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Invasiooni iga samm tähendab ründa

Miks just 4-mootorilised?

Anglo-ameerikiaste terrorirünnaku iisi veitluslennukeid, kuna ameerikla
te läbi en isegi võhikule suured nelja sed läksid alles palju hiljem õle nelja
meotorilised leuaukid muutuaud teatud meoteriliste lennukite ehitnsele. Järeli
jale uusi veriseid kaotusi
mõisteks. Tekib küsimus, miks ei ra kult peavad olema muud põhjused, miks
kenda Saksamaa sääraseid neljarnootor Saksamaa neljamootorlistele eelistab
rilisi pammitajaid.
oma kiireid ja painduvaid kahemootor
Saksa kerged merejõud hävitavad ühe vaenlase sõja- ja dessantiaeva teise järele
See küsimus oa seda enam põhjen lisi võitlnslennukeid. See kõik on tihe
datud, kuna Saksamaal ehitatakse juba das seoses „siseraise liini" strateegiaga.
P&hreri peakorterist, 9. juunit. Sõjajõu
dude ilemjahatus teatab:
ammust ajast neljamootorilisi suurlen Kuna anglo-ameeriklased peavad ette
nukeid, igatahes aga mitte puht võit võtma pikki lennuteekondi, võivad sak
Normandia raneikal õnnestas vaenlasel,
kuigi saksa mere- ja õhujõudude rünnakute
luslennukeiks, vaid liikiusmasinaiks ja sa võitluslennukid inaelühikeste lendu
läbi kõrgete kaotustega, oma dessandipäid
transportlennukeiks. Nel j amoetorilised dega ja peaaegu iga ilmastikuga saavu
tugevdada. Ida pool Orne'i võitis meie vas
lennukid pole mingiks uudiseks. Juba tada vaenlase eesmärke ja teostada mi
turünnak uut pinda. Dessandipeast Orne'lst
aastal
1911, seega lennukiehituse alg tu tõhusat rünnakut üksteise järele.
liäue pool ründasid vaenlase soemusjõud
Imberhaaravalt Bayeuxd ja tungisid eda»i
päevadel, teestati katseid kahedekiliste Võitluses vaenlase tõrjega on kiired
itta ning kagusse. Nad peatati umbes 10
lennukitega, millede kummagi alumis e võitluslennukid palju paremas olukor
kilomeetri kangusel Manast lääne peol.
parema ja vasema kandepinna külge ras, kunafanglo-anaeerikaste raskepärased
Meie Caeni ruumist vasturünnakule asunud
oli kinnitatud 2 mooterit. Esimeses neljameotorlised pommituslennukid lan
soemusteravikud seisavad nüüd kagu pool
Bay£sx'd ägedas võitluses.
maailmasõjas rakendati siis mõlemal gevad üksi lennates paratamatult saksa
Saiata Mere Eglise sillapeast põhja ja
poolel neljarnoetorilisi kahetekilisi hii jahilennukite ohvriks. Ainult tihedas
Kana poole tungiv vaenlane suutis meie
gellennukeid, mille kandepindade ula koondises moodustavad nad ka tõrjejõu,
kangekaelset vastnpann osutavate vägede
tas oli kuni 45 m. Juba sel ajal ehi mis on aga muutunud jäljest küsitava
ga võideldes võita ainult vähest pinda.
tas Dornier neljarnoetorilisi suurlennu maks, nagu seda tõendavad tõusvad
Chtrheurgi poolsaare idaranniku ess upu
tasid kiirpaadid õöl vastu 8. juunit öhe
paate ja prof. Junkers konstrueeris ju allatuiistamised.
vaenlase ristleja ja fihe hävitaja. Torpee
ba 1917/18 ühekandepinnalised nelja
Pikk vahemaa sunnib inglasi ja
dotabamustega vigastati veel Ohte hävita
mootorilised hiigellennakid R 1 ja R 2. ameeriklasi tarvitusele võtma nelja
jat ja thte tank-dessaatlaeva.
mis olid üleni metallist. Enne seda, mootorilisi pommitajaid, millede kande
Viimasel ööl uputasid meie kiirpaadid
kui Versailles' diktaat leplikult aheldas võimest ainult üht osa võib kasutada
samas merepiirkonnas ühest vaenlase üksu
sest 2 saart dessantlaeva kogumahuga
Saksa õhusõidutööstuse, valmis 1919/20 pemmide jaoks, kuna pikkade mitme
9.200 brt. Meie münitõketes kannab vaen
Junkersi juures neljameetoriline täisme tunnilisteks sõitudeks peab kaasa võt
lase dessantlaevastik pidevalt uusi raskeid
taliist suurlennuk J. Gl, mille kande ma palju kütteainet. Pealegi kaalub mi
kaotusi.
pindade ulatus oli 38 m, ja samuti ehi dagi ka kümneliikmeline meeskond, ja
Patarei
Atlandivallil
võtab
mere-eesmärgi
tule
alla.
(Pk.-sojakirj.
Werzäcker.
Wb.)
Ka õhujõud jätkavad võitlus- ja lahing
tati Rehrbachi juures neljamootoriline samuti vähendab mahutusvõimet ka
lonnukitettksnstega hea eduga rünnakuid
vaenlase dessantlaevastiknle. Nad uputasid
lennuk. Kuid Versailles' diktaadi taga mõjuvatel põhjustel järjest tugevdatav
Olejäänud rindelt ei teatata erilist võit
Uputati vaenlase ristleja ja
7. junnil ja ööl vastu 8. juunit 6 transport lustegevuat*
järjel tulid need lennukid lõpuks 1921 seomus. Laadud kogemuste põhjal üle
hävitaja
laeva kogumahuga 38.000 brt ja ühe des
Vaenlase bandiidiürituse edukal tõrjel
aastal hävitada.
tab pika lennnteekonna juures anglo
santlaeva. Peale selle vigastati 4 transport Talmaatia ranniku ees asuva Braci saare
Toki o a f, 6. 6. (DNB) Vaikse ookeani
Pärast,
kui
kitsendused
olid
veid
ameeriklaste nelja mootoriline lennuk
laeva ftle 30.000 brt mahuga ja 8 spetsiaal vastu esines eriti tobiiit üks ostmark-baieri edela osast teatatakse, et jaapani õhujõud
dessantlaeva raskesti. Oks raske ja 2 ker kütidivlisi pataljon kapten Theerneri juhti ründasid Z. junnil vaenlase laeva-eesmärke lõdvenenud, alustati Saksamaal uuesti oma pommide hulgaga ainnlt minimaal
mise].
get ristlejat said pommitabamust.
Bioki saarest lõunas. Uputati üks vaenlase suurlennukite ehitusega. 1929. aastal selt väikesel arvul saksa kahemeotori
Inglise koljnel-leitnant Tom-Churchill, ristleja ja üks hävitaja. Kõik Jaapani lennu ehitati 44-m kandepindade ulatusega liste võitluslennukite oma, mis mitmete
Jahilennukid ja õhutõrje tulistasid 4S
vaenlase iennntzit alla.
Lissa saare komandant, võeti vangi.
kid pöördusid vigastamatult ema teetus Junkers G 38, mille kandepindadel eli kiirete, üksteisele järgnevate lendudega
Idas jäid ka eile nõukogude korduvad punkti tagasi.
ItaaUa rindel kostis tugev vaenlase sur
võimalik ehitada kahiine ja samuti oli heidavad palju enam pomme vaenlase
ve meie julgestasllksnstele lääne poel Tibe vasturünnakud Jassõst lende pool tagajär
Atlandil uputati USA lennu
käigu kaudu sõidu ajal võimalik pääse maale kui seda suudavad teha nelja
rit, rannikniõigus ja mõlemal pool Vieo jär jetuiks.
Taraopolist loode j>eel tekkis kehalikke
kitekandja
ve kogn päeva läbi, lima et vaenlane oleks
da mootorite juurde.
mootorilised terroripemmitajad.
snntnnd saavutada nimetamisväärseid taga võitlusi. Meie grenaderid ja soomnsgrena
S t ekh olmi s t, 6. 6. (DNB) USA lae
Neljamootoriliied
vesilennukid
Der
Ka õhusõjas on „sisemise liini"
järgi. Targinia linn jäeti meie vägede poolt derid hävitasid seal ühe nõukogude tanki- vastik teatab, etJhaikuul on uputatud vaen
nier
Do
26
ja
Blohm
&
Voss
Ha
139
strateegilised
eelised ilmsed. Seal kus
pataljoni.
mahu.
lase peolt Atlandil põhjaameerika konvoi
osutusid sobivaiks kaugeteks pikamaa neljamootorlised pibamaa-lennukid on
lennukite kandja „Bleck Island".
sõitudeks. Neljamootorilise Focke-Wulf saksa strateegia raamides kasulikud,
Marssal Mannerheimiie
Invasiooni vankumatu tõrje
~Condor'i" kõrval paistsid maalennu nimelt õhutranspordis, kasutatakse ka
kõrgeim aumärk
keina silma ueljamootorilised Junkers neid ja rakendatakse mitmekülgselt.
Soome marssali Jdannerheitai 77-nda
Ründajad suruti kohati kokku kitsale rannaribale
sünnipäeva ja sellega seotud Soeme sõjaväe Ju 90, mis püstitasid aastal 1938 kaks AnglO-ameeriklaste „Murder Corpora
Jahi peakorterist, 'B. jaanil. Sõiajõudnde ristlejatüüpi sõjalaeva. Peale seda, kui ta traditsioonilise lipupäeva puhul andis Soo kõrgusrekordit, tõustes 5-tonnilise koor tions" peavad leppima oma neljamoo
ülemjuhatus teatab:
vaenlase langevarjurite poolt oli sisse piira me riigi president Ryti peaministri Linko maga 931-2 m ja 10-t koormaga 7242 m toriliste pommilennukite pahemustega.
Normandias püüdis vaenlane moodusta tud, pöördus patarei vaenlase jõudude vasta miesi ja sõjaministri Waldeni juuresolekul kõrgusele.
Nad näevad aga suurimat vaeva, et
tod sillapfiid tugevdada. Unsi maabumiskat ja purustas lõpuks sissepiiramisrõuga. Tei marssalile ühes rindelõigus isiklikult üle va
Neljamootorilisest reisilennukist Ju varjata tõelist olukorda ja kujutada oma
aeid et toimnnnd. Ida pool Orne'id snrati sed laevastikurannapatareld sundisid Le Hav litsuse tervitused ja õnnesoovid ning anne
vaenlane kitsasse raami raani kast eemale. re ees hästijuhftud tulega kaks vaeulase tas marssalile Soeme Valge Roosi Suurrist! 90 arendati saksa õhujõudude jaoks neljamootorilisi ülespuhutud lennuteh
kee, mõõkade ja kalliskividega.
Tema sillapeadelt Caen'i ja BayeaxT vahel ristlejat tagasi pöörduma.
relvastatud kaugmaa transportlennuk niliste tippsaavutustena. Ofensiivse sak
Kangvõitlaspatareld tulistasid öösi Do
alnatas vaenlane edela saunas rünnakuid.
Pärast sel puhul mitme rindeväeoaa kü Ju 90 S.
sa õhusõja strateegia jaoks ea aga ka
lastamist korraldas president marssali auks
Samal ajal algas meie kohaletoodud reser weri ees üht suurt vaenlase konvoid.
Niisiis uu Saksamaa juha ammust hemootorilised kiired võitluslennukid
Itaalias tungis vaenlane tugevate soomus vastuvõtu, millest võtsid osa Soome sõjaväe
vide vasturünnak. Bayeux linna pärast on
aega oma konstruktiivsete pioneeritöö vahedaimaks relvaks.
praega käimas äge võitlus. Kõikjal vaenlase jõududega, millistele jalgvägi järgnes, mõ kindralid ja kõrgemad ohvitserid.
de tOttu suuteline ehitama neljamootorisillapeadel püsivad meie toetuspunktid van lemal pool Bracciano järve edasi. Seejumes
Põgenikud punasest põrgust
kumatul tõrjel. Ameerika vägede rünnakud, tekkis ägedaid võitlusi Civitavecehia ruumis
Lemb erg ist. 5. 6. Leanizovi ja Grzy"
kes põhja pool Carentani ja Cherbourgi ja Cl vi ta Castellana juures. Rindelõigust
poolsaare jalal kanda kinnitasid, suruti meie kirdõ ja idapeoi Rooma ei teatata erilisest makalova piirkonnas tuli 8 eraisikut üle sak
liinide. Päeval olid nad peitnud end soo
kontsentrilist© vasturünnakutega kokka. St. võltlustegevusest. Vaenlane järgneb meie sa
Toodi uut kahuriliha
desse, küünidesse ja metsadesse.
Marcoufi lahe poolsaare leodetipus purus eemaldumisele ainalt kõheldes.
Nad
räägivad
Nõukogude
hirmutegudest
Idarindel nurjusid nõukogude uued vas
tati üks vaenlase maabumiskatse ranuapata
turünnakud loode pool Jassõt 31 vaenlase ja brutaalsusest, kui need asulad olid oku Sissepiiratud õhudessantüksasi päöti tugevdada uute langevarjuritega
rei tulega.
peerinud. Naisi, isegi vanakesi ja lapsi sun
Kiirpaadid uputasid ühel rünnakul Seine'i tanki hävitamisel.
Berliinist, S. 6. [(DÄB). 8. junni pä gi poolsaarel. Vire suudmes ründasid nad
Võitlustes JBBBÕ ruumis lõid sakea-ru niti rnsikalöökidega avaldama Nõukogudele
lahes kaks vaeulase maabumislaeva 4000-brt
rastlõunal ja õhtul tugevdasid briti ja püh uusi maabunud vaenlase üksusi. Lõikude
meenia väed rumeenia ratsaväe-feindrali meeste peidukohad.
mahuga.
Kui elanikud kuulsid jubedustest ja hir ja-ameerika invasioonigrupid oma ränna külgedelt rünnatud saksa toetuspunktid
Tugevais suurtükitulevahetnsis hävitaja Racovita, soomnsüksuste-kindrali von Kno
ka naaberkülades ja-said teada, kuid, et pidurdada vasturünnakul pealetun Arromanches ja Port en Bessiais püsisid
tega ja kiirpaatidega saavutasid nad arvu belsdorfi ning jalgväe-kindrali Miethi juhti mutegudest
givaid saksa jõude. Tngevad briti pommi vankumatult ja jätkasid tatistamist. Ida
kaid tabamusi vaenlase laevadele ja tõrju- misel, väljapaistvalf toetatud tugevaist saksa ot kõik naised, kes Nõukogude arvates ei lennukite
ttksused ründasid saksa rännaku pool Orne'id hävitasid saksa väed uusi
Bid tagasisõidul oma toetuspunktidesse tu rumeenia lahingleanukite üksustest, tuge ole andnud küllaldaselt teateid, saadetakse le valmistumist
ja tagala ühendusi. Suur vaenlase jõude, kuigi vastane oma sissepii
Siberisse, otsustasid nad sakslaste poole
vais võitlusis bolshevikud sügavasti liigesta üle
gevad õhnrünnaknd.
tulla.
hulk uusi õhudessantüksusi lasti alla ka ratud õhudessantüksusi püüdis langevarjuri
Üks teine kiirpaatide fla till ründas möö tud vihaselt kaitstud positsioonidest välja ja
öösi Caen'i, Bayeux'i ja Carentani ruumides. tega tugevdada. InvasioonivägedeT oli era
dunud ööl lääne pool Fecampi üht vaenlase parandasid oma positsioone märgatavalt.
Serbia vabatahtlike tagatis
Ka merelt toodi raskete laevasuurtükkide kordselt raskeid kaotusi ruumides põhja
maabumisüksnst ja uputasid sellest 7 täis Vaenlasel oli raskemaid, veriseid kaotusi ja
tule kaitsel senistesse sillapeadesse vägesid. pool Carentani, põhja- ja edelapool Baye
tulevikuks
ta kaotas peale selle ajavahemikus 3õ. maist
kiilutud maabamisßÕidukit.
Belgradist, (DNB) Serbia peaminis Saksa väed paiskasid ka selle rünnaku ux'i, Caen'i juures ning katsetel tulla Or
Meie jnlgestuskaitsejõud vigastasid tule kuni 7. juunini ümmarguselt 1400 vangi,
vahetustes üleolevate vaenlase üksustega 209 tanki, 419 kahurit ja granaadiheitjat ter kindral Nedi tah seletas ühel interv ja säilitasid oma riivpositsioonid Cherbour ne'i suudmes üle jõe.
Buurtükitabamustega mitut hävitajat ja kiir ning arvukalt igasuguseid relvi. 323 vaenla juul, et serbia vabatahtlikud võitlevad kan
Ei juleta teatada . . .
paati, millised see järgi võitlused katkestasid. se lennukit hävitati, sellest 59 maaväeüksus gelaslikult kommunistlikkude jõukude vastu
te
poolt.
Stokholmist,
8. 6. (DNB). Nagu „Stok
ja
saavutavad
edu,
mida
tuleb
tunnustada.
Laevastiku rannapatarei Mareouf on in
„Järva Teataja"
holms Tidningeai" Londoni kirjasaatja tea
Neis võitlusis paistis eriti silma ühe ru
Nii nagu nad võitlevad elus vapralt võit
vasiooni algusest võitluste raskuspunktiks
tab, olevat teated invasiooni seisukorra koh
vaenlase maabumislaevastiku vastu Cher meenia mägiküttidepataljoni komandör ma matute saksa vägede kõrval, nii puhkavad
tellijaile
ta kesknädalal Londonis olnud väga hõre
ka nende surnud ühes mullas koos saksa
bourgi poolsaare idaosas. Hoolimata ägedast jor Lünga.
Soome lahel ründasid saksa vabisöidukid kangelastega. Nemad on tagatiseks, et saks
dad. Seni olevat Londonis ametlike teadete
tulistamisest merelt ja tugevaist õhurttnna
Vastavate uute korralduste põhjal
põhjal antnd vaid niipalju teada, et maabu
kuist hävitas ta mitmed maabumissõidukid ühe nõukogude traalerüksuse julgestust, lased ja serblased, kes olukordade traagilise
ei tSida postkontorid nüüdsest alates
mine on toimunud Prantsuse rannikul Seine
ja uputas täistabamußtega ühe vaenlase uputasid kaks kiirpaati ja tulistasid veel põ kokkusattumise tõttu seisid kaks korda
enam ~Järva Teataja" tellimisi öbeks
suudme ja Cherbourgi vahel. Nähtavasti ei
lema, millistest tõenäoliselt üks uppus.
vaenlastena vastamisi, võitlevad tulevikus
kaheks ega kolmeks kuuks, vaid ai
Üksikud briti lennukid heitsid möödu ühise võidu ja tulevase parema Euroopa
taha Eisenhower ikka veel teateid vabaks
nult 6 kuu ja aasta peale. Sama kor
anda.
eest.
nud ööl pomme Kölni ruumi.
ralduse alusel ei taideta ka neid tel
limisi, mis on antud postiasutuste kan
Kloorgaasi-katastroof Brook
du lttbema kui 6 kuise kestusega ala
lynis
tes 1. juulist. Postiasutused paluvad
Rünnak üle Pihkva järve
Stokholm. „Reutera teatab Washingto
meid teha tellijaile teatavaks, et kõik
nist, et Brooklynis kukkas neil päevil veo
need isikud, kes tellinud „Järva Tea
Saksa maabunaispi«neerid hävitasid boishevike vastupanupesa
autolt kloorgaasi tsistern, kusjuures mürgi
taja" postiasutuste kaudu 1. juulist
ne gaas haihtus rahvarohkel äri tsentrumi
alates vähemaks kui 6 kuuks, teek
Berliinist, (DNB) Nagu Saksa Sõja kutega saadi aga võitlusvõiatetubs teha kõik
tänaval. 150 inimest toimetati raskekujulise
sid täiendava teliimisraha sissemak
jõudude Ülemjuhatuse 1. juuni teates maini Nõukogude suurtükid ja mitu kuulipildujat.
kloorgaasi mürgitusega haiglasse. 150 ini
su enne 25, juunit, missuguseks ajaks
ti, purustati ühel rünnakurühma üritusel Kolmanda rünnaku juures jäi selles toetus
mest sai kergemini vigastada.
postiasutlsed lõpetavad käesoleva
üle Pihkva järve Nõukogude vastupanupesi. punktis kiik vaikseks.
Raske terrorirünnak Rouenile
aasta „Järva Teataja" tellimiste võt
Öiue rünnak teostati saksa maabumispioaee
Saksa rünuakupaadid tõmbusid seepeale
mise.
Pariisist, 2. 6. Kõneni liuna tabas
ride poolt ja selle eesmärgiks oli välja lü kaetuseta tagasi Nõukogude raskepatareide
„Järva Teataja" talitas
üleeile uuesti anglo-ameerika lennukite ras
litada Nõukogude positsioone ühe küla ees flankeerivast tulest ja ühinesid pärast seda,
ke terrorirünnak. Kesklinnas tekitati suurt
järve idakaldal.
kui nende ülesanne oli täidetud, teise üksus
laastamist. Üks kirik purustati ja vana targ
Öõl vastu 31. maid siitis üks saksa tega, kes vahöpeal oli üle võtnud julgesta
rünnakupaatide komando, kes oli end mõ mise ja võidelnud teiste vaenlase vastupa virna jätsid. Juba pardal olid meeskonnad tehti täiesti rusudeks.
ne tunni eest. ühes varjatud lahes 'rünnaku nupesadega.
heisanud valge lipu ja ranniku poole siir
Moodustati Aktuaalse Ajaloo
paatide komando, rünnakuvalmis sead
duvail ujukpaatidel lehvitati valgeid räti
Järva maakonna alakomitee
kuid, et palada tulistamise lõpetamist. Maa
nud, vaikse ilmaga ja kerge pilvituse Ründajad heiskasid valge lipn
Reedel moodustati Paide Aktuaalse Aja
le jõudnud inglased võeti vangi.
juures kiire sõiduga vaenlase toetuspunkti
loo Järva maakonna alakomitee, millise koos
suunas. Tume pilv selja taga kaitses paate
Berliinist, $. 6. (DNB). 7. juuni kesk
seisu kuuluvad esimehena Järva maavanem
nähtavuse eest, kuna vaenuliku kalda piir päeval sattus Le Havre sadama lähedases
Roomas puhkeb nälg
H. Lipp, ahiesimeheua Paide linuapea kt.
jooned olid veel kergesti punetava taeva grupp vaenlase dessantpaate ühe saksa sõ
juures hästi nähtavad.
2erli i n, 6. 6. Nagu Londoni „Timestt 0. Laube, sekretärina „Järva Teataja" pea
javäe ranuapatarei tule piirkonda. Jnba vä
Kai paadid lähenesid kaldale, tulistati heste iasknde järele saavutati täistabamusi, Rooma vallutamise puhul teatab, viibib toimetaja J. Kaup, liikmetena Türi aian
neid ägetalt suurtükiväe, tankiõrje, graaaa hoolimata suitsukattest, keset vaenlase ük Roomas 2 miljonit tsiviilelanikku ning ei dusgümnaasiumi direktor, ajaloolane J.
diheitjate ja kuulipildujate poolt. Vaenlase sust. Vähem kui 600 meetri kangusel oli saa teha mingeid illusioone nende olukor Adaasõa, ltn. H. Puupill, E. Areng ning
auurtükke ja taukitörjesuurtükke, mille tuli saksa mürskude toime laastav. Meie suur ra suhtes, võttes arvesse, et ponduvad või B. Epn e r. Alakomitee asukohaks on Pai
Easke mörseri toruava on selleks küllalt reetis nende positsioone pajupiisaste vahel, tükiväevaatlejad nägid, kuidas dessantpaati malused selle snurearvulise elanikkonna va do, Targ 10, telefon 30. Samal aadressil tu
suur, et kaks meest võivad sellest vaadata võtsid saksa tnaabumispioneerid kohe lähi de meeskonnad suure rutuga njukpaatidesse rastamiseks. On paratamatu, et linnas puh levad lähetada ka alakomlteele saadetavad
kirjad.
mast lähedusest tule alla. Korduvate rünna- ümberasusid ja oma purustatud paadid trii- keb nälg.
kõrvu seistes läbi. (Pk. Brock. Wb.)

Kauaoodatud tund

Esimesed tessaalia

Tabatahtliküd
Esineti muljeid kallaletHfe&išt Eureepale
88—PK.— Hiljuti loodi ka Tesssaii
PK.— Häire inglise kanali ääres! Kai sa raskus. Äit tuuakse kohale vägesid ja ma
sa. Kesk-Kreekamaal, esimesed võitlus
geli indasid siin viimaseil päevil häiresi terjali.
grupid kreeka rahvuslastest kommunist
reeaid! Pommid langesid, maa värises. Sel
Algav päev muudab öised muljed üha
like jšukude vasta.
lest ei tehtnd snnremat välja. Oldi harja selgemaks. Dessantpaadid lähenevad ranni
Need üksused kannavad nime
nud anglo-ameeriba pemmituslennnkite rün kule. Nad on tulvil sõdureid, mõnedel on
nakutega. Seekord undasid aga sireenid te ka väikesed tankid. Suured lained annavad
~EAZAD", mis täbeodab tõlkes *Rak
ravamalt ja valjemini kui tavaliselt.
paatidele tugevasti tööd. Ennekõike tabab
vuslik-agraarne ühendus kommunismi
neid Saksa tõrje. Suurtükid tulistavad, kui
Alarm, alarm, alarmi On see invasioon? das
vastu'"
Mehed kannavad väliste tnnnns
suudavad. See on kauaoodatud arvete
Vahetpidamata mnntnvad nlguvad toonid õiendamise
märkidena rohelisi käesideoaeid o««
tund. Sellele hommikule peavad
valjemaks ja nõrgemaks. Kas on siis nüüd
üksuse niinega. Mehed aa eranditult
alati jubedustundega
saabnnud tund, mida siin- ja sealpool kana anglo-ameeriklased
mõilema!
relvastatud. Nende ülesandeks en
lit ja ookeani on oodatnd? Kas S. juuni
RUuuakuruum ulatub mitmes lõigus Co
oma teise hommikutunniga läheb ajalukku? tentini
kommunistlike organisatsioonid* hävi
poolsaare idaosast, mitte väga kau
Lennukid kihutavad rohkearvulisis eskaad
tamine, omakaitse organiseerimine Ha
gel
Cherbourgist
Le
Havrei'ni.
Kogu
rannik
reis üle mere, üle maa ja jälle tagasi, vaen
lase lennukid ja meie lennukid. Fiak tulis elab. Kõikjal, kuhu vaatad, võideldakse vi Kas kahur ujub vee peal? izi, tee on kahur ühe sukelduva allveelaeva pardal, (Pk llades ja külades, mis on ohustatad
haselt. Vaenlase rasked merejõad seisavad
sö/akirj. Paul. Wb.>
kommunistlike jänkud* po*lt ja kem
tab vahetpidamata.
meie ees. Palja silmaga võime näha mitut
munistlike toetuspunktide hävi ta raias
Möödunud päevade ja nädalate ägedate rasket
sõjalaeva. Ka merel on juba arene
pommitusrünnakute all ei ole Saksa patareid nud esimesi võitlusi meie ja vaenlase me
raskesti Jäbipääsvates mägestikes.Nende
sugugi oma võitlus j Sudu kaotanud. Tulesam
relvastatud üksuste ülesanne on laua
rejõudude vahel. Lennukid ja patareid pais
Le Havre'i ees
bad kerkivad siin ja seal, lennukid lange kasid vaenlasele vastu surma ja hukatust.
Kreeka sisemine rahn, mis on häiritud
vad põledes alla. Snrma siravate ahelatena Vaenlase laevad püüavad kuustudu abil
Kreeka sisemisest vastuoludest ja kom
tõusevad Õhku punased ja rohelised leek pääseda Saksa tule eest, kuid moodsal sõja
PK. Le Harve'is valitses viima algu!. Ta asub äraootaval seisukohal, munistide tegevusest. EAZAD poliitili
kunlid. Helgiheitjate valgusojad haaravad pidamisel on vahendeid ka udust ja ööst
seil nädalail elevus. Võis näha-kuul kus rakenduda. Võib-olla on see lae seks juhiks on üks tantuniaid kreeka
pilvi. Mitmest lõigust teatatakse õhudessant läbitungimiseks.
üksuste maandumisest, kes paiguti heida
Meie, kes me invasiooni avatakti elame da mõndagi. Oldi juba harjutud maa vastik määratud Le Havre'i jaoks, võib vaimulikke Kesk-Kreekas. Sõjaväeliae
vad alla õlgnukke. Haik vaenlase sõdureid kohal
läbi, meie ei kahtle, et Saksa tõrje põrumisega ja värisemisega ning õhu olia on ta vasakuks tiivakaitseks Seine'i juhtimine on vana kreeka armee kõr
on juba vangi võetnd.
kindlameelselt mõistab selle tunni tõsidust tõrje lakkamatu tulistamisega.
lahes, milles too ainulaadne vaatemäng gemate ohvitseride käes. EAZAD töötab
Knid mitte ainnlt õhuruumis ei ole möll, ja suurust.
Üle
öö
pilt
muutus.
6.
juuni
ööpi
praega toimub.
vaid ka maal. Siin on õieti võitluse tõeline
tihedal kontaktis kreeka natsionaal
Sõjakirjasaatja Helmuth Berndt
Kuidas lood ka o», sõdurid vaata sotsialistidega.
meduses teadsime juba, millega on tegu.
Kui siis päev koitis, võisime udus ära vad kõigile tulevaile sündmusile rahu
Teiste seas on tiks esimesi üksusi
tunda suure arvu vaenlase üksusi, ja likult silma. Asjade senine käik räägib kommunistide hirmuks üle võtnud kor
Halastamatu võitlus bolshe
praegu osaliselt selge nähtavus® juures, eranditult meie kasuks. Ruumis lääne ravalve. Ta võib teatada juba ema
võib pikksilma varal naha, mis meie pool Le Havre'i, kuhu pealöok seni oli suurest edust. Seda üksust juhib Üks
vike käsilaste vastu
läve ees on toimunud.
suunatud, on vastane väärikalt vastu endise kreeka armee kolonel.
Le Havre'i ees asub viis suurt lahin võetud. Küllap teda tervitatakse siingi
SS-sõjakirjasaatja Richard Bülk
gulaeva, kerge- ja raskeristlejaid, palju vastavalt. Ainult et praegu ei saa tu
Korduvalt on kõnet olnud sellest, et käi on saanud asuda nende mõrvaülesannete hävitajaid ja torpeedopaate, vägede levaste sündmuste kohta, mis siin toi
masolevas sõjas on tagala mõiste saanud täitmisele, mida bolshevißtlikud isandad talle
Viktor Emmanuel peab
transportlaevu, soomusautode-maabumis muvad, muidugi midagi ette ütelda. Igaks
sootuks uue sisu, võrreldes sellega, mis tal teele asumisele kaasa andsid.
on olnud kõikides möödunud võitlustes.
juhuks
on
tarvitusele
võetud
kõik
abi
paate
ja
loendalnatu
arvu
väikseid
Senine edu vaenuliste langevarjurite ja
lahkuma
Kui varemates sõdades kogu võitlustegevus bandiitide vastases võitluses ei õigusta msabumispaate. Taamal näib olevat veel nõud, et seda invasiooni tõrjuda. Kõik
endastmõistetavalt toimus rindel, ning taga meid aga alahindama selle võitluse tähtsust. hulk sõidukeid, mida hästi ära tunda jal marsib sõjaväeosi, meresõjavägi on
Milano, 6. 6. (DNB) Vaevalt on Saksa
las avaldus sõjaolukorra mõju tugevamini Meie ei tohi hetkekski muutuda tähelepane
väed
Roomast lahkunud, kai Viktor Uimana
ainult majanduselus, siis on see praegu soe matuks ega loiuks. Ka seda võitlust peame oi ole. See on tagavaralaevastik, mis löögivalmis, samuti õhujõud.
eii aaglo-ameeriklaste sõbrad taile meenn
taks teisiti. Rinde ja tagala olukord on üks pidama samasuguse südamepõhjast võrsuva sinna on kogunenud. Ta ei anna end
Meresõjavägi, juunis 1944.
tavad et ta täidaks oma lubaduse. Londoni
teisele otsustavalt lähenenud. Võitlusrasku sallimatusega ja leppimatusega nagu peame suurtükitule piirkonda, vähimalt mitte
diplomaatilisi» ringkonnis arvestatakse seda,
Sõjakirjasaatja Hellmut Berndt.
sed ja -ohud, ennastohverdava valmisoleku, kogu bolshevismivastast võitlust.
teatab Exhange Telegraph, et Viktor Emansel
julguse, vapruse ja valvsuse vajadus ning pal
Tähelepanematus, loidus ja argus on
annab regentvalitsuse vastavalt kokkuleppe
ju muud, mis kõik varem oli seotud ainult kaasabi vaenlasele, seega kuritegu oma maa
le üle kroonprints Umbertole. Oletatavasti
Invasiooni
teine
rünnakulaine
rindeeluga, on nüüd kandunud ka tagalasse, ja rahva vastu. Ükski meist ei taha ega tohi
järgneb sellele ka Badogliv tagasiastumine.
õigusega on väidetud, et praeguses sõjas pele seda kuritegu oma hingele võtta.
Siiski arvatakse, et kuningas asaldab Badog
Vaenlane kandis tohutuid kaotusi
gi õieti enam mõistet—tagala, vaid selle ase
Kui hiljuti kõrgemate sõja- ja politsei
liole uue valitsuse moodustamise, millega
mele on tulnud mõiste—kodurinne. Kui varem võimude poolt taas juhiti rahva tähelepanu
ka liitlased nõustuksid. Küll aga peab Bado
näol ennekõike ka tõsiasi, et ts kõik «ma glie
oma maa kaitsmisel vaenlase vastu aktiiv sellele osale, mis igal üksikul on täita vae
kasutada olevad jõud rakendab ikka ainult seis. uuel valitsusel olema teissugune koos
nease võitlusse oli haaratud] ainult rahva nuliste langevarjurite ja bandiitide vastases
ühtedes ja samades ruumides.
relvastatud jõud tema sõjavägi, siis prae võitluses, siia peame seda tähelepanujuhti
On näha, et Viktor Eusanaeli uutel liitlas
gu peab kogu rahvas olema aktiiv mist võtma kui ühe tähtsama kodurindesõ
tel ja tema klikil on väga oluline, et kunin
Esimese
24
tunni
jooksul
on
vaenlane
seks võitlejaks.
duri ülesande meeldetuletust.
ohverdades hoolimatult tugevaid jõude ja gas, kes neile on välja aimud oma maa ja
Meie peame igaüks ise hoolega täitma
Võitlejale rindel ei ole tarvis tuletada
kahe maailmariigi poolt varatud materjali rahva, kaoks kiiresti silmapiirilt. Teatavasti
meelde tema ülesannet. Olukord ise tuletab oma Ülesandeid kodurinde julgeoleku kind
masbpanuse läbi suutnud vallutada umbes tehti Viktor Emanuelile juba nädalate eest
talle seda igal silmapilgul meelde. Alaline lustamisel, peame ueid ülesandeid väsima
10 km laiuse, kuid ainult mõne kilomeetri kohustuseks, et ta Rooma langemise korral
ähvardus vaenlase poolt ei lase hetkekski tult meelde tuletama ka neile oma rahvus
sügavuse rannikuriba ning mõne väikese aetuks tagasi ja annaks regentvalitsuse tle
maabumiskoha. Selle tulemase eest pidi ta kroonprintsile. Liitlaste väed viibisid alles
tuimaks jääda sellel valvsusel, mis tagab, et kaaslastele, kes kahetsemisväärselt mõnikord
vaenlane eetamatnsega ei saaks murda unustavad või kergelt võtavad oma kohus
maksma tohutute kaotustega inimeste, lae mõned tunnid Roomas, kui Exchango Tele
tusi.
meie vastupanu.
graph meenutas kuningale kokknlopet.
vade, lennukite ja relvade näol.
Leppimatult sallimatud peame aga olema
Võitlejate keduriudel võib aga tema võit
lnsülesanne tihti jääda tööülesande varju. nende üksikute alaväärtuslikkude ja kurite
See tähendab ustava rahvaliikmena täi gelikkude tüüpide vastu, keda elus esine
Üks lask üks lennuk
dab ta küll oma kutsealaseid kohustusi, ol vate pahede paratamatusena leidub ka meie
les ennastsalgava boole ja väsimatusega oma rahva seas. Need on niisugused inim
SS—PK.- Ühel pühapäeval lendas jälle poole sirotades hüüdis: „Vaata seda!" Kolme
töö juures, kuid unustab sealjuures, et ta jätised, kes ei keeldu kaasabist oma rahva
üks punatäheline lennukite esbadrill üle kü sekundi eest oli üks lennuk joonistanud tae
ei ole ainult töötaja, vaid ka kodurinde sõ surmavaenlastele, kelle ainsaks eesmärgiks
lahüttide. Nad sooritasid oma lende juba va all pika suitsuriba, nüüd plahvatas ta
dur. Viimast asjaolu ei tohi praeguses to on kogu eesti rahva hävitamine. Aiies mõni
väga madalas kõrguses. Kuulipildujatega üleni leekidesse, ta naga lõigati ära oma
taalses võitluses hetkekski uriustada, sest päev tagasi pidime vaia ja häbiga lugema
saatsid nad valanguid maanteele. Orus ole iksutest, siis hakkas ta kaotama kõrgust
ka selles võitluses, mida vaenlane peab ajalehest, et kabe naise ja kolme mehe suh
vad kaks virgatsit aga iäid vaenlasele mär ning lõppeks langes kui kivi alla. Suur kuu
meie kodurinde nõrgestamiseks ja murd tes oli tulDud täita raskeim kohtuotsus, ku
kamatuks. Nad olid mõlemad emast jõe mas kõrvetas mitme saja meetri ulatuses
miseks, on tal võimalik saavutada ainult na nad olid varjanud vaenulisi langevarju
pajude alla varjule tõmbunud. Sturmmann rohtu, kuni vaenlase lennukist jäi järele
siis edu, kui eleme lasknud, oma valvsusel reid bandiite.
Otto K.-d aga näis selline käitumine pla vaid plekihunnik.
Võitluses, milles seisame, otsustub kogu
uinuda, oleme jäänud hooletuks ja tähele
meerivat. Oma kodu. murrakus pobises ta:
panematuks ning seega võimaldanud tal ka meie rahva elu või surm. Seepärast tuleb
Laskur kogus end aegamööda: „Kas
~Inimene, sellise tembuga naa juba ei lepil" siis. ..? Oli see üldse võimalik...? Ah plä
sutada ootamatust. Bolshevistiik vaenlane seda võitlust pidada raugeima tõsidusega ja
„Jäta rumalused," ütles teine nagu hoia ral" lõpetas ta oma monoloogi. Oma kaine
on julm, halastamatu uiug oma käsilaste kau kohusetäitmisega. Tuleb olla halastamatu
tuseks, „muidu saame meie ka veel oma mõistusega teadis ta, et ta pole kellegi iaa
du ta ei jätta ühtegi vahendit kasutamata, kõigi ja kõige vastu, mis nõrgendab meie
Ta tervitab vaenlast Atlandi-vallil
osa!" Kuid Otto naeratas. „M!nu püssirauale knrneister. „Kuid ma pole kuuluud, et ükski
kni alatu ja ebainimlik see ka ei oleks.
jõudu ja ohustab julgolekut, ning väsima
on see väike lasuke kindlasti terviseks!" Ase
Oma seekordses, nüüd juba kolm aastat tult teha kõik, mis kindlustab, et sellel päe
külast oleks lasknud!" üt
Berliin, 7. 6. (DNB) Pärast seda, kui tas oma püssi palge, viivitas siis mõne mi õhutõrjesuurtükk
kestnud vabadusvõitluses bolshevismi vastu, val, kui võidulipud tõmmatakse masti, ka
les
imestuuult
tema
kaaslane, „Otto, see
oleme ikka ja jälle kogenud, et raskete meie sini-must-valge uhkelt lehvib nende Saksa väed 6. juunil Cherbourgi ja Le nuti, kuni saatis oma lasu sinna ülesse. saad ainult sina olla!"
HavreM vabel õhust maandunud Briti ja „Nad teadku nüüd, et ma pole mitte jänes,
seaß *
inim- ja materjallohvrite hinnaga teostatud
Ja see oligi ainult Otto. Seda tõendasid
Ameerika üksused osalt merre tagagi pais kelle peale jahti peetakse!" ütles ta ja võttis vastuvaidlematult
rünnakute kõrval meie võitlusrinde sissemn]kõik tõendased- Kindlasti
aeglaselt
püssi
palgelt,
sealt
hüüatas
ta
kaas
kasid
ja
osalt
kitsastele
ranniku
ruumidele
jumiseks ei jäta bolshevikud tegemata kat
mitte tavaline tabamus!
kokku
surusid,
alustas
vaenlane
teist
rün
lane: „Otto!'r Ja kui ta «naa kamraad! poole
Merevõitlusi Narva lahes
seid ka meie kodurinde nõrgestamiseks.
nakulainet. Paljudes kohtades lendasid pom vaatas, tõusis too kähku üles ja kätt taeva
SS-sõjakirjasaatja Georg Wiihlem Pfeiffer
Nad kasutavad selleks eelkõige loomupära
Berliin, 5. 6. (DNB) Kahel viimase*' mitajad koos. traasportpurilennukitega 100
selt emaseid vahendeid terrorit ja valet.
Terrorit selleks, et tekitada meis hirmutun ööl tekkis Narva lahes võitlusi Saksa valve' ja enam lennuki snurustes gruppides Nor
net ning seega halvata meie võitlustahet ja laevade ja Nõukogude kiirpaatide ning mii' mandia ranniku alasse. Paljud eskadrillid
Kas Inglismaa suudab tuua veel
hävisid aga meie õhutõrje lõkketules või
jõudu, ning valet selleks, et eksitada nivahilaevade vahel.
alla Saksa jahilennubite paolt. Ena
meid olukorrast arusaamises ja vajalikkudes
Esimene rünnak Saksa virgu- ja miini tulistati
rohkem ohvreid
purilennukeist maandus Orne'i lõigus
seisukohavõttudes.
tõkke vastu toimus ööl vastu pühapäeva 8 mus
ja
teised
vallandasid
oma
koorma
lõuna
Tagala terroriseerimiseks ou bolshevikud kiirpaadi poolt, missugune rünnak nurjus
pool Le HavreÜ, Canentani ruumis ning
Niihästi asjaomaste ringkondade kui ka Need 70 miljonit valget valitsevad ülejää
õhurünnak ute teostamise kõrval aegajalt vastulöögiga kahe enamlase kiirpaadi hävi Contentini
ida- ja läänerannikul. Pealeselle briti ajakirjanduse ja ringhäälingukommen nud 485 miljonit maailmariigi liiget, kes kuu
tamisel.
Vaenlase
ülejäänud
kiirpaadid
peit
püüdnud kasutada ka , langevarjureid, kes
pommitasid
vaenlase
rasked
üksused
des
taatorite poolt juhiti juba mõnda aega tähele luvad mitmesugustesse värvilistesse rassidesse
oma vaenuaktidega peaksid tekitama hirmu sid ead udusse ja eemaldusid.
Ööl vastu pühapäeva kardasid enamlased sandikohtade riivpositaioone ja tagalat. Ras panu sellele, ei lääneriikide otsustava rün ja kajutavad endast osalt isegi passiivset
ja segadust rahva seas ning sabo
võitlusis hävitasid meie väed sel naku puhul Atlandi valli vastu tuleks ar vastupanu osatavate ladia koloniaalrahvaste
taažiakte ja mõrvamiäi.
oma üritust. Kõige ees tungisid miinipüüd keis öisis
maandunud langevarjurite üksused vestada angle-ameeriklaste suurte vereohv massi. Neid rakendatakse oluliselt sõjämajan
Tänu hoolsale valvsusele ning eksimatu jad, milledele järgnesid 4—6 üksusest koosne jataga
puhastasid tagala. Vastase kaotused ini ritega.
dase teenistusse ja neude ülesandeks on an
le äratundmisele, et bolshevismi võit tähen vad kiirpaatide grupid. Need jällegi asjatud ja
meste
ja relvade näol olid erakordselt suu
Ei tehtud mingeid illusioone, et see gi da kahuriliha rinnete jaoks terves maailmas,
katsed
meie
tõketest
läbi
murda
läksid
enam
dab surmaotsust eesti rahvale, ei ole vaen
red.
gantne kahevõitlus, mis mõlemal poolel kana kandvat organiseerivat, sõjamajandus
lase langevarjurid ja bandiidid suutnud te lastele veelgi 2 kiirpaati maksma.
Normandia poolsaare mäeseljandikud teostatakse suurimate inimhulkade ja igat likult tähtsat ja sõjaväeliselt otsustavat osa
Õhujõud pommitasid öil vastu 5. juunit ning
kitada üldse mingeid raskusi meie kodu
Orne4i ja Vire'i vaheline ala on kae liiki relvade koondamisega,- toob suuri kao etendab siiski Inglise emamaa ühes Briti
rinde võitluses. Kes nende seast ei ole end teiste eesmärkide seas ka liiklemisseadeldisi tud transpertpurilennukite
ja hukkunud lan tusi pealetungijaile, kes peab ründama üht „sõjakontserni" sisselülitatud dominiooni
vabatahtlikult politsei või omakaitse kätte ja vägede koondis! Neveli juures ja edela gevarjuritega. Terved üksused
langesid saks kõige moodsamalt väljaehitatud ja täiusli dega, nagu Kanada, Lõuna-Aafrika, Austraa
andnud, see on püütud kiuni enne, kui ta pool Narvat
laste kätte vangi.
kumat kindlust, mis on ehitatud viimase 4Va lia ja Uus-Meremaa, mis aga jälle geograa
Samaaegselt avas vaenlane laevasuur aasta kogemuste põhjal. Kuigi Inglismaa filiselt on asetatud ebasoodsalt, kuna nad
tükkidest tule vanade dessandikohtade kait püüab sellesse võitlusse rakendada suurel asetsevad üksteisest kaugel. Otsustavat võit
seks ja saatis maale uusi vägesid. Ühes lõi hulgal oma abirahvaid, peab seekord aga ka lust Lääne-Euroopa pärast peavad esmajoo
gus kerkisid enam kui 30 põlenud suure Briti „bärraekast", s. t. inglise saarerahvas nes kandma ikkagi saare-iaglased, kes nüüd
dessaudilaeva vraki vahel üles täislaaditud ise, end täiesti ebatraditsiooniliselt sisse lü peavad suuremal hulgal asuma lippude alla
maabnmispaadid. Rannakaitse ja võitluslen litama võitlustindesse, sest võitlus Lääne- Nagu juba öeldud, arvestasid britlased in
nukid pidasid inglaste ja ameeriklaste hul Euroopa pärast, mis on ühtlasi ka võitlus vasiooni puhul ette suurimate inimohvrite
gas verist lõikust.
Euroopa pärast, on lõpuks samal määral ka ga. Sealjuures on need inimkaotused sama
Pärast meie rannakindlustußte taga õhust võitlus Inglismaa pärast. Kui angle-ameerik vältimatud möödapääsematud.
maandanud vägede likvideerimist surusid laste invasioon ebaõnnestub, ja see ebaõn
iga oluline aadrilaskmine, mida peab kan
meie väed uuesti dessandi kohtadele. Üks nestumine on Euroopale eluküsimuseks, jär
nüüd sündide kahanemisega nõrge
väiksem sillapea Vire'i suudmes ja sellest jelikult peab ta ebaõnnestuma, maksku mis natama
põhja pool ning vastupanupesad Normandia maksab, siis on see ka eeltunnuseks Inglis nenud inglise rahvas, nõrgendab aga ka
isandapositsiooni impeeriumis, sest
poolsaarel kõrvaldati.
maa hävitamisele! Inglased teavad seda nii tema ei
saa ega suuda ta kosuda nendest
Senist võitlustekäiku iseloomustab peale sama hästi kui sakslasedki ja sellepärast iialgi
hiigelkaotustest. Kaotatud invasioon aga koos
vastase hiigelpanuse inimeste ja materjali panevad nad kindlasti kõik oma jind sellele Inglismaa
hävitamisega teeb Briti impeeri
viimasele trumbile. Briti valitsus vihjab umi küpseks lõplikule lagunemisele.
Plahvatuste seeria laglismaai
meeleldi tema käsutuses seisva impeeriumi
Ainult emamaa, saar, s. t. maailmariigi
S to k h e 1 m i st, 6. 6. (DNB) Briti sõja inimreservidele, mis ka esimesel pilgul tões
ja varustusministeeriumis samuti ka sõjalise ti tunduvad tähelepandavalt suured ja üle sõjaväeline, poliitiline ja majanduslik võit
transpordi ministeeriumis ollakse mures rea tavad Nõukogude inimreserve enam kui luskeskus, võib seda koos hoida. Juhul, kui
suurte plahvatuste pärast, millised toimusid kahekordselt. Ligemal vaatlemisel aga sel Inglismaa langeb, ei suuda ka valitsuse üm
iDglismaal läinud nädalal, teab „Daily Mail". guvad tähelepanelikule vaatlejale hoopis berasumine mõnesse dominiooni, näit. Ka
Osa ühest linnast Gssexie olevat tehtud plah teised aspektid, mis väärivad siin kainet nadasse, enam päästa impeeriumi. Sest ai
nult selle võimsa rahvastebloki pea, tuge /a
vatasest maatasa, kuna ühel teisel plahva käsitlemist.
tusel kuski Lääne-Inglismaal asuvas laske
Aastal 1940 elas Briti impeeriumis 555 saare, jõud on üksinda suutelised kehasta
meonavabrikus olevat saanud surma ju haa milj. inimest, kelledest langeb 47,6 milj. ma ja ülal hoidma impeeriumi wriigiideed."
vata suurem osa mees ja naistöölisi. Edasi valget Inglise emasaarele. Dominioonides 47,6 miljoni inglase kätte on pandud otsus
kannatas üks linn Ida-Inglismaal raskesti, elab kokku 30,1 miljonit inimest, kellest 23 tamine maailmariigi elu ja surma üle. Nad
seda ja sellepärast panevad nad kõik
kui raudtee jaamas lendas õhku laskemoo miljonit kuulub valgesse rassi ja kes seega teavad
naroug.
•ma nahavärvi põhjal kuuluvad impeeriumi vaekausile. Kuid nad seisavad oma hirmsai
halastamatuima, tugevaima ja päraat
Kõik plahvatused elevat toimunud 4 päe „hMrraskasti", see teeb kokku ümmarguselt ma,
pommiterrorit ka armutuima
va jooksul ja kutsunud avalikuses esile tu 70 milj. valget, kes mitte kõiir ei ole briti s.
o. Saksamaa vastas.
Kindral-feldmarssal Rommel külastab Prantsuse Vahemere-rannikut. (PK. sõjakirjas geva rahutuse. Plahvatuste põhjusi selgi päritoluga. Meenutagem vaid ligi 3 miljonit
tatakse.
pranteuse-kanadalaßt
ja
2
miljonit
buuri.
Kipper. Wb.)
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Rüütliristikandja H. Nugiseks tervenenud
Maikuu keskel saabus haiguskfiigus kriis, millele järgnes tervise silm
nähtav taastumine
Bee oli käesoleva aasta 9. aprilli], millal Flibreri poolt otsustati annetada Narvalas
tes lahingutes osutatnd vahvuse eest Raudristi Rüütlirist eesti noorele 88 vabatahtliku
le useba Harald Nogiseksile, kes momendil viibis haigestununa ühes oma kodukoha lä
hedases sõjaväehaiglas kuski Eestis. Nimetatud haiglas toimus ka ROBtliristi üleandmi
ne Fükreri sünnipäeval, 20. aprillil, kusjuures kehal viibisid ka Eesti ala kindralkomis
sar E L. Litzmann, Eesti Omaval, juht dr. Mäe ja paljud kOrgemad sõjaväelased.
Rüütliristi üleahdmiee päevale järgneva sed, ela oli taas kord võitaad surma ja kiud
tel päevadel muutus noore Rüütliristikandja lustinud eesti rahvale ühe ta noore ja
haigus korraga tublisti ohtlikumaks, kuna tubli poja. Võidakse juba kujutleda arste,
senisele kergele kopsupõletikule liitus esi põetajaid, kamraade ja kogu haiglat valla
algu keskkõrva põletik ja siis veel tüüfus, nud varjamatut rõõm», kui noor kangelane
millise haiguse idud noor kangelane oli too ühel päeval nõndis jälle korralikat toita
nud nähtavasti kaasa kokkupuudetelt ida ning suitsetas isegi oma esimese paberossi
peale nädalaid kestnud apaatsast.
naabriga bolshevikega.
Kana haige tervislik seisund muutus tõsist
Sellest ajast alates en arenenud vahe
kartust äratavaks, tehti haiglas olukorra peal veltveebliks (oberscharführer) ülenda
viitmiseks kõik. Suurele andumusele, mil tud noore kangelase tervistamiue kiirete
list osutasid haigestunud kangelase ter sammudega, nii et ta on võinud juba käia
visliku seisukorra suhtes haigla arstid, lii nüüd haiglast väljas ning valmistub lähe
tus veel seltskonna ja eriti kohaliku nais mail päevil kogusi lahkuma raviasutusest
omakaitse tähelepanu, mis haiglat juhtiva koju, et puhata ja kosuda hetk seal ning
arsti lahkel vastutulekul ulatus isegi selle siirduda siis tõenäoliselt mõneks ajaks veel
ni, et naisomakaitse poolt korraldati Nu kuhngi raviasutusse Saksamaale, kus toimub
giseksi põetamine sel teel, et alaliselt vii ta tervise taastumine juba täielikult.
bis haige juures üks kohaliku naisomakaitse
Olnud kaua haiglas ja eemal oma endis
liikmeist, enamuses jaoskonna esinaine.
test sõpradest, kavatseb noor Rüütliristi
Hoolimata kõigest halvenes olukord siis kandja kuuldusi mööda külastada nüüd esi
ki veel kuni maikuu keskpaigani, millal saa mesel võimalusel ka oma koolilinna Paidel,
bus otsustav kriis haiguskäiku ja sellele kus teda ootavad eriti Järva Noorte maleva
järgnev silmnähtav paranemine. Noor veri noored, soovides veeta pooltunni suurimaga
ja kangelase loomulik elujõud võitis teda eesti noortest ja kuulda vahetult ta jutustu
korraga mitmest suunast rünnanud kalgu- si rindeelaraustest.
Pilk Jarva-Jaanis toimuvate omaloo
mingu ettekannete kavasse
Nagu juba märgitud, on autorite poolt tegevad A. Lääne, pr. E. Saar, A. Sotter,
tehtud Järva-Jaanis pühapäeva], 11. skp. lavastus A. Läänelt, lavapilt A. Rootsilt.
algusega kell 14 js kell 17.38 toimuvate Proloogi muusikaline osa V. Juhendilt au
paidelaste muusikalis-sõnaliste omaloomingu tori esituses.

ettekannete kavas mõningad muudatused,
võrreldes samade õhtutega Paides ja Türil.
Nagu nüüd asjaomastest ringkondadest
täiendavalt kuuleme, ütleb etenduste avasõ
na EK. Paide esinduse juhataja hr. A. Sotter
millele järgnevalt A. Lääne esitab J. Kaup'i
pikema pühenduslaulu „Me elame jn Sulle,
Tunltemaa.'' Sama autori sõnadel V. Juhan

di peolt'viisietatud laulu «Noorumälestus" esi

tab sopran pr. E. Liblik, kuna humoreski „Oi,
noorhärra tuleb kujul..." esitab R.Rajamets.
Edasi on kavas V. Juhandi valss trio ette
kandes autori kaastegevusel ning noore
luuletaja Juta Annuse esituses ta oma laule.
Katke J. Kaupi romaanist «Rasked pilved"
loeb R. Hool ma. Etenduste esimene osa
lõpeb lauludega «õhtul" ja «Hällilaul"
pr. E. Liblika soolo-esituses.
Ettekande teine osa stardib E. Epneri
Ivast, näidendiga käimasoleva vabadus
võitluse aineil ,Reetor", kusjuures pro
loogi esitab R. Rajamets. Näidendis on kaas-

Näidendile järgnevalt mängib V. Juhan
di oma „ Prelüüdi'4 klaveril, mille järele
pr. E. Suits deklameerib J. Kaup i lühiluu
letuse «Vanal veskitammil" ja pr. E. Liblik
esitab E. Epneri sõnadel V. Juhandi poolt
viisietatud meeleolukad «Kaks vallatult sä
ravat silma" hing «"Miks suvel öõ ?"
Ettekande lõpuosas esitab Juta Annus
veel kolm oma laulu, kuna bariton R. Hool
ina laulab knpleelaadsed «Põllumehe kodu
auln" ja «Väike mehe-näas" laulumängust
«Talupoja lapsed," millele järgnevalt ette
kanne lõpeb sädelev-meeleoluka popurriiga
samast laulumängust trio esituses koossei
sus A. Watterodt (viiul), K. Wayerstall
(tshello) ja V. Juhandi (klaver).
Korraldajad paluvad meid veel kord
täiendavalt rõhutada pääsmete kiiret lunas
tamise vajadust, et vältida tungi ettekanne
te algul ja hilinemist. Ettekannete kestel
on saali uksed suletud.

Hävinud hoonete jäänused kasutamisele
sõjatähtsaiks ülesandeiks
Avaldati vastav määrus
Eepti Omavalitsuse juhi, tehnikadi
rektor! ning majandus- ja rahandusdi
rekteri peelt on alla kirjutatud määrus,
mille kohaselt kuuluvad keelustamisele
käik sõjategevuse läbi hävinud ehitused
või heonete osad. Nende jäänused tu
levad icasu taimsele sõjatähtsaiks eesmär
kideks, eriti pommitaskahjustuste kõr
valdamiseks, õhukaitseehitusteks, sõja
tööstuseks, jäätmete ja vanamaterjali
väärtustamiseks, põletuspnude hankimi
seks ning muudeks seesugusteks otstar
veteks.
Ehitusjäännsteks leetakse kiik ehi
tusmaterjalid, nagu kivid, katnsekivid,
puu, raud jne., samuti ka muud esemed,
mida üldise tõlgitsuse järgi tuleb pidada
ehituste juure kuuluvaiks, eriti nksed,
ahjud kelded, küttekehad, torustik, kat
laseadeldised, supelvannid jne., hoolimata
sellest, kas nad sellisena on veel otse
selt kasutatavad või enam või vähem
rikutud.
Hävinuks antud määrase mõttes loe
takse ehitusi ja heonete osi, mis on sõ
jategevuse läbi selliselt kannatada saa
nud, et neid nende esialgseiks ülesan
deiks kasutatavaks võib teha alles pä
rast ulatuslikku uuestiehitust.
Katuse- ja klaasikahjusid, samuti
kergeid kahjustusi seintes, ustes, aken
des jae. ei loeta hävitusseisundiks. Kaht
lusjuhtumeil otsustab küsimuse alam
haldusasutus.
Keelustatud esemeid ei tohi nende
senised omanikud kasutada isiklikeks
eesmärkideks. Samuti loetakse tühista
tuks kõik täitemenetluste kerras tehtud
korraldused.
Keelustamist võib alamhaldnsasulus
tihistada üksikuil erandjuhtumeil, kui
selle omanik suudab tõendada, et ta
ehitust või selle osi vajab tungivate isik
like ehitustööde jaoks sõjaliselt tähtsaiks
eesmärkideks (näiteks ehukaitseehitus
töödeks jne.) ja tal seejuures on ole
mas vastav nõusolek.
Keelustatud hoonetejäänuste kasuta
misviisi kohta annab otsuse alamhaldus
asutus, kusjuures ta kuulab ära tehni
kadirektori või ehitusosade jäätmete ka
sutamise subtes vastava majandnsühea
di juhatuse seisukohad.
Keelustamise korral määratakse ala
ma kindlaks ära-

Gümnaasiumide võrgu ja õppetöö ümberkorraldamine juhul, kui praegune olukord algisaks
jääb püsima
Haridusdirektooriamil oo praega väljatöö kes soovivad edasi õppida, astuda oma elu lennuväe abiteenistusse, kaigi «eile korral
tamisel gümnaasiumide võrgu ja õppetöö kohale kõige lähemal asuva või asutatava datakse Õppetöö väeosade jnnres tegutsema
ümberkorraldamise kava, aia rakendatakse või ümberpaigutatava gümnasiuuai õpilaseks. hakkavates gümnaasiumiklassides. Regist
Siinjuures ei saa enesestmõistetavalt ar reerimine võib toimuda niihästi kirjalikult
sügisel koolitöö algusel ella jahml, kui jääb
püsima evakueerimise tagajärjel tekkinud vestada seda, missuguses gümnaasiumis kui ka isiklikult. , /
Registreerimisel tuleb esitada järgmised
olukord.
Õpilane varem õppis. Kui see olenevalt ko
Väljatöötamisel olevate kavadega tahetak halikest oludest, osutub vajalikuks, võtavad andmed:
õpilase perekonna- ja eesnimi, sünniaeg;
se Õpilastele luua edasiõppimise võimalusi kõik gümnaasiumid vastu mõlemast soost
kooli nimi ja haru (humanitaar-, reaal- või
ka praeguses olukorras, kus õpilased on üle õpilasi.
Kuna gümnaasiumide võrgu säärasel ku klaasiharu), milles Õpilane möõduand kooli
kogu maa laiali paisatud.
Haridusdirektooriumi kavade kohaselt ku jul väljatöötamiseks on Haridusdirektooriu aastal Õppis, samuti klass; missugust keelt
juneks olukord gümnaasiumide alal järgmi mi koolivalitsusel tarvilik omada täielikku õppis teise võõrkeelena (ingliso või vene);
seks:-. evakueeritud linnade gümnaasiumid ülevaadet praegusest Õpilaste asukohtadest, õpilase praegune asukoht ja õpilase arvatav
paigutatakse ümber muudesse asulatesse. tuleb kõigil gümnaasiumiõpilastel, ka oma asukoht (linn, vald) eeloleval talvel, eelda
Pealeselle võidakse maa- ja väiksemate lin alatistes elukohtades elavail, kes soovivad des, et evakueerimiskorraldused jäävad pü
nade algkoolide juures, millede ümbrusse jatkata oma õpinguid eeloleval kooliaastal, sima, ning lõpuks, kas õpilane on end üles
vabatahtlikuna lennuväe abiteeois
on koondunud küllaldane arv gümnaasiumi registreeruda hiljemalt 26. juuniks neis koo annud
õpilast, avada gümnaasiumiklassid.
livalitsustes, mille piirkonnas nad praegu tusse.
Koolivalitsused, kus tuleb registreeruda,
Senisel viisil jäävad gümnaasiumid edasi elavad.
töötama ainult nendes evakueerimata linna
Et õpilaste õigeaegsest registreerimisest on: Harju maakooli valitsus Tallinnas; Virn
des, loomalikult ka maakeskosteks, kus koo oleneb gümnaasiumide võrgu otstarbekoha — Rakveres; Lääne— Haapsalus; Tartu—
liruumid on vabaks jäänud või leidub muid ne moodustamine, siis võimaldatakse edasi Tartus; Saare— Kuresaares; Valga Val
kohaseid ruume.
õppimist oma koolis või vastuvõtmist uude gas; Järva— Paides; Viljandi— Viljan
Ülaltoodud Haridusdirektooriumi gümnaa kooli ainult neil õpilastel, kes end õigeaeg dis; Pärnu Pärnus; Virn linnakooliva
litsns Võrus ning Petseri maakoolivalitsns
siumide võrgaümberkorialdamise kava teostu selt en registreerinud.
Petseris.
Üldpildi saamiseks tuleb registreeruda
misel, miile eelduseks ou praeguse olukorra
Lõpuks juhib Haridnsdirektoorinmi koo
kestmine, tuleb kõigil gümnaasiumiõpilasll, ka neil gümnaasiumiõpilast!, kes astuvad
livalitsus õpilaste tähelpann veel kord selle
le, et kooli pääsevad ainult need, kes on
täitnud suvise töökohustuse või on sellest
vabastatud.
Maa varustati seemnega
Seemnega varustamine toimus tänavu kiiremini ja otstarbekohasemalt
Tänavukevadine seemnemüügi pe
riood hakkab lõpule jõudma. Peagu
kõiki seemnesoovijaid ea seekord saa
dud rahuldada, kuigi Nõudmine seem
neile oli tänavu suurem kui möödunud
aastal. Lisaks kodumaistele seemnetele
eli meil tänavu toodud sisse rokkesti
seemet ka välismaalt. Seemneseevijate
varustamine toimus tänavu, kus elid
kasutada juba varasemad kogemused,
otstarbekamalt ja kiiremini kui möödu
nud aastal.
Seemnete müük algas õigeaegselt
aprillis, kusjuures esialgu müüdi see
met kõigile soovijaile vastava lepingu
alusel või kohustuste vastu.
Esimeses järjekorras said seemet
köögiviljakaBvatuslepingu sõlminud talu
pidajad, s. t. need, kes olid sõlminud
lepingu Aedvilja Keskühisuse, ETK või
Rumberg & Tubergiga. Neile võimaldati
seemet ha külvinormide alusel niipalju
kui keegi soovis, kuid kohustusega oma
toodangust sügisel 80 protsenti realisee
rida lepingu sõlminud firmale.
Edasi said soovikohaselt seemet
kapsa- kaalika- j. t. taitnete kasvatajad.
Viimased pidid enne kohalikule jaos
konnakonsulendile andma kohustuse,
et nad vastavalt saadud seemnete hul
gale ümbruskonna maapidajaid varus
tavad taimedega ja seda normibinnaga.
Järgnevalt rahuldati need seemne
kasvatajad, kes kohaliku konsulendiga
•lid Eesti Seemevilja Ühisuse aimel
sõlminud lepingu,> mille järgi nad olid
endale võtnud kohustuse kogu külvi
kõlvuline saak E. S. Ühisusele tagasi
müüa, kusjuures müüdud seeme täidab
ka Bundkohustuslikku normi. Ka saa
vad seemnekasvatajad preemiate osali

mis sisaldas mitmesuguseid aedvilja
seemneid: herneid 30 g, uhe 20 g,
kurke 2g, puro 2 g, rediseid 5 g, rõi
gast 5 g, rabarbrit 2 g, sööginaerist
3g. söögipeet! 5 g, salatit 2g, must
juurt 2 g, spinatit 15 g, sigurit 5 g,
suhkrupeet! kuni 300 g (seevi järgi),
söödapeet! 50 g, söödakaalikaid 20 g
ja söödanaeri seemneid 20 g. *
Linlastele, nagu märgitud, müüdi
aedviljaseemneid omavalitsuse ostu
loaga.
Pealeselle oli Üks liik seemneid,
nagu kapsa-, kaalika-, kõrvitsa-, toma
ti-, sibula-, mida võis müüa jaoskon
nakonsnlendi tõendi vastu ainult tai
mekasvatajaile, et nende seemnete pii
ratud keguste tõttu neid saunata või
malikult otstarbekamalt.
Kuipalju käesoleval kevadel sõlmi
ti lepinguid arvuliselt köögivilja-, seem
ne- ja taimekasvatajatega, ei ole prae
ga veel selgunud, kuna vastavad and
med maakondadest on sa adumata. Esi
algsetel andmetel näib see olevat tun
duvalt suurem eelmise aasta omast. «

Keset tulbipõldu

naseristi autodega teistesse haiglatesse.

Haigla sisseseade kui ka muu vallasvara
suudeti kõik päästa, ainult teisel korral

asuvates ärklitubades elavate inimeste kraam
hävis.

Ära põles katus koos ärklitubadega, ka
ua osal ruumidel jäid laed terveks. Kui suu
red ou haigla majanduslikud kahjud ja
millest tuli alguse sai, on esialgu veel
teadmata.

Köögiviljaga varustatakse sügisel ees
kätt raviasutusi ja sööklaid
Tsiviilsektorile ainult piiratud kogus. Viljakasvatajatega on sõlmitud
rohkesti müügikohustuse lepinguid. Preemiapunktide arvu suurendati
Arvestades köögiviljade saart osatähtsust

rahva toitlustamisel praegusel sõjaajal on
rahva huvi köögivilja kasvatamise vastu
tänavu eriti suur. Seilest olenevalt on seni
sõlmitud rohkesti lepinguid köögi viljakasva
tajatega, kes oma toodangust

võetud hoonetejaänuste hulk, liik kui
kohustuvad 80 protsenti sfigisel müüma
ka väärtus hilisemaks hüvituseks.
kokkuostukeskustele
Isikuid, kes ehitusmaterjali või ehi
Aedvilja Keskühieusele, ETK-le või Rum
berg-Tubergile. Seega on kindlustatud käitis
tus Osi en määruse alusel ära anaud, va seks.
sööklate, avalike toitlusasutuste, laste- ja
rustatakse hiljem vastava hulga ehitus
Lõpuks anti seemet veel kindralkom raviasutuste
varustamine juurviljaga.
materjaliga eelistatud korras. Keelusta missari asutuste erilubadega asutiste,
Kuna esimeses järjekorras varastatakse
tud hoonetejäännste seadusevastast võt ettevõtetele ja käitistele.
kokkuostu teostavate firmade kaudu asutusi
ja
sööklaid, jääb tsiviilsektori jaoks vabaks
mist karistatakse kuni aastase vangima
Aedviljaseemnete müük maal ta
jaga ja rahatrahviga kuni 10 000 rmk. lundi põhiraamatu järgi ja linna oma ainult piiratud kogus.
Et aga sõjaoludest tingitult praegu pal
valitsuse ostuloaga algas ülemaaliselt jud perekonnad on saanud aiamaaharijaks,
Pinev konkurents Pärnu
siis on sellega suures osas ka kadunud te
23. aprillil.
maleturniiril
vajadns tsiviilelanikele suuremas ko
Aed vilja seemneid said talupidajad ravam
guses värsket aedvilja jagada.
Eesti lisaturniiril Pärnus juhib I grupis põhiraamatu järgi vastavalt maa suu
Köögiviljad, välja arvatud kurk, mis ma
peale 4 vooru Kullamaa (Tallinn) 100% edu rusele iga 5 ha kohta ühe komplekti, dalatel maadel öökülma all on kannatanud,
juures 4 (punktiga. Järgneb Kuskov (Kiviõli)
3 p. (1 pooleli) Edasi järgnevad Viin ja Nur
me (mõlemad Pärnu) ja Timma (Tartu) a 3 p.
Ränki karistusi kahjusaanute asjade
11 grupis juhib Nigol (Tartu) 31/.- punktiga.
Järgnevad Hildebrand (Rakvere), Kuningas (Pai
omastamise eest
de) ja Teoste (Pärnu) a 3 p. Heueril (Elva)
on 2 punkti ja 1 partii pooleli.
Tallinnas mõistis 6. juunil Eil pommitusrünnakul kõik oma vara ja riided
Paide esindaja Kuningas võitis 2 voorus se Irikohus
Juuli
Tallinnast
pommitamisel kahju •li kaotanud.
Haapsalu esimaletaja ltn. Jerleti ja 3. voorus
saanute
riietusesemete
omastamise eest
Arvestades seda määras kohus kaebealu
tugeva 2. klassi maletaja Hildebrandi. 4. voo neljaks aastaks sunnitööle.
sele mitte rohkem kui neli aastat sunnitööd.
rus Kuningas viigistas noore Pärnu maletaja
Terrorirünnakul ööl Tallinnale, 9-ndal
Kalastajateringid töös
E. Teostega, kes äsjalõppenud Pärnu esivõist märtsil vastu 10-ndat, päästis politseikons*
lustel jagas 2. kohta Eesti üliõpilasmeistri E. taabel R. ühest korterist terve rea asju. Ta
Eesti Kalurite Keskuse peolt ellu
Kasega. Turniiri üldine tase on õige tugev, pakkis voodivaipa ühe meestemantii, kaks kutsutud kalastajateringid on raken
mida tõendab paremini see, et favoriitideks meesteülikonda, ühe seinavaiba, lasteriideid dunud juba elavasse tegevusse. Kui 1.
peetud A. Eller, kes võistles varem liiduklassis
ning muid asju. Selle paki jättis ta teise jaanuarini k.a. Eli ringe registreeritud
ja üliõpilasmeister E. Kask omavad peale 4' rünnakiaine alates tänavale.
vooru ainult xr> punkti (mõlemal on üks partii
Järgmisel hommikul toimetati pakk 550, siis loodetakse suveks nimetatud
küli katkestatud). Gruppide võitjaid on aga E. Juuli korterisse. Juuli võttis pakist mant arvu tõusvat 6to-ni. Hüvi Organiseeritud
veel varajane ennustada.
li, ühe ülikonna ja ühed püksid, kuivatas kalastamise vastu ilmneb eriti Tallinna
need ahju juures ära ja viis esemed siis oma
keldrisse. Kui päeval politeeikonstaabel ta ringkonnas, kus siiani en juure regist
juure ilmus ühe tunnistajaga ja pakki küsis, reeritud tervelt 11 kalastajateringi.
audis kaebealune talle selle üle ilma keld Uusi ringe on loodud nimetamisväärselt
risse viidud riietusesemeteta. Ametniku küsi ka mujal. Enamik neist on koondunud
musele, kubu mantel ja ülikonnad >on jää
nud, vastas Juuli, et ta seda ei tea. Pakk asetuste ja käitiste juure ja seal on
lebanud tänaval lahtiselt asjad viivat suuremad ringid kuni 400 liikmega.
seal ära varastatud olla.
Suurem osa kalastajatoringidest on
Hiljem sai politseiametnik teada, et kae endale intensiivse tegevuse kestel jõud
bealune olevat oma korteris kuivatanud
riietusesemeid. Seepeale läks ta uuesti kaebe nud muretseda püügiriistu, mis välja an
aluse juure, kes nüüd riietusesemed välja takse ringi liikmeile kasutamiseks. Selle
andis.
tasuks annavad kalastajad osa oma
Kaebealune on tema hooleks usaldatud saagist ringile üle. Asutuste ja käitiste
asjade omastamises süüdi. Ta omastas asjad omavahelised toitlustamisettevitted saa
sõjaolukorrast põhjustatud ebaharilikke olu vad samuti mõnikord oma osa ühiselt
kordi kasutades, sest asjad jäid päästetööde
raskenedes tänavale lebama ja jõudsid siis korraldatud püügi saagist.
tema valdusse.
Tunduvalt pidurdab käesoleval hoo
Neid sõjast tingitud olukordi on Juuli ajal saagi suurust sõjaolukordadest tin
Küdametunnistusetnlt ära kasutanud. Ta gitud merepüügi äralangemine.
teguviis tin eriti taunitav, sest ränkade Shn
Tunni käsk
rünnakute puhul peaks igaüks oma ligimese
15.—19. juunini s. a. leiab aset, nagu ta
abile võima loota. Kuriteod, nagu sellega
sai hakkama Juuli, võivad rahva vastupanu valiselt, ametlik kariloomade loendus.
jõudu halvata. Seepärast peab sellisel juhul
Suvine põllamajandusloendus on kogu
taotlema rangeimat sunnitõökaristust.

Tulikahju Ambla haiglas
Teisipäeval, 6. junnil kella 11 paiku süt
tis põlema Amblas asuv haigla. Esimesed
leegid lõid välja maja katusest, kust tuli
kuiva ilma ja pilpakatuse tõttu väga kiires
ti levis. Mõningate minutite jooksul oli ju
ha kogu katus leekides. Kuna ümbruses
asuvatel majadel on pilpakatused, siis oli
karta tule levikut, mis oleks võinud kuju
neda kogu alevikule saatuslikuks. Kuna oli
aga tuulevaikne ilm ja kiiresti saabusid
kohale Ambla lendsalk ja vähe hiljem Tapa
lendsalk mootorpritsiga, siis suudeti nende
abiga panna tulele piir.
Kustutustöödel paistis eriti silma Tapa
tuletõrje lendsalk, milline omab kiirust kui
ka otsustusvõimset juhtkonda, millele tä
nuks suudeti ära hoida suurem õnnetus.
Kogu aeg seisid süttimisohus ümbruse ma
jad, milliste katused korduvalt süttisid. Valv
sa hoole tõttu märgati aga tulepesi õigeaeg
selt ning suudeti need likvideerida.
Haiglas ravilolevatest haigetest keegi
kannatada ei saanud ja need toimetati pu

sõjaaegse toitlusmajanduse kavandamisel ja

näivad tõotavat tänavu häid saagiloetusi.

Ka aedmarjapõõsad on praegu rikkalikalt
õites, karusmarjapiõsastel isegi väikesed
marjad otsas, mis on samuti heaks märgiks.
Metsamarjadest on pika ja jaheda kevade
all kannatanud maasikad, kuna pohlad see
vastu peaksid andma head saaki.

Kuna maa on saanud küllaldaselt niis
kust, jääk eedata vaid ära sooja ilma ja
päikesepaistet, mis OH vajalikud korraliku
saagi kindlustamiseks.

Et tagada elanike varustamist ka eelole
val talvel küllaldaselt köögivilja, marmelaa
di ja seentega, selleks ea aia- ja metsasaa

duste müüjate teenete hindamiseks endiselt
nähted ette hüvitused.

Aed- ja uetsvilja korjamise ning müü
mise ergutamiseks on Põllumajanduse Kesk
valitsuse peolt tänavu kehtestatud
uued müügipreemiad,
mis on eluliselt soodsamad endistest.

Kai möödunud aastal ühe preemiapnnkti
saamiseks tuli katmikkultuuridest müüa
kurki ja tomatit 50 kg, siis on tänavu seda
normi vähendatud 20-le. Salatit, redist, spi
natit, porgandit, kapsast ja peeti toli mulla
ühe preemiapnnkti saamiseks müüa 50 kg,
tänavu 30 kg. Samas vahekorras on vähe
nenud ka sibula, mäerõika, selleri ja peter
selli müüginormid.
Edasi annab kehtestatud premeerimissüs
teemi kohaselt iga 5 kg metsmaasikaid, -vaa

rikaid, murakaid ja põldmarju ühe preemia

punktilise preemia. Samuti iga 5 kg müüdud

aedmaasikaid, -vaarikaid ja mustsõstraid.
Iga müüdud 15 kg roheliste karusmarjade,
jõhvikate, pohlade ning punaste ja valgeta
sõstarde eest antakse müüjale üks preemia
punkt. 10 kg sinikaid, mustikaid ja valminad
karasmarju annavad samuti õiguse ühe pree
miapnnkti eest kaupu osta.

Puuviljadest tuleb ühe preemia
pnnkti saamiseks müüa viinamarju, melo
neid ja esimest sorti õunu igaüht 5 kg ja
teist sorti õunu, ploome, kreeke, kirsse ja
pirne igaüht 10 kg.
Seenekorjajai le annab õiguse
ühele preemiapunbtile 0,5 kg kuivatatud pu

ravikke, mürkleid, šampinjone, kuuseriiei
kaid, 1,5 kg kuivatatud söögiseeni, 5 kg
värskeid puravikke, mürkleid, šampinjone,
kuuseriisikaid, iga müüdud 10 kg kukesee
ni ja iga müüdud 15 kg soolatud või kupa
tatud seeni.

Eespool toodad hüvituste alusel viivad
marjade, seente ja puuvilja kogujad niag

tootjad

valida preemiatähtede vastu preemia

punkte,

vahekorras i preemiapunkt võrdub kolmele

tekstiilpuuktile.

Marjade- ja juurviljakogujad võivad pree
miatähtede asemel valida suhkru tähti, kus
juures üks preemiapunkt vastab ühe suhk
rutähele.

Tarbijaskonna huvides hakkavad tänavu
gi töötama aia- ja metsasaaduste säilitami
seks konservimis- ja sooJarnisfööstused, või
maldades saadusi riknematult toimetada
tarbijani.

Karistust kergendavalt võttis kohas ar hindamisel väga tähtis. Antagu seetõttu õi
vesse, et kaebealune polnud eelkaristatud ged ja täpsed andmed! Ka sellele loendusele JÄRVA TEATAJA nr. 68
Laupäeval, 10. juunil 1944. a. Lhk. 3
ja et teda kuriteole ahvatles see, et ta ise järgneb taludes järelekontroll.

Algab kalade märgistamine
Igal aastal taastatakse põllumaja»duse Keskvalitsuse kaia»dus«Bako»»a
poolt mitmesuguseid katsepüüke, et ki»d
laks määrata kalade kudemispaiku. Sel
guse saamiseks, kubu poele kalad ku
dema lähevad, teimetatakse kalade mär
gistamist. Tänavu algab kalade märgis
tamine lähemal ajal. See jätkub läbi

Esimene päev
Hääbumine Bretagne'i ja Normandia rannikul. ÕhaiessaatYigede ras
ked kaotused. Rasked võitlused randuvate väeosadega. Saksa fjahi
lendurid vaenlase kannul
PK.— Anglo-ameeriklased on ena
verist ohvri käiku Euroopasse alustanud.
Kaua ettevalmistatud ja Saksa sõjavä
gede poolt oodatud rünaak 'Lääne-Eu
roopale on alanud. Randumisettevõttele
enesele eelnesid keskööl alanud rasked
õhurünnakud ranuakindlustustele.
Eriliseks rünnakueesmärgiks olid
vastase õhujõud valinud kindlustused
Cherbourgi poolsaarel ja Seine'i mere
käärust kuni Le Havre'ini. Igatahes aga
ei näi saavutatud tagajärjed sugugi ole
vat sellised kuni loodeti, nagu tõenda
vad rasked Jahingud, millesse kohe kisti
niihästi maandatud õhudessantväed,
langevarjurite Üksused kui ka dessant
paatides maale toimetatud maaväeosad.
Kohe nende vaenlase üksuste järele,
kes rannakindlustused võtsid pemmirahe
alla, ilmusid teised, kes alla heitsid
langevarjukütte, kelle üksused veel en
ne maandumist said rängemate ja äär
miselt kaotusrikaste võitluste osaliseks,
kuna nad olid alla hüpanud keset
Atlandi-valli punkritesüsteemi ja kindlus
tusehitusi. Laagevarjuküttidega üheaeg
selt ilmus nähtavale vastase üksusi,
mis transportpuriiennukid puistasid Bre
tagne'i ja Normandia rannikuile. Juba
maandumisel tulistati purilennukeid
hulgaliselt põlema või nad kukkusid meie
õhutõrje granaatidest tabatuina alla koos
oma elava koormaga.
Üks pataljon vaenlase langevarjukütte,
kes oli alla hüppanud Caeni lähedal,
võeti maandumisel ja sellele järgnenud
kogunemisel vangi.
Hommikukämaruses ilmusid raskeist
meresõjajSudviest toetatuma rannikute
ette vaenlase maakuimspaadid, mille

meeskonnad kohe meiejsõdurite "poolt
tõrjuti.
Kaotuste esaliseks said ka langevarju
kütid, kes kehe pärast oma maandumist
katsusid Caeni juures sillapead moodus
tada, kust taheti väljuda edasisiks ope
ratsiooneks. Siin maandunud langevarju
küttide rügement tõrjuti meie väeosade
poolt OrneH suudmesse.
Umbes samal ajal saabusid vaenlase
dessantpaadid Cherbourgi ja Le Havre':
juuras ning ranniku teistes punktides.
Maabumist pidid toetama rasked mere
sõjajõud, mis olid tilos seatud mööda
kogu Kanalit, kuid nad ei saanud takis
tada Saksa > tuld hiigellünki löömast
paatide ridadesse ja koos nendega roh
kearvulistele vastase sõdureile märga
hauda valmistamist.
Rasked lahingud Saksa kindlustus
liikide ees ja osalt sees kestsid veol,
kui saabas teisipäeva vihmane hommik.
Nad isegi ägenesid, kui ootavas seisu
korras Kanalis asunud vaenlase mere
sõjajõudude suurtükivägi meie kauge
laskepatareidega tõelisse kabe võitlusse
astus. Jälle tekitati vaenlasele ränki kao
tusi, kes juba oma sissetungikatse esi
mesed tunnid pidi veriselt kinni maks
ma. Saksa õhujõud lõid võitlustesse
maabuva ja maabunud vaenlasega sekka,
hävitasid raskete pardarelvadega hulga
arvuliselt dessantpaato jn kahjustasid
teisi üksusi rängalt. Vaimustatult tervi
tati meie jahilendureid, kes ainulaadse
kangelasmeelega sööstsid oma eesmärki
dolo ja varasest koidust hilise ehani
pidevalt olid vaenlase kannul.
Sõjakirjasaatja
Hans-Herbert Hirsch

Kütteturba tootmisest
Kattematerjali hankimine eelolevaks tal
veks toimub ka tänava isevarustamise kor
ras. Nagu isevarustamise korras küttepuude
ülestöötajad on kahjuks kogenud, on kütte
puude kättetoimetamine tarbijaile piiratud
transpordivöimaluftte tõttu seotud ületama
tute raskustega. Ka käesoleval aastal pole

nädalase tööga. Ostes turvast laoplatsilt tu
leb ostjal tasuda ka transpordiga seoses ole
vad kulud (ca RM 4.— tonn).
Kõigis suuremais turba tööstustes välja
arvatud Tallinna linna ja Pääsküla tööstu
sed, on korraldatud töölistele lõunana ähis
toitlustamine, samuti on hoolitsetud ka ma
selleks paremaid väljavaateid, pigemini veel jutamise eest. Ka vajalikud töövahendid
gi halvemaid, sest kasntada antavad raielan antakse tööstuse peolt, presside juures töö
gid nihkuvad Järjest kangemale transport tajaile isegi kummisäärikud ja tööriided.
Lähemaid teateid isevarustamise korras tur
ja liikiuskeskaseist.
Kuna tänava peale selle ka raielankide batootmise kohta masinaturbatööstuses saab
andmist piiratud on, tuleb paratamatult küt ffiajaudus- ja Rahandusdirektooriumi Kütte
tepuude asemel senisest suuremal määral majanduse valitsuselt, Kiriku täa. 2, tel
hakata kasutama meie teist looduslikku ktit 463—59 ja Majandusühend. „Turvas", Pärnu
teainet turvast. Kütteturba tootmiseks mnt. 9, tel. 459—95.
sobivaid soid leidub raudteejaamade ja ela
Labida turba tootmisel tuleb kogu töö
miskeskuste läheduses ja turba kohaletoime protsess, s. o. lõikamine, kuivatamine ja
tamine tarbijaile sealt ei valmista erilisi aurutamine sooritada tootjal endal. Kuid ka
raskusi.
kogu ülestöötatud turba hulk jääb tootjalle.
Kütteturba tootmisheoaeg on käes. Tur Hästiorganiseeritud töö puhul ei jää tööjõud
balõikus nii masinaga kui ka labidaga kes lus labidatarba lõikamisel maha masina
tab ainnlt juulikuu lipuni, pärast seda jät turba tootmisest. Ka iabidaturba tootjaile
kub vaid lõigatud tnrba kuivatamine ja an on ette nähtud lisateidunormid. Asutustel
netamine. Seega on turbalõiknaebs järele kui ka üksikisikul!» kes vajavad labidaturba
jäänud veel napilt kaks kuud ja kattemater tootmiseks töövahendeid, tuleb pöörduda
jali vajajad, kes tahavad endid varustada nende saamiseks kohaliku turbainspektori
turbaga, peaksid kiires korras siirduma tur poole.
balõikusele, et mitte hilineda sellega.
Neid labidaturba tootjaid, kes töötavad
Turbatootmine tolmab kas masinaga või üles turvast üldkasuliku käitiste ja asutuste
labidaga. Pole põhjast kumbagi viisi eriti jaoks, premeeritakse ka paberosside ja vii
esile tõsta, sest hästi organiseeritud tööta naga. Isiklikuks otstarbeks turvast tootjaile
mise juures on toodang mõlemal pühal preemiaid ei anta. Preemia saamiseks peab
enam vähem võrdne. Masinaturba paremu tnrba tootja esitama aruande nädala jooksul
seks on vaid asjaolu, et töötaja teeb siin ülestöötatud turbahulga kohta. 0,25 ltr. vii
ainult ühte tööd, s. t. kas töötab pressi juu na ja 50 paberossi saab töötaja, kes nädala
res, kuivatab või aunatab. Kuivanud pressi jooksul lõikab ja maha paneb kuivatusvälja
turvas on kõvem labidaturbast ja kannatab le vähemalt 30 rm turvast. Kuivatamisel
paremini transportimist, võttes ka laoplatsil tuleb preemia saamiseks nädalas ämber
vähem ruumi. Pealegi saab masinaturba toot laduda vähemalt 46.000 pätsi ja aunatada
misel isevarnstaja sügisel kätte kuiva tnrba 50 rm.
lähemast turbale ost, kahu turvas transpordi
Isevarustajad, kes soovivad hankida kü
takse tööstuse poolt.
tust labidaturba näol, võivad pöörduda lähe
Labidatarba tootmine toimib aga täiesti mate andmete saamiseks vastavate kütte
Individuaalselt, üks ja sama isik lõikab,, ametite poole linnavalitsuste juures ja piir
kuivatab ja aunatab teda ja ka kohale veda kondlike turbainspektorite poole maavalit
taleb endal toimetada. Kuna aga labidatar suste juures. Tallinna elanikud ja asutused
ba toetusi seks sobivaid soid leidub küllalda kes soovivad toota kütte tur vast, võivad
selt linnade ja suuremate elamiskeskuste teha seda Pääsküla või Sõjamäe turbatöös
otseses läheduses, samuti ka raudteede ja tustes, kelle poole võib ka pöörduda infor
maanteede ääres, ei tohiks neis töötamine matsiooni saamiseks. Lähemaid teateid tur
ega ka turba transportimine sealt olla seo batootmise kohta annab ka Kütteaktsiooni
tud suuremate raskustega.

Masinaturba tootmisele on eriti Otstarbe
kohane rakendada ametiasatnsil, moodusta
des n. n. töö vahetused. Turbapressi juures
töötav töö vahetus koosneb 18 inimesest,,
kelledest 13 peaksid olema mehed ja 5 nai
sed. Meeßtööjõu puudusel võib asendada
naistega ka kuivatusväljakul töötajaid, kuid
vähemalt lö meest peaks töö vahetuses siis
ki olema. Töötasu makstakse tüki töö alusel
alaliste tnrbatööiiste tasu ulatuses, kusjuure s i ga tööta j a sügisel saab
osta kütteturvast tema peolt
teenitud kahekordse palgasum
ma ulatuses. Turvast viib esta otse
tööstuselt vii linnades asuvaist turbaladu
dest. Turbatööstuses töötajad saavad üliras
ke- ja ja pree
miana paberosse ja viina. Preemiad jagatak
se neile töötajaile, igale 50 paberossi ja
0,25 ltr. viina kes toodavad nädala jook
sul kindlaksmääratud koguse turvast. Nii tu
leb pressi juures töötajail (18 Inimest) sel
leks liigata ja kuivatusväljale maha panna
nädala jooksul vähemalt liö.ooo pätsi turvast.

Kpivatastöödel peab üks isik laduma vähe
malt 4§.00t pätsi, et olla iignstatud pree
mia saamiseas, aunatamisei peab üks tööta
ja aunatama nädalas 50 rn kuiva turvast.
Nim. töönorme täites ühe töötaja nädalatasu

pressi juures töötades RM 14.72, kuivatades
RM 9.60 ja aunatades RM 14.— Turba hin
naks on tööstusest ostes 15 RM tonn. See
ga saab töötaja osta kuiva turvast nädala
tiötasn arvel umbes 2—1,3 tonni, olenevalt
kas ta töötab pressi juures, kuivatamisel
vii aunatamisei. Ühe tonni tnrba kütteväär
tns vastab S rm 111 sordi punde katteväär
tusele. Arvestades keskmise korteri khtteva

Büroo.

PÜHAPÄEV, 11. JUUNI 1044
fj, 5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.30 Sadama

kontsert (ülek.) 7.00 Päevauudised saksa
keeles. 7.15 Päevauudised. 7.30 Põllumees
tele: Turba tootmine talumajapidamistele
(Turbaeriteadlane August Raudsepp). 7.45
Täike muusika (ülek.) 8.45 Landesdienst Ost

land. 9.00 Ajaviitemuusika (ülek.) 10.00
Päevauudised saksa keeles. 10.lt Jumalatee
nistus Kaarli kirikust. Jutlustab õpetaja Frid
rieh Stockholm. 11.30 Sümfooniline muusi
ka. (hpl. ja agn.) 12.15 Saksa rahvaköntsert
(ülek.) 14.tt Päevauudised saksa keeles.
14.15 Landesdienst Ostland. 14.30 Lastele:
.Väikesed seiklejad", Ivo Karl noorsoojntt.
14.50 Muusika pärastliunaks (Ringhäälingu
suur orkester Paul Karpi juhatusel). 15.40
«Lapsed", Theodor Stermi jutustusest «Me
silinnu järv*. 16.00 Mida sõdurid soovivad
(ülek.) Vaheajal kell 16.45 Päevauudised
17.00 Päevauudised saksa keeles. 18.00 «Epii

suve.

Päike toob sidureile tervist. (Pk.-Paul. Wb.)
| Väljalftigata ja ai,'ihoida. *|
(IHUKAITSE KUSIMUSI

mi.

Kaiaudusesakouna juure» asetsevas
laboratooriumis jätkul» tänavugi mitme
ühest etsast teise. Vesi ©n õhurtinnakute suguste katsete teostamine. Selgitatakse
Fosforsüfitepanuste kustu
aja), kus veevärk tihti vigastatud saab, väga
tindikala sigimiselusid, uuritakse mit
kallis vara.
tamine
'2
Kleepuvat süötemassi jalatsitega mitte mete räimeliikide elutingimusi ja erine
Fosforit sisaldavate süütepannste kustu laiali kanda I Pärast suuremate leekide kus vusi.
tamisel tulevad põlevad pinnad nii lahtise tutamist avada, hädakorral ka sisse lüüa
taeva all kui ka kinnistes ruumides liivaga põleva ruumi aknad, et suits eemalduks.
AMETLIKUD TEATED
katta ja pärast seda niisutada veega. Põle Pärast seda asuda juba väheste tulepesade
kustutamisele
sisustusesemeil,
seintel,
laes
vad fosforpritsmed seintel tulevad kastuta
TRADAANNE
da veega ja hoolega maha kraapida või maha ja põrandal. Süötemassi põlevad tükid põ
pühkida kõvade harjade, kraapijate või liiva ja randal katta liivaga ja niisutada veega.
kalapüügi asjas
1. Kalapüük Paide jões Korba veskist
luua abil. Mahakraabitud, niisama ka liivaga Muid tuiepssi oa kerge kastutada veejoaga.
Otsustav tegutsemine on vajalik. On koni Türi-Aliiku sillani ja Prandi jões Ves
üle puistatnd fesferjäätmed asetada ämbrisse
vee alla ja väljas tuleohutus kehas valve all teada juhtumeid, kus majaelanikud omal kiarust kuni Särevere valla piirini on ren
täielikult ära põleda lasta või vähemalt 1 m sü jõul on teinud kahjutuks mitu majja sattu didud välja Paide Õngesportl. Ringile. Kala
gavusele maha matta. Igal juhtumil hoidu nud fosforsüütepommi ilma, et isegi fosfor püük nim et. veekogudes on lubatud ainult
da puudutamast fosforsüütemassi kätega. seguga ülepritsitud pimeduskatted oleks õngesportl. ringi liikmetele. Lubamata püü
Pärast fosfor pommi kabjutukstegemist tule hävinud. Seaga on esimene tule gi teostajad vietakse vastutusele.
vad kustutusvahendid puhastada hoolikaltoht kõrvaldatud. Ometi ei tohi unus 2. Sillaotsa sillast kuni Tülba tala juures
hõõrumise teel niiske liivaga ja alal hoida tada, et süütesegus sisalduvad fosfort(ikike jakke suubuva Mündi haruni on püük võr
tuleohutus kehaa. Mitte iialgi mater sed kuivades ja õhuga kokku puutudes ikka kudega keelatud.
3. Iga ringi liige ou õigustatud ja kehas
dada fosforseguga ülepritsitud ja jälle uuesti võivad süttida. Süütesegu
põlevaid pindk ustatual u udade tuleb lõplikult kahjutuks teha. Kuid «ee tatud lubamatul viisil j ikke asetatud või
toimub tavaliselt pärast lõppalarmi. Vahe omaniku nimesildiga varustamata seisupüügi
ga!
peal tuleb aga kustutatud ruum hoida riistad välja võtma ja pelitseisse toimetama.
pideva tulevalve all, et fosfori
4. Liikmemaksu Rusk. 2. tasumise
Mingit liialdatud kartust
taaasüttumise korral tulepesa kohe kustuta tähtpäevaks ringi liikmetele on 15. junni s.
da. Erilise hoolega tähele panna auke ja pi a. Uusi liikmeid veetakse veel vastu.
fosfori ees
lusid põrandas, seintes, akende vahel ja
5. Rimgi liikmetele tuletatakse meelde, et
püügiaruauded enda ja perekonnaliikmete
Kohe pärast fosforsüfttepommi tabamast muis varjatud kohtades.
Fosforsüütepommi kahjutukstegemise akt püügi kohta talevad esitada iga knu 25. p.
tekkib tabatud runmia või maa-alal tugev
Paide Õngesportl. Ringi Juhatas.
põlemine ja paks suits (bensiini põlemine). sioon ei piirdu paljudel juhtumeil mitte
Pommikestast väljapaisknv fosforsütttemasse üheainsa põleva ruumiga, kana süütepomm
TEADAANNE
paisatakse umbes peopesa saurustes tükki enamasti mitu majakorda läbistab ja süü gfimnaasiumiõpilastele
ja neade vanematele
des kõikjale laiali. Esimesel hetkel näib tesegu kõikidesse läbistatud ruumidesse
Kõigil gümnaasiumiõpilasii, kes soovi
tõepoolest, naga oleks kogu tabatud ruum laiali pritsib. Fosforsüütepommide puhul
ühes sisustusega lootusetult leekides. Selline tuleb alati arvestada seda, et kahjutuli puh vad jatkata oma haridust eeloleval kooli
korraga mitmes üksteise peal asetsevas aastal tuleb end registreerida ühes allpool
pilt aga ei tohi kohutada kustutajaid ja keb
loetletud koolivalitsustest, mille piirkonnas
lasta tekkida mõttel, nagu oleks iga kuatu ruumis.
Alati kustutada altpoolt üle s nad talvel elunevad, esitades enda kohta
tuskatse asjatu.
poole. Kustutustöö nõuab kõigi käepärast hiljemalt 2g. juuniks s. a. järgmisi andmeid:
1. Õpilase perekonna- ja eesnimi.
omakaitse jõudude plaanikindlat rakenda
Eelkõige mitte karta tuld
2. Sünniaeg.
mist. Ent raskused näivad esimesel hetkel
3. Kooli nimi ja harn (hnmanitaar-, rea ai
Rahulikult ja tasakaalukalt ette valmis» suurematena kui nad tegelikult on. Kui
jõuda on küllalt, alustada kustutamist kõi
või klassikaharu), milles õppis 1943/44.
tuda kustutamiseks:
kooliaastal.
Sulgeda põlevasse ruumi viivad nk gis põlevais ruumes korraga. Kui selleks
4. Klass, milles õppis 1943/44 kooliaastal.
sed, takistada nende läbipõlemist veega nii jõudu ei jätku, kustutada nii ruttu kui või
5. Missugust keelt õppis teise võõra
malik kõige alumine ruum, seejärele järg
sntamise teel.
keelena (inglise või vene keel).
--- Naaberrnnmes kõrvaldada põleva ruu mine kõrgem jne. kuni pööninguni, takista
6. õpilase praegune aadress.
mi usto lähedalt kõik kergestisüttivae ese des seejuures kõigi abinõudega tule levikut
med.
7. õpilase arvatav asukoht (linn, *ald)
põlevast ruumist naaberruumesse (sulgeda
eeloleval talvel eeldusel, et evakueeri
Karkprits ja küllaldaselt vett ning uksed ja aknad, niisutada uksi veega jne.).
mise korraldused jäävad kehtima.
liiva olgu käepärast, hoolitseda Ühtlasi vee P_ärast lõppalarmi või järgmisel
8. Kas õpilane on end üles andnud va
päeval algab tabatud ruumide puhastami
ja liiva juurde toomise eest.
batahtlikuna lennuväe abiteenistnsse.
Põlevas ruumis vaibuvad suured leegid ne fosforsüütemassi jäänustest. Seinte, lage
Registreerimine võib toimuda nii isikli
peagi, kui bensiin oa ära põlenud. Nüüd de, mööbli jne. külge kleepunud süütemas
si pritsmed kraapida hoolsalt maha spaht kult kui ka posti teel.
on tulnud tund kustutamiseks.
Haridusdirektoorium juhib õpilaste ja
Ettevaatlikult avada uks põlevasse ruumi li te, sanhrite, kõva harjade jms. abil või
viivaks, hoidudes ise ukse varju, kana ruu hõõruda maha liivaga. Kui pritsmed on tun nende vanemate tähelepanu sellele, et
mist leegid vahel välja võivad lüüa. Kait ginud vunkidesse või piludesse, tulevad vii omas koolis edasiõppimise või ande kooli
seks suitsu vastu kasutada gaasitorbik vii mased laiendada kirvega ja puhastada hoo vastuvõtmise eeltingimuseks on töökohus
hoida niiske rätik suu ja aina ees. Kätte lega. Mahakraabitud pritsmed asetada vee tuse täitmine koolivaheajal ja õigeaegne
panna kindad. Peale selle tuleb edasi tungi ga täidetud nõusse ja viia hiljem välja. Nen registreerimine koolivalitsuses.
Koolivalitsused, milles õpilased võivad
da küürakii, sest põranda lähedal on õhk de lõplikuks kahjutuks tegemiseks kutsuda
puhtam, jahedam ja suitsuvabana. Hoiduda kohale asjatundja omast politseijaoskonnast. end registreerida :
Harja Maakooli valitses, Tallinn.
roomamast põrandal, et vältida
Ajakirja ~Eesti Noorte" tellijaile
Lääne „ , Haapsalu.
kokkupuutumist igale poole
Saare , , Kuressaare.
laiali pritsitud foßfersüüte
Ajakirja „Eesti Noored" tellimiste vas
Järva „ , Paide.
m ass iga. Siis tuleb anda vett. tuvõtmine 1944.a. II poolele on alanud. Tel
Pärnu , , Pärnu.
Ämberpritsi joaga kustutada kõige pealt limisi võtavad vastu kõik noorte malevate
Pärna Linnakooli valitsus, Pärnu.
kergestipõlevad esemed (pehme mööbel, jahid, kusjuures on eriti soovitav, et ajakir
Viru Maakoolivalitsus, Rakvere.
voodid, aknaeesriided, paberikorvid jms.) ja tellitakse kuueks kuuks, s.o. juuiist-det
Tartu „ , Tartu.
Mitte pritsida vett mitetult suitsu sisse, sembrini. Tellimishind oa 50 rpn. kuus. Jär
Valga „ , Valga.
vaid alati tabada põlevat eset ennast. Laiad vamaa osas võetakse ajakirja tellimist vas
Viljandi „ , Viljandi.
pinnad kustutada plaanikindla pritsimisega tu Järva noorte maleva staabis Paides, Turg
10, telefon 143.
Võru „ , Võra.
Petseri „ , Petseri.
Järva noorte maleva juht
ESMASPÄEV, 12. JUUNI 1944.
Haridusdirektooriumi Koolivalitsus.
' 5.00 Saade saksa sõjaväele. 8.15 Päe KUBEMEBANDAAZID soolte väljajangemise
vauudised. 6.30 Hommikukontsert (ülek.) 7.00 vasta. Kirjateel tellides saadame andmed
TEADAANNE.
Päevauudised saksa keeles. 7.15 Hommi pesti kaudu koju kätte. J. Ugur, ortopeedia
Paide Linnavalitsus palub registreerida
kumnusika (ülek) Kell 7.39—7.45 Heliplaate bandaazi- ja jalanõudetööstus, - Tallinnas, hiljemalt 15. juuniks 1944. a. neid kodanik
8.45 Päevauudised. 9.00 Päevauudised saksa S.-Karja 2.
ke, kes soovivad üles töötada enda tarbeks
kütteturvast.
keeles. 9.19 Landesdienst Ostiand. 9.25
Kütteturvast on võimalus üles töötada
Saatepaus. 11.30 Eesti sõduri tund : Kodu Pühapäeval, 4. juunil e.a. KAOTATUD, min
tervitab oma kaitsjaid. 12.15 Päevauudised. nes Vainu tänavalt Tallinna tänavale ja Järvamaa Turba Ühisuse turbarabas.
12.30 Päevauudised saksa keeles. 12.45 L#u sealt Vallimäele ning tagasi NIKKEL NAIS
Lähemaid teajeid annab Paide Linnava
namuusika (Ülek. Riiast). 14.00 [Päevauudi TE KÄEKELL musta paelaga. Kallis mäles litsus.
sed saksa keeles. 14.10 Landesdienst Ost tus-ese. Ausat leidjat palutakse hää tasu.
Paides, 7. juunil 1944.a. Linnavalitsus
iand. 14.15 Helisev ajaviide (ülek.) 15.00 eest teatada ehk tuna selle lehe talitusse.
Kiriklikke teateid
Kauneid hääli ja tuntud instrumentaliste
Pühapäeval, 11. juunil on Kirnas, Enari
(ülek.) 16.00 Muusika pärastlõunaks (Ring 6. juunil s. a. kaotati Paide, Posti tänavale
häälingu suur orkester Lee Tantsi juhat.) hallist riidest meesterahva JOPE. Leid tuua külas hr. Lulli talus jumalateenistus. Kõne
Vaheajal kell 18.45 Päevauudised. 17.10 Päe vaevatasu eest „Järva Teatajasse".
levad õp. E. Mark ja vennad. Laulu-pilli
vauudised saksa keeles. 18.00 Vestlus raa
koor. Laululehed. (Endises Kiraa uues valla
matukapi juures (54): „Kõik pehmed tuu, KAOTATUD 8. juuni õhtul värviline eesti majas ei toimu jumalateenistust ajutiselt.)
led mängivad... Käsikiri: Marta Sillaots. mustriga valge villane tütarlapse barett.
18.29 Väike vahemuusika (hp1.)18.39 Aja Ausat leidjat palutakse ära tuua hää vaeva
Õnnetu surma läbi lahkunud armast
kaja ja saatekava ülevaade. 19.18 Rindere tasu eest Pikk 2—B (3 kord) Paide.
portaaže (ülek., s. k). 19.30 ;Muu»ika (ülek).
poega
TASKUKELL vahetada naiste
19.45 Poliitiline loeng (ülek., s. k.) 20.00 Meesterahva
Päevauudised saksa keeles. 20.15 Saksa si rahva käekella vastu. Tulla Paide, Vee tu. 8-2
durituud (Tantsuviise. Mängib Ringhäälingu
MARTIN GLAASE*T
tantsukapell VI. Sapošnini juhatusel). 21.00
snd. 6. okt. 1928
Päevauudised. 21.15 Igale midagi (ülek.)
Pika kannatuse järgi lahkunud

sood", Karin Mullase kuuldemäng. Näite 22.00 Päevauudised saksa keeles. 22.15 Saa
juht: Gert Helbemäe. 18.45 Eesti meloodi telõpp.
aid (hpl.) 19.00 Eesti sõduritund: Kodu tervi
tab oma kaitsjaid. (Kst. Pillipoisid) 20.00 DIFTEERIA KAITSESÜSTIMISTE kolmas
Päevauudised saksa keeles. 20.15 Seda, teist süstimine tolmab 14., Sl., ja 28. jjuuuil s.a.
ja )kolmandat. (mgn. jn hpl.) 21.00 Päeva kella 10—11., Paide Emade ja Laste Nsa
uudised. 21.15 Tuhat lõbusat nooti (hpl.) aadlas, Paide, Pikk tm. 2.
22.00 Päevauudised saksa keeles. 22.15 Oo
jadnst aastas ca 12 rm küttepuudele saavad perimuusika. 111. IT vaatus Giuseppe Verdi KAOTATUD Türi raudteel aprillikuul pruu
isevarustajad masinaturba tootjad soeta ooperist „Macbeth" (mgn.) 23.15 Muusika gitud PORTFELL. Leiast palatakse teatada
da endile aastase kttttekognse umbes kahe- enue keskööd (ülek.) 24.00 Saatelõpp.

Möödunud aastal, mil oli kevadel
hea lestasaak, märgistati Hiiumaal 200
lesta samuti kameljaid ja teisi kalu. Tä
navu on mitmest kõrvalmõjust tingitult
paljud kalarikkad veed langenud pöögi
piirkondadest välja, mistõttu nendes ei
saa ka kalade Märgistamist toimida.
Kalandusesakoana poolt teostatakse
kalade märgistamisega seeses ka uuri
mistöid.
Tänavu OM, toetudes uurimistele, leo
ta korralikku kalasaaki, sest mitmete
kalade kudemisaeg on sattunud kokku
soodsate ilmastikuoludega. Selle tagajär
jel on meie meres tõenäoliselt võrdlemi
si küllaldased tagavarad kalu ja »eade
saak, olenedes küll suurel määral ilmas
tikust ja tuultest, peaks kujunema ra
huldavaks. Seni ee soodsate tuulte
tõttu saabunud randadesse palju räi

Kirna raudteejaama.

surn. 8. juuni 1944

EDUARD SALUSAART

mälestavad sügavas leinas ema, isa,

sündi, 30. nov. 1902

õde, vanaisa, sugulased ja sõber Kaljo.

surm. 7. juunil 1944

O/K. Järva Maleva ülem.
I Territ. Pataljoni Staap.

mälestavad abikaasa, poeg, vanemad,
õde, vead ja omaksod.

1 kampani liikmeskond.

