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Cherbourgi linnas ja sadama piirkon

nas möllab kibe mqjadevõitlus
Vaenlase ülekaalu vastu seisab uljas ja sõiurivaim. Ka idarinde kesk
osas möllab tõrjel ahing alanemata
Führeri peakorterist, 26. Juunil. Sõjajõu*
dnde Ülemjuhatus teatab:
Che/bourgl vahva garnison kindralleit
nant von Sehllebeni Juhtimisel koos tuge
vate sõjalaevastiku ja õhujõudude osadega
seisab eilsest alates Ilona sisemuses ja sa
damapilrkonnas kibedais majadevõltiusis.
Vaenlase kahele nõudmisele, võitlus lõpe*
tada Ja kindlus flleanda, ei vastatud. Sadam
Ja kõik sõjalised seadmed lasti õhku. Kind
luse komandandi komandopunkti ja arse
nali ees varisesid vaenlase rünnakud kaits
jate tules kokka. Laevast)kukahurväe ülem
leitnant Gelbhaarl juhtimisel seisev pata
<rel „Hamburg", asudes ise raske kahurtule
all, uputas eile Cherbourgi ruumis 2 vaen
lase ristlejat. Peale selle vigastati eile veel
-4 ristlejat laevastikopatareide poolt raskes
ti. Kiirpaadid uputasid viimasel õöl põhja
pool Cotentinl poolsaart ühe vaenlase hä
vitaja.
Normandia dessandi pea lõunarindel va
risesid vaenlase rünnakud Orne'ist ida
pool meie positsioonide ees kokku. Oks
kohalik sissemurd likvideeriti taas vastu
-rünnakuga. Orne'i suudmest ida pool vi
gastati suurtükitule otsetabamusega ühte
euurt-vaenlase transportiaeva.
Tilly ruumis õnnestus kogu päeya tuge
vate J alg väe- ja soomuBjõudndega ründaval

vaenlasel kõrgemate veriste kaotuste juu
res okupeerida linua varemeid. Võitluses
kolme parima Inglise diviisiga oli eriti väl
japaistev soomos-õppediviis kindralleit
nant Bayerleini juhtimisel.
Carentanist edela pool ründas vaenlane
pärast tugevat suurtükitule ettevalmistust
korduvalt asjatult.
Ööl vastu 25. janult vigastati lõplikel
andmeil pommitabamustega raskesti 4 suurt

vaenlase sõjalaeva ja ühte veolaeva. Oks
pikemat aega Inglismaa vasta võitluses sei
sev lennukorpus kindral major Peltzl jahti
misel oli seejuures eriti silmapaistev.
Päeval Jazõõsl Jätkati häiretuld LõunaInglisdtaale.

%&Võitlusala Ornti suudmes. Saksa rünnaküksus asub rännakule. (Pk.-Siedel. Wb.)
võitlused, kuna ida pool Polotskit ja Pihk
vast kagu pool tankidest ja lahingleanuki
test toetatud nõukogude rünnakud nurjusid.

Neis võitlusis oli väljapaistvalt tubli saksi
24. jalgväediviis kindral leitnant Versocki
Juhtimisel. Lahinglendurid toetasid maaväe
tõtfevöltlust, hävitasid arvukalt tanke
ning suure hulga sõidukeid Ja tekitasid
vaenlasele raskeid veriseid kaotusi. Jahi
lennukite ja õhutõrjekahurite poolt tulis
tati alla 37 vaenlase lennukit
Öösi rüüdas üks tugev raskete võitlus
lennukite üksus Smolenski raudteejaama.
Tehti kindlaks arvukaid suurtulikahjusid ja
hävitati suurel hulgal järelveomaterjali.
BalkaHil on klhdral-kolonel Löhri
ülemjuhatusel seisvad ühe mägikorpu
se üksused 3 - nädalases raskes võitlu
ses Lõuna-Albaania mägedes purustanud
kommunistlike jõuknde üksusi. Vaenlane
kaotas peale 3000 surnu arvukalt vange,
palja igaliiki relvi ning suuri laskemoona
ja varustusladusld.
Nõrgem vaenlase pommitajateükßus
ründas viimasel Ö3l Budapesti linnapiir
konda. 7 lennukit tulistati alla.
Briti lennukid heitsid viimasel õöl pom
me JUini-Westfaali ruumi.

Soömlased raskeis
tõrjevõitlusis
Rünnakud Karjala maakitsusel
tõrjuti
Helsingist, 24. 6 (DNB). Soome 24.

junni aOjateates üteldakse muuseas:

Karjala maakitsusel lõid meie väed äge
dais võitlusis tagasi vaenlase rasked rünna
kud, milliseid ta teostas kuu! rügemendi
tugevuses peale Ohu pommi tärnist ja tuge
vat kahurväe ettevalmistust Viiburi ja
Vuoksa vahel. Vaenlane kandis saari kao
tusi ja purustati või likvideeriti sageli juba
lähtepositsioonidel. Äyräpää juures löödi
samuti tagasi vaenlase kestvad rünnakud.
Vaokse joonel ei olnud erilist võitluste

Seltskondlikul tegevusel organisat
sioonide näol on meie rahva elus ala
ti olnud tähtis koht. Võib koguni öel
da, et selle kaudu eestlased saavuta
sid ki eelmise maailmasõja alguks oma
poliitilise küpsuse.
Kui enamlased 1940. a. suvel oku
peerisid meie kodumaa, siis oli nende
üheks esimeseks tööks poliitilise juht
konna mõrvamise kõrval meie selts
kondliku tegevuse halvamine. Kõikide
eesti poliitiliste, majanduslike ja kul
tuuriliste organisatsioonide likvideeri
misega taheti läbi lõigata olulist osa
meie rahva elujuurtest.
Oli seepärast kõigiti põhjendatud see
rahuldustunne, millega meie avalikkus
vastu võttis hiljutise teate 1500 ema
riikluse-aegse organisatsiooni tegevuse
jätkamisest. Pärast ajutist varjusurma
võib seltskondlik isetegevus jälle võtta
oma õlgadele selle tunduva osa eesti
rahva eluvõitluse mida ta
suurima eduga on täitnud juba paari
inimpõlve jooksul.
Meie mõistame, et praegune eriline
sõjaline ja poliitiline olukord ei luba
seltskondlikku isetegevust arendada
omariikluaeaegses ulatuses ja liigituses.
Nagu muudelgi aladel, peab nähtavasti
ka siin paljugi jääma edaspidiseks. Sel
lest hoolimata tähendab 1500 organi
satsiooni uuestisünd, kusjuures tegut
semisloa on saanud ka suurem osa ise
seisvusaegsetest liitudest, võimsat
sammu edasi punase aasta ühiskondli
kust halvatusest. Meie endi varasemad
kogemused tõendavad, et ka piiratud
võimaluste juures saab seltskondliku

R—ma.

Kolomea traagika
Selle piirkonna 300,000 elanikust on küüditatud üle 100.000 Siberisse

Ytr y j, 24.6. (DNB). Ülejooksikute, van
gilangenute ja põgenenud tsiviilelanike ju
tustusist, kes olnud Kolomea piirkonnas, sel
gub, et bolshevikud on alustanud selles ra
joonis suurt küüditamiste liinet. Kolomea
linnast ja ümbruse piirkonnißt liikusid vii
mastel nädalatel peaaegu lõpmatud õnnetu
te kolonnid ida poole. Need koosnesid küm
gevnst.
Annuse maakitsusel kestab vaenlase sar netest tuhandetest meestest, naistest ja las
põlema.
ve Lotinenpetto juures. Syvärinniskas õnnes test, kes olid määratud küüditamisele ja
Idarinde kesklõigus kestab tõrjelahing
tus vaenlasel Sviri selle põhjakaldale ületa sunnitööle Siberi tööstuspiirkonni». Jutus
vähenemata ägedusega. Nõukogud ISõdl
da. Meie väed osatavad seal vaenlasele, kes tustest selgnb, et Kolomea piirkonnast, kus
enamikus lõikudes tagasi. Bobruiskist lõo
on
võitnud pisut pinda, vihast vastupanu. üldse 300.000 elanikku, ou küüditatud seni
na ja ida pool suutis vaenlane siiski saavu
Maaselkä
maakitsusei alustas vaenlane vähemalt 100.000, seega üks kolmandik.
tada üksikuid sissemurde. Ka ruumis Mogi
eile
õhtul
rasket
rünnakut Karhumäe lin
tevlst ida pool võitis vaenlase rünnak pä
nale. Pärast, raskeid võitlusi õnnestus vaen*
rast veriseid võitlusi lääne suunas pinda.
Viiburi juures jätkub enam
lasel raskete kaotustega murda sisse ühte
W Vääna ääres on samuti käimas kibedad
meie toetuspunkti.
laste surve
Roomas nälg
Põhja- Itaaliast, 24. 6. (DNB) Pärast Maanselkä maakitsuses asusid
Invasioonivägede rasked kaotused
Rooma okupeerimist sealt põgenenud itaalia
Soome väed uutele positsioo
sõdurid
ja
naised
kinnitavad
üksmeelselt,
et
nidele
Uputati jälle mitu vaenlase sSja-, transport- ja veolaeva
linnas valitseb suur näljahäda- Anglo-amee
Helsingi,
23.
6.
Soome sõjajõu
võimud on seni vaevalt midagi teinud dnde ülemjuhatuse (DNB)
Pftfareri peakorterist, 25. jaanil. Sõjajõu heldavaid võitlusi veriselt kokku. 252 vaen rika
teade 23. juunist ütleb
elanikkonna
häda
leevendamiseks.
Hinnad
on
lase tanki hävitati. Jahiiennukid ja õhutõrje
mnnseas:
dude ülem juhatus teatab:
peadpööritavasse kõrgusse. Mitmelt
Sherbourgi kindluse võitlußrnumis kan kahurvägi hävitasid 42 nõukogude lennukit. tõusnud
Karjala maakitsuses suundus vaenlase
poolt
kinnitatakse
üksmeelselt
kommunistide
dis vaenlane eile eriti raskeid kaotusi oma Polotski ja Pihkva vahel teostasid bolshe* elavast kihutustööst.
rünnakute surve edasi piirkonnale kirde pool
rünnakutel meie vastupanurühmade vastu, vikud hulgaliselt tulemusteta rünnakuid,
Viiburit, kus elle toimusid ägedaimad lahin
Uskumatu järeleandlus
gud. Tugeva suurtükitule ja tugevate õhujõu
kes võitlevad eeskujuliku vaprusega. Alles hävitati veel 27 tanki.
pärast seda, kui õhtutundidel Sherbourgist
Madrid. 22. 6. (DNB) Washingtoni leht dude toetusel õnnestus vaenlasel kaks väik
Põhja ameerika pommilennnkite üksus
edela ja kagu pool Iftksid pärast vihaseid rüüdas uuesti Rumeenia territooriumi. Saksa, .Times Herald" protesteerib avalikult Roosevel semat sissemurdu, mis igatahes on piiratud
võitlusi kaduma meie toetuspunktid, suutis rumeenia ja bulgaaria õhuväed hävitasid 23 ti .peagu uskumatu järeleandlikkuse* vastu
vaenlase lennukit, nende seas 20 neljamootori Btalini suhtes ja seletab, et olevat küll aru
vaenlane jõuda linna servale.
„Peame pingutama äärmise
saadav, kui Ühendriigid toetavad Nõukogude
Tilly ruumis alustas vaenlane tugevate list lennukit.
piirini"
Põhja ameerika pommilennukid teostasid Liitu, kuid neil kontsessioonidel, mis Moskva
jõududega rünnakut. Võitlused on seal täies
koos. Meie rannapatareid . lõid maapinnal eile keskpäeval terrorirünnakn Bremenile. le vahetpidamata antakse kõigi! aladel, ei Marssal Mannerheimi päevakäsk
tõhusalt võitlustesse sekka. Peale selle saa Elamukvartaalides oli purustusi ja elanike olevat enam midagi tegemist Ameerika rahva Helsingi, 23. 6. (DNB) Soome sõjajõu
vutasid nad mitu tabamust vaenlase ristis seas kaotusi. Õhukaitsejõudude poolt hävi huvidega. Seda kõike tegevat Roosevelt ainult dude ülemjuhataja feldmarssal Mannerheim
jaile ja hävitajaile. Seine lahe idaosas tulis tati saksa territooriumil ja okupeeritud lää selleks, et kommunistid Ameerikas toetaksid andis Soome meresõjakooli kursuste äsja
tasid maaväe rannapatareid põlema ühe ne-piirkondade kohal 59 vaenlase lennukit. oma häältega tema tagasivalimist.
seile lõpetanuile päevakäsu, milles ta fltieb
muuseas:
5000-brt. transportiaeva. Mitut vaenlase sõ
jalaeva sunniti tagasi pöörduma. Miinile
„Meie pikaajaline kaitsesõda on jällegi
sõites läks samas merepiirkonnaa põhja
arenenud raskeks võitluseks. Meie sõjajõu
Kibedad
võitlused
Cherbourgi
ees
vaenlase hävitaja ja teine suurem transport
dude vaprus ja võitlusvaim pannakse flba
laev süttis põlema. Mereväe kaugelaskepa
raskemale proovile. On vajalik pingutada
Idarinde
kesklõigus
möllab
paisuva
ägedusega
tõrjelahing
tareid hävitasid Doveri ees ühe vaenlase
meie armee jõudusid äärmise piirini. Ran
kaubalaeva 7000 brt. suuruses. Raske häiriv
on muutunud tähtsaks osaks meie
Führeri peakorterist, 24. junnil. Sõjajõu misel suutis vaenlane seal meie positsiooni nakaitse
võitlusrindet.
tuli kestab edasi Londoni ja tema välispiir dudeljülemjuhatus
teatab:
desse sisse murda. Otsekohe rakendatud
kondade kohal.
Laevastiku ja rannapatarelde osa suu
Vaenlase kohalikud rünnakud Normandia vasturünnakuga snleti rinne uuesti. Ülejää
Kesk-Itaalias ründas vaenlane eile meie
remate veekogude kaitsel oo tuntud ja
nud
rindel
löödi
arvukad
vaenlase
luure
sillapeal
nurjusid.
Võeti
vange.
rinde iäänesektoris mitmes kohas uute jõu
tunnustatud. Silmapaistvad saavutused vä
Cherbourgi kindluse maarindel tekkis eile rünnakud veriselt tagasi.
heste vahendite abil on tõendanud meie
dudega. Pärast raskeid võitlusi, mis kestsid mitmes
Viimaste
päevade
rasketes
tõrje
võitlustes
kibedaid lähivõitlusi, millised
kuni õhtuni, suutis vaenlane ranniku lõigus jätkusidkohas
võitlusvaimu ja vastutustunnet.
veel öösi. Pärastlõuatandidel on olnud eriti tublid soomusvägede kindral laevastiku
mõni kilomeeter edasi trügida. Teistes koh õnnestuskavaenlasel
Andke eeskuju vapruses, vastupidavuses
Herri
juhtimisel
seisvad
maaväe
ja
õhujõu
vallatada
mõningaid
ning isamaa armastuses."
tades purustati kõik rünnakud.
üksused, eriti kolonel Kühli poolt juhi
Idas seisavad meie diviisid kogu rinde meie toetuspunkte ja kindlusele lähemale dude
tav 145. grenaderiderügement.
tungida.
Vaenlase
selja
taga
võitlevad
veel
Ka idas võib tulla uusi
kesklõigns raskes tõrjevõitluses bolshevike
Genua lahes uputasid sõjalaevastiku
vastupanupesad vihaselt ja otsus
tugevate jalaväe-, soomus- ja õhujõududega arvukad
julgestussõidukid
ühe
ründava
briti
torpeedo
Teistes lõikudes purustati vaenlase
võitlusvahendeid
teostatud rünnakute vastu. Vaenlasel õnnes tavalt.
koondatud tules.'
kiirpaadi ja vigastasid 3-e raskesti.
tus ainult Mogilevist ida pool, Smolenski rüunakteravikud
Berliin, 23. 6. (DNB) Idasõjakäigu kol
Idarinde lõunaosas nurjusid kõik bolshe
Ida pool Orne'i suuet hajutasid meie
juureß ja eriti Vitebski raamis saavutada rannapatareid
hoolimata raske laevastiku» vike rünnakud. Uued lähtepositsioonid purus mandal aastapäeval alanud Nõukogude rün
mõningat edu. Võitluste teistes kohtades suurtükiväe tugevast
nakud suundusid ennekõike rinde kesklõi
tulest ühe vaenlase tati.
varises vaenlase rünnak pärast karme va- dessantüksuse ja tulistasid
Keskmises rindelõigus paisus Nõu gule. Teißi pealetunge teostati põhjas ja
mitu transport
ja veolaeva põlema.
kogude suurrünnak oma jõus ja laienes teis lõunalõigu põhjaosas. On märkimisväärne,
Vaenlasel pole vastuabinõu
Merekaitsejõud uputasid invasioon!rinde tele lõikudele. Kuna Pripeti ja Tshaußsõ et välja arvatud mõned piiratud ulatusega
Vigo, 24. 6. (DNB) Londonist saabunud ees ühe tulvil laaditud 3000- brt. dessant vahel kõik rünnakud jäid tagajärjetuks, õn lõigud, rakendas vaenlane oma jalaväe toe
nestus tugevail vaenlase jaigväe-ja soomus tuseks tegevusse küll hulga patareisid ja
teated kinnitavad, et inglased, vastupidi laeva ja ühe hävitaja.
Jersey saare juures uputasid ühe järel jõududel Mogilevist ida pool mõlemal pool lahingulennukeid, ent seni üksnes vähe
kõigile väidetele avalikkuse ees, ei ole seni
veel leidnud vastuabinõu uuele Saksa lõh' veokonvoi julgestussõidakid ühest ründa Smolenski autoteed ja mõlemal pool Vitebs tanke.
Kuid meie väed on alates mai keskpai
kekehale. Kõneldakse, et sõjalised, asutused vast briti kiirpaatide üksusest 2 paati ja kit meie eesmistesae positsioonidesse sisse
olevat arvanud, et uus mürsk stardib raadie vigastasid kolmandat nii raskesti, et tuleb murde. Tõrjelahing jätkub siin kasvava äge gast kestnud võitluste vaheaega hästi ära
abil, kuid tarvituselevõetud instrumendid arvestada selle hukkumist. Kõiki ülejäänud dusega. Bolshevikud kaotasid eile idarinde kasutanud. Nad on välja puhanud ja rikka
likult varustatud kõigi relvadega, nii et nad
ei olevat uuele relvale mõju avaldanud. vaenlase paati vigastati. Üks oma miinitraa kesklõigus 73 tanki ja 53 lennukit.
Kagu pool Ostrovit, Pihkva ruumis ja võivad kindlalt vastu astuda uutele rün
Briti admiraliteedi esimese lordi Alexanderi ler ja üks väike transportsõiduk läksid
Narvast loode poole nurjusid nõukogude nakutele.
ütlusest võib järeldada, et Londoni juhtivad kaduma.
arvukad rünnakud.
Enamlaste suveofensiivis on oodata suur
Õhujõud
saavutasid
öösi
tabamusi
mit
ringkonnad tunnevad end väga ebamuga mele kaubalaevale.
Tüttäri laevastikupatarei uputas Soome tükiväe massilist rakendamist.
valt selle uue Saksa relva rakendamise tõt
On eriti huvitav jälgida, milliste vahen
Dsssaudipea ja okupeeritud läänealade lahes kolm nõukogude traalrit.
* ta. „Pärast peagu viit aastat oleme olukor
Ühe põhja-araeerika pommitajateüksuse ditega Saksa väejnhatus astub vastu oma
ras, mis väga erineb olukorrast maikuus kohal tulistati alla 40 vaenlase lennukit.
Päeval ja öösi jätkati jõulise ulatusega rünnakul Serbia ja Rumeenia aladele tabati idavastase jõulagedale taktikale. Ei ole vist
1040. Meie katsumusaeg seisab alles ees,
Ginrgiu ja Ploesti linna elamuterajoone> eksitus ütelda, et teatavad uuelaadsed rel
kuigi meil juba praega tuleb üleelada kat häiretuld Londonile.
Itaalias võideldi ruumis Grossetost põhja Saksa, rumeenia ja bulgaaria õhukaitsejõud vad ei ole mõeldud ainult läänesõjavölja
sumust uusima ja surmatoova rünnaku läbi,'
jaoks.
seletas Alexander oma kõnes. , pool ka eile raskesti. Oma jõudude koonda- hävitasid 18 vaenlase lennukit.
Itaalias asus võitluste raskuspunkt ka
eile lõigus rannikust kuni Trasimeni järve
ni. Vaenlane suutis siin pärast kibedaid
võitlusi meie vihast vastu pann osutavate
vägedega ainult väheseid kilomeetreid põh
ja suunas võtta pinda. Merelahingus Genua
lahes ööl vastu 24. juunit uputati lõplikel
andmeil 4 vaenlase kiirpaatl, kana viies

tegevusega suuri asju korda saata. Saab
rahvast üheqdada, õhutada ja juhtida,
saab kõvendada julgust oleviku elu
võitluseks ja usku tulevikku.
Meie kohuseks on seetõttu kasutada
kõiki neid võimalusi organiseerimiseks,
kokkutulemiseks ja mõtetevahetuseks
nii suurel määral kui see iganes läbi
viidav. Ei tule unustada, et organisat
sioonis peitub jõud. Ja seda vajame
meie eriti suurel määral, sest väikese
rahvana peame igaüks oma meelsuses
ja vastupanujõus olema terastugevad
nii aja meelitustele kui ka ähvardustele.
Lõppeks tähendab organiseeritud elu
ka valmisolekut. Organisatsioo
nilises kokkupuutes on meil võimalik
vastastikku vahetada informatsiooni
ja kuulda teiste arvamusi ja tähelepa
nekuid. See kõik omakorda loob eel
dused asjade arengu ette nägemi
seks, millel praegusel keerulisel ja
võimalusterohkel ajal on tihti määrav
tähendus. Ükski otsustav sündmus ei
tohi meie rahvast enam tabada nõ.
une pealt, ettevalmistamatult. Meio
peame kõik tegema, mis antud olukor
ras üldse mõeldav selleks, et aja lai
ned meid mitte tüürita laevana ringi
ja lõppeks karidele ei ajaks, vaid et
meie igas olukorras teaksime, mida ta
hame ja mida meie peame tegema oma
tahte läbiviimiseks.
x Mõistkem seepärast kõik õigesti
organisatsioonilise elu suurt tähendust
nii kohalikus ulatuses kui ka ülemaa
liste liitude näol ja tehkem sellest tar
vilikud järeldused.

ulatusega. Taili raudteejaama ja Vuokai vi
hal ning Äyräplä juures tõrjuti vaenlase
rinnakad osalt vastulöökidega ja visade
iähivöitlustega veriselt. Maakitsuse idaosas
katsus vaenlane mitmes punktis Vuoksist
tila tulla, löödi aga kõikjal tagasi.
Aunuse maakitsuaes jatkas vaenlane oma

survet Lotinenpeltost idapool. Sillapea Stt
virist lõuna pool evakueeriti.
Maanselkä maakitsuses tõmbusid meie
väed viimaseil päevil plaani kohaselt lühe

maiie kaitsepositsioonidele tagasi. Seejuures

loovutati Poventsa linn.
Suur merelahtsg Vaikses
ookeanis
Tok i o, 6. (DNB) Ketserlik peakor
ter avaldas reedel järgmise teate:
„Meie kombineeritud laevaßtikuükaased
põrkasid 19. junnil Mariaanide juures vas
tamisi kolme vaenlase grupiga ja äsasid
kohe rünnakule. Lahing jätkus 20. juunil.
Selles ajavahemikus uputasid või vigastasid
meie üksused raskesti viit vaenlase lennuki
kandjat ja vähemalt üht lahingulaeva. Tu
listati alla üle 100 vaenlase lennuki. Meie
üksused ei ole vaenlasele veel annud otsus
tavat lööki.

Algasid Eesti maleesivõist
lused
Jaanipäeval algasid Viljandis Eesti XQ

maleesivõistlused 15 osavõtjaga., Kahjuks ei
saanud tänavustest esi võistlustest osa võtta

suurmeister P. Keres, kes praegu viibib
Soomes. Muidu aga on kohal enamik meie
paremaid malemehi.

Tallinnat esirfdavad meistrid J Türn ja
V. Kalde, meistriklassi kandidaat A. Aru
laid, peakiassi maletajad L. Laurine,
J. Randviir ja R. Pruun ning peakiassi kan
didaat 0. Allan. Tartu malean kaitsevad
mag. F. Kibbermann, H. Kord (võitis möö
dunud esivõistlustel Kerest), D. Vooremaa
(kõik peaklassist) ja V. Lomp. Kiviõlit
esindavad Pärnu lisaturniiri võitjad J. Kulla
maa ja A. Hildebrand, Tarvastut A. Eller
ja Paidet O. Kuningas.
Võistlused, mis toimuvad Viljandi raeko
jas, avas tervitava sõnavõtuga Viljandi Ma
leseltsi poolt A. Hüva, mille järele võttis
sõna maleinspektor A. Veldemaa, kes mär
kis rõõmustava asjaoluna, et esmakordselt
on maleesivõistlustel Tallinna ja Tartu kõr
val esindatud ka vähemad keskused.

Selle järele mängitud 1. voorus Arulaid
võitis Kullamaa, Allan Vooremaa, kuna
Kibbermann üllatusena kaotas Lompile. Vii
giga lõppes partii Kuningas Kord, milles
esimene võitis küll kvaliteedi, kuid pidi
musta täpse kaitse tõttu leppima viigiga.
Katkestati partiid Laurine Kalde, Eller
Randviir ja Pruun Hildebrand. Mänguvaba
oli Türn.
Teises voorus Randviir võitis teravas rün
nakpartiis Kuninga, Kullamaa kaotas Pruu
nile, kuna viigiga lõppesid partiid Kord
Arulaid ja Kalde Allan. Katkestati partiid
Türn Kibbermann, Laurine Lamp ja
Vooremaa Eller. Vaba oli Hildebrand.
Kolmandas voorus Allan võitis Lampi ja
Hildebrand Kullamaa. Noorte favoriitide va
heline kohtumine Arulaid Randviir are
nes esimese edu tähe all, kuni Randviir lõ
puks ületas mõtlemisaja, mis tõi kaasa nullL

Kuningas kaotas Vooremaale. Katkestati
partiid Laurine Türn, Eller Kalde,

Pruun Kord.

Peale 3. vooru jahivad Arulaid ja Allan
2,5 punktiga. Terve rea katkestnspartiide
tõttu puudub praega turniiri üldpildis sel
gns.

»

nokuks, sest vaenlase vaatlusvõimalused
on piiratud. Tuuakse sile vfilja seni tegeva
setult vedelnud võrgud ja poetakse lÄbl
traattõkete veele lähemale. Õnn aga on tu
jukas, vahel juhib ta võrku suuri kalapuri
kaid, kuid täna tuleb leppida vaid mõne
väikese särjega. Mehed lohutavad end aga

Ei tohi väsida töös ega
võitluses

sellega, et homme on saak kindlasti suurem.

Kindralkomissar K.-S. Litzmanni kõne ida-sõjakSigu 3. aastapäeva
aktusel Tallinnas
TSnane päev ei ole mitte ainult SuurSaksa riigis pühendatud bolshevismivastase
sõjakäigu alguse mälestusele, vaid ka kõi
gis Euroopa mais, mis on ära tunnud juut
luse surmaohu oma rahvaste suhtes. Seepä
rast mälestab ka Eesti seda päeva.
Kolme aasta eest tungis Saksa sõjavägi
punaarmee hiiglaslikku vägede koondamise©,

paiskas nad tagasi ja hävitas nende tuumik
vägede massi. See Adolf Hitleri tegu, mis
tõi kaasadest! rahva vabastamise, viib kerd
kogu Euroopa päästmisele.

Milline eestlane võiks unustada seda päe
va, millal saabus teade saksa ofensiivi algu

sest ! Veidi enne seda saavutasid eesti mees

te, naiste ja laste küüditamiaed ja mõrva
mised nõukogude poolt oma haripunkti. .Al

les väheste päevade eest mälestasime meie

mälestustahvli juures Lindamäel seda Bu

dosteaega. Kes võiks unustada neid nädalaid

kelme aasta eest, millal tuhandeid eesti pe
rekondi peitis end metsades ja soodes, sel

leks, et pääseda samasugusest saatusest. Ik

ka tungivamalt ja anuvamalt tõusid palved
taeva poole, et saksa vabastajad tuleksid
varsti, et nad tuleksid veel õigeaegselt, en
ne kui eesti rahvas on hävitatud.
Adolf Hitier andis käsu kiireks toimimi
seks, hoolimatuks ofensiiviks, ja tema rüge
mendid ei kartnud mingit vaeva ega min
geid ohvreid. Vaadake sõdurihaudu kõikjal
üle maa, kangelaskalmistud linnades, ja te
teate, kellele ainult võlgneb eesti > rahvas
tänu oma elu east! Saksa sõdurile ja tema
ülemjuhatajale Adolf Hitlerile. Mõtelge aga
ka sellele, et igat tuhandest saksa sõduri
haudadest Eestis leinab kodus Saksatqaal
naine või ema, ja et seega saksa rahvas ter
vikuna on kannud rohkeid ohvreid ka teie
kodumaa vabastamiseks. Alles see saksa
rahva panus andis eesti rahvale võimaluse
ka omalt poolt aktiivselt osa võtta sõjapi
damisest võitluse ja tööga.

Juba 1041. a. suvel liitusid tuhanded teie

mehed vabatahtlikena saksa rügementidega.

Nüüd seisavad ka eesti vleosad piiril
Ja varsti liidetakse järgnevaid üksusi

uuteks eesti vftekoondisteks.
Viimase aja sündmused manitsevad meid

hoolitsema selle eest, et iga mees, kelleta
tagalas toime tullakse, läheb sõjaväkke, et
Oma relvastatud panusega selleks kaasa ai
data, et punased jõugud ei saaks veelkord

astuda Eesti pinnale. Eesti sõdurid, kes osalt

juba kuid seisavad vapras võitluses ja on
kodumaa ja rahva eest pidanud juba kand
ma vereohvreid, nõuavad õigusega, et mitte

ainult selleks määratud sõjaväelised asutu
sed, vaid ka kõik haldusasutused hoolitsek
sid selle eest, et see nõudmine täidetakse
ka tegelikult.
Nüüd on Adolf Hitler ka kümneile tuhan
deile eesti sõdureile saanud ülemjuhatajaks.

Tema julge otsus kolme aasta eest idasöja
kälgu alustamiseks ja seega teie kodumaa
vabastamiseks annab temale õiguse, ja mu
re Euroopa ja seega ka teie rahva tuleviku
pärast teeb temale kohuseks juhtida ka
edaspidi Eesti saatust, nii nagu ta on üle
võtnud teiste palju suuremate Euroopa rah
vaste julgeoleku kindlustamise, ja juhib
nüüd ka nende saatust. Hiiglaslik võitlus,
mis käib juba aastaid Euroopas ja teistes
maailmajagudes ning mis muutub ikka ha
lastamatumaks uute tehniliste võitlusvahen
dite rakendamisega, näitab liigagi selgesti,
et miljonilised rahvad nii nüüd kui tolevi
kus saavad säilitada oma elu ainult tihedas
seoses mõne suurriigiga.

Ainult tõeliste suurriikide sõjapotentsi
aal on suuteline ülimal kujuteldaval määral
tehnikat rakendama sõjapidamise teenistus
se vajalike hiiglaslike tõõjönhulkade tege
vusse lülitamisega, nõutavate hiigelseadme
te loomisega ning tohutute teorainereservi
de rakendamisega.

' Ikka enam näeme meie, et Briti maail
mariik knnlub minevikku. Inglismaa eten
dab praeguses hiiglaslikus heitluses ainult
veel teisejärgulist osa. Nõukogude Liidu
tarvis seob ta sõjalisi jõude. Ühendriikidele
on ta lennukiemalaevsks ja lfihtebaasiks

Euroopa vastu, mõlemad liitlased Nõukogu
de Veaemaa ja Ameerika näevad ennekõike
temas aga mugavalt omastatavat imperiaal
set võimupiirkonda.

kiht alustas selle sõja ettekäändega, et peab

takistama Saksa linna Danzigi tagasipöördu
mist Saksa riiki, näeb tänapäeval, et tema
sõjaplaanid nurjuvad. Vaesena nagu kerjus
tuleb ta välja sellest säjast ja kaotab oma
positsioonid maailma valitseva võimuna. Te
ma euroopavõõrad, et mitte ütelda euroopa
vaenulikud, liitlased kujunevad suurimaks
ohuks Inglismaale endale. Kui viimased po
liitilised lepingud kirjutati 3uur-Britanuia
esindaja poolt alla pärast Nõukogude
Liitu ja Ühendriike, siis on see ainult väli
seks märgiks. See, et Inglismaa oma endise
liitlase Poola, kelle ta esimesena ässitas
sõtta, lõplikult ohverdas bolahevismile, et
ta lubas nõukogudele vabad käed Norras,
on igatahes tõendiks, et ta mitte ainult for
maalselt paberil, vaid ka oma tegelike toi
mingutega peab tahtetult alistuma Moskva Kiirpaadid võitluses briti põhja ameerika invasioonilaevastikuga. (Pk.-joonis Lawrenz.
Weltbild)
diktaadile. Teiselt poolt ei tohiks Soome
saadiku väljasaatmine Ühendriikidest, mis
nüüd toimus Stalini soovil, kõnelda ka just
Roosevelti usaldusväärset sõprust Soome
naaberrahva vastu.

Saksamaa, kes oli riik juba SÜB, kui ei
olnud veel mingit Inglismaad ega inglise
keelt, on kujunenud Euroopa idee kandjaks.

Temast, Euroopa südamest, lähtudes sünnib

uus Euroopa kord, mis kindlustab kõigile
meie mandri rahvaile rahuliku tuleviku ning

hoiab neid edaspidiste sõdade eest Euroopas.

Seda arengut ei muuda ka liitlaste kats6
saavutada tugeva invasiooniga nendele õn
nelikku sõja lõppu. Esimesed nädalad ei
toonud neile edu. Ka järgmised nädalad
maksavad neile raskeimaid ja veriseimaid
ohvreid, ilma et loodetud lahendus nende
kasuks langeks.
Viimaste päevade sündmused tõendavad

vastupidiselt Suur Saksa riigi murduma
tut löögijõudu, mis tekitas uute võitlus
vahendite rakendamisega Briti saarel
pöörast hirmu.

Kui nüüd uute võitlusvahendite tarvitu
selevõtmisel ei peaks olema võimalik välti
da ka Inglismaal inimkaotusi ja kui selle
läbi kultuurimälestised kahju kannatavad,
siis rõhutame me seda, et mitte Saksamaa
ei tahtnud pommiterrorit, vaid Suur-Britan
uia ja Ameerika kasutavad seda juba aas
taid Saksamaa kaitsetu elanikkonna vastu.
Juba kaua aega enne sõja algust tegi Adolf
Hitler ettepaneku rahvusvahelise kokkulep
pe sõlmimiseks, et sõja juhul keelataka õhu
rünnaknd tsiviilelanikele. Selle ettepaneku
lükkasid tagasi need riigid, kes nüüd koge
vad, et Suur-Saksamaa ei lase karistamatult

mõrvata kümneid tuhandeid oma naisi ja
lapsi ning hävitada asendamatuid kultuuri
mälestisi, vaid kui kõik tema hoiatused
jäävad asjatuiks, siia annab ta meie vasta
seile nii pihta, nagu need senini poleks või
nud kunagi uneski näha.
Itaalia ja Põhja-Prantsusmaa sõjataller
maad asuvad meist kaugel eemal. Ometi vii
bivad nüüd meie mõtted pidevalt Kanali
rannikul. Sealsed võitlused ei ole sõja tule
mase suhtes mitte vähem otsustavad kui
sündmused meie naabruses idarindel, mis
oma vahetu läheduse tõttu meile loomulikult

tugevamat mõju avaldavad. Meie ei tohi te

ha mingeid illusioone; vastase võit tähendaks

lõppu nii Saksamaale kui ka Eestile, ja pea
le selle kõigile teistele Euroopa rahvastele.

Juba Nõukogude sissemurd Eestisse ohustaks
eesti rahva olemasolu suurimal määral. Meie

kohus on seda takistada. Seepärast ei tohi
meie väsida ei võitluses ega töös. Tänane
aktus toimub ühe suure Tallinna käitise
tõöinumis selleks, et rõhutada töö tähtsust
sõjas.

Kui teie, töölised, täidate oma kohust
ka edaspidi, hoolimata kõigist praegusaja
raskusist ja ka siin veel oodata olevaist
õhurünnakuist; kni eesti talupojad püüavad
toota nii palju kui üldse võimalik ja hoo
litsevad selle eest, et nende saadused lähek-
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samme.

Kaua ristles ta sel õhtul tänavast
tänavasse, panemata tähele veeloike või
pori. Peagu midagi ei suutnud ta alul
mõelda, ent mida enam ta pingutas ja
mõtteid koondas, seda selgemaks talle
viimaks sai, et just täna, jah, nimelt
veel täna peab ta kohtama Riimo Vaar
näkki ja temaga rääkima. Täna peab
see saama kord selgeks ning Saarnak .. .
võib-olla on temas siiski nii palju meest,
et Ütleb vähemalt, kas läks ta sinna
ise, niisama, või ehk . . . kutsus Anne
tedagi ...
Korra ja teise käis Aimur seejärgi
Riimo Saarnaki korteri ukse taga ja ko

litsevatki täna vaikus. Vaenlased puhastavat
praegu püsse.

Suur-Britaaoia, kelle plutokraatlik ülem
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sid mõtted läbi ta pea ning juba tai
suööst tuttav valulev raskus laskus pi
gistavana ta südamele.
Mis see's nüüd oli, juhus või ehk...
Ei, ei, või siiski, jah mine tea...
Aga ometi tajus Aimur nüüd korraga,
et ei raske tuisuöö ega sellele järgne
nud haiguski ei olnud suutnud kustu
tada Annet ta südamest. Ta tajus nüüd,
et oleks ümberringi sündivas kevades
ja selles taas nooreks saanud mälestus
tes võinud audestada koguni kogu tui
suöö, kui ainult... jah, kui oleks jää
nud ainult tulemata tänane see, mi
da oli kogenud alles äsja...
Mida kauem Aimur seal niiviisi sei
sis ja mõtles, seda selgemini ta tundis,
et uus raske tuisk on pahisemas üle ta
südame. Ah, kurat võtaks, ära siit,
ainult ära siit, kaugemale . . .
Ning Aimur Metsmaa kiirustas uuesti

Vaikus püsib. Ainult üksikud kuulid vi
hisevad aeg-ajalt üle pea või supsa tavad
kaldaliivasse. Ka lõunane raiiniplldujatoli
kestis seekord vaid veidi üle tunni. Nalja
tades ütlevad mehed, et venelastel olevat
laskemoona „kontingent" läbi* seepärast va
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putas, aga ikka jäi sees vaikseks.
Tuli lõpuks südaöö ja mööduski, aeg
laselt ja raskesti kähisedes lõi linna
vana tornikell kaksteist lööki, aga veel
ei ilmunud oodatud ema korterisse.
jNüüd viimaks, südame muutudes üha
raskemaks, ei läinudki Aimur enam
kaugemale. Ta jalutas siinsamas, maja
ees, edasi-tagasi, ning ootas. Valulev
rahutus kasvas pikkamööda raskelt pii
navaks tusaks ja vormus siis nimetuks
vihkamiseks, karmiks ja otsustavaks.
Kui ta istus viimaks koguni trepile, tõm
mates mantiikrae jälle tugevasti üles,
oli saanud tast mees, kelle sisemust
täitis ainult põletava valu ja raske vih
kamise kuurn-kiivas segu.
Uned pilved katsid parajasti taeva
serva ja hajusid siis pikkamööda linnal
lasuvat hämarust pehmeks, udupiserda
vaks pimeduseks surudes üle kesktaeva,
kui oodatav lõpuks ilmus. Juha ammu
gi oli linna tornikell löönud esimese
hommikutunni ning öine, sajusegane
rõskus oli imbunud läbi mantli Ai muri
kehani, pannes selle ajuti pisut lõdise
sema.

- „Oot" seisatus tulija trepi ees, millel
oli silmanud istuvat kogu.
„Ei ole viga!" ütles Aimur talle oma
legi võõral ja kuival häälel ning tõusis.
„Ootasin teid, härra Saarnak, tahaksin
teiega pisut rääkida."
..Nüüd, öösi?"
„Jah, nüüd!" lõikas Aimur teravalt.
Saarnak kehitas õlgu.
«Olen küll juba tublisti väsinud,

Kuid püsse ja kuulipildujaid puhastatak
se ka siinpool jõge. Ntihitakse neid hoolega
puhtaks tuiskliivast ja Õlita takse siis, sest
„pdlid" peavad olema alati korras.
Vahepeal on hämarus muutunud juba
pimeduseks ja punkris läidetakse küünlad.
Aknad pimendatakse ja kogu elu kandub
madalasse punkrisse küdeva ahju ümber.
Eesliinile jõuab ka supp. Kuid rohkem
*ni supp huvitab mehi äsjasaabunud post.
Kirjad kodust see on midagi, mis sun
nib unustama isegi isuäratavalt lõhnava toi

du. Õnnelike nägudega saabuvad birjasaajad

tagasi punkrisse, kiri ühes ja supikatel tei
ses käes. Need aga, kellele õnn täna ei nae
ratanud, söövad vaikides ja on mõtteis vei
di pahased kodustele. Kui kirju Saabuks
nädalas ka mitu korda, ikka oleks neid veel
vähe.

Võib olla tuleb see ka sellest, et mund
lugemismaterjali on leida väga harva. Raa
matud on haruldused ja ajalehed siia jõud
nuina on uudisvõlu juba kaotanud. Siiski
loetakse neid ikka jälle ja jälle, kuni lehest
on jäänud järele vaid räbalad.
Rahulik päev rindelõigus
öhtutunnid punkris on pikad ja venivad
aeglaselt oma ühetoonilisuses. Vilkav küün
Pikkamisi kahvatuvad tähed ja läbi se sellist asutust siinses olukorras, kus elu lavalgus on väike ja tegevus seetõttu raske.
Veidi pingutamist ja silmad hakkavad ki
valkja ud* koidab hommik. Rindelõigus ai tingimused ou sageli vägagi viletsad.
gab pärast võitlusrohket ööd uus päev oma
Kuid mitte üksnes eneste, vaid ka riiete pitama.
Tuuakse siis välja pillid, kus need ole
ülesannete ja muredega.
ja pesu puhtuse eest hoolitsetakse võimalu
Valvepostid jõekaldal vahetuvad. Hommi se piires. Praegugi plaksuvad punkri ees mas, ja veedetakse õhtu helidevallas. Soe
ku jahedusest lõdisevad mehed poevad pnnk nööril valgeks nühitud pesutükid. Hoogsas jaafi ja helide mõjul sulavad lahti ka meeste
reisse. Paari tunnilisele külmas seismisele kevadtuules kuivavad nad jõudsasti ning keeled ning peatselt kõlab punkris laul.
järgneb nüüdfväike uinak soojas punkris. õhtul võib omanik nad juba selga tõmmata. Hoogsad sõdurilaulud vahelduvad šlaagerite
Läidetakse tuli raudahjas ja peatselt läheb
Üle rindelõign aga laotab täna vaikus ja üldtuntud viisidega. Kuna raadio puudub
sulksudes keema ka kohvi vesi, mille kuu oma tiibu. Pärast ööd täis *j)ingerohket valv ja uued sõdurilaulud veel meesteni teed pole
sust on saabunud moment hingetõmbamiseks leidnud, siis sepitsetakse neid ka ise.
mus hajutab kehast öise rõskuse.
Nii muutuvad tunnid hulga lühemaks ja
Korstnaist keer!evad*suitsujoad reedavad, ja une jõu kogumiseks, sest ei või teada,
varsti saabubki uneaeg. Mehed, kes parajasti
et elu on ärganud ka naaberpunkreis. Seal mis vaenlasel täna veel kavatsusel on.
gi valmib bommiknsOOk.
Neil vaikusetundidel tegeletakse harili valveteenistusest vabad, nihkuvad oma ma
Kaitsekraavidesse sigineb üksikuid askel kult kirjade kirjutamisega kodustele. Kusa gamisasemeile ikka lähemale ja lähemale
davaid kogusid, kes, magus unelõõsk veel gil künka varjus lamades pannakse siis pa ning peatselt knuldub juba norskamist. Uni
silmis, toovad vett vOi saevad puid. Kostu berile oma mõtted, soovid ja tervitused. on magas, oigagi et nari kõva ja puudavad
vad tervitussõnad või naljatused.
Sel ajal valmivad ka need ,õrnad" kirjad, sulepadjad. Elu tardub, kuid ometi on kõik
Peeglikiilu juures käib kibe-kiire habe millel on sageligi suur mõju tulevase leeln ..hüppevalmis", kai tarvis, siis on nad kõik
paari sekundiga omal kohal kaevikule. Päe
meajamine. Oldagu küll rinde], ent 'oma käigule.
välimust ei unustata. Mõned on katsetanud
Teiae künka varjus käib hoogus õmblus vane siin nii haruldane vaikus on teinud
ka babemekasvatamisega, kuid sile lõug töö ja nii mõnigi sõjamees on lausa häm mehed umbusklikuks.
Väljas öös aga seisavad mehed valve
meeldib siiski rohkem. Ja pesemishetke maslnnnd sellest, kuivõrd suurt osavust
saab varastada ka hõige kibedamast tege nõuab nõela käsitsemine. Ent teist tegijat postidel relvade juures. Aeg-ajalt tõusevad
vusajast.
peaje enda ei oie, ja töö on tarvis teha, helendavad valgustnskunlid tähistaeva poole
Isegi sauna on nad endale ehitanud
sest nööbid on kerged kaduma ning riided ja piigad otsivad hetkelises valguses virven
tõelise pnnkrisauna. Tiliake ta jn on, knid lausa naga otsiksid naela ja orke, miile ot davalt jõepinualt kartustäratavat liikumist,
kolmele-neljale mehele jätkub seal ruumi sas rebeneda.
siis aga mattub kõik jälle pimedusse.
küllaldaselt. Primitiivne keris jagab ohtralt
Ning koi kõik toimetused on valmis, siis
Sõjakirjasaatja Heino Kalev.
kõrvetavat leili, mis teeb pehmeks ja nõt lastakse päikesel teha sooje kompresse tal
keks kõikide kehad, kes istavad laval. Puu viselt valgele ihule.
Kommunism Lõuna-Itaalias
dus on vaid vihtadest, aga küllap koos ke
Nii möödub ennelõuna, andes aega veel
vadega seegi mure kaob. Kiidusalmid sau söömisele, mis koosneb jällegi kohvist ja
S tokh o 1 m is t, 20. 6. (DNB). Üks era
nauksel tõestavad, kuivõrd kõrgelt hinnatak- võileibadest. See toit jõuab siin eesliinile pooletu ajakirjanik kirjutab Napolist „Göte
alles pimeduse tulekul, millal vaenlase val borgt kaubandus-ja laevauduslehele", et ei
vepostid ei märka lagedal soemaastiknl olevat mingit kahtlast, et kommunism teeb
eid rinde ja kodumaa korrapäraseks varusta lähenevaid toidutoojaid.
Eõnna Itaalias eriti üliõpilaste hulgas snnri
Pärastlõuna kavas on täna kindlnstustööd- edusamme. Karl Marxi võivat taas näha igas
miseks; kui haidasaparaat kõigi oma harude
ga töötab suurema kiiruse, tõhusama alga Kiiresti hakkavad tööle labidad ning üha raamatukaupluses. Kaheldamatult võivat
tuse, vastutustunde ja improviseerirnisosku unsi ja uusi laskurpesi ja jooksukraave te Itaalias lähemas tulevikus karta revolutsiooni-.
sega, kui see on tavaline ja lubatud rahu kib liivasele jõekaldale. Siin-seal sigineb
aegade!; kui kõik püüavad olla väärilised ka nüsi punkreid. Madalaid, sest pinnas ei
Huvitav leid
võitlejaile rindel, siis võib Eesti pärast või luba sügavamale ehitada, ent ometi elamuid,
Kopenhaagen.
DNB. Ühes soos Händ
dukalt lõpetatud sõda õigusega uhkelt dekla millistes võib veeta jõndetunde kaitsetuna
rapi jaares leiti turbalõikamisel akeletiosi,
reerida, et ta on kõigega kaasa aidanud või vihma, külma ja vaenlase kuulide eest.
du saavutamiseks. Siis võib ta otsustami
Töö on raske, sest tihti tuleb puudus nii mis zooloogiamuuseumi asjatundjate seniste
se oma edasise tuleviku üle rahulikult usal mõnestki hädavajalikust ehitusmaterjalist uurimuste järele kuuluvad biisonihärjale.
dada Adolf Hitlerile: tema arvestab eesti või tööriistast. Tuleb läbi ajada käepärast Seni arvati, et biißonihärg elas Taanis ühel
rahva vaprat ja usinat panust täie! määral. olevate abinõudega. Kraavid on paiguti ve ajal ürghärjagr, kellest on leitud mitu ske
See, mida Suur-Saksamaa kolme aasta sised ja nendes liikumine võimalik sinult letti. Nüüd väidetakse, et biisonihärg on
eest alustas, see on sõda Nõukogude Vene kummisäärikuis. Sama lugu on ka punkrite elanud palju varem s. t. nn. tundari-ajal,
maa vastn ja seega ühtlasi lõplikku arvete ga. Mõnest tuleb öö päavas_ sageli mitusada umbes 8000—9000 aastat enne uut ajaarva
õiendamist juutliku bolševismiga, see tuleb ämbritäit vett välja tõsta. Õnnelikumas olu mist.
viia ja viiaksegi Saksamaa, Eesti ja teiste korras on mehed, kellel purustatud külast
Euroopa rahvaste ühise võitlusega lõpule! õnnestus leida tuletõrjepump. Kohe rakenda
Praegu on tund, kus iga ees
Teadmises, et kodumaa on kõigiks aegadeks ti see puukrielanike mugavuseks tööle ja
ti mees ja naine, kas relva
kindlustatud ja et tulevased põlved on pääs nüüd võivad mehed uhkeldada kuivima
ga või ilma, peab teadma
tetud sõja koledusist, kogunevad siis ka punkri omanikena.
Eestis taas lõkendavate jaanitulede ümber
Tihedas hämaruses lõpevad kaitsetööd.
oma kohust.
rõõmsad ja õnnelikud inimesed.
Nüüd on saabunud soodus hetk kalale miaga eks astuge siis sisse!" ütles ta
samuti kuivalt ja möödus ootajast.
Ta lülitas elektrivalguse tuppa ja
võttis siis pikkamööda mantli seljast.
Seistes ukse ja akna vahel asetseva
ajalehtedega kuhjatud laua läheduses,
arvas Aimur märkavat Saraaki näol ük
sikuid punakaid plekke.
Tõmmanud sõrmedega korraks hoo
letult läbi juuste, tuli Saarnakki vii
maks laua juurde, läitis pisut närvili
selt sigareti, laskus hooletult laua naja
le ja kiskus mitu räpakat sõõmu. Ras
ke vaikus oli asunud tuppa. Tükil ajal
ei lausunud kumbki sõna.
„Teie, härra Saarnak, olite õhtust
kuni praeguseni preili Anne pool?"
katkestas Aimur viimaks esimesena
vaikuse. Ta sõnad siid vahedad ja lan
gesid üksikult.
Saaroak tõstis järsku pea ja vaatas
talle otsa.
„Mis see teisse puutub?" kostus talt
vähe kahisevahäälne vastuküsimus.
Aimur! pea nõksatas korraks pisut
tagasi, siis kitsenesid ta silmad ning ta
pilk muutus lõikavalt teravaks. Ta tun
dis, kuidas oimudes lõi tukslema ja
pea läks pisut uimaseks.
„Teie teate, härra Saarnak," sundis
ta end rahulikuks, „et Anne en korra
lik, liiga heasüdamlik tüdruk."
Saarnak naeris nüüd järsku. See oli
samasugune teeseldud ja toorelt kõlav
naer, nagu oli kostunud juba õhtul läbi
Anne korteri õhukese ukse.
„Anne... mh, ta 0n.,. mis ta on
nagu tüdrukud kõik... " alustas ta sega
selt ja sõnu otsides, aga Aimur katkes
tas ta lause.
„Härra Saarnak, kas Anne kutsus teid
täna õhtul oma korterisse?" küsis ta.
Teise suu jäi hetkeks avatuks, min-

gi vari libises tumedana üle ta näo.
„Härra Metsamaa,'4 ütles ta siis järs
ku muutunud häälel, „see ei ole teie
asi. Ma palun, et lahkuksite siit nüüd,
sest tahan heita puhkama.44
Uuesti liikus Ai muri näos midagi, ta
surus korraks hambad tugevamini kokku.
„Kas teie, härra Saarnak, kavatsete
abielluda Annega?" küsis ta järsku,
Saarnaki eelnenud sõnu arvestamata.
Saarnak sirgus korraga püsti ning
vajutas vihase liigutusega lühikeseks
põlenud sigaretiotsa tuhatoosi.
„Mis te endast kujutate, härra Mets
maa, et tulete siia, minu korterisse, na
gu oleksite kohtunik või minu hoolda
ja ? Katsuge, et kaote, või ma ..
„Või teie?" küsis Aimur teravalt
ja väga otsustavalt. „Või teie ?" kordas
ta.

keerles korraga ta silmi ees ja täitu
tumedast, raskest udust. Ta tulistas, ku
ni relv oli tühi, laskis selle siis lange
da ja vajus jõuetuna laua najale, hin
geldades seejnnres raskesti.
Ta sulges silmad, aga udu püsis
ning sellesse ilmus keerlevaid, nagu põ
ledes punavaid ringe, kuni neist moo
dustus pikkamööda üha selginev pilt
tuisusest ööst hangedesse mattunud tä
navail ja selles üksteise najale liibunu
na pikkamööda edasiliikuvast paarist.
Ta avas uuesti silmad ja vaatas en
da ümber. Hetke jooksul ei taibanud
ta midagi, siis nägi aga tumedat, kä
gardunud kogu eemal põrandal ning
relva otse oma ees. Ta kummardas
mehaaniliselt, võttis revolvri ja pistis
selle tagasi mantlitasku, väljus siis kii
resti ja tuikus ust oma järel tugevasti
sulgedes tänavasse, mis viis avarale,
hämarasse öösse mattunud maanteele.
Aimur Metsamaa ei mõtelnudki, mi
da peaks ta tegema nüäd edasi või kuhu
minema ta sammus ainult järjest
enam rutates, peagu joostes, nagu oleks
tal kuhugi jõudmisega kiire.
Aga süda oli nüüd korraga üsna
kerge.
Ning iile öisel maanteel teadmatusse
ruttava noormehe vuhisesid kõrgel tae
va all talvituspaikadest tulevate lindude
tiivalöögid, kuski eemal vulises vaikselt
ja uinutavalt-pehmelt vesi ning kuski
häälitses üksik, pikalt rännult saabunud
ja ärkavas kevades rahutult ärkvelolev,
Kaaslast igatsev lind.
Oli ju kevad...

„ Jah, või ma ... lähen veel praegu
tagasi selle teie pruudi, teie ... mh
mh-mh... Mina, Riimo Saarnak, kellele
on uhked rikaste ja suursuguste emade
tütred, peaksin siis..."
„Aitab!" surus Aimur järsku tume
punaseks ja siis kiiresti surnukahvatuks
muutuval näol. „Vaikige, teie..." näru!
Ning järsu liigutusega tõi ta mantli
taskust välja revolvri, tõmmates samas
järsu võttega kuuli rauda.
Riimo Saarnaki silmad tungisid näost
esile. Ta taandus sõnatult ja kobavalt.
„Hulll" kähises ta ja tõstis millegi
pärast käsivarre silmade ette. „HulH'
„Võib-ollal" vastas Aimur ja tundis,
et raske pingutus kisub silmi eest mus
taks. „Võib olla!"
Ning järsku, rohkem mõtlemata, suu
nas ta relva otse Saarnakile ja vajutas
päästikule. Teravate löökidena lõikasid
paugud läbi vaikuse. Aimur Metsamaa JÄRVA TEATAJA nr. 75
ei näinud seejuures midagi, kogu tuba Teisipäeval, 27. jaanil 1944. ' Lfck. 2

Ülemaaline meestelaulupäev
Eesti Õhukaitseliidu ridades

peetakse Tartus

Kareda noored kogunesid oma suve
päevale
23. juunil toimus Kareda vallas
Esna algkooli juures noortepäev alguse
ga kell 16.00. Noortepäev algas rongi
käiguga koolimajast suveaeda. Külalisi
sa esinesid noortepäeval Paide noored,
esitades tantse ja laule. Kohalikud noo
red esitasid ühislaule, deklamatsioone,
rahvatantse ja kõnekoeri ettekandeid.
Kavas oli ka sportlik osa poistele
võrkpalli võistlusega.
Öötla algkooli juures toimus noorte-

päev 25. juunil, kus esitati rahvatantse
ning klaveripalu.
Mujal maakonnas toimuvad noorte
päevad järgmiselt: Käru v. 30 juunil
algusega k. 16.00., Väätsa v. algk. juu
res 2. juulil alg. k. 14.00., Paide v.
noortepäev toimub Paides 16. juulil, k.
11.00. 23. juulil toimuvad noortepäe
vad Lehtses, turbatööstuße juures, k.
12.00. ja Türil.

Seakasvatus tõusuteel

Käesoleval suvel täitub 75 aastat esime
sest Eesti üldlaulupeost. Eesti laulupidude
sünnipaik Tartu tõotab kujuneda juubeli
puhul toimuvate sündmuste keskuseks. Nii
on lauljate Liidu poolt Tartu Meeslaulu
Seltsile usaldatud järjekordse meeslaulu
päeva korralda miile. Korraldatav laulupäev
on kuues meeslaulupäev. Teatavasti leidis
viimane s. o. viies meeslaulupäev aset 1939. a.

samuti kartus laulupidude 70 a. juubeli tähis

tamise jnihul.

Kuuenda meeslaulupäeva korraldava toim

konna sellekohase kava järgi toimub mees
laulupäev pühapäeval, 9. juulil, Tartus. Ka
vas on ette nähtud eelmiste laulupidude,
eriti aga esimese laulupeo tegelaste austa
mine, pidulik jumalateenistus ja vabaõhu
kontsert, kus on kaastegevad meeskoorid ja

Tartu puhkpillikoorid. Laulupäeva juhata
jateks on valitud helilooja Juhan Simm,
Alfred Karindi, Eduard Karindi, Ed. Tubin
ja puhkpillikooride juhatajaks Leonhard
Virkhaus.

õhuterrorile
Bolshovistlik vaenlane seisad meie kodumaa väravas ja tahab meid nõrgestada
ning hävitada kõigi abinõudega. Tema terroriiennukid on valmi? tooma surma ja
hävitust asulatesse ja rahulike elanike kodudesse nii linnas kui maal. õhurflnna
kute läbi tekkida võivate kahjustuste vältimiseks ja vähendamiseks on vaja tar

vitusele kõik abinõud.

Selleks on tarvis, et iga asutus ja ettevõte, Iga ela
mu ja talu ning iga kodu oleks kõigiti valmis õhukaitseks.
Iga eesti naine ja mees peab käituma õhukaitsepäraselt. Õhuoht ähvardab
võrdselt kõik! ja igaüks peab õhukaitseks võrdselt kaasa aitama ja kaasa töötama.
Eesti Omavalitsuse poolt hiljuti ellukutsutud Eesti Õhukaitseliidule on pandud
tähtis ja vastutusrikas ülesanne:
luua laiade rahvakihtide aktiivsel osavõtul jõudlusvõimne õhukaiteelise
omakaitse organisatsioon üte maa,

teostada rahva hulgas õhukaitsellst selgitustööd ja väljaõpet,
aidata kaasa nõu ja jõuga õkukaitselise valmisoleku tugevdamiseks ela
mutes ja taludes.
Paljudes asulates üle maa on äsja . tööd alustanud EOL kohtkounad või esin
dused, mille arv kasvab järjest.
Praegusel tõsisel hetkel, kus võitluste panuseks on ka meie ela või surm, kut
sub EÕL astuma kõiki eesti naisi ja mehi oma ridadesse, et ühisel nõul ja jõul
astuda vastu vaenlase õhuterrorile.

Avastati enamlaste mõrva

ohver
kasvatusele takistusi sööda puudus. Kui
möödunud aastal kartulisaak ikaldus ja ka
Neil päevil teatati ERÖ Järva Ring
suviviljade saak ei olnud kõige parem, siis
paljud seakasvatajad olid raskuste ees. Et konnaametile uuest bolševike mõrva
seakasvatajate muresid vähendada ja sööda ohvri leiust. Nagu vaatlusprotokollist
vähesus end ka ikalduste ajal teravalt tunda
nähtub, leiti Käru vallas Riiali talu lä
ei anna, peaksid seakasvatajad enam tähele
hedal Lungo riigi mõisale kuuluva metsa
on läinud kohati Iseseisvusaegsele tasemele. panu osutama juur- ja rohusöödale.
Kommunistide hävitustööna tekkinud lünk
Rõõmustavalt tuleb märkida kuldi jaama serval maikuu lõpul inimese alakeha
on suudetud täita.
de
arvu tõusu. Praegu töötab meil 500 kui jäänused, millised arvatavasti koerte ja
Ülevaatega seakasvatuse praegusest olu
dijaama,
milline on vaid 150 võrra vähem, metsloomade poolt on maast välja kraa
korrast esines koosolekul Eesti Seakasvatuse
Seltsi Juhataja J. Velitar. Ta tähendas, et kui iseseisvuse ajal. Kuna osutatakse tähe bitud. Kaevamisel leiti õhukese mulla
röömostavalt on seakasvatuse vastu haka lepanu puhtatõuliste emiste kasvatamisele, korra alt inimluid ja mustjashalle, vil
muutub seakasvatus meil peagi võrd laseid riidetükke, mille järgi otsustades
nud huvi tundma talunikud üle maa, Nii on siis
seks iseseisvusaegsele tasemele.
eakaßvatus läinud ühtlasele tasemele, kuna
Sigade sngulavade arv on meil praegu on tegemist mees-eraisikuga. Peale vaat
varemalt kasvatati sigu rajoonide kaupa. Ise
seisvuse ajal oli meil üldiselt LOuna-Besti umbes sama mis iseseisvuse ajal See tagab luse ja riideproovide võtmise maeti jää
puhtatõuliste sigade saamist edaspidisekski. nused samasse, kuni isiku kindlakste
seakasvatuse poolest Põhja-Eestist ees.
Seltsi 1944. a. eelarve ja 1943. a. aruan
Linna-Eestis pandi seakasvatusele enam
gemiseni. %
rShku, seal kasvatati põrsaid, millega varus ne võeti vastu esitatud kujul.
mustjashaile riidetükke, lapi
tati ka Pöhja-Eestit. Nüüd on olukord muu
Seltsi juhatusse valiti endistest tagasi
tunud: ühtlaselt osutatakse seakasvatuse H. Käbin ja J. Hansen. Seltsi uus juhatus tud mitmevärviliste lappidega, on või
laiendamisele tähelepanu kogu Eestis ja see kujunes järgmiseks: esimees J. Ahman, abi malik näha Tallinnas ZEV-is, Aia tn. 12.
tuleb tuluks meie seakasvatusele.
esimees J. Ilumäe, sekretär A. Virkus. Re
Kohalikelt elanikelt saadud andmeil
Osalt ja kohati päris suurelt teeb sea- visjoni valiti Laas, Ojamaa, Anton.
asus leiukohal 1941. a. suvel punaväe
patarei. Sõjategevust seal ei olnud, küll
aga oli kuulda üksikuid püssipauke.
„Hästi, poisid!"
Juurdlust toimetas kohapeal Käru
rajooni
konstaabel.
»Kolmkümend meetrit vasakule, kau
„Noh, vanka, nägid! ei maksa juha
gus sama, kaks lasku, tuldi*
eestlasega võidu laskma tulla."
Silmapilkselt kordab telefonist sama
Kompül sõuab aga telefonitorru: ,Käs
Türi Spordiring Järva
käskluse telefonitorru ja nüüd jää ti poisid, üks punker on jälle vagane."
pojad 2:0
dakse ootama. Ühe võitluses seisva
%•
Pühapäeval toimus Türil jalgpallihooaja
Sumisedes kannab liinitraat need
eesti piirikaitserfigemendi kompaniiülem
Türi Spordiringi ja ss. Järvapoe
saadab aeg ajalt pilgu üie kuuseheki sõnad tahapoole, sinna, kus kuuskede avamatsh
gade meeskondade vahel Lesti jalgpalli esi
vaenlase poole.
vahel idüllilises kohas seisab eesti gre võistluste tsüklis Kesk-Eesti ringkonnas.
Kuigi ilm oli võistluseks ebasoodus, väl
Juba mitmel päeval oli märgatud naderide miinipilduja.
„ Kästi, poisid!" kordas telefonist mii jak vihmasajust porine, ja vett täis, mis ta
nüsi punkreid. Kompaniiülem võttis ise
kistas mängu käikn, arenes mäng siiski vaa
tulejubtimise üle. Kaks esimest miini nipildujate juures valjult edasi kompa tamisväärselt ja oli kohati temporohke ja
oli langenud liiga paremale, kaugus oli niülema sõnad ja miinipildurid naerata võimalustelt pinev heitlus, mis ei jätnud ka
sid. Küllap nemad juba püüavad häs pealtvaatajaid kaasa haaramata. Hoolimata
aga juba silmanähtavalt õige.
sellest, et Türil toimunud võistlus oli täna
ti
Kõlab kaks teineteisele järgnevat sihtida, et miinid enamlasi valusasti vu esimeseks ja meestel puudus treening,
tabaksid otsustavas võitluses kodumaa arenes mäng hoogsalt ja Türi tuli teenitult
summutatud pauku miinid on välju
võitjaks 2:0, poolajaks 1 :0.
nud rauast, vedades oma suurekaarelist idarajal.
Teisel poolajal avaldas Türi tugevat sur
Sõjakirjasaatja
Uno
Andre.
teekonda vaenlase poole. Tasane vihin
vet Paide väravale, suutis aga oma ülekaa
Traktoristide
kursused
räägib meie peavõitlusliini ületamisest,
lu väravaks realiseerida alles paar minutit
Säreveres
enne lõpp vilet. Türi heaks lõid väravaid
veel mõni hetk ja järgneb kaks tera
Põllumajanduse Keskvalitsuse korraldu A. Tarius ja E. Järma. Türi alustas mängu
vat plahvatust.
sel algasid Türi lähedal Särevere koduma järgmises rivistuses: väravas Oks, kaitses
Ikka veel paremail Üht plahvatus* janduskooli ruumes traktoristide kursused, R. Tääkre ja Hansu, poolkaitses Kaljumäe,
sammast oli näha, kuna teine jäi pars mis kestavad SO. juunini. Osavõtjaid kursu Luik, Tammela, edurivis Kaljule, Järma,
set on 30, lektoriks Aug.Ott.
K. Tääbre, Tarius, Vandel. Vilistas 0. Piiber.
malalgava kõrgema metsatuka varju.
«Võtke veel kakskümmend meetrit
vasakutel Kaugus sama, kelm lasku.
Temake: (Kordab eelmist küsimust,
Enne ja nüüd
Nüüd peaks istunaa!" kõlab kompanii
oktaav kõrgemalt ja võimalikult tuge
ülemalt.
valt.)
Jälle pisut ootust, siis kolm välja
Äriteenija: (Pahuralt kui talveunest
Me elame vist väga erakorralistel
laskepauku. Vidinal tungib esimene miin aegadel. Paljugi on teisiti, kui varem, ülesärritatud mesikäpp) „M-mis? Ah
vaenlase poolsesse maapinda. «Pidi istu öeldakse, et sõjaaeg. Võib-olla on spe sukki? Aga otsige enne oma ostuluba
ma!" otsustab kompaniiülema kõrval kõik sellest. Aga võib ka olla, et alati
välja Nii! Sukad on siin. Kolm
seisev miinipildurite tulejuht plahvatus on leidunud inimesi, kes end olevikus marka." (Viskab sulle nina ette paari
samba järgi. Teine plahvatus kõlab kuidagi ei oska leida, ja alati «vanu mingisuguseid sukki.)
nõrgemalt, miin pidi sattuma pehmesse aegu* taga kurdavad. Mine teal Kuid
Temake: (Väga alandlikult) „See
maapinda, paisates üles sirge mudasam teatavaid erinevusi võib siiski märgata. värv ei sobi hästi mu valge suvekleidi
ba. Kuid kolmas plahvatus lajatab jäl Nagu näiteks.
ga. Kas teil siidsukki ei ole?"
le tugevamalt, päris teravalt, nagu siis,
Äriteenija: (Ülbelt) „Ah ei sobi! Kat
Vanasti läksid ärisse ütleme, et
kui miin satub yastu puud.
osta üks keskmine sulepea. Oli ärisid, su mul asja. Kas teie siis ei tea, et
Seal, viimase plahvatuskoba ase kus kuldpaeltega dressis uksehoidja sul must värv sobib kõigega. Eriti valge
melt hakkab kerkima suitsu, esiti hõre le lahkusega ukse avas, naga oleksid kleidiga. Ja siidsukki-? Nüüd sõjaaeg,
damalt, siis ikka paksenedes ja tume Siiami prints või vähemalt rannakunin mis te ometi mõtlete!"
damaks muutudes, kuni taevalaotuse ganna. Sul ei lastud veel õieti toibuda
Temake: (Keda sõbranna on varem
gi, kui võrgutava naeratusega müüjan välja koolitanud ja kes end müüja hea
poole kerkib pigimust suitsupilv.
„Noh, läks täkkesse!" naeratab nake päris soove. Ta vedas sulle nina soovlikkusest ei lase segada.) „...Ehk
ette suure valiku sulepäid ja aitas sind siiski on? (Sosinal) „Ma tasuks selle
kompül.
Samas kõlab põleva punkri suunast armastusväärselt valida sobivat. Sulle vastutulelikkuse .
lühike automaatrelva valang ja kuulid pakiti see peenemasse paberisse ja võlg
Äriteenija: (Silmades saagiahme loo
tungivad sopsatades tulejuhtijate ette nevad paarkümmend senti võeti vastu tusesäde. Ümbervaadates kahtlevalt.)
seesuguse tänuga, nagu oleksid sa puh „Siin ju mõned paarid 01ek5..."
soisesse maapinda.
„Vöi hakkab vastu*, lausub miini tas rahas ostnud luksus limusiini.
Kuidas asi edasi areneb, peaks iga
Aga nüüd —?
pildur.
le
tänapäeva
inimesele selge olema. Pea
Olete
juhuslikult
naisolevus
ja
teie
„No oota sa, vanka,* sõnab komptil
ägedalt, „kui laskmiseks läheb, eks siis kohusetruudust ametikohuste täitmisel asi, et igaüks omaga rahule jäi!
Palju kõneainet on pakkunud mood
vaatame, kumb peale jääb!* Võtab see on aasta jooksul premeeritud paari suk
peale seljast oma püstolkuulipilduja, va kade ostuloaga. Teie siidine unelm näib ne telefon. Sa helistad kord, kaks ja
bastab kaitseriivist, paneb õlga ja esi täituvat normihinnaga. Passite siis pa kui aega juhtub olema, ka kolmas ja
raja aja, kui äri juhuslikult lahti on pikem kord. Ja siis, heale õnnele, järg
mene valang jookseb suitsu suunas.
Sealt vastatakse. Sihikut on paran ja astute sisse. Eksite, kui loodate, et neb umbes taoline elav mõtetevahetus:
Preili: !" (Rõhk kõigil täh
datud, kuulid jooksevad vihinal üle. Siis noobel ärisell teile mesise naeratusega
tedel
eraldi.)
„Mis te seal lõhute ringi
vastu
vajub:
„Mida
prouale
tohin
näi
haugatab jälle püstolkuulipilduja kom
selle
vändaga
?"
data?
Meie
firma
sai
äsja
uuema
va
püii käes, kes annab kahe valangu va
Sina: (Enda arvates teravmeelselt)
hel käskluse veel kolme miini väljasaat liku Siin viimased uudised Parii
sist, Viinist ~.. Siin ~.. jne.* Ei ole „Aga selleks ju see atribuut ongi, et
miseks.
vändata teile, kuni kuulete "
Vahepeal on arenenud päris korra nüüd enam seda labast pääletükkivust
Preili: (Väga närviliselt) „Teil on
ja
asjalikku
alandlikkust.
Kui
olete
ise
pärane tulevahetus» Meie poolelt lööb
sekka paarkümmend sammu vasakul aset loomult tagasihoidlik, siis võite oodata häbematust!"
Sina: „E-ei ole, mul on kiire. Aga
sev kergekuulipilduja, kuid enamlaste* asjatult ajani, mil äri suletakse. Oleta
teil
näib selle eest jälle seda ajakest
me,
et
temake
on
vastava
eelkooliga
poolsed raskemad automaatrelvad vaiki
küll
käes olevat..."
ja
küünarnukke
agaralt
ametisse
pan
vad, kartes nähtavasti oma asukohta
Ja umbes sama» stiilis võib kesta
nes on õnnelikult korda läinud letini
paljastada täpsele miinipildujale.
Kolm miini plahvatavad, sekkudes trügida. Siin tekib umbes sarnane kes elav mõtetevahetus õige kaua aega.
Aga Qüäd kurdad sa, et isegi sinu
punkri põlemissuitsuga. õhku paiskub kustelu:
välkkiired kaugekõned võtavad õnneli
Temaks:
„Kas
teil
sukki
on?*
risu ja palgiotsi, siis jääb sealtpoolt
Äriteenija: (Vastust ei tule. Äri kumal juhul õige pika aja. Kes sääl
kõik vaikseks. Veel saadab kumbki kuu
lipilduja siitpoolt ühe valangu, kuid teenija külma rahuga ärritab hambaau süüdi on, et sa ei mõista end istutada
moodsalt mõtlevasse ühiskonda !
gus eilelõunast kaalikavormi.)
need jäävad ilma vastuseta.
Besti Seakasvatajate Seltsi peakoosolek
toimus 29. juunil Tallinnas. Koosolekul puu
dutati seakasvatuslikke päevaküsimusi ja
arutati seakasvatuse edendamise võimalusi.
Nagu nähtub koosolekul toimunud sõnavõt
tudest ja esitatud arüandeiat, võib seakas
vatuse olukorda rahuldavaks pidada see

astume vastu vaenlase

Õhukaitse on üks osa meie kodumaa kaitsest ja seega
iga eestlase aukohus.
EÕL liikmetele ei ole ette nähtud liikmemaksu rahas liikmemaks on aktiiv
ne kaastöö õhukaitse alal. See kaastöö ei vii EÕL liiget kaugele ja võõraste
ülesannete täitmisele, vaid rakendab ta igale eestlasele kõige lähema ja kallima,
oma kodu, kaitseks.

Meile kõigile vajalikuks eesmärgiks on praega selgitada rahvale öhnkaitsspä
rase käitumise tähtsust ja nõudeid ning tugevdada kõigi abinõudega rahva õhu
kaitselist valmisolekut.
Eesti õhukaitselilt on abinõu selle eesmärgi saavutamiseks laiade rahvahulka
de aktiivse kaastöö varal.
Seepärast astume Eesti õhukaitseliidu ridades kindlalt vasta vaenlase õha
terrorile.
õhukaitse on meie perekondade, kednde ja vara kaitse.
. Mag. E. UMBLIA,
EÕL juhataja.

TÜRI UUDISEID
Tekstiili kutsekogude liikmeile
Kutsekogude Türi linna toetuspunktile
asetamine Vabadussõjas langenute mälestus on vabaks antud kutsekogude liikmeile
sambale ja käimasolevas sõjas langenud ees väljajagamiseks 1500 punkti tekstiili. Aval
ti ja saksa sõdurite haudadele Türi vanal dusi tekstiili saamiseks võetakse kutsekogu
de liikmeilt vastu kuni 28. junnini. Piiratud
kalmistul.
tõttu võimaldub punkte anda igale
Langenute mälestamiseks ja pärgade koguse
viimiseks kogunesid omakaitse ja naisoma liikmele vaid ühe eseme saamiseks.
kaitse liikmed kella 9 ajal omakaitse staabi
juure, kust pärgi kandes liiguti vaikselt
Haavatuile viidi kinke ja lilli
ühises rongkäigus kalmistule. Omakaitse
On
saanud kauniks kombeks pühade ja
kompanii valvel seistes asetasid rahvarõi
vais naisomakaitse esindajad pärjad mäles tähtpäevade puhul külastada haavatud rin
tussamba jalale ja hiljem langenute kalmu devSitlejaid. Nii käisid ka jaanipäeval tü
dele samal kalmistul. Langenud võitlejate tarlapsed 2-liikmelisls gruppides kõigis Jär
austamist oli kaasa elamas palju inimesi. vamaa haiglais külakosti viimas haavatud
£esti ja Saksa rindevõitlejaile. Paides külas
tasid tütarlapsed ka üht siinviibivat Eesti
Jaanipäev vihmasajus
sõjaväeosa.
Lakkamatus vihmasajus möödus jaani
Muoseas anti igale sõdurile suvetervitu
päev tänavu vaiksemalt kui kunagi varem. sena
kimp lilli, millega ka haiglaisse kan
Kõik kavatsetud sportlikud üritused, jaani dus suvemeeleolnsid.
pühade
päeva pidustused ning küllasõidud pidid tervitustega olid kõikjalTütarlapsed
teretulnud.
ära jääma. Ära jäi ka traditsiooniline sur
Jaanipäeval oli kavas ka Paides ühe rin
nuaiapüha jumalateenistus kalmistul, mis detrnpi
mis ettetulnud takistus
igal jaanipäeval on kujunenud rahvarohke te tõttu esinemine,
toimus ainult ühes kohas, ühe ük
maks sündmuseks.
Pärjad langenute kalmudele
23. juuni õhtul toimus Türil pärgade

suse asupaigas.

„Elu ja armastus" Estonia
ettekandel
Ilmub Suur-Ida-Aasia
Estonia teatri. järjekordsete külaskäiga
häälekandja
etendastena lavastati neljapäeval ja reedel
Toki ost, 20. 6. (DNB). Selle kao lõpul
liiril A. H. Tammsaare „Ela ja armastus"
A. Sfirevi dramatiseeringus. Kuigi Ugala va ilmub Tokios esimene number „Suur-Idarem sama tükiga Türil on esinenud, leidsid Aasia ajalehest", mis OH Suur-Ida-Aasia aja
Estonia ettekanded sellele vaatamata täisma kirjanikkudeliidu häälekandjaks. Uus ajaleht,
jalist külastamist mõlemal päeval. Soe vas mis oma laadis on esimene selletaoline,
tuvõtt ja lilleannetnsed näitlejaile olid tun Ilmub neljas jaapani, hiina, malai ja ingli
nustuseks ja tänuks estoonlaste mängule. se keeles.
Vanasti oli kuskil esmaklassiseks ni
metatud juuksuriäri. Pikis ridades asu
vate toolide ümber liikusid hirvkergelt
väledad, saledad ja kenad näitsikud ja
taltsutasid kodanike metsikuksmuutunud
karvakasvu. Armastusväärselt paluti
sind istuda. Hoolitseti otse õrnutsevalt
su heaolu eest need tühised minutid,
mis sa meeleldi veetsid nende hoole all.
Kõik lõhnas siin nii hästi. Sõda muu
dab aga kõik. Kõikjal võid märgata te
ma karmi kätt. Sa astud nüüd sinna
ärisse. Ruum tulvil mehi ja kolekibe
dat mahorkavingu, nagu oleks keegi
oma normimunadest püüdnud lõunasöö
ki valmistada. Sind vaadatakse vaenu
liselt. Selle eest, et istmepuudusel ko
nutad alandlikult ukse kõrval, ei aval
da sulle keegi siirast kaastunnet. Prei
lid kolistavad elusttüdinenud nägudega
ringi puukingadega nagu meiereis ja
jutustavad haigutades üksteisele eelmi
se õhtu elamusi. Patsiendid toolil lõi
kavad noa ragina saatel grimasse, mil
lised ehk tuttavad keskaegsetelt põrgu
valu kujutavatelt piltidelt.
Ootad järjekorda nagu talleke tapa
majas, mis ka mõne vähese tunni pä
rast saabub.
„Kas teil taskurätikut ei ole kaa
sas —?" on esimene küsimus sulle.
Oled üllatatud preili selgeltnägija või
meist, kuid ei taipa kohe selle huvi sü
gavamat põhjust. Vahid segase pilguga
ringi.
Preili kannatamatult: „Teil peab ju
oma rätik kaasas olema, kui soovite
habet ajada."
Külm värin jookseb sul üle keha.
Ma arvan teadvat, et habemeajamiseks
minevat veel muidki atribuute vaja, ja,
et mul pole neidki juhuslikult kaasas.
Preili ringutab etteheitvalt oma veet
levaid käsi: «Noh, siis pole midagi tetta.
Järgmine !"
M Ei olnud tõepoolest midagi tetta, kui
gi selle otsuse ootamisele kulunud kol
mest tunnist oli siiski veidi kahju.
Nüüd olen aga tüki maad targemaks
saanud. Kellegilt kahtlaselt tüübilt va
hetasin vanade pükste vastu habeme-

noataolise riistapuu ja asi 011 jälle kor
ras.

Elu ise õpetab!
Väga palju kõneainet on pakkunud
nüüdsel ajal ka igavärki teatriettekanded.
Oletame, et teil on erakorraliselt hea
tuju, mis nüüdsel ajal harva juhtub.
Kas või näiteks sellepärast, et olete
korralikult tagant järgi kätte saanud
oma marmelaadiratsiooni, mis oli tagant
järgi määratud kunagi saamatajäänud
võikupongide vastu, ja millised erakor
ralise õnne tõttu olid säilinud perekoa
na piibli vahel. Heast tujust tehakse
tihtigi kergemeelseid väljaminekuid, ja
nii otsustasite teiegi paari pääsmeid lu
nastada opereti etendusele.
Eksite aga, kui arvate selle endise
libedusega minevat. Kui te just erakor
ralisi vaimuandeid ei evi pääsmete haa
kimiseks ja kui teil nende realiseerijate
ga väga ligidasi ja sooje suhteid ei ole,
siis võite eite kindel olla, et see ope
rett teist sedakorda nägemata jääb. Ini
meste kunsti- ja teatrihuvi on nüüdsel
ajaj ületamatu kõrgusele jõudnud. Te
uurite ja puuri te, et milles küll see
kõik võiks seista, kuva endisel ajal
teatrisaalid tihti tühjusest haigutasid.
Leiad, et inimesi oa õpetanud moodsad
ajad vägagi teatrit armastama.
Aga kunagi vihastasin end põhjali
kult, kui ränkraske draama ajal miau
seljataga kaks seltskonna eliiti kuulu
vat „teatrihuvilist" kogu esimese vaa
tuse kestel tagajärjetult vaidlesid selle
üle, naiks Sibaverest Sirguveresse on
12 klm, aga Sirguverest Sibaveresse 13
klra. Teise vaatuse lõpuks lakkas vaid
lus, kuna teine neist õnneks magama
oli jäänud.
Nii on nende aegadega. Nad on muut
likud ja mõnikord ka inimesed ühes
nendega. Oma mõtteid neist võiksin
korrutada lõputult, ent teil omal on
kindlasti palju huvitavamaid kogemusi.
Nende märkamiseks on vaja vaid selget
pilku ja teraskõvü närve.
El. Marep.
JÄRVA TEATAJA nr. 75
Teisipäeval, 27. juunil 1944. a. [Lhk 3

Uus relv on eel
mSnguks tõeli
sele aktsioonile
Dr. Goebbels praegusest sõja
faaslst
Berliin, 23.6. (DNB). Riigiminis
ter dr. Qoebbels teeb ajakirja „Daa
Reich" viimases nambris Ilmunud ar
tiklis kindlaks, et invasiooni senine
käik on juba kinnitanud tervet rida
poliitilisi ja sõjalisi prognoose, mis
sellele Saksa poolt juba ammu oli
teele kaasa antud. Ea kättemaks ole
vat, vähimalt praeguses ulatuses, saa
bunud ettenähtud sõjaliselt ja psühho
loogiliselt otsustaval hetkel. Tõenäoli
selt, ütleb minister, võetakse sel kor
ral Saksa edaspidiseid ennustusi tõ
siselt, kuna praegune esimene kätte
maksutaas on ainult eelmänguks tõe
vlisele aktsioonile. „Meie tuleme välja
uute, veel tugevamat mõjuavaldavate
relvadega, ja nimelt jällegi hetkel, mis

näib meile selleks kõige sobivam."

Edasi osutab minister tõsiasjale, et

invasiooniga pühitakse angloameerik
laste sõjapidamise põhimõte; lasta
võimaluse järgi võõraid rahvaid ja
sõja vägesid nende eesmärkide saavuta

misel verest tühjaks joosta. Inglased

ja ameeriklased, kirjutab dr. Coebbels,
lasevad endal invasioonis aadrit, nagu

nad seda seni, väija arvatud Esimene
Maailmasõda, pole teinud kogu oma
ajaloo kestel.
Anglo-ameerika sõjakirjasaatjad
nimetavad invasiooni ainult veel ve
re ja mustuse sümfooniaks. Aga ka
see, kuidas spekulandid Londoni ja
New-Yorgi börsidel teevad inglise ja
ameerika sõdurite verest raha, kuulub

invasiooni kogupilti.
Anglo-ameerika meeletu juhtimise
ohvrid võitlevad lootuseta asja eest.
See pole väärt murdosagi neist ohv
reist, mis taile tuuakse. Inglased ja
ameeriklased ei suuda küllalt imesta
da neid elutingimusi, mis nad leidsid
eest Prantsuse läänerannikul. Söögi
ajad on rikkalikumad kui Londonis,
ütlevad nad. Ka valitseb kõikjal puh
tus, Õiglus ja kord. Teissugused aga
oa igatahes lood Roomas. Seal tekkis
juba varsti pärast anglo-ameeriklaste

sissemarss! näljahäda.

37 parteid võitleb
Barcelönast, 24. 6. (DNB)
üks Sitsiilias ilmuv ajaleht teatab, et
Lõuna-Itaalias eksisteerib momendil
57 poliitlist erakonda, millised oma
vahel võitlevad. Üksi kommunistidel
olevat neli parteid elin kutsutud. Leht
viitab ka sellele, et Bonami valitsu
ses on viis liiget üle 70 a. vanad.
Soome lipupäev
Helsingist, 24.. 6. (DNB). „Ajan
Suunta" pühendab oma juhtkirja tä
nasele „Soome lipupäevale". „Ainutt
seesugune rahvas", kirjutab ajaleht,
„kes kuni viimseni hoiab kõrgel oma
võitlustahet, võib seista kord oma
ajaloo ees. On mitte ainult praeguse
generatsiooni karm, vaid ka uhke
saatus, hoida Soome lippu puhtana
kõrgel ja kanda seega üksmeelse ot
sustavusega vastutust oma rahva tu
leviku eest."
„v 1" Saksa uus lõh
kekeha
Ber 11 ini st, 24. 6. (DNB). Naga

Saksa teadetebüroo asjaosaliselt poolt

kualeb, kannab alates 16. jaanist laia
na-Inglismaa ja Londoni linnapiirkon
a vaata rakendatud uutlaadne lõhke*

vahend mürki „V.l".

Jaapanlased vigastasid
jälle 2 USA lennukikand
jat
7 oki Ost. 24. 6. (DNB). Jaapani
õhujõud vigastasid rünnakul vaenlase
laevaatikuüksustele Saipani saare ve
tes jülie kahte vaenlase lennukikand
jat raskesti. Sellelt operatsioonilt ei
pöördunud kaka jaapani lennukit ta

gasi.

Alles eelmäng
Berliin, 23. 6. (DNB). DNB sõjaline
kirjasaatja Martin Hallensleben kirju
tab:

Une saksa lendava lõhkekeha koh
ta võib küll sõjasaladust reetmata
ütelda, et see rakendatakse kindlasti
lähemal ajal tegevusse veelgi uutest
kohtadest, nii et tõrje seetõttu veelgi
rohkem raskeneb ja osutub peaaegu
võimatuks, hoolimata kõigi vastuabi
nõude tarvitusele võtmist. Sest näib,
et esialgu ou tegevuses ainult üksikud

lähtepunktid. Ka on tõenäolik, et selle
une relva mõju veelgi suurendatakse.
Ta omab kindlasti koha strateegilistes

Kaart invasioonirindest Normandias

saksa plaanides ja tal seisavad ees
suured sõjalised ülesanded.

uudised. 21.15 Muusikalised aarded (mgu. ja
hpl.) 622.00 Päevauudised saksa keeles. 22.15
Saatelõpp.

KOLMAPÄEV, 28. JUUNI 1944
5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.15 Päeva
uudised. 6.30 Hommikukontsert (ülek.) 7.09
Päevauudised saksa keeles. 7.15 Hommi
kumunsika (ülek.) Kell 7.30 Heliplaate 8.45
Päevauudised. 9.00 Päevauudised saksa kee

les. 9.10 Landesdienst Ostland. 9.25 Saate
pans. 11.30 Reichsprogramm. 12.15 Päevau

udised 12.30 Päevauudised saksa keeles. 12.45

Lõunamuusika (ülek.) 14.00 Päevauudised
saksa keeles. 14.10 Landesdienst Ostland

14.15 Reichsprogramm. 16.00 Muusika pärast

lõunaks (Ringhäälingu tantsukapell VI. Sa

poäuini juhatusel). 16.45 Päevauudised. 17.00
Päevauudised saksa keeles. 17.10 Kuidas see

Teiie meeldib (hpl. ja mgu.) 18.00 .Kui mina
hakkan laulemaie.. .* Prof. Johan Aaviku
loeng üldlaulupidude 75. a. juubeli puhul.
18.20 Väike vahemuusika (hpl.) 19.00 Poliiti
line loeng (ülek.) Rindereportaaže (ülek. s.k.)
19.80 Muusika (ülek.) 19.45 Loeng (ülek., s. k.
29.09 Päevauudised saksa keeles. 20.15 Saksa

sõduritnnd.. (Eirev tund Ringhäälingu tant
sukapell, Sapošnini juhatusel). 21.00 Päeva-

Reprivatiseeriti vanim templi
tööstus Eestis
Teisipäeval, 20. juunil reprivatiseeriti
F-ma Ed. Veeberi templitööatus Tartus.
Tööstus on üks Tartu vanimaid ettevõtteid
ning vanim templitööstns meil üldse, alus
tades tegevust juba 1888. a. Sajandi vahe
tusel, algas tööstus kummltemplite valmis
tamisega. Ühenduses sellega avanes ka laie
mail rlngkonnil võimalus kasuta
miseks, mis seni olid kallid ning kättesaa

NELJAPÄEV, 29. JUUNI 1944.
5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.15 Päeva
uudised. 6.30 Hommikukontsert (ülekanne)
7.00 Päevauudised saksa keeles. 7.15 Hom
miknmnasika (Ülek.) Kell 7.30—7.45 Heli
plaate. 8.30 Põllumeestele: Linnukasvatuse
päevaküsimusi (Agr. Erich Priks). 8.45 Päe
vauudised. 9.00 Päevauudised saksa keeles.
9.10 Landesdienst Ostland. 9.25 Saatepans damatud.
Praegu juhib tööstust hr. Eduard Vee
11.30 Kergelt ja hästi! (mng. ja hpl.) 12.15
Päevauudised. 12.30 Päevauudised saksa ber. Ettevõte töötab 10 tööjõuga. 1943-44
keeles. 12.45 Lõunamuusika. (Ülekanne Piiast) saadi tööstusele täielikult uus sisseseade,
14.00 Päevauudised saksa keeles. 14.10 Lan mis võimaldab tõsta tööde kvaliteeti ja kii
desdienst Ostland. 14.15 Reichsprogramm. rust tööde läbiviimisel.
F-ma Ed. Veeberi templitööstuse Järva
16.00 Muusika pärastlõunaks (Ringhäälingu
suur orkester Paul Karpi juhatusel.) Kell maa esindus asub teatavasti Paides, F-ma.
17.10 kannab saate üle ka Riia saatja. Vahe A. Sonbergi juures, Turg 10.
ajal kell 16.45 Päevauudised. 17.00 Päevauu
Tsiviilelanikele võid ja juustu
dised saksa keeles. 18.00 Mudilastele : „Kaks
Põllumajanduse keskvalitsuse juhataja
üleannetut" Lugusid siilist ja hiirest. 18.15
Rõõmus vahemäng (hpl.) 18.30 Aja kaja ja teadaande kohaselt antakse 34. toitlusperioodi
saatekava ülevaade. 19.15 Rindereportaaže II toitlusnädalal e. O. 3. kuni 9. juulini s. a.
(Ülekanne s. k.) 19,30 Muusiku (ülek.) 19.45 võid kõigi elatistarbeainete põhi- ja lisa
20.00 Päevauudised saksakeeles. 20.15 Eesti kaartide järgi võikuporigidel trükitud ko
sõdaritund: Sõdurid lõbustavad sõdureid. gustes ning kõigi ostulubade vorm B järgi.
21.00 Päevauudised. 21.15 Kammermuusika Ka sööklates on kehtivad kõik 34. toitlus
I (tngn. ja hpl.) 22.00 Päevauudised saksa perioodi II nädala võikupongid nende täies
I keeles. 22.15 Saatelõpp.

väärtuses.

Ülemaaliselt antakse 34. toitlnsperioedll Eesti naisi ja tütarlaps! vajatakse tööjõudu
juustu o—l 7-8. väikelastele, lastele ja noor dena Danzigi lähedusse, Läänemere kümblus
tele 500 grammi elatustarbeainete põhikaardi sesooni kestel. Tööle võetakse: PERENAISI,
juuatukupongide VL, L, N 34-I-II vastu.
ETTEKANDJAID, PÜHVETIPREILISID, TOA
ja KÖÖGITEENIJAID. Kutse- ja keeleoskus
on soovitavad, kuid mitte nõutavad. Tööle
AMETLIKUD TEATED
võtmine toimub Tööameti kaude, Tallinnas,
Roosikrantsi tn. 23, tuba 2s, kindral komis
TEADAANNE
sariaadi osakond 111 Ase. Teateid võetakse
Tervishoiu valitsus korraldab lühiajalise vasta pidevalt; transport toimub igal nädalal.
desinfektorite kursuse Põllkülas 10. 15.
KUBEMEBANDAAZID soolte väljalangemise
juuli vahel k. a.
Kursustest osavõtjaid palume registreeri vastu. Kirjateel tellides saadame andmed
da Järva Maavalitsuse Sotsiaalosakonnas posti kaudu koju kätte. J. Ugur, ortopeedia
bandaazi- ja jalanõudetööstus, Tallinnas,
kuni 27. juunini k. a.
Maa-arst. S.-Karja 2.
Vahetada neori EMALAMBAID põrsaste vas Talutööd oskavad vanem mees ja naine
võivad tulla üüriliseks väiksesse tallu. Kir
tu. Kareda p ag., Viisu k. M. Põlts.
jateel V. B. Aravete postkontor.
Särevere riigimõis vajab arvates 1. juulist
1944. a. kahte TÖÖDE-JÄRELVAATAJAT Ostan, müün ja vahetan postmarke. Kirjad:
(kubjast). Avaldused saata ühes eluloo-kir L. Kass, Viljandi, Kauba tn. 11—1. Hinna
jeldusega Särevere riigimõisale Türi. Tööle kiri Rmk.-50.
võtmine Paide Tööameti kaudu.
TALU kohe rendile anda Koigi v. V.-Kareda
Soovin osta ISTEVANNI. Kirjad slt. T. H. külas. Teatada palun aadressil, Järva-Kaha
la pk. 9. Nigols.
KES TEAB midagi August Jakobi poeg
K 1 em e t s'i st, endine elukoht Auvere jaa Soovitakse osta HOBUST. Samas müüa vähe
mast 1. km. eemal. Palutakse teatada ven tarvitatud jalaga „Singer" ÕMBLUSMASIN.
nanaisele Eva Klemets'ile, aadress: Roosna- Hind Rmk. 150.—. Teatada Paide, Parkali
Alliku, .Altküla* t
tn. 14. Lusti.

