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Poliitilised

14. juuni 1941 ja täna
kaubalaadad

Kii mõnelgi rahval olid kord väga am

Enamlik terror Järvamaal

muses minevikus suured laadad seesmguseiks

kokkutulekuiks, kus mitmesuguse otsese
kauplemise kõrval tehti ka palja erilaadset
ja kaudset lepiti kokku jahimaade ja ka
lastusvete piirides, õiendati ueuasju ja su

Elanikkonna kogukaotus oli 2205 isikut, kellest mõrvati 112 inimest

Juba kolmandat aastat on 14. juuni eesli rahvale rahvuslikuks leinapäevaks. 1941. terrori ohvriks 75 isikut. Seaga on tööliste
aastal 14. Junnil alustasid enamlased eesti rahva hävitamise kava plaanikindlat teosta ja teenijate kihi kaotus enamliku terrori
helisid jne. Bt seejuures juhtus ka tõsiseid
mist, büflditades ära 10.205 eestlast.
läbi suhteliselt üle kolme korra suurem kui
arveteõiendamist ja veriseid kokkupõrkeid,
Küüditamine toimus mandrit 14.—16. juunini ja saartel 1.—4. juulini. Kekku viidi peremeestel.
mille tagajärjed ulatusid tihtipeale üsna kau
juunis ära 8.079 ja juulis 1.344 Isikut. Järvamaa kaotas küüditamise läbi 378 inimest
Enamlased mõrvasid 239 töölist ja teehi
gele tulevikkugi, on loomulik ja endastmõis
ehk 6,6 isikut iga tuhande elaniku kohta.
jat, nende hulgas 32 naist.
tetav. Kai aga areaes ning tõusis nende rah
Järvamaalt köüditatuist olid Ilonadest pärit 208 ja maalt 170 isikut. Suhteliselt kõi
Ametnikkude ja tehnilise personaali kihti
vaste ühiskondlik riiklik ja tthiskondlik-sot
ge raskemini kannatas Tapa linn, kust ära küüditati 90 Inimest. Paide kaotused küüdi kuuluvaid isikuid langes enamliku terrori
siaalne kord, siis muutus ka selline varja
tamise läbi olid 66 ja Türi kaotused 52 isikut.
ohvriks 9669 ehk 131 isikut iga tuhande
tud arveteõienduse tava ja kauba tegemine
Järvamaa põhjapoolsete valdade kaotused olid väiksemad kui lõunapoolsete omad. ametniku kohta. Seega on enamlik terror
teiste kulul. Kultuuriga kasvas selja sirgus
Koigi, Paide ja Särevere valdades nõudis kiäditamine valdade elanike arvuga arvesta ka siin erakordselt raskelt tabanud just pai
ja julgus, kasvas ka arusaamine sugukond»des rohkesti ohvreid. Paide ja Särevere valdadest viidi kumbagist ära 24, Käru vallast gateenijaidi Mõrvaohvreiks on neid lange
de havide väikeseks ja tähtsusetuks sulami
29, Koigi vallast 18 elanikku.
nud 161, 150 meest ja 11 naist.
sest rahva kui võitleva terviku huvide ees.
Järvamaa elanikkonna kogukaotus enamliku terrori läki on aga 2295 inimest, kellest
Analüüsides enamliku terrori ohvrite
Aga paraku ei ole maailmast veel prae
linnadest oli pärit 629 ja maalt 1576 isikut.
kuuluvust
tööalade järgi, võtame vaatluse
gugi kadunud seesugused kaubalaadad, kas
kõige pealt põllupidamise. Enamliku
isiklike huvide nimel räägitakse .suuri" as
kaotusi Väinjärve, kust ära viidi 149 meest. alla
langes põllupidamise aialt
vamaa linnade kaetused enamliku terrori Lehtse - 145 meest ja Ambla 127 meest. terrori ohvriks
ju ja antakse maailmale nüsi tõendeid mit
isikut, neist 14.565 meest ja 1720
läbi ligi kaks kerda suuremad kui maal. Ainult 14 meest saatis ära Kära vald. Ka 16.285
te Üksi isiklikust knltnuripõlgasest, vaid ka
naist. Nende huigis oli talupidajaid ja talu
Linnad kaotasid iga tuhande elaniku kohta Väätsa vald 18 ja Särevere vald 22 mehe perenaisi
selle vastutustunde puudumisest, mida eel
4530, põllntöölisi aga 10.095. Ka
62, vallad 33 elanikku. Paide kaotas 223 ela mobilisatsioonipunkti saatmisega pääsesid lureid mõrvati
dab kultuur ja mille olemasolu alles muu
või viidi ära 704 isikut.
dab Ohe rahva maailma rahvaste peres tõe
nikku ehk 71 isikut tuhande kohta. Tapa võrdlemisi tagasihoidliku kaotusega.
Tööstuse alalt langes enamliku terrori ohv
kogukaotus oli 268 inimest ehk 70 isikut
liselt väärtuslikuks ja suureks.
Tegevväelaste Nõuk. Liitu saatmisega riks 17.343 isikut, neist 16.185 meest ja 1158
tuhande elaniku kohta.
Neist kaabalaatadest rääkides ei mõtle
viisid enamlased ära 294 Järvamaalt pärit naist. Tööstuse alal tegutsenud iga tuhande
Maal oliarvuga
Väinjärve
valla kaotus
suhteli
võrreldes
on aga
Jär olevat meest, kellest küll osa pääses kodu isikn kohta oli kaetas 89 inimest.
meie kaugeltki sugukoudade nõupidamisi I Elanikkude
selt suurim; 193 isikut ehk 45 isikut iga tu maale tagasi sakslaste poole ületulekuga
džnnglitihnikuis, vaid hiljutisi nõndanime
Ohvreist oli tööstureid ja tööstuste ju
hande elaniku kohta.
tatud ..konverentse" Moskvas, Teheranis ja
joba esimestes lahingutes Porhovi ümbru hatajaid 468, insenere ja arhitekte 96, meist
Järvamaa vabanes enamliku võimu alt ses 1941 aasta suvel.
mujal, kas poolteks olid mitte mingid väike
reid 250. Seega võib 819 isikut tööstuse
juulikuu lõpul ja augustikuu esimesel poe
sed dianglisuguharud looduslike niudekate
alalt ära viidute või Eestis mõrvatute hul
Väikseima
liigi
kaotustest
moodustavad
le!.
Kuna
vabanemine
toimus
hiljem
kui
tega, vaid Ühelt peolt „isake marssal" Sta
gast lageda juhtivaks personaliks. Olejäänud
Järvamaalt
ametikohuste
täitmisel
ära
vii
lin feogn ema õlakutekullas ning teiselt
mõnelgi teisel Eesti maakonnal, jäi enam
16.533 tarroriohvrit aga on harilikud töös
dud
54
isikut.
Need
olid
kas
aatojuhid
väi
peolt Ühendriige ja Briti ..esimesed" ko
lastel Järvamaa! rohkeni aega arreteerijais
tustöölised.
danikud.
teks ja mõrvadeks. Seetõttu on mõrvaohv raudteelased, keda enamlaste poolt sunniti
Tervelt 60% enamlaste peolt Eestis mõr
ema veoabinõusid viima Nõuk. Liita, või
Need kaubalaadad oma sügavamalt toih rite arv Järvamaal suur.
vatud
või siit vägivaldselt ära viidud isi
isikud,
keda
enamlased
sundisid
minema
N.
Enamlaste poolt arreteeriti Järvamaal
melt ei ole isegi võrreldavad hämara ajaloo
kuist
kuulus
tööliste ja teenijate või amet
Liitu
ajama
Eestist
kokku
röövitud
hobuseid
304 elanikku, linnades 105 ja maal 199.
laatadega, sest isiklike vii sugukondade va
ja tehnilise personali, seega palga
Tapal arreteeriti 68, Türil 22 ja Paides 29 ja kariloomi. Neid elanikke ei lastud luba nikkude
heliste arvete õiendamise kai varjatud kõr
kihti.
inimest. Nendest mõrvati enamlaste poolt dustest hoolimata enam oma kodudesse ta teenijate
valharrastuste kõrva! ell muistsetel sellelaad
Paigateenijate tagakiusamise põhjuseks
gasi pöörduda.
15
isikut.
setel ikkagi otsene majandus
see, et Eesti töölised ja ametnikud nä
Maal on Lehtse valla elanikkonna ohv
Enamlased väitsid, naga eleks arreteeri oli
lik, nimelt kauplemise siht, need moodsad
gid
läbi enamlaste tõelisi sihte ja ei läinud
fl| rite arv arreteeritute ja mõrvatute liigis miste ja küüditamiste pühal tegemist ainult nendega
„laadad" omavad aga ainult ühe eesmärgi
kaasa. Tööliste arv, kes julgelt as
suurim maakonna kohta: arreteeriti 53 ela jäukamate kihtide juhtivate isikute kui tusid välja
teiste rahvaste ja Euroopa kultuuri hävita
Eesti vabaduse kaitseks ei ol
nikku,
kellest
mõrvati
26
isikut.
Särevere
„klasßivaeniaste"
ja
nõukogude
korra
vastas
mise selleks, et lõigata siis isiklikku kasu,
nud väike. Töölised ja ametnikud tahtsid
fl|
vallas
arreteeriti
28
isikut,
kellest
koha
peal
te
eemaldamisega
Eestist.
Terroriohvrite
teha äri.
eestlasteks oma põlisel kodumaal. Sel
mõrvati 25. Võhmata vallas arreteeritud 21 ühiskondliku kuuluvuse ja tööala kohta jääda
Stalin on tõeudannd ihkaja uuesti nii oma
le
eest
neil enamliku terrori läbi kanda
isikust langes, enamlaste mirvakire ohvriks koostatud andmed aga tiendavad, et enam raskeidtuli
alade kui ka ajutiselt tema võimkonda sat
ohvreid.
Enamliku terrori ohvrid
14 Isikut. Järvamaa kõigis valdades kokku lik terror tabas raskesti ka tööliskonda ja kohustavad kõiki eestlasi
tunud rahvaste kallal oma kaugotnaid ja
enamlusevastaseks
Hj
nõudis
enamlik
terror
97
surmaohvrit.
üldse
palgateenijaid,
kelle
kasude
kaitsjad
ainudena! ueeri vaid sihte. Küüditamisest ja
võitluseks eriti nüüd, kui sõda on jõudnud
enamlased
ütlesid
eudid
olevat.
Suuremaid
inimkaotusi
Järvamaa
elanik
Nõukogude Liidu leeudamatuist sunnitöõ
järke ja enamlikud terrorijõu
konnale tekkis meeste äraviimise läbi mo
Peremeeste halka kunlavaid isikuid oo otsustavasse
laagreist ou olnud nii palju juttu, et seda
gud ähvardavad jälle meie kodumaad. Enam
bilisatsiooni ettekäändel. Kuni 34 aasta va- Eestist ära viidute või mõrvatute hulgas 15.642 laste tagasipääsemine Eestisse tähendaks
on mõtteta veel korrata või tõendada uute
nußte meeste mobiliseerimiseks puudas ehk 26,3 protsenti nende üldarvust rahvas eesti rahva lõplikku hävingut. Küüditamise
näidetega. Aga märkida tuleks taaskordselt
enamlastel seaduslik alus ja „mobilisatsioonu tiku koostises. Iga tuhande peremehe kohta
ja pildi selgitamiseks mõningaid neist juh
kolmas aastapäev meenutagu igale eestla
oli kehalike enamlaste omavoliakt meeste langes enamliku terrori ohvriks 24 isikut. sele
tumeist, kus oma aladel ja oma rahva hul
meie keskelt ära kistud rahvuskaaslaste
Eestist väljaviimiseks.
Tööliste ja teenijate kihti kaaluvaid isi kannatusi enamliku terrori läbi! Ainult ot
gas sõudis tööst väsinud ja alatoitlusest ma
Mobilisatsioonide
nime
all
viidi
Järva
kuid viidi Eestist ära või mõrvati koha peal sustava võitlusega enamlaste vastu me kind
halaugemiseui kurnatud inimeste likvideeri
maalt ära 1147 meest ehk 29 meest Iga tu 24.446 inimest, mia tööliste ja teenijate üld lustame
mine kruusaubudes, kus kõlad ja koolima
oma rahvale julgeolekut ja tulevikku.
bande elaniku kohta. Järvamaa valdadest arvust teeb välja 42,7 protsenti. Iga tuhande
jad põletati, tööliste ja laste tõugatuna e 1 u
kandsid
mobilisatsioonide
läbi
suuremaid
töölise
ja
teenija
kohta
langes
enamliku
sa 11 tulle, kus juutliku kättemaksu märg!
all lasti märatseda metsikuimal terroril ja
areneda massiliseks tapatalguks. Kas eu va
jadus liigne kord asjaolude selgemaks mõist
miseks veel rõhutada, et kõik see süüdis
oma rahva kallal?
Hing seal siis tulidki kultuursete
Invasiooni kaks ülesannet
rahvaste riigimehed, annetasid Moskva „va
litsejale" kõrgeid aumärke ta teenete, vist
ka „vagaduse" vääristamiseks ning karral
Tõsta Roosevelti prestiizhi ja abistada Moskvat
dasid lõpuks moodsad kanhalaadad.
Mis jäi siis aga esialgu küll pisut kaht
Berliin, 12. 6. (DNB) „Berliner Bõr
on ta valimiskampaaniaks Roosevelti kandi
lahingu vaata teadmises, et selle täiemasest
levalt imestunud soasikul teha veel muud senzeitung° käsitleb täna Stokholmi lehes
datuuri kasuks. Oma taas valimise presiden
ei olene mitte ainult Saksamaa, vaid ka
kui haarata suurima andumusega pakkumi „Dagens Nyheteris* avaldatud teadet Amee
dikohale kolmandat jsorda saavutas see au
Euroopa saatus. On liiga vara anda pilti
sest, kuna see tähendas lähenemist ammus rikast, et Roosevelt ootab 5 nädala jooksul
väärt USA president valeliku väite abil, et
heitluse käigust Atlandi rannikul, kuid
tele igatsustele õitsevate ürobrusalade hä seigast invasiooni arengu kohta, ja et inva
ei kunagi oma elus ei laskvat ta ühelgi
üks on vastuvaidlematult kindel: Vaenlase
vitamiseks, hõõruda muheledes käsi, imeda siooni positiivne või negatiivne tulemus
ameerika emal ohverdada oma poega võõ
kaetused inimeste ja materjali näol on toha
eauast ikka eaam ja enam omamosdi uat avaldab olulist mõju Roosevelti poliitilistele
rastes maades ja võõrastes sõdades. Nüüd
tult suured. Ohvrikäik, mida inglased ja
laadsete amokijeoksjate elava keha külge plaanidele, sest alles siis tahtvat Roosevelt
laseb ta külma rahaga joosta kümned tu
ameeriklased on' alustanud kommuuismi
ja kinnitada paraja aja saabamisel kõiki va teha otsust oma kandideerimise kohta vali
handeil ameerika sõdureil Washington
eest, on verisem kõigist teistest eelnenud
hepeal antud tõotus! uiug lubadusi, aunu mistel. „Berliner Börsenzeitung" kirjutab
aktsioonidest."
on joba niigi arvestanud 600.Ü00 mehe kao
leerides üsna küünilise julguse ja avameel selle kohta:
tusega üle Saksa mõõgatera, et loodetud
susega, kõik senised vagad lubadused ja
prestiiživõiduga jääks püsima oma presi
„Aug!©-auseerika invasiooni sõdurid to
Baltis on näljahäda
denditoolile.''
kinnitades, et kõik bolshevismi majandus hiksid olla nüüd küllaldaselt informeeritud
Arvukate
rumeenia põgenike seas, kel
likud, poliitilised ja moraalsed (I) põhimõt sellest, milline mõte on nende aktsioonil,
„Berliner Nachtausgabe" kirjutab:
on õnnestunud enamlikust põrgust pääseda,
ted jäävad ntttd endiselt muutu matuina pü ühelt poolt kujutab ta abistamisaktsiooni
„Labing Seine'l lahe ääres, kust angle
ou ka hambaarst Petro Damian Baltist. Ta
sima, nii nagu need seati 1917. aastal, sest enamlaste kasuks, kes kõike seda, mis
ameerikiased tahavad sooritada lööki Eu
jutustas oma elamustest Baltis rumeenia
kultuuritute lagendike viletsusse en süsti nende liitlased vereojasid valades saavuta
roopa südamesse seisab algastmes. Jalavägi
ajakirjanikele järgmist:
nud nüüd juba pikema aja kestel pidevalt vad, oma võitudeks peavad, ja teiselt poolt
ja tankid, õhujõud ja sõjalaevastik võtsid
„Saksa-Rumeenia väeüksuste peolt meile
elustavat verd Ohendriige ja Briti võimu
jäetud toiduaineist eleka Balti elanikele jät
alased
jutustasid,
et
need
kolm
juuti
ässita
kandjad, ning küllap selle vere abil juba
Terror agitatsiooni sibiga
kunud mitmeks kuuks. Enamlased aga tor
võimaldub võtta veelgi lisa eeskätt muidugi
sid neid ikka jälle üles võtma nõukogude
masid röövloomadena elatustarbeainete kal
vaenulise elanikkonna vastu tarvitusele halas
nende võimakandjate ema rahvalt, selle
Enamlased filmisid oma hirmu
lale ja röövisid kõik, mis leidsid. Seega
tamatuid abinõusid, seda enam et seeläbi
abil lõpeks ehk aga ometi ka mujalt. Ning
tegusid
jäeti rahvas nälja hooleks. Leiba anti ainult
kni ähvardub tulla taas kord jõukriis, siis
taotleti ka veel üht teist Nõukogude valitsu
nendele, kes enamlastele osutasid orja tee
se huvides seisvat eesmärki.
tarvitseb ju korraldada ainult uus kauba
VHno, 12. 6. (DNB) Polotski linna lähe
neid, kõik teised linnaelanikud pidid vaata
laat ja saada sellel unsf sihtjoon! Euroopa dal likvideeris üks Läti vabatahtlike üksus
Olgugi et nende jnudi soost juhid pol
ma, kuidas ise saada hakkama.
hävitamiseks, millega vereandjad kogetud mõne nädala eest kohaliku elanikkonna abi
nud neile seda kanagi avalikult seletanud,
Mehed käsutati tööpataljonidesse. Sunni
tava kohaselt Nüüd juba peavad nõustu
ga ühe bandiitide pesa. Nõukogude bandii
piisas tõsiasjast, et nad pidid oma veriseid
viisil rakendatud töölistele lubati mitmesu
ma. Peos elevate trumpide nimel ei ole siis did olid langevarjudega ühte tihedasse
ekspeditsioone
sooritama
saksa
mundreis
guseid eriratsioone, mida auti vaid üks kord.
aga raske seada ka nnsi nõudmisi neile, metsa alla lastud ja neid ei suudetud mit
ning et tooreimad stseenid nagu naiste
Siis jäeti töölisedki nälja hooleks. Pahased
kes nüüd pääsmatnlt jsoksnud nende eneste
me nädala jooksul kõrvaldada. Selles ajava
vägistamine, laste piinamine ja teised jul
petmise pärast, katsusid mehed tööga tõr
poolt seatud võrkudesse, millised kostud hemikus sooritasid nad rea eriti julmi kalla
mused, filmiti, et anda apile pilti nende
kuda. See passiivne vastupanu aga kuulutati
toimunud „msodsatei" kaubalaatadel aina letunge taludele ja küladele. Pärast seda
Beriüiesande"
otstarbest.
Naga
nende
alla
enamlaste poolt kuritahtlikuks sabotaažiks
tihedamaks.
kui elanikkonda oli põhjalikult näljutatud,
käinud
subjektide
seletusist
nähtus,
olid
ja seda karistati raugeimalt.
Kanbalaadad, nimetatud
tapeti ta halastamatult, lasti maha või pii
nad teataval määral isegi uhked, et võisid
Peavarju mingisugust meile ei antud. Me
mõttes avalikkuses konverentsideks, missu nati surnuks.
sensatsioonilistes filmides mängida nii täht
pidime
lahtise taeva all magama ja jäime
Juurdlusel selgus, ®t selles umbes 100 mehe
guste ainumõtteks ©li Euroopa põlvili aurarui
said osi mida siis taheti levitada ~sakslaste
igasuguse arstliku abita. Ühest kolonnist,
ne, verest tühjaks laskmine ja siis alles äritse
tugevuses jõugus oli eranditult tegemist
hirmutegude"
nime
alla
N.
Liidus
ja
tema
mis oli 150 meest suur ning rakendatud
mine tuhas ja varemeil, mille kohal pidi Nõukogude vanglaiät vabastatud raskete kur
liitlasriiges Inglismaal ja Ühendriiges.
Bait—Valesti-vahelise raudtee ehitamisele,
särama igaveses toreduses tohutusuur juudi jategijatega, kellel oli täita „erilisi ülesan
lasti nädala jooksul maha 19 meest, kuna 92
Kõik püüded saada neilt lähemaid and
na firk, kujunesid paraku siiski algusest deid". Neile Üteldi, et nad ei saa pärast
suri näljast ja jõuetusest."
meid nende saladusliku ülesande kohta jäid
peale esmajärjekorras kolmiku kahe liikme, nende ülesannete täitmist mitte üksnes va
tagajärjeta, kuni läti vabatahtlikud tegid
nende hulgas Briti, hävingu teele tõukajaks, baks, vaid neile antakse ka suuri preemiaid
Joovad bensiini
kast vaevalt veel ou tagasiteed. Peaasjali
kerd ühes sambla ja okstega kaetud augus
Selgus, et siin oli tegemist Moskva inior
huvitava leiu. Seal leidus suur hulk saksa
kult tema verega on jootnud oma musti matsioonibüroo kolme tuntud juudi soost
Stokholm,
12. 6. (DNB) Washingtonis
mundreid, raitu fotoaparaati ja kaks filmi
kirgi seni kolmas viletsuslagendike mons liikmega, kes olid jõuku varustanud mund
ja teistes suurlinnades on Bostoni raadio
traui N. Liitja sellest on saanud esa ka USA, ritega ja kes jahtisid kallaletunge, karistuskaamerat. Kui bandiidid enam mingit pääsu
saatja teatel avastatud suur alkeholiskandaal.
ei näinud, sundisid nad koime oma kaaslast
aga sellegi vere jaurdevoolnallikad ei ole
Viimasel ajal haigestus üllatavalt palju ini
pealtnäha juute, ette astuma ja seletust andma.
Meie aga, väikerahvas, kes võitleme aja
igavesed ega ammeadamatud. Ja nõnda saa
mesi raskete raürgi tunnustega, mis tekkisid
loo
põhiõiguste
nimel
teisel
poolel,
võime
bub ühel päeval ometi silmapilk, kus Eu
altkäe ostetud alkohoisete jookidest. Juurd
ella
õnnelikud,
et
seisame
juba
sajandeid
roopas lamab ühe asemel vähemalt kaks
Ungari sõjaministri TÕitlus
lusel seigas, et siia oli tegemist väga mür
riigilaipa - üks kultuurse lääne idaserval, ©ma poliitilises ja küllap siis ka üldkultnuri
giste alkohoisete jookidega, mida valmista
hüiid
lise arenguastme kaines reaalsuses sellest
teine aga selle lääneserval n n. Briti saarel. saatanlnse
ti lennukibensiiuist. Mitu aitkäekaubitsejate
käsilasvõimusi tohutult kõrgemal.
Budapest, 13. 6. (DNB) Honvedimi
Ta langeb Seepärast, et ulatas saatanale
jõuku oli alustanud nende mürgiste jookide
SelleH
kõrguses
seisab
meie
tulevik
inim
nister
avaldas
üleskutse,
milles
üteldakse:
sõrme ja muutus kaaslaseks viletsuslagendi konna olemasolu ähvardavatele „moodsatele"
suurealatnöliku tootmisega.
„Ma kutsun üles kõiki isamaaliselt mõt
kel verdihkavana ulguvale üksikule, inim
kaabalaatadele vaatamata, kuigi ka meie
konnale ülimalt vaenulikule hundile, vajudes
levaid ja tundvaid mehi kogm jõuga osa
Vaenlase alatused õhuterrori
võtma võitlusest enamlase vastu."
samal ajal omapärasesisuliste kaubalaatade oieme neil enam kui korra müüdud maha.
alal
Aga
see
on
tehtud
meie
seljataga
ja
ajast
Edasi
nähtub
'üleskutsest,
et
kõik
ungari
elustamise teel tagasi aega, kus arusaamad
meeskodanikud 17. eluaastast peale omavad
8 o f i a st, 12. 6. (DNB). Ametlikult teatatak
kultuurist ja inimkonna eluõiguste pühadest ning Inimkonna arenguastmest mõõda, õigem
õiguse sõjaväeteenistusse astumiseks, välja
küll tagasi vaadates. Niag see on enam kui
vöitlusealustest polnud veel arenenud tänase
se, et öõl vastu 3. juunit heitsid vaenlase
arvatud juudid. Rindeteenistnsse mittekõlb
lennukid Lõnna-Bulgaaria linnade kohal al
tasemini. Ning sellistel ei saagi olla täna oluline, sest tõeliselt arenev inimkond ei
likkuse korral astuvad ungari mehed sõja
päevas asu, sest nende vastu seisab kogu tunne teed tagasi.
la
kotikesi hambapasta ja kringlitega, mis
väe abi teenistusse.
—esp.
olid mürgised.
normaalne ja võitlev inimkond.
gnkondade või vanematekedade vahelisi lahk

Eile kell 9 hommikul katkestas jga
tõsine eestlane kolmeks minutiks töö
ja mõtles vaikses palves neile üle
10.000-le rahvuskaaslasele, kes kolm
aastat tagasi, ööl vastu 14. juunit 1941
ja sellele järgnevail päevil kisti loema
liku julmusega ja roimarliku hoolima
tusega oma kodudest ning perekondade
juurest ja saadeti teele sinna, kust
neist paljudel pele enam iialgi tagasi
tulekut ning kus mõnegi meie parima
rahvuskaaslase maine tee on juba lõp
penud jäljetus hauas. Sel tunnil sai kõi
gile jälle elavaks see õndseim ajajärk
eesti rahva ajaloos, kus kolm aastat ta
gasi loivis meie tänavail ja teedel tül
gastust tekitav bolshevik, kuulatas aken
de ja uste ning piilus põõsaste taga.
Ning vaikse palve kõrval süvenes
sel hetkel iga eestlase südames keev
viha nende inimkonna jätiste vastu,
kelle saagiahnusele liitub piiritu soov
ujuda soojas inimvares, kellele pele pü
ha ükski kultuurinimese pühadnse mõis
te. Paljud käed, noored ja vanad, rista
sid palveks relvaõnne ja tuleviku eest,
paljudel paletel eli taas pisarraärga.. .
See kõik oli eilse kurva mälestustepfie
va tundeline külg. On võimatu kirjelda
da seda selgemalt, üksikasjalikumalt ja
arusaadavamalt, sest iga eestlase süda
messe lõi sama päev kelme aasta eest
haava omamoodi, ning sedamööda
kujunevad nüüd tunnete kallakud.
Ent tundelisele küljele lisaks omas
eilne päev veel teise ja üsna reaalsegi
ilme. Meennaid taas kujukaimas selgu
ses võitlused, milliseid meie isadel või
poegadel on tulnud pidada kõige kar
memais tingimusis nende kolme aasta
jooksul, mis lahutavad tänast päeva 14.
juunist 1941, meenusid selle aja kestel
langenud ja need rahvuskaaslased, ke
da tabas käesoleval aastal, belshevike
väikearvuliste jõukude ajutisel sissetun
gil meie pinnale, samasugune saatus
nagu üle 10.000 meie hulgast kolme
aasta eest. Neist mälestustest sai aja jn
sündmuste taust kegu ta momendi ole
muses uut tõsist värvingut.
Jah, sest veel pele otsustav võitlus
lõppenud, ikka veel mürisevad kahurid
idas, ikka roomab veel hullunud bol
shevik läbi soode ja rabade meie piiri
suunas ja ihkab uusi mõrvi eesti rah
va kallal. Ikka ähvardab veel kogu
eesti rahvast samasugune või hullemgi
saatus, kui see tabas neid, kelle mälestu
sele ja tagasiootusele kuulas eilne päev.
Aga veelgi enam nüüd on bolshe
vikul õnnestunud alustada ofensiivi ka
läänes, kus jnba nädala kestel ründab
Moskva ja juudi käsul Euroopat lääne
blutokraat, jt Itaalias, kus voolab boi
shevike eest samuti inglaste ja põhja
ameeriklaste veri. Need on küllalt tõ
sised asjaolud, sest belshevismi lääne
käsilased, valmistades pimestatuina ja
juba palju kaotanuna pinda bolshevis
mile, en pannud seega kaalule mitte
ainult oma isikliku olemasolu, vaid
veel elulisemal määral kogu euroopa
ja eriti ka eesti rahva olemasolu. Inva
sioonivõitlust läänes tuleb seepärast
võtta väga tõsiselt. Tema sidumine 14.
junni 1941. a. mõttega ei ole mingi
liialdus, vaid tõsiasi, mis saanud kinni
tust kõikjal, kuhu ulatunud bolsheviknd,
sest ikka en järgnenud seal metsikuim
küüditamiste laine. Ei ole nüüd Mosk
va komando all alannd verine invasi
ooniseiklus läänes, mille piltide jubedu
sest ründaja poolel jntüstavad kujukalt
üksikud sõjakirjasaatjate muljed, ainult
lääne asi. See haarab ja määrab Eu
roopa rahvaste saatust üsna olulises
ulatuses, sest võidab invasioon, mida
ei tohi iialgi sündida, siis ou kogu
Euroopa avatud bolshevikele ja nende
piiritule jõhkrusele, kaotab ta aga,
ja see peab sündima, siis ootab
Euroopa rahvaid helge tulevik.
Nende väljavaadete ja reaalsete kaa
lutluste ees seistes ning ühelt poolt 14.
juuni 1941, teiselt poolt sellele järgne
nud eesti meeste metsavõitlugi meenu
tades saab meile kõigile selgeks, et 14.
juuni meenutamine ei ole ainult tühi
paljas kombe täitmine, ei ka ainuüksi
hardushetk neile, kes kisti meie süda
me küljest ja elavast kehast kolm aas
tat tagasi ning viidi, vaid selles päevas
kumiseb meile kõigile vastu küüditatu
te püha vanne: meid viidi ja paljud
meie hulgast puhkavad jäljetus hauas
kangel kodumaast, aga meie saatus
peab olema hoiatuseks igale eestlasele,
et seni kui püsib veel päikese all bol
skevism, pole rahvastel kodu ega julge
olekutunnet seepärast tuleb seada
ema rahva elu nimel vahepeal mõneti
laienenud bolshevismi rünnak-rindele

vastu veelgi tugevam» otsustavam ja
Normandias voogab invasioonirinne
Burdmatum tõrjeriaae!
„Järva Teataja"
Metsikused, mis toimusid kolm aas
tellijaile
tat tagasi ja saatus, mis siis valmista
ti Ale 19.000 eestlasele, peavad prae
Tastavate aate kerraldoste plkjal
gu ulatuma kustumatult lile iga eestla
kõrgete kaotustega vaenlasele
ei täida poetkoatorid alldseet alates
eaam ~Järva Teataja" telllaotsi flheks
se südame ja teadvuse uing tingima
kaheks ega kolas eks kaaks, vaid at
meie tegutsemist uing hoiakut. Ainult
nolt G kaa ja aasta peale. SsWa kea
siis viime seista väärikalt küüditatute
raldnse alasel ei täideta ka neid telValveiaevad Peipsil külvavad hävitavat tuid idakaldale. Itaalias ründas vaenlane
mälestuspäeva kurb-hardas valguses uing
Urnist, mis ea antud pestiasntaste kae
väga
vähese
eduga
ainult siis võivad küüditatud kodumaast
da libeaia kai C kalse kestasega ala
tes 1. juulist. Pastiasatused palavad
kaugel omada teadmise, et neude ohver
Vaenlase
iahipcmasitajad
rindasid
13.
Fäbreri peakorterist, 14. jaanil. Sõja veel kolme veolaeva kokku 25.060 brt.
meid teha tellijaile teatavaks, et kiik
ei ole olnud asjata, vaid et selle taga jõudude filemjßhatus teatab.
Itaalias jätkas vaenlane ka eile koonda juuni bonõmikatundidel Itaalia Isäaeranaike
need
isikud, kas tellinud ~Järva Tea
seisab väsimatu ja jäägitu võitlus uing ' Normandias tungis Üks feemastatad tud jõududega ema rünnakuid mõlema eel uuesti fibt saksa iaatsarettlaeva.
taja" postiasutuste kaeda 1. jaalist
Kast
ei
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erilist
villlnste
pool
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Raskete
võitluste
järele
võitlusgrnpp
vaenlase
sillapeasse
Orne'ist
viit.
alates vähemaks bai 6 kuaks, teek
pool ja tekitas vaenlasele kirgeid kao kurulises mägimaastikus tõrjuti vastane gevust.
sid täiendava tellimisraba sissemak
Pingutatud võitles bolshevismi vaste ida
Sõjalaevastikel valveeõidakid astusid
lääne pool järve kõikjal tagasi. Ka ida
tusi inimeste ja materjalide näol.
sa enne 25. jauflit, missugaseks ajaks
oe mitte ainult meie tahteks ja eluvõit
Ülejäänud dessandipea rindel teostas pool järve nurjusid algul kõik pidevalt Peipsi järve! võitlusse nõukogude valve
postiasutised lõpetavad käeseteva
lese seaduseks, vaid ka 14. juuni vaenlane mitmeid tankidest, raskest lae korratud tugevad rännakud. Ailes õhtutun paatidega ja tulistasid vaenlase patareisid
aasta „Järva Teataja" tellimiste võt
järve
idakaldal
hea
eduga.
vastiknkaburväest
ja
tugevaist
õbujõudu
dide]
suutis
vaenlane
kagu
pool
järve
maa
mise.
1941.8. käsuks, mis kilab etsustav-sün
Põhjaameerika pomroileanukid rinda
dest toetatud rännakuid, millised löödi ta ala juurde võit».
„JMrva Tpataja" talitas
geea eriti praegu, kuid ka igavesti ftle gasi.
sid 13. joani hennßibutaodidel Müncheni
Vasturünnakul võitsid meie väed mõ Möödunud ööl taandusid meie väed
eesti rahva. esp
ningad ajutiselt kaotsiläinud asulad tagasi. seal teravalt rändava vaenlase eest mõned linnu elamutepiirkondi. Tekkis kahjustusi.
Elanikkonnal oli baotnai. Õbotõrjejõudude
Uks kuni ruumist lõuna pool Caumontl kilomeetrid põhja poole.
Viimase nädala rasketes tõrjevõitiustes poolt tulistati siia 37 vaenlase lennukit.
tunginud vaenlase eoomusiuurefiksus hävi
Armetu ~riigihoidjn"
Euroopa saatus kaalul
Möödunud ööl tongisid mõned vaenlase
paistsid erilise vaprusega uuesti silma
tati jäägitult.
Umberto
tõrvab ema rahvast
Knut Hamsuni seletus
Võitlusis Cberbourgi poolsaarel esines 1. langevarjoritehorpuseie allutatud üksu lennukid Müncheni rnumi ja Reini-West
Madrid, 12. 6. (DNB) Naga teatah AK
Oslo, 13. 6. (DNB) Kuut Hamscn an eriti väljapaistvalt üks rQnnakpataljon ma sed, eriti 103. soomus üksus ja 3. pioneer fsali piirkonda, ö vaenlase lennukit tulis žiiris
ilranv ajaleht „Depeche Marscaiae",
pataljon.
tati alla.
jor Messerscbmitti juhtimisel.
dis invasiooni kohta järgmise seletuse*.
on Itaalia kroonprints Umberto, kes on atid
Üiemleltnant Lcdvig, juht rännak
„Me ootasime kuid, me ootasime aastaid.
nimetatud wriigihoidjaks*, annud
Siis tuli eee lõpuks, dessant Euroopas. Na kahurite brigaadis, tulistas 12 juunil 16
esindajale järgmise seletuse:
gu ette oli näha, tnli ta võimsa hooga, vaenlase tanki kahjutuks.
Rasked võitlused Normandias
I.Kõga itaalia rahvas tahtis sõda. Ükski
Ööl vastu 13. juunit tekkis invasiooni
kuld Saksamaa valmistas talle ka vastuvõ
itaallane
ei tõstnud oma häält sõja vasta.
rinde
ees
jälle
tugevaid
merelahinguid.
tu. Naga rinne idas tänapäeval vankuma
2.
Itaalia
rahvas peab esmalt alles õppi
Edela
pool
Narvat
löödi
enamlased
veriselt
tagasi
Torpeedoja
kiirpaadid
saavutasid
suurtü
tult püsib, nii seisab ka rinne läänes lõpu
ma kõndima.
ni. See pole soovunelm. Siin on kaalul Eu kitabamuste kõrval 2 torpeedotabamust
3. Ei oleks õige itaalia rahvale tagasi
Füfareri peakorterist, 13. juunil. Söjajõu paatide eelmäestikus enamlaste rünnakud.
roopa saatus elu või surm. Euroopa aga kövitajaile.
Viimaste päevade raskeis rünnak- ja tõr anda mõtte- Ja arvamustevabadust.
Tagasiteel läks vaenlase jahipommilen dade ülemjuhatus teatab:
valib enesele elu. Praegusel ajal, kus an
4. Itaalias tuleb eelistada liitlaste sõja
Normandias püüdis vaenlane eile väga jevõitlusis Jaeeõ ruumis osutas erilist vah
glo-ameeriklased surma ja hävinguga meie nukite koondatud rännaku läbi kaotsi kolm tugeva
väevalitaust Itaalia valitsusele.
vust
79.
Heesen-Nassau
jalaväediviis
kind
ja
kestva
õhujõudude
panuse
abil
oma
kiirpaati.
kõikide vastu võitlevad, hoiavad saksla
Seda Umberte seletust peaks pidama
Õhujõud uputasid 2 transportlaeva 8600 paljudes kohtades oma sillapead lõuna ja ralmajor Weiuknechti juhtimisel.
sed Euroopa valvurid esimesest sil
suunas laiendada. Eriti ägedad olid
Edela pool Narvat ründasid enamlased võimatuks, kui seda ei avaldaks liitlaste
mapilgust alates päästmise endi käes."
brt., samuti kaks hävitajat ja vigastasid edela
seejuures võitlused ruumis lääne pool Caeni mitmes kohas samaaegselt. Nad tõrjuti kõik enda ajakirjandus.
ja lõuna peol Bsyeux'd. Vaenlase rünnakute jal suurte veriste kaotustega.
Atentaat Umbertele
edukal tõrjumisel hävitati suur hulk tanke.
Briti pommituslenuukite üksused heitsid
Rasked võitlused Karfala maakitsuses
Vaenlasel oli raskeid veriseid kaotusi.
Stokh o 1 m, 12. 6. (DNB) Nagu United
möödunud ööl pomme mitmele asulale Kei
Võitluslennukid saavutasid rüanakuil ni-Vestfaali piirkonnas. Eriti Recklinghanse Press Roomast teatab, tulistas tundmata isik
Nõukogud alustasid ofensiivi ka Soone rindel
vaenlase dessantlaevadele pommitäistaba n!s ja Essenis tekkisid hoonekahjud ja inim ühel koosolekul kroonprints Umbertole mitu
aausi kahele suurele kaubalaevale.
kaotused. Ööjahiiennukite poolt tulistati alla revolvrilasku, mis aga ei tabanud.
Rünnak löödi tagasi, mille juures vaenlane
H e 1 s i n g f, 12. 6. (DNB).
Atentaadi sooritaja kohta, kes tõenäoliselt
Invasioonirinde ja okupeeritud läänepiir 21 vaenlase lennukit.
kaotas
nmbes
100
meest.
Aunuse
maakitsuse
Soome 11. jooni sõjajõudude teates ütel
kuulub kommunistlikesse ringkondadesse, puu
Saksa
võitluslennukid
ründasid
möödu
kondade
kohal
tulistati
alla
76
vaenlase
len
teistes osades aeti kelmes kobas laiali nukit.
dakse:
duvad seni igasugused andmed.
nud ööl üksikeesmärke Eagu Inglismaal.
Karjala maakitsuses alustas vaenlane vaenlase völtlnsgrupid ja aeti nurja ühe
Ühe
armeekorpuse
komandeeriv
kindral,
laupäeva varastel hommikutundidel taas vaenlase üksuse katse, tulla üle Süvarl jõe. suurtükiväekindra) Mareks, Cherbourgi pool
Maarinde teistest osadest ei ole midagi saare vahva kaitsja, leidis raskeis võitlusis
oma suurrünnakut, toetatuna äärmiselt tuge
Sõjaväelastele võimaldatakse põllutõõ
vast snurtükiväetolest ja tugevatest lennuük erilist teatada.
eesliinil kangelassurma.
Karjala maakitsnse lääneosas tulistati
sustest. Tänaste võitluste jooksul, mis kest
puhkust
Maa- ja mereväe ranuasuurtükivägi võit
sid terve päeva ja öö vahetpidamatult, õn meie jahilennukitefiksuste ja Õhutõrje pata les vaenlase mandumise vastu silmapaist
reide
poolt
alla
11
vaenlase
lennukit,
neist
nestus vaenlasel tungida Karjala maakitso
valt. Eriti osutasid vahvust 1254., 1255.,
Põllutööhooajaks kus tuntakse va si avalduses näidatud välipostinumbri
ses läbi meie läänepoolsete positsioonide, 7 sööstpommllennnklt, 2 hävitajat ja 2 jahi 1261. maaväe rannasuurtükiväe üksused ja
lennukit.
kannatades raskeid kaotusi niihästi langenu
mereväe rannapatareid Marcoaf, La Pernelle jadust iga töökae järele, eriti neis talu kandva asutuse aadressil.
te koi ka tankide näol. Võitlused jätkuvad
On soovitav, et tulevikus kõik sel-'
ja Longues.
des, kus puudub meestööjõud, en vas
Narva juures ründasid enam
vahetpidamatult.
Itaalia rindel ründas vaenlane eile kont tavalt põllupidajate asendamatuse tun lised tööpuhkuse taotlused oleksid sak
Aunuse maakitsuses ja Maaselkä maakit
lased 11 korda tagajärjeta
sentreeritud tugevate jalaväe- ja soooous nistuse juhenditele avanenud võimalus sakeelsed või oleks juure lisatud saksa
ansea löödi neljas kohas väiksemad vaenlase
Beriii n, 13. 6. (DNB) Edela pool Narvat jõududega Türreeni mere rannikust Tiberini. mobiliseeritud põllupidajaid. lubada puh keelne tõlge. Asja otstarbekamaks kii
üksused tagasi.
alustas vaenlane pärast tugevat ettevalmis Kui tal lääne pool Boleera järve õnnestusid
Karjala maak!tsuses tulistasid meie jahi tustöid mitmes kobas samaaegselt rünnakut. mõned, nüüd jaüa riivistatud sissemarrud, kusele kuni 20.juunini, seda peamiselt rustamiseks tuleks tagasisaadud valla
lennukid ja õhutõrje alla 32 vaenlase masi Ta teostas kaks rünnakut rügemendituge purustati ida pool järve viis korda teosta seal, kus talu suurus on enam kui 8 ha. vanema ja põllumajandusjuhi seisuko
nat. Lisaks eile teatatud aliatulistustele hä vußte, 7 lünnaknt pataljonltugevoste ja kaks tud rünnakud pärast vihast heitlast.
Kui soovitakse mobiliseeritu põllu haga avalduse järgi teha saksakeelne
vitas meie õhutõrje kontrollitud teadete rünnakut kompaniitujevnstejõududega ning
Kesk-Apenniinides ja Abrnzzides järgneb
järgi veel neli vaenlase masinat.
vaenlane meie taandumisliikuoiisele endiselt tööpuhkußt, tuleb mitte mobiliseeri tui, tõlge, mispuhul tuleb tõlkida ka valla
viis löögisalgaaktsiooni.
Helsingi, 12. 6. (DNB).
vaid tema omastel esitada vallavane vanema ja põllumajandusjuhi arvasin
Kõik rünnakud varisesid juba meie pea vaid kõheldes.
Soome 12.6. sõjateates üteldakse järgmist: võitiualiini ees kokku.
Idaa nurjusid loode peol Jaseõt ja Kar- male väeosa ülemale adresseeritud kir sed, Puhkusetaotlejad esitavad siis ees
„Karjala maakitsnse lääneosas möllasid
jalik avaldus, milles on ära märgitud tikeelse avalduse koes tõlkega piirken
eriti rasked võitlused kogu päeva ja terve
puhkusele lubatava isiku aukraad, ni nnkornissari kreislandv/irdile, kes oma
öö. Vammelsuu lõigus ründas tankidest
Kaks kaksikvõitu Eesti lisaturniiril
toetatud vaenlane korduvalt meie kindlusta
mi, sünniaeg, väliposti nr., talu põllu korda varustab tõöpuhknse soovijaid
tod positsioone kõik rünnakud aga tõr
maa suurus ja talus olemasolevad töö oma seisukohaga. Et soovitud puhknst
il
grupis
jagas
esikohta
paidelane
Kuningas
juti. Kolm vaenlase tanki purustati.
jõud (ära tähendades nende vanuseid). kiirendada, võivad sõjaväelased ise viia
Raskemaid võitlusi oli kagu poel Kiven
Pühapäeval lõppes Pärnus BPuhkuso ja Hüva (Viljandi) 3 p., Hfndre (Pärnu) 2,5 p., Puhkuseavaldus saadetakse valla põllu avalduse vastavale sõjaväeülemale.
napat, kua tekitati vaenlase tugevaile rün
akjöndudele raskeid kaotusi ja hävitati vä Elurõõma" peolt korraldatud Eesti lisatarmir Jerlet (Haapsalu) 2 p.
majandusjuhi ja vallavanema seisuko
Sama juhendi kohaselt on ette näh
Paide esindaja Kuningas oli ainus, kes haga piirkonnakomissarile, kes selle
males. Selle turniiri eesmärgiks oli auda
himalt 15 tanki.
tud ka tera- ja rühvelviljade korista
Aunuse maakitsuses tungis üks rünnak tÖHSuvõimalusi väljapaistvamatele provintsi ei kaotanud kogu turniiril ainustki partiid,
rühm vaenlase positsioonidesse ja laskis maletajatele, kellel selleks on Tallinna ja võites ka Hildebrandi. Kuid ka viimane, kes oma pooldava pealkirjaga saadab eda- mise puhkused.
kaheksa punkrit õhku. Rukajärvi suunas Tartu maletajatega võrreldes vähem võima on terav feombinatsioonimängija, saavutas
hävitas meie lnnresalk vaenlase 10-meheiise lusi. Äsjalõppenud Võistlus saavutaski täiel haruldaselt kõrge võiduprotsendi. Hästi esi
Soomes tulistati alla 60
Rumeenia Õhutõrje edu
lnureüksnse. Karjala maakitsuses tulistas määral oma eesmärgi, kena neljast esikoh nes selles grupis veel noor gümnaasiumi
Bukarestist,
12.6. (DNB). Rnmeeala
õpilane Teoste, kes en endine paideiane.
õhutõrje eile päeval alla viis vaenlase jahi ast läksid 3 provintsi ja ' Tallinnale.
nõukogude lennukit
saksa
Õhutõrje
suursaavutus,
millega möö
I
grupis
jagasin
esikohta
Eller
(Tarvastu)
Teoste
väärinuks
mängutugevuselt
kolman
lennnklt ja ühe pommitusiennuki.
dunud laupäeva! õnnestas sajast ründavast
ja Kullamaa (Tallinn) a 8,5 punktiga ühe dat kohta, kuid andis selle käest viimases
Helsingist, 12. 6 Soome peakorteri tea põhja-araeerika terrorilennnkist seaiste and
Külmavereline rahu
teistkümnest võimalikust. Järgnesid Nurme voorus, kaotades bumngagambildis elvalase daandes
üteldakse, et bolshevikkude praeguse mete kohaselt 48 alla tulistada, leiab rumee
le
Heuerile.
Helsingis t,12.6 „Uusi Suomi" käsitleb (Pärnu) ja Timma (Tartu) a 8 p., 5.-6.
suurrünnaku
jooksul on Soome rindel alla nia ajakirjanduses rõõmsat tervitamist.wßo
Kuna kummagi grupi võitlejate vahel tulistatud 60 nõukogude
tänases juhtkirjas Soome sõjateadet ja avaldab Kuskev (Kiviõli) ja Viin (Pärnu) 7 p., 6.
lennukit ilma oma
oma kommentaarides usalduslikku rahulikkust, Kask (Mõisaküla) 5,5 p. Edasi tnlid Mägi matshi pidamiseks puudus vajalik aeg, ot poolsete kaotusteta. Juba enne bolshevikkude meenia rahvas," nii kirjutab .Vialza" ,
oma õhujõududele uhke." „Tinopnl* iseloo
sustas
Hariduedirektooriumi
M
alasektsioon
(Valga)
4
p.,
Kaid
tea
(Keila)
3
p.,
Raap
millega Soomes vaadatakse uusimatele rinde
ofensiivi algust algas nõukogude koondatud mustab õhuvõittuste tulemusi Rumeenia ruu
sündmustele. ..Ofensiiv meie rindel," nii kirju (Pärnu) 2,5 p., Vihmand (Mustla) 2 p. ja saata Viljandis toimuvaile Eesti esivõistlu õhutegevus, kus juures bolshevistlikud lendu
sile mõlema grupi mõlemad võitjad. Seega rid tulistasid pardarelvadest tsiviilelanikkonda. mi kohal „tõeiiee katastroofina anglo amee
tab „Uusi Suomi", ..ei tulnud mitte täiesti Vint (Haapsalu) 1 p.
Selles grupis pälvib tähelepanu Elleri Eiler, Kullapaa, Kuningas ja Hildebrand Bolshevikud ründasid üksustega, milliste suu riklastele".
üllatavalt, vaid seda kuulutasid juba nädalate
eest ette kontaktiotsimise vähemad rünnaku tugev lõpuspurt. Kaotada kahes esimeses võivad osa võita Eesti esivõistlustest, kus rus ulatus üle 100 masina, kuid soome jahi
r Liddle Hart: Kaks ringi
lained. Soome rahvas ise aga elevat just täna voorus ja jagada sellele vaatamata siiski tõenäoliselt võistleb kaasa ka suurmeister lennukid asusid õigeaegselt tõrjesse, kus
vu kevadel korduvalt meelde tuletanud, et esikohta, ei oie just igapäevane saavutus. Keres.
juures saavutati vaenlase ülekaalule vaatamata
võidetud ainult punktidega
Kiitvalt tuleb mainida turniiri eeskuju suuri õhuvõite. Esimesel päeva] hävitati Õhu
senine vaikus rinnetel võib taas muutuda." Lõpumängude käsitluses võrdub Eller
Berliin,
11. 6. Tõutud inglise sõjaline
Ajaleht rõhutab: ..Meil oli vahepeal võimalusi P. Kereee arvates meie meistriklassile. Ka likku berraldust, milles en teeneid mõle võitlustes ja õhutõrje poolt vähemalt 28 masi kommentaator
Liddle Hart iseloomustas
end koondada ja ette valmistada. Vaenlane Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilane 1. Kulla mal turniirijubil A. Vbldemaal ja K. Pet nat enamikus jahilennukid ja laupäeval võitlusi Itaalias pärast
Rooma loovutamist
saab taas kord kogema soome meeste ja rel maa saavutas oma nooruse kohta hea tule tail. Et selline laialdane üritus suudeti sõ vähemalt 32 masinat. Ükski oma masin ei
saksa
vägede
peolt
järgmiselt:
See võitlus
mase.
Seevastu
üliõpilas-esi
maletajal
Kasel
jaaegsetele
oludele
vaatamata
nii
hästi
läbi
vade võimeid tugevaiks tõrjelöökideks. Juba selles turniiris märksa ebaõnnestus.
läinud kaduma.
on nagu poksivõitlus milles kindral Alexan
viia, see annab tubli tunnistuse meie maie
esimese bolshevistliku ofensiivi tõrjetulemus,
cier kaka esimest ringi võitis punktidega.
II grupis saavutasid kaksikvõidu Kunin elu praeguste juhtide organiseerimisvõime
millest teatavad Soome sõjateated, oli küllalt
Kindral Aiexander ei ole aga kaugeltki saa
Selline
oli
reetur
Badoglio
test.
Veel
paistis
Pärnu
turniiril
rõõmusta
gas
(Paide)
ja
Hildebrend
(Rakvere)
a
9,5
p.
selge." '
3. Nigol (Tartu) 7,5 p. , 4. Teoste valt silma rea noorte maletajate juurdekasv 11.6. (DNB). „Regime Faeeista" avaldab koo vutanud eesmärgi saksa vastupanu hävita
misel ja selletõttu seisab ees veel väga ras
(Pärnu) 7 p., 5. Laineste (Tartu), 6. Maripuu (Timma, Nurme, Teoste, LaiDeste), kelle
Soomlased tõrjusid kõik
(Kuressaare) 5,5 p. Edasi: Heuer (Elva) 5 p. dest juba mõne aasta pärast võib eesti ma pia ühest kirjast, mille reetur Badoglio on ke võitlus.
saatnud isikule, kelle nime ei nimetata. Kir
Mägi (Kiviõli) 4,5 p., Raudsepp (Pärnu) 4p. lele loota uusi tippmehi.
enamlaste rünnakud
jas üteldakse, itaallased pidavat päeval ja
Töökodasid ei tohi enne
ööl olema selle eest tänulikud, et saatus kin
Äraantud
villa
miinimumkoguse
eest
Helsingi, 13. 6. (DNB) Teisipäevases
Lindamäel toimus küüdita
saab lambapidaja peale kindlaksmääratud kis neile Mussolini.
Soome eöjateates üteldakse: Karjata maa
aegselt sulgeda
Ajaleht avaldab selle kirja igasuguse kom
kitsuse lääneosas jatkas vaenlane eriti äge
hinna veel preemiaid punktiväärtähtedes,
tute mälestamisaktus
daid suurtükiväe, tankide ja pommituslen
mis õigustavad teda ostma tekstiilkaupu. mentaarideta. Ongi üleliigne vihjata sellele,
Määruse vastu eksijaile karistusi
Selle määruse mittetäitjad langevad karistuse et see kiri ea uueks dokumentaalseks tõen
nukite poolt toetatud rünnakuid. Kõik rün
Eesti Majanduskoja Käsitööstuse Pesosa
Kile,
kolmapäeval,
algusega
kell
16,
toi
diks Badeglio reeturlikust meelsusest. Kuni kond alustas neil päevil töödistsipliini sü
nakukatsed löödi aga tagasi. Vammelsuu ja mu» Tallinnas, Lindamäel mälesiamisaktus alla. Määras jõustub avaldamisega.
oma äraandmiseni 25. junlii 1943 kinnitas vendamiseks Räsitöösturkonnas hoelsamat
Klvenuapa lõigus möllasid kogu päeva ras bolshevike poolt mõrvatute ja, küüditatute
Arstimtaimedele
uued
ked võitlused. Meie väed tõrjusid kõik mälestamise kolmanda aastapäeva pühal.
Badoglio nagu ilmneb paljudest dokumen kontrolli.
tidest ikka uuesti ema truudust fashis
ülemmäärhinnad
vaenlase rünnakud tagasi ja hävitasid 29
Küsimus kerkis üles seoses mitmete vii
Kõnega
esines
mäleatauaisaktusel
Eesti
ja väljendas ©ma vaimustatud kiindu naasel ajal esinenud väärnähtustega, mis ei
tanki. Kolme päeva jooksul on seega hävi Omavalitsuse juht dr. M ä e ja iga maakonna
Eesti hißdadedirektori korraldusel on mile
must
Duce
isikusse.
tatud 63 vaenlase tan^i.
kahjustanud mitte ainult majanduselu jooks
asetas tiks rahvariideiß näitsik küüdi kehtestatud määrus arstimtaimede ülem
Annuse ja Maanselkä maakitsustea kihu poolt
vat arengut, vaid mõjusid demoraliseerivalt
määrhindade kohta, rais jõustub 15.
tatute
mälestustahvlile
lilli.
tati neljas kohas vaenlase luuresalgad tagasi.
Õigeusu kiriku varandused Pales ka teistele käsitöö&turitele.
Kaunistavate ettekannetega esinesid aktu juunist.
Karjala maakitsuse lääneosas pommitasid
Määruses on antud kasutatavate arstimis
Nii es näiteks üsna arvukaks muutu
iiinas anti üle bolshevikkudele
sel
meeskoor
„Eesti
Laulumehed"
ja
tihe
meie õhujõud öösel tankide rünnakule koon politseipataljoni orkester F. Tammari juha taimede kohta üksikasjalised hinnad, kus
nud juhtumid, kus töökojaametnikud ei
Antakyast , 12.®. (DNB). Õigeusu ki
dumist, marssivaid vägedekolenne ja vaen tusel. Mälestamistalitus lõpetati hümniga. juures need ©n arvestatud täisväärtuslikele
pea kinni ettevõtte lahtieieku kellaae
gadest.
lase laagripiirkendi.
droogidele. Yähemväärtualike, kuid siiski riku varandused Palestiinas, milliseid tsaris
Keii
17
toimus
Jaani
kirikus
küüditatute
Õhutõrje tulistas eile Karjala maakitsuse ja mõrvatute mälestamiseks jumalateenistus. kasutamiskõlvuiiste droogide eest on hinnad mi kakku varisemise jätele autonoomselt va
Vaärnähtaste vältimiseks oa Eesti Ma
litses BÕigensu ühing", anti läbirääkimiste ianduskoja Käsitööstuse Peaosakond selle
kohal 11 vaenlase võitlnslennukit, kaks ja Teenisid ahipraost Eilart ja praost Täheväll. vastavalt madalamad.
pihjal tihe nõukogude komisjoniga välja kohaste määruste alusel hakanud korraldusi
hllennukit ja ühe pommitusleunuki alla.
Jumalateenistusel esines politseipataljoni
inglismaa tegutses USA ja
Moskva patriarhaadile. Sellega on tsaaride ignoreeri vaid töökodade omanikke korrale
Helsingist, 14.6.(DN8). Kolmapäe orkester.
bolshevikkude survel
poolt püstitatud ehitused ja kultuurilised kutsuma rahaliste trahvide varal.
vases Soome sõjateates üteldakse: Karjala
V i c h ys t, IL. G. (DNB) Prantsuse teade asutused läinud Nõukogude Liidu kätte, mil
maakitsuse lääne- ja keskosas jätkas vaen Määrus lambavilla äraandmise
Peaosakonua peolt Tallinnas hiljuti ame
teagentuuri Ofi arvates otsustas Inglismaa line neid kasutab Lähis-lda bvlshevistiikuks tisse nimetatud käsitöö-sturite revident kont
lane oma tugevaid rännakuid. Vainmelsuu
kohta
mõjutamiseks.
invasiooni teostada USA ja Nõukogude Lii
ja Kivennapa lõikudes tõrjuti vaenlase
rollib pidevalt ettevõtteid, teatades väärt
Okupeeritud ida-alade riigikomissari vas du survel, kuna ta ise soovis seda iga hinna
rünnakud, mille eel käis tugev suurtüki
nähtuste avastamistest peaesakennale järel
duste tege&.iseks.
tule ettevalmistus. Raskemaid võitlusi peeti tava määruse põhjal, peab iga lambapidaja eest vältida, et säästa briti verd. Ta uskus,
Caen täiesti sakslaste käes
kaks
korda
aastas
ära
andma
iga
tema
poolt
et
piisab
õhujõudude
terroristlikest
meeto
Kivennapa juures Sfirasmärki suunas, kus
Süüdistusmaterjal töödistsipliini vasta esi
Berliin, 12. 6. (DNB) Kestvad
tatakse peaosakounale.
meie väed kogu päeva jooksul lõid tagasi peetava lamba või talle pealt pöevilla kind deist
Kuid mõlema teise suurvõimu, kes soovi ja vihmahood takistasid 16. juunil õhütege
vaenlase rünnakud ja põhjustasid vaenla ralkomissari poolt kindlaksmääratavas kogu
Üksikutel kutsealadel töödistsipliini mää
ses. Lammasteks selle määruse järgi loetakse sid invasiooni, tegutsemismotiivid olid eri vust Normandia ruumis. Kuid Saksa
ruse
alusel antud
gele umbes 1000 mehe kõrguse kaotuse.
nevad. Moskvale on vajalik, et Inglismaa en on harjunud halva ilmastikuga. Nad
Ka lääne pool Lempaala järve löödi tagasi utesid, jäärasid, oiuaid ja tallesid.
karislatnisöigust on juba tegelikult ra
nast
tugeva
aadrilaskmisega
nõrgestab,
et
mitmes
kohas,
niihästi
ruumis
Bayeox'st
Lambapidaja lammaste koosseisuks, mis
kendatud.
vaenlase rünnakud. Üks meie rühin hävitas
ühe vaenlase 60 mehelise üksuse viimase võetakse villa äraandmisnormi alaseks,loetak sellega tasakaalustada punaarmee tohutuid loode pool kui ka Orne'ist ida pool oma rün
Peamiselt on tulnud seni karistusi mää
meheni. Eilse päeva jooksul hävitati 7 se kevadpöe suhtes detsembris teostatud kaotusi. Seat Nõukogude Liit ei soovi oma nakuid, Üks võitluspäeva tulemusi on Caen* rata töökodade enneaegse sulgemise pärast.
„uue
korra*
püstitamise
juures
näha
tuge
kagupoolse
linnaserva
puhastamine
Briti
loomaloenduse
kontrollitud
tulemused.
Loo
rasket tanki.
Annuse maakitsuse lääneosas ründas uaaloendas päeva ja villa äraandmistähtpäe vaid vastaseid. Roosevelti jaoks aga olevat maandumisvägede üksikuist vastupanupesa
Seega on kogu Caeni linna piirkond JÄRYA TEATAJA nr. 70.
vaenlane eriti tugevate ettevalmistuste va vahel asetleidnud muudatused jäävad Eisenbover tema peaagendiks tulevaste va dest.
jälle sakslaste käes.
limiste puhuks.
Neljapäeval, 15. juunil 1944. a
j&rele udn katte all ftht meie toetuspunkti. arvesse võtmata.

lga mee» on nthiid põllumees

Noored abiks lennuväele

mega ema naeri lennuväe ahiteenistnseks
Kevadine ringkäik linna-põl!ui»eeste keskel
usaldada, kuna noorte eest heeliteetakee ja
Mõne «ädala eest avaldas Eesti
aidatakse neid kasvatustöös edasi kõigi kä
Noorte Peastaabi Olem G. Kaikun
Kes meist ei ole tänapäeval piilumees?
sitleda olevate võimalustega.
„Ega siis muud kui jõudu tööks kui
Jah.
Kas
on
selle
kohta
üldse
min
üleskutse
noortele
vabatahtlikuks
len
Muidugi esimesel hetkel vastaks ka puhkuseks" jätame ema segamise ja
NOORTE YÄRBAMINE
git kokkuvõtet tehtud. Yist mitte. Aga
nuväe abiteenistnseks. Katsele järg
ist mõnigi: „Mi»a küll ei oie". Hästi. astume edasi.
nes arvukalt noori, mis tunnistab, et
ühest viib järeldada, et see tõõ tuluta
Noorte vabatahtlikuks siirdumiseks len
Aga kui kõnnime pisut riigi ja kogume
ka Eesti noored on valmis aktiivseks
nuväe abiteenistueee kokkutulek, läbivaatus,
Edasi läbi peenardevahelist kitsaid ei ele. Nimelt nende kõikide tööta
kaastööks kodumaa kaitseks. Juba
veel vastuseid sellele küsimusele, siis teeradasid ja kohati läbi vagude. Loen jate nägudest. Ei eloks kindlasti neil
vormiriietusega varastamise ja Üksuste for
lähemal ajal võime näha ema esime
meerimine leiab aset 1927/28 ja /29 aasta
leiame kindlasti päris suure hulga Meid damatuid kordi tuleb hõigata toetaja meestel, naistel ja peietel-tüdrnkutel
si noori sini-rohelises iennuväe-abi
käikude noorte osas Tallinnas 1. juulil. Sel
kes uhkusega võivad eelda: „Jah, mina tele „Jõudu", rumal eleks kinnise suu
teenistusiaste vormiriietuses.
siin nii enesega rahnlolev näoilme, kui
le ajani võivad veel noored registreeruda
oleu põllumees/1
Järgnevalt olgu toodud veel lühi
Eesti Noorte Peastaabis ja kehalikes noorte
ga käed seljal mööda marssida. Võtaks mitte põld mällu sügisel ei eleks mida
ke selgitus noorte vanemate huvides.
Aga kui jätame maa hoopis kõrvale, isegi kasvõi uiine ppoge käe otsa ja gi andnnd. Yastasel kerral ei eleks tul
malevate staapides.
Noorte
lennuväe-abiteenistus
raken
kas siis see küsimus en enam emal läheks aitaks kellelgi lähedalt kraavist
27. juuniks kogunevad registreerinud
dud siia nii õhinal tagasi js ei oleks
dub meie kodumaa pinnal, lennuväe
kohal?
noorte malevate staapidesse ja sõidavad
kaudu. Arvestades noorte vanast, va
vett tassida. Aga keda sa siin lõputul nimetatud seda tööd siin «puhkuseks".
sealt ühiselt Tallinna. Sõidukulud kogune
Nii kummaline, kni see vahest ka ei väljal valid. Nii kõnnid edasi ja aimult Siin peab olema tõelise põllumehe saa
jalikku pnkkeaegs, peetakse silmas
miakohtadesse tasutakse noortele nende saa
ülesannete juures noorte võimeid.
bumisel väeossa.
liona-põllumeeste arv ei taha vaatad. Ja mii vaadates tekib kösimugi: girõõmn, et nii hoolikalt külvata.
Seda kindlustab omakorda pidev
päris-põllurneeste arvust sugugi maha
KAASA TULEB VÕTTA
„Kni palju annavad sügisel need
Ja muidugi lõikuskuu see on
sõjaväo-arstide
kontroll noorte ter
jääda. Kõikides meie linnades loenda põllud saaki? Ja kaasa arvatud ka need aga hoepis omaette peatükk.
a) isikutunnistus,
vise üle.
takse tuhandeid pisikesi põllumehi, kes loendamatud aiad erakruutidel?"
b) muud: Pöögikomplekt, kaun, hamba
A.
hari, habemeajamise tarbed (vajaduse kor
omavad põllu- või aiamaatükid ning
ra]), kirjutn?komplekt, puhastamiškemplfckt,
kes teevad päris tõsist põllutööd. Möö
NOORTE RAKENDAMINE
õmblus komplekt,
dunud aastal rohkem kui ülemöödunud
Lennuväe abiteenistus on mitmekülgne
Kümneid tuhandeid linlasi põllutööle
c) pappkartong või kohver, millega taga
ja huvitav, seega vastav kasvava noore loo si saata erariietes.
ja tänavu omakorda rohkem kui mullu
Telefoni, raadio-, side
d) toidupoolist tee peale kogunemispai
on nende arv pidevalt aina suurenenud.
Põllumajanduse Keskvalitsuse maalöö
Tallinnast maale põllutöödele saat mule ja kalduvusile.
ja tegevus masinate juures, samu kades.
Linnades on jagatud välja suurel hui jõukerralduse osakonna andmeil on tänavu mine toimub Põllumajanduse Keskva teenistus
ti abistamine flaki juures vaenlase lennuki
Tütarlapsed lennuväe abiteenistuseks või
ametiasutuste teenistujad siirdunud põllu
-8®! uut*i põllu- ja aiamaattikke, seda mehele
tõrjel, haarab tegevuse praktilise külje. vad endid üles anda ülalnimetatud registree
ahiks juba enne, kui kehtestati mää litsuse maatööjõn korralduse osakonna te
mööda, kuidas oute maasoovijato arv rus teenistujate põllutöödele rakendamise kaudu, kes muretseb töötajaile sõidu Lennuväe-abiteenistuslaste rivi kujuneb pea rimiskohtadesae: need kes on keskkooli
miselt keskkoolide kõrgemate klasside õpi kõrgemate klasside õpilased ja kooli lõpe
on tõusnud.
kohta.
võimalused ja haugib raud toe kasuta lastest,
miile kõrval võib toimuda ka korra tanud, kes pole veel tööle asunud mõnele
Seni oo linlased suundunud maakonda mise load ning piletid. Teistes linnades pärane
On selge, ot suur huvi põlluharimi
koolitöö ja õpilastel osutub võimali kindlale kutsealale. Nende rakendamise keh
desse
põllutöödele
peamiselt
Põhja-Eestis,
se vastu on sõjaaja kaasnähe. On ju et aidata põldurlt küivltöis.
toimub seo maakonna põllumajandus* kuks kooli lõpetamine.
ta järgneb peatselt lähem teadaanne.
Nädalas on ette nähtud 18 koolitundi,
loomulik, et sõjaaeg piirab toiduturgu
Peagi viivad noorte vanemad ise veen
Ametasutuste teenistujate põllutöödele ametite kaudu.
kus kaastegev meie õpetajaskond. Lisandab
nii mõningalgi määral, ja sel puhul en suunamise määrus hõlmab teenistujaid töö
Seni on maatööjõukorraldamise osa sport, laul, tehniline väljaõpe, seoses lennu duda meie noorte teotahtest ja nende ter
vest vaimust. Kindel on, et meie neored
iga võimalus, mis luhab toidmlauale kohustusega 1. maist I. nevembrini. Kuna kond annud sõidolube välja sõiduks väe abiteenietuse väljaõppega. Noored raken uhkusega
täidavad ema kohustusi isamaa
põllutööde
kiiremad
tööajad
aga
on
heina
hankida väikest lisa teretulnud. Nii siis tegu, viljapeksutööd ja kartulivõtmine, aiis peamiselt Harjumaale ja selle naaber duvad üksuste kaupa. Hooldaja-õpetaja kõr teenimisel.
ka põllu- või aiamaa linnas.
peaksid ametiasutuste või ettevõtete juhata maakondadesse, kus kevadtööde läbi val toimuvad ba eriainete õppejõud. Korra
pärane õppetöö on noortele igati kindlus
Siirdume korraks ühele neist linna jad hoolitsema selle eest, et teenistujad viimisel on vajalik linlaste, eriti mees tatnd.
Olümpiasõitjad tulevad
esireas
suunduksid
põllutöödele
nende
töö
serval asuvatest põldudest, et jagada
tööjõudude,
abi.
Paljudki
Harjumaa
talud
Toitlustamine,
korter,
riietus,
pesu,
jala
kokku
nende usinate põllumeeste rõõme-ma de hooaegadel, s. o. 1. juulist {.oktoobrini. said kevadkünde lõpetada linnas elutse nõud, haiguskindlustus, ravi, on lennuväe
KäOßoleval kaal üle maa Uimavate
resid.
Tänavu on paljud teenistnjad läinud vate meesteenistujate kaasabil, vastuta kanda. Noored viivad vanemaid külastada
teeaistaspahkuse ja linnalubade saamisega. olümpia pidustuste lõpuks kutsutakse Tallin
OH ilas kevadõhtu, õhus hõljuk rik põllumehele appi omaalgatuslikelt, ka suks selle õest, et nende perekonnad
Noorte eest hoolitsevad Eesti Noorte or
kokku kõik eestlased, kes on osa vii
kalikult õitelõbna, aiana hulka teod ta sutades vabn pühapäevi ja pühasid. said endale evakueerimispaigama uued ganisatsiooni juhtkond ja Haridusdiroktoori nas
nud olümpiamängudest kas atleetidena,
Maal
valitseva
tööjõupuuduse
tõttu
oli
sane tuuleõhk ajuti värske mulla aroo
kodud taludesse, ei keeldunud abista umi Koolivalitsus. Abiteenistuslaste elus on esindajatena, kohtunikena, treeneritena, aja
mi. Ja igal pool, kuhu vaatame, näeme säärane linlase ahi külvitööde aja maal mast perenaist, kellele meestööjõu kasvatuslik külg esile tõstetud: alkoholi ja kirjanikena jne, lühidalt kõik olümpia
saadusi noortele ei anta ega ole ka s6it j a d. Nendele korraldatakse olümpia
hoolikalt töötavaid inimesi labidate ja teretulnud.
puudusel kevadtööd oleksid muutunud tubaka
lubatud nende kasutamist.
pidustuste peakomitee poolt vastav aktus
raskeks. '
Põllutöökehuslasel on võimalik ise
rehadega. Ning kiikjal ainult peenrad,
Noorte vanemad võivad rahuliku süda- ja koosviibimine. Kuna aga olümpiasõitjad
peenrad.,.. Palju on siia kahtlemata tööd endale töökohta valida, kuid ainult
on laiali üle maa, siis palatakse neid kii
remas korras oma praegune elukoht teata
tehtud, ilma selleta ei oleks saadud seda nende talude, hulgast, kus valla tööjou
Ilmus määrus tervishoiuteenistujato
vaks teha spordiametile Tallinnas.
laiaulatuslikku maa ala nii üles harida. Ja korralduse komisjoni peolt on lubatud
Seoses sellega, et Tallinnas korraldatakse
teenistuskohuslikkuse kohta
vaeva on siin olnud, kahtlemata, ning kasutada võõrast tööjõudu.
ka olümpianäitus, on soovitav, et kõik
hoolt ja armastust.
Erandiks on need töötajad, kes lähe
kellel on mingeid esemeid, nagu medaleid,
Ida-ala riigikomissar ou andnud määiuse, teenistuskohußeidtäitma ja järgima vastavate mälestusmärke, plakateid, kavasid jne.»
„Jõudu !" peatume ühe agara töötaja vad põllutöödele oma või vanemate
järgi võib Ida-ala plaanikindla tervis le juhenditele. Selle määruse mittetäitmise olümpiamängudelt, need ajutiselt annaks
juures, sundides viimast veidi selga sirgu talla. Teenistujate suhtes, kel puudub mille
hoiuteenistujatega varustamise kihdlnstada korral langeb süüdlane karistuse alla, mis näituse toimkonna kasutusse spordiameti
ajama ning hinge tõmbama.
koht, kuku minna, on kohustatud asu tervishoiuteenistujaid teenistuseks teatavas sugused on avaldatudlsellekohases määruses. kaudu. Eeltööd näituseks on käimas.
„Tarvis, jõudu tarvis J" tõuseb peenra tuste ja ettevõtete juhatajad esitama kehas ja teeoistusaial ühes kindralkomis,
Teeuistustasu küsimus lahendatakse tee
kohalt mees ja heidab üle prilliklaaside andmeid Tallinna Põllumajanduse Kesk saripiirkounas. Teenistuseks võib aga tarvi nistuseks kohustatute kohta riigikomissari
Demonstreeritakse süüte
du?o korral kohustada ka Ida-ala mõne tei erimäärusega.
küsiva pilgu.
valitsuse maatööjõukorralduse osakon se
kindralkoaaissaripiirkoana
jaoks.
Tervis
Eelpoolnimetatud
määrus
jiustub
alates
pommide kustutamist
vPõld peagi valmis, eks ole?"
nale, teistes linnades vastava maakonna hoiuteenistujateks seejuures loetakse arstid avaldamise päevast.
„Jõuab ikka aegamööda. Muu kõik põllumajandusametile. Viimased teata hambaarstid, dentistid, apteekrid, drogistid,
Pühapäeval, 18. juunil toimub Pai
Randmer Jäneda! kuuli 12.86
on juha korras, ainult kurgid pole veel vad vastavad andmed maakonna põllu õed, ämmaemandad ja ravioskuse abi kutse
de
Rahvamaja aias süütepenamide kus
alale kuuluvad isikud vastavalt tervishoiu
maaa."
Laupäeval peeti Jänedal kergejõustiku
majandusametile, kes koostöös tööame teenistuse
kutsete ümberkorraldamise võistlusi, millest '.osavõtt kujunes halva ilma tutamise demonstratsioon. Demonstrat
„ Küllap ta nüüd vast läheb ka ju tiga muretsevad neile teenistujaile töö sellekohasele määrusele.
sioonil annab vastavasisulisi selgita
tõttu oodatust nõrgemaks.
ba suveks, aeg juba niikaugel, eks jõua kohad.
Kiik tervißhoiuteeuistujad pevad viivita
Meeste aladel osutus paremaks H. Rand vaid juhtnööre Järvamaa õhukaitse ja
kurkidega kai"
Põllutööle lubatud teenistujad on mata nelja nädala jooksul määruse jõustu meri saavutus kuulitõukes 12.86. Elavam oli tuletõrje referent H. Rünne. Ühendu
arvates ennast registreerima, esita konkurents naiste aladel kus tagajärjed olid
„Jõuab, jõuab. Ega veel hiljaks jää kohustatud tööle asumisel registreeruma misest
des kutsetegevuse teostamist õigustava tun järgmised: 60 m V. Lass ja V. Saar 10,0: ses toimuva demonstratsiooniga on eri
nud ole."
kohaliku põllumajaudusjuhi juures. Se nistuse oma kindraikomissari-piirkonna ter 400 m— V. Lass 1.20,0, H. Rohusaar
ti soovitav, et sellest võtaks osa võima
„Kuidas põllumehe amet niiöelda alt antakse põllutööde lõppedes ka vas vishoiukojas või selle kohalikus esinduses 1.25,6; kõrgus V. Lass 115, E. Niltla 115; kuul lust mööda kõik hoonete grupi õhu
istub?"
tav tõend, kus ou märgitud tööaja kest ning peale selle vastava maakonnaarsti juu E. Niitla 8.43, H. Rohusaar 7.36; oda E. kaitsejnhid, elamu õhukaitsejuhid, tn
edasiregistreerimiseks tervishoiuvalitsu Niltla 22.03.
„Egas ma pole pfiris-põllamees", vus, kas teenistuja töötas emas või res
ses.
levalvurid, samuti ka arvukalt teisi
Liigne töötasu tõi karistuse
kõlab vastus, „see kõik siin ainult õh võõras talus. Põllurnajandusjuhi poelt
Teeniatuskohuslikkuse kindralkomissari
kodanikke, kes otseselt eelpoolnimeta
Neil päevil karistas Harju-Järva abipre tud ülesandeid ei täida. Demonstratsi
tuti pärast ema elukutselist tööd teh antud tõend tuleb kinnitada vallavalit piirkonuaa määrab sisedlrektor edasivolita
mise õiguse. Õdede teeniatuskohuslikkuse fekt oma otsusega Väätsa vallas Väätsa asun oon algah kell 16.60.
tud. Jõuab ju õhtul alles kella 7—B suses.
kindralkomissari-piirkonna jaoks määrab duses elutsevat August K o h v 4 i traktoriga
Oma ja vanemate tallu võib teenis kindralkomissar.
paiku platsi: sel ajal kui õige põllumees
Teeniatuskohuslikkuse Ida randaalimisest liigse töötasu võtmise pärast
hakkab juba kodu poole kimpima. Noh, tuja põllutööle minna ka siis, kui nen ala mõne teise kindralkomissari-piirkonna 759-rmk rahatrahviga.
Rahurikkumine tõi karistuse
aga jõuab ka nii", tunnistab mees ja des taludes valla tööjõukerralduse ko jaoks määrab kõigi tervishoiuteenistojate
Harju-Järva abiprefekti otsusega karista
sülitab pihku. „Naabrimehel siin palju misjoni poolt ei oie lubatud kasutada suhtes riigikomlsear. Seejuures kõigi teenis Kukevere masinatarvitajateuhin ti neil päevil Türil, Viljandi tän. 20 elutse
määramisel kindlustatakse
gu peakoesoiek
vat Jefrem Leoatjev'it ühe kuulise arestiga.
raskem, ta on tööga kinni veel kauem võõrast tööjõudu. Võõrasse majapida tuskohuslikkuste
eiatusvõimalns.
Eeloleval
pühapäeval, 18. juunil, peab J. Leontjev oli neil päevil Türil, Viljandi
ja peab mõnikord isegi ööst lisa võtma". misse põllutööle mineku korral võib
Teenistuseks kohustatu peab viivituseta Ambla vallas „Vahtra" talus oma korralise tän. 20 asuvas majahoovis lärmitsenud ja
„Kas niimoodi raskeks ei lähe?" töökohaks valida sellise talu, kellele on minema uude teeuistuskehta ja asuma seal aasta-peakoosoleku Kukevere Masinatarvüa avalikku korda ning rahu rikkunud.
küsime.
välja antud valla tööjõu korralduse ko korrapäraselt teenistuskohuste täitmisele. jate Ühisus. Pidamisele tuleva peakoosoleku
Karistati normide mitte
tuleb teenistusse astumisest tea päevakorras on ühisuse 1948.a. aruande kin
„00, seda ei või öelda. Pärast päe misjoni peelt tööjõukasutamise luba. Seejuures
tada ülemale ametiasutusele. Ent keeldumise nitamine, 1944.a. eelarve vastuvõtmine, vali
täitjat
vast kantseleitööd on see labida ja re Sellest nõudest tuleb asutuse juhatajail puhul võib politseiliste abinõudega sundida mised põhikirja järgi ning koosolekul alga
Harju- Järva abiprefekti otsusega ka
hatöö rohkem puhkuseks", lausub kü kontrolli teostamisel rangelt kinni teenistusse astuma.
tatud küsimused. Peakoosolek algab kell 12
Kõik tervishoiuteenistujad peavad oma päeval.
ristati Vajangu vallas Varangu! elutse
siteldu.
pidada.
vat Vassili V ar j u 1 i 11' i teravilja- ja
kartulinormi
mittetäimise pärast õOŠ-rnak
pa kodumaad, et säärasel oletatavasti oda res. Kuid mitte neid üksi ei täiendatud. tunnd suurepäraseks materjaliks võimsate rahatrahviga, selle mittesissenõutavusel
pommikindlate
õõnesehituste
ehitamisel.
Sest]
pidades
sammu
vaenlase
suureneva
vamal viisil õõnestada rahvaste moraali
Atlsmdiva.il
Esmajoones hoolitseti viimaste kindlus 4-nädalaiise vangistusega ja tingimisi
rünnakujõuga, ei ehitatud juure mitte ai
ning jõuda kiiremini lõpplahenduseni.
Kuid just seetõttu jõuti Euroopa ranniku nult kaitsevahendeid, vaid suurenes ka rel tuste ehitamisel relvade mürsnkindla paigu 2-nädaialise vangistusega.
PBOOVITI7LEB
kindluatusi ilma suuremate häireteta vaen vade arv ja nende tulejõud ja -tihedus. tamise eest. Isegi operatiivsed reservid kao
lase poolt ehitada nende praeguse tugevu Tehnilises võidujooksus invasiooni etteval vad maa sisse või varjualustesse, kui neid
„Naiskuradiga" Vajangule
Ajal, mil Saksamaa ja Euroopa kohal mistamisel ja selle tagasitõrjumiseks pole vajatakse. Nii pele tõrjekunst kindlustatud
Sakea sõjaline juhtkond polnud nii na seni.
Eeloleval
pühapäeval, 18. skp. külastab
jäädud
vaenlasest
sammugi
maha,
hoolimata
tsoonides jäänud peatuma terasbetooni ja
möllasid õhulahingud, mil terroriöödel mdu
iivne, et ta oleks nskunud, nagu teostuks tnsid
tuhaks asendamatud kultuuriväärtused, kõigist taktikalise ja operatiivse iseloomuga soomuskuplite juure, vaid on leidnud üha Paide teater Vajangut, esitades kohalikus
nns invasioonikatse Euroopasse samal kujul
uusi teid vaenlase tulistamise ja pommituse rahvamajas K. Schönherri 3-vaat. draama
naga see sündis DieppeMs. Ründaja relvad ehitati pingutava tööga võimsad kaitseehi muudatusist, mis on vahepeal tekkinud.
mõju vähendamiseks ning oma relvade tule „Naiskurat". „Naiskuradi" seaised etendused
tnsed
ja
kindlustused,
mis
inimliku
arusaa
ja tehnilised vahendid on täienenud ja nen
jõu
kindlustamiseks. On arenenud ranniku Paides, Türil ning mujal oa kõikjal toimu
Dieppe'i
juures
põrkas
vaenlane
veel
mise järgi peavad vastu ka keskendatud
de arv suurenenud, samuti on saanud lisa pommi
nud väljamüüdud saalide ees, saades pub
tusrüanaku tele ja raskete laevakahu kindlustatud liinile, nimelt tolleaegsete ko kaitse uus taktika.
vaenlase kasutuses olev taevaruum, kuna rite
liku sooja vastuvõtu osaliseks.
gemuste
järgi
ainult
enam
või
vähem
kind
tulistamisele.
Saksa
tsiviilelanikkond,
Tehniliste
edusammudega
on
käinud
kaakõigepealt suurendati just eri-maabumispaa kes on seni pidanud ja peab ka edaspidi lustatud raunale. Neil, mitte veel sügavalt
Bas
ka
vägede
väljaõpe.
Mitte
asjatult
ei
tide arvu, kuid eriti tugevaks on muutu
pommirahele, on sellega, et ta päev välja ehitatud, madalail ja ülalt lahtistel leidu nende hulgas suur protsent kogenud Tallinna sadamas leiti tundmatu
nud vaenlase õhujõud. Vaenlane tunneb vastu
äpardus vaenlase üritus ja idavõitiejaid. On võetud tarvitusele arvukalt
meesisiku laip
maabumise raskusi täpselt ja on teadlik päeva kõrval on tõmmanud endale vaenlase positsioonidel
veel suurte, veriste kaetustega.
uußi relvi, mille tulejõud peab vastu ka
ebaõnnestumise katastroofiliatest tagajärge massilisel õhujõud ja sellega hoidnud ära pealegi
Pühapäeval leiti Tallinna sadamas,
üteldud, omas Saksamaa 1942. a. mitmekordsele ülejõule. Vahepeal on sõdu
dest. Kuid just seepärast tahtis ta valmis häireid või isegi hävitustööd meie sõjalisis vaidNagu
bassein nr. 1 uppunud meesisik, umbes
kindlustatud
liini,
mis
koosnes
üksteise
ettevalmistusis
Euroopa
kaitseks,
aidanud
reid
nende
uute
relvade
käsitsemises
ees
tada ette ülivõimsat jõudu, et anda lööki,
kõrvale reastatud punkritest, kahuripesadest,
mis kaitsja, otse lömastaka. Saksa sõjaline tohutul määral kaasa üldsõja juhtimises. Sõ ja välikindlustustest. See on vahepeal muu kujulikult välja õpetatud, samuti suurenda 30 aastat vana. Laiba juurest mingi
oskab kord hinnata nende ohvrite
sid nende valmisolekut tõrjeks alatised alar suguseid isikuttõendavaid dokumente
juhtkond oli nii-siis ette valmistatud ras jaajalugu
tunud. Nähtamatud ja seepärast eriti ohtli mid ja arvukad harjutused. Läänes seisev ei leitud ning esialgselt jäi uppunu
väärtust.
ketele ja raskeimatele rünnakvahenditele sõjalist
Alates kanadalaste maabumisest Dieppe'i kud miinid mängivad pealeselle tõrjevõit sõdur teab praegu, et ta peab tegema läbi
ning andis ka oma läänes seisvaile vägede
juures, on Saksa tõrje- ja kuitsevahendeis iustes niisama suurt osa nagu teised mood võib olla suurima uiaterjaillahingu maailma isik selgumata.
le vastava väljaõppe.
Kaid aeg ei tööta ainult vastase kasuks. teostnnud võimsaid muudatusi ja edusamme. sad tõkked tegelike positsioonide ees ja ta ajaloos, kuid Saksa sõjaline juhtkond on
Rukis loomisjärgus
Tema ettevalmistustest olid kõige silmapaist Need nn tehtud vahepeal omandatud koge ga. Vaenlane leiab sageli, et maastik,teeb teinud kõik, et teda selleks prooviks ka mo
seal edasiliikumise võimatuks, kus ta raalselt ja materiaalselt ette valmistada ja
vamad võimsad Õhurünnakud. Kuid sõjas muste põhjal. Neis relvades, mis ei ilmu just
Läänemaa
põldudel on vaatamata
seda ei oodanud.
tugevdada.
on ka teisi relvi, mis alles võitluses näita nagu vaenlase õhujõud taeva alla, kuid on
ebasobivale
ilmastikule
kevadel talve
Dieppe'i kindlustatud liinist sn süste
vad oma võimeid. Ühelt poolt on need tu lõppvõitluses kindlasti mitte vähem tõhu maatilise
Nii on Saksa rannakindlustuste väljaehi viljakasv seni rahuldavalt arenenud,
väljaehitamise
tagajärjel
tekkinud
sad,
on
vilja
kannud
kõik
kogemused
Diep
lirelvad, praegu peamiselt automaatrelvad, pe'i juures, idas ja Itaalias. Neisse tõrjeva kindlustatud tsoonid. Selleks ehitati «ind tamine ja vägede väljaõpe pidanud sammu eriti rukki esas, mis juba loomisjärku
rünnakrelvade arvu suurenemisega,
mis omavad suure tuiejõu ja -kiiruse. Tei
üha enam sügavamalt välja vaenlase
selt poolt on need punkrid, kindlustused ja henditesse mahutati tohutul hulgal tööd ja iustusseadmed
võib
olla
need
isegi ületanud. Igat päeva ku ori jõudnud. Mullu oli rukis paar näda
kuid ka suuri plaane, ideid ja ja suurelt osalt uuendati neid täielikult. ni invasiooni katseni kasutati viimse võima lat varena loomisjärgus.
igat liiki takistused koos kõige mitmesu materjali,
Tookordsed punkriteread ja kaevikud sn luseni. Iga uue pommikindla ehitusega teh
gusemate tõketega, mis astuvad üllatusli leiutusi. Alates öhueöjast Euroopa kohal on nüüd
muutunud suletud vastupauupesadeks,
pingutusi veel enam suurenda
Kergejõustiku Liidu juure
samal ajal võimetuks nii ja nii palju
kult tegevusse. Nende relvade ja võitlusva Saksamaa
ja tänu Führeri isiklikule algatusele toetuspunktideks ja toetuspunktide gruppi ti
hendite ehitamisele pöördi vastavalt Saksa nud
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lennukeid
ja
sõdureid
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deks,
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sõdureid.
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massirünuakuisJa
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Läinud
nädala
lõpul toimus Tallinnas
misele kõigi koondatud vahenditega. Sõja
aastail suurimat tähelepanu.
datused, mis teostati pärast Dieppe'i, on koosolek naiste osakonna
uuestiloomiseks
tugevasti
kindlustatud
toetuspunktide
kes
väe,
sõjalaevastiku
ja
õhujõudude
vastuta
Tõeline sõdurlik vastane oleks algul vate asutuste kõrval, kelle hulgas pioneerid kendamisest tekkinud suured, terviklikud nii siis võimsad. Need on materjalisõja järel Kergejõustiku Liidu juurde,
nagu see on
dused,
mida
Saksa
ei
tahtnud
ega
soovinud
võib olla kõigi vahenditega võidelnud nen ja
sõjaväe kindiustustepioueerid on endast kindlused, mis suudavad omal jõul kaua a millest Saksamaa «li sõja esimeses järgus ette nähtud liidu põhikirjas. Osakonna ju
de Saksa tõrjevahendite vastu. Kuid anglo mõistetavalt
esimesel kohal, paistis seejuu vastu panna ning on võimelised end igast juba üle saanud, mille aga maailma materia hatus moodustati järgmiselt: esinaine Karin
ameeriklaste iseloomus pole rünnata vastast
res
jälle
kord
eriliselt silma organisatsioon küljest kaitsma, isegi siis, kui nad on täies lism rahvastele uuesti peale sundis. On teh A viste, abid Ilse Uus ja Viima Tamberk,
otseselt ja tema tugevamal rindel, et etsida Todt.
ti ümber piiratud. Vastastikusele tuletoetu tud järeldused ja Saksamaa on suuteline sekretär Leelo Röömel ja abisekretär Anita
• lõpplahendust sõdurlikus kahevõitluses, na
Sokk. Liidu juhatuse liikmeks osakonna poolt
Nii täiendati Saksa tõrjevahendeid alates sele ja lünkadeta toleplaanidele on pöördud
gi see oli kunagi kombeks Euroopa rüü Dieppe ist erakordse täiuslikkuseni. Kõige suurimat tähelepanu. Kuni kaugele tagalas sellele vastu astuma parima ja tugevaima määrati Ilse Uus.
materjaliga,
mida
võib
vaenlasele
vastu
tellike vastaste vahel. Nii rakendasid vaen
Jooksvate küsimuste all haru tati osavõttu
pealt teostati see puhtakujuliste kindluste se on ehitatud tõkkeid, taukilikse ja miini panna.
lased ka oma õhujõud küllalt tuntud viisil juures,
välja, nagu neid Dieppe'i ajal võis vaevalt
Kestis toimuvaist olümpiapidastusist, naiste
nii-siis
esmajoones
pommikindiate
mitte Euroopa sõdurite ja tõrjeabinõude punkrite, võitluspesade ja kahnripesade jun- aimata. Ranniku läbikasvanud kalju on osuvõistlusalade laiendamist kergejõustikus jne.
vastu, vaid need saadeti pommitama Enroo-

Abiellus 15 mehega
Genf, (DNB) Ixchange Telegraph tea
tab New Yorgist: Ühendriikide võitnud avaa
tasid neil päevil sensatsioonilise mitmemehe
pidamise juhu. Nimelt selgus, et 35-aastane
Marioa Stankovitš sai nelja ameerika sõduri

Eesti noor tegi kodumaale au
Eesti noorte maatõõlaager Saksamaal lõpetab esimese lennu.
Tänavu 50 peissi maatõõlaagrisse
Neil päevil viibis Eestis org. Eesti Noo korralikud spordiriiatad. Noored õpivad ka
red jahte E. Tarjas, kes oo Saksamaa] sanitaaralai, tehakse laaketreeningut ja an
Eesti tnaalaagri jahiks. Meie noorte elust takse noorele sõduri algteadmisi.
Õhtupoolikul veetavad loengud vaheldu
ja tööst maatšõlaagris jutustab ta „Maa
Sõnale" järgmist:

Mõõdunad aasta juulis siirdus Eestist 20
poissi ja umbes niisama palju tüdrukuid
Saksamaale, et osa võtta seal maatöölaag
rlst Kui algul mõnedki võõrastesse oludesse
sattudes end koduselt e! tunoud, siis see
tunne kadas peagi täna saksa noortele kam
raadidele. Keel tegi algul küli raskusi, kuid
see, mida ei saadud väljendada sinades,
õiendati ~tummade keeltega": sõrmede ja
miimika abil.
Omajaga kibedast oli algul ka laagri
korraga harjumisel. Seal nõutakse igal sam
mul puhtust, korralikkust ja kiirust. Laag
ris algab elu kell 6 trompetisignaaliga. Sel
lele järgneb laagrikeeles „5 minutit tereise
le*, s.o. poisid peletavad une silmist ja val

arvel perekennaabiraha. Kõigi nendega ett ta

abiellunud alles pärast sõja puhkemist.
Juurdlusel selgus, et Stankovilš oli aas
tate jooksul abiellunud 15 mehega, ilma et
ta end kordki oleks lasknud lahutada. Esi
mest korda abiellus ta 17-aaataselt ja seni

vad vabade õhtupoolikutega, kus noored või

vad kasutada aega oma äranägemise järgi.

on ta praegu iga aasta oma mehi vahetanud

Pühapäevad on noortel vabad, samuti pühad.

Meie poisid on Saksamaal teeninud tun
nustust oma töökuse, lauluoskusega ja lau
luga. Laagris on oma kahehääleline laulu
koor ja väike orkester, kus mängib knus
poissi. Koduõhtnil koes külaliste ja külanoor
sooga on meie orkestril alati palju tegemist.
Eesti lani heliseb kangel oma kodumaast
ja võidab kuulajate südameid.
Poisid, kes läksid Saksamaale möödunud

AMETLIKUD TEATED
Ajavahemikus 15.—21. juunini 1944 teosta
tava raaapinnabasutuse- ja külvipinna-, kar
ja ja põllumajandasllku tööjõurakenduse
loenduse määras
17. maist 1944. a.

Okupeeritud ida-alade Riigiministri «kopee

aasta suvel, tulevad tagasi juulikuus.

Viibinud Saksamaal aasta ja saanud
seal palju häid kogemusi, rakenduvad nad
kodumaal noorte organisatsioonides juhtide
na tegevasse. Mõned noortest aga jäävad

ritud ida-aladel õigassätete andmise määrase.

mistavad hommikvõimlemiseks. Kell 6.05 on veel Saksamaale laagrisse, et seal veel enam

hommikvõimlemine. Sellele järgneb tubade, kogemusi ja oskusi saada.
Laagri esimese lennu tegevuse lõppedes
voodite ja kappide koristamine jä üldine
kerraldustöö.
võib kokkuvõtet tehes ütelda: meie poisid
Häda sellele poisile, kes oma töö pole oa oma töö hästi teinud ja jätnud sellega
teinud korralikult: tal tuleb töö uuesti te endast ja kogu meie rahvast inimestele,
ha ja karistuseks veel kümme korda ümber kellega neil seal kokkupuuteid on olnud,
maja joosta. On majas korras, taleb lipuri parima mulje. On olnud tublid sõdurid
vi. Eesti laulu kõlades kerkib meie rahvus töõsõdurid, kes on karastunud nii kehaliselt
lipp lipuvardasse. Kell 7 minnakse taludes kui vaimselt.
Kuna eesti poisid Saksamaal ou maatöö
se, kus ostab hommikueine ja töö põllul
ning aias. Pärast lõunat kell 5 lõpetab poiss laagris oma ülesande hästi sooritanud,
oma tSO talus ja tuleb laagrisse, kus algab oodatakse sinna jällegi eesti noori. Tänava
n.-ü. uus peatükk. Pesnud ja korraldanud suvel läbetatakse sinna 50 noort. Registree
end, järgneb laagri tegevus. Siin võetakse rimine Saksamaale sõiduks toimub noorte
ühiselt läbi mitmesugused põllunduses ja maleva juhtide või maal ka maatöõrühma
aiandusse puutuvad küsimused, ajalugu, te juhtide kandu.
hakse sporti, eriti suvel. Laagril ou oma
Põllumajanduslik loendus teostunus
järgus
Peatselt algava pillumajanduslikn loen
dnse korrapärane teostamine on tähtis nii
hästi põliupidaja kui ka loendaja seisuko
hast. Kt see areneks takistuseta ja arusaa
ma tõsteta, on statistikavalitsuse peolt töö
tatnd välja üksikasjalikud juhtnöörid valla

dnsjuhi tööpiirkondade järgi. Tavaliselt mää
ratakse iga piirkonna kohta fiks loendaja,
on mõni tööpiirkond aga nlatnslik, määra
takse sinna loendajaid enam.

Rumeenia jalavägi Karpaatide jalal. (Pk.- sõjakirjas. Beissel. Wb),
Eesti vanemaid maalikunstnikke
Paul Raud
23. X 1885 22. XI 1930.
Paal Haud sündis Virumaal taluperemehe

pojana ja Kristjan Raua kaksikvennana. Isa
siirdas talukohalt Meriküla mõisa teenistus
se, kus siis vennad veetsid oma varasema
nooruse. Küla- ja kihelkonnakoolile järgnes
hariduse saamise jätkamine Rakvere kreis
koolis,'kas nad oma Õpingu hoolimata isa
surmast lõpule viisid.
Tänu emapoolsete sugulaste toetusele
jätkasid vennad õppimist Tartu reaalkoolis,
mille lõpetab üksi Paul, kuna Kristjan oli
vahepeal siirdunud Tartu õpetajate Semi
nari. Pani R. kooliõpilasena tutvus Tartus
prof. Teichmülleri ja dr. Dahmbergi kunsti
huviliste perekondadega, kas leidus O. Hoff
manni, J. Kteveri ja teiste maalimeistrite
kunstitöid. Siit saab R-a kunstimeel virgu
tust ja temas knjuneb soov asuda kunsti
õpingule. Ta soov teöstub 1888. a. mätsee
nina tuntud paruniproua N. v. UexkftUi toe
tusel, mis võimaldab R. Düsseldorfi kunsti
akadeemias õppida kuni selle lõpetamiseni.
Akadeemias õpib R. kuus aastat ja tema
õpetajaks on balti päritoluga maalikunstnik
E. v. Gebhardt. Raud satub sõbrlikku vahe
korda mitte üksnes oma õpetaja, vaid ka
teise baltlasest kunstnikuga, nimelt G. v.
Bochmanniga, kes on huvitavamaid meist
reid balti kunstnikkonnast.

On soovitav, et valdades loendnstööst
vilaks aktiivselt osa pöllumajandasjuht,
vanemaile ja loendajaile.
kas loendajana vii loendaatöö korraldajana.
Pillumajanduslikn loenduse teostajaiks Majapidamise kogu pindala ja üksikute
kultuuralade (kõlvikute) kontrollimisel vi»
on valdades vallavalitsused ja linnades lin reldakse
loendusel esitatud andmeid „kataat
navalitsused. Loendnstöö toimuh valdades
andmete" kartoteegiandmetega.
pöliumajandasjnhtide tööpiirkondade järgi, ri-maaüksnste
Põlla-aiamaa knltnnride pindala andmete
linnades aga nende tööpiirkondade järgi,
milleks nad on jagatud möödunud (1943) esitamisel tuleb piilupidajail need anda
aasta 15. detsembri loomaioenduse teosta ttepäraselt kesa, põlinheina, samuti sööti
jäetud pilla kohta. Loomade andmete esi
misel.
Valdades määratakse vallavanema ja lin tamisel ei toki unustada üles andmast noor
nades linnapea poolt igale tööpiirkonnale loomi naga põrsaid, tallesid ja vasikaid.
Lehmadena arvestatakse kiik need lehmad,
loenduse teostajaiks leendajad.
Loendaja ülesandeks on käia järjekorras keda majapidamises peetakse piima saami
läbi kõik majapidamised, nõutada pidajailt seks, hoolimata seilost, kas nad on
vajalikud andmed ja kirjutama need loendus loenduse ajal kinni vöi lipsavad. Lehma
mnllikaina arvestatakse need kaks aastat ja
lehtedele.
Unne leenduse algust korraldatakse iga vanemad emaveised, kes lähevad lehmade REEDE, 16. JUUNI 19*4.
vallavalitsuse poolt loendajaile instrnearimis koosseisu täiendamiseks, kuid ei ole veel
5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.15 Päeva
koosolekud, kus määratakse Igale loendajale poeginud.
Sugnemisteks arvestatakse pooleaastased uadised. 6.30 Honamikukontaert (ülek.) 7.00
nende tööpiirkond, varustatakse loendajaid
vajaliku loendusmaterjaliga ja selgitatakse ja vanemad emasead, keda peetakse sugu Päevauudised saksa keeles. 7.15 H&tnmiku
loomadena.
muusika (ülek.) Kell 7.30—7.45 Heliplaate.
nende ülesanded.
Sõjaväele kuuluvaid hobuseid käesoleval 8.45 Päevauudised. 9.00 Päevauudised sak
Majapidajad (ka asetäitjad, valitsejad)
peavad loendajale andma käik nõutavad loendusel ei arvestata. Seetõttu hobused, kes sakeeles. 9.10 Landesdienst Oatland. 9.25
andmed. Loendajad peavad saadud andmeid oa sõjaväe poolt autud taludesse ajutiseks Saatepans. 11.30 Rõõmus «eel edu tõOi
kontrollima, nad ea õigastatud põldusid äie kas söödale, tervise parandamiseks või töö (Olek.) 12.15 Päevauudised. 12.30 Päevauudi
vaatama, vajaduse korral ka mõõtma ja teostamiseks, arvestamisele ei kuulu. Kill sed saksa keeles. 12.45 Lõunamuasika (Ühe
loomade arvu teadasaamiseks ka neid isik kuuluvad aga arvestamisele need hobused, politsei pataljoni puhkpilliorkester ja Ring
mis sõjaväe poolt oa määdud talupidacaistele. häälingu tantsukapell VI. Sapošuini juhatasel)
likult üle lagema.
Põllumajanduses töötava rahva arvesta Saate kannab üle ka Riia saatja. 14.00 Päe
Loendaja kohustuseks on saladuse pida
mine üksikute majapidamiste sisseseade ist, misel ei taie üles anda isikuid, kes loen vauudised saksa keeles. 14.10 Landesdienst
tootmisharude sisust ja üldolukorrast. Maja duse juhise järgi ei kuula põllamajapidami Ostlaud. 14.15 Kirevad helid (Üiek). 15.00
pidamiste andmeid ei ole lubatud näidata ses töötajate halka. Võõrastest tööjõududest Ajaviiteks (Ülek). 15.30 Kammermuusika
kõrvalistele isikutele.
tuleb märkida neid, kes töötavad majapida (Ülek). 16.00 Muusika pärastlõunaks (Ring
Loendaja töö ta piirkonnas algab 15. juu mises pidevalt või ka hooajaliselt põllutöö häälingu tantsukapell VI. Sapošuini juhatu
ni hommikul ja ta peab jöndma sellega lõ del. On majapidajal ette võtteid ja sel alal sel). 16.45. Päevauudised'. 17.00 Päevauu
pule nelja päeva jooksul. Seega peab loen teisi palgalisi, naga veskis, kaupluses ja dised saksa keeles. 17.10 Solistidetund (hpl.)
dustöõ majapidamistes olema lõpetatud mujal, kelle ülesandeks ei ole põllumajan 18.60 Saatuslikud päevad Tallinna ajaloos
(III); Punane revolutsioon ja Eesti vabadus
dnstööd, ei tule need loendada.
18. juuniks.
Seejärele teeb loendualehtedele sissekir
Talupidaja on kohHstatnd loendajale and võitlus (Dr. C. J. Brinkraann. (Saksa k.)
jutatud andmete kokkuvõtted ema tööpiir ma õigeid andmeid. See omakorda on kohus 18.20 Väike vahemtusika. (hpl) 18.30 Aja
konna kohta ja annab need äie vallavalitsu tatad need tõepäraselt üles märkima ja valla kaja ja saatekava ülevaade, 19.00 Poliitiline
loeng (Ülek. s. k.) 19.15 Rinderepertaaže
valitsusele esitama.
sele hiljemalt 21. juuniks.
(Ülek., s. k.) 19.30 Muusika (Üiek.) 19.45
Loendustöö toimub valdades põllumajanLoeng (Ülek., s. k.) 20.00 Päevauudised sak
sakeeles. 20.15 Sümfooniakontsert (hlp.)
21.00 Päevauudised. 21.15 Rõõmus meloo
Eesti rahvas tähistab olümpiamängude
diate põimik (mgn. ja hpl.) 22.00 Päevauu
dised saksa keeles. 22.15 Saatelõpp.
juubelit
LAUPÄEV, 17. JUUNI 1944,
50 aastat modernaja olümpiamängude asutamisest
Käesoleval kuul möödub 50 aastat sel
lest, mil Pariisis kokkuastunnd rahvusva
heline spordikongress otsustas taaselustada
antiikaja eltmplamängud ning hakata kor
raldama modernaja ollmpiamänge vastavait uue aja nõudeile. Nüüdne olümpia
mängude rajamise juubel on sündmuseks,
mida tähistab ja pühitseb kogu tsivilisee
ritud maailma ja olttmpiaideest lugupida
vad rahvad. Teine Maailmasõda on endast
mõistetavalt surunud juubellpfthitsemlee
küll tagasihoidlikesse raamesse. Nii uu
hoolimata tänavusest elämpia-aastast 1944
jiSnud pidamata järjekorras ettea&htad
XIII olümpiamängud, kaid võimalust müü
da pühitsetakse tähtsat juuhelit siiski.
Eesti rahvas on alati olnud haara
tud olümpiaideest ja -vaimust ning an
nud oma osa modernaja olümpiamän
gude ajaloos. Atleetidena on eestlasi
järjekindlalt viibinud kõigil olümpia
mängudel alates 1912. aastal Stekhol
mis peetud mängudest saadik, vaatle
jana aga veelgi varasematest aegadest.
Sellepärast Eestigi rahvas elab kaasa
olümpiamängude juubelile, tähistades
seda praeguste olevate võimaluste piires.
On moodustatud olümpiamängude
juubelipidustuste komitee, millesse
kuuluvad Eesti spordijuht Jüri Lössutan,
spordiseltside esindajana Eesti Spordi
Keskliidu abi-esimoes ja Eesti Jalgpal
li Liidu esimees Karl Pärl ja Eesti
Noorte Peastaabi ülem Gustav Kalkun.
Mainitud komitee ou üldjuhiks, mille
kõrval kõigis me elujõulisemais kesku
sis moodustatakse oma komiteed ja,
toimkonnad. Vastavate üleskutsetega
on juba pööratud kõigi spordijuhtide
ja spordiorganisatsioonide poole, ning

Praegu on tund, kus iga ees
ti mees ja naine, kas relva
ga või ilma, peab teadma
oma kohust.

dised. 6.30 Homcuikukontsert (ülek.) 7.66
Päevauudised saksa keeles. 7.15 Htruinika
nanusika (Ülek.) Kell 7.30—7.45 Heliplaate.

8.45 Päevauudised. 9.06 Päevauudised saksa
keeles. 9.10 Laudesdieust Ostland 9.25 Saate

paus. 11.30 Kirev meleediatekimp (tflek.)

ema, õde, vanaema Ja omaksed.

LEONID A

_W- Ilusamas nooruses idarin
del langenud anastamata
armast

SS-Frw. Grea.
HUGO KUÜSKU
sünd. 20. veebr. 1925.
surn. 22. veebr. 1944.

mälestavad valusas leinas
isa, vend, ide ja Päinnrme

noored.

muusikat. 14.40 Sõjaradadelt. 15.00 Marsimuu

sika (kpl.) 15.15 Saksa lühijutte: „Lma saab
jälle neoreks", Heinrich Zerkaulenl lühijutt.

(Saksa keeles). 15.30 Kerge mäng (hpl). 16.60

Kirevad helid nädalalõpuks (Ringhäälingu
tantsokapeil Lee Tantsi juhatusel ja saba

tid). Vaheajal kell 16.45 Päevauudised. 17.00
Päevauudised saksa keeles. 18.40 Noortele:

„Neor välismaalane", Wilhelm Hauffi mui
nasjutt. 18.30 Aja kaja ja saatekava ülevaa
de. 19.00 Poliitiline loeng (ülek., s. k.) 19.15
Rindereportaaže (ülek., a. k.) 19.30 Muusika

(ülek.) 19.45 Rioghääliagu-ringvaade (ülek.,
s. k.) 20.00 Päevauudised saksa keelee.
20.15 Rahvuslikke viise (hpl.) 21.00 Päeva
uudised. 21.15 Tantsumuusika (hpl.) 22.00
Päevauudised saksa keeles. 22.15 Eesti sö
duritund (Meliülesvõte 15. VI. 44, mgn. ja
hpl). 23.00 Nädalalõpuks (ülek). 24.00 Saate
iõpp.

Heldur Vatseli operett Riias
lavastusele
Nagu Riia opereti-teatri ringkonnast kuul
dul», tuleb seal lavastamisele eeloleval
hooajal eesti operett saar", mil
le teksti ja muusika autoriks on Heldur
Vatsel. Selle opereti tegevustik sünnib Res
tis Võrtsjärvel asuval nn. „Unelmate saarel*
ja kandub siis mandrile. Nagu opereti la
vastaja mainib, olevat opereti muusika vä
ga viisikas ja hoogus, samuti ka libreto si
tuatsioonid kas. Opereti lavastamiseks on
soovi avaldanud ka Liibavi ooperi-teater.
Seo on esimene eesti operett, mis pää
seb läti lavale.

§:'2

tööjõurakenduse loendus.

(2) Maakasutuse- ja külvipinna ning
põllumajandusliku tööjõurakenduse loendus
ei ulatu linnadele. Linnades toimub maa
kasutuse ja külvipinnaloenduse asemel ar
vesse võttes köögiviljakasvatuse erilist täht
sust töönduslikus aianduses köögivilja all
oleva pinna kindlakstegemine.
(3) Loenduse tähtpäevaks on 15. juuni
1944.

§2
(1 ) § 1 nimetatud loenduse teostamine
pannakse Eesti Statistika Valitsusele.
(2) Maakasutuse- ja käivipinna loendu

seks, loomade loenduseks, ja põllumajandus

liku tööjõu rakenduse loenduseks kogutakse
andmeid kohalike ametiasutiste peolt ala
mate haldusasotiste lähemate juhiste koha
selt. Kohalikud ametiasutised võivad selleks
kasutada volitatud isikuid (loendajaid ).
(3 ) Köögiviljapinnad töönduslikus aian
duses ei tehta kindlaks vahenditult käitise
pidajate poolt, vaid kesksete kokkuvõtuühin

gute kaudu.

Õnnetu surma läbi lakkunud
rms.

HUGO HHESALUH
mälestavad kompanii ilem,
Juhtkond ja meeskond.

12.15 Päevauudised. 12.36 Päevauudised sak

sa keeles. 12.45 Lõunamuusika (Ülekanne
Riiast.) 14.00 Päevauudised saksa keeles.
14.16 Landesdienst Ostland. 14.15 Helifilmi

rakendnse loendas.

Andmete kogumine toimub kindralkomis
Selles õhkkonnas töötades kajaneb R-a
kondad es maaomaste valitsuste juu
suhtumine natuuri, mis püsib ühtlasel tasa sari-piir
res asuvate statistikaametite poolt, kes sel
pinnal kagu tema tegevuse aastatel. Lõpe leks
kasutavad selleks volitatud isikuid.
tanud Düsseldorfi akadeemia siirdub R. ko
§3
dumaale ja hakkab siin tüütama, olles esimesi
eesti päritoluga kunstnikke, kes jääb peatama
Seda, kea tahtlikult või ettevaatamatult
kodumaale. R-a kaasaegne ja kaasõpilane
1. ei täida temale esitatud nõuet selles
T. Grenzstein püüdis samuti kodumaal töö loenduses kaasa töötada või loendust puu
tada, kuid loobus sellest. Põhjuse selleks dulikult teostab või tulemusi edasi ei anna
andis tema venna, Ado Grenzsteini lahka või ebaõigelt edasi annab,
2. oma valduses, omanduses või kasutuses
mine kodumaalt, kuld kodumaale mittesaa
mise suuremaks põhjuseks oli äraelatamis oleva maa või oma valduses või kasutuses
võimaluste puudumine.
või tema palve ja hoolitsuse all elevate loo
. fR-al seevastu avanevad võimalused töö made või põllumajanduslike tööjõudude koh
tada pertree alal. temalt valmib arvukas ta andmeid ei auna või puudulikke andmeid
kogu akadeemilisest seisukohast käsitletud anuab karistatakse vangimajaga kuni
pertreid. Need on teostatud vastavalt aka 3 kuuni ja rahatrahviga või ühega neist ka
deemia nõuetele korralikult ja hajutatava ristustest.
§4
isiku sarnasust tabavalt. Meie ajastule osu
Käesoleva määruse teostamiseks vajali
tavad need maaliteosed valdavamas enami
kus värvituimadeks. Siin on kujutatav isik kud õigus- ja haldaseeskirjad annavad kind
ja maaliugu tagapõhi rangelt eraldatud, sa ralkomissarid.
muti en kujutatava isiku riietus jäetud täht
Riias, 17. mail 1944. a.
susetuks maalingu osaks. Tähelepana alu
Ida-ala riigikomiesar
seks osutuvad portreteerivai isikul vaid nä
Ülesandel
gu ja käed. P. R-lt maalitud portreedest
Burmeister.
pälvivad tähelepanu kõigepealt tema lähe
mate omaste portreed rahvatüüpide ku
Ajavahemikus 15. 21. junnini teosta
jutlused. R-a suuremaks maaliteoseks en tava maakasutuse- ja külvipinnaloenduse,
Pühavaimu kiriku altaripilt „Ristilöörnine". loomade loenduse ja põllumajandusliku tõö
jõurakendnse loenduse
Al. Tassa
TEOSTAMISMÄÄRUS
7. juunist 1944.
Ida-ala Riigikemissari, ajavahemikus
15" 21. juunini 1944 teostatava maakasu
Ilusaimas noorusea vapra
tuse ja külvipinnaloenduse, loomade loendu
võitlejana külli kodumaa
se ja põllumajandusliku tööjõurakenduse
eest langes Narva rindel
loenduse määruse, 17. maist 1944 fVBIRKO
SS-Gren.
lk. 25) § 4 alusel määran:
§1
ALEKSANDER ARISTOV
(1 ) Eesti kindralkomissari-piirkonnaa
toimub ajavahemikus 15.—21. juunini 1944
sünd. 24. sept. 1925.
statistiliseks ja rahvamajanduslikuks otstar
sarn. 25.? apr. 1944.
beks maakasutuse- ja külvipinnaloendus,
mälestavad valvsas leinas Isa,
loomade vaheloendus ja põllumajandusliku

5.00 Saade saksa sfijaväele 6.15 Päevauu

kahtlemata püütakse kõikjal võimalus
te piirea tähistada olümpiamängude
juubelit.
Maakondades, linnades ja teistes
kesknsis, kusjuures väiksemad kesku
sed tarbekorral liituvad, korraldatakse
juunikuu jooksul sõjaolukorrast tingi
tud ja võimalikes piires elümpiapäevi
ja -pidustusi, millede kavas eleks spor
divõistlusi ning päevakohaseid aktus!
ja kõnesid. Ühtlasi aastatakse me
olümpiaatleete ja olümpiavõitjaid. See
juures pidustused teimuvad kontaktis
ja koostöös Eesti Noorte organisatsioo
niga, sest olümpiamängudele on alati
kutsutud eeskätt maailma noorsugu.
Igaühel on veol meeles Berliini olüm
piamängude" kutse: „Ick rufe die Ju
gend der Welt!Ä
Üle maa mitmes kohas ja erinevail
päevil toimuvate olümpiapidustuste
lõppakordiks kujunevad vastavad pi
dustused Tallinnas, kuhu tulevad kok
ku kõik me olimpiaatleedid ja olüm
piavõitjad, keda vastaval aktusel de
koroeritakso juuboli-mälestusmärgiga.
Peale selle toimub Tallinnas spordi
võistlusi ning avatakse uudse üritusena
olümpianäitus, mis kahtlemata pakub
rohket vaatamisväärsust ning aitab
elnstada olümpiaideed ja olümpia vaimu
ko sõjaolukorras.

21. veebruarist 1942 (YBi. RMost lk. 11),
§ 2 alusel määran:
§1
Statistiliste ja rahvamajanduslike eesmär
kide havides toimub Ida aia Riigikomissari
aadis ajavahemikes 15. kuni 21. joonin!
1944 ametlike kiisimuslehtede järgi maapin
nakasutusa ja külvipinna loendus, loomade
vaheloendus ja põllumajandusliku tööjõo

§8
Loendajail tuleb iga põllumajanduslik
käitis üles otsida, andmed küsimnslehtede
täitmiseks koha peal kegada ja neid tõe
pärasuse ja täielikkuse suhtes kontrollida.
Neil on õigus nõnda tõendeid andmete kin
nituseks, eriti ka laotasid ja muid karja
pidamise küsimusse tulevaid ruume üle
vaadata.

54

Käitisepidajail ja ieomapidajail tuleb an
da loendajaile kõik nende poolt nõutud and
med.

Õnnetu surma läki varises manalasse
ILMAR NAABER
sünd. 14. sept. 1911. Kõigis

surn. 11. juunil 1944. Alatskivi!
Sügavas leinas õde, vend, õed
perekondadega, ristiema ja ris
tilapsed.

Kelgi küla neored.
Matmine Järva-Peetris.

§9
Isikud, kes on loenduste teostamiseks
volitatud ametiasutiste poelt nimetatud
loendustööde juhatajaiks või loendajaiks, ei
tohi ilma kaaluva põhjuseta nendest töö

dest hoiduda.

§«
Kõikidel ametiasutustel ja asutistel tuleb
loenduste teostamist jõukohaselt toetada
§7
Käesolev määras jõustub 1. juunil 1944.
Tallinnas, 7. juunil 1044.a.
Kindralkomissar Tallinnas
ülesandel:
Mentuel.

Pika ja piinarikka haiguse järele lah
kus meile kõigile armas
PEETER KEPP

Pika reske haiguse järele suikus iga
vesele unele uinu armas Sde

sünd. 6. V 1892. a.
surn. 7. VI 1144. a.

AMALIB KOPPELMANN
* (neiuna Kramer)
snrn. 24. mail 1944. a.

Mälestavad kurbuses naine, po
jad, õed, vend, sugulased jn
sõbrad.

Maetud 11. VI 1944. Paides, Reopalu

Leinab õde perekonnaga.

kalmistule.

Seovin osta keskmist TÖÖHOBUST ehk va
hetada hää ltpsraatnlnud lehma ehk mulli
kate vastu. Teatada Türi, Retia, „ToomaJuri" t. A. Karsna.
12. skp. leitud Uaelt tn. VILTKAABU.
Kätte võib saada Uus tn. 15. Paide.

9. jumnil 1944. s. Õhtul Paide Rahvamajast,
daamide toast, teatrietenduse ajal võetud
vihmavarju palan ära tuua Harju-Järva Abi
prefektauri, Paides, või Järva-Teataja tali
tasse.

JÄRVA Tl ATA JA ar. 7«
Neljapäeval, 15. juunil 1944. a. f.hh- 4

