kord
Üldise korra kohaselt en keelatud talu
pidajatel põllumajandussaadusi müüa etse
sõjaväele või sõjaväelastele. Kuid, et sarna
seid juhuseid siiski on esinenud ja võivad
esineda ka edaspidi, siis on Turukerraldus
valitsueel kokkuleppel Kindralkomlssariaadi
ga, väljatöötatud järgmine kord:
Kõik sõjaväelaste või sõjaväeüksuste
poolt vahenditult tootjalt võetud teravili,
olusleomad ja kodulinaud ning nende liha,
piim ja või, kanamunad, kartulid, aed- ja
juurvili ning koresööt tuleb asjaomaste!
asutustel arvestada nende tootjate, kelledelt

põllumajandussaadused on võetnd sund

müügikohaste katteks või ületamiseks ainult

oiis, kui maakonna põllumajandusametilt on
vastav nõusolek saadud.

Sund müügi kohuste täitmise või ületami
ne toimub sõjaväe-üksuste poolt väljaantud
kviitungi või muu dokumendi põhjal. Eri
juhtudel, kus sõjaväe poolt ei ole tootjale
toote vastuvõtmise kohta kviitungit või
mvud vastuvõtmist kinnitavat dokumenti
antud, tmeb tootjal oma elukohale veetavas
valla- või linnavalitsuses lasta koostada akt,
milles tnieb ära ~ tähendada sõjaväe poolt

lelpeolloetletud toodete, väljaarvatud
piim, ja või, kanamunad ning linnuliha,
arvestamine sundmüügikohostuate katteks
või selle ületamiseks toimub valla/iinua
valitsuse peolt, tehes vaatavad sissekanded

tootja talundi pöhiraamatusse ja talundilehele

pärast seda, kui maakonna põllumajandus
amet on teatanud,et äravõetud kogused on
lubatud arvestada sõjaväenõudluse katteks.
Piima ja või ning kanamunade ja linnu
liha alal ei tule valla/linnavalitsustel müü
ke talundi pöhiraamatusse kanda, vaid se
da teevad piimatööstused/taluvõi kokku
oatakohad ja kanamunade kokkuostupunktid

intiögikaartide ja kontrollraamatute järgi

üldise korra kohaselt.

Piim, vOi ning kanamunade |a linnuliha
arvestamiseks müüglkohustuse katteks tu
leb valJa/lmnavaiitsastei koostada nimekir

jad piimatööstuste/taluvõi kokknvõtukohtade
resp. kanamunade kokkuostupunktide järele.

Nimekirjadesse tuleb kanda kõik tootjad,
kelledelt on sõjaväe poolt võetud piima või
võid kanamuna või linnuliha ning kellede
kohta on saadad maakonna põllumajandus
ametilt teade, et äravõetud kogused on

võetud põllumajandussaaduste nimetused ja lubatud arvestada sõjaväenõudluse ja seega

kogused, võtmise aeg ning võimalikult ka
eõjaväeUksuse nimetas ja Feldposti nr. Ak
tis tihendatud asjaolusid peavad teadma ja
kinnitama vähemalt kaks tunnistajat.
Tootjatel tuleb sõjaväe poolt väljaantud
kviitungid või müügi tõendid esitada valla
linnavaiitsusele või lasta koostada aktid

ka talupidaja nattflgikohustuse katteks. Ära
märkida tuleb, mida on võetud ja kui suu
res koguses ning võtmise aeg. Nimekiri
toleb esitada iga kuu kohta järgneva kuu
5. kuupäevaks sellele piimatööstusele/taluvõi

kokkuvõtukohale resp. kanamunade kokku
ostupunktide, kuhu tootja tavaliselt oma
hiljemalt 14 päeva jooksul, arvates saaduste tooteid ära annab. Viimastes tuleb nende
võtmise päevast. Seoi esinenud juhtumite nimekirjade alusel kanda nimekirjades näi
kohtu tulevad aktid lasta koostada või datud kogused vastava tootja või müügi
kohustuse täitmise kontrollraamatusse resp.
kviitungid esitad hiljemalt 15.06.44.
Valla- ja linnavalitsustele esitatud kvii kanamunade nsüttgikaardile ja talundi põhi
tungi ja nende poolt koostatud aktid põllu raamatusse.
majandussaaduste võtmise kohta, tulevad
1 kg võimüügikohnstnse katteks tuleb
esitada maakonna põllumajandasametile iga arvestada äravõetud 1 kg võid või 20 kg
möödunud kuu kohta järgneva kun 10. täispiima.
Äravõetud iihakognsed tnieb valla- ja
kuupäevaks.
Maakonna põllumajandusametid saades linnavalitsnatel arvestada ümber eluskaalule,
valla- ja linna- valitsustelt kviitungid ja kusjuures ümberarvutamise aluseks täis
aktid, esitavad need koheselt edasi Kreisland väärtusliku liha puhul on järgmised koe
wirtile, kes need peab edasi andma HV iitsendid: sealihal 1,33 ja muul lihal 2,5
arvestamiseks sõjaväenõudluse s. o. 1 kg sealiha võrdub 1,33 kg sea elus
katteks. HV poelt saadad teated sõjaväe kaalule ja 1 kg veise või mun looma liha
nõudluse arvestamise kolita annab põllu võrdub 2,5 kg vastava looma eluskaalule.
mujsndusamet vastavale valla/Jinnavaiilsu
Eelnähtud juhtudel müügikohustase kat
sele koheselt edasi. Samuti tuleb põllamajau teks ja ületamiseks arvestamisega on toot
dusametitel iga kuu 10. päevaks teatada Tu jatel Õigus preemiate saamiseks üldkorras.
rukoicaidusvalitsusele, kui suurte põlluma
Nagu eeltoodust nähtub on saaduste
jandussaaduste koguste peale on eelmisel arvutamine müügi kohustuse katteks küllalt
kuni kviitungeid ja akte Kreislandwlrtile esi tülikas ja raskepärane. Samuti ei ole alati
tatud ja kui suured kogused on HVD arves päris kindel, et müüke igakord arvesse
tanud sõjaväenõudluse katteks.
võetakse. Sellepärast tuleb põllupidajal
võimalikult hoiduda niisugustest müükidest
ja seda ikkagi teha ainult vastavatele kokku
ostupunktidele.

Kaks suvilaagrit töötava
tele noortele

durid lähedal asuvatele elumajadele. Tugeva

tuule tõttu levis tali kiiresti ja varsti seisis
mita hoonet leekides. Tulekuetatastöödeifr
alarmeeritl kohalik ja ümbruskonna tuletõr
je, kes asus kehe kustutustöödele. Kohale
saabus ka tuletõrje Mõisakülast. Vaatamata
sellele hävitas tali peale piimatööstuse ktt
teainstekuuri veel seitse elumaja thes kõr
valhoonetega. Kahju hinnatakse esialgselt

33 000 riigi margale.

Kindralkomissar annetas 5000 rmk., mii
lina samma on antud Pärna piirkonoekomie

sari käsutusse tuleõnnetute abistamiseks.

AMETLIKUD TEATED
Maastikulised raskused võitluses kommunistlikkude jõukude vastu Balkanil, kus lõp
matuis vihmavalinguis poristunud teed edasipääsu väga raskendavad. Kuid mida ei
suuda mootor, sellega tulevad toime kaks tugevat härga. (Pk.-sõjak, Peter. Wb.)

Valdade Isikumaksu
MÄÄRUS
§l
- oa õigustatud võtma igal kalend

riaastal isikumaksu kogakonnamaksuua.

Tuletõrjetöö laiemale alusele
September tuletõrje korralduskuuks
lesti Vabatahtlike Tuletõrje Liidul valmis neil päevil one tegevusaasta üksikasjali
ne töökava, mis aäeb ette rea laiemaid hulki haaravate algataste läbiviimist Alemaali
ses nlatases.

§ 2.
Määruse valdade isikumaksu kohta 1942

aastal* 20. maist 1942 j( ABI. Reval, 1k.591), §§
1-1 Z koalavad rakendamisele.
5 3.

Käesolev määras jõastab tagasiulatuvalt

1. jaanuarist 1948.

§ 4.
Määrus valdade iaikumakau kohta 1943/44
Arvestades praagast olakorda, tahetakse rohkemat tähelepanu pöörata tuletõrje te
gevusvõime tõstmisele, milleks kava kohaselt püütakse talekaitsetöõle kaasa tõmmata eelarveaastal, 4. oktoobrist 1943 (Ametlik
elanikke kõigist rahvakihtideel Ja kutsealadelt, andes nendele ühtlast võimaluste koha Teataja 1943 ur.l9. 1k.137), kaotab kehtivuse.
se väljaõppe.
Siinjuures tahetakse linnade kõrval kõigiti kaasa aidata oskuslike taseme tõstmiseks Tallinnas, „16" mail 1944.õpik
ka maatuletõrjes, kus seni kohati veel on esinenud pandust.
Kohtudirektor
lesti Omavalitsuse Jahi ülesannetes.
Elanikkonnale laialdasi hulki tahe
16. mail pidas Eesti Vabatahtliku
Tuletõrje Liidu juhatus oma esimese takse tulevikus senisest rohkem raken
Osk. Angolas
Sisedlrektor
koosoleku uues koosseisus. Koosoleku dada tuletõrje- ja tulekaitse tööle. Tu
A.Vendt
avas Liidu esimees A. S o r k.
letõrje ei ole eraldi seisev organisatsi
Majandusja
Rahandusdlrektor.
oon,
vaid
rahva
omaabi
tuleõnnetuste
Tähtsaimaks arutlusaineks oli Liidu
tulevane töökava. Tulevikus kavatse võitlemiseks. Tuletõrje jõudlusvõime ja
TEADAANNE
takse kõigile tuletõrje autodele palgata töö tagajärg oleneb sellest, kuidas
Võrast Kanepisse läks kadu
kutselised autojuhid. Tuletõrje väljaõp elanikkond ise võtab osa vabatahtliku maTranspordil
pakk tekstiil-preemiatähtedega. Preemia
tuletõrje
tööst.
pe alal ilmub Korpuse pealiku käsk
on kolmepunktilised ja kannavad
Ühingute revideerimist jätkatakse tähed
kirjaga väljaõppe-eeskirjad.
numbreid
Nr. 478401 478500
Pnaliknte kohtadele määratakse edaspi nii, et viie aasta jooksul iga tuletõrje
Nr. 479601 480000
di ainult neid tõletõrjnjaid, kes on soori ühing vähemalt üks kord Liidu juhatu
Need preemiatfihed kuulutatakse kehte
tanud vastava katse.
se poolt üle vaadatakse ja revideeritakse.
Eesti Vabatahtlike Tuletõrje Liit tuks.Ülaltähendatud numbritega tekstiilpree
Vastavate võimude poole otsustati
pöörata ettepanekuga, et valla tuletõr saab 7. septembril 25 aastaseks. Ühen mlatlhteiie esitamisel tuleb need kinni pi
jojuhi koht oleks edaspidi palgaline duses Liidu juubeliga 'korraldatakse dada ja esitaja nimi kindlaks teha. Kinni
koht. Valla tuletõrje juhilt nõutakse septembri kuu tuletõrje-tulekaitse peetud preemiatfihed ühes vastava ettekan
dega tuleb saata Kindralkomissariaadi 111 E
palju. Kui see koht oleks palgaline, korraldus kuuks. Liidu juubeli tä osakonda.
siis oleks võimalik sellele kohale leida histamiseks lähem kord määratakse
kindlaks järgmise Liidu juhatuse koos
sobivaid ja asjatundjaid mehi.
Tulekaitse alal otsustatakse välja olekul.
Tuletõrje erijuht Kindralkomissari
anda „Tulekaitse õpperaamat". Juuni
Kodumaa parema tulevi
ja j nui! kuu jooksul otsustati kokku junres, ülemleitnant V. Oliv lahkub
fijßl ku eest võideldes lahln
kutsuda vabatahtlikuta tuletõrjeühin Eestist. Otsustatakse ülemleitnant V.
gus langes
gute esimehed, et nendega arutada 01iv(ile annetada tuletõrje hooldus
tuletõrje seisukorda, puuduai ja tarvi märk kuldnat.
SS-Gren.
dusi.
Tsletõrjekooii karusest osavõtnuile
Õhukaitse Liiduga, Eesti Noortega, oli 1942. ja 1943. aasta brigaa
ERICH ROOV
ERÜ-ga ja Omakaitsega otsustatakse dide ja divisionide ja ühingute,
sünd. 2. 11. 24. a.
lähemas kontaktis töötada, Haridusdi nende pealikute ja kohalikkude tule
surn. 26. 4. 44. a.
rektooriumi poole pöördutakse ettepa tõrje juhtide vahel võistlused. Nüüd
mälestavad leinas vanemad, õde pere
nekuga, et koolides õpilastele korral otsustatakse esikehtadele tulnutele
konnaga, ja sugulased.
datakse tuletõrje ja tulekaitse õppe määrata hüdropulte, gaasiterbikuid ja
Maetud Rakvere Kangelaskalmistute.
tunde. Liidu väljaandel ilmub lähemal present ülikondi.
Järgmine Liidu juhatuse koosolek
ajal brošüttr ja tulekaitse
oimud 29. juunil, s. a.
õppe vihik koolidele." i
Tänava ainult üks noorte
juhtide õppelaager
Eesti Noorte Peastaabil ou kavatse
tud tänavu suvel ainult ühe Noorte
juhtide õppelaagri korraldamine poiste
juhtide esas. Laager on kavatsetud ette
valmistuseks lippkonnajuhtidele, noor
meestele, kes eviksid võimeid edaspidi
lippkonnas noorte kasvatustöö iseseis
vaks juhtimiseks ja korraldamiseks ning
kelle senine tegevus noorsootöös pakub
vastavaid eeldusi. Laager toimuks Koit
järvel 8.—20. juulini.
õppelaagrist osavõtjate vanuse alam
määraks on 14 või 15 eluaastat, sõltu
valt noore arengust. Arvuliselt koon
daks laager kuni 50 osavõtjat.
Sisulisest küljest on õppelaagri ka
vad kohandatud silmapilgu väljaõppe
huvidele ja vajadustele. Pearõhk lasub
noorte organiseerimise ja töökorralduse
metoodilise käsitelu kõrval praktilistel
korraharjutisil, maastikuharjutisil, prak
tilistel oskustel ning kehalisel kasvatu
sel. Ka noorte kultuuriline innustamine
leiab laagri kavades aset.
Vastavad sooviavaldused tulevad esi
tada Eesti Noorte Peastaabile noorte
maleva juhtide kaudu hiljemalt 1. juu
niks s. a.

Ravimtaimi korjavad kõik
Eeloleval suvel korraldatakse Eesti Kut
noored
sebogude noortetöö osakonna poolt köitis
noortele ja Eesti Kutsekogude noortetöö
Eesti Noorte Peastaap juhib ravimtaimede
referentidele ja vahendajatele Koitjärvel korjamise asjus tähelepanu sellele, et vasta
kaks kfimnepöevalise kestvusega laagrit.
vate korralduste alusel tuleb ravimtaimede
Esimene neist 26. junnist kuni 6. korjamisele rakendada kõik noored. Noorte
juulini on mõeldud EK noortetöö referenti maatööjuhtide ja teiste noorte juhtide ja
de ja vahendajate õppelaegrina ning teine
kasvatajate ülesandeks on kõigiti kaasa mõ
22. juulist kuni 2. augustini puhkelaagrina juda, et noored rakenduksid ravimtaimede
köitisnoortele.
kogumisele täie innuga. Ainult sel teel suu
Esimesest laagrist võtab osa üle 50 noor detakse kokku koguda ravimtaimi vajalikul
tetöö referendi ja vahendaja.
määral, sest ravimtaimede praegused taga
Teisest laagrist käitienoorte puhke varad on vähesed ja ravimtaimede kogumi
laagrist võtavad osa 14. 17. a.< (iuel,) sega säästavad noored iseenda kui ka kogu
poisid käitisnoored, kes korralikult ja rahva tervise.
püüdlikult on oma tööülesandeid täitnud ja
Ravimtaimede korjamisest ja kogumisest
edukalt sooritanud katse väljaõppelisi õpin on kohustatud 1944. aastal osa võtma kõik
guid.
õpilased 9. eluaastast alates ja iga õpilane
Peitemantel
See laager on peaaegu täielikult puhke on kohustatud koguma ravimtaimi vähemalt
,K« valge peitemantel ei aita, valatud ja spordilaagrite, õppetundide arv on mini poole preemiapunkti ulatuses. Aktsiooni lä
maalne.
| veri jääb nähtavaks*
biviimine kohapeal toimub üldjoontes sama-

Aa? ta eest surnud

Kevadel ei tohi teravilja külvata liiga
sfigavaie, eriti mitte rähvelviljade jä
rele. Kfilviplnna ettevalmistamisel soo
ritab mitmeharaline koorimisader pa
rema ja kiirema töö kui ökehõlmaga

AUGUST KASK'E
•and. 15. mail 1899.
suru. 22. mail 1943.

ader.

Tööriistade kaastöö võimaldab sageli
külvi kiirendada. Kinnitades vfiikese
äkke adra taks, iibistaja kuUivaatori
taba ja äkke ralli taha, «) hala me
kokku mitte ainult tööd ja aega, vald
ka väärtuslikku mallaeiiakast.

mälestavad leinas abikaasa lastega,
ema, õde ja omaksed.

Soovin vahetada 6-voldiliat TÜULEGENE
RAATORI Jalgratta vänta. Teatada alt. „tuu
le generaator*.

Kui põllul on palju. umbrohujaari,
siis segatakse nende kasvamist koo

rimisadra taba kinnitatud äkkega enam

kui kultivaatoriga.

Kävitage umbrohi juba eos!

Müüa JALGRATAS Rmk. 150.- ja VOKK
Rmk. 60.- Samas soovitakse osta LÜPSILEH
MA. Teatada Kara!ale, Raudemetea pk. 6.
Türi.
Soovin osta haadoja KANA. Soovikorral an.
na» vasta kas mune ja kana või sokutalle

(4. nädalat). Teatada Paide, Luure-Aia tn. 85.

del alastel kai 1943. aastal. Koigil õpilastel
tnleb sügisel kooütöõ algul esitada kooliju
hatajale äraantad droogida vastuvõtul välja
aatad mtiügiiõerdid. õpilasi, eriti noore
maid neist, on soovitav rakendada ravimtai
mede korjamisele rühmade viisi õpetajate
jahtimisel.
Samuti tuleb ravimtaimede kogum'eest.
täie innuga osa võtta ka kõigil koolivabs
del noortel, olgn need talutöödel või tööi
kältisis. Noortest tuleb luaa ravimtaimede
korjajate grupid, se! viisil nKortel võimalusi
luues kodumaa lcodn-no vaaianaißväärsustigs
tutvvmiseke, ja pakkudes seaga noortele ka

Reisma.

28. apr. s. a. LEITUD Paide sauna riiete
hoiuruumist KAELAEHE. Kätte võib saada
Paide, Posti tu. 14.
3. lambrine KAADIO-APAKAAT ühes kot p
lekti lampidega vahetada jalgratta mantlite
vasta. Teatada Järva Jaani, Valaeti k. Mets
niku talu, E.k.
NAIS- ja MEESTÖÖJÕUDU, soovitav lasteta
abteiupuar, vajatakse maale tallu. Korter
ole naa. Katbeida VöhwuU vailaj, Liutsalu
lülis, ,L»'ur:" talus. Töölevõtmine toimub

ühtlasi töö vaheldust.
Pa.du Tööame+i kaudu.
Ka neid nsoti, kes on tervislikel põhjus
tel töödest vabastatud, katsutakse üles kaa Obtan BINOKLI, soovitav prijaia. Tettada
sa aitama ühises aktsioonis, kuna ravimtai
eit. binokel all.
mede korjamine ei nõua pšngatusl, vaid on
enam tervislikuks vahelduseks vabas loo TÄK.K-HCBUNE, noor, vahetada aastase var
duses.

sa vastu. Teatada. Väätsa usund aa, Paul Loo.

Lähemaid juhise'd ravimtaimede korja
mise kohta on avaldatud ajakirjanduses. Sa PORTFELL nootidega KADUNUD, rongil
muti on toonud ja toob järjekindlalt juht 25. apr. a. a. õhtul Tatnaalu, Paide ja Türi
nööre ajakiri ,E"sti Noored".
liiri'. Nootidert osa L. Taltriku niinega. Au
snt leidjat palun vaevatasu eest ära tuua
või teatada aadressil : Joh. Klein, Viljandi
Praegu on tund, kus iga ees
Posti tn, 9. '
ti mess ja naine, kas relva
ga või ilma, peab teadma
Sõiapiirkounast evakueerunud MAAINIME
SED, kes talu tööd kaasa tahavad teha, leia
oma kohust.
vad eluaseme. Teatada J. Jaaausson, Lauri
supsi p. t. Holstre v. Viljandimaa].
Raske raudteeõnnetus Türgis
Ankaras t,lB S.(DNBj. Rööbaste vales Müüa vana HOBUNE normiks. Hind Rmk
tiseadmise järeldusel sõitis ühes Ida-Ana 290.- Teatada, Paide, Rüüili tn. 86.
toolia jaamas rong dresiinale otea. Haik va
ganeid libises rööbastelt. 40 inimest eal JÄRVA TEATAJA nr. 61
surma, paljud raskesti haavata.
Teisipäeval, 23. mail 1944. a. Lhk. 4.

