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Kolm aastal
ristisõda bol
shevismi vastu

Pidev häiretuli Londonil ja ümbruskonnal

Võitluste raskuspunkt Normandias asus eelmisel päeval St. Sauveur Le Vicomte ruumis. Võitluspäev
Itaalias oli eriti äge
22. juunil saab täis kolm aastat
sellest päevast, rail algas sõda Nõuko
Föhreri peakorterist, 19. juu
gude Liidu vastu. Selle ristisõja tähen nil. Sõjajõudude ülemjuhatus tea
dus ja ulatus on aga alles möödunud tab :
Hälretuli Londonil ja tema
sõja aasta kestel saanud täie selguse ja ümbruse
piirkondadel kestis ha
mõistetavuse. Sõda, mis oma algpäevil kogu eilse päeva ja tänase öö va
näis jäävat ainult tavaliste lahinguope helduva tugevusega.
Võitluste raskuspunkt Norman
ratsioonide raamidesse, on muutunud
dias
viimasel päeval St. Sau
•Üüd kõigile arusaadavaks kogu Teise veurasus
le Vieomte ruumis. Vaenla
Maailmasõja põhi- ja üldküsimusena. sel õnnestus siin oma kahurväe ja
Kui meie, eestlased, selle sõja puhke õhujõudude tugevaimal panusel
mist igatsusega ootasime kui pääsmis meie julgustusest läbi tungida ja
Cherbourgl poolsaarel Barn
võimalust nõukogude võimu alt, ja tei jõuda
ville Sor MerM juures lääneran
sed Euroopa rahvad sellele võib-olla nikule. Meie vägede riivrinne on
vaatasid ainult kui Saksa-Vene sõjale, moodustatud sellest lõuna ja põh
eiis aüüd on see kõigile arusaadav ja pool.
Vaenlase sillapea OrneMst ida
Euroopa mandri kui ka terviku saatuse pool
suruti veelgi keomamale.
Küsimus.
Vaenlase vasturünnakud tankide
Sõjast Nõukogude Liidu vastu on ga nurjasid. Mõlemalpool Tiilyt
muutunud olenevaks kogu Euroopa tu ründas vaenlane laial rindel tu
levik. Seda tunneme meie siin Euroopa gevdatud jalgväe ja soomusjõudu
dega. Kõik vaenlase rünnakud
piiripostil kõige selgemini, sest meie varisesid tagajärjetult kokku.
oleme oma kogemuste läbi teadlikud,
Kirde pool St. Lo'd puhastati
mida tähendab Nõukogude Liidu võim vasturünnakuga üks eelmise päe
ja mida ta taotleb. Seda teavad ka meie va sissemurd. Siin oli eriti silma
paistev 3. langevarjuküttide diviis
naaberrahvad, kes samuti nagu meie kindral-ieituant
Scbimpfi juhtimi
sel.
on läbi teinud nõukogude võimutsemise
Võitluslennukite üksused upu
Ja kannud meiega ühesuguseid ohvreid.
Invasiooni-võitlusruum Normandia rannikul
Seda teab ka Soome, kes just neil päe tasid deasandlpea ees 2 kauba
laeva
mahuga
18.000
brt
ja
ühe
vil on vihases võitluses pealetungiva hävitaja, raskesti vigastati 4
suuremat pinnavõitu. Briti figedald võitlust
Juhita lennuk, rakettpomm, ropotlennuk
bolshevismiga, kes tahab lõpule viia 29.000 brt ja 8 hävitajat.
tekkis ruumis edela Ja lõuna pool Peruglat,
seda, mis jäi pooleli Talvesõja ajal. Mi
Laevastiku rannapatareid vigastasid kus meie väed osutasid vihast vastupanu
või midagi muud?
da tähendab nõukogude võim, seda on Cherbotirgi poolsaarest läänes samuti Ühte Ja purustasid vaenlase tankidest toetatud
vaenlase hävitajat.
korduvad
rünnakud
enamikus
lähivõitluses.
tundma õppinud ka miljonid saksa
Eiba saarel tugevnes vaenlane uute vä
Idas nurjusid nõuk. kohalikud rünnakud Saksa uus võimas ja salapärane relv pani briti sõduritel invasiooni-*
sõdurid, kes oma teadmised on viinud gedega. Saare garnison osutas vahva ko Karpaatlde eesmaastikuft, Beresina juures
rindel hingamise seisma .M
Ka saksa rahva hulka ja kes nüüd mandandi kindral major Galli juhtimisel ja mõlemal pool Vltebskit kõrgete kaotus
Berliin, 17. 6. (DNB) Uue Saksa relva vad aut relva kirjeldada. „Dagens Nyheter"
kahtlemata palju põhjalikumalt tunne kangelaslikku vastupanu ja tekitas vaen tega vaenlasele.
kasutamine Lõuua-Inglismaa ja Londoni vas toob flra ,United press!" teate, et müstilised
lasele
raskeid
kaotusi.
Kaugelt
ülekaaluka
Rasked
saksa
võitlnslennukid
teostasid
vad bolshevismi ohtu kui kolm aastat vaenlase ees pidid meie väed lõpuks saare mõõdunnd ööl koondatud rünnaku Sarnõ tu põhjustas Normandia sillapeas teatava Saksa lõhkekehad olevat naga kummalised
tagasi. Moskva ja tema laostavate jõu kirdeosas tagasitõmbuma. Võitlused jätka raudteesõlmpnnktile, milline kutsus esile hingetõmbamise aja. Inglased olid Lõuna- komeedid, mis tohuta kiirusega taevast alla
Inglismaa tuiikahjudest nii vapustatud, et sööstavad. Nad tulevad kas üksikult või ka
dude ähvardusi tunnevad ka kõigi teis vad.
sunri tnllkahjusld ja plahvatusi.
Torpeedopaadld uputasid Elba saarest
Põhja-Ameerika pommitajate üksus len nad alles pärast mitmetnnnilist vaheaega he kolmekesi keos.
te rahvaste esindajad, kes võitlevad
„Morgentidningeni" Londoni kaastööline
pool ühe briti kiirpaadi ja vigastasid das sisse Loode- Saksamaale ja taastas ter uuesti rünnakule asusid. Ameeriklased aga
idarindel bolshevismi vastu ja kes en ida
kahte raskesti.
rorrfinnakuid mitmele linnale. Eriti Hambur jätkasid oma rünnakuid varastest hommi kirjeldab uut relva kui suurt hõõguvat raua
avanud oma rahvaste silmad Nõukogude
Lõigus Grossetost kuni Peruglaui oli ei gi, Bremeni, Hannoveri ja Weserm&nde kutundidest peale, nagu andes sellega mõis tükki leekidest sabaga. Äkki kaob punaselt
le eriti raske võitluspäev. Koondatud jõu elamute rajoonides tekkis kahjusid ja inim ta, et neile on Inglise linnade saatus üks hõõguv koletis, millele järgneb kõrvulukus
Liidu ohtlikkusele.
kõik. Meie sõdurid astusid tugevdatud jõuga tav plahvatus ja samal ajal varisevate ning
Milles seisneb siis Moskva bolkhe dudega ründas vaenlane kogu päeva kestel, kaotusi. Õhujõudude-tõrje ja sõjalae vaenlasele
vastu ja sooritasid Orue ist ida purunevate majade mürin.
ilma et tai oleks õnnestunud saavutada vastiku poolt hüvitati 16 vaenlase lennukit.
vismi ohtlikkus Euroopale ja kogu tsi
pool ning Tillyst lõuna pool rea energilisi
laglise ajalehtede sõjalised kaastöölised
vastulööke.
viliseeritud kultuurmaailmale ? Milles
püüavad aut relva näidata tähtsusetuna ja
Vaenlase rünnakud purustati
S to k h o 1 m i s t, 47. 6 (DNB) Kuna kõik kinnitavad, et Inglise õhutõrje on kibedasti
eee seisneb meile, eestlastele, see ei
kirjutused Saksa uute lõhkekehade mõjust ametis uutele lõhkekehadele vasturelva
<ole meile ühelegi saladuseks, vaid tea
käivad läbi inglise tsensuurist, kus kõik leidmisega. Kuid üldiselt on Ilmne, et selle
Tõrjelahingu raskuspunkt Kesk Itaalias asus Perugia ruumis
me< et langemine Moskva võimu alla
maha tõmmatakse, mis võiks anda umb saladuse mõistatamisel pole veel kuigi kau
oleks meile kohutavaks hukkumiseks,
Fiihreri peakorterist, 18. juunil. Sõjajõu vaenlase lennukit, 5 purilennukit ja hävita kaudsegi pildi olukorrast ja Inglise rahva gele jõutud. Asjatundjad annavad uuele
sid 20 tanki ning vigastasid raskesti üht meeleoludest, siis pole ka arusaadavalt min relvale palju nimesid. Kõneldakse juhita
mille vastu meie võitleme julge ja dude ülem juhatus teatab:
git ülevaadet sellest, kni suured on kahjud lennukist, rakettpommidest, raadio teel ju
Raskeim häiretuli püsib peaaegu lakka vaenlase ristlejat.
kartmatu otsustavusega. Me teame, et
Elba saare põhja- ja kaguosas maabunud ja inimkaotused tabatud piirkondades. „Uni hitavatest pommidest ja robottlennukeist.
matult
"Londoni
ja
selle
välispiirkondade
«elle võitlusega kindlustame oma rahva kohal.
vaenlane paisati taas vasturünnakuga tagasi ted Press" kinnitab, et kahjud ja inimkao Exchange'i eri teate järgi on asjatundjad ar
olevat rasked. Ei ole kahtlust, et vamisel, et tegemist on erakorralist liiki
le edasipüsimise tulevikuks, mis õigla
Normandia rannikul ründas vaenlane ka merre. Ainult Marina juures õnnestus vaen tused salapärase
relva mõju on harukord suurtükipommidega. Saksamaale toob uus
ne ja tõsiselt kultuurse maailmakorraga eile paljudes lõikudes tugevate jalaväe- ja lasel ühes väikeses sillapeas kanda kinnita Saksa
relv selle eelise, et ta võib nüüd hoida
Siin ja rnnmis Capoliveri ees, kns vas selt suur.
ka meiesugusele väikesele rahvale kind soomusjõududega asjatult. Ruumis loode ja da.
Stokholmi ajalehtede kirjasaatjad püüa- oma õhuväe personali.
tane eile uuesti maabus, on veel käimas
edela
pool
Tillyt
purustasid
meie
soomus
lustab eluõiguse, mida ükski nõukogu
väed kõik vaenlase rünnakud. Üks vähem rasked võitlused. Üks rannapatarei Elba
Otsustunud hoiak
de taoline suurvõim ei saa irvitamisega kohalik
Inglismaa uue relva
sissemurd likvideeriti otsekohese saarel vigastas üht inglise ristlejat ,Londo
jalge alla tallata. Et meie võitlusega vastulöögiga. Ida pool Caumonti võideti ni "klassist.
Helsingist,
17.6.
.Ilus!
Suomi",
«Hel
Tõrjelahingn raskuspunkt Kesk-Itaalia
tules
bolshevismi vastu kõrvaldame lõplikult meie rünnakuga põhja suunas kõrgendik ruumis
asus taas Perugia ruumis. Vaatamata singin Sanomat" ja ,Suomen Sosialidemo
lõuna
pool
Livrit.
Võitluste
raskuspunkt
ohu, mis aastasadu mitmesuguste lipu
soomusjõudude koendatud panusele kraatti" otsustavad võitlusrinde olukorda
Führeri peakorterist, 17. Junnil.
ruumis edela pool Balleroyd, kus oma
suutis
vaenlane meie rinnet üksnes mõnin hinnates kogu maa kõigi rahvakihtide ot
kirjade ja võtete abil ou tahtnud kus asus
ameerika üksused püüdsid koondatud jõu gates lõikudes
sustavale
hoiakule.
„Uusi
Suomi"
meenutab
Sõjavägede ülemjuhatuse tänases teates
veidi tagasi suruda.
tutada meie rahva olemasolu ja koris dudega murda läbi meie rindest Saint Lo
seejuures Karjala elanikkonna saatust, kes üteldakse muuhulgus:
Genua
lahes
tekkis
rida
võitlusi
meie
tada ema tee pealt maailma võimu suunas. Nad tõrjuti vihastas vaheldusrikas jnlgestnssõidnkite ja vaenlase kiirpaatide nüüd taas peab loobuma oma suures osas
15. juunist kella 23.40 alates on Lõunajuurde meid, uagu ei oleks meil üldse tes võitlustes raskeimate veriste kaotuste vahel. Seejuures sai haik vaenlase paate palavikulise ja isetu ülesebitamistööga püs Inglismaa ja Londoni liunapiirkond väikeste
juures
tagasi.
Üksnes
selles
lõigus
oli
vaen
titatud hädavajalikest elnasemeist ja kes vaheaegadega pidevalt meie uue raskeima lõh
olemisõigust. Visadusega, mida on aga lasel üle 1000 surnu. Oma kõrgete kaotuste raskesti vigastada.
Aadria rannikul hävitati San Giorgio sellele unele katsumisele vaatamata vaatab kevahendite tule all. Tabatud piirkondades
kätkenud loodus ise meie rahva iseloo mõju all tõmbas ta end paanikataoliseit oma
juures 2 väikest vaenlase maabumissõidnkit tulevikku vanktjmatu rahu ja usaldusega. tuleb arvestada tugevaimate purustustega.
mu, on meie esivanemad jõuliselt ja lähtekohtadele tagasi.
Rahva ülejäänud osa auvõlaks olevat jaga
kahuritabamustega.'
Normandias oli eile jälle meile edukaid
Cherbourgi poolsaarel jätkas vastane oma
vapralt kõigi rõhumiste vastu püsinud
Idarindelt teatati ainult kohalikkudest da selle saatuse poolt üha uuesti kasutatud rünnak- ja tõrjevõitlusi.
rahvaga kõike, mida on suudetud säästa
oma kodu pinnal ja pärandanud meile rünnakuid Saint Sauveur Le Vicomte ruu võitlustest Beresina ääres, kagu pool Vitebs vaenlase
Orne'ist ida pool võitis meie rünnak
rünnakute eest.
suutis aga saavutada vaid vähest ki! ja kagu pool Novoshevi.
vaenlase tugevast vastutõrjest hoolimata pä
armastuse selle maa vastu, mis just mis,
maa alavõitu.
«Helsingin
Sanomat"
seletab,
rünnaku
Tugevad saksa raskete võitluslennukite
rast ägedaid võitlusi suurima osa metsapiir
nüüdse võitlusega peab kindlustama ja
Meie õhujõudude tugevad üksused lõid ükctused ründasid möödunud ööl Gomeli, tugevus ja selle propagandalisandld lubavat
Bevenfist lõuna pooL
ka kindlustab meile tulevasteks aega kogu päeva jooksul mõjusalt maavõltlustes Novoogbkovi ja Shtshorsi raudteejaamu hea järeldada, et võitlus kujuneb ägedaks ja ula konnast
Kogu
päeva jooksul tugevate eoomusjõu
tuslikuks.
deks püsimise teiste kultuurrahvaste sekka.
eduga. Jaamaseadmetes, laskemoona- ja va
dudega
ründava
vaenlase vastu Tillyst ede
„Suomen Sosiaalidemokraatti" ironiseerib
Võitlus- ja torpeedolennukid tabasid eile rustusladudes tekkis suuri tulikabjusid ja
la pool saavutasid meie soomusüksused
hulgas just sellel esiisade vere ja higi
nõukogude
triumfi,
millega
nad
muuseas
ees 4 vaenlase laeva pommidega ja plahvatusi.
täieliku tõrje võidu. Mõßed meie positsiooni
ga joodetud maalapil Seome lahe ja sillapea
Ühel nõukogude pommitajate rünnakul pühitsesid mõne nõrgalt kaitstud küla taas dest läbi murdnud tankid hävitati. Ka mõle
torpeedodega. Pandi tähele tulikahjusid ja
Läänemere kaldakaljul.
vallutamist
„nelja
ja
poole
aupauguga."
plahvatusi. Peate selle vigastati raskesti üht saksa konvoile Põhja-Norra rannikul hävi
mal pool Bayeux—St. Lõ maanteed ründas
Meie võitlus on seda otsustavam, et raskeristlejat.
tati jahilennukite ja mereväe pardarelvade Ühtlasi aga olevat Moskva sunnitud möön vaenlane eile tugevate jõududega. Võitlused
Lääne pool Cherbourgi poolsaart tõrjus poolt 37 vaenlase lennukit. Veel 30 nõuko ma, et soome rahvas kaitseb end visalt. on veel käimas.
meil ei ole kahtlust, et meie sellega ei
üks
saksa konvoi tagasi ühe vaenlase kiir gude lennukit hävitati õhutõrjejõudude poolt Soomlased peavad tänapäeval, nii jätkab
võitle mitte ainult ema rahva kasu ja paatide
leht, jälle lootma oma proovitud sõduritele.
rünnaku ja uputas seejuures ühe rünnakul Kirkersile.
30 tumdi varjendis
heaolu eest, vaid et see eu tõeline vaenlase paadi.
Möödunud ööl heitsid üksikud briti len Tänapäeval puuduvat Talvesõja lootusetu
S t o k h o 1 m, 17. 6. (DNB) Nagu kõneldak
võitlus Gureopa eest. Meid ei eksita ka
Sõja- ja mereväe rannapatareid saavuta nukid pomme Berliini ruumi ja Reini-West meeleolu. Soome rahvas omavat uusi suuri se Inglise
saatkonna ringides Stokholmis, ole
kaitsevõimalusi, ta sõdurid olevat võitlus
ühegi teise rahva teadmatus bolshevis sid Seine lahes tabamusi vaenlase sõja- ja faali piirkonda.
vat Londunis ööl vastu reedet uue Saksa õhu
tes
karastatud
ja
paremini
relvastatud.
Kolonel-leitnant Lent, ühe ööj ahi lennu
Saksa allveelaevad upu
mi ohtlikkuse suhtes. Me sammume transportlaevadele.
relva kasutamise tõttu olnud pikema kestuse
tasid ühest vaenlase üksusest Kanali lääne kiteüksuse kommodor, saavutas ööl vastu 16.
Soome õhujõud uputasid 10
ga õhualarm käesoleva sõja 'kestel. 16 tundi
kõhklematult edasi oma võitlusteed ja suudmes 8 hävitajat.
juunit oma 100-da õhuvõidu.
olevet londonlased istunud keldrites ja allmaa
nõukogude taeva
Saksa võitluslennukid ründasid eesmärke
meil on vankumatu usk õiglusesse.
Kerged ja rasked õhutõrjepatareid tulis
raudtee tunnelites. Vabrikutes ja büroodes sei
Kagu-Inglismaal.
Berliinist,
17.
6.
(DNB)
Soome
õhu
Meil sn usk, et me saavutame oma tasid invasiooni algusest saadik alla 301
töö.
jõud jätkasid 16. juunil tugevate võitlusük sis Kuna
eesnfärgi uues ja vabas Euroopas,
Londoni teateil uue õhurelva rünna
süstega, mida saatsid jahilennukiteüksused,
Chorostkovi verine pühapäev
mille eest meie võitleme. Meie ei kahtle,
oma rünnakuid nõukogude sissemurruruumi kud kestsid ka reede õhtupoolikul ja ööl vas
siis võib arvata, et londonlased
vastu Karjala maakitsusel. Soome võitlus tu laupäeva,
et meie ohvrite ja kannatuste krooniks
veelgi kauem, umbes 30 tundi, sunnitud
Bolshevikud mõrvasid 40 meest
ja lahingulendurid ründasid peale selle suu olid
en vabadus, nagu selleks on õigus kõi
re eduga nõukogude laevakoondisi Soome viibima varjendeis.
gil teistelgi Euroopa rahvastel. Meie
Lwowist, 17. 6. (DNB) Väikeses Ida- kuni luudeni kõhnunud, nädalaid pesemata, lahes ja Narva lahes. Seejuures õn
usuks ja veendumuseks on, et see tä Galiitsia asulas Chorostkovis alustasid bolše näod purukspeksetud ja seljas vaid veel rä nestus neil uputada 10 vaenlase laeva ja
hendab meile isegi minevikust kauni vikud kohe peale selle vallutamist arreteeri balad. Vaevalt suutsid neid veel omaksed veel mõnd vigastada.
Jaanipäeval töötamise sest
miste lainega. Üks juudi nuhk oli kahtlus ki ära tunda. Ühelegi omakseist ei lubatud
Ööl vastu 17. juunit teostasid saksa võit
mat tulevikku. Ja meie usku kinnitab tanud
100 prots. lisatasu
suurt hulka kohalikke elanikke, ena hakatavatega jumalaga jätta.
luslennukid uuesti rünnakuid tähtsate ük
meie rahva kaine js realistlik elukäsit mikus saeveski töölisi, nii et NKWD lasi
Hukatute laibad, välja arvatud 10, visati sikeesmärkide vastu Murmani lahe ääres.
Ametlikult
teatatakse:
lus, mis näeb kindlaimat tulevikupanti nad oma perekondade keskelt vangi tassida. veoautodele ja viidi ära. 10 ohvrit jäeti juu Nad hävitasid hulga vedureid ja arvukaid
24. juuni (Jaanipäev) 1944 on seaduslik
komissari korraldusel rippuma. kaubavaguneid varustusega.
vankumatus ja visas võitluses oma õi- Kokku ulatus vangide arv 190-le, nende hul di Oli
südantlõhestav vaade, näha lapsi nut
püha, kuid arvestades sõjaolukorda, soovi
gas ka naisi ja lapsi, kes tugevaima valve
Lati
tähistab
oma
esimest
laulu
(Lõpp 4. küljel)
guse eest.
tatakse käitistele sel päeval tööd mitte
all suleti esmalt koolimajja. Nende toitlus mas oma isade ja naisi endi meeste pärast.
pidu
seisma panna. Mittetöötamise puhul saavad
koosnes kord päevas antavast veesupist, Üksikud kohalikud elanikud püüdsid kohuta
USA lõpetab vahekorrad
mis oli valmistatud mädanevatest jäänustest. vast vaatemängust eemale hoiduda, tõrjuti
Wo lm ärist. Läti esimese laulupeo töötajad töötasu vastavalt selle nädalapäeva
Hulk lapsi ja naisi suri mürgituse järeldusel. aga valvepostide poolt püssipäradega ja tu mälestuseks, mis toimus 80 aastat tagasi tavalisele tööajale.
Soomega N
Töötamise puhul 24. juunil tõuseb püha
Berliin 17. 6. (DNB) Washingtoni riigidepar Muu elanikkonnaga käidi ümber tavalisel listamise saatel hukkamiskohaie tagasi. Diklis, korraldab kohalik „Puhkuse ja Elu
temang teatab, et Roosevelt saatis Soome saa kombel: teostati läbiotsimisi ja rööviti iga Alles hukkamise lõpetamise järele lasi juu rõõmu" osakond 2. juulil Läti laulupäeva. de-lisatasu 100% võrra.
22. juuni on tööpäev. Käitistes korralda
Selle aupatroouiks on piirkonnakomissar
di komissar rahva laiali ajada.
dikule Washingtonis ja tema kaastöölistele pas sugune varanatuke.
60-aastane lesk Galina Mleczko, kes oli Hansen. Selle laulupeo eesmärgiks on lau takse ainult lühikesi mälestusaktusi, mille
30. aprilliks oli ette nähtud „kõigi tööta
sid kätte teatega, et nad maalt lahkuksid. Ku
ni oma ärasõiduni on Soome diplomaadid po jate kodumaa" oletatavate esime kaotanud oma abikaasa ja väimehe, suutis lupidude traditsiooni süvendamine ja kauni kohta Kutsekogude Keskliit annab veel
litsei valve all. Selle Moskva poolt pealesunni ne avalik hukkamine. NKWD oli turuplatsil NKWD uute hirmutegude eest põgeneda läti rahvalaulu viljelemine. Kaastegevad on lähemaid juhiseid.
Sõjaolukorrast ja õhukaitse vajadusest
tud Roosevelti sammu põhjendusena üteldak püstitanud 10 võllast ja kohale toimetati ka ja sel teel maailma avalikkust informeerida 25 koori 700 lauljaga kogu Liivimaalt pea
dirigendi J.Dreimanise juhtimisel ja Võnnu tingituna ei ole käesoleval aastal lobatud
se, et Soome diplomaadid takistavad LSA 40 vangi, kes olid paarikaupa kokku seotud. Chorostkovi hirmutegude veretööst.
politsei orkester uing ooperisolist pr. H. Luhse korraldada jaanitulesid.
Nad viidi turuplatsi keskele. Vangid olid
koostööd Moskvaga.

Kuidas esimene anglo
ameeriklaste invasioonisS

KÜÜDITAMINE!!

dur sattus sakslaste kätte
ja võitlev rinneM
Kni kõnelda küüditamisest ja võitle
vast rindest, siis tähendab see teiste
sõnadega Kõnelda kogu eesti rahvast
ja belshevike ühest jõhkramast vägi
vallaaktist, mis nad korda en saatnud
eestlaste juures. Praegu ei ole eesti
rahvas mitte see, mis ta oli enne enam
laste tulekut meie maale ja see, mis ta
oli kolme aasta eest, mil bolshevikud
eesti rahvuskehast lõikasid välja enam
kui kuuskümmend tuhat elavalt tuksu
vat südant. Momendil en kogu eesti
rahvas võitlev rinne, sest iga eestlane
võitleb bolshevismi vastu, olgu see siis
kas otseselt relvaga rindel või tööga
tagalas. Ja et eesti rahvas en ja jääb
omal maal võitlevaks rindeks kommu
nismi ohu vastu, selles pole keegi muu
„süüdia kui kommunistid ise, ning sel
les ei kahtle ükski arusaaja eestlane,
kellel on süda, silmad, kõrvad ja mee
led kommunismi mõistmiseks.
Kui me küüditamise kolmandal'aas
tapäeval meelde tuletame neid õnne
tuid lükandeid, kes vägivallaga viidi
Sarmaatia radadele ja neid teisi tuhan
deid, kelle kodud on tühjad ja lõhu
tud ning kus enamalt jaolt teadmatu
ses küsitakse mis nende lähimate
ja armsamatega viimase kolme aasta
kestel on juhtunud, siis kerkib meile
tahtmatult silmi ette märtsikuine bol
ševike terrerirünnak Tallinnale. Meil
mõlemil on palju ühist: ainult hävita
ba, purustada, lõhkuda, mõrvata. Need
kaks jäävad eesti rahvale igaks ajaks
unustamatult meelde, ning nende vas
tu pele iialgi mingit vabandust, andeks
andmisest kõnelemata.
Ent elus on sageli nii, et mõni kae
vab ise enesele haua. Nii on lugu ka
bolshetf kega, kes on enesele eesti rah
va seisukohalt ise haua kaevanud oma
küüditamise, roimarliku terrorirünnakuga
Tallinnale ja kõige muuga. Sest „tänutf
küüditamisele ja üldse kõigile, mis ees
ti rahvas on pidanud eriti 1940. a. ala
tes ida poolt taluma, on ta praeguses
kannatuses ja raskuses siiski õnnelik
mitte õnnetu rahvas: —ta teab kris
tallselgelt, mida tähendab bolshevism ja
võitlus selle ohu vastu, kuna mitmed
teised rahvad seda ei tea.
Peame ausalt tunnistama, et eesti
sõdur rindel, eesti talumees kodus,
tööline tehases, ametnik ametasutuses
ja vabakutseline omal tööpaigal võitle
vad kõik suurima teadlikkusega holshe
vismi kui eesti rahva hävitaja vastu
just seepärast, et me mõistame, mida
tähendaks bolshevike tagasitulek meie
maale. Kui meie ei teaks nende arre
teerimisi, küüditamist, kuklalaske, ühe
sõnaga kõiki nende ebainimlikke terrori
võtteid, siis ei oleks Narva all ja Peipsi
piiril mitte nii palju vapraid eesti sõdu
reid ning tagalagi panus holshevismi
ohu vastu võitluses poleks nii suur kui
ta on.

Tõsi küll, meil on äärmiselt valus ja
kahju tänasel kurval tähtpäeval meelde
tuletada küüditamise ohvriks langenuid
ja nende omakseid, kuid meie ei ole
sellepärast oma pead aorgu lasknud.
Just vastupidi ja selle kiuste. Täpselt
nii nagu oli Tallinnas peale kohutava
terroritöö, mis ei murdnud kümnete
tuhandete elu- ja võitlusjõudu. Me või
me uhkusega kogu maailmale öelda, et
kõige selle eest, mida bolshevikud on
meile ühel või teisel viisil teinud, oleme
neile mitmevõrra kätte tasunud. Ja see
kättetasumine kestab ning ei kustu
Selleks on meie rahva enamikul ammen
damatult jõudu.
Kõige selgemalt hing otsemalt on see
kättetasumine end kelm aastat avalda
nud rindel. Tarvitseb ainult mõelda nei
le tuhandeile-tuhandeile eestlastele, kes
peale sakslaste Eestisse tulekut vaba-t
tahtlikult relv käes siirdusid otsesesse
võitlusse holshevisrni vastu. Nad tegid
seda sellepärast, et enamlaste arreteeri
mised, küüditamised, kuklalasud ja
tuhahunnikud kõnelesid masendavat
keelt ning nende püha kutsumus seadis
neid valvele kodumaa ja rahva tuleviku

vangi
DNB 9. juunil (P.K.) Esimene saks
lastele vangi sattunud langevarjur Bisenhoveri invasiooaiarmeest oli Harr»wist pärinev ij. 21-aastane Rayaaoad
French.
""".Ööl vastu 6. juunit, £ varsti pärast
kellu 12, hüppas French oma masinast).
Saksa rannapatareide tugev õhutõrje
ok invasioonilennukite üksuse nende
sihist kõrvale tõrjunud. Nii langes French
imik kilomeetreid oma sihtkohast eema
le ja just ühe saksa diviisistaabi asu
koha ligidusse. Üks ordonantsohvitser
mi jälginud maanduvat langevarjuritOluoseer, kes oli 5 .aastat õppinud
iki tolis ja Londonis ja kes 1932.aastai
nii olnud Brisfoü ülikooli tennismees
korma kapteniks, jooksis maanduvale
Nii tuli prantslastel üle elada oma „vabastamist14 / Ang/o-ameei ika öhugangsterid rtt vastu ja hüüdis: „Siick your hands upr
süstasid valimatult terve St. linna, kusjuures sadu prantslasi jäi oma elamute oid boy, your invasions is over.a (käed
rusude alla. PK.-söjakirjas. Vennemann
üles, vana poiss, sinu invasioon on lä
bi). French vastas: „Thank heaven, yes*.
(jah, taevale tänu). Siis teatab saksa oh
vitser inglise langevarjurile, et ta olla
Värbamine görlide ja preemia
maandunud just vasfava majaukse ette
ja
ülekuulamisega võib otsekohe alata.
süsteemiga
Miks hakkas Berley terroriienduriks

19-aastane tumedate lokkide ja heledate ja omas igasuguseid aumärke. Sütitavate
silmadega noormees USA-st, ei enam sõnadega ja ilusaimates värvides kirjeldas
See soov on 7 tai täidetud, seniks ta seiklusrohkeid lende, kuulsusrikkaid õhu
Nüüd on nendega liitund tuhanded lennata.
kui kestal» sõda. Ühes saksa vangilaagris on võitlusi, lastes oletada kui suur edu on ener
relvavennad uutes rügementides. Nad tal küllalt aega, vabaneda lenduri lummu gilisel lenduril tütarlaste juures ja nimetas—
kõik kokku moodustavad eesti võitleva sest ja jõuda selgusele, et kõik pole kuld, mis eriti tõmbab summasid, mida võib
lendudega teenida. Ja sellepärast vaba
rinde tugevama ja parima osa, kes teab mis hiilgab.
Beriey on elukutselt maaler. Tüüpilise tahtlikud, andke end üles:
et
ameeriklasena ei tegelenud ta asjadega, mis
Mind ea ei saa mõtles Berley, kui
„tund on tulnud, vannet vandu,
ei puutunud otseselt temasse ega tema ra gi tal oli raha vaja. Kuid « õdurikssaamiseks
et ei iial
hakoti huvidesse. Aeg tema sõjaväkke kutsu oli tal sama vähe tahtmist, kui enamusel
miseks oli küllalt kaugel.
jänkidest ja lennata ta ei tahtnud eriti,
ikke alla rahvas see".
Ühel päeval, olles koduteel, jäi ta seis kuna õhus pole tugesid. Juba tahtis ta läbi
Just see verest ja kannatusest, usust ma ühe uudishimulike salga juurde. Ta pu rahvahulga, kes pealt kuulae, kuid end üles
ja julgusest kasvanud tunne on ühenda ges teiste vahelt läbi ja seisis varsti näost ei andnud, tagasi pugeda. Seal tabas teda
nud rinde ja tagala ühiseks võitlusrin näkku ühe hea välimusega õhujõudude velt ühe ilusa kuldläikelist vormi kandva tütar
deks, kes küüditamise kurval aastapäe veebliga, kes kandis väga elegantset vormi lapse pilk, kes seisis veltveebli kõrval.
Oli see vast pilk! Berley punastus kõrvu
val mitte üksi ei mälesta hardumusega
ni ja jäi esialgu seisma. Seal tuli tütarlaps
holshevismi ohvriks langenuid, vaid nen
tema jumele ja rääkis temaga. Vaevalt vile
minutit hiljem oli noormees veetleva noore
de nimel taaskordselt vannet vannub—
daami poolt veendumusele viidud ja ta an
edasi samal sihil ja veel tugevama võit
dis oma allkirja. Nii oli Berley sõdur ja
lusvaimu ja võitlusjõuga, sest sealtpoolt
tütarlaps ei heitnud talle ta suureks pettu
Peipsit vaatab meile vastu punane surm,
museks enam ainsatki pilku. Ta oli vahe
peal leidnud uue rumala ohvri.
halastamatu, toores ja kõike hävitada
Nüüd lihviti noort Berley d nii et ta kaotas
püüdev koletis.
kuulmise ja nägemise. Lendavasse koossei
Nende mõtete ja tunnetega astume
su kuulumisega muutus asi veidi paremaks
üle küüditamise kolmanda aastapäeva
kuna vaev tasuti rahaga. „Rõõmu pole ma
lendamisest kunagi tundnud", ütleb ta „«a
künnise.
ei kartnud flakki ja jahilennukeid, pääiegi
Sõjakirjasaatja Karl Eerme.
võin päris hästi tulistada, kuid mu kõht
mässas lendamise vastu. Esimeselt ja teiselt
Saksa kiirpaadid on kardetavad
lennult Saksamaale tulime eluga tagasi,
vastased
kuigi üks meie rühma lennuk Focke-Wulf
jahilennokite poolt rivist välja tmistati ja
Bernist, 14. 6. (DNfe). „Neue Ztirfcher
kaks teist raskelt vlgastati, mis surnutega
Zeitung'i" Londoni korrespondent teatab:
pardal vaevu saabusid Inglise rannikule.
„Liitlaste jaoks seisab invasiooniiahing pide
Kolmandal lennul sattusime aga õhutõr
va ähvarduse tähe all vastase rünnakute lä
-3 e tõkkesse Järsku toimus tugev löök, hiigel
bi, samuti ka tormide poolt Kanalis ja aja
lind ajas end püsti ja libises siis üle vasaku
vähesuse tõttu. Saksa sõjalaevastik teeb
kandepinna allapoole. Piloot aga suutis
vahepeal üha uusi katseid sõidutsooni sisse
masinat jälle tasakaalu viia ja üsna ettevaat
murda, ja nimelt oma väikeste ning äärmi
likult kurvi võttes, oööras masina ümber,
selt julgete kiirpaatidega, mis asuvad mada
suunaga kodupoole. Vasakust mootorist tõu
lalt vees ja läbivad laineid kiirrongi kiiru
sis lai suitsujaga märkides raskeit tabatud
sega. Need üksused oo veolaevadele eriti
pommitaja teed.
kardetavad. Tihti püüavad kiirpaadid öö ja
Mõnede minutite pärast hakkas kabiin
udu katte all tungida liitlaste laevasõidu Prantsuse tsiviilisikud põgenevad koos oma
liinideni. Seejuures arenevad nende ~lendav varanatukesega anglo-ameeriklaste tule all täituma kibeda suitsuga. Vandusin lendamist
ja needisiu tüdruku kuldpaeltega vormis,
ate" ründajate ja liitlaste hävitajate vahel asuvast Caeni linnast. (PK-sõjakirjas.
rasked võitlused.'1
kes oli mind mõjutanud.
Zschäckel Wb.)
eest.

Eesti Noorte suvekava
Lennuväe abiteenistusse võetak
se veel sooviavaldusi vastu
Jaanipäevaga algavad Üle maa kõigis vai'
dades noorte päevad. Pärast seda, alates 1.
juulist, algab vabatahtlike noorte üksuste
moodustamine lennuväe abiteenistuseks. Abi

teenistusse vajatakse veel noori ja noorte'
malevajuhid võtavad praegu veel uusi so«'
viavaldusi vastu.

Eesti Noorte lippkonnajuhtide õppelaa
ger toimub tänavu Koitjärvel 8.—tO. juuli
ni s. a.

Kutsekogude noortetöö referentide ja
vahendajate õppelaager toimub Koitjärvel
26. juunist kuni 6. juulini, kuna kfiitisnoorte
poiste laager toimub 22. juulist 3. augusti
ni sealsamas.

Noortemalevates toimuvad suvel korres
pondentsvõistlused kergejõustikus ja «ju*
mises

Suurema noorte spordilaagri korraldab
Harju Noorte Malev 15.—18 juulini Hagudis.

Juulikuus siirdub Saksamaale noorte

maatöölaagrisse rühm eesti poisse. Laagri
kestus on üks aasta.
Praegu tehakse ettevalmistusi noorte hu
vireisigruppide ja esindusliku kultuurilise
rühma saatmiseks ringreisile Saksamaale.

Seal andis komandant käsu välja astu
miseks. Panin kõrgushingamise vooliku Kõr
vale ja kobasin pisarsilmil luugini. Hüppa

sin. . .tõmbasin tõmbenöör), langevari avanes..

Pärast seda, kui olime langevarjud peit

nud põõsasse, tahtsime põgeneda lähedasse

metsa, et seal ära oodata pimeduse tulekut?
ja siis katsuda end kuidagi lSbi lüüa. Kuid
üks talunik üllatas meid ja politsei vahistas
mu. Minu vajadus sõja järgi on täielikult
rahuldatud. Igatahes on sõda minu jaoks
lõppenud ja ma ei tarvitse enam astuda
neetud lendavasse puusärki. Ka pärast sõda
ei taha ma enam lennata, meelsamini sõidan

rattaga. Kui aga peaksin veelkord kohtuma
seda tüdrukut värbamisbüroost, siis keeran
tal kaela kahekorra. Ja see neetud veltvee
bel, kes rääkis niisuguseid jutte nüüd
olen veendunud et ta ise veel kunagi
frondil pole olnud teeks paremini, kui ta
pärast sõja lõppu, kui olen farmiomanik?
hoiduks mu teele sattumast. See poiss saaks
mu käost niisuguse nahatäie, et ta paramal ju

hul kõlbaks veel vaid küürakate kodu koman
d audiks.

TJIÕIHÄINNESKAILTP
I
tänava. Nad tulid üksteisel vastüjfsuru
Ainult hetkeks sulges vastü hommi tuna ja kuigi rebestatud raske pilvesiil
kut teda vallutanud raske väsimus Ai mattis sel silmapilgul jälle talviselt he
mur Metsmaa laud, siis raputas aga ti lendava, külma kuu, tundis ta ometi
hedat tuisku ümber maja veeretav pea otsekohe Anne, tundis ka Riimo, pika
gu tormiks paisunud tuul korraks jälle volaski naaderpangast.
Aimmr Metsmaa keeras end uuesti.
tugevasti ta toa akent ning ta ärkas
uuesti.
Ta pea tundus nüüd üsna uimane ja
Hämarus toas ja vihisev tuisk ning laup ning meelekohad kuumlesid, suu
kolistav tuul madala akna taga oli kõik, oli kuiv. Aga siiski küünitas ta käe
mida ta tajus esimesel hetkel ärgates. öölauale, võttis sealt paberossi ja läitis
Ja raske, valulev tusa ning imeliku tüh selle. Januneva vihaseguse kirega kis
< kus ta mõned sõõmud ja laskis siis käe
juse segu südames.
Oli pisut külm, ta pidi mässima end ühes paberossiga uuesti langeda.
Jah, mõtles ta seejärgi edasi, ja miks
tihedamini vaipa, keerama külge ja tõm
buma kõveraks. Surunud seejärgi va pidin ma ikkagi, veel südaööl, kuigi An
helitti asetatud käed tugevasti pisut ne oli kutsunud ja lubanud oodata kell
kuumleva pale alla, sulges ta kohe jäl 6 Õhtul, minema sellesse väikesesse, nä
le silmad ja katsus uuesti magada. Aga dalate ja kuude jooksul nii hubaselt
siis järsku nägi ta kõike sündinut uues koduseks muutunud tuppa? Kas selleks,
ti algusest lõpuni. See, mis juhtunud et näha, kuidus tüdruk istub tahtetult,
temaga möödunud Õhtul ja ööl, ning nagu purjus madalal diivanil, kingad
viinud korraga kogu ta rahu, sai nüüd veel jalas, sukad peagu põlvini märjad
uuesti elavaks.
lumest, mis toodud kaasa tuisuööst,
Ah, see neetud tuisuöö kui teda tuisklume sulamisest märgunud mantel
üldse ei oleks olnud! Ja kui ta ei oleks põlvil?
„Noh, on's kell nüüd kuus?" kõlas
üldse läinud sel õhtul välja!
Aga kõik oli siiski sündinud ja kan nüüd uuesti ta kõrvus Anne üllatunud,
gastus talle nüüd täies selguses uuesti. pooliti pahane küsimus, nagu oli kuul
Korraga sai uuesti elavaks, kuidas ta nud seda õhtul.
MK.uuBlft oli ta siis ebaledes vasta
viis pikka tundi oli kõndinud oodates
tänavast teise, seisatunud siin seal tä nud. „Kui sind kell kuus ei olnud,
navanurkadel, halli ja külma tuisu vi kui... kutsusid mind ja ise läksid sel
hisedes ja sahisedes ümber jalgade, pee le teisega... Mina aga..
„Sina, sina! Kas sa ei võinud siis
ne lumetolmu langedes katustelt ja ma
janurkade tagant krae vahele; kuidas minna uuesti koju ja heita puhkama!
ta oli peatunud loendamatuid kordi An Sina aga tuurad selle asemel minu jä
rele. Või tahad sa... keelata mulle käi
ne akna all ja koputanud uksele,
kuni tuisulumi sulas kingades ja jalad mise teiste inimestega peale sinu?..
Keelaksin selle tõesti, An
hakkasid valutama ning ta nägi neid
kahte viimaks, ligi südaööd, tulevat lä ne. Seesuguse tuisuga, kus koergi ei
bi hall-külma tuisukeerutusse mattuva lahku ulualt, ja nendega eriti; kelle tut-

vus ja seltskond ei tee sulle au, kuna
nendetaoliste kavatsused on ju kogu
linnale liiga hästi teada.. ."
„Issand! Mida sa õige mõtled! Igaüks
tüdrukutest võib käia ja käibki, ainult
minule ei|lubaks sa midagi, nagu olek
sin mina su 0ri..."
Ja temale, Aimurile, tõsiseks üllatu
seks puhkes Anne järsku isegi nutma.
Mida pidi tegema tema? Kas tegi ta
vea, et asetas siis sõnalausumata käe
tüdruku juustele lohutuseks, nagu
oli teinud seda korduvalt varem?
Jah, ju see pidi olema viga, kuna
ärritas Anne lausa keevale vihale.
.Jäta ometi, jäta nüüdki!" hüppas
ta järsku püsti. „Või ei taha sa mind
nüüdki, südaööl, mil olen siin ometi täies
ti üksi ja sul ei tarvitseks jälle mornitse
da ega kedagi süüdistada, jätta rahule?"
Siis tõusis temagi, Aimur, seisatas
veel hetke ja vaatas väikeses, koduseks
muutunud ruumis ringi, lõi siis pea uh
kelt püsti ja väljus. Aga kui teda Ümb
ritses jälle tuisk ja tuisnpilvede sinakad
varjud läbisid ta teel kitsaid tänavaid,
siis tundus ta endale korraga nii üksik
ja hüljatu, nagu kodutu koer, kelle eest
suletud koduuks ja peremehe süda. Pe
remehe süda? Kas oli siis Anne talle
mingiks peremeheks või ta väike tuba
talle koduks?
Pikemalt mõtlemata oli siis Aimur
läinud vaiksesse, ainult varjudesse ja
tuisku maetud parki ning istunud kaua
samal pingil, kus tavatsesid eelmisel
kevadel ja suvel sageli istuda kahekesi
Aunega ning kuulata kauni tõotusena
läbi sinihämarate ööde tilksuvat ja he
lisevat linnulaulu.
Nõnda, seal üksi ja tuiskumattuvana
istudes, oli ta siis mõtelnud palju ja
kaua, jõudmata ometi oma mõtetega
kaugemale. Ainult seda oli ta tajunud,
et nii Anne kui ka tema oma süda pi
di olema sel õhtul mattunud veelgi
raskemasse tuisku kui see, mis vihises

tänavail ja pargis, saadetud ulguvast
tormist.
Võib-olla homme on siiski möödas
koga see tuisuöö lummutus, mõtles ta
lõpuks pingilt tõustes ja hakkas kom
berdama lõdisedes ja külmetanud jalu
koju. Võib-olla homme kaob tuisk sü
damestki, mõtles ta nüüd oma voodis
lamades teiskordself.
Aga valulev pakitsus ta hinges ei
alanenud siiski ja uni ei tulnud enam.
Ta läitis veel teise ja kolmandagi pa
berossi ning kuulas tuisu vihast laulu
akna ja seina taga. Ta pea oli endiselt
uimane ning kuski sisemas vaheldusid
kogu ihu raskeks ja väsinuks-peksetuks
tegevad külmahood kuumuslainetega.
Aegajalt kattus ta laup higiga, nii et
pidi seda korduvalt pühkima.
II
Magamata öö järele siirdus Aimur
hommikul tööle. Nüüd tundis ta end
nagu läbipeksetuna ja teadis, et on saa
nud öisest külmetamisest palaviku. Ta
hingeõhk oli kuum ja hingamine raske.
Kas nad aimasid, need head kollee
gid laudade taga ümberringi, midagi
Aimuri praegusest olukorrast, et vaiki
sid ja vaatlesid teda ainult aegajalt nii
imelikult ja nagu kahetsevalt? Või
juhtus see ehk niisama, tundudes selli
sena ainult Aimurile enesele?
Ta tahtis süveneda tohe, sest inimesi
käis täna pangas vähe, kuid ei suutnud
koguda mõtteid. Ja tundis, et palavik
tõuseb järjest.
Kui Riimo Saarnak, Anne eileõhtune
kavaler tuisuõös, naaberpangast korraks
taile helistas, ei vastanudki Aimur, vaid
asetas telefonitoru vihaselt tagasi har
gile. Siis vaatles ta hetke ja vargsi
kahte kullast rõngast, mis lamasid juba
kauemat aega kollakalt kumades karbi
keses sinisel alusel lesides ta sahtlis.
Kellele peaks kuuluma neist nüüd üks,
kellele teine?
Järgneb.

Sõjakirjasaatja
Ulrich Hausmann
Soome ajalooline teos Narva ule
Soome suurim kirjastus Söderström aval
dab ajaloolise teose Narva üle, milles käsit
letakse võitlusi Narva juures suure Põhja
sõja vältel a. 1700 - 1721. Huvitavaid doku
mente sisaldava teose autoriks on soome aja

kirjanik Hiieivaara, kes omandas hea nime
oma teostega,, Saksa võit läänes" (1941) ja
Soome Talvesõja elamuste kirjeldustega.

Bulgaarias asendati roosid kar
tulitega
Sofi a 8 t. Bulgaarias võeti suured maa
alad, mida varem kasutati rooside kasvata
miseks, kartulite alla. Kartulite kaavuala
tõusis 1940. a. 7800 hektaarilt 1942. a,
62000 hektaarile, seega 8 korda. Valitsus
soodustab kartulikasvatust teguvõimsalt so
bivate seemnekartulite varumisega, mille
tulemusel kartulisaak tõusis 1943. a. 500.000

tonnile, mis tähendab 1941. a. võrreldes
saagi kahekordistumist.

Järjekordne Shveitsi erapooletu
se rikkumine
Bernist, 14.6. (DNB). Ametliku teate
järele sunniti teisipäeval maabuma kolm

põhja ameerika pommitajat, millised olid rik -

kunud Shveitsi õhuruumi erapooletust.

Kuningaloss muutus rusu
hunnikuks
Berliin, 14. 6. (DNB) Etteulatuva baa
tioonina kerkib Stanca loss põbja pool Jas
sõt meie eesliinil. Seal, kus varem kuninga
loss järsu mäe otsas vaatas kaugele üle
maastiku Pruti ääres, on praegu veel vaid
suur rusuhunnik. Päevi möllas võitlus, mitu
korda vahetas loss omanikku, kuni saksa
grenaderidel ja fiisiljeeridel õnnestus lõpli
kult valitseval kõrgustikul püsima jääda.
Tänavu ei saa korraldada
jaanitulesid
Sisedi rektor teatab, et sõjaolukorrast
ja õhukaitse vajadusest tingituna ei ole
käesoleva! aastal lubatud korraldada jaa
nitulesid.

JÄRVA TEATAJA nr. 72
Teisipäeval, 20. juunil 1944. a. Lhk 2

Heinateoks tehakse ette
valmistusi
Põllumehele võimaldatakse vi kat! terade ja teiste tööriistade ostu
Tänavune harukordselt hiline kevad Ihk
Ka metsaheina niiduga ei ole põhjust
'kas kõikide kevadtööde alguse tavalisest viivitada. Meie taludes on palju metsaheina
palju hiljema aia peale. Kuna heinakasvule maid, loomi aga vähem, kui varematel aasta
hiline kevad ei mõju aga nii pidurdavalt tel. Selletõttu on tänavu eriti vajalik, et
kai käi vi tööle, on Põllumajanduse Keskva saaksime loomadele paremat sööki koguda,
litsuse poolt tehtud jaoskonnakonsnlentidele sest jõusööta ja vilja ei ole neile anda. Sel
ülesandeks juhtida talupidajate tähelepanu lepärast tuleks tänavu minna metsaheina
aegsasti heinateoks ettevalmistamise vajadu teole nii varakult, kui rohukasv seda vähe
sele. Kohe pärast jaanipäva peaksid vikatid gi võimaldab. Parema rohukasvuga jõe- ja
rehad igaks juhuks valmis olema.
ojaveersetel heinamaadel peaks heinateoga
Kunas heinateoga alustada, oleneb ilmas alustama kohe peale jaanipäeva
tikust ja kohalikkude rohumaade iseloomust.
Jaoskonnakonsulentide ülesandeks jääb
Varase niidu hein on loomadele aga maits hoolitseda, et talupidajal heinateole minekul
vam, ta göödaväärtus on suurem.
ei oleks takistusi tööriistade korratuse või

puudumise tõttu. Iga põldur peab korda
seadma niidumasina, reha ja vikati juba
aegsasti, korraldama hejna kuivatamiseks
kärbiseid ja tegema praegu heinaajaks va
dapärast söödatarvet rahuldada, ei saa tema jalikke eeltöid. Selleks ou käesolev aeg so
ga kunagi nii suurt piimatoodangut, kui va bivam, mil külvid tehtud ja hein veel kas
Meie katsejaamad on uurinnd varajasi
heinasaake ja väärtusi ja leidnud, et kuigi
hilja niidetud hein kaalub rohkem, temaga
on võimalik ka rohkema arvu loomade hä
ra niidetud heinaga.

vamist vajab.

õitseb aga varakult.

niidumasiuateosi.

Niiduga ei tohi alustadagi iga varakult.
Põllupidajaile tuleb tänavugi möödunud
Põllnheina Õigeks niiduajaks loetakse silma aastate eeskujul müügile heinateoks vaja
pilku, kui päriearuhein õitseb. Pärisaruhein likke tööriistu, vlkatilerasid ja mõningaid
Õhukaitseinstruktorite kaadrit
täiendatakse
Juunis korraldatakse Tallinnas ülemaaline õhukaitseinstruktorite kursus
Eesti õhukaitseliidu korraldusel
peetakse juunikuus Tallinnas järjekord
sed Õhukaitseinstruktorite kursused, et
valmistada ette õhukaitseaiase tegevuse
jätkamiseks ja süvendamiseks laiemates
hulkades vilunud jõude.
Kui esimestel, maikuus peetud kur
sustel oli osavõtjaid peamiselt LääneEesti linnadest, siis seekordne kursus
toimub juba ülemaalises ulatuses. Kur
sustest võtavad osa tulevased õhukaitse
juhid kõikidest linnadest, kusjuures
suuremate linnade poelt läbeta takse
kursustele 2—3 isikut.
Esialgseil andmeil tõuseb kursustest
osavõtjate arv umbes 6#-ni, võimalik
aga on, et see arv veelgi kasvab.

Kursus algab Tallinnas esmaspäeval,
26. juuni), ja vältab nädal aega. Selle
aja kestel antakse kursuslastele niihäs
ti teoreetilisi kui ka praktilisi juhiseid
süütepommide vastu võitlemiseks, var
jendite ehitamiseks, mitmesugustes tule
kaitsealastes küsimustes jne. Lektoreiks
on kursustel vastava ala. eriteadlased
Lesti õhukaitseliidust, politseist ja tule
tõrjest.

„Järva Teataja"
tellijaile
Vastavate uute korralduste põhjal
ei täida postkontorid nüüdsest alates
enam „Järva Teataja" tellimisi üheks
kaheks ega kolmeks kuuks, vaid ai
nult 6 kuu ja aasta peale. Sama kor
ralduse alusel ei täideta ka neid tel
limisi, mison antud postiasutuste kau
du lühema kui 6 kuise kestusega ala
tes 1. juulist. Postiasutused paluvad
meid teha tellijaile teatavaks, et kõik
need isikud, kes tellinud „Järva Tea
taja" postiasutuste kaudu 1. juulist
alates vähemaks kui 6 kuuks, teek
sid täiendava tellimisraha sissemak
su enne 25. juunit, missuguseks ajaks

postiasutised. lõpetavad käesoleva
aasta „Järva Teataja" tellimiste võt

mise.

„Järva Teataja" talitus

Pärnus algasid ERO ring.
konnajühtide ja sotsiaal
referentide päevad
Reedel algasid Pärnus ERÜ ringkon
najuhtide ja sotsiaalreferentide päevad,
milledest ringkoanajuhtide jae sotsiaal
referentide kõrval võtavad osa ka ERÜ
keskameti juhtivad jõud eesotsas peaju
hi 0. Leesmeatiga.
Päevade peakeosolek toimus reedel
kell 15 Pärnu maavalitsuse koosole
kusaalis.
Koosoleku avas Pärnu lingkoasajuht
K. Lagus, kes tervitas kokkutulnud
ERÜ tegelasi ja andis lühikese ülevaa
te ERÜ Pärnu ringkennaatneti tegevu
sest. Sellejärele kõneles ERÜ peajuht
0. Leesment, andes kokkuvõtliku
pildi ERÜ ülesannetest eesti rahvuster
viku raames. Peakoosolekule järgnesid
töökoosolekud eraldi ringkonnajuhtidele
ja sotsiaalrefereatidele.

ÕHUKAITSE KÜSIMUSI

Võitlusrindele kahjutulede vastu
Hävituskirest pimestatud vaenlane ähvar

dab hävitada süütepommidega meie rahva
kodu- ja töökohti tuhaks ning rusuhuni
kuiks. Vaenlase terrorilennukid võivad alla
heita elektrontermiit- ja fosforaülitepomme
jms. süütevahendeid. Iga süütepomm tuleb
kohe kahjutuks teha, iga tulepesa kiiresti

Vett mitte mõtetuit leekidesse pritsida.
Juhtida veejuga otse põleva eseme pihta.
Kahjutule levimise ohu korral on pea
ülesandeks tõkestada kõigi abinõudega ta
lelevik.

5. Kustutustöödel mitte unustada
ettevaatust ja endakaitset!
Põleval süüiepommile läheneda ette
Selleks täida järgmised 10 käsku:
1. Viivitamata kõrvaldada kõik tule vaatlikult see võib ka plahvatada. Kaitseks
kildude ja tulepritsmete vastu kasutada
sillad!
laudadest kilpi, pesukatla kaant, tühja kasti
Eemaldada viimase võimaluseni, hoonete jms. Lähenemisel hoiduda uste, sammaste,
juurest ja hoonete vahelt laudkuurid, varju korstnate, müürinurkade jms. varju.
alused, kastide, põletispuude, laudade ./jms.
Näo ja kukla kaitseks kuumuse ja säde
liikuvate esemete virnad, maal haovir mete vastu mässida niiske rätik ümber pea.
nad ja koresööda kuhilad, mis kõik võivad Kaitseks suitsu vastu hoida niiske rätik saa
süttida kergesti põlengukuumuse, sädemete ja nina ees või panna pähe gaasitorbik, kai
ja lendavate tuletukkide tagajärjel ning soo see olemas.
Tulepeaale läheneda kummargil või roo
dustavad kahjutule ülekandmist ühelt hoo
nelt teisele.
mates - madalal on õhk puhtam ja jahe
Eemaldada hoonete pööninguilt, korido dam.
rest ja trepikodadest kergestisüttiv koli. 6. Tulepesad kustutada põhjalikult!
Katta pööningute puitosad leegikaitse võõ
Liiva aila maetud põleva süütepommi
baga (lubjata) ja süttivast materjalist põran jäänused
eemaldada labidal või ämbris tule
dad liivaga.
Elukortereis eemldada kõik kergesti ohutusse kohta. Söestunud kohad niisutada
süttivad esemed (eesriided, vaibad jne.) ja jahutada veega. Kontrollida, et pilude ja
pragude vahele ei jääks märkamatult immit
vähemalt akende lähedalt.
2. Hoida küllaldaselt kustutusvah sema tulepesi. Põlenud kohad hoida järel
kustutada!

valve all.

endeid alati käepärast!
7. Kustutustöö on tähtsam kui en
Pööningutele, trepikodadesse, varjendi neaegne varanduse päästmine!
esikutesae veel rohkem vett, veel rohkem
Naabermaja põlemisel kõik töövõimelised
liiva (kastides, paberikottides) valmis! Elu
korterites olgu eriti öösit: kõik nõod veega elanikud osalt naabritele appi, osalt aga
tingimata kaitsema oma maja sädemete ja
täidetud.
Varjendites jms. tulevalvurite asukohta lend taie vasta, eriti just süttivat katust ja

des hoida valmis: kußutusluuad, veeämbrid, seinu ning purustatud akendega ruume.
Vaid vastutustundetud isikud mõtlevad
õhukaitse karkpritsid (ämberpritßid), labidad,
ühise hädaohu hetkel ainult oma vara pääst
kirved, pootshaagid jne. ,

3. Õhurünnaku ajal hoida hooned
seest ja väljast hoolsa tnlevalve
all!
Süütepommide tabamnsi pole igakord
võimalik märgata varjendis olles. Elamu
õbukaitsejuht või tema poolt määratud tule
valvurid peavad seepärast aegajalt soorita
ma kontrollkäike nende valve all olevais
majades ja majade vahel, otsides süü te

misele ja enda heaolule. 1
Ühisjõuline pingutus päästab suure osa
kaaskodanike kodadest ja varast. Ükski hoone

ei tohi hävida saamatuse ja hoolimatuse
tagajärjel!

Kursuse lõpetajad rakendatakse töö
8. Kustutustöid jätkata kangekaelse
le Eesti õhukaitseliidu kohtkondade ja
visadusega!
esinduste juures.
Pedagoogilised kursused
Isegi suuri kahjutalesid õnnestub kustu
Esindusi on seni kutsutud ellu Vil
tada lihtsate vahenditega, kui kõik elanikud
Pärnumaal
jandis, Valgas ja Kundas. Lähema aja
ühel jõul ja nõul abiks on, kes kustutama»
kes vett kandma.
Praega toimuvad Pärnumaal, Taali alg pomme ning tnlepesi.
jooksul tahetakse aga esindusi luua koolis
Tnlevalvureile peab olema tagatud sisse
pedagoogilised kursused kutseta alg
Iga müüri ja iga ukse juures osutada
kõigis linnades.
kooliõpetajatele. Kursused kestavad 31. juu pääs kõikidesse ruumidesse. Erilise hoolega pealetungivale tulele visa vastupanu.
tulevad
läbi
otsida
saalungid
jms.
varjatud
nist 1. juulini s.a. Kursustel töötatakse
väga pingeliselt sest käsitlemisele kuuluvad: kohad. Kni eüötepomme leidub maja lähe 9. Mitte lootma jääda tuletõrje abile!
emakeele, saksakeele, matemaatika, loodus dal, on neid tõenäoliselt satunud ka majja.
Uusi preemiapunkte
Tuletõrjejõude ei jätku õhorünnaku olu
Tuleknma on märgiks vaenlase pommi korras iga põleva maja kustutamiseks
õpetuse, maateaduse ja ajaloo metoodikad,
laulmine ja kitsasfilmi aparaatide käsitami dele. Seepärast katta põlevad süütepommid need rakendatakse kõige ohtlikemas ja
Preemiaid ptiukooliomanikele, kanepi ja koksagõzikasvatajaile, eesti
raskemates kohtades.
ne. Kursuste lõpetamiseks korraldatakse väljas kohe liivaga.
tõugu hobuste kasvatajaile ja villaste kaltsude annetajaile
Seepärast peab igaüks võitlema oma kodu
kursuslastele igas käsitletud aines vastav 4. Süütepommid tuldvõtvas ümb
katse.
ja vara kaitseks. Abi naabritelt või politsei
ruses ja tulepesad kiiresti kahju jaoskonnast
Lisaks senikehtinud premeerimisele en
Teatavasti otsustati hiljuti hakata pre
on õigustatud nõudma vaid ela
Põllumajanduse Keskvalitsuse pooit premee meerima ka villaste kaltsude annetajaid aja
tuks teha!
mu õhukaitsejuht.
rimist laiendatud mitmetele saadustele, mil vahemikus 1. juunist 31. juulini s. a., kus
Haapsalu mudaravila avas
Põlev süütepomm tuldvõtvas ümbruses 10. Ainult omapead jäetud kahju
lede tootmine pole küll eriti ulatuslik, kuid juures äraantud kaltsude eest saadakse pree
hooaja
katta liivaga. Põleva pommi ümbrus nii tuli võib paisuda hävitavaks tule
millel on rahva- ja sõjamajandnslikolt prae miapunkte ja rahalist tasu. Tasu suurusest
sntada vaega.
gu siiski suur tähtsus.
ja preemiate määradest on lehtedes juba
Esmaspäeval alustas tegevust EK Haap
Kustutustöödel on tähtis kiirUB. Esimesel mölluks!
teateid toodud.
Peale premeerimisele! laiendamise
salu Kuurordivalitsuse mudaravila. Mudara minutil võib tolepesa kastutada tihti liitri
Seepärast peab iga kodanik kahjutule
on ka osaliselt muudetud või täienda
Kaltsude aktsiooni eesmärgiks oa ainult vila pidi tegevust alustama juba käesoleva
tud ka seniat premeerimise ulatust ning villaste kaltsude kogumine, kuna puuvillaste kuu esimestel päevadel, kuid seni tekitas veega, teisel minutil on vaja ämbritäit vett, vastu võitlema niisuguse innugs, uagu ole
korda.
kaltsude kogumist teostab endiselt jooksvalt raskusi tööjõudude leidmise küsimus. Nüüd veerandtunni pärast suudab leekidest vae neks tagajärg vaid temast.
valt autoprits jagn saada.
E. U
Nii võivad preeraiatähtede omanikud firma ,Utiil". Pearõhk on kogumisel pandud on see mure üldjoontes murtud.
vahetada ümber või valida tekstiil punkte villaste kaltsude saamisele, mistõttu riietus
Mullu seisis mudaravila eeskätt sõjaliselt
koni 75 protsendi ulatuses, vahekorras üks esemete kogumispunkti viimasel tuleb ära tähtsate käitiste töötajate teenistuses. Tä
Ohukaitseabinõud maal täiele
preemiapnnkt võrdub kolmele tekstiil võtta vooder ja muud mitteviilased vaharii navu jagatakse neude kõrval ravi ka meie
ded.
punktile.
sangarlikele kodukaitsjaile, kes tervise kao
Ühtlasi on täiendatud lihapreemiaid ses
tasid raskes rindeelus.
rakendamisele
mõttes et need, kes on täitnud oma 1948/44
Ränk karistus puskariajajale
tooimisaasta kohusliku lihamüüginormi,
Tallinna ringkonnakohus karistas loata
Noortel kiiresti registreeruda
PimendamisnÕudeid tuleb täita ka valgeil suveöödel. Tuleb hoolitseda
saavad ülenormi müüdud sealiha puskariajamise ja selleks kuuluvate eluliselt
eest ülenormipreemiana preemiapunkte tähtsate tarbeainete kõrvaldamise pärast
Juulikuus toimub Ida-Preisimaal IV noorte kõrvalhoonete tulekaitse ja loomade päästmise eest. Õhukaitsejuhid
müügi preemiana kahekordses ulatses. Seni kokku 2-a. vangimajaga ja pealeselle 3000-rmk aõjalis-sportlise kasvatuse laager, millest ou
suuremaisse talumajapidamisisse
oli ülenormipreemia norm (preemiast ainult rahatrahviga või selle mittetasumisel 9 kuise osavõtt võimaldatud ka Järva noortel. Seoses
poolteist korda suurem. Sei puhul on aga arestiga Tõdva valla Paela küla Sõrga talu toimuva laagriga palub Järva noorte maleva
Viimasel ajal on mitmel pool esinenud puudus või korratus, kütteseadmete korra
eeltingimuseks, et oleks täidetud nii sea peremeest Martin Luupi.
juhtumeid kus vaenlane oma õhuriinnakute tus jne. Seesugused puudused tuleb viibi
staap
meid
teatavaks
teha,
et
noored,
kes
koi loomaliha müüginorm, kusjuures seali
Kaebealune oli kasutanud puskariajami soovivad eelnimetatud laagrist osa võtta, kaudu on püüdnud kahjustusi tekitada ka matult kõrvaldada. Tulikahjude korral on
ha osas peab see täidetud olema sajaprot seks 300 kg kartuleid, 32 kg odralinnaseid registreeruks endid võimalikult kiiresti Järva maal.
loomi lautadest või tallidest võimatu karja
sendiliselt sealihaga. Vastasel korral antak ja 4 kg rukkijahu, sellal, kui tal normid noorte maleva staabis Paides,Turg 10, telefon
Kuigi sõjaaja olukorras sellega tuleb lep na välja ajada, mispärast ka loomi ei tohi
se ülenormipreemiaid ikkagi poolteistkord olid täitmata.
143.
pida kui paratamatusega, ei saa me seejuu korraga lahti päästa. Neid tuleb välja talu
selt müügipreemiast.
res siiski jääda passiivseks pealtvaatajaks, tada ükshaaval. Varakult tuleb hoolitseda
Laiendatud premeerimissüsteemi koha
vaid peame võtma tarvitusele kiik võimali selle eest, et läheduses leiduks aed, kuhu
selt
kud kaitseabinõud, et kahjustusi vähendada võiks päästetud loomi paigutada ja kust nad
Hoolitseme
Saksamaal
viibivate
haa
kuuluvad erimüügfpreemiatega premee
ei saaks põlevasse hoonesse tagasi joosta.
või neid koguni vältida.
rimisele puukooli omanikud,
Maanteel liikudes
Asjaomaste asutuste poolt on kaitseabi
kes müüvad 1943./44. tootmisaastal puukoo
vatud eesti sõdurite eest
nõude rakendamiseks maal juba astutud tuleb otsida varju teeäärsete puude all ja
ltsaadusi. Ühepunktilise preemiatähe saami
samme.
võimaluse korral ka veoloom lahti rakenda
seks tuleb puuaooiiomanikul müüa kas 10
Ühtlasi on Eesti õhukaitsel!!t oma kaastöö da.
Alatiseks
vahetalitajaks
eestlaste
peaesindus
Saksamaal
üheaastase võraga viljapuud, 100 punase
Pimeudamiseeskirjade täpse täitmise koh
liste kaadri kaudu asunud tegema selgitus
või valgesõstrapõõsast või 200 mustasõstra
Jnba pikemat aega hoolitseb ERÜ Sak
maal ja teistesse väljaspool Eestit asu- tööd, andes juhiseid maaelanikele ettevaa ta on maal alates märtsikuust hakatud polit
põõsast. Müükide teostamiseks peavad puu samaal ravimisel viibivate eesti haavatute
tusabinõude tarvituselevõtmiseks. Linnade seivõimude poolt teostama ranget kont
valsse haiglaisse,
koolide omanikud esitama kohalikule oma varustamise eest raamatute ja ajalehtedega, samuti vahistab ta haavatuid ajalehtedega. eeskujul tahetakse ka maal läbi viia nõuet, rolli. Esinevad karistusjuhtumid näitavad
valitsusele müügikviituugiraamatud, milles organiseerib neile tervituspakikeßte saatmist Haavatute peamise lugemisvara moodusta et igas suuremas majapidamises oleks õhu aga siiski, et mitte veel igal pool ei osata
peab olema märgitud ostja nimi ja elukoht, ja külastamist sõjaväehaigla!».
vad ERÜ-le annetatud raamatud, sest raama kaitse juht resp. korraldaja, kes on vastu hinnata pimendamise vajalikkust. Tuleb sil
müüdud saaduste liik ja arv ning ostja
mas pidada, et
Eesti haavatute booldamistöö Saksamaal tute hankimiseks osta teel on võimalused tav õhukaitseabinõude pakendamise eest.
allkiri.
Kahjude vähendamiseks õhuterrori puh
väga piiratud.
ka valgematel hilisõhtutel suvel on pi
toimub
peaasjalikult
seal
töötavate
eest
Edasi kuuluvad premeerimisele
mendamine tarvilik.
Tänu Saksamaa] töötavate eestlaste peav kudel tuleb majapidamistes
laste kaudu,
kanepikasvatajad.
Tulekaitse alal on maal samuti koi lin
hoolitseda selle eest, et loomad
esindusele ja kõigile eestlastele
kelle
peaesindaja
Saksa
Töörinde
juures,
kes müüvad 1943-44 tootmisaastal K-K * Es
paigutatud hajutatult mitmesse talli, nadeski üldiselt käimas ettevaatusabinõude
Põldmets, on ühtlasi ka ERÜ usaldus suudab ERÜ hooldada igat eesti haavatut oleksid
tonia" kokkuostukohtadele kanepiseemet, A.
Saksamaal, kelle aadress on haavatu enda lauta või karjaaeda. Samuti tuleb loomade rakendamine. Seda on teostatud peamiselt
mees.
kusjuures iga müüdud 100 kg kanepiseem
või ta omaste poolt teatavaks tehtud Saksa hajutamispõhimõtet kasutada loomade keti eluhoonete juures, kuna kõrvalehitused jäe
Saksamaal töötavate eestlaste peaesindu maal töötavate eestlaste peaesindusele. Vii tamisel väljadele, hoolitsedes ühtlasi selle takse tavaliselt unustusse. Ka kõrvalhoonete
ne eest antakse 16 preemiapunkti. Suhteli
selt tähendatud koguse ja preemiapunktide se kaudu on sealsete eestlaste ja eesti haa mase aadress on: Estnische Reichsverbin eest, et loomad asuksid väljas varjatult.
juure, eriti kui need on elamast kaugemal,
vahekorrale antakse preemiatähti ka alla vatute vahel loodud juba tihe side, kuid dungsstelle beim Amt für Arbeitseinsatz d.
Sagedasti on tulekahjude korral põhjus tuleb soetada kustutusluudi, ämbreid ja muid
100 kg müüdud kanepiseemne eest. Preemia paljud Saksamaal töötavad eestlased külas DAF. Berlin N 54. Linienstrasse 83.
tanud loomade tullejäämist väljapääsude võimalikke kustutusvahendeid. Samuti peab
punktide arvutamine ja preemiatähtede väl tavad haavatud rahvuskaaslasi ka omal al
siin hoolitsema küllaldase veetagavara eest.
jaandmine toimub kanepiseemne müüja elu gatusel, saades aadresse peaesiuduse kaudu.
Kee mili s t e ründainete vastu paku
koha järgses omavalitsuses kokkuostupunkti
Tallinnast pärit Eva J õ e r s on oma au
vad loomadele küllaldast kaitset tihedalt
Juulikuu toitlusperioodil müüakse
kohuseks
võtnud
Dresdenis
ja
selle
lähemas
poolt väljaantud müügitõendi esitamisel.
suletavad uksed-aknad, mispärast neid tuled
Lepingupreemiatega premeeritakse kok ümbruses ravimisel viibivate eesti rinde
tsiviilelanikele mune
aegsasti tihendada vildi-, riide- või kummi
sagõzi kasvatajaid, kes kasvatavad koksa meeste hooldamise, otsides üles eesti haava
ribadega ning kõik ukse- ja aknapraod sul
gõzi sellekohaste viljeluslepingute alusel. tuid sõjaväehaiglata ja organiseerides haa
geda krohvi vöi tiheda paberi pudruga. Uk
Voimüügi osas jätkub senine kord
Preemiaid antakse hooldustööde eest iga vatute külastamiseks ka teisi eestlasi.
sed tuleb katta lisaks veel riidega, nagu kot
hektaari pealt kokku 80 punkti ja seemne
Karlsbadi ja Marienbadi sõjaväehaiglaid
Turukorraldusvalitsuse juhataja teadaan rasketöölistele, ülirasketöölistele ja A-lisa tidega jne.
korjamise ning -puhastamise eest 25 punkti. on eesti haavatuid pidevalt külastanud tal de kohaselt müüakse 34. toitlusperioodil kaardi omajaile.
Kui osutub vajalikuks loomi lautadest
Hooldustööde eest järgmisel aastal antakse linlanna Linda Varma. Viimane ei jätnud tsiviileianikele mune elatustarbeainete põhi
Kaardil märgitud kogustes müüakse võid eemaldada,
maikuu
algul
Prahas
käies
külastamata
ees
20 punkti. Preemiaid kasvupinna eest antak
kaardi muna kupongi 34-I-IV vastu.
veel OBtulubade vorm B vastu ja kõigile
tuleb loomad välja tuua vastu tuult,
se pärast külvise tärkamist või taimede väi ti haavatuid ka sealses haiglas.
Mune müüakse 0 17-a. lastele ja noor neile, kellel Turukorraldusvalitsuse karral tõmmates ühtlasi loomade suu ja ninasõõr
Saksamaal
töötavate
eestlaste
peaesiudu
jaiatotamist, hooldustööde eest pärast
tele a 6 muna, vanemaile normaaltarbijaile a dusel on võimaldatud igal juhul kätte saa mete ette märjastatud heintega torbik. Pole
kultuuride seisundit septembrikuu lõpul.
ses kannavad eesti haavatuile tervituspaki 2 muna iga kupongi vastu.
da kaardil trükitud elatustarbeainete kogu üleliigne kui loomadega selleks tehakse har
Kõigi eespool toodud preemiate 50-prot keste valmistamise ja saatmise eest väsi
Kohtades, kus mune oa tagavaras olemas, sed kas. vastava omavalitsuse käitise või jutusi.
sendiline osa kuulub koksagõzi kasvatamise matult hoolt pr. M a r k gr a f ja prl. Kütt. võib alata müüki juba 33. toitlusperioodi asutuse poolt tembeldatud võikupongide vas
alal kaasatöötanud isikuile. Preemiaid an Peale mainitute võtab veel hulk Saksamaal 4.
nädalast peale nendele, kellele 34. perioodi tu.
takse ka koksagõzi seemnete ja juurte müü töötavaid eestlasi innukalt osa haavatud elatuatarbeainete-kaardid on kätte antud.
Praegu on tund, kus iga ees
Avalikele ja kinnistele toitlustamisette
gi eest. Preemiapunkite arvutamine ja pree eesti rindevõitlejaile tervituspakikeste ja
ti mees ja naine» kas relva
Võid müüakse 34. toitlusperioodi 1. näda võtteile müüakse võid hulgioätulubadega
vorm H.
miatähtede väljaandmine toimub kasvataja külastustega rõõmu valmistamisest.
lal,
s.
o.
26.
VI
—•
2.
VII
o—s-a.
lastele
ku
ga või ilma, peab teadma
Tihe
side
Saksamaal
töötavate
eestlaste
elukoha järgses omavalitsuses kasvataja
Kaubandusvirgus jääkidena olevad mar
pongidel trükitud kogustee. 6—17-a. noortele
oma kohust.
ja
seal
ravimisel
viibivate
eesti
haavatute
poolt esitatud tõendite alusel, mis on vasta
võid põhikaartide võikupougide vas gariini ja taluvõi kogused tuleb realiseerida
vahel on eriti tähtis seetõttu, et kuigi haig antakse
va kokkuostupunkti poolt välja antud.
avalikele
ja
kinnistele
sööklatele
neile
ette
tu a 100 g, kusjuures 230-grammiste võiku nähtud ratsioonide alusel.
Edasi on nähtud ette preemiad, nagu laravi ja hoolitsus eesti haavatute eest Sak pougide
väärtuseks tuleb lugeda 100 grammi.
samaal on eeskujulik, kannatavad haavatud
Uus näidend A. Mälgult
sellest ka varem juba on juttu olnud,
18
a.
ja vanemaile normaaltarbijaile
siiski
üksildustunde
all.
Haiguspäevad
on
eesti tõugu hobuste kasvatajaile.
August
Mälgult on saadud uus näidend
Karl Soonpää surnud
„Metimäe", mille E. Draamateater võttis oma
Eesti tõugu hobuste kasvatamise edendami ju pikad, eriti veel neil haavatuil, kes vä müüakse võid
Ööl vastu lõ. juunit sai Elvas omakaitse sügishooaja avatükiks. „Merimäe* lavastab
seks eesti tõugu märade omanikke ergutus hese keeleoskuse tõttu ei saa saksa ja teis ainult 100-grammistfe kupongide vastu, kuna
preemiatega mära paaritamise eest paarita test rahvustest kamraadidega mõtteid vahe 80-grammised kupongid loetakse kehtetuks. teenistuse kohuste täitmisel surmavalt haa Kaarli Aluoja.
Kaardil märgitud kogustes müüakse võid vata endine kauaaegne riigikontrolör Karl
mistunnistuse alusel ühe punkti ja iga kune tada.
Haavatuile meelelahutuseks ja ajaviiteks lisatoiduainetekaartide tervislikuks otstar Soonpää, kes pärast haavata saamist peatselt JÄRVA TEATAJA nr. 72.
nädala vannse eesti tõugu varsa eest varsa
saadab ERÜ pidevalt raamatuid Saksa- beks (Lto) omajaile, pikaaja-ja öötöölistele, suri.
tunnistuse esitamisel märaomaniku poolt.
Teisipäeval, 20. juunil 1944. a. Lhk. 3

Meie olümpiasõitjad

Kolmsada aastat

—kui palju neid on?
Spordiametil on valminud kokkuvõtted

Antonio Stradivari sünnist

me olümpiasõitjate kohta. Vastavalt neile on

90 aastat kummalise pillidekoguja Tarisio surmast
2.
Eesti Lauljate Liidu juhataja E. Luts
Ometi on selge, et Stradivarigi ei olnud j. t. vaid asjatundjate kitsas ringis.
Vee Ukuni a. 1800 tunti itaalia viiulimeist
mingi vOlur kes oleks annud oma pillidele
salapäraste võlusõnade varal imekauni kõla, reid väljaspool kodumaad vaevalt, pari
vaid et temagi viiulid on resonantskehad, maiks peeti sellal sakslase Stainer'l pille.
millede kõla värvus ja 'tugevus sõltuvad Alles pärast seda, kui säärased viiulikunst
ehituse vastavusest akustika seadusile. Ja nikud nagu Boccherlni, Viotti, Rode, Kreut
kuna viiuli ehitusmaterjal puu —on aine zer, Mazas, eriti aga Paganini esinesid pea
millest looduses ei esine kahte tükki täp miselt Stradivari, Guarneri ja Amati viiuleil,
selt sarnase koostisega ning siseehitusega, muutusid need kiiresti nõutavaiks kõikjal.
Enim aga võlgneb maailm tänu Stradiva
siis on ka arusaadav, et viiuli ehitamisel ei
ole kasutatavad universaalsed šabloonid ega ri ja teiste suurmeistrite toodete säilumise
mõõted, vaid pill tuleb ehitada vastavalt ja taastarvitamisele tuleku eest ühele üsna
tema tarvis kasutatavale materjalile. Stradi lihtsale ja vaesele mehikesele, kelle surmast
vari omas vaid erilisi eakus! ehitada viiuleid käesoleval aastal möödub 90 aastat. See mees
sääraselt, et nende tarvis kasutatava pau on Fontanetto linnakese puusepasell Luigi
akustilised omadused pääseksid maksimaal Tarisio. Harrastades oma jõudetundidel
viiulimängu omas ta üsna viletsa pillikese.
selt mõjule.
Oleks täiesti võimatu võtta ühte raama Soovides endale hankida uut ja paremat,
tusse kokku kõiki teooriaid, mis on avalda asus ta neid lähemalt tundma õppima. Tä
tud Stardivari viiulite akustika kohta. Rõ nu teravale pilgule ja heale muusikakuul
huv enamus neist on muidugi peatselt hei misele selgus tal peatselt, et Itaalias lei
detud ekslikena kõrvale, kana nad praktili dub kõikjal lihtrahva hulgas suurepäraseid
selt e! ole andnud tulemusi. Nende väärtus meisterpille, milliste väärtust nende omajad
seisneb siiski selles, et viiuli akustiliste ei oska hinnata. Näruses riietuses, teenides
probleemide uurimisest on arenenud oma tükikese leiba tänavanurkadel mängides,
ette eriline teadus, mis küll pikkamisi, kuid rändas Tarisio külast külla, linnast linna ja
järjekindlalt näib jõudvat nende tõenditeni, vahetas vanu väärtuslikke viiuleid uute,
milliseid kakssada viiskümmend aastat ta kaunilt läikivate, kuid väheväärtuslike vastu.
gasi üks mees tundis nii põhjalikult ja suu Kogunud nõnda omale hulga häid viiuleid,
tis rakendada igas oma tootes.
rändas ta nendega Pariisi, tolleaegsesse
Kõige lähemale Stradivari saladusele muusikakeskuses. Siin märgati Tarisio pil
näib olevat jõudnud prol. Karl Fahr, kes lide suurt väärtust kohe, ent pakuti siiski
kauaaegsete' katsetuste ja teaduslike uuri talle vaid naeruväärset hinda. Pettunud sel
muste varal jõudis otsusele, et viiuli kõla lest esimesest ärireisist, pöördub Tarisio
määravad tema korpuse nn. „omahelida, kodumaale tagasi, jatkab aga siiski väärtus
milliseid leidub viiuli kaanel, põhjal, külge like pillide kogumist. Hiljem on ta teosta
del, roobil jne. 10—20 ja millistest mõned nud veel mitmeid ärireise Pariisi ja Londo
on kuuldavad ka koputamise teel. Viiul kõ nisse, kuid nüüd on muutunud eriskumma
lab kaunilt ja jõuliselt siis, kui need „oma lisele mehikesele väärtuslike pillide kogu
helid" on vaatavas kooskõlas ja kõlatugevu mine maaniaks; ta ei suuda neist enam lah
ses. Raskus seisneb aga selles, et nende kuda! Või kui ta mõne neist peabki müü
„omahelide" kõrgus avaldub alles täiesti ma, siis asub otseinaid otsima vahendeid,
valmis viiuli juures, mil ei ole enam või knidas seda tagasi omandada. Inimvihkava
malik peagu muuta. Nende kõrgus on muu erakuna veedab ta oma päevad viletsas ma
tuv iga töö võtte juures, nad sõltuvad kaane jakeses, kellegagi sõnagi rääkimata, kellega
ja põhja üksikkohtade paksusest, vormist, gi suhteid pidamata. Kord see oli 1854.a.
roobi, häälepulga ja basslpalgl ehitusest ja oktoobrikuus, ei näe naabrid teda mitmel
asetusest ning lõpuks ka laki paksusest ja päeval oma toast lahkuvat. Ametivõimude
tihedusest. Prof. Fuhr on koostanud süstee korraldusel avatakse uks salapärasesse ruu
mi, kui kõrged peaksid need omahelid ole mi. Siin, keset haletsemisväärset vaesust ja
ma ühe kui teise töötlemisjärgu juures, kuid viletsust, lebab Tarisio nälga surnuna oma
kuidas nende kõrguste saavutamiseks toimi asemel. Kuid kõikjal põrandal, seintel, laual,
da, selle jätab temagi avaldamata. Olgu toolidel lebavad ja ripuvad viiulid, vioolad,
vaid märgitud niipalju, et hilisemad akusti cellod, kontrabassid. Seal on Stradivari
lised mõõtmised on näidanud, et prof. „Messias" viiul, millist pole veel puudu
FuhrM teooria peablpaika peaga kõigi itaa tanud ühegi kunstniku käed ja mis oma
lia suurmeistrite pillide puhul.
nimetuse on saanud sellest, et Tarisio teda
Millist menetlust kasutas Stradivari nende juba aastaid on lobanud viia Pariisi, kus
„omahelfde",määramiseks? Mõnede arvates ka teda eodatakse otsekui messiast. Seal on
sutas ta selleks erilist aparaati, mille olevat Stradivari viimane viini, loodud meistri
konstrueerinud ei keegi muu kui geniaalne poolt aasta enne surma. Seal on Guarneri,
maalikunstnik ja teadlane Leonardo da Vinci. Amati, daSalo, Maggini, Bergonzi, Quadagni
See aga on vaevalt usutav joba seepärast, ni j. t. suurmeistrite tooted, kokku üle 100
•t da Vinci elas enam kui 200 aastat enne instrumendi, üks väärtuslikum kui teine. Seda
Stradivarit. Teiste arvates omanud Stradivari haruldast kogu hindab kohas 300.000 liiri
eriti arenenud kuulmise ja suutnud oma vääriliseks, lisaks sellele leitakse näljasur
helisid määrata lihtsa koputamise kõla järe mi juures suur pakk väärtpabereid ja tubli
le. Kolmandad oletavad, et ta omas eriti summa kuldraha
arenenud sõrmeotsad, millistega viiuli
õieti alles pärast Tarisio legendaarse elu
resonantsplaatideie vajutades ta võis otsus ja surma teatavaks saamist algab tõeline
tada, kas need on vastavalt elastilised. Nel tormijooks vanade itaalia meistrite viiulitele
jandad arvavad, et ta määras omahelisid ja ühes sellega tõuseb nende hind päevast
«eega, et asetades sõrmed viiulile, pani sel päeva fantastiliste summadeni, ulatudes mil
le plaadid poognatõmbega võnkuma ja tun jonitesse markadesse. Ühes sellega aga al
dis siis sõrmeotste kõditnnde järele, kas gab ka vanade pillide võltsimine, mis kiires
plaadid omavad vajalise paksuse.
ti areneb omaette käsitööks. Võltsijad nagu
Millist menetlust ka Stradivari ei oleks Vuillaume, Stadelmann, Withalm j .t. on
kasutanud, sügavasti kahetsetav on siiski suutnud anda oma viiuleile säärase välimu
see, et ta oma saladuse endaga hauda viis. se, et isegi parimad asjatundjad sageli ei
Kuid inimlikult on see meile arusaadav. suuda neid eraldada ehtsaist Stradivari,
Yiiuliehitajate arv Stradivari ajal oli Cremo Guarneri või Amati viiuleist. Ent nende kõ
nas suur, võistlus seetõttu väga pinev. Iga laline väärtus ka suurimaile püüdmisile vaa
meister, kes tahtis edasi elada, ja töötada, tamata pole suutnud tõusta üle keskpärase.
pidi säilitama oma teadmisi ja vQimeid, ~Antonios Stradivarius Cremonensis Facie
vältides neid võistlejate kätte sattumast, bat Anno 17. . . säärase niidikesega ehib
fidasi tuleb arvestada sedagi, et pärast tänapäeval oma algelise viiuli iga külameist
Stradivarit ja ta otseseid õpilasi langes rike, seejuures vaevalt suutes aimatagi,
viluliehitamise kunst Itaalias kiiresti ning milline määrate vahe on tema ja igavesti
vaevalt viiskümmend aastat hiljem säilus surematu geeniuse Stradivari kätetöö
mälestus Stradivarist, Guarnerist, Amatist vahel I
Kolm aastat . . .
Algus 1. leheküljel
Seda usku on meile sisendanud ja
suurendanud iga möödunud võitluspäev
viimase kolme aasta kestel mis meid
jälle ühendas ja liitis Lääne-Euroopa
ja kogu õhtumaise kultuurringiga. Sel
les mõttes oa ka idasõjakäigu algus
päev raiutud kustumatult meie rahva
teadvusse kui silmapilk, mis nagu välgu
valgusel tõi nähtavale meie purusta
matud sidemed Euroopaga. Samuti na
gu see kogu Ida-Euroopas tõmbas ida
ja lääne vahele selge piiri, mille püsi
mise eest veel praegu käib võitlus.
Euroopa rahvaste hulgas võib olla
veel üksikuid inimgruppe ja kihte, kes
ei mõista Moskva bolshevismi ohtu. Ük
sikud, kes ei tea, et bolshevismi ees
märgiks on kõigi seniste ühiskondlike
ja moraalsete mõistete mahakiskumine
ja asendamine hullumeelse inimkonna
uuendamise meetoditega, mis ei ühtu
isegi kõige utopistlikuma lääne-euroop
lase unelustega maailmakorra paran
damisest. Üksikuid, kes sõgedaina ei
taha uskuda isegi meie rahva veriseid
ohvreid nõukogude vägivalla valitsuse
all. Aga see ei õigusta meie ustavust
võitluses idarindel, kus meie sõdurid
Narva all ja Peipsi piiril võitlevad sa
masuguse otsustavusega nagu võidel
dakse Atlandi vallil Euroopa vabaduse
ja tuleviku eest. Just möödunud aastal
toimunud idarinde strateegiline tagasi
tõmbumine on kõigile rahvaliikmeile
selgeks teinud, missuguste laastavate
.õudude vastu meie ja kõigi teiste rah
avaste idarinde võitlejad on kaitsmas
oma kodu ja iga rahva omapärast elu
laadi. »
Seda kõike tuletame meelde ja kor
dame tänasel võitluse tähtpäeval, mil
kelme aasta eest Saksa sõjavägi astus
võitlusse Meskva kelshevismi vastu ja

takistas seega võitluse algust bolshe
vistni ohu vastu kõigi Euroopa rahvaste
poolt. Sel , põhjusel tähistame seda päe
va ajaloolise suursündmusena ja mäles
tame sel päeval harduses kõiki aeid
meie ja teiste Euroopa rahvaste ohvreid,
mis on toodud võitluses bolshevismi
vastu. Ja ühineme kogu Euroopa tänu
likkusega Suur-Saksa maale ja ta Juhile
Adolf Hitlerile, kes julge sihikindlusega
alustas Moskva bolshevismi vastu võit
lust, mille kogu ühinenud Euroopa viib
võidukale lõpule. T.

TEISIPÄEV, 20. JUUNI 1944.
5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.15 Päeva

olümpiamängudel kas atleetidena, esindajai
na, kohtunikena, treenereina või teeninda
va personalina viibinud kokku 140 eestlast.
Kaasa arvamata sellesse arvusse on ajakir
janikud, keda olümpiamängudel on olnud
kümmekond, nii et olttmpiasõitjate koguarv
tõuseb ümmarguselt pooleteistsajale*

Kindlasti pakub kõigile huvi, kes on me
olümpiasõitjaiks. Seepärast avaldame nimis

tud.

Org kajab lõhkevatest granaatidest, mida üks saksa tankitõriekahur tulistab nõuko
gude tanki pihta. (PK.-sSjakirjas. Scehlegel Wb.)
Kas Eesti jalgpall 35-aastane?
Mitmesuguseid lähtekohti sünniaja kindlaksmääramiseks. Kust
saadi just esimene jalgpall Eestis? Ametlikult on sünni
aastaks 1909
Kümme aastat tagasi, seega 1934.a., 1908, või 1909? Võib veel juurde lisada,
pühitses Eesti Jalgpalli Liit päris ametlikult et ka 1909-le võib suhtuda kahtlevalt, sest
Eesti jalgpalli sünni 25 a. juubelit. Vasta „Meteor" ja Merkar" polnud registreeritud
vait sellele peaks tänavu olema 35 a. juubel. seltsid, vaid isehakanud palli meeskonnad.
Mingisuguseid jalgpallimeeskond! pidi
Nüüd aga tekib küsimus: kas me jalg
pall on just 35-aastane?
olema aga ka siis, kui „tehti vaikset al
Vastus sültub täiel määral lähtekohast, gust" ja kui eestlased „mängisid kaasa"
kuidas küsimusse suhtuda, s. t. sellest, mii Narvas.
list momenti lugeda aluseks jalgpallisünnile,
Eesti Jalgpalli Liit on varemate juubelite,
muidugi jalgpallis pordi sünnile. Nendeks puhul võtnud me jalgpallisünai aluseks 6
lähtekohtadeks võiksid olla alljärgnevad maid 1909. a., mil peeti A. Silberi poolt mai"
neli tsitaati, mis on välja soritud varemate uitud „esimene" jalgpallivõistlus.
Kuid kui otsida täpset alast Eesti jalg
jalgpallijuubelite puhul ilmunud kirjutusist
ja mis on kõige iseloomustavamad:
pallisünnile, võib lähtuda ka sellest, mil
A. Mindv e r e : Narvas olevat Peter eestlased said esimese jalgpalli, muidu
buri suvitajad jalgpalli mänginud juba gi mängimiseks. On omaette hävitav küsi
ammu varem kui see sai tuttavaks mujal mus, kust saadi esimene jalgpall.
Eestis. Isegi narvalased mänginud suvitajatega
Nii mõnegi rahva jalgpalliajaloos märgi
kaasa.
takse, et esimese jalgpalli olevat toonud
H. Paa 1: See oli nimelt 1907.a., kui me mõue Inglise laeva meeskond, kai kuskil
nodishimuliste poistena aia ja põõsaste maale minnes on vaheaega kasutanud jalg
vahel jälgisime» kuidas kohalik saksa noo pallimänguks. Ka Eestis saadi tõenäoliselt
üks esimesi palle ühelt laevalt Tallinna sa
rus Toompeal lõi jalgpalli.
B. Abrams: Teatavasti jalgpalliasjandasega damas. Samal ajal oa aga teada, et Tallin
Eestis tehti väikselt algust 1965.a.
nas on esimese palli toojaks ka me esimesi
A. Siiber: Tallinna seltskond tutvusspordipioneere Oskar Tammjärv, kes palli
jalgpallimänguga 1909. a., millal siin olid kaasa toonud Soomest. Tartusse olevat esi
väljakujunenud jalgpallimeeskonnad „Mete mese palli toonud vene rahvusest üliõpila
or" ja „Merkur", kes pidasid esimese võist sed ja Narva muidugi Peterburgi suvi

Esindajaina, kohtunikena jne. on olümia
mängudel käinud järgmised isikud: A. An
derkopp, W. Fiskar, koi. Junkur, J. Kauba,
A. Kolmpere, E. Kolmpere, N. Kursmano, E.
Köppo, R. Mast, P. Matsov, K. Metti, A. Mänd
vere, H. Niiler, A. Paluvere, prof. A. Piip,
A. Praks, J. Puhk, V. Purre, K. Pusta, E.
Päsmel, J. Reinvaldt, A. Roomere, H, Tarn
in et, A. Veimre ja J. Villemson.
Oiümpiaatleetideks on olnud: E. Altosaar,
A. Amon, K. Annamaa, A. Antson, H. Blau,
E. Elmas, G. Ernesaks, V. Ever, N. Feldman
G. Päh! man, S. Hallap, E. Hermann, E.Hiiop,
E. Holts, A. Illi, E. Joll, A. Jürgenson, V.
Kaariato, H. Kaarma, E. Kaljot, G. Kalkun,
A. Kask, 0. Kaplur, R. Kesküll, R. Keres,
J. Kikkas, K. Kippasto, M. Klein, A. Kolm
pere, A. Koolman, E. Korko, H. Kruusberg,
Artur Kukk, August Kukk, L. Kukk, A. Kus
nets, A. Kuuse, M. Kuusik, K. Kõiv, 0. Käpp,
V. Kärk, V. Laanekõrb, K. Lass, A. Lass. R*
Liivar, R. Loo, J. Lossmann, A. Luhaäär, O.
Luiga, K. Lukk, G. Masser, A. Maasik, E.
Mahl, A. Märgiste, J. Martin, J. Meirner,
Helen Michelson, A. Mitt, M. Müller, P. Mürk,
V. Mägi, A. Neo, A. Neuland, B. Nooni, V.
Noormägi, K. Oole, H. Paal, V. Palm, K. Pa
lusalu, Karin Peekert Porsman. A. Pihlak,
A. Pikker, 0. Pohla, A. Praks, Ch. Puurmeis
ter, E. Puusepp, E. Pütsep, K. Raag, A. Reich
man, E. Roiman, B. Rein, B. Roolaid, E. Roo
laid, E. Rähn, V. Rõke, L. Saar, R. Lau iman
E. Seepere, E. Sikk, 0. Siiber, R. Steinberg,
N. Stepulov, G. Sule, A. Schmidt, E. Tarn
man, H. Tammer, H. Tammik, E. Tipner, R.
Toomsalu, A. Toots, R. Üba, E. Uuema, E.
Vanaaseme, N. Veckschin, H. Veskila A. Vii
ding, K. Vilkman, J. Villemson, G. Vinogra
dov, W. Viren, H. Vogt, H. Väli, V. Väli,
E. Aärmaa ja 0. Üpraus.
Neist viibib kodumaal ainult 50—60 ini
mest, kuna teised oa kas surnud, küüdita
tud või välja rännanud.
Autojuht 5 aastaks sunnitööle
Tallinna eri kohas mõistis Tallinna auto
juhi Leonhard R. 5 aastaks sunnitööle selle
eest, et ta oli nõudnud ühelt õhnterrori tõt
tu evakueeruvalt tallinlaselt ühe autosõidu
eest ettenähtud tariifi asemel kahekümne
kordse hinna. Ühtlasi otsustas kohus temalt
konfiskeerida veoauto.
Kaebealusele lubas Tallinna Transpordiamet

tema palvele vastu tulles teha ühe erasõidu
tema isiklikes huvides Vaidasse, kuid seda
ainult tingimusega, et ta võtaks kaasa ka
luse.
tajad.
ühe evakueeritava kraami Tallinnast KoseEestlasele esimese palli toojaid võib olla Ristile. Autojuht oli sellega nõus ja ta sai
Esimesel juhul mängisid Eesti pinnal
jallgpalli päris võõrad, kuid nendega palju, kuid tõeliselt esimese palli vastavaks veoks bensiini linna Transport»
lõid kaasa meie inimesed. Teisel juhul tooja selgub alles siis, kui uurimused selgi ametist.
mängisid kohalikud elanikud, kuigi mitte just tavad, millal täpselt keegi palli on toonud.
Vaatamata sellele, et kaebealune tegi
Nii ei saanud me ka sel teel asjale lähe sõidu
eestlased. Kahel ülejäänud juhul tegelesid
oma isiklikes huvides, nõudis ta eva
male,
ja
ega
vahest
saagi.
Jääme
endise
jalgpalliga puht eestlased, kuid ühel puhnl
kueerujalt
tema asjade kaasavõtmise eest
juurde,
et
sünniaastaks
praegugi
linnades
ja
„tehti vaikselt algust", teisel puhul juba
1000
rmk.,
Tariifihind Tallinna ja Kose Risti
võisteldi.
maal väga populaarsele pallimängule oli vahelise maa
eest aga on vaid 50 rmk.
Missugust tähtpäeva soovitakse neist 1909. a. ja peame tänavu 35 a. juubelit.
Kuna evakueeruja ei olnud nõus seda hinda
neljast juhust: kas „ammu varem", 1907,
maksma, keeldus autojuht tema asju kaasa
võtmast Sftida Vaidasse ta aga tegi ja võttis
sinnasõidul peale kellegi talle tuttava nais
Partisaaii-liikumine Nõukogude
isiku asju.
tagalas
Viljandi võitis Paidet maies
Pühapäeval toimus Viljandis Paide-Vii
Missugune on üldine olukord Nõukogudeaiirmee osadega, kuid viimastel on õnnestunud jandi linnavõistlus males viiel laual. Kõrgen
Liidu tagalas see küsimus on omandanud hävitada ainult tähtsusetut osa neist partisaan datud koosseisus esineval Paide meeskonnal
erilise tähtsuse praegu, mil käimasolev sõda salkadest. Seejuures sabotaaži-aktid, mis aita tuli leppida suure kaotusega 4:1. Üksiktule
on jõudmas otsustavasse ajajärku. Et seal vad laostada Nõukogude tegevust, jätkuvad mused olid järgmised:
valitseb terav nälg koos metsiku NKVD ter pidevalt.
VILJANDI PAIDE
Suurem partisaan-salk tegutseb Moskva
roriga, seda oleme võinud nii sageli kuulda
nende isikute jutustustest, kelledel on õnnes oblastis, Seokkska rajoonis, kusjuures nende
Hüva 1 Kuningas 0
tunud suurimate raskustega pääseda läbi rinde keskuseks on laiad laaned Kamenka küla
Pr. Rootare 1 Kärp 0
Päärmann 1 Henna 0
saksa ja temaga liitunud vägede poolele. Eriti lähikonnas. Kohalik elanikkond hoiab kõigi
ränk terror valitseb aga neis piirkondades, ti partisaanide poole ning toetab neid iga
Lutt 0 Hange 1
missugused alles viimastel aegadel on langenud Nõukogude Liidu valdusse.

Johanson 1 Juhandi 0

külgselt. Nende partisaanide põhimõtteks on

kujunenud „Štalini kommunismi vastu

Lähemal ajal on oodata Paides tasuvõist

kui mitte oletada, et sellel maal on kultuuri tegevus bolševistliku korra vastu ning sel
line areng teinud täispöörde tagasi, kui isegi lest võtab osa suurem partisaani-salk, mis
mitte rohkem. Kuna oleme aga ise kõike sugust juhib insener Kandomov. Sellel ni
oma silmaga näinud ja kõiki võimalikke mel ou ümbruskonnas suur populaarsus ning
NKVD metsikusi kaasa elanud, siis võime rahva seas valitseb tema vastu määratu
juba kujutleda, et Nõukogude Liidus ei võigi poolehoid. Gt varjata oma tõelist tegevust,
see teisiti olla.
selleks oli Kandomov enne sõja puhkemist
Kuid viimasel ajal on hakanud läbi rinde im kommunistlise partei liige ning oli sellena
buma teateid ka sellest, et seal on ikka laie kohapealse puuvillalao juhatajaks. Otse sõja
malt maad võtmas bolševismi-vastane tegevus. puhkemise eel muudeti selles laos suurem
Ning vaatamata Nõukogude propaganda mee hulk puuvilla tarvitamiskõlbmatuks ning
leheitlikele pasundamistele .tagala võimsu Kandomov ise põgenes mägedesse, kus asus
sest", ometi esineb olukord kõige objektiivse otsemaid organiseerima koos teiste bolše
ma isiku tähelpanekute järgi üsna tumedates, vistliku korra vastastega partisaan- salka.
kui mitte ütelda mustades värvides.
Peagi kasvas Kandemovi salk kahe tuhande
Neil, päevil sai Tallinnas ilmuva ajalehe mehe peale ning valmistas Nõukogude kor
.Severnoje Slovo" toimetus terve rea iseloo rale oma tegevusega rohkel määral tuska.
mustavaid andmeid Nõukogude Liidu tagalas Tema partisaanid teostavad halastamatut
valitsevast bolševismi-vastasest tegevusest, võitlust juutide, kommunistide, NKVD ük
millede hulgast võtame lühida läbilõike saami suste ja igat liiki nõukogude tegelastega.
seks mõningaid näiteid.
Suuremad NKVD üksused on juba pikemat

olid tulemused jgrgmised: 1. Hüva 8 p., 2.
Johanson 7,5 p., 3. Kuningas 6,5 p., 4. Reo
na 6 p. , 5.—6. Kärp ja pr. Rootare a 5,5 p..
7. Viss 4.5 p„ 8.—9. Lutt ja Hange a 3 p.,
10. Päärmann 2,5 ja 11. Juhandi 2 punktiga.

Säärane inimeste kohtlemine võiks paista kul kas või saatanaga liitudes".
lust.
tuurilisele inimesele uskumatuna ning ei taha
Ašbadi oblastis (Turkmeenia Nõukogude
Peale linnavõistluse peetud välkturniiril
kuidagi mahtuda käesoleva sajandi raamesse, osariigi keskuses) on arenenud lausa sõjaline olid samuti edukad viljandlased. Välkmales

AMETLIKUD TEATED
TEADAANNE
Eesti, Läti ja Leedu kindralkomissari
piirkonnas eraomanduse uuesti jalulesead

mise määrase teise teostamismääruse 20.04

1948 a. (Amtsblatt nr. 21 1943 a.) koha
selt tuleb kõigil natsionaliseerimata majade
omanikel, kes taotlevad kinnistusraamatusse

(hüpoteegiraamatusse) -omandiõiguse sisse
kandmist, esitada tõend, et kinnisvara koh
ta on olemas teostamismääruse § 1, II lõi
kes ettenähtud eeldused. Tõendeid Paide
linnas asuvate natsionaliseerimata majade
kohta annab Eesti p. v. Kinnisvaraseltsi

Tambovi oblasti metsades,Tambovi ja Sara aega olnud tegevuses Kandemovi üksuse hä
tovi linnade piirkonnas, on asunud tegevusse vitamisega, kuid pole sellega suutnud ikka Paide linna majadevalitsus. Tõendi saamiseks

arvukad partisaan-salgad. Tunduvas osas veel toime tulla või isegi pidurdada selle
Päevauudised saksa keeles. 7.15 Hommiku koosnevad need sõjaväest põgenenud puna tegevust eelpoolmainitud oblastis.
Siin on toodud kolm juhuslikku näidet,
muusika (ülek.) Kell 7.30 Heliplaate 8.30 väelastest, kes võtnud põgenemisel kaasa kogu
Põllumeestele: Põllamajanduslikke päevakü oma relvastuse. Toitu hangivad need salgad kuid neistki nähtub, et niihästi Nõukogude
simusi. (Nõuaudeosakonua abijtihataja Rein ümbruskonna kolhoosidest, kusjuures kolhoosi Liidu keskosas kui ka ääremaadel ou tekki
Klaus.) 8.45 Päevauudised. 9.00 Päeauudised talupoegade vastu ei tarvitata mingit vägivalda. nud salgad, missugused peavad avalikku
saksa keeles. 9.10 Landesdienst Ostland. 9.25 Pidevalt on nende salkadega võitluses NKVD võitlust bolševismi vastu. Nende tähtsust ei
Saatepauß. 11.30 Reichsprogramm. 12.15 Päe üksused koos selleks eriti moodustatud puna- saa kuidagi alahinnata, kuna need alatasa
vauudised. 12.30 Päevauudised saksa keeles.
kasvavad ja saavad kahtlematult ka edas
12.45 Lõunamuusika (Ülek. Riiast) 14.00 Päe kumuusika (ülek.) Kell 7.30 Heliplaate 8.45 pidi kasvama.
vauudised saksa keeles. 14.10 Landesdienst Päevauudised. 9.00 Päevauudised saksa kee
Kuid Nõukogude Liidus võime tähele
Ostland. 14.15 Reichsprogramm. 15.00 Reichs les. 9.10 Laudesdieust Ostlaud. 9.25 Laate panna ka teist liiki bolševismi-vastaßt tege
11.30 Reichsprogramm. 12.15 Päevau vust - see pn varjatud sabotaaž tööstuses.
programm. 16.00 Muusika pärastlõunaks paus.
(Ringhäälingu suur orkester Paol Karpi ju udised 12.30 Päevauudised saksa keeles. 12.45 Ka sellelt alalt võime tuua juhuslikke näiteid.
Ühes tähtsamas sõjalises käitises Toms
hatusel.) 16.45 Päevauudised. 17.00 Päevauu Lõuuakontsert (ülek.) 14.00 Päevauudised
dised saksa keeles. 17.10. Eesti muusika. saksa keeles. 14.10 Landesdienst Ostlaud kis, rikuti mõne aja eest ära kõrgepinge
Kst.: Meeskoor „Eesti Laulumehed" ja Ring 14.15 Reichsprogramm. 15.00 Reichsprogramm liin mille tulemusena käitis pidi pikemat
häälingu suur orkester Paul Karpi juhatu 16.00 Muusika pärastlõunaks (Ringhäälingu aega seisma. Novosibirskis ühes sõjalises
orkester, juh. Paul Karp.) Vaheajal kell käitises purustati hiljuti gaasigeneraatori
sel. 18.00 „Poesellist peremeheks", Karl Ris suur
tikivi raamatust „Õige mehe koda". 18.20 16.45 Päevauudised. 17.00 Päevauudised sak jaam. Asumisele saadetud laagri ma
Lõbus vahemäng (hpl). 18.30 Aja kaja. 19.00 sa keeles. 18.00 Eesti ja olümpiamängud. sinaehituse töökodades Birobidžanis esi
Saatekava veste. 19.15 Reichsprogramm. 20.00 Aadu Adari loeng. 18.1'JS Väike vahemuusi neb järjekindlalt masinate rikkumisi. Sää
Päevauudised saksa keeles. 20.15 Saksa sõ ka (hpl.) 18.30 Aja kaja ja saatekava ülevaa raseid näiteid võiks tuua veel loendama
duri tund (Rinne ja kodumaa). 21.00 Päeva de. 19.15 Tallinna Ringhäälingu 250. Kirev tult.
uudised. 21.15 Ajaviide õhtul (hp1.)2200 Päe õhtu. (Ülek. Gloria-Palace'ist) Saksa sõduri
Säärane ou siis Nõukogude Liidu „tagala
tund. Ringhäälingu tantsukapell, juh. Leo võimsus". Selle väärnähetes! ilmub aeg-ajalt
vauudised saksa keeles. 22.15 Saatelõpp.
Tants, solistid ja kõnelejad. Vaheajal kell teateid ka Nõukogude ajakirjanduses,
KOLMAPÄEV, 21. JUUNI 1944
20.00 Päevauudised saksa keeles. 21.00 Päe tuues ühteaegu ähvardusi karmidest karis
5.66 Saade saksa sõjaväele. 6.15 Päeva vauudised. 21.15 „Nagu see Teile meeldib" tustest võitluses fašistlike gruppidega tagala

natsionaliseerimata kinnisvarade omanikud
või nende õigusjärglased pöördugu Eesti
p. v. Kinnisvaraseltsi Paide linna majadeva
litsuse, asukoht Paides, Turg 17. või notar
Edgar Laane, asukoht Paides, Veski tn. 10

Päevauudised saksa keeles. 7a5 Memmi-

vastu pidevalt; transport toimub igal nädalal.

uudised. 6.30 Hommikukontsert (Ülek.) 7.00

uudised. 6.30 Hommikukontsert (ülek.) 7.00 (hpl.) 22.00 Päevauudised saksa keeles. 22.15 piirkonnas.
Saatelõpp.

poole.

Eesti p. v. Kinnisvaraseltsi

Paide linna majadevalitseja.

Kiriklikke teateid
Ambla kirik: Jaanipäeval, 24. juunil,
kell 11 homm. surnuaia püha Sipelga surnu
aial. Laululehed. Vihmase Ilma puhul juma
lateenistus kirikus ja sunuaia-püha järgmi-.
sel päeval, s. o. 25. juunil kell 11 homm
õp. R. Peiker
Postmarkideäri J. Vinnal Viljandis. Markide
ost—müük—vahetus. Valiksaadetised. Hinna
kiri tasuta.
Eesti naisi ja tütarlapsi vajatakse tööjõudu

dena Danzigi lähedusse, Läänemere kümblus

sesooni kestel. Tööle võetakse: PERENAISE
ETTEKANDJAID, PUHVETIPREILISID, TOA
ja KÖÖGITEENIJAID. Kutse- ja keeleoskus
on soovitavad, kuid mitte nõutavad. Tööle
võtmine toimub Tööameti kaudu, Tallinnas,
Roosikrantsi tn. 23, tuba 25, kindralkomis
sariaadi osakond 111 Ase. Teateid võetakse

