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Bolshevismi abimehed läänes alustasid suurt

verist seiklust Euroopa ja ta kultuuri hävitamiseks

Rfisnak Põhja-Prantsusmaa rannikule algas korraga õhust ja merelt. Vaenlase langenud täidavad rannariba Le Havrest Cherbourgini
Fübreri peakorterist, 6. juunil. Sõjajõu

dude ülemjuhatus teatab:
Möödunud ööl alustas vaenlane oma kaua

Verine invasioo

ettevalmistatud ja meie poolt oodatud rün

ni ssihius Lääne-

Pärast raskeid õhurünnakuid meie ran
nakindlnetußtele laskis ta mitmes kobas
Põhja-Prantsusmaa rannikul Le HavreM ja
Cherbourgi vahel alla õhudessantvägesid

Euroopasse

nakut Lääne-Euroopale.

ja maabus samaaegselt ka merelt, toetatuna

tugevaist merejõndndest. Rünnatud ranui
kuribades on käimas vihased võitlused.
Itaalias sooritas vaenlane Roomast lähtu
des mitu tagajärjeta pealetungi meie jul
gestusvägedele linnast lääne ja põhja pool
Ida peel linna varisesid kogu päeva jook
sul koondatud jõududega teostatud vaenla
se rünnakud Tivoli juures ja lääne pool
Tivelit vihaseis heitlusi» kokku.
Jahilennukid ja õhntõrjesuurtükivägi tu
listasid Ülem-Itaalia ruumi kohal alla 8
vaenlase lennukit.

Idarindel tungisid Saksa-Rumeenia väed,

tõhusalt toetatuna tugevaist Saksa-Rumeenia

lenonüksusist, vaenlase visast vastupanust
hoolimata loode pool Jassõt raskeis võitlu
sis edasi ja tõrjusid enamlaste korduvad
vasturünnakud. Õhuvõitlusis hävitati 39
vaenlase lennukit.

Mujalt idarindelt teatatakse vaid kohaUkust võitlustegevusest Vitebski võitlus

raamis.

Kroaatias ründasid maaväe- ja relvais
iksused kindralkolonel Rendulici ülemju
hatusel tugevaist võitlus- ja lahingulennu
kite tibsusist toetatuna Tito jõngugruppide
keskust ja purustasid selle päevi kestnud
raskeis võitlusis. Vaenlane kaotas esialgse

te andmete kohaselt 6240 meest. Pealeselle

saadi saagiks rohkesti iga liiki relvi ja hulk

vsrustnsesemeid.

Neis võitlusis paistsid eriti silma 7. 88mftgidiviis „Prinz Eugen" SSoberftihrer
Kummi juhtimisel ja SS-langevarjuritepatal
jon 500 SS hauptsturmführer Rybka juha
tusel.

Mõaed vaenlase lennukid heitsid viima
sel ööl pomme Osnabrüekile. Kaks lennukit
tulistati alla.
Berliin, 6. 6 Invasioon Tm alannd. Tä
na hommikul kell 1.30 toimusid esimesed
õhudessandid Inglise kanali saartele Guern
nejle ja Jerseyle. Veidi hiljem maabusid

algas
Bolshevismi käsilased läänes
asusid täitma Moskva
käske
Eriteede

Berliinist, k. juunil (DNB).
Juba kaua oodatud inglaste ja põhja
ameeriklaste rünnak Põbja-Prantsus
maa ranniku vasta algas viimasel
ööl. Mõni minut peale keskööd saatis
.vaenlane samaaegsete ägedate pom
mirünnakute all Seine lahe piirkon
nal alla tugevad õhumaabumisüksu
sed. Lühike aeg hiljem lähenesid, toe
tatuna rasketest ja kergetest söjalae
va üksustest, arvukad vaenlase maa
bumisepaadid ka teistele rannikulõi
kudele. Tõrje ei lasknud end üllatada
üheski kobas. Ta alustas otsekohe

suuri laevadekoondusj. Inglise sõjalaevastik Võitlus jätkub ja muutub Üha ägedamaks. tabamusi, kuigi vaenlase varjas end udusse.
löüb pidevalt võitlustesse sekka.
Inglise teadete kohaselt võtvat umbes 40J0 Rannapatareide tules uppus mitu vaenlase
laeva, nende seas üks suurem sõjalaev.
Saksa poolt võeti otsekohe vastuabinõud laeva operatsioonidest osa.
Vaenlase laevasuurtükkide tuli meie ran
tarvitusele. Hulk õhudessandiüksnsi sattus
Liitlaste sissemarssimine Rooma oli näh
miiniväljadele ja lendas koos oma transport tavasti märgiks invasiooni esimesse järku nakaitsele jäi mõjuta.
Vahepeal jätkus võitlus Caeni ja Caren
lannukitega õhku. Caeni juures hävitati üks astumiseks. Huvitav on ka, et invasiooni
Inglise langevarjuri rügement täiesti. Liitlased väed täpselt neli aastat hiljem, kui viimne tani juures maabunud vaenlase jõududega.
heidavad petteks alla langevarjusid nukka inglise sõdur lahkus 6. juunil 1940 Dunker Juba esimestel tundidel võeti rohkesti vange
Meie rannakaitse seadmete kohal lenda
dega, mis puudutamisest otsekohe plahva quei's Euroopa pinnalt, maandusid nüüd
sid vahetpidamata vaenlase õhueskaadrid ja
tavad. Samuti on nad teostanud hulga pet jälle Prantsusmaal.
tedessantmanöövreid.

Esimesed võitlused
Berliinis seletavad sõjalised ringkonnad,
et liitlased on maabunud jnst seal, kus sõ
Berlii n, 6. 6. (DNB) Varsti pärast
jajõudude ülemjuhatus seda oetas, nimelt ksekööd märgati Trouville'i ja Caeoi juures
inglise rannikul. Rannapataröide ülesandeks ning Nrmandla pooleaaie kirderannikul
on dessante kinni pidada seni kuni rünnak arvukalt langevarjureid ja transportpurilennu
diviisid õhudessant vägede vastu võitlemi keid. Samal ajal järgnesid ägedad õhurünna
seks on kohal. Praegused Võitlused on ai kud tähtsamatele rannikupanktidele Le Hav
nult invasiooni esimeseks taktiks ja praegu re'i ja Cherbourgi vahel, samuti Calais—Dun
ei ole võimalik teada, kas ka teistes koh kerque'i lõigus. Rannakaitse võttis langevar
jurid kahe tule alla ja hävitas mõned üksused.
tades toimub uusi dessante.
Võib arvata, et liitlased nüüd püüavad
Samal ajal lähenesid Orne'i ja Viri suud
mõned suuremad sadamad Põhja-Prantsus mete vahel rannale arvukad maabumispaa
maal oma valdusse võtta, et sealt jatkata did. Seine'! lahes kogunesid sõjalaevade
võitlustegevust. Esimese kuue tunni jooksul kaitsel hulk mitmesuguseid dessantlaevu.
on maandanud umbes neli liitlaste õhudes Saksa, torpeedopaadid ründasid neid laeva
santdiviisi, milledest osa on juba hävitatud. koondusi otsustavalt ja saavutasid raskeid

võitlust kogu energiaga. Õhudessandi

üksused vangistati osalt juha nende
alla hüppamisel ning vaenlase laevad
võeti juba kaugel merel mõjuva tule
alla. Paljud langevarjuriteüksused hü
vitati või vangistati, teised hävisid
lõhkevatel miinidel. Hoolimata jäiku
vaist ägedaist õhnrünnakuist ja vaen
lase laevastikukahnrite raskest tu
lest lõid ka Atiandi vjalli kahurid ko
he võitlusele kaasa. Nad saavutasid
tabamusi iabinglaevade üksustele ja
endid udusse mähkivatele maabumis
paatidele. Võitlus invasiooni üksuste
ga on täies hoos.

Teine maailmasõda on astunud uude
ja otsustavasse järku

heitsid pomme.

Samal ajal tõi vaenlane maale lisajõude,
mõnel pool ka tanke.
Nüüd algasid Saksa vastulöögid. Mõle
mal pool Cherbourgi purustati vaenlase õhu
dessandid ja hävitati 35 tanki.
Uued tugevad vaenlase laevastiku üksu
sed lähenesid ennelõunal rannale Calais' ja
Dunkerque'i vahel.

700.000 sõnast mitte ainustki!
Stokhol mist, 6. 6. (DNB). Invasioon
startis lühike aeg peale keskööd. Londoni
teadetekeskus tahtis anda invasiooni kohta
suurte teadeteaparaatide kaudu maailmale
päevas 700.000 sõna. Kuni kella üheni öösi
ei andnud anglo-ameeriklased ühtki sõna,
Reuter laotas ainult Saksa teateid. Saksa ja
aoglo ameeriklaste invasiooni-ettevalmistu
sed näivad olevat kahesugused, ka teadete
andmises.

Berliinist, 6. 6. (DNB) Invasiooni ameeriklased on nüüd võib olla veriseima
Euroopa vabaduse rünnakut
algamisega, mis teostub tänase päeva esi draama näitlejatena astunud Lääne-Euroopa
mestest hommikütundidest alates Normandia näitelavale. Esialgu võib selie kohta vaid
juhib Eisenhower
rannikul, on teine maailmasõda astunud ütelda, et Saksa väejuhatus on sellega põ
Stokholmist,
6. 6. (DNB). Üks USA
otsustavasse järku, kirjutab DNB sõjaline hiliselt saavutanud seda, mida ta taotles, ni kindrali Eisenhoweri
peakorteri poolt teisi
kaastööline Martin Hallensleben. Ta jätkab melt arvesse võttes nii mõndki teist sõjalist päeval antud kommünikea
teatab:
kokkuvõttes: Oodatud sündmus on nüüd kaalutlusi sundida oma läänepoolseid vas
„Kindral Eisenhoweri juhtimisel alusta
muutunud tõelisuseks. Ettevalmistuse faasist taseid võitlusse just siin ja selles ruumis.
laevastikulöögijõud tugevate õhujõudude
on saanud teostamine. Näib, et angio-amee Sündmuste edaspidise käigu hooleks peab sid
toetusel liitunute armeede maabumist Prant
riklased tahavad nüüd hakata neid arveid jääma see, missuguseks kujuneb lõppedu. susmaa
põhjarannikul teisipäeva hommikul".
õiendama, mida nad seni lootsid vältida või Saksa sõjaväelased on silmatorkavalt enese
vat. See tõendab, kui õigesti Saksa väejuha kindlad ja parimas vormis.
Ameerika—lnglise—Kanada väed Cherbourgi tus hindas olukorda ja kui hästi ta tegi, et
ja Le Havre'i suunas mitmes kohas. Isyguy ta ei lasknud end kõrvalnähtusist ja vastas
ja Caeni linnade juures maabusid nad paati poole manöövreist eksiteele viia, vaid juh
Rünnak Euroopa olemasolule
dega, ülejäänud kohtades maandusid nad lan tis oma tähelepanu juba aastaid ainuüksi
gevarjurite ja Ohuddssantvägedena, ühes ko anglo-ameeriklaste poolt taotletud lõpplahen->
has kuni 5 km rannikurinde taga. Praegu ei duse väljale.

ole veel võimalik kindlaks teha, kus kuju
Saksa aparaat invasiooni vastu on käimas
neb võitluste raskuspunkt, kuna Inglise ka
nalis ja ka põhja pool Cherbourgi on näha sellest silmapilgust peale, mil vsis märga
ta vastaspoole arafiiboperatsiooni esimesi
tunnuseid ja nimelt nagu näib inda
enne keskööd Kindralfeldmarssal von Rund
Ründajaid hävitatakse juba õhus
stedt andis otsekohe vastavad, selleks juhaks
ammugi ettevalmistatud käsud. Ei eksita
Ka Itaalias ajustas vaenlane uuesti Tõhus edu
arvates, et Saksa poolt jõudude täispanuse
bandiidivõitliises Balkanil
suhtes ollakse esialgu küll veel tagasihoid
lik, sest tuleb ära oodata, missugused punk
Fflhreri peakorterist, 7. joonil. Sõjajõu
Võitluses vaenlase jfirelveoltiklusega pu tid, kas rünnatavad või teised, kujutavad
rustati õhujõudude poolt ulatuslikult arvu endast anglo-ameerika aktsiooni pearaskus
dude ülemjuhatus teatab :
Vaenlase dessantoperatsiooni Normandia kaid jaamahooneid ja katkestati mitu punkti, olgugi et praegu võitlusse rakenda
põhjarannikul Le Havre ja Cberbourgi va raudteeliini. Öösi olid eriti raudteesõlm tud Jõude võib siiski alguse kohta nimeta
hel toetasid kogu päeva kestel tugevad punktid Proskurov ja Smerinka raskete da tähelepauuväärseiks ja kuigi operatsioo
merejiud. Arvukad meie rannakindlustuste saksa võitluslennukite rünnakute eesmär nini urn ise omab suurima tähtsuse.
seljataga alla saadetud õhudessant üksused geks,'kusjuures kutsuti esile tugevaid plah
Kuid mitte vähem tähelepanuvääriv ja
pidid saabumist kergendama ja takistama vatusi ja ulatuslikke tulikahjusid.
tähtis on ka esimene Saksa tõrjeedu, mille
meie reservide kohaletoomist. Nad likvidee
Võitlus kommunistlike jõukudega Bai üksikasjust juba praegu paistab, et Saksa
riti aga suures enamuses peale lühikest, kanil oli eriti edukas maikuul. Vaenlane poolt ei piirduta ühelgi juhul samasuguse
tugevat võitlust peale selle, kui olid juba kandis raskeimaid kaotusi ja kaotas peale taktikaga, mis viimasel ajal teistel rinnetel
allahüppamisel kandnud meie õhutõrje läbi 17.200 surnu 8.760 vangi ning ülejook oli Saksa operatiivse tahte silmatorkavaks
sikut. x
raskeid kaotusi. Vaenlasel õnnestus mere
tunnuseks.
poolt kinnitada mitmes kohas kanda. Ena
Arvukad kahurid, kerged ja rasked
mas ta siliapäist purustati siiski vasturün jalgvöerelvad, laskemoona- ja varustus
Esialgu lasevad sakslased tõenäoliselt
sellel aktsioonil areneda. Naga joba üteldud,
nakut. Arvukad dessantpaadid asuvad põ laagrid hävitati või saadi saagika.
lenuina kalda ees.
Põbja-ameerlka pommiiennnkid heitsid õnnestub Aoglo-Ameerika väejuhatusel vae
Mõlemal pool Orne suuet ja põhja pool pomme mitmele Unnale Ida-Euroopas ja vu sakslasi eksiteele viia. Üllatus- ja moou
Carentani puhkesid ägedad võitlused toge tekitasid eriti Ploestis, Kronstadtis (Ru damismomendid on ju pikema jututa ära
varna vaenlasega, kellel siiani on siiski meenias), Turuu Severinis ja Belgradis langenud. Saksa poolt avaldatud teadete
veel õnnestunud neid sillapäid, kuigi ras kahjusid ning inimkaotusi. Saksa ja ru põhjal just viimasel ajal võidakse ütelda, et
meenia õhukaitsejõudude poolt hävitati eriti neis ruumides, mis vaenlane oma in
kete kaotustega, säilitada.
6. juuni varastel hommikutundidel rün 21 vaenlase lennukit, nende hulgas 13 vasiooni jaoks valis, olid sakslaste poolt
dasid saksa torpeedopaadid Seine lahes neljamootorilist pommiiennukit
kõik ettevalmistused tehtud ja et just sinna
Möödunud ööl heitsid üksikud vaenlase on teataval määral paigutatud sõjalist jõudu.
hea eduga Ühte vaenlase lahinglaevade ük
sust, milline koes ristlejatega ja hävitaja lennukid pomme ..Mannheimi linnapiirkon
Igal juhul hakkab eesriie ühe sõjaajaloo
dramaatilisema vaatuse ees kerkima. Augtotega dessantlaevastikku julgestas. Kerged nale.
saksa merejõud ründasid ööl vastu 7. juu
nit lääne pool Le Havret ühte briti hävita
jateüksaat ja saavutasid mitmeid torpeedo
tabamusi. Oks hävitaja jäi põledes maha.
„Berliini marssimise algus ja lõpp!"
Sõjalaevastiku raunapatareid tekitasid ras
kes kahurite-duellis labinglaevadele ja hä
Berli i n ist, 7. 6. (DNB). Põhja-Prant- algus ja lõpp!" ütles üks noorukeist. Kaks
vitajaile tugevaid kahjustusi. Sõjalaevasti
rannikul jätkuvad rasked võitlused selles diviisi piirkonnas maabunud patal
ku poolt asetatud miinitõketes uppus mii BUBs
aDglo-ameeriklaste maabunud vägedega. joni hävitati suuremalt osalt juba kohapeal,
nitabamuste tagajärjel mitu vaenlase ük Normandia
poolsaarel maabunud vaenlase kuna ülejäänud osa, ümmarguselt 100 meest,
sust.
oli raskeimaid kaotusi. Carentani langes vangi. Invasiooni vägede kaotused
Mõlemapoolne võitlustegevus õhus oli üksustel
Bsjenx' vahel maabunud angloameerika kasvavad iga tunniga. Võitlused on erakord
eite ilmastiku tõtte tugevasti takistatud. ja
langevarjurile
üksused, õhudessahtväed ja selt rasked, kuna maabunud väed teevad
Dessantala kohal on senistel teadetel Õhu merelt maabunud
üksused paisati pärast kõik, et kaitsta kord saavutatud positsioone.
kaitsejõudude poolt tulistatud aiia 104 vaen väga
raskeid võitlusi tagasi. Orne'i suudme
lase lennukit.
on anglo-ameerika deasantväed
Rünnak Euroopa vabadusele
Itaalias asus vaenlane peale tugevate piirkonnas
esialgu
riivistatud.
raske laevasuur
jõudude koondamist ruumi lääne pool Roo tükiväe kaitsel toobOma
vaenlane
kohale
nüsi
Riigi pressijuhi väljendus
mat taas suurrünnakuie. Ülekaalukate jalg vägesid. Ruumis Le Havre'ist lõunas hävita
invasiooni puhul
väe- ja seomusttksustega õnnestus tal mõ ti vaenlase õhudessantvägede tugevaid osi.
lemale poole rannikuteed tungides peate Kahtlemata on oodata Briti ja Pöhja-Amee
Berliinist, 6. 6. (DNB) Saksa teade
kibedat võitlust murda meie positsioonides rika uusi aktsioone. Neist pole veel tunde tebüroo küsimustele invasiooni algamise
se. Ka põhja poo! Rooma suutis vaenlane märke aäha.
kohta vastates märkis riigi preasijuht dr.
Dietrieh teisipäeva hommikul järgmist:
hoolimata meie vägede kangelaslikust vas
Berliinist, 6. 6. (DNB). Eriti tabas
tupanust saavutada sügavama sissemurru.
„ Täna hommikul asus meie vaenlane
ebaõnn Caeni suudme piirkonnas maabunud läänes Mosk /a käsul ema verisele ohvri
Rasked võitlused on siin veel käimas.
Ida pool Rooma teostas vaenlane jälle kahte õhudessantvägede inglastest ja kana käigule, mida oli kardetud kauemat aega.
kogu päeva kestet ägedaid, kuid asjatuid dalastest koosnevat pataljoni. Osa neist Nii sagedasti kuulutatud belshevisaai lääae
rünnakuid meie positsioonidele Tivoii juu kandis tuul edasi ja nad langesid juba maa abimeeste rünnak Earoopa vabadusele on
budes saksa vägede kätte. Samuti hävitati alanud. Valmistame talle kuuma vastuvStu.
res ja sellest lääne pool.
Idarindel oli eile ainult pnhastusvõittu kohe üksikud dessantlennukid. Esimesed Saksamaa on teadlik tunni tähenduses. Või
oi ruumis Jassõst loode pool. Tugevad vangid selles võitluslõigas diviisivõitluspo deldakse kogu jõuga ja kirgliku otsustavu
võitlus- ja Uokinguleannkiteftksused lõid sitsiooni ees, kus nad ringi ekslesid, olid sega, et kaitsta Euroopat, ta kultuuri ja ta
maavõitiustee kaasa ja tekitasid nõukogu kõik väga noored mehed, kes olid ülimalt rahvaste ela pealetormava barbaaruse
pettunud. ~See on meie Berliini marssimise vastu."
dele kõrgeid ioim- ja materjalikaotusi.

Nüüd oa see siis alanud, mille üm kadunud ja asendunud isegi ootusega,
ber on tehtud kaua ja palju sõnu: tei sest, olles kõige tihedamas seoses võit
sipäeva esimestel hommikutundidel luste arenguga idas ja jättes Itaalia
saabus käimasoleva teise maailmasõja rinde igal juhul teisejärgulise tähtsuse
otsustavaim järk Moskva käsul alus ga võitlustandriks, alanud invasioon
tasid USA-kindral Eisenhowerile alluta tähendab mitte üksi käimasoleva sõja
kõrgpunkti, vaid lähendab seda kahtle
tud armeed õhu ja mere
kaudu invasiooni Lääuö-Euroopasse, s. t. mata ka otsustavale lõpp punktile.
Saksa sõjajuhtkond tõenäoliselt la
kallaletungi Euroopa olemasolule, ta
vabadusele, ta kultuurile ja kogu Eu seb alanud seiklust areneda enne punk
roopa rahvaste eksisteerimisele. Nagu tini, kus kõik vaenlase invasiooni kaar
selgub juba Euroopa kaitsjate juhtiva did on küllaldaselt avatud ja asub al
peakorteri esimestest teadetest peale, les siis otsustavatele sammudele aktsioo
järgnes esimestest minutitest alates see, ni suhtes, nais üllataval kombel algas
mis oli ette selge: ründajate laibaraäed täpselt 4 aastat peale selle, kui viima
katsid dessandikohti. Nii õhust kui ka ne inglise sõdur lahkus 6. juunil 1940 a.
maalt Euroopa olemasolu rüadajaid Dunkerque'is Euroopa pinnalt.
„tervitati" Euroopale väärika kirgliku
Verine seiklus kallaletungi näol Eu
otsustavusega.Maailm võib lugeda taas roopale, mis toimunud pärast küllaldast
langenuid ja vangide hulka, mis tähen venimist Moskva käsul, kuna bolshevi
davad mitte midagi raaud kui üha uu ke massrünnakud idas ei andnud soo
si bolshevismi ohvreid. See OH oma vitud tulemusi ning teised pettema
moodi bolshevismi kuklalaskude tehni nöövrid ei suutnud ei siduda ega hävika, mille palge ees seisab nüüd maa I tada Saksa löögivõimsaid reserve, ei
ilm ja milles ohverdavad loendamatud jää aga ainult Atlandi ranniku asjaks.
põhja ameerika ning briti naised ja Käimasolev sõda on astunud suure tü
emad oma mehed-pojad. Mitte NKVD ki lähemale oma otsustavale viimasele
meeste kuulide alla ei mänginud hoi lahingule, kuid viimase lahinguga ot
shevism seekord oma „sipru", vaid, sustatakse ka meie rahva saatus. Ala
tumestanud propagandaga nende kaine nud invasioon nõuab seepärast kõige
mõtlemise ning mürgitanud iseseisva kindlamini ka iga eesti sõduri ülimat
otsustamise, ajas bolshevism koos pik panust idas ja iga eestlase ülimat
kamööda ennasttapva Britiga ka ühend saavutust tagalas. Invasioeni algamise
riige mehed elujõulise Euroopa kaitsjate ga ®n kõlanud oma tuleviku eest võit
hävitavasse tulle.
levaile Euroopa rahvaile võimas sarve
See on asja üks külg, kuid see hu hüüd nüüd tuleb sulatada oma elu
vitab meid praegu üsna vähe, kus ja tuleviku, kultuuri ja olemasolu eest
või kuidas lasevad anglo-ameerik võitlus- ja tööpanusesse kõik, mis
lased tappa ema mehi. Palju enam hu iganes võimalik. Seda sarvehüüdu peab
vitab meid küsimus, mida alanud suur kuulama silmapilgul ka iga eestlane ja
verine seiklus, nimetatud invasiooniks, seda käsku ühtlasi jäägitult täitma. Sel
endast kujutab, millised mõisted ta leks kohustab teda rahva kangelaslik
omab ja milline on ta tähtsus käimas minevik ja võidust võrsuv paljatõotav
olevale sõjale ning meie, eestlaste, saa tulevik. Invasiooni vastuvõtuks nldi At
tuse võimalikule kujunemisele.
landi-vallil ammugi valmis, nüüd pea
Kuna senises kallaletungi arengus vad näitama eluvõimelised noored ja
Euroopale en õieti tegemist alles inva võitlevad rahvad, et ka nemad olid
siooni eeltaktiga, on muidugi võimatu ammugi valmis. Siis läheb kiik hästi
määrata invasiooni-dessantide ulatust ja saabub Euroopale teenitud hiilgav
ja raskuspunkte. Et vaenlase poolel viit, mida eeldavad kõik arenevate
räägitakse 4000 laeva osavõtust, see sündmuste mõjutegurid ja loogilised
luhah juha midagi oletada. Kuid ei to tunnused. Operatsioon, mis 6. jumni
hi unustada, et invasiooni ümber on esimestel hommikutundidel algas, en
vaenlase poolel nii palju kaheldud ja avatud ja areneb nii, nagu seda nägi
keerutatud, et saksa väejuhatusel, sõ juba ammugi ette Saksa väejahatus.
dureil kui ka kogu rahval oa olnud See olgu kindlaks veendumuseks igale.
küllalt aega põhjalikeks ettevalmistu
7 —esp.
siks. Üllatusmoment on soega täiesti

„Tähelpanii, anname õhuteate!"

Adolf Hitler päästis Rooma hävingust
Vaenlase saboteerides Rooma lahtiseks linnaks tunnistamist, andis Führer käsu
vägede eemaldamiseks igavesest linnast
Führeri peakorterist, 4. jaanil: Sõjajõu
dode ülemjuhatus teatab:
Saksa vägede ülemjuhataja Itaalias kind
ralfeldmarssal Kesselriug palus 3. jaanil
kell 23.90 Saksa suursaadikut Vatikanis tea
tada Auglo-Ameerika sõjajõudude ülemjuha
tusele järgnevaist ettepanekuist Rooma lin

seadmetest, kuivõrd need seisavad Saksa

vastu. Koguge andmeid vaenlase miinitSkete

ja teiste sõjaliste ettevaatusabinõude kohta
4) Saksa sõjajõudude poelt ettepandud nii et liitriigid võiksid maja-, inim- ja mater
tingimuste täitmise eelduseks on piiramata jalikaotusteta marssida teid linnast läbi."
vastastikune kindlustus.
Rooma päästmiseks saksa
Saksa ülemjuhataja on pealeselle astu
väed tõmmati Führeri käsnl
aod samme, et Vatikani palatakse oma kät
na tunnistamiseks lahtiseks linnaks sõdivate te võtta vastav koatrell eelseisvast kokku
tagasi
riikide poolt.
leppest kinnipidamise üle.
Führeri peakorterist, 5. juunil. Sõjajõu
1. Rooma linn tunnistatakse sõdivate rii
Neile ettepanekuile ei ole seni veel Aug
kide peolt lahtiseks linnaks.
lo Ameerika ülemjuhatuselt vastust tulnud. dude ülemjuhatus teatab:
Kuna rinne võitluste käigus ikka roh
2. Lahtise linna piirideks on:
Selie asemel on kindral Alexander prok
St. Paolo, välja arvatud raudteeliin põh lamatsioonis Rooma kodanikele neid üles kem lähenes Rootaale, tekkis oht, et see
ja pool St. Paolot kuni Piazza Maggioreni, kutsunud avaldama Saksa vägedele relvas maailma vanim kultuurikeskus tõmmatakse
otsesse võitiuspiirkonda. Selle vältimiseks
Piazza Magiorest (välja arvatud raudteeliin tatud vastupanu.
andis Führer käsu Saksa väed loode pool
ja Stazione Tiburtna) kuni Villa Chigini.
Roomat tagasi tõmmata.
Vaenlane saboteerib Rooma
Villa Chigist kuni Tiberi kääruni 1,5 km ede
la pool Torre des Quinto võidusõiduteest
Võitlust Itaalias jaikatakse vankumatu
kaitset
tahtega ja eesmärgiga lõppeks murda vaen
lõuna pool Tiberi jõge kuni Ponte Milfjoni,
Berl i i n, 5. 6. (DNB) Kindral Alexan lase rünnak ja koos meie liitlastega saavu
kaasa arvatud Vatikani linna lääuetipp
Porta St. Pancratio, Traatevere rauteejaa.m der! ja marssal Badoglio peakorter avaldasid tada võit. Tihedas koostöös fašistliku Itaa
liaga ja teiste Saksamaa liitlastega luuakse
(välja arvatud) Ponte Snplicio (kaasa ar Rooma elanikkonnale järgneva üleskutse;
„Rooma kodanikud! Liitlaste armeed lähe selleks vajalikud eeldused. luvasiooniaasta
vatud) Tiberi idakallas Porta St. Pao
nevad Roomale. Toetage liitlasi, võidelge toob vastastele otsustavaimas kohas hävita
lo (välja arvatud).
3. Üksikasjalised määrused:
meie ühiste vaenlaste sakslaste ja fašistide va kaotuse.
A) Sõjajõudude ülemjuhatus kohustub
pagu seni mitte pidama lahtises linnas sõja
Traagilised Sündmused Versaillese
lisi seadmeid ega vägesid, ja mitte ette või
ma vägede paiguwsL

sõjajõudude käes

rahulepingu ümber
B) Erandiks on rahu ja korra säilitami
seks ja linna varustamiseks vajalikud asu
Aastal 1912 asus Ulrich krahv Brock peolt Saksa delegaadid Versailles'sBe, et
tused ja politseijõud.
C) Lahtises linnas ei teostata mingeid dorff-Rantzau saksa saadiku kohale Ko vastu võtta rahukava kindlaksmääratud
parasta m isi.
D) Varustuskaupade tagavarad erandita penhaageni?. Krahv Brockdorff-Rantzau tekst
7. mail 1919 astusid saksa telegaa
tegutses Kepenhaageuis Saksamaa ka
ainult tsiviilelanikkonna jaoks.
E) Ka linna vabaksandmisel Saksa sõja suks, tagades selle varustamise toiduai did~ Versailles konverentsi istungitesaali,
jõudude poolt jatkatakse linnale elektri- ja netega vastutasuks saksa kivisöesaade nende juhina tegutses krahv Brockdorffvesivarustuse andmist senistest varugtasRantzau. Prantsuse tseremooniameister
tisto eest Taauile.
1918. a. tehti rahvaesindajate poolt juhatab delegatsiooni helle määratud
krahv Brockdorff-Rantzaule ettepanek, laua äärde. Rahukonverentsi kindral
Tallinna tütarlapsed
võtta vastu riigi välissekretäri koht. sekretär Dutasta ulatab saksa välismi
külastasid eesti haavatuid
Krahv Brockdorff Rantzau oli sellega nistrile rahutingimused. Hetkeks tõuseb
Läti haiglais
nõus, esitas aga kindlad tingimused. krahv Broekderff-Rantzau, istub siis
5. juunil saabus tagasi Tallinna 20. liik Tema vastuses seisis: «Peamine tingi uuesti ja paneb köite, ilma seda vaa
meline Tallina Noorte Maieva tütarlaste lau mus ameti ülevõtmisel seisab selles, et tamata, enda kõrvale lauale ja viskab
la- ja mängprühm Noorte Maleva tütarlaste*
juhi Vaike. Mandeli juhtimisel, kes käis kü mulle antakse võimalus kaasa töötada nagu kogemata oma s mustad kindad
lastamas Lätis viibivaid eesti haavatuid ja ka sisepoliitilistes küsimustes*. Edasi rahu tingimuste valgele köitele.
eesti väeüksusi.
seletab krahv Breckdorff Rantzau: „Ma
Siis avab prantsuse pääminister Cle
Tallinnast asus tütarlasterähm teele 26. pean teadma, kas võin teatud juhtudel,
menceau
istungi lühida selgituskõnega,
mail ja jõudis 28. maiks Liepajasse, kus ta
andis sealseis haiglais viibivaile eesti haa näit. rahutingimuste puhul, millised dik milles ta ütleb: „Minu härrad esindajad
vatuile 5 etendust ning lennukoolis väljaõp teerib meile vaenlane, kui nad peaksid Saksamaalt! On saabunud arveteõien
pel viibivaile eesti sõjaväelastele 2 etendust. välja kujunema nii, et nad võimalda damise tund, teie ees on koos nii suur
Sealt siirdus rühm Riiga, kus la haiglais
viibivaile eesti haavatuile andis 5 etendust. vad rahvale vaevalt inimväärset eksis te kui ka väikeste võimude volinikud,
Edasi sõitis rühm ühte väiksemasse Läti teerimisvõimalust, keelduda andmast kes on ühinenud, et võidelda kõige
linnakesse, kus ta väljaõppel viibivale eesti oma allkirja".
hirmsama sõja vastu. Te olete meilt rahu
üksusele audis 2 etendust.
Rahvaesindajad võtsid ta tihgimused palunud, ja meie oleme nõus teile se
Ettekanded koosnesid lauludest, tantsu vastu ja 2. jaanuaril 1919 asus krahv da lubama".
dest, deklamatsioonidest, akordionisoolodest
ja muust. Seejuures teostati kõik ettekan Brockdorff-Rantzau oma ülesannete
Krahv Brockdorff-Rantzau vastas,
ded eesti rahvariides.
juurde.
ilma oma kohalt tõusmata: „Meie ei pe
Vastuvõtt oli igalpool südamlik ja Kõik
18. aprillil 1919 kutsutakse liitlaste ta end meie olukorra ulatuses. Meie
jal sooviti, et kodumaalased külastaksid
tunneme selle viha võimu, mis siin
võõrsil viibijaid võimalikult sagedamini.
Tallinna tütarlaste kavas ongi lähemal aja!
astus meile vastu. Meilt nõutakse, et
arvukalt väeosade ja haiglate külastamisi,
tunnistaksime end selle sõja ainusüüd
et pakkuda sõjameestele vaheldust mitme
lasteks; minu suus oleks selline tunnis
suguste ettekannete näol. Need külastuskäi
tus vale", ja edasi ütleb ta: „Külma
gud piirduvad lähemas tulevikus kodumaa
ulatuses, kuid edaspidi on kavatsus teha
kaalutlusega surmati sajad-tuhanded mit
külastuskäike eesti sõjameeste juure ka
tevõitlejad, kes hukkusid 11. novembrist
väljaspool kodumaa piire.
alates teostatud blokaadi tagajärjel. Mõ
telge sellele, kni te räägite süüst ja
Pahapillis ristiti adventiste
selle
lunastamist,"
Baimesel suvistepühal tormas Mustjala
vallas Pauapilli rannas suurem adventusu
Kohe 9. mail vastas krahv Brock
liste ristimine. Seekord ristiti ligi 40 usüva
dorff-Rantzau konstateeringuga, et ra
hetajat, kelledest, enamik olid naised. Risti*
hutingimuste otsustavate punktide juu
noist toimetati adventusu kombe kohaselt
meres. Kogn toimingut jälgis suur rahvahulk.
res on ära jäetud kokkulepitud õigla
se rahu baas, ja ütleb edasi: lepin
, Registreeriti 1500 ühingut
gute eelnõu sisaldab nõudmisi, milli
sed pole talutavad ühelegi rahvale."
ja liitu
Selle peale vastavad vaenlased, et liit
Nagu teada» alustati Sisedirektooriumi
poelt läinud aastal enamlaste poolt likvi
lasvõimud ei saa lubada mingit küsimuse
deeritud ühingute ja liitude uuestiregistree
arutlemist. 13. mail 1919 kritiseeritak
ri tuist.
se teisteski Saksa nootides teravalt ra
Selle töö tulemusena on nüüd umbes
hulepingu tingimusi. Kõik Saksa protes
1500 organisatsiooni alustanud uuesti tege
vust. Kõige enam on reorganiseeritud tule
tid lükatakse tagasi. 28. mail annab
tõrje ühinguid, millest Vaid üksikud ei ole
krahv Brockdorff-Rantzau üle memo
kasutanud õigust tegevuse jätkamiseks.
Peale vanade organisatsioonide taaselus Ka Riviera vallil seisab tähelepanelik val randumi Saksa vastuettepanekutega.
Seal üteldakse järgmist: „Wilsoni sõnatamise on registreeritud ka uusi.
vur. (PK.-Meis. Wb.)
Usu mind
Need kaks sõna käivad meie käes
päev päevalt ringi nagu peenraha. „Usu
mind, täna tuleb ilus ilm", ütleb see,
kes esimesena voodist üles tõusis ja
akna juurde läks. „Usu mind, et rau
tervis ei ole suurem asi. Luud-kondid
teevad valu. Kui õige jääks täna voo
di ja ei lähekski tööle ?" „Usu mind,
ma mitte ei luiska, kell oli eile õhtul
ainult pool üksteist, kui koju tulin. Ja
sina tänitasid, et oli vähemalt pool
üks". „Võid mind uskuda, et see oli
tema, kes mu peale ajas tühja labast
juttu. Seda ma ei unusta. Pean meeles.
Usu mind, et ainult tema võis niisugu
se asjaga hakkama saada".
Sedaviisi piilume neid kahte väi
kest sõna suust suhu, ja kõrvast kõrva
varajasest hommikust hilisõhtuni. Pisi
kesed lapsed kuulevad meie juttu ja
nemadki alustavad juba oma kõnet
kerge vaevaga sõnadega: usu mind.
Nagu algaks sedaviisi mõni muinasjutt
või mõni lihtne lastejutustus.
Kuulsin kord, kuidas kaks väikest
poissi Valgas oma arveid õiendasid.
See ei olnud mitte väga kaua tagasi.
„Usu mind,"ütles üks, „ väits katte
mul joba pühäpe õdangopoole ära läti
seltsi aida, ku ma sääl mängse". Teine
poiss ei tahtnud hästi uskuda seda
noakaotamise lugu ja vaidles kõvasti
vastu, et kuis tuu väits sul võise ka
duma minna. Noa kaotaja hakkas oma
seisukohta veelgi kindlamini kinnitama

Õhuruumi koljat, mis jälitab halastamatult iga sisselenna
nud vaenulist lennukit
Kohe pärast vaenlase lennukite sis
selendu teatab saksa raadio erilisel
teel, mille alles sõja kogemused ellu
kutsusid, valjuhääldajaga teatud vahe
aegade järel, kas on tegemist üksikute
häirelennukitega või pommitusüksuste
ga, mis vastavasse piirkonda sisse oq.
lennanud, mis suunas nad liiguvad ja
milliseid eesmärke nad võiksid ette
nähtavalt rünnata.
Kui Londoni teadetest kuuleme, et
Royal Air Force kaksteist või kaks
kümmend neli tuadi vahetpidamatult
Saksa riigi alasid ründas, siis tekitab
selline teade kergesti valekujutiusi. Neil
kordadel on olnud, nagu selgitab saksa
pildiajakirjas „Bignal" avaldatud "kirju
tis, ainult kitsamad maaribad vahete
vahel häireseisundis.
Eelhäire ja häire saadavad vaenlase
pommitajate üksust pärast sisselendu
80 km ulatuses. Eelhäire algab IQO km
enne vaenlase lennukeid, nende lähe
nemisel 50 km*ni järgneb tõeline häi
re. Eelhäire andmise ja häire"lõppsig
naali andmise kohtade vahekaugus on
seega 180 km, mis põhjustab 600-km
tunnikiiruse juures oma lennuteel igas
häirepiirkonnas umbes 20-minutise
häirekestuse sisse- ja äralennul.
Hõredalt asustatud piirkondades,
metsades ja kõnnumaal väheneb häire
piirkenna ulatus tunduvalt, laienedes

Õhuruumi koljat, kiirtes
õroßtik, milline paadab sügavale fthureumi
nähtamatuid magneetilisi kiiri, millised ta
bavad sisselendava vaenlase juba kaugel
enne eeswärgi saavniamist. ega eraldu tast
enam, Kõla sagedusega annab see Õhuruumi

koljat edasi vaenlase masinate suuna, kõr
guse ja lennutee. Selle magneetilise silma
ees ei leia terrorlendarid kaitset ka pimedal
ööl ega pilvekatte varjus. See on õhuohn
teadete tõeline peaaju.

Magneetilised kiirtesõrestikud annavad väärtuslikud tea
ted vahetult edasi valduspunktide keskusis asu tailt teadusta
jale, kellest igaüks moodustab isikliku plaaniruudu. Niipea
kui vaenlase lennukiteüksus saavutab teatava plaaniruudu,
lööb vastava punkti valgusseade põlema ja viskab vaenulennu
kiteüksuse asukoha hiiglaslikule plaaniruudu kettale. Tütarlas
te silmad ja kõrvad on äärmuseni valvel. Edasilennu) mõnda
teise plaapiruutu antakse teade otsekohe edasi Ohuolukorra
teatajale.
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de kohaselt peab raha tulema läbirääki
miste teel. Distaatrahu oleks antud
lubaause murdmine. ~16. juunil vasta
vad vaenlased vihase noodiga, milles
nad väidavad: „Sõda, mis algas 4. au
gustil 1914, OH ©lnud suurim roim inim
suse ja rahvaste vabaduse vastu, mil
list ©n eales alustanud üks tsiviliseeri
tud rahvas." 18. juunil 1919 lahkub
krahv Brockdorff-Rantzau Pariisist ja
tuiob Weimarisse kindlas veendumuses,
et rahuleping tuleb tagasi lükata. Ja
veel 20. juunil on riigivalitsus rahu

aga asulate ja tööstus
piirkondade timhrusee
vastavalt nende asustu
se tihedusele ja tähtsu
sele tunduvalt. Ideaal
sed abinõud eelhäireks
ja häireks võimaldavad
kiire abinõude tarvitu
seievõtu ja vähendavad
sisselemnauud vaenulte"
te lennukite pommide
mõju tunduvalt.
Rünnakul Berliinile
moodustatakse vaen
lase pommitajate sisse
ja äralennuteedel kiad
iad eelhäire- ja häire
tsoonid. Berliini enda
kohal on häirepiirkon
na ulatus ümmarguselt
250-krn läbimõõuuga.
Tundub üllatavana, et
hoolimata võrdlemisi
suurest maa-alast, mis
rünnakul Berliinile eo
häireseisukerras, moo
dustab see eelhäire
korral ainult 6%, tõe
lise häire puhul aga
ainult kuni 4% SuurSaksa ruumist.

tagasilükkamise suhtes kindlal otsusel<
kuna aga Rahvuskogu enamusparteid*
sotsiaaldemokraadid, tsentrum, demok
raadid,—ei annud valitsuse otsusele ©ma
nõ»s©lekut, astus valitsus tagasi. 2S.
juunil 1919 annab krahv BrockdorfP
Rantzau sisse oma lahkumispalve ja 22,
juunil 1919 otsustab Rahvuskogu eaa
mus 237 häälega 138 vastu rahulepia*
gu vastu võtta. Rahvaesinduse enaesu'
sel puudus julgus astuda välisministri
selja taha.

ja pani välja „auv sõna", et auga ka h*ulte. Sest aeg «» selline, et meie vale ja käsin teda oodata. Mul on ees jätusõnad: Usu mind olen sulle hea
dus läti seltsi aias. Seegi ei mõjunud. oma jutte algame sedakorda erilise rõ tõsine teekond. Panen surma ootama, poeg. See tõi troosti haigele südamele,
Uskmata mees jäi «ma arvamise juurde huga usu mind. Nii palju on jutte, luban talle juua kingitusi Niiluse süga
Praegune suur aeg viib lahku tuhan
ja ütles selge sõnaga, et väits ei ole mii rohkesti leidub, mida rääkida ja vusest ja torman su juurde. Usu mind..."
deid
ja miljoneid. Ka meie tunneme
kaotatud, vaid on viguri pärast ära tahad teistele edasi öelda. Palju on
Kas
usub'
kaunitar
teisel
kalda
äärel
lahkuminemise
raskeid ning siiski võim
peidetud. See oli liig ja tegi viha. Au meie kõnes unistusi, soove ilusaid,
said
hetki.
Üks
läheb, teine jääb. Kui
sellist
tormist
juttu?
Kes
sõda
teab?
sõna andja võttis käed appi ja kargas unelmaid, ka muinasjutte, mida ei saa
Võib
arvata,
et
usub,
sest
laul
on
mii
aga
leidub
poegi,
leidub sõpru, kes
oma sõbrale kallale. Võttis rinnust kin tõsiseks pidada. Ei tule siis põrmugi
veenev
ja
hõõguv,
et
sunnib
siiski
lahkudes
ütlevad,
olen
sulle hea, usu
ni, lükkas vastn maja vundamenti ja imestada, kui oma väljenduste kinnitu
mind, siis pole lõplikult katki midagi.
karjus „Sa sunnik, ma andse sulle seks lisame „usu mind, eile mulle rää mõrsja ootama oma peigaieesb
Meie lubadused ei ole valatud nii Kõik on vaid ajutine. Rahvas, kes oma
uma ausõna, ütle, pagan', mis sa viil kis üks hästiteadja inimene ja täna
tahad ?" Aken lükati lahti ja üks kõ ma kuulsin seda ka teiselt peolt, asi vägevatesse sõnadesse ja ei ole nii kodu ja kodumaa pärast on mures, ei
va hääl hüüdis: „Kae, kon ommava paistab olevat tõenäoline, võid uskuda tormised ja nii kuumad, nagu on kõrve saa istuda rahulikult ahjusuu ees j®
poigi, esi tillukese, ku konna, aga joba julgesti.* Kõik meie sõjateated, mida liiv ja lõnamaa päike. Kuid siiski kul õhtul visata ennast rahulikult sängi.
vannuva. Neil vaja mõni kotus veritses nopitakse suust suhu, vajavad kindlasti gevad ka meie sõprusevalangud ja Tuleb käia, liikuda, võidelda ja aidata
lüvva."
kinnitust ja usku, muidu nad vanane kinnitused tolle piirini, kus algavad ja naabrilgi kanda koormaid. Käsi surub
lõpevad laulusalmid sõnadega: usu kätt ja silm otsib silma, kui saabub
Poisid sellepeale ei jooksnud ära. vad mõne lühikese tunniga.
käsklus ärasõiduks. Ega ei tohi olla
Olgu kuidas on, aga need kaks sõ" mind. Seda tuleb juurde lisada, muidu nuttu ega pisaraid. See oli varematel
Lõid jalad harki ning kukkusid sele
tama „Usu minnu, usu mianu," vala na omavad ka palju suurema ja süga" jääb jutt nagu poolikuks. Puudub õige aegadel võimalik.
sid mõlemad kui ühest suust ja iga varna õiguse meie elus, kui neid ei ka lõpp.
mees pani oma õiguse välja. Kas neid sutata peenrahana. Neil võib olla kulla
Nüüd läheb kõik lihtsamalt. Aitab,
Esimese maailmasõja päevil saatsin
usuti või anti nahapeale, see jäi mulle hind.
ma Viljandi raudteejaamas sõdureid kui öeldakse: oled mulle armas, usu
saladuseks, aga nad nõudsid, et neid
Araablane laulab oma armsamale kodumaalt kaugele tundmatuile sõja mind. Vastus on teada usun. Kes ei
endid ja "ende õiget asja peaks võeta niisugust laulu, mida kannavad Niiluse radadele. Läbi vaguniakende jäeti saat ole võimas ja mehine jutt, kui meie'
ma tõsiselt ja neid tuleks arvata usal lained edasi: „Ma tulen oota mind jatega jumalaga. Jaamaesisele langes töös, kannatuses, valus ja võitluses üt
dusväärsete inimeste hulka. Sõimusõnu teiselpeel jege, seal kus algab pilliroog. palju pisaraid, seepärast et mehed läk leme ka ©ma kedumaale midagi selle"
olid nad loomulikult suurte inimeste Kui ei paista kuu, taevas on pilvedega sid veerale sõjateele. See kõik ei olnud sarnast. Näiteks, kujutame ette, et ko
sulist korjanud.
kaetud, silmad näe midagi, torm ulub südamele põrmugi lähedane. Võõras dumaa on üks elav kuju või isik ja
Vanad ees ja lapsed neile järele. ja pilliroog kahiseb, ära karda, ma tu maik oli igal sõnal mida rääkis umb meie kõnetame teda sedaviisi „Sa mu
See on igivana tõde. Eks meie sõnad len. Lükkan lootsiku kaldalt, ei küsi keelse ülemus. Sõda nii kauge ja ta esiisade maa, oled, mulle väga armas,
ole elavad seemneterad, mida meie vis termist ega sajust, tulen. Ka siis kui sihid aegluseta ning kaetud paksu tead usu mind." Ma arvan, et kõik eesti põl
kame laiali. Ei pane tähelegi, kuhu röövlid mind teel kinni peavad, kisun matuselooriga. Üks noormees ütles oma lud, metsad mäed, soed, järved ja ka
nad langevad. Igal juhul on laste kõr enda lahti, löön mõne neist maha ja emale: „Ema, ära nuta kedagi. Tulen meri vastavad oma keelemurdeil
usume, usume! y
vad, süda ja mõtted hea mustamulla jatkan teed. Haarab mind haigus ja ma tagasi ehk ei tule. Olen sulle alati
Jaan Lattik.
raaa, kus meie sõnad kasvavad ja kan palavik, hoiatab ema, et jäägu ma ko hea peeg, usu mind." „Usuua, ütles
navad mitmekordselt vilja. Nüüd eriti ju. Ütlen emale, et lähen ja tulen vars ema. Rong viis poja kaugele võõrsile.
püüavad ka meie noored iga sõna kin ti tagasi. Ilmub surm mu lähedusse ja Ta ei tulnud enam kunagi koju. Ema JÄRVA TEATAJA nr. 67
ni, mis libiseb üle vanemate inimeste tahab mind peatada. Tõukan ta kõr- kõrvus ja südames aga elasid jumalaga- Neljapäeval, 8. juunil 1944. a. Lkk. 2

Türi Piimaühistu pea
Toetused töötajaile
koosolek
Türi PUmatthißtu pidas pühapäeval oma Huvitusi ajutise töövõimetuse, hädajuhtude ja tõotaja surma puhul
korralise assta-peakoosoleku piimatalusse
Rahaliste hüvituste andmisel töötajaile mitte üle kuue kuu. Seda tähtaega võib eri
ruumes 26 liikme osavõtul. Koosolekut ju
hatas A. Teder. Peakoosolek kinnitas 1943. a. töötasu maksmise ajutisel katkemisel, eri jublutueil pikendada.
Erilisi eeldusi haiguskindlustuse hüvjtus
aruanded, Mriseisuga tasakaalus 31. dets. kordade puhul ja surmajuhtudel on meil te saamiseks
ei ole, peale kindlustuskohus
137,283 rmk. ja knlude-tulude arve 65.485 nüüd välja kujunenud lõplik lünkadeta süs likul töökohal töötamise.
rmk,
kusjuures
ülejääk
345,72
rmk.
jaotati
teem.
_
.
,
Haigustoetust Eesti Kutsekogudelt anNoorte praegusi päeVaülesandeid
Ajutise töövõimetuse puhul,
juhatuse ettepanekul järgmiselt: 20% taga
takse sellekohase avalduse esitamisel
varakapitali juure, 160,72 rmk. ehituskapi mis on tingitud haigusest, tööõnnetusest Eesti Kutsekogude kohaliku esinduse kaudu.
või rasednsest-sünnitusest,
Maa ootab neilt abi «umbrohutõrjel ja ravimtaimede korjamisel
taliks ja 115 rmk. korporatsiooni maksuks.
annavad töötajaile rahalisi hüvitusi Ees Toetuse suurus ja kestus oleneb kutsekogu
1944. a. eelarve, kulud tulud 70.212 rmk.,
de liikmeks olemise ajast ja perekonna
ti kindralkomissaripilrkonna haiguskind suurusest.
Maale siirdunud noortel on alanud see, kui kohe pärast tõlk ja väljakitku võeti vastu esitatud kujul, loodetava piima
lustasasutup, Eesti Kutsekogud ja käitirohked tööpäevad. Eriti asetab maa mist juur katta tihedasti vastu maad hulgaga 1944. a. 2.500 000 kg. Üksmeelselt
Haigusioetuse määrad kõiguvad 10 ja 25
sed.
heaks ka juhatuse ©sildus liikmete
neile sel suvel kaks suuremat ülesannet: asetatud paekividega. Massilise tõlkja kiideti
Raudteelased saavad baiguskindlnstusasutu protsendi vahel brutotöötasust.
osamaksude täiendamiseks.
Haigustoetuse maksimaalne pikkus kõi
umbrohutõrje ja ravimtaimede kogemine. esinemise rajoonides annab kohane maa
Pikemaid mõttevahetusi tekitas koore ae asemel hüvitusi Idaalade raudtee käitis
gub 7—16 nädalani, olenevalt õiendatud
MaaviJjakuse säilitamise seisukohast harimine ja külvikord häid tulemusi.
jaamade koore- ja piimaveo korraldamise haigekassa poolt.
Hüvituste andmisel on eelduseks, et pal kuuliikmemafcsude arvust.
moodustab olulise tähtsuse «umbrohutõr
Häid tagajärgi annab tõlkjatõrje kesal, küsimus, mille kohta võeti elavalt sõna.
Haigustoetust ei anta seni, kuni kutse
gamaksmine
on katkestatud.
Lõpuks
võeti
vastu
otsus,
mille
kohaselt
je. Kuna maakasutajalt aga' rohke töö sest kesa harimisel kurnatakse taim
Haiguse tagajärjel ajutiselt töövõimetuks kogu liige töövahekorra alusel saab palka
kooreja
piwmavedu
Käru
ja
Kärevere
koo
koormatuse tõttu praegusel ajal pole tugevasti vät|a.
rejaamadest raudteejaama sünniks piimatoo tunnistatule maksetakse rahalisi hüvitusi või muid tasusid edasi, kui toetase taotleja
umbrohu levikule võimalik 'õigeaegselt
Suvevaheajal viibivad noored ei tohi jate enda acvel.
haiguskindlustuse korras ambulatoorsel ra sissetulek töövõimetuse ajal kõigist teistest
on üle 90% normaaltöötasust ja lõ
Juhatusest väljalangenud liikmed A. Piis vil viibijaile 50% keskmisest päevatasust, allikaist
piiri panna, rakendatakse tänavu era ka unustada, et
statsionaarsel ravil 'neile, kelle ülalpidamisel puks veel seaduslikul tähtajata vallandami
kopp
ja
A.
'Hansen
ning
nõukogust
välja
juuei
oe
iparim
ravimtaimede
kogumise
kordselt noori võitlusse umbrohtudega.
kuu.
langenud liikmed A. Rodendau, K. Vasara •on omaksed, 25'% ja ilma omasteta 12,5% sel. Kui kutsekogu liikme sissetulek töövõi
Kevadise Mlvihooaja lõppedes on
ja A. Vilipõld valiti tagasi. Jubatusliikme keskmisest päevatasust.
soodsaim aeg asuda umbrohutõrje teos Nüüd., mil loodus õitstib, on -sobiv 'kogu asemikeks valiti Arnold Muru Za Aug. Pa
Kahel esimesel juhel maksetakse raha metuse ajal on 80 —90%
antakse talle 50% lubatud toetusmää
tamisele. Võitlus ohakate v umbrohtudel da igasuguste taimede, lillede ja puude, velts ning nõukogu liikmete asemikeks välja nädalavÜßi, viimasel võib raha korra siis
rast.
oksi.
ga
pärast
tervenemist
välja
võtta.
M.
Eilart,
H.
Lfiüne
ja
K.
Lott.
Rev.-kemis
vastu annab tulemusi aga ainult siis,
Käitiste poolt antavat toetust nir
Maksmine toimub alates neljandast töö
Praegu «on kodumaal kasvavaist ravi oi-i joni va Mi A. Teder, A. Tesloa, V.
kni seda teostatakse järjekindlalt ja ula
O. Vaarisa ja A.'Reemäe. Koosolek kestis võimetuse päevast ja maksetakse kõigi ka metatakse lisatoetuseks. Lisatoetust saab
taimedest
õige
aeg
tmaikellukeste
korja-;
tuslikult Selleks ongi kehtestatud mää-'
lendripäevade eest kuni tervenemiseni, kuid töötaja, kui ta mitte oma süü tõttu tekkinud
vähe üle tunni.
haiguse tagajärjel on takistatud töötamast
rus kraavide, põllupeenarde ja aiaäärtel m»lseks. Maikelluke sisaldab irohkestii
ja juhul kui ta on töötanud vähimalt kuus
gMkosiidi
ja
on
eedtottu,
vastavalt
üm-'
i puhastamiseks umbrohtudest ;
kuud käitises.
Juuni lõpul näevad paidelased
bertöötatult,
eriti
'Manatud
stidamehai
Lisatoetust maksetakse alates neljandast
Umbrohtude leviku vältimiseks ja
gsaste ravimiseks. ,
töövõimetuse
päevast nelja nädala jooksal.
: piiramiseks tuleb «vastava määruse koha-'
„Münchhausenit"
Lieatoetua ei või ületada vallaliste juores
selt kõik umbrohi eelnimetatud kasuta-: M jKõige rohkem -sisaldab maikelluke
80%, abieluliste juures 90% netotöötasn ja
iPilk Paide kino järgnevasse liuastuskavasse
mata maadel suve jooksul kaks korda tervendavaid aineid toores Olekus, nais
65% brutotöötasu vahest. Siinjuures loetakse
tõttu
teda
on
socvitav
apteeki
viia
kohe
> ära niita.
sid Tiroolist" ning sellele järgnevalt välja abielulistega võrdseks lesed, lahutatud ja
Suve
saabumisel
on
peagu
juba
tavaks
Esimene «IHmine 'tuleb teostada 20.Juu pärast korjamist. Aga ka hoolikalt kui kujunenud, et kioode suvine programm mit maal suure menu osaliseks ssanuÄ füaa vallalised, kai neil on oma majapidamine
vatatud droog sisaldab .küllaldaselt väär meti erineb sügis- ja talvehooejast. Kui meil „Palju <iärmi Nixi ümber"., milles peaosas või lapsi, kellele nad elatist annavad. Oma
niks, teine M. juudist 20. augustini.
tavaliselt sügis-, ja talvehooajal kinodes linas esineb publiku lemmik deany Juga. j£e,lpjol majapidamise all mõistetakse iseseisva kor
Umbrohtudest on meil ohtlikumaks tuslikke toitaineid.
tuleb linastusele GontiFientäl-fil teri majandamist.
j» tülikamaks lõlkjas, mis on levinud!
Praegu on õige aeg cka teelehtede tuvad läök- ja tippfüraid, sisaldab -suvine nimetfftule
mi esituses film „Tenaa esimene kohtumine",
või raviasutuses ravimise puhnl,
programm
peamiselt
uute
lavastustena
väik
i rohkesti Põhja-Sestis. ,
kogumissks, millest valmistatakse ravi semaid uudisfilme ning endiste tipp milles peaosad on usaldatud Danielle Dar kuiHaiglas
see pole määratud haigestumise vaatle
Tõlkjat tuld» hävitada korduva lõika-; meid verejooksu sulgemiseks ja paiste filmide kordumisi. Eelöeldu mõis rieux'He ning L. JordanMle. Edasi vSirnal miseks ja kindlakstegemiseks, niisamati töö
. miss ja väijakitkumise teel. Seemne) chuste vastu. Aga ka joogiks 011 ?teelehte tagi «haarab peamiselt meie esietendus dub meil valgel linal naba Wien-Fiknil tos tajate suhtes, kel pole õigust haiguskind
kinosid, kuid enamvähem 00. see .osaliselt dangttst filmi „Hiline armastas" Pauio Wes lustuse korras maksetavale haigus- vii ma
järele valmimise hädaohu vältimiseks edest valmistatud tee sot%.
jusrahale,; tõuseb toetus. Lisatoetust viib
kehtiv ka provintsikinode sufctes, kuigi siin seley ja Attiia Hörbigeriga pea®sa«les„
tuleb tõlkjad kõrvaldada juba enne tilk-1
Ravimtaimede kogumisel tuleh aga esineb
xnõaingaM olukordi, kus näiteks tipp tatule järgneb Ufa suurfilm -„MÄachh&'asen", igs.l kalendriaastal määrata ainult üks kord*.
. ja õitsemist või õitsemise ajal.
noortel jälgida eriti hoolega antud filmid «aabuvad just keset päikesepaistelist milline linastub Paid« kinos 23.—27. juunini.
Haigusjuhtudel tuleb töötajail oma töö
võimetusest teatada käitise juhatajale
Põhja-Eestis, kus põllul leidub roh juhiseid.
ja,parimat suvemeeieolo. Viimatinimetatud jjMüü bhauseni" lood <an meile, tuatei juba
asjaolu on selles mõttes kehtiv ka Paide ki ajast, mil liikusime ringi alles ääretute
või selle volinikule kolme päeva jooksul,
. kesti paekilde .annab parimaid tagajärgi
nos eeteleval suvehooajal lavastatavate fil „jöoglastena". Sellest tingituna pakub vastasel korral maksetakse haigusraha ar
mide e.ehtes.l meile äsja Paide kiu® MiiJKbkauseni seikluste ;jä!giimine kinolinalt vates baigusteate saabumise päevast.
juhtivaist ringkonnist teatati, äkujunefc. Paide, meile seda suuremat nauüingist iLtasa pS
Töf õnnetuse puhul saavad töötajad
Türi Piimaühistu tegevus möödunud
samuti ita naaberlinna Tjiri, kino suveprog neva huviga jälgime linalt, kuid&s p?stisarve töövõimetuse ajal hüvitusi samadelt asutus
ramm mitmeti huvitavaks Esing mitmekesi helid sulavad, kuidas kostüümid ridekapis telt ja samade normide järgi nagu haigu
aastal
seks, kusjuures kinopublikut ootavad nii äkki hakkavad haukama Ja lühevad hulluks, se pchul, järgmiste eranditega.
mõned kr >üllatused. Asudes käesoleva knn kuidas Münehhaueen need re volvrilaskudega
haiguskindlustuse korras maksetakse häi
Kefikmeiereihcone ehitati «messta ©les
thnastust-s juurde, väärib erilist allakriipsu „likvfoJeerib" jne. Oha huvi tavamake mua ritust esimesest töövõimetuse päevast,
.Vaatamata sõjasiudest tingitud .raskus tähti omandas Särevere valla .Alliku asun tamist asjaolu, et muude kõrgeväärtuslike tub sündmustik, mil parun Mümhhausen
kutsekogude toetust antakse igal juhul,
tele. jdueööiade alal ja karja arvulisele vii duse „Ürgta" talu 82-a. vanune peremees S ilmide kõrval võimaldub Paide ja -Türi ki kahurtkunlil asub teele tür kiaste poole |a kui töötaja on kutsekogade liige. 12 kuu
; henemisele, oa Türi piimaühistu . piirkonnas Jaan firma 112 tähte. Järgmisena on roh copubliknii näha fca Ufa filrrriühiögoj 25-a. sealt.pääsnuna siirdub eda si ku&le. Kõiki išiknxsmabsude õiendamine pole vajalik;
„ „Mttachhausen% -millise esili neid efiiklusi teeb Mtoch7 kau-seniaa kaasa
suudetud ära hoida suureta langus > piima kem euhkrutähti saanud sama valla
käitiste poolt hüvituse andmisel pole va
nastus tolmus Tallinnas möõdfuaud aasta au- meie kinopubliku lemmik Haas-Ailbers, kel jalik kuuekuine käitisesse kuuluvas. Kui
toodangu alal. Siiski on .eelmise aastaga talu pidaja V. Salu 94 tähte.
lele väärikalt sekundeerivad vSluv Ilse töövõimetus väitab üle kolme nädala, mak
võrreldes olnud langus 10%. .Arvuliselt too
Pealeselle on paremini piimanormi läit Mstikuu keskpaiga.
di .Türi keskmeiereisse ja koorejaamadesse nud talupidajaile välja j ägatud 3400 ,pree-:
-Juunikuu linastustest näeme järgmise Werner, Brigitte Hornar, Fecrdiaasd Mariao, setakse toetust alates esimesest töövõime
Leo -Slesak j t. Käesoleva kus viimase fil tuse päevast, maksimaalselt kuus nädalat.
piima kokku aasta jooksul 2.563.885 kg miapuobti, mille osaliseks on saanud »6'20
r-eas Soh&citer", millises peaosaSfstena esine mina tuleb ekraanile sisuk BS tjslEg huvitav Tööõnnetuse lisatoetus ei võta õigust harili
eelmise aasta 3. 1.74. M>s kg vastu. Sellest piimatoojat.
hulgast toodi üksi Türi kesk meiereisse
Piirkondade järele on eeskuiolikumalt vad .Heinsäih' George, Theodor Loos ja' Olga „Nii meeldid Sa mulle".
kule haigustoetusele samal aasta. Haldus
. 831.458 kg. Seitsmest koorejaamast seisak piimanorme täitnud Vändra valla «Rae koo TkühecbotK». Kohe «õllele järgne ii: film.Rooasutuste teenistujaile toimub lisatoetuse
m-ak&eiine eri korras.
esikohal kokkutoodud .piimahulkalt PCikva— rejaama piiruatoojad, kes oma kohustusliku
. 330.664 kg, edasi Kärevere 318.228 kg, normi on tunduvalt ületanud - 122,4%.
Rasedus-sünnitase puhul makse
alalhoida.
. Rae 237.055 kg, teised vähem. Keskmine Edukamalt on normid täitnud Särevere valla
: takse caistöötajaiie rasedus-sünnituspuhkuse
' ajal (>vüh nädalat enne ja neli nädalat pärast
. rasvaprotsent on olnud 3,28. Aasta vditoo talupidajad - ÄBF% ja Türi linn - 924% •
. dang tõuäds 93.237 kg-le. Või müügist on Tahapoole jäävad Väätsa valla Pliometsa
sünnitust) 50% keskmisest töötasust. Kui
saadud keskmiselt L.97 rmk. kilogrammilt, koorejaama piimaioojad., kee on täitnud
ÕHUKAITSE KÜSIMUSI
. rasedus-sünnituspuhkusel olija sel ajal vii
i kusjuures''ihe kilo täiapiima eest on makse normist 50,5% ja Käru koorejaama piirkond
bib haiglas või sünnitusasutuses, siis mak
44,6%. Üldaorm on täidetud 81,4%.
tud piimatoejaile 8,21 penni. .Aasta lõpuks
setakse talle seal viibimise ajal tnajus- või
> taskuraha. Pealeselle maksetakse veel 10 ratk.
. oti ühistul liikmeid 726, osakapitaliga
Möödunud aasta juuoist alates laiendati?
üleskorjamist
kohalike
*elanitke
.j&ti..a
kooli
,8.127,60 rmk.
TPri piimaühistu tegevust juustsvalmistami-,
Fosior-siiütevahendite kati
j ja imiku toitmiseks 22,Z0
laste kaa&aaih
Türi piimaühistu piirkonda kuuluvaati!W>69 se, osakonnaga keskmeierei ja kolme koore-;
j
rmk.
Kui sünnitajal puudub eeldus rasedus
Tähtis <on see, et nii lapsed kui täiskas | sünnituspuhkuse
kohustuslikust piimatoejasi on oma pijiaa jaama juure, lisaks sellele asuti tänavu juus
saamiseks, siis sünnituse
jutukstef«mine
vanud
stiüteplaadikest
teadmatusest.js-,
nudis
normi ületanud 357 talupidajat, kuna tu valmistama veel neljandas te® ore jaamas.l
tõttu töövõimetuna oldud aja eest antakse
hiaaußt
üles
ei
korjaks,
nendele
ei
män
. 80—100% normist on täitnud 113 piimatoo Mfßdunud aasta juustutoodang on olnud .Öhukaitseliilu juiiat. kt. EL XimbKa
samal alusel kui haigase puhul.
gi neid Sasku ei pistaks või tijjpa ei hüvitusi
jat. Vähem, 80% normist on täitnud 465 26.54'š kg.
Eesti Xutsekogude poolt antakse rasedus
Fosfarsüütevahendeiat pälvivad senistel tooks, kus aud süttides rc Itrajesuguat kahju
ja täitmisele mitteasuuuid oli 235 ,piimatõu* i Kõigist raskustest hoolimata toestus möö
ajal haigustoetust, samal
k«gemus£el kõige enaisa lähelep&eu süüte võivad eünaitada. Tähele panna ka seda, et sünnituspuhkuse
jat, peamiselt,, Ahe lehma pidajad.
alusel töövõimetusega haiguse puhul.
dunud aastal purustatud keskmeiereihoöiie plaadikesad
ja
kleepu
va
fosforsüi&te&sgqga
süüteplaadikšasi
viijavõi
heinaköenmatega
uueatü.
ülesehitamine.
Uus
kahekordne
tellis*
. .Ulenormi pdimateojaile on aastas välja
Käitise poolt maksetakse sünnitajale ta
märkamatult küünidesse ei vestaks, kus puhkusel
jagatud 4200 eph^rutähte, mis võimaldas; kivihaone on juba katuse all ja selle lõp täidetud süütep-ammid reqp. -anumad. Üldi nad
olemise ajal haiguskindlustuse
kuivades
süttivad
ja
ke:ijutule
tekitavad.
selt
on
žcefori
juures
väline
efekt
alati!
2100 kg suhkra ostu. Kõige rohkem suhkru-! likuks-valmisehitamiseks käib töö edasi.
korras
makeetava
rasedus sünnitnsra ha jft
SiiEiteplaadikesed
tulevsd
üles
kerjata
suurem kui tõelise mõju ju tegelik abt, kui'
neto töötasu vahe.
pole just &3gem?Bt eriti kergestisüttivu ja konksu, näpitsate, tangide >või keppida abil
Juhul, kui sünnitaja saab haiguskindlus
tuleohtliku iümbrusegß. KiüÜaidane valvsus,
kälega puudutamast!) ja asetada tuse
korras rahalisi hüvitusi, siis kutseko
Külvitööd lõpule viidud
kiire ja südi pealehakkamine ning tarvilik veega täidetud anumasse. Segatud ehk te gude
haigustoetust ei makseta kuna hai
oskas fosfori kabjfctukstegereiÄel on
jslaadikesed lasta valve all tuleohutus kohas guskiadlustuse
ja käitise hüvitused ületa
tl ta «sdukaka kahjutuks tegemise pandiks.
Talu majapidamistes seisukord, Mdiselt rahuldav
tiiesti ära põleda või matta .sügavale (vähe
malt 1 m) maasse.

Kevadtöödega tutvumise ja maakon
dades asuva põllusaajandusliku nõuand
ja person&ali instrueerimise otstarbel
korraldasid Põllumajanduse Keskvalit
suse juhtkrad jõud ringsõidu Eesti
mandril.
Saadud muljeist nähtub, et kevad
tööd ©n üle Eesti arenenud jõudsasti.
Külvitööd on lõppjärgus Põhja-Eestis,
täielikult lõpetatud Saaremaal ja teos
tamisel JLõu«a-Eestis, kus raskemapin
nalised savimaad on takistanud tööde
arengut
Pikaline ja jahe kevad osa pidurda
nud taimekasvu, mistõttu kaejad ei ole
saanud kõikjal vesi välja minna. Lau
tamisperioodi pikendamise tõttu esineb
toidupuudust Eriti on tunduv vajadus
toorteidu järele. Põllupidajad, kes seni
ei ole osutanud küllaldaselt tähelepa
nu silo valmistamisele peaksid selle
vajadust rohkem hindama hakkama.
Paljudes kohtades esineb ka ioomskon
dinõrkust ja üldist jõuetust.
Kui rohukasv on praegu aüa kesk
mise, siis selle vastu on rahuldajas
seisukorras orased. Nende pikkus ula
tub kohati põlvini ja on küllaltki tihe.
Talvekahjustusi esineb vaid kohati. Kyi
rukki tolmumine soodsasti edeneb võib
loota korralikku rukkisaak!.
Tänavused külvitööd arenevad eraI kord seis oludes. Kui nad siiski rahul
\ davalt toime tulevad, tuleb see panna
. meie talupidajate erakordse püüdlikkuse
j ja töökuse arvele. Peagu kõikjal on
1 saadud üle seemne vähesusest, nii et
i, sellest asjaolust tingitult ei tohiks küll
! ühtki kõlblikku maad seemendamata
l jääda. Kartuliseemnele on annud head
| lisandust Saksamaalt saadud seeme,
j Kohati tuntakse veel praegu vajadust

ristikuseemne järele, mille saak ns&illu
ikaidus.
fMaale evakueerunud linlased on
püüdnud Ma võimalusekohaseli põtžu
mehesle abiks. Eeskätt vajab aga maa
tööjeude heinaajal ja koristamistöödeL
Külvitöödele ei saadud linlasi just pal
ju rakendada tööoskamatuse ja vilu
matuse tõttu. Maanaine on rakendunud
tänavu enam kui kunagi varem mehe
asemele. Kuigi mitmel pool on tulnud
kehata suuri raskusi, näiteks kevad
tööde teostamisel vilumatute hobustega.

Siiiitepriaad&teste kah jutuka
(Järgneb)
tega mine
Eesti lisalurniir Pärnus
Massilisel sülahertmiHel sakivad süüte
plaadikesed kõikjale, metsa ;a'Ja, heina- jal
Esindatud 15 malek*?skust
karjamaale roht sisse või põõsastesse, vilja
põldudele, õuedesse, aedadesse, tänavaile,
Pühapäeval algas Pärnus Haridusdirektoo
hoonetele jne. kuivades nad süttivad ja, riumi maleaektsioni korraldusel turniir pari
olenejalt ümbnüskAKsa tuleohilikkusest, matele proviütsiasaletajatele, mil-esi võtab
võivad kahjutult ckra põleda või tekitada osa 24 maletajat. Võistlused avas Haridus
tulepesi, Tähtis on kohalike elanike valvsus,, direktosriumi malejuht A. Veldennaa, kes
et tekkinud tulepeti õigeaegselt avastada ja tervitas võistlejaid Eesti Uime!. Et
kustutada käepäraste vahenditega (veega, j hõlbustada võistluste tekstilist läbiviim ist, ja
liivaga, maiiaga, kiistwfcisluuaga) veel siis, gati võistlejad loosi abii kahte võrdse tuge
kui nad on väiksed. jErijahtumeil võfib tulia vusega gruppi. Mõlema grupi võitjad pääse
vajadus sisse seada isegi tuleva lv e ja vad edasi jaanipäeval Viljandis algavatele
organiseerida iSüüteplaa-dikeste otsimisi ning Eesti esivõistlustele.

Paidelased oma kodulinlaste muusika
lise ja lavalise loominguga Järva-Jaani

vad 90% norniaaltöötasut.

Eriolukorras tekkinud hädajnhtndef an
takse Eesti Katsekogude poolt oma liik
meile rahalist hädajuhutoetust.

Hädajuhuks oe pikaldase haiguse, rase
duse, tööõnnetuse jne. tagajärjel tekkinud
raske majanduslik elukord. Toetuse saamise

eelduseks on, et vähimalt 12 kun liikme
maksud oleksid õiendatud (v. a. tööõnnetud).

Hädajuhutoetuse suurus ei ole normitudTsetust ei makseta, kui kuteekoga liikmel
on .aeldnsi mõne teiseliigilise toetuse taot
lemiseks, välja arvatud tööõnnetud.

Töötaja sarma juhtumi puhul
antakse järelejäänuile vöi matuste korral
dajaile haiguskindlustuse korras nn. surira
ha ja Eesti Kutsekogusielt suritoetust.
Esimese alammäär on 30 rmk. ja teise

20 rmk. V
I grupis võistlevad: 1. Viin (Pärnu), .2.
Kullamaa (Tallinn), 3. Raap (Pärnu), 4. Vict
Kõik ajutise töövõimetuse, eriolukordade
(Haapsalu), 5. Eller (Tarvastu), 6. Kask (Pär ja surmajuhtumi puhul maksetavad rahali
nu), 7. Vihmaa (Mustla), ?. Timma (Tartu), sed hüvitused ei kuulu palgatulamaksu, kut
9. Kuskov (Kiviõli), 10. Nurme (Pärnu), 11. sekogu liikmemaksu ega sotsiaalkindlustuse
osamaksu alla.
Mägi (Valga), 12. Kaldmaa (Keila).
II grupis võistlevad: 1. Nigol (Tartust), 2.
Maripuu (Kuressaare), 3. Raudsepp (Pärnu),

Pühapäeval toimub sealses seltsimajas kaks ainulaadset etendust
Teatavasti valmistas lava- ja heli line 1 vaat. näidend .Reetur* jne. Kogu) 4, Jerlet (Haapsalu), 5. Hüdebrand (Rakvere),
kunstiühing ,»Voox" koos EK Paide esindu õhtut täitev kava oo valitud meeleoluline ö. Teoste (Pärnu), 7. Hindie (Pärnu), 8. Lai
„Järva Teataja"
sega mõni aeg tagasi ette paideiaste muusi ja võimalikult kergesisuline, kuid seejuures neste (Tartu), 9. Mägi (Kiviõli), 10. Kuningas
kalise, sõnalise ja lavalise omaloomingu kunstiline. Kogu ettekanne ta üksikosades (Paide), 11. Hiiva (Viljandi), 12. Heuer (Elva).
tellijaile
õhtu, millisega on antud seni kaks etendust ei ole pääsenud varem avalikkuse ette, väl
Esimeses voorus saavutati järgmisi tule
Paides ja üks Türil, kusjuures kõik õhtud jaarvatud ülalnimetatud etendused.
musi:
Vastavate uute korralduste põh
leidsid rohkearvulise publiku erakordset
jal ei täida postkontorid nüüdsest
1. grupis: Viin võitis Kaldmaa, Kullamaa
Türi uudiseid
sooja vastuvõttu. Nüüd on omaloomingualates enam „Järva Teataja" tellimi
Mägi,
Nurme
Raapi,
Kuskov
Vindi,
Timma
Õhtu kava täiendatud veel kahe kuni kolme
Elleri.
si üheks, kaheks ega kolmeks kuuks,
Nädalaga kolm teatrit
meeleoluka maaolulise lauiu välja võttega
2. grupis: Nigol võitis Heueri, Hüva Maripuu,
vaid ainult 6 kuu ja aasta peale. Sa
J. Kaup-V. Juhandi viisirikkast laulumän
Nädala vahetus möödus Türil välisteatrite Hildebrand Laineste ja Kuningas viigistas
ma korralduse alusel ei täideta ka
gust lapsed" ning uue jutustusega külaskäiguetenduste tühe all. Nädala kestel Raudsepaga. Ülejäänud partiid katkestati. —s
neid tellimisi, mis on autud postiasu
J. Kaupilt, mis asendab seni ettekantud no esines tervelt kolm teatrit. 2. ja 3. juunil esines Turniir lõpeb 11. skp.
tuste kauuu lühema kui 6-k ui s e
veletti „Tuisk üle südamete". Selliselt ri Väiketeater A. Kitzbergi suurt poolehoidu võit
kestusega alates 1. juulist. Pos
kastatud omaloomingu-õhtu kavaga siirdu nud rahvatükiga ~Rätsep Õhk ja tema õnne
tiasutused paluvad meid teha tellijai
takse eeloleval pühapäeval, 11. skp. Järva- loos" , millele oli Ed. Oja loonud rahvapära
le teatavaks, et kõik need isikud,
Jaani, kus kohaliku publiku soovil antakse selt värvika muusika. Mõlemad külalisetendu tulid H. Vaagi nukulagu .Võlude riigis* ja
kes tellinud „Järva Teataja" posti
Lo
Tui
.Haldjas
Kastetilk*.
Needki
noortele
sealses tuletõrje seltsimajas kaks etendust, sed möödusid viimse võimaluseni väljamüüdud
asutuste kaudu 1. juulist alates vä
algusega kell 14 ja 17.30.
hemaks kui 6 kuuks, teeksid täien
saali ees publiku soojal kaasaelamisel. Kõigiti pühendatud etendused panid noori kui ka
täiskasvanuid kaasa elama ja said rohke pub
Pääsmed ou saadetud juba eelmüügile õnnestunud ettekanded tänuvüäristati rohkete liku
dava telllraisraha sissemaksu en e
elava tähelepanu osaliseks.
Järva-Jaani ühispanka, kusjuures palutakse iilleannetustega näitlejaile kui ka muusikajuht
25. juunit, missuguseks ajaks pos
tiasutised lõpetavad käesoleva aasta
eriti ümbruskonna asjahuvilisi lunastada Linda Saul'iJe.
Sõjateeneteriste
omakaitselastele
need varakalt eelmüügilt.
„Järva Teataja" tellimiste võtmise.
5. ja 6. juunil etendati Endla teatri poolt
„.Järva Teataja" talitus
Neil päevil toimus omakaitse staabis sõja
Omaloomingu-öhtu kavas on pikemaid laulumäng ..Sõduriarmastus", mis samuti heas
muusikalisi ettekandeid triolt ja klaverilt, esituses pakutuna leidis publikult parimat vas teeneteristide üleandmine kuuele Türi oma
laulnettekaudeid pr. E. Liblika ja hr. R. Hool tuvõttu ja hinnangut. Siingi leidsid lilled tee kaitse liikmele. 2. klassi söjateeneteristi mõõ
kadega said n.-seersandid M. Rüüt, E. Koppa,
ina esitüsee, deklamatsioone osalt autorite lavale.
7. ja 8. juunil andis Eesti Draamateatri J. Sammal, A. Viks, O. Roo ja V. Taru. Tee JARVA TEATAJA nr. 67
ettekandel, maaeluline jutustus ja romaani
katkend, käimasoleva vabadusvõitluse aine- I nukuteater 2 päevaga 4 etendust. Mängimisele neteristid andis üle pataljoni ülem ltn. J. Liivoja. Neljapäeval, 8. juunil 1944. a. Lhk. 3

Eesti vanettaid kunstnikke

AMETLIKUD TEATED
Üleskutse võlausaldajaile
Käsitleb: nõudmisi ümberasuftute vastu
Okupeeritud Idaalade Riigiministri poolt
5. 02. 1944 antud määruse aluse! võlavahe
kordade korraldamiseks E sti, Läti ja Leedu
kiudralkomissari-piirkomdades elavate isiku
tega (Verordnungsblatt des Reichministers
kiir die Besetzten Ostgebiets - 12. 02. 44.
nr. 1) ja idaala Riigikomissari 12.04.1944.a.
juhtnööride põhjal võlakorraldusasutuste te
gevuse suhtes Idaalal (Anotlicher Anzeiger
des Reiehkomissars kiir das Ostland
15. 04. 1944 nr. 6) kutsutakse käesolevaga
üles kõiki Eesti, Läti ja Leedu Kindralkomis
saripiirkondades elavaid isikuid, kellel on
mingisuguseid nödmiei Eesti kindralkomissa

Natüürmortide autor Alfred Hirv
Kuni käesoleva ajani puudusid meil sel
le andeka kunstniku loomingulise tegevuse
kohta lähemad andmed. Põhjuse selleks an
dis kunstniku tegevus väljaspool kodumaa
piire, samuti asjaolu, et Hirv suri võrdlemi
si noorena jada aastaid tagasi.
Kodumaal en Hirv töödega esinenud al
gul Tartus nelja maaliteonega (1897). Aasta
kümneid hiljem kunstiühing .Pallase" peelt
korraldatud Ulemanni erakogu näitusel Tar
tus (1920) olid mõned sellesse kogusse kuu
luvad H-e tööd välja pandad, kuid need
materjalid esinesid juba pärast kunstniku

H-e võimeid nakatanud J. Kleveri maastik,
mida viimane käsitles meisterlikult, vaid
natüürmort. Ka selleilmelist ainestikku maa
lis J. Klever väljapaistva oskusega, mistõttu
H-le viis kasulikuks osutuda tema õpetaja
maitse ja tehniline vilumus. H-l nähtavasti
avaneb võimalus välismaal edasiõppimise
jätkamiseks toetust saada ja 1898.—1899. a.

töötab ta Rooma kunstiakadeemias. Jatkab
õppimist Münchenis Ažbe kunstikoolis, kus
sel ajal töötas samuti Kr. Raud. Kas õppe
matk kandus Münchenist otse Pariisi ja sealt

Hispaaniasse või toimus see vaheaja järele,
ei ole selgunud, knid on teada, et H. on
surma.
Hirvfe tööd sattusid Eestisse Vabadussõja Pariisis ja Hispaanias viibinud. Ühes sellega
lõppedes optantide kandu, peamiselt eelmai langeb ära väide, naga oleks H. oma tead
nitud Ulemanni kaudu, kelle kogust H-e misi maali alal omandanud vaid iseõppimi

ri piirkonnast 1939—1941. a. Saksamaale üm

maalid valgusid erakätesse, mõned maaliteo se teel. Hirve arenenud kunstimeelt tõendab

Kr. Raud, kes kord Münchenis H-e külasta
des on kuulnud teda andumusega viiulit
mängimas. Nagu hiljem selgunud, olevat
H-l väljapaistvad anded olnud muusika aial.
, 1897. a. alates kuni oma surmani, 1918.
a. on Hirv reeglipäraselt esinenud Peterbu
ri Kunstnikkude Seltsi poolt korraldatud
Alfred tiirv Natüürmort õli
näitusel. Rööbiti sellega esines H.
1909. a. vahemikus kunstinäitusel Passažis
ja Moskvas (1901. a.) H-e loomingu produk vene pildiajakirjades reproduktsioone ühes Hirvega või&telda sel maali erialal. Portrees
tiivsemad aastad on 1908.—1913, mille väl kiitva hinnanguga.. H-It maalitud silmapaist rõhutab vormi, värvis on koloriiti ja soojust,
tel tema kunsti toodang mitmekesistab aines valt rohke natüürmortide arv on seletav pub
kuid tema figuraalsed kompositsioonid on
tiku alal ja ületab arvult eelmiste ning sel liku elava nõudmisega sellenimeliste maa meile vastava materjali puudumisel jäänud
lele ajastule järgnevate aastate toodangu. li teos te järele, kuna nende ülesanne oli kau tundmatuks.
H-e kunstipärand, mida märgivad säili-, nistada peamiselt söögitpa seinu. Natüürmor
Kunstnik haigestus raskel kujul Peterbu
und kunstinäituste kataloogid, hõlmab üle ti käsitleb Hirv suure vilumuse ja kerguse ris ja suri 38 a. vanuses Pihkvas. Alfred
80 nr. natüürmorte, 18 nr. figuraalset kompo ga ning vaevalt leidub kaasaegsete vene Hirv suri varakevadel 1918. a. ja maeti
niku tegevuse lõpetanud.
Hirve isa oli pärit Võrumaalt Loosi val sitsiooni, 5 portreed. 1 maastiku ja 1 inter kunstnike hulgas kedagi, kes oleks võinud Pihkva luteri usu kalmistule.
last ning oli tegev metsaasjanduses. Poeg jööri. Siia ei kuulu kopeerimistööd muu
Alferd sündis 26. IV 1880. Petseri lähedal, seumides.
Hirve erialaks on natüürmor't. Selle
knid juba noorena asub koos vanematega
Pihkva. Nähtavasti avaldub H-svjnba vara ilmelise ainestiku käsitlemisele suhtus H.
Saaduste müügi ja tootmise
kalt kunstihuvi, sest 1895. a. en tema üle suure tähelepanuga ja innuga. Kuivõrra as
säilinud teateid tänn Peterburi linnapeale, jalikult H. suhtus oma töösse, tõendavad
kes kunstihuvidega nooruki puhnl prof. Kö eeltööd teoksil olevatele natüürmortidele.
premeerimine laieneb
leri arvamusest on huvitatud.
Need on väikeformaadilised õlivärvletüüdid,
Arvatavasti joba ülaltähendatud aastal mille ülesanne oli selgitada käsitletava ai
Lisaks senistele premeerimistele on premeerimist laiendatud puukoolisaadustele, ka
astub H. Peterburis Stieglitzi kuntsibooli, nestiku otstarbekohast liigutust ja värvipin
kaid nähtavasti selle Õppeasutise suhtumine dade ühtlast jaotamist. Taoti kujunesid kõ nepiseemnele, koksagössile ja eesti tõuga hobaste kasvatajaile.
Puukooli omanikke, kes mfiüvad 1943/44. tootmisaastal puukoolisaadusi, premeeritak
maalikunstisse ei rahulda H-e täiel määral. nesolevad etüüdid knnstipärasteks töödeks
Hirv jatkab töötamist maali alal prof. Kle naga nähtub selletaolisest materjalist, mis se alates 1 aprillist 1944.a.eriaaüügipreemlatega. Ühepunktilise preemiatähe saamiseks
tuleb müüa kas 10 viljapuud üheaastase võraga, 100 punase- või valgesõstra põõsast,
veri juhtimisel, kes on tuntud väljapaistva on säilinud H-e kunstipärandist.
Hirve natüürmortidest leidub kaasaegseis 100 karusmarjapõõsast või 200 mustsõstrapõõsast. Müükide tõestamiseks peavad puu
leodusemaalijana. Huvitaval kombel ei ole
koolide omanikud esitama kohalikule omavalitsusele müügikviitungiraamatud, milledes
peab olema märgitud ostja nimi ja elukoht, müüdud saaduste liik ja arv ning ostja all
kiri.
Kindlustage puuviljasaak viljapuude

sed Eesti Kunstimuuseumi ostudena ja de
posiidina. H. oa meil tuntud oma natüür
mortide kaudu. Need kujutavad peamiselt
lauale kuhjatud pan- ja aedvilja, marja ja
kulinaariaga seoses olevaid jahilinde ja -loo
mi. On loomalik, et nende looduseandidega
käib kaasas pudel veini pooleli tühjendatud
klaasiga. Kuid sellega ei piirdu H-e ainestik,
tema on käsitlenud igasugu lilli, on tegele
nud portreega ja figuraalse kompositsiooni
ga. Kahjuks on meile tundmatuks jäänud
tema viimasena mainitud loominguline aia.
Arvestades vähest arvu eluaastaid ja kunst
niku väljakujunenud maalitehnikat, oleks
võidud» H-lt veel tõenäoliselt palju loota,
kni surm ei oleks parimail eluaastail kunst

korraliku pritsimisega
«

Taimekaitseinspektor E. Kaa r e p
simlsele asuda kohe,
Meil põhjamaal, kus puuvilja on piira

tult, peame seda enam hoolt kandma nende igatahes enne õiepungade lahtiminekut. Kus
vähestegi viljapuude eest, mida karmid tal õiepungad aga on juba puhkenud, seal tuleb

ved järele on jätnud.
Üheks üldtuntuimaks ja möödapääsma
tuimaks abinõuks rikkumata ja
suurema saagi saavutamiseks ea kujune
nud viljapuude õigeaegne pritsimine
mitmesuguste kahjurite ning taimehai

õitsvate puude pritsimisest loobuda ja see
tingimata läbi viia järgmisel korral, see on
kaheksa päeva pärast tupplehtede sulgemi
se algust.

Kolmas pritsimine võetagu ette kaks ku
ni kolm nädalat pärast viimast pritsimist.
guste tõrjevahenditega.
Kõigil kolmel pritsimisel tarvitatagu kas
Nagu tähelepanekud näitavad, hävitavad üheprotsendilist bordoo-või pooleprotsendi
taimekahjurid ja -haigused puuviljasaagi sa list BWackeri" lahu, millele mõlemale on li
geli pea täielikult väi rikuvad seda niivõrd, satud iga saja liitri lahu kohta 4ÕO g „Si
et tarvitamiskõlbulikkus muntnb küsitavaks. leesiat" või ,Arealit". Pooleprotsendilise
Kujukat pilti selles suhtes pakkus möödu „Waceri" lahu valmistamiseks võetakse pool
nud suvi, kus õunad ja pirnid kärnatõve kilogrammi vastavat pulbrit, segatakse see
tõttu pragunesid, lõid mädanema ja hävisid esialgu vähese väega kördiks ja täiendatak
kohati täielikult. Tänavu aga, kus pritsi mis se siis kuni saja liitrini.
Kellel oa võimalusi väävellubja vedeliku
vahendeid on küllaldaselt, peame igal pool
tõrjetööd läbi viima täies ulatuses. Kuna muretsemiseks, see tarvitagu seda enne pun
endiste tuntud vahendite asemele on astu gade puhkemist 1:40 vastu, kahel järgneval
nud mõningaid uusi, siis püüame üldjoonis pritsimisel 1:50 vastu. Iga saja liitri väävel
selgitada nende tarvitamist.
lubjavedeliku lahule lisatakse veel esmalt
Praegu meil olemasolevad vahendid on 1 kg värskelt kustutatud lupja ja siis 300 g
vaske ja väävlit sisaldav ühend „Wacker" tinaarsenaati.
Kuna luuviijalised on kaltsiumarsenaadi
väävellubjavedelik ning boorvedeliku val
mistamiseks kasutatav vasevitriol. Kaltsium ja ka teataval määral vaskühendite vastu
arsenaatidest on pritsimisotstarbeks „ Are ai" tundelikud, siis on soovitav nende asemel
ja »Sileesia*. Peale nimetatute on veel tina tarvitada väävellubja ja tinaarsenaadi kom
araenaat.
bineeritud lahu.
Kt toodud
Paremate prltsimistulemuste pärast ei
tohi nimetatud töid sooritada vihmase
vahendeist ühed on taimehaiguste, tei
sed -kahjurite tõrjeks
ilmaga, tugeva tuulega ega kõrvetatava
päikesepaistega. 1
(viljapuudel aga esineb niihästi haigusi kui
ka kahjureid), siis on aja kokkuhoiu suhtes
Šamuti tuleb õlavigastuste ja mürgituste
otstarbekas pritsida mõlemaid vahendeid vältimiseks loobuda Õitsvate puude pritsimi
korraga, koos. Sellises kombineeritud segus sest.
Väävelähenditega pritsimisel tuleb vilja
aga ei tohi ühe ega teise vahendi omadu
sed väheneda ega muutuda, nii et keemilise puude all kasvavad marjapõõsad katta vana

reaktsiooni tõttu tekkiv uus Ühend võiks de riidest vOi paberist kottidega, sest vas
kergesti põhjustada lehepõletikke.
tasel korral vOib pritsimislahu marjapõõsas
Nende vahenditega tuleb esimesele prit- te lehti kahjustada.
Tartu sõjakahjud 35 milj. Eesti krooni
Suuremaiks kahjukanuatajaiks raudtee, linnavalitsus ja ülikool
Tartus 1941. aastal tekkinud sõja
kahjud on nüüd lõplikult Tartu Linna
sõjakahjude Hindamise Ameti poolt
hinnatud ja kinnitatud ning vastavad
teadaandelehed kinnitatud sõjakahjude
kohta kahjusaajaiie kätte saadetud. Sõ
jasuvel tekkinud kahjude kogusumma
OB ligi 35 miljonit Eesti krooni. Suure
mateks "kahjukannatajateks on Eesti
Raudteevalitsuse. Tartu liiuijaoskond
ja Tartu linnavalitsus, kelle sõjakahju
de summad tõusevad üle 2 miljoni
Eesti krooni. Tartu ülikoolikahjud tõu
sevad 875,139 Ekr.-le. Üldse esitati sõ
jakahjude Hindamise Ametile 3195 sõ
jakahjuteadaannet, kusjuures 44 sõja
kahjuteadaannet, mis üle 100.600
krooni suured, esitati kinnitamiseks
Sõjakahjude Hindamise Ameti Peaaine
tile. Edasikaebusi Peaametile kinnita
tud sõjakahjude kohta esitati ainult 9,
kuna 223 sõjakahjuteadaannet alla
50 kreeni suurused jäeti läbi vaa

tekkinud sõjakahjude puhul. Kahjude
registreerimiue toimub niihästi kinnis-,
vallas- kui ka igasuguste teise vara
osas.

Kanepikasvatajad, kes müüvad 1943
ja 44. tootmisaastal K.K. „Estonia"
kokkuostukohtadele kanepiseemet, on
õigustatud saama iga müüdud 100 kg
kaaepiseemne eest 16 preemiapunkti.
Suhteliselt tähendatud koguse ja pree
miapunktide vahekorrale antakse pree
miatähti ka alla 100 kg müüdud kane
piseemne eest. Preemiapunktide arvuta
mine ja preemiatähtede väljaandmine
toimub kanepiseemne müüja elukoha
järgses omavalitsuses kokkuostupunkti
poolt väljaantud müügitõendi esitamisel.
Koksagõssi kasvatajad, kes kasvata
tavad koksagõssi sellekohaste viljelus
lepingute alusel, premeeritakse lepingu
preemiatega. Preemiaid antakse kasvu
pinna ja hooldustööde eest iga ha pealt
kokku 80 punkti ja seemaekerjamise
ja puhastamise eest 25 puakti, kuna
hooldustööde eest järgmisel aastal an
takse 20 punkti.
Preemiaid kasvupiana eest antakse
pärast külvise tärkamist või taimede
väljaistutamist, hooldustööde eest pä
rast kultuuride seisundit septembri lõ
pul. Kõigi eeltäheadatad preemiate 50
protsendiline osa kuulub koksagõssi
kasvatamise alal kaasatöötanud töölis
tele. Peale selle antakse preemiaid
veel koksagõssi seemnete ja juurte
müügi eest. *
Preemiapunktide arvutamine ja pree
miapunktide väljaandmine toimub kas
vatajate elukohajärgses omavalitsuses
kasvataja poolt esitatud tõendite alusel,
mis on välja antud vastava kokkuostu
punkti poolt
Eesti tõugu hobuste kasvatamise
edendamiseks premeeritakse eesti tõuga
märade omanikke ergutuspreemiatega
mära paaritamise eest paaritanaistun
nistnze alusel ühe punkti ja iga kuue
nädala vanase eesti tõugu varsa eest
varsatunnistuse alusel 2 punkti ulatu
ses. Ergutuspreemiaid antakse tagasi-

Tuletõrjeühingute esimeeste kokkutulekud
Pühapäeval toimusid kokkutulekud
Eesti Vabatahtliku Tuletõrje Liida juha
tuse poolt teostatakse jaanikuu jooksul kõi
gis keskustes üle maa kehalike tuletõrjelt
hingate esimeeste kokkutulekuid, et saada
kohtadelt ülevaateid ühingute seisukorra,
puuduste ja vajaduste kohta ning keskaste
poolt selgitusi tuletõrje organisatsiooni abis
tamise võimalustest. Neist kokkutulekuist
võtavad osa Tase tõrje Liidu" esindajad, ko
halike tuletõrjeühingute esimehed ja abiesi
mehed, brigaadipealikud, divisjonipealikud,
nende abid kui ka kohalike omavalitsuste

18.30 Aja kaja ja saatekava ülevaade. 19.00

Richard Straussi kontsert tema 80. sünni
päeva puhul 11. juunil. Kst..' Elsa Maasik,
sopran, Tiit Kuusik, bariton, (Ringhäälingu
suur orkester Olav Rootsi juhatusel.) Vahe
ajal kell 20.00 Päevauudised saksa keeles.
21.00 Päevauudised. 21.15 Eesriie üles (hpl.

ja mgn.) 22.00 Päevauudised saksa keeles.

22.15 Saatelõpp.

LAUPÄEV, 10. JUUNI 1944.

Rahukohtu 3.

Selleks tähtajaks esitamata jäetud nõud
mised loetakse kustunuks. Avaldis tuleb esi
tada kirjalikult, kusjuures avaldisel olev
postitempel on tähtaja silmaspidamisel mõõ
duandev.

Avaldisele ei tule esialgu lisada nõud
mist õigustavaid dokumente.
Avaldises peab olema tähendatud:

1. Võlausaldaja nimi, eesnimi, elukutse
ja aadress.

2. Võlglase nimi, eesnimi, elukutse, üm
berasumise aasta,

3. Aadress kuni ümberasumiseni ja kui
teada, siis ka praegune aadress.

3. Nõutav summa.

4. Nõudmise laad (näit. laen, ostuhind
üüriraha, alimendid).
5. Nõudmise tekkimise algus.
6. Tähendada täpselt ära võla tiitel (näit.
Tallinna ringkonnakohtu otsus 6. aug.

1933., võlakohustustus 31. juulist 1938.

või notariaalne ostuleping 26. ang.

1939.).

7. Ümberasanu poolt võimalikult osaliselt

kustutatud võla tähtpäevad.
Ümberasunute vilgadelahendamise volinik.

Bandiitidega ja muude vaenlastega läbikäi
mise karistatavuse
MÄÄRUS.
14. aprillist 1944 *)

Okupeeritud ida-alade Riigiministri Oku

peeritud ida aladel õigussätete andmise mää

ruse 21. veebruarist 1942 (VBI. RMOst lk.
11), § 2 alusel määran:
§ 1.
(1) Kes saab usutavaid teateid bandiitide,
langevarjurite, salakuulajate, saboteerijate,
agentide või muude vaenlase huvides tegut
sevate isikute peatamise kohta, on kohus

tatud selleßtfviibimata teatama lähemale sõja

väe või saksa või maaomasele politseiasutu
sele. Selle eeskirja rikkumist karistatakse

surmaga, vähem raskeil juhtumeil sunnitööga.

(2) Samuti karistatakse seda, kes taht
likult mõnd esimeses (!) lõikes loetletud
isikuist varustab toitainetega, varustusese
metega või teadetega, neile peatumiskohla
annab, nende põgenemist soodustab, nende
tabamist takistab või neid muul viisil toe
tab. Kui tegu pannakse toime ettevaatama
tult, siis ou karistuseks vangimaja.
§ 2.
Kes saab usutavaid teateid põgenenud
sõjavangide viibimiskoha" kohta on kohus
tatud, puudutamata tema mõnel muul põh
jusil lasuvat teatamiskohust, teatama sellest
viibimata lähemale sõjaväe vii saksa või
maaomasele politseiasutusele. Selle eeskirja
rikkumist karistatakse sunnitööga, vähem
raskeil juhtumeil vangimajaga.
§ 3.
(1) Seda, kes tahtlikult põgenenud sõja
vange varustab toitainetega, varustuseseme
tega või teadetega, võimaldab neile peatust,
soodustab nende põgenemist, takistab nende

tabamist või muul viisil neid toetab, karis
tatakse sunnitööga, vähem raskeil juhtumeil
vangimajaga.

(2) Kui tegu pannakse toime ettevaata
matult, siis on karistuseks vangimaja või
rahatrahv.

§ 4.
Seda, kes tööandjana või selle volinikuna
tahtlikult või ettevaatamatult rikub temale
mõne sõjaväelise asutise poolt sõjavangide
järelvalve ja nende põgenemisest teatamise
kohta antud juhiseid ja juhtnööre, karista
takse vangimajaga või rahatrahviga, viima
sega piiramata suuruses. Eriti raskeil juh
tumeil ou karistuseks sunnitöö.
§ 5.

Käesolev määras jõustub 15. aprillil 1944.

§ 6.
Käesolev määrus ei kehti Valge-Vene

5.00 Saade saksa sS ja väele 6.15 Päevauu kindralkomissaripiirkonuas.

*) Avaldatud Vbl RKO lk. 17
dised. 6.30 Ilommikukontsert (ülek.) 7.00
Päevauudised saksa keeles. 7.15 Hommiku Riias, 14. aprillil 1944. a.
muusika (Ülek.) Kell 7.30—7.45 Heliplaate.
Ida ala riigikomissar
8.45 Päevauudised. 9.00 Päevauudised saksa
keeles. 9.10 Laudesdienst Ostland 9.25 Saate

paus. 11.30 Reichsprogramra. 12.15 Päeva
uudised. 12.30 Päevauudised saksa keeles.

12.45 Lõunamuusika (Ülekanne Riiast.) 14.00

Rakveres, Järva-Jaanis ja Haapsalus Päevauudised saksa keeles. 14.10 Landes
dieust Ostland. 14.15 Armastatud opereti
tegevuse ja ülesannetega seosesolevate kü lauljad (hpl). 14.40 Sõjaradadelt. 15.00 Mar
simuste üle M. Saari ja Virak. Samal päe simuusika (hpl.) 15.20 Saksa lühijutte: „Väi
val toimus veel kohaliku spordiseltsi välja ke armas pääsuke", Franz Schauweckeri lühi
kul süütepommide kustutamise demonst jutt. (Saksa keeles). 15.30 Ajaviitelisi helisid
ratsioon, kus selgitavaid juhtnööre jagas (hpl). 16.00 Kirevad helid nädalalõpuks (Ring
arvukaile pealtvaatajaile Järvamaa ÕK ja häälingu tantsukapell VI. Saposhnini juha
tulet. referent H. Rünne.
tusel ja solistid.) Vaheajal kell 16.45 Päe
vauudised. 17.00 Päevauudised saksa keeles.

18.00 Noortele : Maailma suurima loomaaia

L o h s e.

Raake haiguse järele lahkunud
Helmi Kuusval4'i
sünd. 14. jaan. 1923. a.

surn. 5. junnil 1944. a.

mälestavad leinas abikaasa, eraa,
onu Kaarel, onu Osvald ja kõik su
gulased ning sõbrad.
Matmine 11. juunil s.a. Anna kalmis
tule.

asutaja. 100 Carl Hagenbeeki sünnist. 18.20

juhtivad tegelased.

Esimesed säärased kokkutulekud toimu
sid pühapäeval, 4, juunil Rakveres, JärvaJaanis ja Haapsalus. Neist võtsid osa Rak
veres Virumaa ja Narva tuletõrje brigaadi
de piirkonnis tegutsevad tuletõrjeühingute
tamata.
esindajad, Järva Jaanis Järvamaa brigaadi
Haapsalus Läänemaa brigaadi piirkonda
1941. aastal tekkinud sijakahjnde ja
des tegutsevate tuletõrjeühingute esindajad.
hindamise lõppemisega ei katkesta Tar
Järva-Jaanis toimunud kokkutulekust
tn Linna Sijakahjude Hindamise Amet võttis osa üle 30 ue tuletõrje ühingu esin
oma tegevust, sest tegeyus jätknb nüüd daja, kusjuures olid esindatud peagu kogu
tuletõrje ühingud. Toimunud kok
hilisemate pemmikahjnstnste registreeri maakonna
kntnleknst võtsid osa Eesti Vabatahtliku
mise, hindamise ja kinnitamisega. Pem Taletõrje Liidu esindajatena M. Saari, Virak
mirünnakute läki kahjukannatanuile ning J. Raudvee. Kokkutuleku puhul tol
tnleb nagn se ja kahjude lahi kanna ta munnd koosoleku avas M. Saari. Peale sis
sõnavõttu asuti tegeliku päeva
nnil esitada Sõjakahjnde Hindamise sejuhatavat
korra junrde, kus knnlati ära arnnnded
Ametile samasugune sejakahjuteadaan maakonnas tegutsevat» ühingute esindajailt.
deleht, nagn see teimus 1941. aastal Pikemate sõnavõttudega esinesid tuletõrje

ulatuvalt alates 1. jaan. 1944. a.
Preemiapunktide arvutamine ja pree
miatähtede väljaandmine toimub hobu
sekasvataja elukohajärgses omavalitsu
ses paaritamistunnistuse või varsatun
nistuse esitamisel märaomaniku poolt.
Peale eeltoodud premeerimise ala
laiendamise on osaliselt muudetud või
täiendatud ka senist premeerimise ulatust
ja korda. Nii saab ühepunktilise pree
miatähega 0,5 ltr. petrooleumi või alka
asemel juba 1 ltr. petrooleumi või ai
kat. Samuti võivad preemiatähtede oma
nikud vahetada ümber või valida teks
tiilpunkte kuni 75% ulatuses, vahe
korras 1 preemiapunkt võrdub 3 teks
tiilpunktiga.
Ühtlasi on täieadatud lihapreemiaid
selles mõttes, et need, kes oh täitnud
oma 1943/44. tootmisaasta kohusliku
liharnüüginorrai, saavad ülenormi müü
dud sealiha eest ülenormipreemiana
preemiapunkte müügipreemia kahekord
ses ulatuses. Seni oli ülenermipreemia
nermipreeaaiast ainult 1,5 korda suurem.
Sel puhul on aga eeltingimuseks,
et oleks täidetud nii sea- kui ka loo
maliha müüginorm, kusjuures sealiha
osas peab see täidetud olema 100-prot
sendiliselt sealihaga. Vastasel korral
aga antakse ülenormipreemiaid ikkagi
1,5 kordselt müügipreemiatest.
(Saksa k.) 18.15 Väike vahemuusika. (kpl)

berasunud isikute vastu, esitama oma nõud
misi hiljemalt 30. juuniks 1944. järgmisel
aadressil: Beauftragte kiir dia Adwicklung
von Umsiedler Schulverhältnisse, Tallinn,

REEDE, 9. JUUNI 1944.
s.©õ Saade saksa sõjaväele. 6.15 Päeva

uudised. 6.3© Mommikukontsert (ülek.) 7.06

Päevauudised saksa keeles. 7.15 Hemmiku
muusika (ülek.) Kell 7.30—7.45 Heliplaate.
8.45 Päevauudised. 9.60 Päevauudised sak
sa keeles. 9.10 Landesdienst Ostland. 9.25
Saatepaus. 11.30 Reiehsprogramm. 12.15
Päevauudised. 12.3© Päevauudised saksa kee

Eesti meloodiaid (hpl) 18.30 Aja kaja ja
saatekava ülevaade 19.00 Poliitiline loeng
(ülek., s. k.) 10.15 Rindereportaaže (ülek.,
s. k.) 19.30 Muusika (ülek.) 19.45 Ringhää
lingu-ring vaade (ülek., s. k.) 20.00 Päeva
vindised saksa keeles. 20.15 Rahvuslikke vii
se (hpl.) 21.00 Päevauudised. 21.15 Tantsu
muusika (hpl.) 22.00 Päevauudised saksa
keeles. 22.15 Eesti siduritund (Heiiülesvite
4. 4. 44, mgu. ja hpl). 23.00 Nädalalõpuks
(ülek). 24.00 Saatelõpp.

LEERIKLEIT VAHETADA mSne teise vastu
võib ka maavillane «Ila. Paides, Lai 55.
Pühapäeval, 4. juunil s.a. KAOTATUD, min
nes Vainu tänavalt Tallinna tänavale ja
sealt Vallimäele ning tagasi NIKKEL NAIS
TE KÄEKELL musta paelaga. Kaliis mäles
tus-ese. Ausat leidjat palutakse hää tasu
eest teatada ehk tuua selle lehe talitusse.
FOTOAPARAAT (plaatidega) vahetada fiiroi
aparaadi vastu. Teatada slt. „Fotoaparaatu.
DIFTEERIA KAITSESÜSTIMISTE kolmas
süstimine toimub 14.. 21., ja 28. juunil s.a.
kella 18—11., Paide Emade ja Laste Nõu
audlas, Paide, Pikk ta. 2.
Meesterahva TASKUKELL vahetada naiste

26. jännil kadus Laena Vau niweline OSTU
les. 12.45 Lõunamuusika (Ühe pelitseipa RAAMAT, välja antud Tallinna Linnavalitsu
sest, ja Ef AKUEERIMISTÕEND, välja antud
Saate kannab üle ka Riia saatja. 14.6© Päe Talinaa politseijaoskonnast. Loidjat palatak
vauudised saksa keeles. 14.1© Landesdienst se leid tuua „Järva Teataja" talitusse.
Ostland. 14.15 Reiehsprogramm. 15.00 Seichs
programm. 16.0© Muusika pärastlõunaks (Üle KUIEMIBANDAAZID soolte väljalangemise
kanne Riiast). 16.45. Päevauudised. 17.©© vastu. Kirjateel tellides saadame andmed rahva käekella vastu. Talla Paide, Vee ta. 8-2
Päevauudised saksa keeles. 17.10 Belisev posti kaudu koju kätte. J. Ugtsr, ortopeedia
ajaviide (hpl. ja mgu.) 18.60 Sada aastat bandaasi- ja jalaaindetöÖ9tns, Tallinnas, 15.-a. MÄRAHOBUNE vahetada sälu vastu.
Hagenbecki. Theodor Müller-Alfeldi vestlus. S.-Karja 2. x
Aadress: J-Jaaai, Kari uu asundus, pk. 3S.

taljeni puhkpilliorkester ja kttlatneosekaudid)

