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Saksa torpeedolennukid uputasid

Võitlusse sisemise vaenlasega
Puskariga hangeldaja võrdub väejooksikule
Adm. J. Pitka üleskutse puhdt eesti naistele

Vahemeres mitu vaenlase laeva

Tundub, nagu oleksid puskariajajad
Admiral Pitka saabudes pikema aja
vahemiku järele tagasi kodumaale olid kaotanud usu normaalsesse tulevikku,
ta esimesed avalikud sõnavõtud suuna püüdes viimast asendada alatu speku
Ka Soome lahes uputati 3 nõukogude julgestussõidukit. Allveelaevad uputasid
tud eestluse mõrvarliku välisvaenlase latsiooniga. Kuhu võib see viia? Elu
lisaks veel 8 hävitajat ja 7 kaubalaeva
vastu. Nüüd on elatunud sõjamees aga raudseks seaduseks on, et ükski kuri
pidanud enda kohuseks juhtida meie tegu ei jää ajajooksul karistamata.
Pühreri peakorterist, 11. mail. Sõjajõu gevasti'väljaehitatud ja sügavalt liigestatud
Enamlaste
uusi
veretöid
tähelepanu ka ühele meie tigedamale Tundsin kodukülas jõukat peremeest
vaenlase p >sitsioonides&steemiBt ja paiska
dude ülemjuhatus teatab:
asunikku, kes oli näiliselt hõlpsatele
Alttoani mägede liuna- ja kaguserv ai sid nõukogud visades võitlustes selle taha. Koolimaja koos koolilastega põ sisevaenlasele puskarile.
nurjusid ka eile taas kilk tugevate jala Võidetud maastikku kaitsti bolshevikkude
Eesti ajakirjandus ori, jälgides oma teenimisvõimalustele ja viinahimuliste
letati maha
väe- ja soemusjõududega teostatud vaen korduvate tugevate vasturünnakute vastu.
Ljubli n i s t, 2&. 5. Lesnitse asula ajaloolisi karskusmeelseid traditsioone, naabrite avatlustele järele andes endale
lase rünnakud visades võitlustes. Lanavlo Jahi- ja lahingulendurid hävitasid selle ruu taasvailutamisel
saksa motoriseeritud ük-' juba mõnda aega tõstnud hoiatavat sisse seadnud terve puskar!vabriku. Talu
ruumis hävitati seal ründavast 200 vaenlase mi kohal 69 vaeulase lennukit.
süste
poolt
avastati
viimse majani maha häält koduse viinavalmistamise häda normikohustused püsisid seejuures pide
Ööl
vastu
31.
maid
pommitati
Kasatlni
tankist 78, enamikus IBbivõitiuses. Kapral
põletatud
külas
koolimaja
varemeis hulga ohu suhtes. Ametlikult poolt oa tugev valt täitmata, kuna vilja oli „tulusam"
Fesser ühe grenaderiderügemendl seomus ja Festovi raudteesölmpunkte mõjuvalt tu söestunud inimkontida jäänuseid.
küttldekompaniis hävitas oma kahuriga gevate saksa võitluslennnkitefiksuste peolt.
72-aastane talunaine Anna Qadura, kes datud vastavaid tõkkeabinõusid. Kivjd viinaks ajada. Asi ulatus pelitsei kõrvu,
Lahinguiennukld uputasid Soome lahes mullaauku
lähimast kaugusest 11 tanki. Lapini mäge
peitunnlt asula saatuse tunnis kes elus ringi vaatas lahtiste silmadega, „vabrik" avastati ja peale karistuse
des murdsid marokolaste mäestikuväed 3 nõukogude julgestussõidukit. Veel üht tajaks oli jutustas,
et boishevikud ühe ma pidi valulisel südamel märkama, et puskaripruulimise eest eotas meest ta
vigastati.
sisse meie julgestosliiuidesse ja jiudsid
ja
teise
järei
põlema
süüdanud ja siis põle puskariuputus üha enam levis nii maal lupidamise õiguse äravõtt. Meeleheites
Pihja-ameerika pommitajad tungisid vaist hooneist põgenevaid
visade võitluste järele Carpinetosse. Lõigus
inimesi tulistanud.
mõlemal pool Froslnonet, kagu pool Forat, päeval riigi piirkonda ja põhjustasid süü
Ühiskoelimaja
ees,
mis
sakslaste poolt kui linnas. Märksa karskemalt vennas valis see mees hiljuti vabasurma. Nõnda
samuti kagu peel Alfedenat peatasid meie te- ja lõhkepommide heitmisega mõningates oli ehitatud, peätusid jõugud, õpetaja maalt tuleva vabadussõja sangari tera kurvalt lõppes see ..tulutoov" äri. Kas
järelväed kestvates visades võitlustes eda kohtades kahjustusi ja väheseid inimkao Veitseh Zvelinski viibis küla lastega kooli
tusi. õhutõrje jõud hävitasid 42 vaenlase majas. Bandiidid viskasid mõned käsigra vale pilgule ei võinud see masendav ei lange aga osake sellest veresüüst ka
situngivad ülekaalukad vaenlase jõud.
neile ..headele" naabritele, kes tema
Võitlus- ja õõlahtngleunukid ründasid lennukit.
naadid läbi akna majja ja lühikese aja tõsiasi jääda silmapaari vahele.
Möödunud ööl heitsid mõningad briti jooksul
eesmärke Cisterua ruumis, samuti ka vaen
Kui samasugune nähe esines eelmi tooteid tarvitasid ja teda puskariajami
seisis
hoone
leekides.
Väljas
aga
lase koienne ja patareipesitsioone Aprilia lennukid pomme asulatele Relnl Vfestfaali avasid bolshevistlikud bandiidid tule ma se maailmasõja päevil, ehkki mitte nii sele õhutasid, selle asemel, et teda õi
ruumis. '
rau mis hea mõjuga.
ulatuslikult, siis võis seda veel kuidagi gel ajal hoiatada?
Üks saksa terpeedelennukiteüksus upu
Võitluses briti-põhja-ameerika terrori jast väljasöõstvaile karjuvaile lastele.
öa kindel, et sellesse demoralisoeri
tas 651 vastu 81. maid ühest vaenlase kon iendurite vasta paistis eriti silma üks ja
seletada. Siis oli venestamise surve
Führer võttis vastu Jaapa
voist Vahemeres ühe transportlaeva ja 3 hirflhm major Freitagi juhtimisel.
aastakümneid hoidnud eesti rahvast vasse, puskarist haisevasse õhkkonda,
Allveelaevad uputasid 7 laeva kokka
veolaeva 21 000 brt. Peale selle vigastati
ni suursaadiku
vaimseis kamraitsais, mille järeldusel mis röövib meilt elu- ja tööjõudu ja
veel üht transpertlaeva, 5 veo- ja üht tank 29500 brt. ja 8 hävitajat ning saatelaeva,
laeva kekku 44 000 brt.
tulistades peale selle alla 6 vaenlase len
Führeri peakorterist, 29. mail (DNB) maie rahvuskehas hakkasid ilmnema laostab neori, tuleb karmil käel tuua
Fiihrer võttis laupäeval vasta keiserliku ida mürgitavad mõjud. Taiseks oli tol parandust. Administratiivsetest abinõu
Mas murdsid põhja pool Jassõt jalaväe nukit.
MerevõitlusjSud, kaubalaevade parda Jaapani suursaadiku Oshlma, pikemaks läbi lal meie rahva hulgas tsaarirezHiimi dest üksi siin siiski ei piisa. Täiesti
,ja soemusttksused, tugevatest saksa ning
rumeenia lahingu- ja võitluslennukiteükstis relvad ja mereväeõhutõrje hävitasid mai rääkimiseks Saksa-Jaapani koostöö aktuaal kui niisuguse, mis ei jätnud meile oma õigesti pöördus admiral Pitka seepä
sete küsimuste üle mõlema rahva ühises
test väljapaistvalt toetatuna, läbi ühest tu- kuus 200 vaenlase lennukit.
sõjapidamises. Läbirääkimisest Führeri juu ühiskondliku elu korraldamiseks min rast esmajoones eesti naiste ja neidude
res võttis osa välisminister Ribbentrop, kel git vabadust, vastu küdemas arusaadav poole, kellel on saari võimalusi meeste
lel oli suursaadik Oshimaga pikem südam vimm, mis pani ignoreerima võimude moraalseks mõjutamiseks paremuse
Edukas tõrjelahing Itaalias
lik kõnelus.
korraldusi ja määrusi. Suur maailma poole. Teiseks peaksid ka haridusasu
Führer
õnnitles
Afganistani
sõda ise tundus enamikule mõttetu tised ja organiseeritud seltskond süste
Vaenlase läbimurrukatsed aeti nurja rasketes võitlustes
kuningat
tapatalguna. Kõik need eeldused lõid maatiliselt looma puskari vastast meele
Ffihreri peakorterist, 29. mail.
ees tulistasid Saksa jahiiennukid ilma oma
Berliin,
29.
5.
(DNB)
Fiihrer
saatis
27.
soodsa pinna alkoholi salajasele valmis olu. Õpetajaskonna ja vahahariduslik
Sõjajõudude ülemjuhatus teatab:
poolsete kaotusteta 87 vaenlase lennukit mail Afganistani kuningale õnnesoevitele tamisele.
kude org-ide poolt tehtav asjalik ja
liine päev seisis Itaalia rindel kõikjal alla.
grammi Afganistani iseseisvuse aastapäeva
Olevikus
toimime
vaba
rahvana
rahvuslikust vastutustundest hingestatud
Soome lahes uputasid Saksa kiirpaadid puhul.
edukate tirjevõitluste tähe all. Aprilia-Val
moatõne lõigus lõid meie väed vihaseis kirde pool Seiskari saart öises suurtükiväe
määratult erinevas olukorras. Köidikud, selgitustöö võiks väärnähete likvideeri
4 Itaalia admirali mõisteti
võitlusis tagasi tugevate soemusjöudude võitluses vaenlase valvelaevadega ühe Nõu
mis toona halvasid rahvuslikku isetege miseks palju kaasa aidata. Puskari
poolt teostatud vastase läbimurrurünnakud. kogude laeva. Kaht laeva vigastatl niivõrd
vust, on lõplikult langeuud. Praegu on üksmeelses hukkamõistus ei tule küll
Siiamaani meie mägestikuvägede poolt vi raskesti, et nende hävitamist võib arvesta
surma
alkoholi salajane valmistamine ja müük näha mingit kitsamailraelist karskus
salt kaitstud Aprilia rnsndeväli loovutati da.
Milano, 29. 5, (DNB) Riigikaitse eri räugaks kuriteoks oma rahva vastu, tööd, vaid selleks astutud sammud on
Saksa vöitluslennukite tugevad üksused tribunal
vaenlasele. Ida pool Lannviot likvideerisid
langetas surmaotsuse nelja adrni
söomasgrenaderid otsekohe teostatud vastu ründasid ööl vastu 28. maid Rovno ja Sar
rali:Campioni, Maseharpa,Leonardi ja Pavelsi mis nõrgestab meie kaitsevõimet ja alkoholismi vastaseks võitluseks sõna
rünnakul ühe vaenlase sissemurru. Raskeis nõ jaamu.
keda süttdiiUÜ reetmises ja sabo ohustab nõuda eestluse olemaseluvõit parimas ja avaramas mõttes. Siiski
Üksikud vaenlase lennukid heitid ööl kohta,
võitlusis Velletri ruumis paistsid eriti siima
taažis.
luse arengut. Puskariajamisega veetakse oleks loomulik, et Eesti Karskusliit sel
lennuväekindral Schlemmiie alluvad maavä vastu 27. maid pomme linnadele Lääne- ja
Admiralide Leonardi ja Pavelsi kohta eesti rahva ühiselt toidulaualt elatisva les aktsioonis juhtivalt kaasa lööks,
gede ja õhujõudude üksused. Lõuna pool Edela-Saksa maal. 28. mail tungisid Põhja- tehti
otsus nende seljataga. Mõlemad on
Velaontenet suruti vaenlase poolt eelmistel Ameeriba pommituslennukid Edela-Saksa põgenenud
ja viibivad oraegu vaenlase poo hendeid, et kulutada neid mõttetuks muretsedes vajaliku mitmekülgse ja
päevadel saavutatud sissemurruruum rün maa kohale ja teostasid terrori rünnakuid lel. Otsus admiralide
nakutega idast ja loodest koomale. Rocca Mannheimi ja Ludwigahafeni linnadele. Nõr kohta saadeti täide. Campioni ja Mascherpa prassimiseks, mis meenutab „pidu kat teaduslikult põhjendatud argumentatsi
ku ajal". Mõõtupidamatu andumine ooni eest, nagu seda praegu edukalt
gorga-Castro vi lõigus Volsci juures lõid gemad rünnakud suundusid Saarbrückenile
Ajakirjandus toob silmapaistval kohal joomisele, nagu see nüüd paljudes koh teeb Leedu Karskusliit. Meie väliselt
meie järelväed ägedais võitlusis eriti Ciugi ja Trieri ruumile. Tekkis kahjusid ja inim teate
otsuste täidesaatmisest ja rõhutab, et
liano orus kõvasti järeletungiva vaenlasega kaotusi. Briti pommituslennukid teostasid need surmaotsused
on kaotanud häbipleki tades kahjuks moeks, kahandab tundu pinevat üldist seisundit silmas pidades
ööl vastu 28. maid terrorirünnaku Aacheni Itaalia laevastiku ajaloost.
kõik rünnakud tagasi.
valt töö kvaliteeti ajal, mil meile on on käesolev puskarilaine üks hädaoht
Idarindelt ei teatata erilistest sündmustest. linnale, kus tekkisid kahjud ja kaotused
Uus
õhurünnak
Roomale
tähtsad iga üksiku saavutused. Kõnele likumaid alkoholisminähteid, mis meid
elanikkonnas.
Üksikud
Briti
launukid
heit
Rünnakuid Nõukogude järeleveoliiklusele
Roomast, 30. S.(DNB). Nelipühade mata puskarijoojate enda tervisest, võib iial tabanud. Selle tõrjumiseks on vaja
jätkati päeval ja õöl edukalt. Hulk jaamu, sid pomme Berliini linnapiirkonnale. Kahe
eriti Šepetovka ja Korosten, olid meie õhu päeva jooksul tulistati alla kokku 90 terro teisal päeval toimus uus õhurünnak Roo see mürgine aine juba idus tunduvalt mobiliseerida kõik jõud.
rilennukit.
jõudude raskete rünnakute eesmärgiks.
male. Eelkõige Sinx Paol kvartaalis teki
Järvamaa suurimaid poegi, meie va
Saksa võitluslenuukid ründasid 27. mail tati raskeid kahjustusi. Ühe haigla pommi kahjustada ka meie kalleimat rahvus
Põhja-Ameerika pommitusüksused tungi
sid eile keskpäeva paiku jahileanukite tuge heade tagajärgedega eesmärke Lõana Ing tamisel sai surma-terve hulk anglo-ameeri likku varandust järeltulevat sugu. badusvõitluse üks teenelisemaid juhte
val kaitsel Lääne- ja Kesk-Saksamaa kohale. lismaal.
ka vange, kes viibisid siin haavataina.
Ja lõpuks: milline mulje jääb vanemate On selleks võitluseks andnud oma pa
Lõhke- ja süütepommide allaheitmise läbi
seadusevastaselt tehingult puskariga rooli. See kõlab lühidalt ja sundivalt:
tekkisid kahjud, eriti Kölni hoonetel ja
äritsemlse alal neile kooliealistele noor eesti kodune tare puskarist puhtaks!
mõnedes Kesk Saksamaa linnades. Äärmiselt
83 kg puhast kulda miliiriõõnes
tele, kes eeldavad, et meie sõnad ja
Meie kohus oa sellele võitlushüüule
Hgedals õhuvöitlusiß ja õhutõrjesuurtükiväõ
teod on üks, kes ootavad, et me oma järgida. Oma üleskutses kõrvutab admi
poolt hävitati 75 vaenlase lennukit, nende
Budapestis avastati juutide suur varakelder
seas 50 neljamootorilist pommitnalennukit.
isaraaa-armastust tagalaski tõendaksime ral Pitka puskaripruulijaid väejooksiku
Völkischer Beobachter'ile" teatatakse Bu teisi vääriskive plaatinas ja kallas ning järjest suureneva võitluspanusega 1 ? tega. Mõlemate üle mõistab kohut meie
Pealeselle kaotas vaenlane veel üheksa len
muid väärtasju.
nukit okupeeritud läänepiirkondade ja me dapestist:
Kui 19. märtsi kevadtuuled Budapesti
Seigas, ei see juut pole kanagi olnud Müüd aga näevad noored sageli koda rahva südametunnistus, mõlemaid tan
repiirkonna kobal Inglismaa ümber.
Möödunud ööl heitsid üksikud Briti len kröösused Ghorini, Weissi, Vidaami, Korn praktiseeriv advokaat, vaid osav spekulant, des heale eeskujule sootuks vastupidist nib Eesti kodupind ja ajalugu !
nukid pomme Mannheimi linnapiirkonnale. keidi, Hertzogi, Wolframi ja teised juudid kes näiteks iaflatsiooniajal Saksamaal oli pilti.
0. K.
Saksa võitlusleuaukid teostasid mõjuvaid minema pühkis nende võtmepositsioonidelt ainult Berliinis omandanud 33 maja. Sama
rännakuid Inglise sadamalinnadele Torquayle Ungari rahanduses ja majanduses, kui neilt juudi kaudu saadi jälile ka ülalnimetatud
ja Brightonile ning üksikeesmärkidele Ida- ära võeti nende paleed ja varandused, siis juudi miljonäride kunstivarade peidukohale.
Inglismaal. Nähti plahvatusi ja tulikahjusid. puudusid kummalisel kombel nende rikka Need asusid ühes kaljukeldria Budapesti
Suurrünnaku raskuspunkt rinde
Sõjajõudude ülemjuhatuse teadetes 27. likud kunstivarad, samuti ka kuid ja hõbe, eeslinnas Budafokis, mis »n kuulus oma
ja 28. maist Üteldakse kokkuvõttes järgnevat: midk nad omasid.
rohkete veinikeldrite poolest.
äärmisel läänetiival
Itaalia rindel jatkas vaenlane oma suur
Nende varanduste panipaigad avastati
Kaljukeldrist leiti 20 rauaga ülelöödud
rünnakut uute üksuste rakendamisega võit kaebuse tõtta ühe juudi soost nurgaadvo hiigelkasti, tnis olid osalt kummiga tihenda
Soome lahe kohal hävitati 13 nõuk. lennukit
lusisse, raskuspunktiga edela pool Velletrit, kaadi vastu, kellel oli küll väike praksis, tud nähtavasti mõeldud ülemere transpordi
lõuna pool Valmontonet, Ciugliano orus ja kuid seda suurem huvi anglo-ameeriklaste jaoks. Kastid sisaldasid väärtuslikke kunsti
Führeri peakorterist, 30, mail. Sõjajõudu lennukit
Cerpano juures. Mõlemal pool Velletrit nur propaganda vasta. Kui salapolitseinik külas esemeid, vanade meistrite El Greco, Goya, de ülemjuhatus teatab:
Möödunud ööl heitsid üksikud briti len
jasid tugevate soomusjõudude toetusel teos tas mainitud nurgaadvokaati, tõrjus ta sol Dttreri, van Dycki, Tintoretto maale, nende
Vaenlase suurrünnaku raskuspunkt asus nukid pomme Yiini ja Hannoveri ruumi.
tatud vaenlase rünnakud pärast ägedaid vunult tagasi süüdistuse, et ta kuulab keela hulgas Greco «Kristuse j vangistamine" ja eile Itaalia rinde äärmisel läänetiival ranni
Saksa võitluslennukid teostasid mõju
võitlasi. Valmontone suunas pealetungiv tud raadiosaateid. Süütnlt jahtis ta tähele «Kristus Õlimäel", Goya «Jooja* ja Hubemsi kust kuni Albani-mägede ruumini. Siin tuge
rünnakuid Falmouthi ja Portsmomthi
vaenlase rünnakkugrupp peatati vasturün panu kõrvaltoas asetsevale väikesele vastu «Kristuse haudapanek". Ühele kastile oli kir vate jalaväe- ja soomusjõadudega ründaval vaid
sadama iie Inglismaal.
nakul edela pool asulat. Maroko mägestiku võtjale, mis üldse ei võimaldavat Londonit jutatud «Parun Andreas Hertzogi omand*, vastasel õnnestusid mõnes kohas kohalikud
vägede katsed avada Giugliaao org rünna kuulata. Aega, mis tal kulus aparaadi koha teisele «Parun Alfons Weiasi omand", edasi sissemurrud, mis vasturünnakutega kohe Uus Jaapani ofensiiv Tungtingi
kul iie orgu ümbritsevate kõrgendikkude, letoomiseks, kasutas ametnik seinte kloppi parunite Korüfeid! ja Moritz Hertzogi oman riivistati või puhastati. Seejuures hävitati
järve ääres
jäi tagajärjeta. Lõuna pool Cerpanot paisati miseks, misjuures ta äkki avastas õõnsalt did. Kastid sisaldasid vesi väärtuslikke 25 vaenlase tanki. Ida pool Velletrit nurjusid
Toki
ost,
30.
5. (DNB). Keiserlik pea
brokaate, gobelääne ja missarüüsid. Nende mitmed pataljoni tugevusega teostatud vaen korter avaldas teisipäeva
ttie Sacco tunginud vaenlase tugevad jõud vastukajava koha.
pealelõuaal järg
Seina
avamisel
leiti
müüriõõnest
88
kg
vahel
olid
terved
kastid
konserve
ja
äks
tagasi. Cerpane juures jatkas vastane mit
lase rünnakud. Lõuna ja edela pool Vai mise teate: „Meie üksused Hiina keskosas
mesaja tankiga ema rünnakut. Meie soomus puhast kulda, uskmatul hulgal briljante ja vaat searasva.
montonet purustasid meie väed kõik rünna startisid 27. mail rüanakoperatsioonideks
grenaderid ja langevarjurid purustasid esi
kud, mida vaenlane teostas koondatud jõu ruumis Tangtingi järve ääres Tshuugkingl
Arrogo
del
Rio
koos
kõigi
oma
valitsuse
liik
mesed vaenlase rünnakulrtiaed ja avaldasid Portugali sõjaväe truud useaval
dudega, ja võitsid omapoolsete vasturünna võitlus jõudude vastu 6. sõjatsoonis. Meie
metega
tagasi.
Ta
andis
oma
võimu
üle
senati
asulasse tunginud vaenlasele visa vastupanu.
dus peaminister Salazarile
üksused marsivad lakkamatult edasi ja aud
asepresidendile dr. Fausto Navarro Allendole kute jätkamisel veelgi maad tagasi.
Teist vastase rünnakut takistati suurtükiväe
Buumis mõlemal pool Ceccanot ründas sid vaenlasele raskeid hoope.
ja põgenes USA saatkonda.
Lissabonist,
29.
5.
(DNB).
1300
por
koondtulega. Vaenlase rünnakud Caätro dei tugali ohvitseri kogunesid pühapäeval Portu
vaenlane ülekaalukate jõududega meie posit
Lõuna-aafriklaste rasked vere
Volscile nurjasid samuti.
USA lennukite hädamaandu
sioone ja suutis sisse tungida meie järel
gali rahvusliku revolutsiooni 18. aastapäeva
ohvrid Inglismaa heaks
vägede poolt visalt kaitstud asulasse. Ida
25. mail sõjajõudude ülemjuhatuse tea puhul meeleavalduseks pea- ja sõjaministri dr.
mised Reetsis
Genf i s t , 30, 5. (DNB). Lõuna-Aafrika pool Saeco- jõge hävitati vaenlase rünna
4es märgitud võitluses Livorno merepiirkon Salazari auks. See kujunes ohvitserkonna
Stokho
1
m i s t, 25. 5. (DNB). Nagu
nas uputati Saksa julgestuslaevade ja võit võimsaks truuduseavalduseks Portugali poliitika on kuni käesoleva aasta alguseni „Empire kute tõrjel Pofi juures 22 vaenlase tanki.
Sõjalaevastiku võitlusparved tulistasid rootsi sõjajõudude staap teatab, kukkus kol
lusparvede poolt lõplikel andmeil veel üks juhile. Seejärel kui sõjaministeeriumi alam News" andmetel andnud briti lennuväe käsu
mapäeval Rootsi lõunarannikul, lõuna pool
vaenlase kiirpaat ning teine tulistati põle riigisekretär, hauptmann Santos Costa oli oma tusse 5000 pilooti ja a 2000 navigaatorit, vaat Genua lahes põlema Ühe briti kiirpaadi.
ma.
ja langevarjurit. Sellest Iõuna-aafrika
Idas ei tekkinud ka eile mingit tähele Simrishämi, üks ameerika pommilennuk merre.
kõnes väljendanud Portugali ohvitserkonna lejat
Meeskonnast toodi kaldale neli meest, kaks
Briti kiirpaatidest, kes ründasid saksa tundeid ja mõtteid, võttis sõna peaminister kondingendist on senini üle 60% surma, haa panuväärset võitlustegevust.
üks haavatult, üks surnult, kuna kaks
Soome lahe kohal tulistasid sõjalaevas tervelt,
konvoisid põbja pool Elba saart, tulistati dr. Salazar. Oma vastuses rõhutas ta, et see vata saamise, vangistamise või teadmata ka
meie jalgestuslaevade poolt üks vaenlase oli sõjavägi, mis lõi eeldused Portugali uuesti dumamineku järeldusel välja langenud. Need tiku valvesõidukiü alla 6 nõukogude pommi meest on kadunud.
Rootsi idarannikul kukkusid merre kaks
andmed tõendavad kaudselt, kui kõrged on lennukit, kuna veel 7 hävitati õhuvõitluses.
paat põlema ja teist vigastati.
sünniks.
ameerika pommilennukit. Meeskondadest suu
läbilõikes
briti
õhujõudude
kaotused,
ja
milli
Idarindelt teatatakse kohalikest võitlusist
Möödunud ööl teostasid saksa võitlaslen
sel määral asumaade rahvad Inglismaa poolt nukid mõjuvaid rünnakuid raudteesõlm deti päästa ainult üks mees.
Dnestri alamjooksul, Karpaatide eelmaast!
Revolutsioon Ekuadoris
alustatud sõja heaks ohvreid kannavad.
Õhudessant hävitatud
punktidele Kasatinile ja Shmerinkale, mis
kus ja kagu pool Vitebskit.
Idarinde keskosa tagalas purustati pärast President põgenes USA saatkonda Veel üks Tshungkingi-Hiina kind tekitasid tulikahjusid ja plahvatusi varustus
T o k i o, 30. 5. (DNB) Umbes nädal tagasi
ja laskemoonaladudes.
ral tuli üte
mitu päeva kestnud võitlust tugevad Nõu
Stokho 1 m i s t, 30. 5. (DNB). Nagu
maandus Myitkyina juures 2000 mehest
kogude jõugud. Vaenlasel oli suuri veriseid Reuter New-Yorgist teatab, on Ekuadori pea
Pekingist, 29. S.(DNB). Veel üks
Põhja ameerika pommitajateiiksused tun koosnev vaenlase öhudessantüksus. Sellest
kaotusi ning pealeselle kaotas ta 2500 van linnas Quitos puhkenud revolutsioon. Seda Tshungkingi kindral Wei Rong Lou tuli üle gisid päeval lõunast ja läänest Põhja-, Kesk on nüüd Jaapani vägede poolt peagu pool
gi. 119 punkrit hävitati ja huik relvi saad! juhivad endise presidendi pooldajad Petro Ve Nangkingi vägede poole, andes oma 4500 ja Kagu Saksamaale. Eriti Leipzigis, Poose hävitatud, kuna ülejäänud on jaapanlaste
saagiks,
laseo, kes praegu viibib maapaos, pooldajad. meest rahvusliku rahustamisarmee käsutusse nis ja Kottbusis tekkis kahjustusi. Elanikkon pidevate rünnakut* ia iäreleveo peagu täie
Stokh.olmlst, 30. 5, Nagu Quitost Wei oli üks ülemjuhatajaid Tshungkingi nai oli kaotusi. Ägedates ihuvõitlustes ja
Nõukogude lennukite uuel rümnakkatsel
liku ärajäämis" olu
ühele Saksa konvoile Põhja-Norra ranniku teatatakse, astus Ekuadori president dr. Carlos esimeses sõjatsoenis.
Qhntõrjekahurväe poolt hävitati 94 vaenlase korras.

Diviisi täini

Üleskutse eesti paistele

Hästi oa hoolitsetud ka kirjandushuviliste
PK. See imekaunis Põhja-Sa k»a jaia
Lugupeetavad eesti emad, naised ja tütred!
vflediviisi puhkekodu asub maanteest veidi eest. Riiuleil ootab lugejaid JÄKjfnoitnaekflfsi
Tele kätes on suurelt osalt eesti rahva tulevik, teist oleneb palju, missugu
kOrval. Kui lumi on sulanud ning maapind se sisuga raamatut.
seks kujuneb eesti fahvas nii hingeliselt kui kehaliselt.
soojemaks muutunud, tuleks võtta vaevaks on arvestatud üksikute erinevaid huve. Rin
Eesti emad! Teie olete sünnitanud ja üles kasvatanud meie vaprad eesti po
seda kohta külastada, valides selleks üle deraamatukogple uute raaraatate, hankimi
jad, kes kangelaslikult võitlevad rindel ja kes töötavad truult tagalas Eesti kodu
seks
oa
diviis
määranud
suurema
summa.
tn te ning ora viiva peo tee. Kes ümbrust
kaitseks. Kuid te olete annud elu ka neile vähestele, kes oma kodumaa kaitsmi
Puhkekodus ei tarvitse pnhkustvajaval
tunneb, jõuab kohale ka salajast metsateed
sest kõrvale hoiavad, ja ka neile, kes toore omakasu ja kergelt rikastumise hu
kaudu, leides teed korraga välja ning puude siduril tunda muret oma särkide,
vides on andunud kuritegevusele, on muutunud oma rahva mõrvareiks ja oma
keskel asuva puhkekodu ees. Need on kaks pükste ning kuue lappimise pärast. Siduri
kodumaa Nii ausad kui alatud pojad on ühtviisi ärarippuvad oma
suurt ehitust: ühte neist kasutatakse klubi riivaste ja jalanõude korrastamise eeat hoo
emast ja teatavas ulatuses oma ema mõju all.
hoonena ja teist majutamiskohana, kus eu litseb rätsep ja kingsepp. Kui rõivad on
Eesti naised! Teid on õpetatud, et „mses on naise pea", kuid ütlemata on
jnba sellises olukorras, et parandamisel
eraldi töö-ja toitlustamisruuaiid.
jäetud, et „naine on mehe kae!", kelle abil ja toetusel pea käänab kas parema
mõtet, siis asendatakse need
le või pahemale poole, järelikult kas võtab mees aumehelikult osa oma rah
liini aeg tagasi ei olnud nende hoonete pole enam
Nii püütakse teha jiadumöõda
va ja maa kaitsmisest, või-hoiab sellest argpüksina kõrvale ja ajab raha kokku
vllimns nii keua kui praegu. Sijamöll ning ootega.
kõik.
et
sõduril
jääksid
sellest
ühenädala
puskari põletamisega. Nii üks kui teiue ea oma naise mõju all ja leiab oma nai
peavõitlusiilni ligidas ei möödunud ka neist sest puhkekodusviibimise ajast parimad mä
ses toetust.
jälgi järele jätmata. Tihti kasutasid läbimi lestused.
Eesti tütred! Meie rahva iseloomu ftldkujunemine oleneb sellest, kellele te
nevad väeosad neid ööbimiseks, hiljem
Eeltoodut pealiskaudselt lugedes tundub
annate oma kas ausatele eesti poegadele või igasugustele kurjale kalduva
lühikest aega kortereina. Mõni aeg valitses mõnigi asi endastmõistetavana. Kuid kuipal
tele meestele, ja keda te võtate oma laste isaks, kas julgeid ennastohverdajaid
majades korralagedus, kuni hiljuti seal elu ju vaeva, mõtlemist ja muret nõudis kõige
isamaalasi -või egoistlikke argpükse. Teie valikust oleneb, missuguseks kujuneb
tekkis. Siin täitus jalaväediviisi suurepärane selleni jõudmine mittemilleatki. Kõik mis
üldiselt eesti rahvas nii hingeliselt kui kehaliselt. Rahva üldine kujunemine aga
kavatsus: võitlevate rügementide meestele
otsustab tema tuleviku kas õnneliku või õnnetu.
asutati puhkekodu. Teenete eest ning kosumi siin näha, on meie osavate käsitööd tundva
te sõdurite omalooming: voodid külalisile
Praegu, kus pesti rahva saatus on kaalul, kus on otsustamisel, kas eesti rah
se tarviduse puhul saadetakse neid terveks ja
personalile, mis on timutamislambiga tu
vas jääb või kaob, peab kogu rahvas üksmeelselt oma vabadusvõitlusest osa võt
nädalaks puhkekodusse. Siin võivad uad medamaks
põletatud,
nägusad
lai
td
lauad,
ma, igamees oma võimete järgi rahva olemasolu eest välja astuma. Sest iga ük
veeta oma vaba aega sundimatus kamraad millel asetsevad kasepuust valmistatud
siku gi kõrvalehoidmine on osaliseks põhjuseks kaotusele.
likkuses ja magada nii kana kui neile meel küünlajalad ja .õllekannualused", kõrged sa
Kaktused varjavad üsna hästi lõunas vCit
dib. Pärast karme võitluspäevi on hoolitse vi vaasid täidetud igapäev uue rohelisega
Nüüd, kus eesti rahvas ennast äärmiselt pingutades kõik oma jõu kodumaa
levaid grenadere
tud vaheldusrikka ajaviite eest kui võimalik: või värskete kevadlilledega. Seinadel ilutse
kaitsmiseks peab välja panema, ei või me sallida kõrvaleholdjaid ega kuritegeli
tflua näiteks on kohal üks KDB-trupp, kes vad männiokkad toovad tervitusi lähedal
si isikuid, kes oma meeletus ahnuses jultunult mürgist puskarit põletavad.
Selle vastu peavad välja astuma kõik mõistlikud ja kaugemale mõtlejad ko
eelneb mitmekülgse ja kirju eeskavaga,
võitlejatest puhkavad juba võõras ida
metsast. Kas ei väljendu "kõiges
homme näidatakse filmi, mõnel teisel õhtul asujast
danikud ja eriti just teie, eesti emad, naised ja tütred, kellest on ärarippuvad
rinde mullas, kuid nende ideaale kan
selles
selgesti
armastus,
millega
siin
on
töö
mängib diviisi orkester valsse, tangosid, tatud ? Endine ebamugav eesruumgi on
kõik need kergemeelsed, südametunnistuseta mehed, kes iseendid ja oma järel
navad
edasi teised. Führeri käsul loodi
laule ja kergeid meloodiaid, mis panevad muudetud meeldivaks pinkide, toolide ja
tulevat sugu. mürgitavad ja hävitavad. Teie võite sellele rahvuslikule kuritegevu
vabatahtlikest koosnev Eesti Leegion,
südame kiiremini tuksuma. Lühidalt alati laudadega varustatud ruumiks; siia on kõi
sele piiri panna. Kindlasti võib ema, naine ja mõrsja jultunud puskarlpõletaja
pakutakse ikka midagi uut. Peale kõigi eel tze mugavam ja rahulikum koht emadele
hästi relvastatud ja väljaõpetatud ük
peale rohkem mõjuda kui raske karistus. Kindlasti ei leiduks noormehi, kes kõr
vale hoiaksid oma kohuste täitmisest kodumaa vasta, kui nende emq!d, naised
mainitu korraldatakse isegi tantsuõhtuid, ning kodustele kirjade kirjutamiseks ja tea
sus, meie relvajõudude eliit, kelle võit
millest võtavad osa ka ümbruskonna iludu tamiseks kõigest ilusast, mida siin võidakse
või mõrsjad neid naeruvääristaksid ja neisse alandavalt suhtuksid, sest ameti
lustee on olnud kuulsusrikas. Viidi
sed. Üks on aga kindel, need 40 sidurit,
võimud suhtuvad neile amnestia andmisega andestavalt ja sellega on karistuse
elada. Iga pisiasi igal sammul tõendab
läbi ulatuslik mobilisatsioon, millise
kartusel kõrvalhoidmise põhjus kadunud.
kes veedavad puhkekodus vaheldumisi um läbi
seesmist rõõmu, millega selle puhkekodu
bes 10 päeva, tunnevad end väga hästi, nii asutajad
sammuga iga relva kanda suutev mees
Eesti emad, naised ja tütred! Kui te võtate tõsiselt südamesse oma kodumaa
on tööle asunud. Sellele puhkekodu
et keegi kord vaimustatult mainis, et puh le võib marssiva sõduri märki kandev diviis,
päästmise ja oma rahva parema tuleviku küsimust ning asute tõelise armastusega
täidab kodumaa vastu rindel oma ko
kekodus olevat peagu pama tore kui puh missugune sümbol ka siin sissekäikude ko
nende
küsimuste
lahendamisele,
heites
enestest
„modernaja
külgekleepimised",
hust. Nüüd, kodumaad ähvardaval ras
kusel viibida.
siis ei jSä soovitud tulemused saavutamata ja te kirjutate eneste nimed kuldtäh
hal asetseb, olla tõsiselt uhke I
kel tunnil ob meil olemas jälle oma
tedega eesti rahva ajalukku.
Siin on hoolitsetud nii vaimse koi ka
Kõik ei ole siin aga veel nii, nagu on
sõjavägi.
Eesti emad, naised ja tütred! Pange maksma oma mõju oma poegade, abikaa
kehalise heaolu eest. Ka teitlnstamise eest kavatsetud. Kuipalju kavatsusi hõljub veel
Selles osas ©n täitunud meie esi
sade ja peiude peale, et ei jääks enam ühtki puskaripöletajat, meie väheste toi
on hoolitsetud hästi. Pnhkekedusviibijaid mõtteis ringi: puhkekodu juurde on nähtud
duainete raiskajat ega ainustki argpüksi kodumaa kaitsest kõrvalehoidjat meie
toitlustatakse neli korda päevas: hommikul ette juurviijaaed, et köök oleks võrdlemisi
meste vabatahtlike scevuaelnaad, millis
kodumaa metsadesse ja soodesse, vaid et kõik asuksid meie kodumaa kaitsele
hommikueine, siis lõuna, pärastlõuna rikkalikult varustatud; siis on kavatsusel
tena nad tundusid paar aastat tagasi.
kohvi ja Õhtueine, Täpselt kell 12 lõunaajal muretseda sportimlsvahendeid, et sõdureil
2*. S. 1944
J oh. Pitka,
Ob saamid teoks see siht mida taot
ja kell 7 Õhtul istuvad neli diviisi orkestran võimalduks viibida võimalikult palju päike
kontrad «ira 1
lesid meie esimesed vabatahtlikud
ti koosviibimissaali laval ja vaevalt avane se paistel ja värskes õhus. Peale selle on
vad uksed, kui juba algab hoogne mansiks. käsil veel mingisuguseid ettevalmistusi.
riadevõitlejad, et kõik eesti mehed
Orkestri koosseis pele suur kaks viiulit, Esimeste külaliste vastuvõtmise puhuks oli
haaraksid relvad. Nttld pole nad enam
akordeen ja trumm, kuid ometi pakub ta ettevalmistuste tegemiseks ja sisustamiseks
üksi, kogu rahvas on nendega.
nii suuit naudingut. Ja mitte ainult seda, aega vaid 14 päeva. Vaatamata kõigile ras
Kustumatu väärtus
tarvitseb vaid istuda valgelt kaetud laudade kusile jõuti siiski niikaugele, et puhkekodu
See ongi eesti idapataljeaide kustu
äärde, kui juba tulevad keks kena noort tü sisseõnnistamine toimus 1. mail. Sel puhul
mata väärtus, et me oleme jälle rel
tarlast, ulatades sõjameestele sibraliknlt pidasid kamraadid omavahel väikeae südam
vastatud rahvas. Vabatahtlikad aga ise
rindetules eesti sõduri väär
naeratades ja Omakäeliselt toitu ja jooki. lik» ja rõõmsa peo, kus si vajatud sõnu,
Vanadest eestlasist võitlejatest, kes
vaid kus nähtavad olid teod. Diviis tänab karastusid idarinde poris ja roostevees, tust. Nemad suutsid uuesti tõendada ja nende kõrge võitlasmoraal elavad
Kas pole see tõesti mitmekesine?
edasi relva SS vaprates ridades. Hy
Koi juba joomisest rääkida, siis ei saa oma tublisid sõdureid nende tegude eest ja
jätta mainimata, et puhkekodus korraldatak sõdurid omakorda avaldavad oma diviisile tuisus ja pakases, on saanud värsked selles heitluses esimestena oma mehe
SS-grenaderid, relva SS raamides.
tegudega, et eestlane suudab, oskab ja
se vahete vahel ka Õlleõhtuid. Siis korral tänu oma panusega.
Idas hävitatud [2OOOO tanki
davad mehed omavahel skati mängu, kus j uu
Seega on astutud väga suur samm tahab relva kanda ja võidelda.
les võib isegi teatud summa võita. Maieta
Berli i n, 25. 5. (DNB) Idarindel seisab
Praegu on tund, kus iga ees
edasi
meie
relvajõu
väljakujundamise],
Aastal, mil meie kodumaal möllas meie jalavägi ennatt salgavas võitlueea Nõu
jaile korraldatakse välktnrniire, ping-pongi
ti mees ja naine, kas relva
mis tuleb ainult kasuks meie kodumaa
söpradele ping-pongi mängu jne., ühesõnaga
terror, kisti meie sõjavägi kogude masside ja tankide vastu. Ta trui
ga või ilma, peab teadma
kaitsel seisvatele üksustele nende ras bolshetistlik
kõigile eu mõeldud ning kõikide eest
vägivaldselt
koest ja pillati laiali nõu maks abistajaika neis vihaseis heitluste on
hoolitsetud, et keegi ei tarvitseks ka halva
oma kohust.
kes võitluses. See tuleb kasuks kogu kogude armeesse. Kui siis , kõmisesid suurtükivägi. Eriti on võitlustes tankide
ilma puhul igavust tunda.
vastu end õigustauud rtinnahsuurtükivägi.
meie rahvatervikule meie tuleviku mää
kaugel vabastajate kahurid, siis polnud
Tal on vaenlase tankide rünnakult meie
ramisel selles fahvasteheitluses, mis meil enam oma sõjaväge ega relvi. Me
jalaväepositsioonide vastu suuri teeneidpele veel lõppenud.
on idasõjakäign algusest
ei saanud kuigi mõjuvalt kaasa aidata Rünnaksuurtükivägi
saadik hävitanud 13 OJO vaenlase tanki.
is
e
oma
vabastamisel
bolshevistlikku
Niipalju tuleviku sihtidest, mis tule
See arv ei kriipsuta mitte ainult alla
vad alles määramisele relvadeduellis, dest jõukudest. Kui väga me seda lahingute
karmust ja Saksa' relvade hea
edasi aga lühidalt mõndagi selle kohta, tahtsime, seda tõendavad nende meeste dust, vaid ta näitab ka, kui tähtis osa on
mida on saavutanud need eesti idapa teod, kes varjasid end metsades ning noorel rünnaksuurtükiväel tõrjelahinguis. Ta
muutunud edukaimaks tanke hävitavaks
taljonid oma kahe ja poole aastase jahipüssidega ja rattapussist tehtud on
relvaks Saksa sõjaväes.
võitluse vältel. Esiteks moraalne panus. granaatidega aitasid luua ette õhkkon
Nõukogude massilisest materjalipaausest
Vabatahtlike üksused, kes 1941 a. sü na, mis oli soodus punaväe riismete saab veel selgema pildi kui siia juure arva
gisest alates võitlesid idarindel õlg õla lõplikuks väljapeksmiseks kaugele üle ta need kaugelt üle viie tuhande tanki, mi»
kõrval sakslastega, nemad en need pio meie kodumaa piiride. Nendest vapra maaväe- ja diviisisuurtükivägi on hävitanud.
on Saksa suurtükivägi sõjakäigu
neerid, kes rindel esitasid eesti sõdurit test meestest, metsavendadest, kujune Seega
algusest siiasaadik idarindel võitlusvõime
ja tema kõrget võitlusmoraali. Teiseks, sidki meie esimesed kindiamakujulised tuks teinud ümmarguselt 20 000 tanki.
lahinguis ülesnäidatud kangelasteod ja vabatahtlike üksused, hilisemad eesti
visa raugematu tahe j:asuda bolshevike idapataljonid. Neile usaldati relvi ja
Annetus „Estonia" üles
le kätte terrori ja vägivalla eest, mida relvaga käes näitasid need mehed, et
ehitamiseks
vaenlane teostas eesti rahva kallal, eestlast võib usaldada, et eestlane on
tõendasid mida suudavad korda saata sõdur ja tahab kaitsta oma kodumaad.
Grupp Balti õliseltsi Tallinna peakonto
eesti idapataljonid. Nende saavutused Nii tõusis järkjärgult lugupidamine ri ametnikke, leides ajalehest teate, et Es
teatrimaja ehitatakse uuesti üles, ot
on suured. Meie omame praegu kõrge eesti sõdurinime&e vastu, kuna leidus tonia
sustas avaldada oma suurimat headmeelt
võitlustasemega üksusi, kes on suuteli energilisi ohvitsere ja nendega vaba selle üle omavahelise korjandusega Estonia
sed koos Saksa sõjaväega kaitsema ko tahtlikult liitunud meeskonnad kellede taapiileeehitamise fondi heaks.
Omavaheline korjandus kõigi Balti Õli
dumaad, sest vabatahtlikud idapataljo le meie sõdurinirne jalule seadmine oli
Idas äsja võetud vangid rändavad kogumispunkti. Nad on ikka veel „pakasevo,rmisu nidest tõendasid ©ma higi ja verega püha. Paljud nendest tulisehingelistest seltsi Tallinna peakontori ning ladude
omamaiste teenistujate, -ametnike ja töölis
te seas tõi kokku RM. 2000.See summa anti Balti Õliseltsi Tallinna
eestlane maa kü-ljes ning kui suur on dal tunnil päästeti saksa ja eesti väge peakontori käitisvahendaja hr. Luikail'i
Kanged tagamaad
eestlastel maapuudus. Keset sood, väi de poolt saare tagasivallutamisega.
poolt üie Estonia taasülesehitamise komitee
Kaugeteks tagamaadeks võib täie õi nud. Ühtekohta paiskab ta koike kül kestele soosaartele en rajatud korrali
Sealsed talupidajad püüavad kõigi esimehele, haridusdirektori abi dr. Vasarale.
gusega nimetada neid maid, mis kulge luses, kuid teisalt ta võtab kõik. Seda kud talud, mõne hektaarilise kõlbuliku võimalustega kaasa aidata praeguse
Velskrid peavad ennast regist
vad Emajõe äärest üle laialdaste soode võib öelda ka sirget seo teed mööda maaga. Iga kõrgem maakühm on ära sõja võitmiseks ja püüavad igati oma
reerima
Peipsi rannikule. Peab kõndima oma edasi minnes, mille kauges lõpus pisi kasutatud, et sellest omale leiba saada. kohuseid üldsuse vastu täita.
Eesti Ter\i>h oiu koja Velskrite Sektsioon
kümme või rohkemgi kilomeetreid, en kesena paistab triangulatsiooni torn, J a kuigi nood maakühmad keset vesist
Ega nende maalapp üksi suurt peret juhataja on avaldanud teadaande, miile
ne kui jõuad läbi piiritute tasaste soo väike kui puupiblas. Kahel pool teed s ood on liivased, on rukkiorased seal ei toida. Nood inimesed on põlvest-põl iärgi kõik velskerid, kes on oma alalist elu
muutnud või sõjaväkke kutsutud, o«
de kevadisest porist ja vihmast üleuju tasane soomaastik üksikute põõsastega ilusad ja haljad, paremad veelgi, kui ve esiisade kombel olnud kalastajad. kohta
kohustatud sellest 7 päeva jooksul teatame
tatud teed mööda lõpuks esimeste asu ja sooheinaga, mis ei näe kuigi hääd neid oleme tänavu näinud mõnes vilja Nüüdki näeme kõikjal rippumas kuiva Eesti Tervishoiuboja Katserühm I (Arstide
lateni.
saaki andvat.
kandvamas piirkonnas.
ma pandud kalu ning igas majas tuuak koda) Velskrite Sektsioonile, Tallinn, Poska
Kuigi Peipsi rannikule om Emajõe
se
ka sõdurile lauale maitsvat kalaroog».
Kuid sealseski looduse poolt unus
Inimesed, kes sealsetel piirilähedas
Ühtlasi tuleb ennast registreerida neil
mööda hea pikk teekond, on bolshevi tatud maapinnal en elu ja mõneski te! tagamaadel on raskeid vintsutusi üle
Kuna nad asuvad muust maailmast velskreil,
kes oa õhurünnaku läbi kannata
kud 1941.a. ka seal näidanud oma hä asjas küllust, mida võib kogeda um elanud idast pealetungiva hävitaja läbi kaugel, siis elatakse mitmeski suhtes nud
(elukorter põlenud, purunenud, jne.)*
vitusbirge.
bes poolel teel, kui seisame laia jõe juba aastasadade vältel ja hilisemal ajal, sealsed soosaartel iseseisvat elu. Oma
Juba K. asulas tervitavad ahervare ees, mida võib ületada ainult parvega eelmise ilmasõja ning siit 1041. a. mi riikluse ajal on ehitatud korralik kooli
med, mis on järele jäänud endise mõi ja mis kord oma tee on rajanud läbi nema pekstud bolshevike päevil ja ka maja, kuhu ühte suuremasse ruumi on
sa hoonetest. Isegi endise mõisa töö soise maastiku. Selle kaldal üksinda möödunudki talvel, kui nad tahtsid uues asetatud ka kantsel ja kus siis mõni
lismaja on hävinud koos tööliste vara ja mahajäetuna kükitab parvevahi ma ti , õnnistust* ja „päästmist" tuua eesti kord aastas lähidama koguduse kiriku
natukesega. Ja mis kurja on need ini jake. Ise mõtled, küll võib sääl igav rahvale, on praegu enestega täiesti õpetaja käib rahvale ka junaalaarmu
mesed teinud ? Mis kurja on teinud ka olla. Juteldes aga parvevahiga, kuuleme, rahul ja vastutulelikud. Väikesed maja andmas. Samas vastas asetseb pisitilluke
need väikesed kohapidajad, kellede elu et ta on eluga täiesti rahul. Jõgi annab pidamised on sõjapõgenikust tulvil, iga surnuaed, mis oa sealseid külainimesi,
majadest en järele jäänud vaid korst leivakõrvast ja äsja püütud ilusad havid le peab jatkuma ruumi ja sindki, kau kes oma mhise rännaku lõpetanud, vas
nad, mis sirutavad end üles taeva poole. annavad sellest täie tõendi. Pann säri gelt tulnud tundmatud kodukaitsjat
tu võtnud juba põlvest põlve ja igavest
Kuid eestlase hing on visa aagu seb rõõmsalt pliidil väikeses, kuid puh eesti sõdurit võetakse lahkelt vastu, puhkamist andnud põliste mändide all.
männil tuiskaval liival. Kui elamine tas majakeses ja pliidi ees naeratab pakutakse süüa ja öömaja. Niisugust Sealsel kalmistul leiame mitmeidki
kitsamaks muutub, siis ajab ta oma rahulolevalt pereemand. Sealgi keset vastutulelikkust võib leida ainult neilt, haruldasi puid, mida harva mujal lei
juured veelgi sügavamale. Eestlane ei sood käib elu.
dub. Mõned kadakad on nii jämedad, et
kes ise on raskusi läbi elanud.'
jää pidäma selle hävitust kkiivava ida
Ikka kulgeb tee ka üle jõe samasu
Seal kohtame põliseid Piirisaare annab ümbert võtta. Seedridki on oma
naabri põhimõtte juure, et kui kerd ao gust maastikku läbides nagu varem. kaluriperekondi, keda bolshevikud ei juured sinna kinnitanud.
du on hävinud, ei tcistkorda ma enam Eest paistev torn on küll pisut pike jõudnud saarelt ära küüditada möödu
Nii elavad kaugetel tagamaadel ini
hakka vaeva nägema ta ehitamisega. maks veninud, kuid ikka voel niivõrd nud talvel, kui nad üle jää tungisid mesed, tunnevad endid õnnelikkudena
Juba on kerkinud kodud neile aher kaugel, nagu oleks see mingi pettepilt, saarele. Mitmed perekonnad on aga hoolimata lähidasest ohust. Nad on kind
vartele, kuigi pisikesed, kuid sõjaajal mis põgeneb järjest rändaja eest kauge kaotanud perekonnapead, keda sisse lad, kuna nende ja teiste eestlaste
siiski küllalt nimetamisväärsed ja elu male. Aga pikkade sammudega jõuad tunginud bolshevikud esimeses järje kodude kaitsel on idavalvuritena vai
läheb taas edasi orha rõõmude ja mu talle järele ja väikesest tibukesest on korras olid mõrvanud või küüditanud. vel eesti mehed ühiselt saksa kamraadi
redega, peaasi, kui inimesel on elu alles järsku üles kasvanud kõrge püramiid Kõik nad olid viidud „raudfcee paran dega, kes iga vaenlase katse, tungida
ja käed-jalad terved, nagu need kanna torn, mille lähedal kohtame ka esimesi dustöödele" Peipsi taha. Kuigi on ras meie kodumaale, tõrjuvad relvaga.
~Vabastaja"
tada saanud ise räägivad.
majasid neil tagamaadel.
ke siiajääjatele omaste kaotus, on nad
Väeosa sõjakirjasaatja
JÄRVA TEATAJA nr. 64
Imelikud tujud olSeal näeme, millise armastusega on õnnelikud, et nad veel kaheteistkümaenLeonhard Jaanimägi
Neljapäeva), 1. juuni) 1944. a. Lhk. 2

Valdades tööle kõik 15 —65 a
vaikused isikad
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Keda ja kuidas rakendatakse maal vallavanemate poolt kohustuslikult põllutöödele
Igasse majja majaraamat
Majavaldajad kohustatud pidama majaraamatut, milles märgitakse
majas peatuvad isikud
Omavalitsuse juhi asetäitja kohtudirek hui.
tor õpiku ja sisedirektor Angeluse poolt
Ajutisel äraolekul tsleb eelnimeta
aa antud "määrus, mille pdbjal iga maja tud lahtrisse teha sellekohane märkus.
valdaja või tema esindaja on kohustatud
* Majaraamatuse» kantav isik või te
pidama majaraamatut.
Majaraamatuses tuleb kanda kahe saa ma esindaja on kohustatud kohe pä
bumisel kõik isikud, kes kavatsevad peatu rast saabumist yfandma korteriandjale
da majas kestvalt või ajutiselt.
Iga vastsündinud laps tnleb kanda ma või tema esindajale majaraamat» täit
jagamatusse hiljemalt kolmandal päeval miseks vajalikud • andmed, esitades isi
pärast sünni registreerimist perekonnasei kutunnistuse ja muud võimalikud tõen
suametnik!) jnnres. Lapsi koni 15. elusas dusdokumendid. Sama on kehtiv lah
tani ei oie kohustuslik majaraamatusse
kanda, koi nende viibimine majas ei kesta kumise ja. perekonnaseisu muudatuste
puhul.
ftlQ 7 pficvft
Määrus jõustub 1. juunil 1944.a.
Majavaldaja või tema esindaja on ko
Majaraamatusse tuleb kanda esita hustatud sisse- ja väljakandmise tõen
tud isikutunnistuse ja võimalikkude damiseks ja registreerimiskohustuse täit
muude tõendusdokumentide alusel järg miseks esitama majaraamatu kohaliku
mised andmed:
le elanike registreerimise asutusele vas
1) perekonnanimi ja nimi, abielu tavalt kebtivaile registreerimis-eeskirja
naistel ka vallaspõlve nimi, 2) sünni dele ja tähtaegadele. Need nõuded keh
aeg ja koht (välismaal sündinuil ka tivad ka laste kohta, kui pole antud
riik), 3) perekonnaseis, 4) elukutse, 5) erikorraldust.
kodakondsus, 0) isikutunnistus (sslle
Sisse- ja vlljaregistreerimine tõen
liik ja number, väljaandja asutus ja datakse registreerimisaßutuse poolt ma
väljaandmise aeg), 7) saabumisaeg ja jaraamatus. Ühtlasi tehakse sisseregit
viimane peatu skeht (millal ja kust tul reerimisel ametlik märkus sisseregist
nud). '
reeritava isikntunnistuskohusliku isiku
Lahkumisel tuleb «ajaraamatusse isikutunnistusele. Viimane märkus võib
kantud isik majaraamatust välja kanda. ära jääda, kui sisseregistreeritav omab
Selleks tuleb täita lahter „lahkumise kindlat elukohta ja peatub registreeri
päev ja uus peatuskoht (millal ja ku misasntuse piirkonnas ainult ajutiselt.
hu läinud)". Sama on kehtiv surma ju-

Vastavalt vallavanemate võimupiiride laiendamise määruse kolmandale teostamis
määrusele tulevad põllutöödele rakendamisele ajavahemikus 1. maist 1. novembrini
kõik valdade piirkonnas elunevad isikad 15—65 a. vanuses. Erandiks on emad kuni
5 a. vanuste lastega, keda väljaspool oma majapidamist tööle ei rakendata. Põllutööle
rakendamisel isikuilt, kes on määratud lühemaks ajaks hooajatöödele, elatustarbeaine
tekaarte ära ei võeta.
Nende majapidamistes kus ei ole eitaval korral määratakse nad ainult
põllumaad, kuid peetakse sigu ja leh hooajatööd ole. Sama kehtib ka omava
mi, jäetakse koduste tööde jaoks üks litsuse teenistuses olevate ametnike
abikaasade kohta.
naisisik.
Linnadest evakueerunud või omal alga
Valdade piirides elavate arstide ja
tusel maale asunud isikud rakendatakse
apteekrite abikaasade töölerakendami
tööle samuti, eriti aga meestetööjõud ja
vallalised lasteta isikud.
se korral, kui majapidamises ei ole
Abielunaised, kes ajutiseks on asu
võõraid teenijaid, taleb enne kindlaks
teha, kas nende abi mehe kutselise nud elama maale ja kelle mehed on
töö juures või majapidamise korralda linnas teenistuses, määratakse ainult
miseks on hädavajalik. Jaataval juhul hooajatöödele.
Valdades elunevad Nõukogude Vevõib neid töökohustusest vabastada,
Kevadise Virumaa lääneservalt

nest evakueerunud sõjapõgenikud, kes
vähegi ou töö- või karjaskäimise või
melised, rakendatakse kõik pidevatele
põllumajanduslikkudele töödele.
Sõjapõgenike töölerakendamisel ei ar
vestata vanuse piire, samuti ei kuulo
vabastamisele naised kuni 5 a. vanuste
lastega. .

Sõjapõgenike kohta, keda ei ole
võimalik otstarbekohaselt tööle raken
dada või kes kerjavad ja tööd ei taha
teha, koostatakse nimekirjad nende
valla piiridest väljasaatmiseks vastavalt
kindralkomissari juhendile.
Põllutööle rakendamisele ei kuulu
kutsetunnistust omavad kalurid ja nen
de abid. Põllutöödest vabastatakse vai
lakomisjoui loal ainult haiged ja töö
võimetud.
Igale töokohuslasele antakse valla
valitsusest töökohustuskaart, mille jär
gi töökohuslane peab vaüavalitsusse
ilmuma. Töökohuslaste tööle määrami
sel moodustatakse valdades alalised töö
jõukorraldamise komisjonid, kuhu kuu
luvad vallavanem, jaoskonnakonsulent
ja valla põllumajandusjuht.
Iga põllupidaja on tehtnd vastutavaks
oma tööjõu otstarbeka kasutamise ja

Ühe taiu juures nägin sõjaaegset varjen
Neile inimesile on rinne palju lähedasem
mölate kui meile. Nende kodumaakonna dikoobast. Nüüd on see uuesti kordaseatud
idaosas mürisevad kahurid ja öösiti lange võimalike õhurünnakate puhuks.
vad pommid nende küladesse ja keskustesse.
Otsetabamusest ta muidugi ei päästa,
Enamuses aga siiski metsadesse ja põldude aga kildude eest pakub küllalt hääd kaitset.
Lahkudes jääb mulje, et need inimesed
le, sest on ju nende pindala suurem ning
.Sangarid" heidavad oma pommid sihtima siin on kõigeks ettevalmistatud ning hinges
tult. Siiski on tekkinud ka mõningaid hoo tatud ühisest tahtest jätkata võitlust,
majapidamise õigeaegse' ning hoolsa ma
kõigi raskuste kiuste seni, kuni on kõrval
netekahjußtoei...
jandamise eest.
Kõneldakse mõnikord sõjalistest eesmär datud lõplikult punane hädaoht. E.
kidest. Punastel terrorilendureil on sõjaline
eesmärk küli väga udune mõiste; sest mil
lise sõjalise eesmärgi moodustavad näiteks
Suvistepühade sündmusi Türil
lossipark ja ühe talu puukuur, ning nood
laialdased Virumaa metsad, millesse pimesi
Õnnistati 97 leerilast. Estoonlased esinesid kireva õhtuga
heidetakse pomme?

Rinde nihkumine kodumaakonna piirides
Suviste pühad möödusid Türil ela
se on neis inimesis hävitanud viimsedki
pettekujutlused. Kui meil leidub ehk veel vusrikkalt. Pidulikumaks sündmuseks
mõui kes hellitab petlikke lootusi, siis Viru pühade ajal klijunes leerilaste õnnista
maa inimeste hulgast on selline tüüp kadu mine Türi kirikus esimesel pühal, nais
Paide tuletõrjujad olid koos
nud. Neile on selge, et ainult karm võitlus oli kokku meelitanud sedavõrd rohke
suudab päästa neid hukkumisest. Ainult jää
Korraline aasta-peakoosolek arutas rida ühingu ellu puutuvaid küsimusi gitu võitlus võib päästa neid Virumaa ida rahvahulga, et kirik kõiki ei suutnud
serva elanike saatusest.
mahutadagi. Kiriku ümbrus oli tulvil
Meil päevil pidas Paide Linna Vabataht seega juhatuse koosseisu kaheksaliikmeli
Pöidadel töötab seal vfiga palja sõjaväe
lik Tuletõrjeühing Paide rahvamaja rnnmis seks. Liisn läbi lahkunud juhatase liikmed lasi. Ka naisi näeb pöidadel praegu õige rahvast, et näha leerilaste väljumist ki
•ma korralise aasta-peakoosoleku, millest Jaan Lintrop ja Johannes Mitt valitakse ta rohkesti. Kõrgema ja kuivema pinnase tõttu rikust. Seekord oli laual 97 leerinoort,
võttis osa 72 ühingu liiget. Toimunud pea gasi. Uuteks juhatase liikmeteks valitakse on külvitööd seal juba lõppstaadiumis. neist 41 poeg- ja 56 tütarlast, arv, mis
koosoleku päevakorras olt 1948. a. aruanne, Alma Meipaln ja Anni Roots. Juhatusliik Vahepeal oli pöid kohati isegi liig kuiv. on suurem kui seda tavaliselt on näh
1944. a. eelarve, valimised ning läbirääki mete kandidaatideks valitakse Rein Viita, Möödunud nädala vihmasajud olid sealsele tud Ühel õnnistamisel.
mised.
Arnold Tammeraid, Rudolf Karm, Hilda põllumehele seetõttu ka päris oodatud.
Rohkete lilleannetuste ja parimate
Koosoleku avas ühingu esimees M. Sih Pärtel ja Magda Rannik. Ühingu vahekohtu
Eriti teravalt hakkab rinde lähedus sil
vart. Enne koosoleku tegeliku päevakorra liikmeteks valiti Hans Leeman, Osvald Lau msi suuremais keskusis, alevis ja majal. Sõ soovidega lähetati noored vastu elule.
juurde astumist mälestatakse vaikses leina be, dr. Ella Rebane, Edgar Laane ja Her durite vormiriietus on sealses tänavpildis Linnas oli näha siin-seal kaskedega
seisakus 1943. a. surma lä\>i lahkunud ühin bert Rünne, kuna vahekohtu liikmete ase üsna domineeriv.
ehitud rnajasissekäike, mis tähistasid
gu liikmeid. Edasi, enne koosoleku tegeliku mikeks Robert Laane, Oskar Sinisoo, August
leerilaste kodupaiku. Suurem osa leo
päevakorra rakendamist, ühingu esimees Annns, Hilda Siidam ja dr. Peeter Naaris.
N. Sihvart tegi teatavaks, et ta täiendab Revisjonikomisjon otsustati valida kolmeliik
rinoori pärines siiski maaümbruskon
Pühapäeval Paides jalgpalli
päevakorda ühe punktiga, nimelt auliik meline, koosseisus Voldemar Sillamaa, Karl
nast. Veel õhtuni oli linnas elavat liik
mete valimisega, mis tuli arutusele päeva Sikk ja Harald Arras. Pidutoimkonna koos
võistlus
lemist.
korra viienda punktina. Koosolekut asns seis määrati kindlaks kümnele liikmele,
Pühapäeva], 4. juunil toimub Paide staa
juhatama esimees N. Sihvart, kuna proto kusjuures pidutoimkonna koosseisu moodus
Laste suvesanatooriumid
S-a „Järvapojad" korraldusel jalgpalli
kollisid A. Roots ja K. Jents.
tavad Hugo Albinns, August Lohe, August dionil
Ühingu 1943.a. kassa aruande ja bilansi Annus, Hilda Siidam, Alma Meipalu, A»ni võistlus. Toimuval võistlusel kohtuvad Eesti
avavad oma uksed
kandis ette ühingu raamatupidaja T. Reisma. Roots, Ella Lepik, Magda Rannik, Hilda jalgpalli esivõistluste sarjas Türi Spordiringi
ning S-s „Järvapojad" jalgpallimeeskonnad.
Esitatud aruandest selgus, et aasta jooksul Pärtel ja Riho Hoolina.
19. juunil alustavad näärmehaigete laste
Võistluse algus on kell 14.00. Samas toimub
oli ühingul tulusid rmk. 8320,69 suuruses
Juhatuse ettepanekul valis peakoosolek algusega kell 13.00 ka kergejõustikuyöistiüs, savesanatooriumid oma tegevust. Suvesa
ja kulusid rmk. 6173,37 suuruses, kusjuu ühingu
auliikmeteks teenelised vanaliik mille kavas on kuulitõuge, kettaheide ja va natooriumidesse võetakse vastu lapsi 4—16
res ülejääk ulatus rmk. 5253,47-le. Arvete
aasta vanuses tuberkuloosi nõuandlate kau
seis 31. detsembril 1943.a. oli tasakaalus med Konstantin Jaksi, kes on tuletõrjes saraheide. Pääsmed võistlusele on õpilasile du.
Viimased asuvad peagu kõigis meie
rmk. 39658,94. Kompanii 1943.a. tegevuse tegev oluud 45 aastat, Gustav Laasi, ning sõdureile rtnk. 1. tsiviilelauikele linnades.
Lastevanemad tuleb esitada vas
on tegev olnud 37 aastat ning dr. rmk. 2,50.
aruande kandis ette kompanii pealiku kt. kes
tav sooviavaldus, hiljemalt 7. juuniks.
Naaris'e, kes tuletõrjes tegev ol
H. Sion. Esitatud aruande kohta peakoosole Peeter
Praegu tegutseb neli sanatooriumi. Iga
nud 20 aastat, seejuures pikemat aega ühin
ku poolt sõna ei võetud ning see võeti pea gu
Paides algavad naiste võrk
üks neist mahutab 75 last. Kabe sanatooriu
juhatuses ning sanitarsalga pealikuna.
koosoleku poolt teatavaks.
mi asuvad Järvamaal. Kergemad haiged
pailiõhtud
Läbirääkimiste all tegi ühingu esimees
1944.a. eelarve kaadis samuti ette tibin
Alates eelolevast reedest algavad. Paides paigutatakse Pärnumaal asuvasse sanatooriu
gn raamatupidaja T. Reisma. Juhatuse poolt peakoosolekule teatavaks, et möödunud li
koostatuna on see tasakaalus rmk. 9000. —« havõtte pühade puhul läkitas ühing rinde S-s „JärvapojadB korraldusel naiste võrk mi, kuna aktiivse näärme tuberkuloosiga
koondatakse Harjumaal asuvasse sa
Esitatud eelarve kinnitati peakoosoleku poolt võitlejaile rea pühadepakikesi, milledele pailiõhtud. Esimene sarnane õhtu leiab aset haiged
ühel häälel.
vastutasuks saabus ühingule nende saajailt Vallimäel homme kell 19.00. Toimuvad võrk - natooriumi.
Tervishoiu valitsusel on võimalusi veel
palliõhtud on mõeldud treeningõhtutena
Valimiste osas otsustas peakoosolek vas korjanduse teel kogutuna rmk. 700.
uute sanatooriumide avamiseks, kui selle
tavalt juhatuse ettepanekule tõsta juhatus
Kõigiti asjalik ja üksmeelne koosolek osavõtuks naiste võrkpalliesivõistiusist ja järgi
peaks tekkima vajadus. Sanatooriumi
Järva naiste mängudest. Võrkpalliõhtutest
liikmete arvu kahe isiku võrra, määrates lõppes kell 15.40.
osavõtmine on võimaldatud kõigil võrkpalli de korralik toit, värske õhk ja alatine arst
huvilisil, kusjuures S-s „Järvapojad" juha lik ravi ning kontroll peaksid tõhusalt kaa
Taga-Võöbus hävitas tuli
Lisatasu keelteoskuse eest
tase soov on, et võrkpalliõhtud leiaksid sa aitama noorte tuberkuloosihaigete para
taluhooned
Äsjailmunud Amtsblatt des Generslkom võimalikult rohkearvulist osavõttu. Võrk nemisel.
misars in Revai (ur. 12, 22. mail 1944)t00b ida palliõhtote korraldamiseks ning osavõtjate
Tuli sai alguse 4a. poisikese
Viis järva poissi sõjalis-sport
alade riigibomissari tariifimääruße omamais registreerimiseks toimub homme algusega
käest
iikku laagrisse
tele töötajatele keelteoskuse lisatasu maks kell 19.00 Vallimäel sellekohane nõupida
Pühade laupäeval, 27. jnail umbes mise
Kolmapäeva õhtul alustasid Paidest raud
kohta, mis jõustub tagasiulatuvalt ala mine, millest palutakse kõigi asjahuviliste
osavõttu.
teel sõitu Saksamaale viis Järva noorte makella 12 paigu päeval süttis põlema tes 1. märtsist 1944.
Sellekohaselt võivad valitsuste või käi
Paide vallas Taga-Võõbu külas asuv
Mihkel Schiffiie kuuluv elumaja ühes tiste juhatajad saksa keele oskuse ja ära
soodustamiseks kuni edaspidiste
ühise katuse all oleva rehealuse ja lau õppimise
korraldusteni maksa omamaistele töötajatele
Öine sündmus jõel
daga, põledes maa»! maha. Esialgseil keelteoskuse lisatasusid, kui töötaja keelte
andmeil o» tuli puhkenud taluomaniku oskusest järgneb valitsuse või käitise töö
4 aastase poja kaudu tulitikkudega hoo tulemuste paremusi.
Kõlab alarm. Mõne hetke jooksul seisab
Rindelõigus on rahulik. Ainult harva re
Keelteoskuse lisatasusid võivad saada
letu ümberkäimise tõttu, kusjuures laps töötajad,
kes tunnistuste järgi on tagajär bestavad üksikud lasud vaikust, mis laiub iga mees oma kohal ja suunab pilgu pime
sai ka tulehaavu. Lähemal juurdlusel jekalt osa võtnud kuuekuisest kursusest, öise jõe mõlemal kaldal. Ent ometi peitub dale vastaskaldale, kust külvatakse surma
selgus, et taluomaniku M. Schiffi väi nii et nendega saksa keeles vastastikune selles vaikuses pinget ja valvsust. Silmapaa toovat metalli üle öise jõe. Plahvatuste ja
vihina sekka kostub kuulipildujate
ke poeg eli lahkunud toast, võttes kaa üksteise mõistmine on hästi võimalik ja rid puurivad pimedusse ja kõrvad valivad kildude
ka saksakeelset teksti lugeda võivad. agaralt jõe kohal hõljuvate helide sees. matemaatilist tärinat ja parved leekkuule
sa vanemate nägemata tulitikud. Kuidas nad
Samuti on õigustatud tasu saama töötajad, Veidike midagi kahtlast ja kohe võivad aur kihutavad üle tumeda veepeegli. Taamal
ning millest tulikahju tekkis, seda talu kes ilma kursuseta eksamil tõestavad ees mamasinad oma laulu alata.
tõuseb paar valgustusraketti madalate pilve
Valvepostil number kaheksa seisab kaks de poole.
omaniku abikaasa, kes aknast suitsu poolmärgitud võimeid ja kolmandaks töö
kestab see umbes veerand tundi,
märgates õuele jooksis, ei märganud. tajad, kes eksamil tõestavad, et'nad val meest kuulipilduja juures. Niiskes ja jahldas siisNii
hõrenevad plahvatused ja nõrgeneb kä
davad saksa keelt ja võivad kirjutada saksa öös tungib rõskus kiiresti kehasse. Ei aita
Küll aga avastas ta lapse lähemal vaat etteütlust
saksa keeles.
siin jalait-jalale tammumine vesises kraavis sirelvade tuli. Veel mõned minutid ja vaiki
lusel selle taskust pooliku toosi tulitik
Kahel eelmisel juhul võib maksa lisa ega palituhõlmade keomale tõmbamine. Ise vad ka viimased relvad. Kaja hääbub kau
ke ja vasaku käe randmel põletishaa tasu olenevalt töötaja palga- ja tegevusrüh gi jutlemine on takistatud ja toimub vaid guses, andes taas ruumi ootusribkale vai
B—l 2 rroh, kcNraandasse OsKusrühma sosistades, sest vaenlased vastaskaldal püüu kusele.
vu. Kui suur on omaniku kahju tule mast
kuulujaile 15—25 rmk. kuue.
vad tabada igat reetlikku bäälitsust.
Vaenlasel on midagi kavatsusel. Kõik va
läbi hävinud hoonete ja vara näol, pole
Liuatasu ei saa keelteoskuse alusel ame
Mõtted kipuvad vägisi kodnradadele. Sa hivad pärani silmi pimedusse, taltsutavad
veel selgunud. Ktll nindab aga oma tisse palgatud isikud nagu tõlgid jne.
mal aja), kui pilgud libisevad üle tumeda hingamist, et piremini kuulda.
Lisatasu maksmise eelduseks on 54-tim vee, kerkib vaimusilma eite soe ja hubane
Ja tõesti. Valvepostil seisjad märkavad,
kahju samas talus elutsenud Tallinnast
töönädal. Lühemate tööaegade puhul kodutare Vändra metsades. Kui hea õieks kuidas jõele tekivad mustad täpid, uiis aeg
evakueerunud Damara Julissen 1500 nine
tuleb tasn vastavalt vähendada.
praegu sääl olla koduste keskel. Ei solieevat laselt suurenedes libisevad välja vastaskalda
riigimargale. Tules hävinenud hooned
Antud tariifimäärus ei 100 õigusnõudlust vett jalgade all ega lõdisemapanevat rõskust tumedast varjust.
olid tule vastu kindlustatud 6000 riigi
Paadid! Mehed puurivad silmadega udu
maksmisele, vaid kehas. Praegu on sääl jiba magus unepuhkus
sesse pimedusse. Tõesti lähenevad paadid—
maksmine toimub valitsuse või käitise ära sooja vaiba ai), pea pehmel padjal.
marga väärtuses.
nägemise järgi.
Ent mehed mõistavad, miks on kõik tei aeglaselt ja Käratult. Üks. . . kaks... k01m...
siti. Selleks, et sooja ja hubast kodutaret neli.. . vih! Üks ees ja neli tihedalt selle
Tuleb loomade vaheloendus
endale ja oma kodustele kindlustada ja säi kannul.
Karistati hinnarikkujaid
Keegi peale valveposti pole neid vsel
idaaia riigikomissaii korraldusel teosta
selleks peavad nad praegu siin viibi
Harju-Järva abiprefekti poolt karistati litada,
ma. Peavad ebamugavusi taluma selleks, et lahele pannud, kuigi nad juba poole jõeni
takse Eesti valdades ajavahemikul 15—19.
neil
päevil
liighinna
võtmise
pärast
alljärg
juunini järjekordne üldine maakasutuse ar nevaid kodaniske.
kaitsta koduseid ja varandust, 'mille järgi on jõudnud. Selgelt on nähe mustavaid ko
vaenlane on sirutanud oma käe.
gusid, kes kõõrutavad paadis.
vestus, loomade vaheloendus ja põllumajan
Tapal,
Ambla
mnt.
nr.
35
elutsevat
Alide
Mõttelõng katkeb, sest korraga täidab
Kramplikult haaravad käed kuulipildu
duse aial töötajate arvestus. Linnades teos S u u r e s a a r't suitsupaberist liighinna võt
tatakse ainult loomade vaheloendus. Sellel mise pärast 100-rmk rahatrahviga, Paides, õhku metalne sihin ja undamine. Siis rasked jast ja sõrm vajutab päästikule. Ent miks
loendusel arvestatakse hobused, veised, Pärnu tän. 11 elutsevat Joan Ka 11 e o n'i raksatused, mis kaiguvad tagasi tumedaist vaikib masin? Uus surve ikkagi vaikus.
sead ja lambad.
metsadest kauguses. Kaeviku servalt langtb Tõrge! Ja hetkel, mil teda just olla ei to
eest elektriaparaadiga ja kulmude
hiks. Raev valdab meeli. Kiirelt-kiirelt as
Loendajate instrueerimine toimub 13. ja lükkimise
värvimise eest liighinna võtmise pärast 250- rabinal liiva ja killud jooksevad vihaselt
keldavad käed masina kallal, et teda muuta
14. juunil, kus loendajad varustatakse ka rtnk rahatrahviga ning samas elutsevat Aiuo üle pea.
Vaenlase granaadiheitjad ja miinipildu sõnakuulelikuks.
loendusmaterjalidega. Loendajal! tuleb töö Ka 11 e o n'i elektrilokkide valmistamise eest
Paadid aga lähenevad veelgi, pidevalt
ga alata 15. juunil. Loendus viiakse läbi toitainete nõudmise pärast 100-rmk rahatrah jad on alustanud tegevust.
Üha uued ja uued raksatused järgnevad ja vaikselt nagu paratamatus.
nelja päeva jooksul.
viga.
eelmistele. Ööst on kadunud ootusrikas vai
Loendust teostavad kohtadel omavalit
Siis aga, tänu taevale, kuulipilduja töö
kus ja annud aset kibedale tegevusele.
tab jälle. Mehed hingavad kergemalt. Rike
suste juhatajad.

Pühade meelelahutuslikku osa tee
nisid kino ja tuletõrjedivisjoni poolt
korraldatud kirev õhtu mõlemal pühal,
millel olid kaastegevad estoonlased lau
lu, tantsu, akordionimuusika ja humo
reskidega. Mitmekesised muusikalised
ning sõnalised ettekanded vaheldumisi
tantsunumbritega kujundasid õhtu tu
juküllase kava, mille esitamiseks olid
end rakendanud Estonia tegelased Juta
Arg (balett), Agi Viinapuu (sopran),
Agnes Lepp (humoreskid), Harry Kaa
sik (tenor), Teet Koppel (humoreskid
ja tants) ning Robert Salong (akordion.)
Sisukas kava, mille Teet Koppel ja Ag
nes Lepp vaimukate vahepaladega pub
likule tujuküllaselt vahendasid, möödus
mõlemal õhtul fohke "osavõtu ja lõbusa
kaasaelamise tähe all.
leva noort, et osa võtta Ida-Preisimaal 4.
junnil algavast 111 noorte süialis-sportlise
kasvatuse laagrist. Teekonda

alustasid Järva noorte maleva Paide lippKonnast Kalja Küünal ja Gustav Peets, Türi
lippkonnast Gunnar Meres, Järva-Jaanist
Edgar Raba ning Rakkest Toivo Kihelik.
Vihm takistab külvitöid
Külm ja vihmane on tänavune kevad.
Murega vaatab põllumees veestläikivale põl
lule Väätsa valla, Wssuvere madalamad. Ei
kanna see põld inimestki, rääkimata hobu
sest. Igapäevaste vihmasadude tõttu on põl
lutööd siin alles algastmes. Kartuleid on
pandud alles murdosa, sama lugu ou suvi
viljakülviga. 17. mail läks üle Vis-mvere son
saarte väga tugev äikesevihm koos rahega.
Sellist sadu ei mäleta soosaarte van Imadki
inimesed. Mõnede minutite * ältel olid põl
lud kaetud veega, mis kiirelt" mööda mäe
nõlvu alla tormas. Paaril talul ajas vesi kar
tulid hunikusse sooservale, teisal kandis
kaerad kraavi. Kolmandas talus kuivati risti
kutoppe, millised vesi viis põllult pajupõõ
saisse. Kuna tugevad vihmasajud põllutöid
takistavad, arvavad põllumehed, et enne
paari nädalat nendega lõpule ei jõuta.

on kõrvaldatud ja valang valangu järel ki
hutab sihi poole.

Kogu oma pinge, mis lasus närvidel, ko
gu oma viha kõik panevad nad neisse
valanguisse. Nad ei märka, kas tulistatakse
ka vastu või mitte, nad on huvitatud vaid
oma tule tabavusest.

Nüüd märkavad paate ka teised ja õhk
lööb lausa kirendama kuumast tinast, mis
suundub neile.

l aadid peatavad otsekui aru pidades.
Siis hakkavad nad pikkamisi pöörduma, et
taanduda vastaskaldale. Nüüd on nad külje
ga kuulipilduja poole ja tärisedes tabavad
valangud märki. Hetkeks peatuvad paadid
jällegi. On ilmselt tegemist kohtade vaheta
misega. Jällegi tabavad valangud, enne kci
edasiliikumine algab, mis nad vastaskalda
kaitsvasse vaiju viib.
Peatselt on nad vaatlejate pilkude eest
kadunud. Ja pikkamisi raugeb tuleandmine.
Viimased tärinad kuulipildujaist, viimased
paugatubed püssidest, ning siis on rindelõi
gus rahu ja vaikus.
**

*

Järgmisel õhtul saavad valvepostil seis
nud mehed käsu rügemendi ülema juurde

ilmumiseks. Nad lähevad hommikbämaruses

ja kui nad taas saabuvad, ehib nende liht
sat 6õdurikuube värvilise lindi küljes rippuv
Raudrist. See on tasu nende vapruse ja
külmaverelisuse eest, kuna nad tõrjusid ka
seekordse vaenlase rünnaku, nii et ühegi
enamlase jaig ei astunud jõe läänepoolsele

kaldale.
Eestlasele omase tagasihoidlikkusega võta
vad mehed vastu õnnitlused. Nad pole uhked,

kuigi nad on esimesed Raudristi kandjad
pataljonis. „Meie täitsime vaid seda, mia
meie kohus", lausuvad nad lihtsalt ja sammu

vad siis tagasi rindejoonele.
Sõjakirjasaatja Heino Kalev

JÄRVA TEATAJA nr. 64
Neljapäeval, 1. juunil 1944. Lhk. 3

Tsiviilelanikele tthtluspesm
pnlbrit ja ujuvseepi
Majandus- ja Rahandnsdirektori vaatava
teadaande kohaselt müüakse kõigile 28.-N
toitlusperioodi tarbeainete üld kaartide liik
A-VL ja A-T (sinised) omajaile .njavaeebi
kupong ..33" vastu 1 tk. ujuvseepi ja pesu
pulbrit kupong ..33" vastu 1 pakk ühtlus
pesupulbrit. Liik B.VL ja B.T (kollased)
omajaile müüakse kupong nr. u vastu 1 tk.
U,aÜhUasi pikendatakse 28—33. toitlusperi
oodi tarbeainete üldkaartide liik A-VL ja A-T
ujuvseebi ja pesupulbri kupongide „31 ja
, 32" ning liik B-VL ja B-T pesupulbri ku
pougi nr. 6 kehtivast kuni 31. juuli ä 1944.
Seebi ja pesupulbri müük toimub 29.
maist kuni 31. juulini 1944. a.
Ametlik teadaanne seebi ja pesupulbri
müügi kohta eu avaldatud Eekti Sõna 26.

„Sääl, kus Peipsi järve lained
randuvad..
Ei ole palja aega mõõda, kui mobiliaatai
ooni korras talid eesti mehed kokka, et
aetada koos saksa sõduritega vasta vaenla
sele, kes meie piiridele tungis. Tulid maalt
talupojad, töö raskustes karastatud, rakkus
kMtega ja juba rida aastaid seljataga, mil
viimati teenisid sõjaväes. Nende hulgas
neidki, kelledel üks vabadussõda seljataga,
mõnel vanemal ohvitseril ka maailmasõja
lahingud ammu unustatud. Tulid kokku ka
kantseleilaua taga istujad ja töölised igalt
katseaialt, kõigil neil ainult üks siht
võitlusse oma põlisvaenlasega, et see meie
kodusid uuesti ei tuleks pihaks ja põrmuks
tegema.

vam kai teinekord oma kodu. Selliste raju
ilmadega ja õhtuti, kui pimedus on saabu
nud ja kuski kaugemal sähvatab valgust,
või paistavad «jõulupuud*, istutakse vaik
selt punkris ähmases küüniatuie valgusel,
loetakse ajalehest viimaseid uudiseid või
äsja kodunt või kallimalt saabunud kirja,

mõni lahingumees räägib oma sõjamälestusi,

kuna mõtted lendlevad kauguses, koduste
ja omaste juures. Just neile mõteldakse pal
ju, eriti aga need, kelledel jäid koja naine
ja lapsed, on mure, kuidas nad kodus nüüd
toime .tulevad? .
Ilusa ilmaga, kai Peipsi laine ei käi väga
kõrgelt, hiilitakse taas kaldal ringi ning
varsti on käes mõnigi priske havipurik&s.
No siis igamehe nägu on laia naeru täis.
Varsti on ta puhastatud ja pann «laulab*
rõõmsalt, levitades aga punkrisse magusat
praelõhna. Poisid aga seisavad ringi, et
rutem ära praeks ja hea saaks maitsta las

Tookord olid nad ainult mehed, kelledel
puudus sõjamehe välimus ja vorm. Vargsi
mõtlesid, kas need külvi- ja künniga har
junud talupojad suudavad vastu astuda
vaenlasele, kes massidena meile peale tun
gib? Aga nad läksid julgeina, kartmata oh
tusid ja soovisid minna kasvõi vihasemasse ta.
Katsutakse västriga õnne ja teinekord,
lahingumöllu, kuigi palju oli ununenud sel
lest, mis kord sõjaväes õpitud ja sõdades kui väster puudub, on kepi etsa. kahvel
kogetud.
kinnitatud ja see täidab oma ülesannet.
Nendest moodustusid esiti rühmad, siis Siin õpib iga mees sõdurina ka kala- ja
kopaniid, pataljonid ja lõpuks rügemendid, jahimeheks ning sõduri juttude kõrvale aa
kes varsti asusid meie kodumaa piiridele tekkinud juba ka jahimehe jutud: Iga sõ
kaitsele.
dur ju peabki olema hea ja kaval jahimees.
Kui igavuse hetked saabuvad, kõlab
Ja nüüd... Ei tunne enam neid talupoegi
Ira. Nendest on lühikese ajaga saanud sõja punkritest pillimäng ja laul. Kodunt on
mehed, nii nagu nad peavad olema. Selle mõnigi mänguriist kaasa toodud, lüüakse
ajaga on õpitud ka kõik sõjamehe kombed hääled sisse ja poisid hakkavad kaasa laul
selgeks ja punkrites on samasugune elu, kui ma „S9äl, kus Peipsi järve lained ran
Nendegi sõjameeste hulgas, kes on aastate duvad " oma kombineeritud sõnadega.
vältel seisnud karmides võitlustes.
Seda lauldakse vahel lainetegagi võidu, kui
Kuigi tihti on punkrid rajatud soisele ja nad mühisedes vastu kallast tormavad, kuid
mesisele pinnale, on need nii ehitatud, et seljnbul ei jõua neist üle karjuda. Hääl
vesi juurde ei pääse ja kui kõik on vaikne, murdub lainete mühinas nagu lained vasta
siis samasugusel maapinnal toimuvad ka kallast.
Sõduri elu on juba kord nii, üks päev
õppused. Iga mehe püüdeks on enda täien
damine ja kiiresti tundma Õppida relvade päikesesära?, teine päev rajuilmas. Kõigi
käsitlemist. Kerge see ju pole sellisel maa nenda sõdurimurede kõrval on ikka järjest
pinnal, kuid mis sellest, kui püksipõlved ka rõõmuhetki ja kuigi mõnelgi on tõesti
saavadki märjaks, eks kuivavad punkri rand raske mure südamel, see neelatakse vaikselt
ahju juures ära.
alla, tehakse rõõmus nägu ette, ei selle
Viin on tänavune kevad. Külmad tuuled pärast tohi sõjamehe nägu muutuda ega
sabistavad punkri ümber ulgndes, kui hun huultele kurbusevine tekkida.
Nii mööduvad päevad sõdurimehil, kes
tide kari. Ei näe veel seda ilusat kevadet,
pigem tajud, et väljas on sügis. Vahel ro on idavalvuritena rakendatud meie kodumaa
bistab ka vihma taevast alla ja sellise ilma piiride kaitseks. Nad on päevast päeva ja
ga postil omas vaatluskohas pole kaigi mu ööst öösse valvel, iga vaenlase katse
gav olla. Aga mõne tunni järele odtab taas tungida üle piiri, lüüakse nende poolt veri
soe punker ja siis on päris mugav sooja selt tagasi.
Väeosa sõjakirjasaatja
ahju jures istuda või heintel selga sirutada.
L. Jaanimägi.
Niisuguse ilmaga on sõdurile punker mugaAmeerika plaanid pärastsõja ajaks
e j Mõne aja eest kõneles juut Lippman
mõnede väljavalitud Ameerika ajakirjanike
ees ühendriikide havidest sõja lõpul ja sel
lele järgneva rahu ajal. See ettekanne oli
katse skitseerida tugevate joontega ameeri
ka välispoliitikat, ,mille Aastatepikkuse ole
matuse üle Waltet Lippman tihti kaebas.
Lühidalt võib tema ettekannet järgmiselt
kokku võtta, et Ühendriigid midagi sellest
tagasi ei anna, mis neile selles sõjas on
kätte langenud, või kuna nad esialgu
rohkem ou kaotanud, mis nad aga sõja
võitmisega loodavad enda kätte saada. Sin
na hulka kuulub palju rohkem kui vaid
„toetuspunktid". Pääle kõikide saarte oma
mise Havai ja Filipiinide vahel, ei pidanud
kõneleja vajalikuks mitte ainuüksi garantiid
Filipiinide „sõltumatusele" ühenduses Ma
nilas asuva ameerika merelaevastiku baasi
säilitamisega, vaid leidis ka n.n. liidu ehk
teiste sõnadega protekteraadisnhete jätkami

se Hiinaga olevat äärmiselt tähtsa Ühend
riikide võimupositsioonide säilitamise seisu
kohalt. Seepärast näis talle „äärmiselt tõe
näoline", et Nõukogud astuvad veel õige
aegselt sõtta Ühendriikide
poolel ja Ühendriigid peaksid siis edaspidi
kinni pidama oma praegusest

Nõukogude Liiduga, et takistada Jaapanit
veel kord kanda kinnitamast Aasia manner
maal.

Juba veist vähestest Lippmaani jnhtlau
seist ilmneb koi varjunditeküllane on tema
käsitus stabiilse Ameerika maailmavõimu
vajadusist. See hõlmab Filipiinide psendo
sõitumatuse ja Manila tugipunkti piiramatu
dmamise kirval veel pool-protektoraadi
Niina üle ja enam või vähem tunnustatud
liidu endaga ühel tasemel olevaks loetava
Nõukogude Liiduga. See eelarvamustevaba
dus muutub veel selgemaks ettekande sel
les osas, kus käsitletakse Briti huve. Lipp
mann leiab, et ainult toetuspunktide oma
mine Austraalias ja Uus-Meremaa pinnal ei
tooks Ameerika võimule üldiselt mingit ka
su. Kui Ühendriigid võisid pärast Pearl-Har
bonri katastroofi tagasi tõmbuda Austraalia
kõige välisemale kaitsevööndile, siis oli see
neil võimalik, Austraalia ja Uus-Meremaa
rahva ja valitsuse täieliku ja usaldatava
toetuse tõttu. Kättevõidetu mitte ära and
mine tähendab seetõttu sel juhul nende su
hete täieulatuslikku säilitamist ka rahu
ajal Ühendriikide ja mõlema Briti domini
eoni vahel. Ameerika ei pea mitte ainult
nõudma õigust toetuspunktide kasutamiseks

sõja ajal, vaid ta peab olema kindel, et
Austraalia ja Uus-Meremaa, juhul, kui
Ühendriigid peaksid uuesti sattuma Vaikse
ookeani sõtta, võtavad ka ise osa nende
toetuspunktide kaitsmisest kõigi oma mater
iaalsete vahendite ja oma sõjaliste võitlus
jõududega. Nii palju Ameerika huvide üle
aikses-ookeanis, mida Lippman mitte as
jatult ei toonud esile ja kõige laiaulatusli
kumalt käsitles. Mitte midagi kättevõidetu st

tagasi anda, on aga ka tema juhtmõte Eu

roopa sõjavžljavaadete hindamisel. Ta ütles,

et on ükskõik, miiiise kuja omandab Amee

rika suhe Inglismaaga, oluline põhitõde peab

ei jäta mainimata, vaid Bellega üldse ei
näi arvestavat. Londoni impeeriumi päämi
nistrite konverents, mis seekord seisis
ees, ei suutnud Lippmanile isegi mitte nii
vähest mõju avaldada, naga laternepost
möödasõitjale. Kui tahetakse, võidakse loo
mulikuna küll vaadata asjale nii, et üks
ameeriklane vaatab sellele küsimusele
Ameerika seisukohalt ega ole sugugi kohus
tatud arvesse võtma Briti perspektiivide
üksikasju. Siinjuures satutakse aga tihti hä
daohtu näha seda probleemi kahes vaiguses.

Ameeriklase seisukohalt jaguneb maailm
arusaadavalt kahte, Vaikse ja Atlandi ookea
ni ossa; see on jaotus, mis hästi ei sobi ei
Briti riigi struktuuri ega ka Inglise impe
rialistliku mõtlemise juurde. Ameeriklane
taotleb liitu Austraalia ja Uas-Meremaaga,
ilma sealjuures meenutamata Inglismaa ja
Briti riigi omavahelisi seoseid. See mõtle
misviis peegeldab ameeriklase loomulikku
veendumust, et Vaikne ookean ja tema
probleemid on peatükk omaette ja et see
asi on konkreetsem kui!arusaamatud Vana
maailma kriisid, kuid samal ajal ka etteai
mamatum ja et see kord võib Ühendriike

mai ametlike teadete osas.

Raskelt relvastatud julgestussõidukid kindlustavad vägede evakueerimist Krimmist
(PK.-sõjakirj. Steinmetz. Wb).
Kalahooaeg on alanud
Värsket kala asutisile, haiglaile ja normaaltarbijaile
Kalapüügi hooaja algades avaneb
Põllu ma janduse Keskvalitsuse Turukor
raldusvalitsuses võimalus tsiviilela
nikkonda varustada värske kalaga ela
tistarbeainekaqrtide lihakupongide ja ka
eri kupongide alusel. Kuna suvise 1 toit
lusperioodil lihatagavarad vähenevad,
asutakse elanikkonda varustama värske
kalaga. Esijoones varustatakse kalaga
käitiste sööklaid ja ravi- ning lasteasu
tisi.
Kinnisi ja avalikke sööklaid ning
raviasutusi varustatakse värske kalaga
ostuloa alusel. Kuna kalapüügi hooajal
oa ette näha kala suuremas koguses
saabumist, on võimalik, et tänavugi
müüakse kala ette avansina, sööklaile,
haiglaile ja lasteasutisilo säilitamiseks
ja soolamiseks. Toorkala soola mi seks
antakse neile asutusile ja ettevõtteile,
kelle käsutuses on tarvilikud soolamis
vahendid ja säilitamisvõimalused. Vaja
likud eeskirjad ja juhendid kala soola
miseks annab Kalurite Keskus.
Asutuste ja ettevõtete juhatajaile
tehakse kohustuseks saadud toorkala
soolata, säilitada ja rahvale toitlusta
miseks jagada. Selle kohta võetakse
neilt kohustusallkiri.
Kala soolamiseks saavad toitlusette
võtted soola ETK kaubandusliku võrgu
kaudu ostulubade alusel. Soola arves
tatakse kuui 30% värske kala kaalust.
Ostulubade andmine toimub kohalike
omavalitsuste kaudu Eesti Kalurite
Keskuse või harukontorite peale.
Kalapüük on soodsate ilmade tõttu
muutunud elavaks Pärnu rannas, kust
on loota elanikkonna toitlustamiseks
värske kala saabumist peagi. Kuna
tänavugi on kaluraile etto nähtud pree
miaid, peaks see mõjuma soodustavalt
kalatoodaugule. Neil päevil asusid PMr-

nu vetes räimeptiügile ka Hiiumaa
kalurid, lahkudes kodurannast 11 kala
paadis. Kuna räimehooaeg kestab sü
giseni, jäädakse ära mitmeks kuuks.
Möödunud aastal täitsid ja ületasid
Hiiu kalurid ema kohusliku püüginor
mi ja sama loodetakse tänavusestki
püügist.

nud hoolitseda iseenda eest.

Kerd usaldas Ameerika kõik Inglismaa
Euroopa liitude süsteemiline, tänapäeval
aga tähendab Inglismaa kõigile nii vähe, et
Ühendriigid peavad tema antorideedile kaa
sa aitama ja ise üle võtma tema Lääne-En
roopa liidupoliitika juhtimise. Nad teevad
seda, nagu juba näidatud, tingimusel võida
vajaduse korral kohelda Inglismaad kui
quantifänegligeable ja seal, kus nad seda
Atlandi ookeani Euroopa või Aafrika ranni
kul vajalikuks peavad, vahele segada Ing
lismaast mööda minnes.

Eesti kunstnik esines solistina
Saksa Ringhäälingus
~Muusika videvlkutunniks" raames, mis
Saksa ringhäälingu kavas oli ettenähtud
reedel, 26. mail kell 17.15, mängis Tallinna
Ringhäälingu pianist Karin Prii-Raudsepp
Breslau ringhäälingu orkestri saatel Franz
Liszti A-duur klaverikontserdi. Saade kan
ti üle ka Tallinna Ringhäälingu poolt,

aga seisma selles, et mõlemad maad võik
aid alati teineteisele loota, kui ohußtatakse
nende elutähtsaid huve. Selles ühenduses
võttis Lippmaa üle marssal Smatsi nõuan
Kolmas eesti sõdnritund
de kujundada Prantsusmaast, Belgiast ja
Ringhäälingus
Hollandis! koos Inglismaaga ühine sõjaline
Arvestades Ringhäälingule saab urate rin
hnvidekoondis. Smatsi „LBäne-Earooaa tu
leb nii kindlalt välja ehitada, et see, toeta de võitlejatele edasinadmiseks määratud ter
tuna vajalike Ameerika lisajõududega iialgi vitustekstide rohkust, korraldas Tallinna
ei kaotaks seda sõjalist positsiooni mais Ringhääling pühapäevase eesti sõduritunni
maal, mida Ühendriigid loodavad „tagasi „Kodu tervitab oma kaitsjaid" kõrval veel
võita" -saabuva invasiooniga.
teise samanimelise tervitnssaate, mis anti
Lippman! ettekanne oma kolleegidele edasi esmaspäeval kella 11.30—12.15. Tingi
ajakirjanduse ridadest puudutas saega esma tud pühade kavast algas aga teine eesti aõ
joones inglasi ja Briti dominioone, kellede dnritund erandina järgmise] esmaspäeval,
ajakirjandus võttis selle mainimisväärselt 8-s. 11. saviste pühal, kell 19.
Meeletuletuseks olgu märgitud, et nelja
teatavaks Ilma igasuguse protestita. Joba
esimesel pilgul torkab silma, et Lippman päevane eesti söduritund tuleb ühtlasi kor
Briti riiki kai poliitilist üksust mitte ainult damisele laupäeva õhtul 23.16—23.00.

Tubakat tsiviilelanike!©
Vastavalt Majandas- ja Rahandusdirektori

teadaandele möfiakse 33. toitlusperioodii
(29. maist kuni 29. jaanini 1944. a.) tubaka
kaardi kupong nr. 6 vasta 50 gr. mahorkat.
Nimetatud kupong un kehtiv 29. maist kuni
25. juunini s. a. Ametlik teadaanne tubaka
müügi kohta on avaldatud Eesti Liina 26.
mai ametlike teadete osas.

Haapsalus filmiti puitpurjedega laevu
Konstruktor H. v. Schulmanni valmistatud purjekad „Ufa" nädala
ringvaatesse
Kolmapäeval viibisid Haapsalus Ber
liini filmiühingu reporterid, kes valmis
tasid siin ülesvõtteid „Ufa" nädalring
vaatele. Filmiti kauaaegse Haapsalu
elaniku konstruktor Hans von Schul
manni kavandite järgi valmistatud vi
neerpurjedega paate. Ülesvõtteid tehti
Haapsalu lahel ja sadamasillal, kusjuu
res filmiti nelja erisuguse ehitusviisi
ga vineerpurjega paati.
Valmistatud vineerpurjed on kons
truktori aastatepikkuse töö ja katse
tuste tulemus, kes loodab neile tule
vikus suurt levikut, arvestades asjaolu,
et nimetatud puri võimaldab suuremat
kiirust ja omab muidki paremusi võr
reldes tavalise riidepurjega.
Samade purjedega on konstruktor
varustanud ka jääpurjekaid, et saavutada
nendega maksimaalset kiirust.
Filmimisele mõjus segavalt vilu ja
pilvine ilm. Tihti tuli hulk aega ooda
ta, kuni päike mõneks hetkeks pilve
de vahelt ilmus, et siis soovitud stseeni
jäädvustada.
Haapsalu lahel filmiti üht vineer
purjega jolli sõidul, saadetuna mootor
paadist, milles asusid filmimehed. Teh
ti võtteid sõidust alla- ja vastutuult

kergesti kiskuda võitlustesse täiesti sõltuma

tult Euroopa konfliktidest. Säärasel juhul
peaksid vastavalt ameerika nõudmisele,
Austraalia ja (Jus-Meremaa, kuid ei mingil
juhul Inglismaa ja Briti riik, sõdima Ühend
riikide poolel. Aastal, mil briti riigimeeste
tunnistuste järgi impeeriumi välispoliitilist
ühtsust peetakse põletavaks probleemiks,
on see Walter Lippmani idee paljukõnele
vaks komentaariks Londoni impeeriumikon
verentsile. See oleks vähem tähtis kui po
leks teada, et anglosakside maailmahuvide
ühiskonna praktikas kujuneb tulevikus mõõ
duandvaks Ameerika ideoloogia ja Ameeri
ka maailmaekeem, just nii nagu seda oli
19. sajandil Inglise maailmapilt. Selles osa
devahetuses peitub terve selle probleemi
kulminatsioonipunkt. Parimaks tõendiks sel
le kohta, et see osadevahetus on toimunud,
on Lippmani edukas ülesastumine Ühendrii
kide solventse välispoliitika prohvetina. See
poliitika toetob küll igakülgselt võõraile
jõududele, kaid on ka igal juhul otsusta

Tallinna tütarlaste laulu ja
mängurühm külastab Lätis vii
bivaid eesti sõdureid
Reede hommikut kell 6,10 Tallinnast
väijuva rongiga sõitis Läti haiglates viibi
vaid eesti haavatuid ja Lätis asuvaid eesti
üksusi külastama umbes kahekümnest Tal
linna Noorte Maleva tütarlapsest koosnev
laulu- ja mäug rühm.
Rühm, mille juhiks on Tallinna tütar
lastejuht Vaike Mandel, annab oma esime
sed etendused Liibavis, viibides seal kaks
päeva. Liibavist tagasisõidul külastatakse
eesti haavatuid Riia haiglas ja veedetakse
üks pärastlõuna koos läti tütarlastega.

| Väljalõigata ja nlaihoida. |
ÕHUKAITSE KÜSIMUSI

lahtise ja rehvitud purjega. Samuti fil
miti purje ülestõmbamist sillas ja selle
kokkupanekut peale sõitu.
Filmitöö ajal jõudis Haapsallu Hiiu
maalt üks vanaaegse ehitusviisiga pur
jek-kalalaev. Köites otsekohest tähele
panu, tehti ka sellest hulk ülesvõtteid,
kusjuures nimetatud purjek tegi selleks
otstarbeks eriti paar tiiru lahel. Huvi
tavana mõjus stseen, kui sõitsid kõr
vuti vanaaegne kalalaev ja ultramood
ne puitpurjega joll, kusjuures joll kii
rusega võitis omast ligi neli korda
suurema võistleja.
Filmimisel demonstreeris sõitu ja
puitpurjede käsitamist Haapsalu elanik
H. Tammik, kes viimasel olümpiaadil
koos E. Holstiga võistles Eesti esinda
jana jollisõidus.
AMETLIKUD TEATED
TEADAANNE
Käsitleb: villaste kaltsude andmise pre

meerimist.

Täiendavalt minu 2. 4. 42. a. (111 In
Ha/282) määrusele tekstiiikaupade majanda
mise kohta määran kindlaks järgmist:
1) 1.06. 31.07.44. premeeritakse Eesti

kindralkomissari- piirkonnas villaste kaltsude

äraandmise eest tekstiilpunktidega oma
maisi ja saksa riigi tsiviilelanikke.
2)Villaste kaltsude äraandjale antakse:
6 punkti ' kg pestud villaste (100%
villa) silmkoekaltsnde eest,
3 punkti 1 kg uute või vauade pestud
villaste (100% villariidekaltsude) eest.
3)Kaltse võtavad vastu ja annavad nende
eest välja tekstiilpunkte «Estonia* kokku

Müüriaugud. Need oa kõikjal, ka •stuühisuso müügikohad.
Ohukaitsevalmis maja (talu)
kahe maja (kaksikmajade) puhul väärtusli
4) Vastuvõtukohad maksavad kaltsude
5) Varjendi ehitamine. Müüriaugud, kae kuks osutanud. Naabervarjendid ja tea sin andjale
vikud.
na peab õhukaitse-kollektiivi igale liikmele
1 kg pestud villaste silmkoekaltsude
Varjend. Sobiva keldri valimine var teada olema. Kohtades või linnaosades, kus eest RM 25.
jendiks asjatundjaga õhukaitseliidu ehi õued on paigutatud tihedalt üksteise kõrva
1 kg pestud villaste riidekaltsude eest
tusnõuandjaga nõu pidades. Kõige ots le, tuleb luua ka küllalt laiu ja märgitud RM—O5
tarbekam on varjend, mille lagi asub all väljapääsuteid.
5) Töönduslikkudele käitistele kaltsude
pool maapinda. Hädapärane varjendi ehita
Kaevikud. Seal, kus ei ole küllalt var eest preemiaid ei anta.
mine on osutunud sama kõlblikuks nagu jendeid, tuleb kaevata kaevikud. Seejuures
Kindralkomissar Tallinnas
nn. lõplik ehitusviis. Eriti tuleb tähele pan tuleb arvestada põhjavee seisuga, kuna kae
ülesandel
na et ka sisse- ja väljapääsud oleksid pai vikud täidavad oma otstarbe ainult siis, kui
Hohenlohe.
gutatud nii, et rusud ei sule. Gaasilüüsi on võimalik küllalt kuivad hoida. Kaugus Tallinnas, 26. S. 1944.
mõõdud peavad olema valitud niivõrd suu lähematest hoonetest peab olema vähimalt
red, et siuna võib paigutada ühe kanderaa 2/3 maja kõrgusest.
TEADAANNE
mi.
Kõigil Paide linnas elutsevail 8.—14-a.
22.00 Päevauudised saksa keeles. 22.15 Saa õpilastel, nii poiss kui tütarlastel, tuleb
telõpp.
registreerida Järva Noorte malevas, Paides,
Turg 10, ajavahemikus käesoleva teadaande
pÄ^Ttr
ilmumisest kuni 10. juuni k. a. Registreeri
LAUPÄEV, 3. JUUNI 1944.
mine toimub igal tööpäeval kella 10—12 ja
5.00 Saade saksa sõjaväele 6.15 Päevauu 14 16.
dised. 6.30 Hommikukontsert (ülek.) 7.09
Järva Noorte Maleva tütarlaste juht.
Päevauudised saksa keeles. 7.15 Hommiku
REEDE, 2. JUUNI 1944.
muusika (Ülek.) Kell 7.30—7.45 Heliplaate. 18. mail s.a. leitud Järva-Peetrist HÖBESÕLG.
5.00 Saade saksa sijavfiele. 6.15 Päeva 8.45 Päevauudised. 9.00 Päevauudised saksa
uudised. 6.30 Hommikukontsert (ülek.) 7.00 keeles. 9.10 Laudesdienst Ostlaud 9.25 Laate Kätte võib saada Sargvere algkoolist.
Päevauudised saksa keeles. 7.15 Hommiku»
paus. 11.30 Reichsprogramm. 12.15 Päeva Soovitakse osta LASTEVOODIT. Teatada sit.
muusika (ülek.) Kell 7.30—7.45 Heliplaate. uudised. 12.30 Päevauudised saksa keeles. «lapsevoodi".
8.45 Päevauudised. 9.00 Päevauudised sak 12.45 Lõunamuusika (Ülekanne Riiast. 14.00
sa keeles. 9.10 Landesdienst Ostlaud. 9.25 Päevauudised saksa keeles. 14.10 Landes Soovin noort LÜPSILEHMA, annan vastu
Saatepaus. 11.30 Reichsprogramm. 12.15 dienst Ostlaud. 14.15 Tuntud laule (kpl). normiks kõlbuliku lehma. Teatada slt. „lehm".
Päevauudised. 12.30 Päevauudised saksa keer 14.40 Sõjaradadelt. 15.00 Marsimuusika (kpl.)
les. 12.45 Lõunamuasika (Ülekanne Riiast) 15.10 Saksa lükijutte: «Kolmkümmend ihek Ostan või üürin LAPSEVANKRI. Teatada
14.00 Päevauudised saksa keeles. 14.10 Lan
sa noort karbikest", Hans Hömbergi lühi slt. „lapsevanker* kuni 10. juunini s. a.
desdienst Ostlaud. 14.15 Reichsprogramm. jutt. (Saksa keeles). 15.30 Helisevad värvid
15.00 Reichsprogramm. 16.00 Muusika pärast (kpl). 16.00 Kirevad helid nädalalõpuks (Ring KAOTATUD pühade ajal, Mäomõisa mäe
lõunaks (Ringhäälingu tantsukapell Leo häälingu tantsukapell VI. Saposhnini juha ümbruses, meesterahva jalgratas nr. 507.
Tantsi juhatusel). 16.45. Päevauudised. 17.00 tusel ja solistid.) Vaheajal kell 16.45 Päe Leidjat palutakse vaevatasu eest ära tuua.
Päevauudised saksa keeles. 17.10 2 orkestri vauudised. 17.00 Päevauudised saksa keeles. Paide, Pikk tn. 10.
süite. Zilcher:Pameau süit ja Wilhelm Kempff:
18.00 Noortele: «Kaja Kadarik", Alide Aren
Watteau süit (Ringhäälingu suur orkester di kuuldemäng. 18.30 Aja kaja ja saatekava Müüa POSTMARGIKOGU ühes albumiga
Olav Rootsi juhatusel.) 18.00 Saksakeelsed ülevaade 19.00 Poliitiline loeng (ülek., s. Rmk. 500. ja asumaade margikogu ühes
lavastused Tallinnas. Vold. Mettuse saksa k.) 19.15 Rindereportaaže (ülek., s. k.) 19.30 albumiga Rmk. 65. Teatada Arved Kago
keelne vestlus. 18.15 Väike vahemuusika Muusika (ülek.) 19.45 Ringhäälingu-ringvaa vereTe Anna p.ag., Kabeli pk.
(hpJ)* 18.30 Aja kaja ja saatekava ülevaade.
(ülek., s. k.) 20.00 Päevauudised saksa
19.00 Poliitiline loeng (Ülek s. k.) 19.15 Rin de
Ametiskäiv naisisik soovib KORTERIT
keeles. 20.15 Rahvuslikke viise (kpl.) 21.00
dreportaaže (Ülek., s. k.) 19.30 Muusika Päevauudised. 21.15 Tantsumuusika (kpl.) või tuba erasissekäigu ja keeduvöimaluse
(Ülek.) 19.45 Loeng (Ülek., saksa keeles). 22.00 Päevauudised saksa keeles. 22.15 Ees ga. Teatada slt. märgusõna «Korter*
20.00 Päevauudised saksa keeles. 20.15 Süm
sõduritund (Heliülesvõte 1. 5. 44, mgn.
fooniakontsert. A. Kapp: Sümfoonia f-moll ti
ja kpl). 23.00 Nädalalõpuks (ülek). 24.00
(Ringhäälingu suur orkester Olav Rootsi Saatelõpp.
JÄRVA TEATAJA nr. 64
juhatusel). 21.00 Päevauudised. 21.15 Muu
Neljapäeval, 1. junnil 1844. a. Lhk. 4.
sikaga, läheb kõik paremini (hpl ja mgn).

