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Rasked kaotused sundisid invasiooni

Euroopa ja invasioon

vägesid oma rünnaktegevust piirama

Saksa väed püüavad Itaalias säilitada viimse võimaluseni kultuurväärtusi
Ffthreri peakorterist, S. juulil. Sõjajõu

dude ülemjuhatus teatab:

Normandias teostas vaenlane eile eel
mistel päevadel kantud kõrgete kaotuste
tagajärjel ainult väheseid pataljoni tuge
vuses rünnakuid. Edukas tõrjes tekitati
vaenlasele eriti kõrgeid kaotusi.
Lõuna Prantsusmaal sbnniti mitmed ter
roristide grupid võitlusse ja hävitati.
Raske kättetasumistuli asub Londonil.
Itaalias möllas kibe tõrjelahing ka eile
erilise ägedusega ranniku ja Trasimeno jär
ve vabel. Vaenlane tormas kogu päeva
meie vahvalt võitlevatele diviisidele peale,
kes pärast kibedaid võitlusi nihkusid mõ
ned kilomeetrid põhjapoole. Kuna võitlus
tegevus laienes ruumist lõuna pool Sienat
edasi, oli tõenäolik, et ajaloolise linna
väärtuslikud kultuur-mäiestusmärgid võik
sid sattuda hävitamisakte. Seepärast tõm
mati meie väed vabatahtlikult ja vaenlase
surveta tagasi ruumi Elenast põhja pool.
Aadria rannikul asus vaenlane -tugeva
mate jõududega rünnakule ja suutis meie
eitenihutatud julgustuse suruda tagasi pea
võitlusliinile.
Idarinde kesklõigus löödi lääne pool
Slutskit bolsbevike tugevad rünnakud viha
seis võitlusis tagasi. Osstpovitshi ruumis ja
SereSina keskjooksul tõmbusid meie divii
sid kibedais võitlusis järeltungiva vaenla
sega Minski ümbruse ruumis tagasi. Polots
kist edela pool nurjusid tankidest ja lahing
lennukitest toetatud nõukogude rünnakud
Glubokojej juures. Polotskl linna pürast

Karl Megerle sõnavõtt Berliner Börsen-Zeitungis
Kolm ja pool nädalat seisavad inglased üksnes nendega e! arvestata. Viimasel ajal
ja ameeriklased ühe jalaga Lääne-Euroopa esineb Nõukogude Liit vabastava Prantsus
pinnal, Prantsusmaal. Määratu inlm- ja ma maa kaitsjana, nõudes selle eest sisepoliiti
terjali kaotustega püüavad nad Ka teist jalga list kindlustust (rahvarinde valitsust kom
sellele pinnale kinnitada. Vastane ei ooda munistliku mõjutusega) ja toetuspunkti.
nnd, et silmapilgul, mil tä tahtis eemaldada
Ameeriklased näevad prantsuse koloniaal
sõja inglise pinnalt, saksa lõhkekehad selle riigis
soodsat võimalust Prantsusmaa kulul
alles õieti sinna toovad. Meie võime rabu rikastumiseks.
Inglased arvestavad sellega,
likult oodata uue relva teise edu, pühenda et võivad nõrgestatud
suruda
des kogu oma jõu võitlustele Normandias, peale oma tahte. KõikPrantsusmaale
kolm soovivad näha
kus ei lahendata mitte üknes sõjalisi, vaid Prantsusmaal viletsust,
kes alluks nende
ka poliitilsi probleeme.
korraldustele. See on de GauelleM problee
Mida lubas vastane Euroopale? Vabadust,

rahu, korda, leiba, heaolu ja rahvaste ene
semääramisõigust. Nad ootasid, et neid
võetakse avasüli vastu kui „vabastajäid".
Nüüd kirjutavad inglise kirjasaatjad, et rah
vas Normandias pole nälginud, et seal elati
paremates tingimustes kui Inglismaal. Seal
ei olnud rahvas hirmutatud ega türannisee
ritud. Nelja aasta kestel oli kujunenud
usaldus saksa sõdurite suhtes. Inimesed ela
sid sääl rahus ja töötasid oma põldudel,
sõjakoledusi tunti vaid seoses inglise amee
rika terrorirüunakutega.

Nüüd on „ vabastajad" Normandias ja
nad töid kaasa sõja, varemed, valeraha ja
Koos nendega tuli bolshevisra ja
Sõjalaevastiku võitlusparved, millised on oma panusega pälvinud viimastel aegadel segaduse.
hüüdlaused segaduse ja kodusõja tekitami
, korduvalt väljatõstmist sõjajõudude ülemjuhatuse teateis. (Pk.-Kröncke, Hfi., GD)
seks. Nagu bolshevikel Ida-Euroopas on
Poola probleem, mii on inglastel ja ameeri
klastel läänes de Gaulle,d probleem.
tüktväe-kindral Martinek ja suurtükiväe Ohendriigid
katkestasid
dip
kindral Pfeiffer ning kindral leitnant Schie
De Gaulle'i probleemil on inimlik külg.
nemann.
Prantsusmaa on nii inglastele kui ka amee
lomaatlikud suhted
Lahingleonnkiteüksused lõid hea mõjuga
riklastele võimupoliitilise spekulatsiooni ob
maavõitlustesse sekka ja hävitasid arvu
jektiks. Mõlemad otsivad prantslast, kelle
Soomega
kalt vaenlase tanke, kahureid ja 260 sõi
abiga nad saaksid Prantsusmaa oma võimu
dukit. Rasked võitluslennukid teostasid
S t o kh o Im, 30. 6. (DNB) Ühendriikide alla. Rooseveltt soosik Giraud on kadunud
möödunud ööl kontsentrilise rünnaku Sluts välisministeerium teatas, et Ühendriigid on vaateväljalt ja see valmistab Rooseveltile
kile.
katkestanud diplomaatlikud suhted Soomega. tõsist muret. Kuid ka Churchill ei tunne
Tagev põhja ameerika pommilennukiteSee samm lisandub väärikana mõni aeg oma soosikust de Ganlle'ist segamatut rõõmu.
Qksus suunas eile terrorrünnaku Budapes tagasi toimunud Soome saadiku väljasaatmi
Intrigant Massigli nõuandel mängis de
võideldakse kibedasti.
tile. Tekalsj kahjusid elamuterajoonides ja sele Ühendriikidest, kes soome rahvale Gaulle Moskva poolt antud kaartidega ja
Rasketes tõrjevõitlustes leidsid oma Inimkaotusi. Saksa ja ungari õhukaitsejõud solvavate tingimuste juures oii sunnitud näitas inglasile ja ameeriklasile, et mitte
vahvalt võitlevate üksuste eesotsas kan hävitasid 45 vaenlase lennukit, nende hul Ühendriikidest lahkuma. Niiüd järgnenud
suhete katkestamist tuleb pidada Rooseveltl
gelassurma komandeerlvad kindralid, suur gas 34 neljamootoriiist pommitajat.

mi tagapõhjaks.

Kui sel viisil tahetakse kasutada oma
kunagist liitlast Prantsusmaad, mis sünnib
siis teiste keskmiste ja vähemate Euroopa
riikidega? Viimasel ajal kuuldub üha sage
damini Inglismaalt arvamusi, et keri ei õn
nestu tagastada iseseisvat Euroopat, siis
pole tagatud Inglismaale julgeolek ja kind
lus.

Tegelikkuses aga jätkab Inglismaa oma
Nõukogude Liitu rahustavat poliitikat. Poo
la küsimuses pole edasi jõutud, katse uus

kreeka pagulasvalitsusega ebaõnnestus. Endi

ses Jugoslaavias on Inglismaa pooldaja
Mibhailovitš tasalülitatud. Itaalia raukade
Bencini, Croce ja Sforza valitsust türannisee
rib kommunism. Soome sai Roosevelti poolt
hoobi seljatagant. Ka Türgi piiril varitseb
bolshevism soodsat silmapilku oma imperia
listliku sihtide taotlemiseks.
Euroopa-kavast, mis oleks kasulik ja tu
leks euroopa rahvastele hüveks, pole jälge
gi, kõikjal ilmneb kolme imperialisti dikta
tuur. Võiduka Saksamaata jääksid eelkõige
väikeriigid imperialistidele „vahetusrahaks*.

On endastmõistetav, et kogu Euroopa
suurima huviga jälgib sündmuste arengut
Normandias, kus invasiooni algusega avanes

eesriie mitte üksnes sõjaliste sündmuste,
vaid kogu Euroopa tulevikku kujundavate
poliitiliste sündmuste eest.

poolt enamlastele osutatud uueks toetuseks.

Saksa vasturünnak Normandias
Sõjaseisukord kuues Türgi
provintsis
Invasloonilae vastik kandis juunis raskeid kaotusi. Raske tõrjevditius
Ankarast, 30. 6. Türgi parlament
ida rinde kesklõigus
võttis vasta seaduseelnõu sõjaseisukorra
Saksa koloniaalmaade hulka ja läks hiljem pikendamiseks kuues Türgi provintsis,
Ftthreri peakorterist, 1. juulil. Sõjajõudu Vaenlase sõjalaevadest uputati kaks raske
mandaadina üle jaapanlastele. Praegn püüa nende hulgas Istanbulis, Adrianoopolis ja
vad põhja-ameeriklased siin tugevate relva Dardanellides. Sõjaseiaukorda pikendatakse de ülemjuhatus teatab:
ja kolm kergeristlejat, 22 hävitajat ja 15
Cherbourgi poolsaare loodetipul jätkasid kiirpaati, üks allveelaev, kolm dessantpaati
de kasutamisega veel, maal ja õhus võita kuue kuu võrra.
meie nõrgad jõud kitsasse ruumi kokkusu ja üks valvelaev. Mitut lahingulaeva, nende
endale uut toetuspunkti, millest lähtudes
rutuna oma vihast vastupanu vaenlase üle hulgas üht „Ne!son" klassist {aeva, 21 rist
nad võiksid Jaapani emamaale nihkuda oht
kaalule. Viimseni võideldes tekitasid nad lejat, 22 hävitajat, 26 spetsiaaldessantlaeva
Anglo-ameeriklaste pomme
likku lähedusse. Ka admiral Hasley nimeta
veel vaenlasele raskeid kaotusi.
mine Ühendriikide 3. Vaikse ookeani laevas
ja 12 kiirpaati vigaetati pommi-, torpeedo
San Marino vabariigile
Ida peol Orne'i sooritas vaenlane mitu ja suurtüki tabamustega raskesti. Osa neist
tika ülemjuhatajaks näitab, et võitluste ras
kuspunkt on kahtlemata üle kandunud Vaik Uus raske erapooletuse rikkumi tagajärjeta pealetungi. Sissemurruruumis laevadest võib pidada hävitataks. Vaenlase
se ookeani keskossa.
edela pool Caöni sunniti vaenlane kaitsele. laevakaotused suurenevad veelgi miini taba
ne vaenlase lennukite poolt
Ta piirdus kohalike luurerünnukutega, mis muste läbi.
Oks asi on juba praega selge: Saipan
Põhja-Itaaliast, 29. 6. Anglo-amee varisesid kokku meie riivistusrinde ees.
oleks pSkja ameeriklastele suureks vdukaa rika terrori lennukid pommitasid esmaspäeva Meie vasturünnakul edela suunast vallutati
250 poolakat Õhku lastud
siks rttnnakute teostamisel Jaapanile. Raske lõuna paika erapooletu vabariigi San Marino
vaatamata
visale
vastupanule
ja
vaenlase
Enamlaste
poolt mööduvalt vallutatud
te maavöitluste kõrval, mida paetakse prae territooriumi, teostades seega raske erapoo tugevale suurtükitulele, eriti merelt, mõle Saksa positsiooni
tagasi võitlemisel Kolomaa
ga Saipanii, on vaenlased koondanud maa letuse"rikkumise. Neljas üksteisele järgnevas mal pool Odoni aeglaselt pinda juure.
juures avastasid sõdurid ühes kaevikus üle
operatsioonide kaitseks Mariaanide piirkonda laines heitsid nad kella 11—13 linnale ja
Kirde pool St. Lo'd asusid USA väed, 250 õudselt moondunud poolaka laiba. Sel
suuri Ohu- ja merejõudude üksusi. Nad tea Enroopa vanima vabariigi territooriumile toetatuna
tugevaist suurtükiväe-, tanki- ja gus, et enamlased olid sundinud poolakaid
vad, et üks äpardus siin paiskab segamini raske- ja raskeimakaliibrilisi pomme. Sau õhujõududest,
rünnakule. Nad tõrjuti koon
põgenemist hävitama punkrid ja kae
kogu nende ofensiivikava.
Marino linnas tekkis snnri purustusi. Toom datud tõrjetules suurte veriste kaotustega enne
vikud
ja olid nad siis selleks mineeritud
Jaapani vastavale ringkonnis ollakse olu kirik ja raamatukogu on täielikult hävitatud. tagasi. Hävitati 19 vaenlase tanki.
kaevikus
õhku lasknud.
korra tõsidusest täiesti teadlikud. Ühend Hulk ainulaadseid ajaloolisi hooneid purus
Õhujõud toetasid tugevate jahilennujõu
riikide raskepommitajad, aga uued B-29, tati, tsiviilelanikkonna elamukvartaalld said dudega maa vägede võitlusi Normandia des
Õhubaasid Omani sultanaati
suudavad Laipa nii süstemaatiliselt rünnata raskesti kannatada.
sandisillapeas.
Ankaras t, 30. 6. Kolmapäeval saabu
2500 km kaugusel asuvat Tokiot ja sealt
San Marino elanikkond ei läinud rünna
Dessandisillapea ja okupeeritud lääne
jälle oma lähtebaasidesse tagasi pöörduda. ku algui varjenditesse, kuna seni polnud alade kohal tulistati alla 25 vaenlase len nud teadete kohaselt kirjutasid Briti valitsus
Vastupidiselt nende senistele pealelendudele kumbki pooi rikkunud vabariigi erapoole nukit, neist 15 neljamootorilist pommitus ja Maskati emiir Said Ibn Temour alla
lepingule, mille järgi Araabia Omani sulta
Hiinast, mis kulgesid suuremalt osalt maa tust. Terrorilenuukite pommid langesid see iennukit.
asutatakse sõjalised ja kaubanduslikud
kohal, viibivad nad Saipanilt välja lennates tõttu otse tänavail seisvate inimeste hulka,
Leitnant Schenk, rühmaülem ühes soo naati
õhubaasid.
Leping garanteerib Inglise valit
ainult pommide allaheitmisel maa kohal. nõudes rohkesti inimohvreid.
masrügemendis, hävitas 27. juunil edela susele piiramatu
õiguse selliste baaside loo
Kogu sinna- ja tagasilend teostaks vee kohal.
pool
Caöni
12
vaenlase
tanki.
miseks Omanis.
Dewey vabariiklik presi
Võitlusis
Cherbourgi
pärast
paistis
eriti
On ka mõeldav, et Põhja-Ameerika pom
dendi-kandidaat
silma üks õhutõrjerügument kolonel Her
mitajad ründavad tulevikus Jaapanit ka
Saksa häiretuli paisub
Hiinast, et siis pärast rünnakute teostamist
Stokh oi m, 29. 6. (DNB) New Yorgi manni juhatusel."
Stokholmist,
1. 7. (DNB)
Maaväe ranuapatartld saavutasid mitu val". nii teatab Reuter,
võtta kurss Sai panile, kus neid on kergem kubrener Thomas Dewey nimetati kolmapäe
,paisus saksa häi
küttematerjaiiga varustada kui Hiinas. Neist val vabariikliku partei konvendil Chicagos tabamast vaenlase dessantpaatideie Orne'i retuli
oma tugevuses ning kahjusid teatati
tõsiasjadest võib järeldada, et mõlemad poo vabariiklikuks presidendikandidaadiks, pä suudme ees ja sundisid ühe hävitaja tagasi arvukaist üksteisest eemal asuvaist asulaist".
led jatkavad visa võitlust selle saare pärast. rast seda, kui Ohio kuberner John Bricker pöörduma.
teatas oma keeldumisest. Dewey sai enesele
Bretague'is hävitati võitluses üks vaen
Kindral-koloitel Dietli juma
Tunnustades tema alati kangelaslikku kõik hääled peale ühe, mis anti kindral lase sabotaažirühm.
panust, aonetan kindralkolonel Dietiile Mac Arthurile.
Raske tasumistuli lasub Londonil.
lagajätt
mõõkadega Tammelehise Raudristi Rüütli
Itaalia rinde läänetiival ründas vastane
Dewey seletas parteikonvendil, et muu
Berliinist,
1.
7 (DNB). Sügava leina
risti juure.
datus presidendi kohal tuleval aastal jaanu rannikust kuni Trasimeno järveni edasi ga võttis Saksa rahvas
laupäeva õhtupoo
Uhkes leinas langetab' sõjavägi oma arikuus ei too enesega kaasa mingit mua koondatud jalaväe- ja eoomusjõududega. likul
osa pidulikust jumalagajätust kindral
Äärmiselt kaotusrikkais võitlusis õnnestus
„Narviki sangari" ees Saksa sõjalipu.
datust USA välispoliitikas.
Dietliga. Erilise värvingu omas lei
vaenlasel tungida edasi raonikulõigus ja leitnant
nasündmus
Führeri osavõtu tõttu, kes oma
ruumis lõuna pool Sienat. Võitlused kesta surnud sõjaväejuhile
ütles viimase tervitu
vad siin kahanemata ägedusega.
Vaenlane alustas läbimurrukatseid
se ja järelhüüde. Leinateenistusal viibia
Aadria meres uputas ühe Saksa auriku samuti
isiklikult ka sõjajõudude ülemjuha
pardaõhutõrje ühe vaenlase kiirpaadi.
šeff, kindralfeldmarssal Kel tel. Peale
Rasked võitlused Itaalias ja idarinde kesklõigus
Idarinde kesklõigus seisavad meie väed tuse
viibisid kohal riigiminister Ribbentrop,
raskes tõrjevõitluses. Sintski linnas selle
snnradmiral Dönitz, Reichsführer-SS Rimm
Führeri peakorterist, 2. juulil. Sõjajõu rünnakust. Võitlusgrupid Brobuiski ruumis edasi
käivad
tänavavõitiused.
Ka
Ossipovitši
ruu
dude ülemjuhatus teatab: ,
võitlesid end läbi meie peajõududeni. Bere mis ja Borissovi juures toimub tugevaid ler, kindralfeldmarssal Milch, hulk kindra
Sjssemurderuumis Caeuist edelas alustas sina keskjooksul on käimas rasked võitlu tankidest toetatud Nõukogude rünnakuid. leid, admirale ja palju teisi võimukandjaid
vaenlane pärast tugevaimat suurtükiturm sed katkestamatult ründavate nõukogudega. Niihästi Berezina ülemjooksul kui ka lääne sõjaväest, parteist ja valitsusest.
tula eile keskpäeval jälle oma läbimurde Ruumis lääne pool Polotskit kestab vaenla ja edela pooi Polotskit peatati raskeis heit
katseid. Kõla rünnakud nurjusid seal samuti, se surve. Edela ja lõuna pool Polotskit lnsis vaenlase rünnakud.
löödi tugevad vaenlase rünnakud tagasi
nagu kagu pool St. Lu'd.
Saksa lahingulennukite eskaadrid lõid
või pandi riivpositsioonidei seisma. Lahing heade
Lahingulenuukiteflksused toetasid ka ei lennukid
tulemustega sekka tõrje võitlusisas.
lõid
jooksvalt
maavõitlustele
sekka
Nad tekitasid vaenlasele raskeid veriseid ja
le hea eduga maavõitlusi.
öösi ründasid võitlusiennukiteüksused ja tekitasid vaenlasele kõrgeid kaotusi.
materjalikaotusi.
Kõrgel põhjas löödi Kandalaksha lõigus
Sõjalaevastiku julgestuslaevad uputasid
vaenlase laevade koondamisi dessandipea mitmed
tugevast suurtüktulest toetatud Soome
lahes Närvi saare juures kolm ründa
ees. Tehti kindlaks tugevaid plahvatusi.
nõukogude
rünnakud
vihastes
metsavõit
Mitmes puhastusaktsioonis Prantsuse -1 ustes kõrgete kaotustega vaenlasele tagasi. vat Nõukogude kiirpaati ja võtsid vange.
ruumis likvideeriti 80 terroristi.
USA pommituslennukite üksus hei
. Möödunud ööl heitsid üksikud briti häi tis Tugev
eile
mitmele
poole pomme Ungari ruu
Kaske kättemaksmistuli püsib Londonil relennukid
pomme Reini-Westfaali ruumi.
Itaalias asub vaenlase rünnakute raskus
mi. Saksa ja Ungari jahiiennukid tulistasid
alla 13 vaenlase lennukit, neist 12 neljamoo
punkt läänepoolses rannikulõigus ja ruu
torilist pommituslennukit.
mis Volterrast kagu pool. Meie väed taan
Soome naised ja lapsed kihu
Üksikud Briti lennukid heitsid möödu
dusid sliu tugeval vaenlase survel Cecine
tati surma
nud ööl pomme Reini-Vestfaali aladele.
loigus. Ka kagu pool Valturat suutis vaen
Võitluses vaenlase invasioonilaevastiku
lane võita põhja suunas pinda. Siena ruu
Helsingi. (DNB) Rühm Karjala põge
mis ja Trasimeno järvest lääne pool lõid nikke kes endid oiid suutnud päästa enam ja järeleveo vastu merel uputasid õhujõud,
meie vahvad diviisid kõik vaenlase rünna laste eest Vaikjärve ja Rautu külast (ida sõjalaevastik ning maa- ja mereväe ranna
kud raskete kaotustega vaenlasele tagasi. pool Viibnrit), üritas endale Soome väeosa patareid juunikuus 51 prahi- ja transpõrtlae
Hävitati üks vaenlase pataljon ja 29 tanki. de junre teed läbi murda. Kuna raudteesild va 312 600 brt suuruses. Vee 56 laeva 328000
Idarinde kesklõigus osutasid meie vahvad Vuobsi kohal oli hävitatud, püüdsid mehed brt-ga ning hulk vähemaid transportlaevn
diviisid ülekaalukate jõududega ründavade oma naisi ja lapsi primitiivsel paikpraamil ja dessantpaate said osalt raskesti vigastada.
nõukogudele endiselt vihast vastupanu. Is teisele kaldale toimetada.
Keset järve aga külvati naised ja lapsed paat aga jatkas tuld ja enamik soomlasi
lutski ruumis suutsid bolshevikud alles pä
rast raskeid võitlusi võita pinda. Asul loo ühe Nõukogude valvepaadi poolt raskekuuli tabati kuulidest. Ainult vähesel! õnnestus, Invasioonirannikul on võetud vangi amee
vutati. Ossipovitshl juures säilitasid meie piidujatulega üle. Mõnedel õnnestus ujudes osaliselt haavatuna, metsani läbi murda ja rika eri üksusi, kes olid varustatud iga
laadsete gangsterrelvadega
soomepoolsele kaldale jõuda. Nõukogude põgenemist jatkata.
väed oma positsioonid hoolimata

Saipani saar - USA õhubaas Jaapani
vastu

Ajal, millal Prantsusmaa rannikul mölla
vad rasked võitlused ja kogu maailm jälgib
hinge kinni pidades Saksa uue relva tõhu

sat rakendamist, toimuvad Vaikses ookeanis
kaugeleulatuva tähtsusega sõjalised sündmu

sed. Põhja-ameeriklased maabusid Saipanil.
Kuudepikkune võitlusvaheaeg sellel sõja
tandrel andis maad uuele pingele.
Euroopa lugejale ütleb ühe väikese saare

nimi Vaikses ookeanis väge vähe. Niipalju
kai see Saipani saar Mariaanide grupis on
üldse mõiste, teab ta, et see knulus kanagi
Kindralkolonel Visti sai
surma
Ffihrer annetas kangelaslikule
võitlejale mõõkadega Tammelehise
Führeri peakorterist, 1. juulil.
23. juunil 1944 sai lennuõnnetusel sur
ma kindralkolonel Dietel.
Kindralkolonel Dietii surma puhul aval
das Führer järgmise päevakäsu:
„23. juunil 1944 sai kiudralkoionel visti
lennuõnnetusel surma.

Teeneka sõjamehena heitluses meie
rahvussotsialistliku Saksamaa eest paistis
Jrindralkolonel Dietl eriti silma võitlusis
Norras ja Soomes, kus ta viis oma mehi
võidult võidule.
Unustamatuks jääb tema võitlus Narviki
pärast vaenlase tugevaima ülekaalu vastu
ja raske!mais tingimusis.
Kindralkolonel Dietl jääb kõigile sõdu
reile ja kogu saksa rahvale kehastuseks
usust meie rahvussotsialistlikku Saksamaas
se ja tema võidusse. Ta on järelandmatu
Kindluse ja kustumatu ustavuse eeskujuks
surmani.

Talle kui vapraimale vapranjaist, anneta
ti 19. juulil 1940 meie uhkete sõjajõudude
osimese sõdurina Tammelehte Raudristi
juure.

Fanaatilise rahvussotsialistina on kind
ralkolonel Dietl murdumata ustavuses ja
vaimustatud usus seisnud isiklikul! võitlu
ses Suur-Saksa riigi eest meie liikumise

algusest saadik.

Seepärast kaotan ma temaga ühe oma
ustavaimale! kamraadidest ühisest pikast ja

raskest võitlusajast.

Ta nimi elab edasi ta uhkes märglar
mees ja seisab pealeselle ühenduses ka

meie vaprate liitlaste soomlastega.

Tema armee aga kannab tema pitserit
ohvrimeelsest ustavusest ja tingimusteta
«sast lõpp või ta.

V * ' "ja kindlalt
levikku
Öj

Rahvt

I. Mereti 30. juuni raadiokõne

on üldiselt hea laskur. Väljaõpet teos
tavad niihästi vastavad Saksa organid,
mis ikka jälle appi tulevad oma suure
mate Kogemustega kui ka aktiivsed
Gesti ohvitserid.
Eesti sõdurid, täpselt nii nagu eesti
rahvaski, teavad, kui mitte viimane
bolshevike hirmuaasta 1940-41 pole
suutnud neid veenda, siis vähemalt
oma ajaloo viimasest kümnest sajandist,
et idanaaber on nende rahva surma
vaenlane. Selles ajavahemikus on Ees
tis peetud läänesse valguda tahtva ra
huldamatu maa-ahne vaenlasega mitte
vähem kui 40 kaitsesõda. Ja kuigi
moskvalased võimukandjad laienda
sid oma piire Moskva aladelt kuni Mus
ta mereni ja Kaukaasiani, kuni Jääme
reni ja Vaikse ookeanini jäid loodes
nende pingutused tulemusteta. Nq|l et
õnnestunud ka Eestit, tema loomulike,
kergelt kaitsva te Narva ja Peipsi piiride
ga, välja rebida kontinentaalse rahvas
tepere liidust.
Selgem võib-olla kui minevikus, on
Peipsi järve peavõitlusjoon, praegu ka
viimsel, kultuurilisel alal. Igaüks, kes
seisab valvsalt ja tõrjevaimilt järve
läänekalda), teab, et ta siin kaitseb en
nast ja oma rahva elu ja eksistentsi,
mis muidu selle üle pole vaenlane
jätnud kedagi selgusetusse hukkuks
Siberi töölaagrites. See selge, ainus ede
va kõnekäänuta vapustav arusaamine
määrab Eesti sõdurite hoiaku, kes võit
levad õlg-õla kõrval Saksa üksustega,
mis seisavad siin Euroopa lävel oma
kodumaa eest. Kõigepealt nad töötavad
ja kindlustavad, kui aga bolshevikud
peaksid käsi sirutama nende ilusa maa
järgi, võitlevad nad oma eelkäijate vää
riliselt.
Sõjakirjasaatja Georg W. Kruse

ilma milleta ei saa töötada, samuti igapäe
Sõda, mlUe meie
kõik seda teame, sõltub eesti rahva elu või vase toidu ka sõjaväele, ilma milleta see
surma küsimus, on jõudmas oma otsusta sõjavägi ei saa võidelda; et meie töölistena
vasse laasi.
täidakhime oma tööülesandeid treipingi või
Selles olukorras on loomulik, et eesti masina taga, tootes kõike seda, mida rinne
rahvas erilise tähelepanuga jälgib sündmus ja tagala vajab; et ma ametnikena kohnse
te arengut ja seoses sellega mõtleb oma trnnlt täidaksime oma ametikohustusi, sest
rahva tulevikule niug saatusele.
muidu tagala organisatsioon ei saaks laitma
Invasiooni toimumine läänes tegi meiegi tult töötada.
kodanikule selgeks, et
Igaüks meist, ükskõik missugusel kohal,
sõda idas ja läänes on ikkagi ainult üks on väikeseks hammasrattaks suures masina
terviklik suur võitlus ja et sündmused värgis, mille ülesandeks on hävitada meie
idas ning läänes on üksteisega lahuta rahva veri vaenlane enamlus. Selleks et
matus seoses.
see masin värk korralikult töötaks, on tingi
Nimetasin juba, et on enesestmõistetav, mata vaja iga hammasratta laitmatu funktsio
kui me mõtleme seoses praeguste sündmus neerimine.
Me võime julgesti ja kindlasti vaadata
te arenguga oma rahva talevikule ja saatu
sele. Eriti nüüd, kus enamlased on idarin tulevikku. Kuigi peaks tekkima raskeid sil
del alustanud taas oma ofensiivi, kuigi esi mapilke, ei tohi see häirida meie sisemist
„Edasi, meie vabastame Euroopa /' Selle loosungi all võitlevad indlased, marokola
algu Soome rindel ja idarinde keskosas. rahu ja kindlusetunnet. Sest
meremaalased ja teised, kelle enamikust inglased on koos
Võime päris kindlad olla, et see ofensiiv
esiteks: meie rahvas ja meie isamaa sed, bengaali neegrid, uustanud
Euroopa „vabastamis-armee'"'
võib laieneda kogu idarindele. Olles teadli ei seisa mitte üksinda enamluse vastu;
kud mida tähendaks meie rahvale enamlas
teiseks: enemlusevastase võitluse pea
te uua sissetung Eestisse, tunneme loomu mine kandja on maailma tugevaim sõdur
likult huvi selle vastu, missuguseks võiks rahvas;
Peipsi peavõitlusliin
kujuneda olukord meie otseses läheduses. kolmandaks: sama rahvas on' sama
Asudes meil kujuneda võiva olukorra aegselt osavaim ja leidlikeni sõjalisel ning
lähemale vaatlusele on vaja esmalt rõhutada tehnilisel alal;
Eesti sõdurid aitavad kaitsta oma kodumaa piire
üht asjaolu, mida ei tohi hetkekski unusta
neljandaks: keegi pole Ütelnud, et
da. Seoses ofensiiviga teevad enamlased idarindel ei võiks õigel ajal rakendamisele
PK. Pärast idarinde põhjaosas
kõik, mis võimalik, et
tulla mõni uuelaadne relv, mis ütleks oma taandumist on Euroopa suyrim Bicejörr, eesliini mereväe valvepaadid. Sealjuu
res on neil, nagu mainiti sõjavägede
meiegi tagala meeleolusid häirida ja otsustava sõna;
kahtlust külvata nii Saksa kaltsevalml
viiendaks: kogu oma ajaloo kestel Peipsi, muutunud peavõitlusliiniks. Kui teates, olnud kokkupõrkeid Nõukogu
dußse kui kaitsevõimesse, samuti ka meie pole saksa rahvas hätta jätnud oma sõpru seista selle merasuuruse ja kalarikka, de piaatidega. Üht osa rannikust kind
eneste vastupanujõusse ja tahtesse.
ja liitlasi. Duce vabastamine vaenlaste küü
Enamlaste' vastavast õõnestustööst või sist on selleks heroilisim näide. Samuti na lamedate rannavallidega kaitstud järve lustavad Eesti piirikaitseüksused.
kaldal, mille koobalt-sinine vesi võ
Niipalju kui seda lubab posti- ja
selle õõneßtustöö tahtest on nimetada järg gu nüüd abi Soomele.
mised momendid: Esiteks püüe külvata
Meil peab olema usku oma rahva tule lub nagu hiigelküür kahvatusinise, päi valveteenistus, teostatakse väljaõpet,
meie rahva hulgas kahtlust Saksa vägede vikku; meil peab olema usku oma rahva ja kesest üleujutatud taeva all, ei tunne milles tähtsaim osa on laskmine. See
kaitse või messe. Teiseks tahetakse levitada meie liitlase saksa rehva võimeisse,
gi, et on sõda. Pruunimullalised põllu juures ilmneb, et eestlane, kes on
kuuldusi, nagu oleks Saksamaa sisemiselt ja lõppeks meil peab olema vankumatu lapid ulatuvad kuni ranualasuvate sõ muidu väga rahulik ja keda normaal
kokku varisemas. Kolmandaks püütakse le tahe kõik teha selleks, et oleks kaitstud meie
javäepositsioonideni, ja uus vili võrsub ses olukorras on raske viia rööpast
vitada igasuguseid jutte olematuist väär kallis ja kaunis väike Eesti kodumaa!
nähtustest ja eesti rahva rõhumisest, orjas
juba vaksapikkuseks. Ainult ühes ko välja, armastab oma relva kirglikult ja
tamisest, sunniviisilisest Saksamaa sunnitõö
has ulatub vaenuline vastaskallas nä
Tuletõrje kõrgemad hoolsus
laagreisse viimisest jne., sihiga rikkuda
gemißkaugusse, ja seal on ka relvade
ÕHUDESSANTVÄED
meie ja sakslaste vahekordi ja selle kaudu
märgid kahele Tartu tuletõr
kõne tihedam. Muidu on aga eestipool
saavutada koostöö lõdvenemist ning sgbo
jetegelasele
ne kallas vaiknd, just nagu surnud.
" teerimist. Neljandaks tahetakse kõigutada
rahva usaldust meie Omavalitsuse vastu, et
Paljude kaude, isegi aastate kestel val punktidesse. Neil tuli maksta kõrget vere
EVT Liidu juhatus otsustas anneta
Vahepeal aga ja see hoiab seda mistasid
inglased ja auglv ameeriklased ette hinda. Paljud inglite ja põhjaameerika
saavutada antavate korralduste ja määruste
rikkumist ja sellega üldise olukorra halve da Tartu vabatahtliku taie tõrje auliik sõjata peavõitlusliini kogu aeg salaja õhudessantvfigede diviise invasiooniks. Sel võitlusrühmad hävitati lähivõitluses, või
nemist. Viiendaks levitatakse arvamust, et meile vanadele tuletõrje vsteraanidele se pinge all võivad ikka jälle silma leks teostati hoolikalt meeskonna väljaõpet suruti nii kokku, et neil tuli alistuda. Saksa
varsti on enamlased ikkagi Eestis ja seepä August Lätt'ile ja Alfons Hofrichter'ile piirile ilmuda vaenlase maandumispaa ia organiseeriti relvastus- ja varustusala. väejuhatus oli hästi kindlustenad Õhudes
eraldati transportpurilennuki sandiks sobivad alad.
rast olevat igaühel kasulik omaenese jul tuletõrje kõrgema hoolsusmärgi.
did, võivad korrata neid katseid, mis Langevarjurid
tei maanduvatest õhudessantvägedest, kumbki
Kuigi invasiooniks oli valitud pilves ja vih
geoleku pärast aktiivsest tegevusest loobu
A. Lätt on tuletõrjes tegev , olnud 1944. a. talvel ette võeti Peipsi jää kategooria sai eriväljaõppe. Tavalist maa mane
ilm, õnnestus saksa patareidel tulista
da, et saavutada punastelt võimudelt andes
tust. Kuuendaks püütakse valeks ajada jut üle 50 aasta. Ta oli pikemat aega Tar teed mööda, et kanda sõda sellele vil väe väljaõpet laiendati, meeskonnad varus da alla rohkelt transport- ja purilennükeid.
te enamlaste terrorist, küüditamisest, varan tu linna tuletõrje lendsalga juht ja Tar jarikkale maale.
tati pistodade, löökrõngaste, nugade ja kõige Maapinnal jätkus äge tõrjevõitlus. Maandu
duste äravõtmisest jne. ja tahetakse näidata
olid inglise-ameerika kaotused nii suu
tu brigaadipeaiiku abi. \
Tosinaid silmapaare luurab alatiselt muu sarnasega. Relvad Ifihivõitluseks olid misel
et oldi sunnitud järgmisel ööl uusi
et tavalisel põllumehel, töölisel ja ametni
A. Hofrichter on Tartu vabatahtliku üle vetepinna, ja järve serv ei jää ain äärmiselt mitmekesised. Ameerika lange red,
kul ei olevat enamlaste poolt midagi karta,
varjnreile õpetati džiu-džitsut ja muid üksusi allaheitma. Ka need kandsid veriseid
kaotusi. Saksa väed olid sama valvsad kui
kui aga loobutakse koostööst sakslastega ja tuletõrje ridades tegutsenud juba üle saksk! hetkeks valveta. Valgetel öödel iähivõitluse meetodeid.
neljakümne aasta.
Langevarjurite rakendus toimus kahe- ja eelmisel ööl ja kiirete vastuabinõudega aeti
nende nn. käsilastega.
kindlustavad Peipsi peavõitlusjoone
Seitsmendaks tahetakse levitada põllu
neljamootoriilstes transportlennukites. Põ nurja vastase ettevõte. Üksnes meie pool
meeste hulgas meeleolu, et ei olevat nagu
hitüübiks oli „Curtiss C 47 skytrain* —.ka tulevate massidega õnnestus anglo-ameerik
hemootoriline lennuk 21 liikmelise mees lastel sissetung saksa positsioonidesse, kue
mõtet enam põldu harida ega seemendada,
„Eesti sõjamehe veri lõi uuesti keema..."
sest kes teab,kes sügisel saagi koristab;sellega
konna jaoks. Kogemuste varal ehitati sel nad tänaseni saksa soomus- ja maavägede
lele tüübile vastavalt neljamootorilised trans ga võideldes püüavad laiendada oma posit
tahetakse saavutada kaudset saboteerimist
58-aastase eesti vabatahtliku jutul
meie toitlusmajanduse korraliku funktsio
portlennukid 30 mehele „Skyri:Bater* tüüpi. sioone. Selle juures on neil olnud inimeste
neerimise vastu. Jne. jne.
Hiljuti külastas Übe armee ülemjuhataja haavata. Selle järele tegi ta kaasa ka Vaba Pääle nende kasutati veel teisi tüüpe. Trans ja materjali näol ettenähtamatuid kaotusi.
Niisuguse tegevuse suhtes peame olema asetäitja, suurtükiväekindra), üht sisemaal dussõja, ilma kordagi viga saamata. Vaba portlennukite kiirus oli umbes 400 km. tun Vaenlane oli enesestmõistetavalt ette val
eriti valvsad ja iga eestlase kohus on hoolit iihivat eesti rügementi, et lähemalt tutvu dussõjas osutatud teenete eest annetati talle nis. Kuna transportlennukid on õhutõrje mistatud kaotusteks, kuid mitte nii ränka
seda selle eest, et
kahureile ja jahilennukeile kergelt tabatavad deks. Nende eliitvägede kaotus kinnitab
da väeosa eiu-oluga. Jälgides rügemendis I liigi 3. järgu Vabadusrist.
vaenlase agendid, langevarjurid ja terro kompaoii-väljaõpet, torkas kindralile rivis
Viimasel bolshevike ajastul kolme aasta oma suuruse tõttu, siis püüti tõsta nende nende ettevõtte nurjumist. Veel ei saa täp
ristid-saboteerijad kobe kehjutuks teh silma üks vanem tüsedakujuline mees. Pä eest'töötas praegune 58-aastane kompanii liikumiskiirust. Transportlennukid peavad, salt määrata õhudessautvägede kaotusi. Sajad
taks.
rides viimaselt, palju aastaid ta hallides VBnemveebel N. Võrumaal ja oli sunnitud pääle meeskonna mahutama veel haubitsaid, transportpurilennukid, mis lebavad purusta
Samuti aga korrale kutsutaks ka need üksi juustes on ja kellena ta enne mobilisatsioo bolshevike ajastu lõpul end varjama metsa mootorrattaid ja muud vajalikku varustust tult Normandias annavad kujutluse saksa
kud meie rahvuskaaslased, kes peaksid eba ni töötas, selgus et siin on tegemist 58 aastase des, nagu seda tegid tuhanded teised eest
Traneportlennukite kõrval arenesid trans ägedast tõrjest. Üksikud purileunukid ja
teadlikult kaasa aitama enamlaste sihtide vabatahtlikuga, kes varem töötas maal lased. Siis aga möödusid needki päevad na portpurilennukid, need on ette nähtud raske transportlennukid maandusid miiniväljadel
saavutamisele igasuguste kuulujuttude edasi maanteede korrastamise aial teemeistri abi gu kuri unenägu.
mate relvade ja suuremate koguste transpor
õhudeesantvägede ülesandeks on jõuda
kandmise ja levitamise teel.
na. Nüüd on ta selle töökoha ise nuhi jät
Väljakuulutatud mobilisatsioon tabas te diks. Need tehnilised eeldused moodustavad üle mere või teedeta maastiku vaenlase
Meie olukordade kujunda mine on suures nud ja relva kätte haaranud, et võ delda da töö juures. „Eesti sõjamehe veri löi siis õhudessant vfigedeja langevarjurite rakenda maaalale ja seda võimalikult väheste kao
osas meie eneste määrata. Kui me tahame koos noorematega maa ja rahva vabaduse uuesti keema", naeratab ta. Sõjamees, kes mise alused need võeti nvasiooni puhul kõik tustega ja võimalikult löögivõimsana. Seda
kaitsta end ja oma kodumaad enamlaste eest bolshevismi hävitamiseni.
oli osa võtnud kahest eelmisest sõjast, ei kasutusele. Anglo-Ameeriba eliitvägedel seisis ei saavutatud invasiooni puhul. Õhudessant
sissetungi vastu, siis on meie ainsaks üles
Kindralil oli 58-aastasest eesti vabatahtli tahtnud nüüd ka kolmandas koju jääda hoo ees raskeim päev, millele neid oli ette valmis vägede poolt okupeeritud alad riivistati ja
andeks kõik käed rakendada töösse ja võit kust eriline heameel ja ta soovis taile pal limata oma 58-aastast. Kohustused eraelus tatud pikaaja kestel, Nad rakendati Normandia hävitati sakslaste poolt; üksikud positsioonid
losse Saksa sõjaväe kõrval, kes aannab ju sõduriõnne, tähendades selle juures, et ja asendamatu töökoht takistasid alguses rannikul. Nende ülesandeks oli haarata sak mis alles nende vägede käes on ei vääri
meiegi kodumaa kaitse peamist koormust. temataolised on mitte üksi eesti rügemen selle sammu astumist. Kuid tema palvetele sa positsioone, halvata ühendus ning tungi suhteliselt neid ohvreid, rais need väed on
Saksa sõduri moraal ja kohusetunne on nii tide, vaid kõigi bolshevike vastu võitlevate tuldi hiljem siiski vastu ja ta vabastati da maa poolt atlandi valli tähtsamatesse pidanud kandma.
sama kõrge, nagu see on alati olnud.
rahvaste sõjavägede auks ja uhkuseks. Kõ j ööst. Ning nüüd on ta juba mitu kuud väi
Võime päris kindlad olla, et sealtpoolt netatav oli liigutatud kindrali tähelepanust, taõppe), oodates aega, millal pääseb rindele.
tehakse kõik, mis vajalik, »õja võitmiseks, mille osaliseks ta sai ja lubas kõiki kohus
Uuendusi preemiate alal
Ta on lesk ning väeosa on talle kodu ja
mitte aga kaotamiseks. Loogiline mõtlemine tusi ning raskusi, mis aeg peale paneb, vap perekonna asemel, kuna ta ainus poeg vii
ütleb meile, et
ralt kanda, sest ainult siis saavutame maa bib samuti nagu isagi sõjaväes, olles praegu
Maksvad on ka nummerdamata tekstiilpunktid
meiepoolne absoluutne kaasaaitamine ilmale parema tuleviku ning rahu.
Narva rindel.
tõhustab meie oina kodumaa kaitset.
„Olen õnnelik", ütleb see vana sõjamees,
Kes on vapper sõjamees,
Kindralkomissari korraldusel on seni
Kui me aga peaksime käed rüppe panema, kes vabatahtlikult jättis oma kodukoha ja „et oman hää tervise ja võin seda teba, mi ses premeerimise korras tehtud uuen datud ajal ühe preemiapunkti saamiseks
tuleb juba müüa 50 kg kurke või to
HÜS just sellega võiksime nõrgendada selle teenistuspaiga, et tulla temast palju noore da ma sõduri kohusetunne käseb. Mul on
mate ridadesse?
kaltse tugevust.
rõõm sõjaväes olla ja ülemustega on igas dusi ja pandud maksma järgmised mateid.
Tuletame meele oma Vabadussõda. Mis
Vsnemveebel N. on vana sõjamees suhtes hää, kuigi olen nende kõrval päris muudatused:
Ühtlasi oü pandud maksma kord, et
oleks saanud meie maast ja radvast, koi ning praegune sõda on kolmas, millest ta vana mees, aga ma pean nendega kõigiti
Lavakultuuride alal anti seni üks nummerdamata tekstiilpunktid on samuti
kriitilisel momendil, mil enamlased olid Tal on osa võtnud. Ratsamehena võitles ta Esi sammu ega jää neist maha. .
preemiapunkt kuni 1. juulini 1944. a. kehtivad kui nummerdatud tekstiilpunk
linna külje aü, igaüks tagalas oleks haka meses Maailmasõjas, kus ta sai kord kergelt
Sõjakirjasaatja Karl Eerma.
müüdud iga 20 kg lavakurgi ja -tomati tid ja kõik asutused ning ettevõtted on
nud mõtlema paanilisele põgenemisele ja
jätnud täitmata need ülesanded, mis temal
müümise eest. Nüüd on seda tähtaega kohustatud neid vaidlematult vaste
tasusid üldsuse teenimisel. Just nüüd pea
Omavalitsuste eelarved kinnitamisel
laiendatud ja samasuguselt kuuluvad võtma.
me me kõik, koos oma naiste ja lastega,
tähendatud kogused saadusi premeeri
rakenduma ennastsalgavale tööle ja ohvri
Omavalitsuste 1944-45. majandusaasta eel sõjaaegsed raskused viia kergesti kulude misele alaliselt, väljaarvatud ajavahe
valmidusele, et meie tagala oleks sisemiselt
TASS-il Roomas oma
terve ja tugev, et me annaksime igasugust arved on nüüd maakondades lõplikult val tulude osas tasakaalu. Valdades ou isiku mik 15. augustist kuni 15. septembrini.
minud
ja
esitatud
järelvalveasutustele.
Seni
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võimalikku abi ja toetust meie rindel võit
ajavahemik on tomati ja kurgi hoo
saatejaam
ievaile meestele ja poegadele, samuti ka kinnitatud vaid üksikute maakondade eelar ralikult, mistõttu tulude saamises ei ole See
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sel
puhul
enam
ei
tehta
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meid kaitsvaile Saksa vägedele; et meie põl ved, kuna enamik on veel läbivaatamisel. olnud takistusi ja kulutuste osas saadi eel
Teeb nüüd Itaalias suurt kihutus
lava- ja aiamaasaaduste vahel, lähenlumeestena kõigist raskustest ja puudustest Osaliselt esines maakondade eelarveis puu arve takistamatult tasakaalustada.
tööd
hoolimata täidaksime oma ülesandeid toitlus dusi, mistõttu need maakondadesse tagastati
M ila no, 30. b. (DNB) Naga teatatakse,
korralduse alal, kindlustades linnades töö puuduste kõrvaldamiseks. Lõplikult loode
ta ?oOtu1f3 Yia Nõukogude teadetebüroo
tavaile rahvuskaaslasis igapäevase toidu, takse töö valmis saavat eeloleva kuu jook
Võimsate „V. l"-lõhkekehade punkris
IASS-i osakond. Anglo-Ameerika sõjaväe
sul.
võimud Roomas andsid TASS i käetusse
Olgogi, et eelarved veel järelvalveasu
PK. «Põrgukoer", ütles pikakasvuline tuse tulemus. Nad ei tohtinud sõnagi lausu oma Baatejaama ja vastu"õtujaamaa. TASS-i
tuetes ei ole kinnitatud, ei takista see val leitnant
P. ja patsatas lõhkekeha sinikas da sellest, mis nad teadsid ja nägid ja «lil tegevus ei piirdu seal mitte ainult teadete
dades ja maakondades asuvate omavalitsus
poleeritud ninale, «sulle on kogune lesse nad pimesi uskusid. Oma põletfud andmisega, vaid talle on antud volitus te
asutuste töö kulgemist, sest esitatud eelar hallile
palju terasplekki turjale ja kõhule. maja varemeil, oma naisele ja lastele ei vitada oma saatja kaudu kommunistlikku
veis olulisi muudatusi ei tehtud, vaid üld nud
tohtinud nad sõnagi vihjata sellele, mis agitatsioonimaterjali Põhja-Itaalias
summas jäetakse kulude-tulude osa selliseks, Head teed ja näita, mis sa võidi"
oleks
olla vastuseks tehtud hävitus
nagu on esitatud järelvalveasutustele. Muu
Leitnant P. ei pea tavaliselt pidukõnesid. tööle. võinud
Vaikimine
on raskem kui töö.
datusi tehakse üksikasjades, kus maakon Selleks on tal liiga vähe aega. Kuid seekord
Inglise rahvas nõuab infor
Nüüd aga lendavad need lõhkekehad iga
dades ei ole äinni peetud sõjaaja nõudeist on tegemist juubilariga. Ta ümber on kogu tund,
matsiooni
iga päev oma eesmärkide poole. Need
Järelvaatamisel olevatel eelarvete koos nenud üiemveeblid. Hein, sadamatööline on hetked, mida mehed punkreis ei või
VÄÄRAE?^A0/./11,5
T 29' (®NB) Märkimis
Hamburgist,
lisab
omalt
poolt
mahlase
eri
tamisel pandi pearõhk käesoleva aja vaja
kaasa elamata jätta. Neil ei jää aega koju väärselt püstitab Londoni
-Dailv Mail" ühe»
soovi ja on väga pettunud, et ta ei tohi se kirjutamiseks,
dustele ja nõuetele.
kuid nii lähedal ei olnud nad
Üldiselt oo valmivais eelarveis osutatud da lõhkekeha maalida.
T*
V*
Va,ÜBUB
lõpuks
kodumaale kunagi varem kui just praegu.
suurt tähelepanu rahva tervishoiule, haridus
Edasi Kölni eest!" hüüab kölnlane. ooni »L"8 kohta!m 8 informatsiPunkrisügavuses heitsid helgiheitjad ere
likele küsimusile ja ka haldusalale.
dat valgust tonnideraskuste lõhkekehade «Anna talle tublisti!" hüüab berliinlane
Väljudes seisukohast, et rahva tervis saledatele vormidele. Üksteise kõrval reas viskab kruvivötme õhku }a püüab selle jäl teade msr V ni!\29- 6" <DNü>- vks roots!
hoidliku taseme säilitamises on suur tähtsus ootavad nad järjekorda.
legi kinni, läidab siis sigareti, tõmbab paar veel JM l A Inglismaal ollakse ikka
raviasutusi), ei ole ette näha nende arvu
korda naudinguga ja ulatab kölnlasele eda Linnf i°Ute robott-pommide suhtes
Tasane
müra
katkestab
vaikuse,
muutub
kahanemist, vaid vastupidi pii
si. Üksteise järel minnakse jälle töö juure Ft ™i? * ü suhtes tõrjel pole mingit mõjn.
siis
valjemaks,
ülivaljuks
ja
läheb
üle
meie
rides ou ette näha mõnede asutuste juuie
rahuldustundega südames.
nami ÜS l t lngHse rahvast, märgitavat,
tekkimist, samuti tegutsevate asutuste täien peade. Lõhkekehad on teel üle rannika, üle
Sõjakirjasaatja dr. H. Jansen
Rnni i t ie veel Mkatsestaadiumis".
damist materjaalsete varade ja sisustuste Kanali, läbi õhutõrjetõkete ja Londoni kait
S?" k?rFesPondent toonitab märkimis
setsoonide
,oma
eesmärgile.
näol. Endises arvus jäävad tegutsema ka
vi! 8 J r 1 et lnBlased juba nüüd hakka
maakondades jaoskonnaarstid, ämmaeman
Kui meestel jääb veidi vaba aega, tõtta
iaromi T' m.,lhBt 'ssloomu omab saksa
„Nahkhiir"
värvilise
filmina
dad ja veterinaaralal töötav personaal.
vad nad kohe üles kõrgendikule. Üle 200
järgmine tasumisrelv.
Haridusalal jäävad tänavugi kulutused-tu tunni on nad juba seda vaatemängu näinud,
Terra-film alustab neil päevil värvilise
Soomusgrenader on kaevunud maasse ja lud möödunud aasta raamesse. Olulisi muu kuid sellest ei piisa neile, noorima relva filmi väntamist Joh. Straussi opereti Nahk
ootab vaenlase invasjoonitanki lähenemist, datusi ei tehta.
sõdureile. Ja ikka jälle haarab neid see hiir" motiividel. Režissööriks on Geza von
Üldiselt võil) rõõmustava nähtusena mär vaatemäng. See on ju nende töö tulemus, Bolvary, kuna peaosa mängivad Marte Ha JÄRVA TEATAJA nr. 78
et teda siis hävitada. Pk.-SS. Stollberg,
PBZ., GD.
kida, et maakonnad ja vallad on ületanud nende mitmeaastase mure ja vaikimiskohus- rell, Johannes Heesters, Willy Fritsch jt
Teisipäeval, 3. juulil 1944. Lhk.

Vodjal toimus ülemaaline maanaiste
seltside tegelaste koosolek
Oma esimesele koosolekule peale seltside uuesti registreerimist oli ilmunud üle 300 maanaise
Rüiitliristikandja Harald Nugiseks
viibis Paides
Eesti teine noor Rüütliristikandja,
SS-oberscharführer Harald N u g i s e k s,
kelle tervis nüüd juba sedavõrd para
nenud, et võis taas haiglast lahkuda,
külastas pühapäeval kaasvõitlejaid Jär
va-Jaanis ja viibis esmaspäeval oma
koolilinnas Paides, uuendades seal mä
lestusi aegadelt, millal siinse koolipoi
sina pidi ootama 1941. a. sõja puhke
mist ja bolšhevismi õudusaasta lõppu.
Eriti südamlikuks kujunes noore
kangelase külaskäik oma koolikaas
lastele, kus vahetati elavalt mõtteid

möödunud kaunitest päevadest vanas,
ajaloolises Paides. ,
Paides külastas Harald Nugiseks ka
mitut ametasutust, vesteldes nende juh
tivate tegelastega. Kauemat aega vii
bis Rüiitliristikandja „Järva Teataja" toi
metuses, kus noore kangelasega arenes
elav ja sädelevamõtteline vestlus. Pai
dest lahkudes siirdus Harald Nugiseks
tagasi koju, et sõita samal päeval edasi
Tartusse, kus ta vend viibib praegu
ravil haiglas.

Järva noori siirdus lennuväe abi
teenistusse
Poisid läksid lauluga ja täis uhkust oma ootavatest ülesannetest
30. juuni hilisõhtul lahkusid Pai
dest noored lennuväeabiteenistuslased,
arvult 24 poissi, et sõita üldisesse ko
gunemiskohta.
Juba päeval võis näha Paide täna
vail liikumas noori abiteenistuslasi
salkades ja üksikult. Pealelõunal ko
gunesid noored Järva noorte maleva
ruumidesse, kus neile toimus pidulik
koondus. Koondusel esines südamliku
sõnavõtuga Järva noorte tütarlastejubt
pr. Id Aasa. Võimsalt kõlas südamlik
allus on elada noorena!0, Lahku mister
vitusena kodumaakonnalt kinnitati sa
mas igale noorele rinda kimp kauneid
suvelilli.
õhtuks olid noori jaama saatma
tulnud Järva noortemaleva tütarlapsed,
eesotsas maleva tütarlastejuhi pr. M. Aa-

saga, kes sõitis noortega kaasa kuni
Türile, kus noored anti üle neid edasi
saatvale Sakala Järva noortejuhile.
Peale tütarlaste oli noori jaama saat
ma tulnud arvukalt vanemaid, sugulasi
ja sõpru. Lahkudeski ei loobunud noored
hääst tujust, sest neid kõiki valdas
teadmine oma sammu .tähtsusest ja
uhkus, et võivad nüüd asuda täitma
aukohustust oma rahva vastu.
Rongi liikumahakates kõlas poistelt
mehine ja sõdurlik laul „Jää vabaks,
Eesti meri..!" Läbi lahkuva rongi müra
kostus veel kaugelt nende uljas laul,
kellest saavad alul abiteenistulased, siis
aga juba tublid sõdurid ja julged õhu
kotkad, kuni seegi vaibus pikkamööda
Paidest eemaldudes kodumaakonna
looduse rohelusse.

Kalasaak tänavu väikesevõitu
Kas ulakus või vargus, millel võivad olla väga saatuslikud tagajärjed
Möödunud kevade väikese suurvee tõt et paadid on mõnel juhul viidud jõgemöõda
tu on kalu tftnavu jõgedesse ülestulnud alla Kirua ja Türi poole ning sääl peidetud
võrdlemisi vähe, mis 'ugevalt mõjutab tä põõsal sae, kraavesse ja heinaküünidesse.
navust kalasaaki. Seni kohtadelt saabunud Osa paate on omanikud saanud kätte, osa
teadete järgi on kalasaak üldiselt kõikjal mitte. Arvatavasti on siin tegemist poisi
tunduvalt vähem mullusest. Ainult kohati, kestega.
näiteks Türi ümbruses, on tänavugi püütud
Olgugi, et tegemist on poisikeste ulaklu
kalu üsna rohkesti.
sega, on küsimus sisuliselt siiski vargus
Teise asjaoluna, mis tunduvalt takistanud ning vargusena ka karistatav. Edaspidi jäl
odava leivakõrvase muretsemist, tuleb mai gitakse hoolikalt iga sellist juhtumit ning
nida meeste sõjaväkke siirdumist, mistõttu ei saa siis vältida ka politseilist juurdlust
on tunduvalt hõrenenud kalapüüdjate read. ega asja ulatumist kohtuni. Kuna tegemi.-t
Kurvastava asjaoluna ei saa jätta nime on alles noortega, ei saa jätta neile meenu
tamata ulakuse levimist. Nii on Paide ümb tamata, et eelkaristUß, mida see toob enda
ruses esinenud korduvalt paatide ja põhja ga kaasa, on noorte suhtes eriti saatuslik
õngede vargusjuhtumeid. On mindud isegi seetõttu, et heidab varju kogu nende järg
niikaugele, et on purustatud ketid, millede nevale elule.
ga paadid kinnitatud kaldasse. On selgunud,

Vodja tööjuhatajate kooli ruumes toimus pübapSeval kasti maanaiste Keskseltsi kor
raline peakoosolek, mid muide oli esimene peate bolševismfaastat. Koosolekul oii 237-st
seitsiat esindatud 60 seltsi 105 esindajaga. Peale hääleõiguslikkude esindajate võtsid
koosolekust mittehäfileõiguslibena osa veel Ole 200 maanaise, mistõttu koosolekust osa
võtjate koguarv tõusis kaugelt Ole 300-le.
Maanaiste kogunemine Vodjale algas ju numaalt; pr. Viima Puhkason Tartu
ba laupäeva õhtul ja saavutas oma haritipu maalt; pr. Erika Arnos Valgamaalt;
pühapäeva varahommikul, millal avar Vodja pr. Ümarik Viljandimaalt; pr. Siis
koolihoone esine pakkus kaunist pilti kire mets Virumaalt; pr. Simmul Võru
vaist rahvarõivais!, mis rõõmustaval kombel maalt ja pr. Pi 11 Petserimaalt, Revie
domineeris täielikult. Veidi enne kella 10-et jonkonaisjoni valiti prl. Ots, pr. Vooremaa
saabus maanaiste kokkutulekule ka Järva ja prl. Kübar.
maavanem H. Lipp, keda tervitasid kesk
Nagu keskseltsi töösse puutuva päeva
seltsi esinaine pr. Käbin ja juhatusliik korrapunkti arutamisel selgus, on organi
med. Varsti peale selle algas ka maanaiste seeritud maacaistel sõjaolukorras täita ula
tööpäev tagasihoidlikelt, kuid haarava soo tuslikud ülesanded. Palju leidub tööd, mii
jusega dekoreeritud kooli saalis.
leks »u vaja maanaiste abi. Märkimisväär
Koosoleku avasõna ütles keskseltsi esi sed on aga senisedki saavutused. Nii on
naine pr. L. Käbi n, paigutades oma sõna paljud maanaisteseltsid kogunud varustust
võttu kogu selle soojuse ja andumuse, mil haiglaile, samuti on kogutud ja viidad toi
lisega eesti naine on astunud kodumaa kait duaineid haavatud sõdureile. Mõnede selt
sel mehe kõrvale. Teisena võttis sõna maa side esindajad on käinud isegi Riias, külas
vanem H, Lipp, tervitades kõiki maanaist tamas haavatuid sõdureid. Seltside igapäe
nende Järvamaale saabumise puhul. Ühtlasi vasest tööst võib mainida igasuguste kursus
andis maavanem Keskseltsile tagasi seits te korraldamist, näit. riietuse ja toiduval
mele Järvamaa seltsile kuuluvad lipud, ju mistamise alalt. Et paljusid hädavajalikke
tustades nende päästmisest bolshevike käest tarbeaineid pole sõjaolukorras saada tuleb,
ja rõhutades valge-rohelise lipu osa sinl eriti esile tõsta mitmesuguseid aseainete
must-valge kõrval. Keskseltsi poolt anti li kursusi. Nii on selliseil kursusel! õpetatud
pud samas tagasi nende omanik-seltsidele, Beebikeetmist tuhaleeiisega ja muudki, mis
millisteks olid Viisu Koort!, Kädva, Klrna, on vajalik teada sõjaaja perenaisele.
Valgma, Nõmküla ja Mündi maanaisteselt
Kodumajanduslikn töö osas töötatakse
sid ning Esna selts ,Püüea.
tihedas kontaktis Põllumajanduse Keskvalit
Peale lippude tagasiandmist lahkns maa suse kodumajandusametiga.
vanem ning asuti päevakorra juurde. Võeti
Koosolekult saadud muljete järgi peab
vastu 1944 kalendriaasta eelarve, tasakaalus kinnitama, et Eesti maanaiste organisatsioon
1075 rm, uueks liikmemaksuks määrati 10 rm. onfjälle elujõuline, sellest hoolimata, et

Läänemaalt ja konsulentide perest prl. Re
nate Põlendik. Tallinnale 9. märtsil teosta
tud terrorirünnakul sai surma Keskseltsi
asjaajaja prl. Laudon. Kui palju on lange
nud bolshevismi' ohvriks maanaiste jahti
vaid tegelasi maakondades, selle kohta on siinkohal võimatu teha kokkuvõtet.

Koosolekul valitses algusest lõpuni tihe
töömeeleolu, mille kogunenud maanaised
viisid kaasa oma kodumaakondadesse. Koos

olek lõppes võimsalt lauldud rahvushümni
ga, mille järele osa koosolekust osavõtjaist
lahkus, kuna valdav osa jäi jälgima samas
järgnenud Vodja ümbruse noortepäeva.

Esmaspäeval toimus samas kodumajan

duskonsulentide nõupidamine.

Esmaabiandjad igasse
majja
Eesti Õhukaitseliidu algatusel on praega
kõigis linnades ja suuremais keskusis käi

mas esmaabiandjate-võrgn organiseerimine.

Väljatöötatud kavade kohaselt, mis hõlma
vad üldist Ohnkaitselist ettevalmistust, tahe
takse juba lähema aja jooksul igasse ela
musse seada ametisse vähemalt üks esma
abiandja, kelle ülesandeks on niihästi õhu
rünnakute kui ka tuleõnnetuste korral es

maabi korraldamine ja juhtimine. Suuremais
elamuis määratakse esmaabiandjaid vastavalt

elanike arvule rohkem, kusjuures töö koor
dineerimiseks üks esmaabiandja on koge
elamu üldjuhiks.

Esmaabiandjaks valitakse majaelanike
keskelt eeskätt isikud, kes on sel aial juba
varem tegutsenud ja omavad sellekohaseid

Keskseltsi nõukogu otsustati valida 9 liik mitmed juhtivad tegelased on bolshevike kogemusi. Nende puudumisel värvatakse es
meline. Nõukogu liikmeiks valiti pr. Elfrie poolt küüditatud. Nii on bolshevike küüdi maabiandjate võrku ka teisi isikuid, kellede
de Inderraitte, Järvamaalt; pr. Hilda tamise ohvriks langenud juhatuse esinaine le kursuste kaudu või üldise instrueerimise
Kadarik Harjumaalt; pr. Or a Pär- pr. Eenpalu, nõukogust pr. Lemmergas, pärit korras antakse vajalisi juhiseid.
Esmaabiandjail ei tule aga tegutseda
mitte ainult õnnetuste korral, vaid nende
ülesandeks on ka abistamisvahendite orga
Ilusad noortepäevad Vödjal ja Rakkes
niseerimine ja üldise kaitseette valmistus»
läbiviimine.

2. juulil toimus Kareda valla Vodja koo
liricgkouna noortepäev, millisest osavõtt ku
junes arvukaks. Noortepäeva avas pr. Saa
rendi, mille järele võttis sõna Sakala-Järva
noorte juht Ph. Adler, tuues tervitusi Ees
ti noorte peastaabilt ja Sakala noortemale
valt. Kõneleja meenutas noorile rindesõdu
rite võitlusi, öeldes muuseas:
.Meie noored tagalas peavad olema sa
muti valvel seesmiste vaenlaste vastu kui
seda on sõdurid rindel välisvaenlase vastu."
Kõne lõppes Eesti Noorte lipulauluga.
Järgmisena kõneles Järva noortemaleva
iütarlastejnht pr. M. Aasa, soovides noor
tele bead tööindu ja tänades ühtlasi pri.
Ai tõrgu tehtud töö eest noortepõiiul, tema
tervislikust seisukorrast tingitud ajutise lah
kumise puhul sellelt tööalalt Kõne lõppe
des luges pr. Saarend ette tervitusi Esna
noorte töörühma juhilt, millele järgnes väi
ke vaheaeg.

Kava teiseks osaks pimendati saal ning
süüdati lõkketuii, kusjuures kõnega esines
pr. Peters. Lõkkekönele järgnesid ettekan
ded noortelt. Peale kohalike, Vodja ja Viisu
noorte, esines veel Paidest kohalesõitnud
Järva noortemaleva tütarlastetrupp pr. M.
Aasa juhtimisel. Noored esitasid klaverisoo
losid, laulu ja tantsuettekandeld ning dek
lamatsioone.

Kõik noorte ettekanded said publiku soo
ja vastuvõtu osaliseks ning paljud neist ta
lid kauakestva aplausi tõttu kordamisele.
Veel umbes 10.000 tibu
Kaunite ja sisukate ettekannete jfirgi
siirdusid noored maitsekalt dekoreeritud
Paide Munaühing sai une, 8000-munalise mahutavusega haudemasina saalist haljale murule, ühinedes sõprusrin
giks ümber lipumasti. Ringi keskele astus
Neil pfievil saabus Paide mnnaühingu haudemunade väljahantamist kana all. Et noor tütarlaps, kõneldes noorte töö ülesan
haudejaamale uus moodne haudemasin, aga kana alla 3—4 haudemuna deist sõja olukorras „Paljadki noored pea
mille mahutavus on 8000 muna. Mainitud on see moodus ikkagi väga piiratud. Muu vad asendama nüüd rindel viibivat isa või
masin koosneb õieti kabest osast, hautamis seas muneb hani pika aja jooksul kuni 60 venda, tehes tihti neile ülejõukäivat tööd,"
ja koordumismasinast. Uus masin alustab muna, mistõttu on võimatu kõiki neid ta ütles ta.
tegevust, arvatavasti juba käesoleval näda valisis oludes haudemunadena kasutada.
Noortepäeva lõppsõna ütles Kareda noor
lal. Kana nue masina mahutavas oa enam Kuna Paide haudejaam nüüd kavatseb alus te töörühma juht prl. Altorg, tänades kõiki
kni poole suurem vanast, miile mahutavus tada ka vesilinnomunade väljahantamist, noortejuhte ja noortepäevast osavõtjaid. Tä
on ainult 3600 munä, loodetakse käesoleval avanevad ka vesilinnnkasvatuseks avaramad nutäheks ennastsalgava töö eest annetati kõi
hooajal väljahautada veel umbes 10.000 ti väljavaated.
gile noortejubtidele hulganisti lilli.
bu. Seni on väljahautatud üle 5000 tiba,
Noortepäeva eesbavaiine osa lõppes lipu
Tihti on munatoojail sooviks saada tibu
kusjuures haudejaam alustas tegevust april sid ilmtingimata omaenda toodud munadest. langetamisega, mis toimus hümni piduliku!
li keskel.
Ka see on võimaldatud. Nimelt on nüüd saatel. Peale lipu langetamise viibisid noo
Arvestades hilist aega, pole uuele hau
olemas erilisi traatkorve, kuhu red tantsides ja mängides koos kuni hilis
demasinale haudemunade ostmist tänavu küllaldaselt
asetatakse toodud munad. Et vältida eksi õhtuni.
enam organiseeritud. Seepärast on vajalik, tust täielikult, kirjutatakse korvidele ka
Samal päeval toimus noortepäev ka Rak
et need, kes soovivad tibusid saada, tooksid nimed. Kuna tavaliselt tibud koordümisel ke rahvamaja juures, millest osavõtt kuju
ühtlasi ka haudemune. Haudemunade müü segunevad, siis mainitud juhul jäävad nad nes samuti väga elavates. Koosviibimise
jaile on võimaldatud võimaluste piires ka lahutamatult traatkorvi. Tellijaile antakse avas prl. Polli, millele järgnes Lohu algkoo
hüvitusi. Nii on võimaldatud Iga müüdud nad kätte harilikult 4—12 päeva vanuselt. li juhataja hr. Jlumetsa kõne, kes eriti alla
fi haudemuna kohta osta 2 kg. eöödateravil- Et praegu on aeg tibude hautamiseks väga kriipsntas noorte ühist eesmärki praeguses
Ja.
soodus, siis on loota, et kanakasvatajad ela võitluses. Kõnele järgnes ühislaul „Püha,
Knna Järvamaal ja eriti Paide ümbruses valt kasutavad nüüd avardunud võimalusi põline ja üllas."
leidub küllaldaselt tõukanu, sest Paide hau tibude hautamiseks haudejaamas. Seni on
Noorte poolt pakutavas eeskavas, mille
dejaam töötab juba 1939. a. alates, levitades nõudmine tibude järgi olnud väga suur.
moodustasid deklamatsioonid, laulu- ja tantpuhttõulisi tibusid, ei tohiks pubttõutiste
haudemunade hankimine tekitada kellelegi
erilisi raskusi. Pealegi pole paljad tõukana
Ravimtaimede korjamise tulipunktis
de pidajad oma munatoodangut seni haude
munadena turustanud. Haudemunad tuleks
turustada hiljemalt 12. juuliks. Kuna haude
Tänavused halvad ilmastikuolud oe juulis), übalehed (kuivatada kiiresti läbi
jaama toodang, seoses uute masinate raken
raskelt
takistanud ravimtaimede korja tõmbavas tuules. Korjata heinarnailt ja
damisega, nüüd kolmekordistub, loodetakse mise aktsiooni
läbiviimist. Eriti on sel soilt, mitte järvest või jõest), humal,
tänavu tellimisi varem täita kui möödunud
aastal, mil viimased tibud väljusid haude les takistuses kaasa löönud vihmad, mil koirohi, kollane mesikas, näärejuured
masinast augusti keskpaiga.
le tõttu jääb korjamata suur hulk ravim (korjata võib ka varakevadel), puue,
Tuleval hooajal on kavatsus vana haude ja metsateetaimi, milliseid oleks nor teelehed, vaarikas, vahulill ja valge
masin rakendada vesilindude, nimelt hane
ja pardimunade väljahautamiseks. Vesilin maalseis ilmastikuoludes olnud võima ristikheina õied. '
dude haudematerjali peaks leiduma meil sa lik korjata. Ka hiline külm on riivanud
muti külluses, sest alles möödunud talvel ravim- ja metsateetaimede osade kasvu
Rukis tolmleb ja nisu
imporditi meile Saksamaalt 1000 suguhaoe. ja täielikku väljaarenemist. Nii näiteks
loomisjärgus
Kuna hanid tihti üldse hauduma ei lähe,
siis on seni üsna Jaialdaselt praktiseeritud ®n hilised külmad hävitanud peagu täie
Järvamaa põldudel on rukis õitse
likult kibuvitsaõied.
mises haripunkti jõudnud. Lopsakama
Järjekordselt on kerkinud päeva kasvu juures on talvnisu juba pead
Sisedirektori ringkiri
Sisedirektor on juhtinud maavanemate korrale ravim- ja metsateetaimede õige looma hakanud. Üldiselt on talvvilja
ja linnapeade tähelepanu tõsiasjale, et vii aegne korjamine. Kooskõlas tänavuste seisukord tänavu rahuldav.
masel ajal on sagenenud kaebused, et ko ilmastikuoludega tuleb valida ravimtai
danike kohtlemine Igasuguste ostulubadega, mede maapealsete osade korjamiseks
A. Tõnissaar Türi linnanõu
tõendite ja muude dokumentide väljaand võimalikult soodne ilm.
misel kohalike omavalitsuste ametnike
niku kohustetäitjaks
Juulis ja augustis tulevad kerjamisele
poolt jätab mõndagi soovida. Nii näiteks ei
Türi
linnanõuniku
Heinrih Langi sõja
omastata sageli kodanike soovidele tarvi alljärgnevad ravimtaimede liigid: apteegi väkke siirdumisel on Türi linnanõuniku
likku tähelepanu, ei selgitata küllaldaselt kummel (on ka teisi kummeli liike, kohustuste täitmine pandud ajutiselt Ain
takistavaid asjaolusid, eriti nooremad amet kuid ravimiks sobib ainult matricaria Tõnissaarele, arvates tema ametisse asumist.
nikud käitavad sageli upsakalt, piirduvad chamomilla, mis on eraldatav oma kan
läbivaatustega või teevad ennast tähtsaks,
Pommirünnakul kannatada
jättes palujale mulje, et palvete otsustami ge lõhna, õõnsa õiskorviku ja Valgete
ne sõltub ainult nende heaksarvamisest.
kroonlehtede poolest), naistepuna, pär
saanute jalatsitega varusta
Maavanemate ja linnapeade kohuseks naõied, rukkililleõied (kuivatada väga
mise asjus
on jahtida vastavate ametnike tähelepanu ruttu kunstlikus soojuses), sõnajalajuu
Üksikud kodanikud on Majandus- ja Ra
sellistele väärnähtustele ja astuda kindlaid
red (korjata uuemate andmete järgi handusdirektooriumi poole pöördunud palvesamme nende kiireks kaotamiseks.

suettekanded, esnes muuhulgas kõnega noor

Heino Kruusberg, kelle kõne sai publiku
elavate kiiduavalduste osaliseks.

Ühislaulule .õnne Eesti rand ja saared"
järgnes kõne prl. Pollilt, kes ühtlasi audis
üle noortemaleva tütarlastejuhi pr. M. Aasa
tervitused Pakke noortele.

Tõnis Reisma maeti
Laupäeval toimus Paide Reopalu kalmis
tul Järva tuletörjebrigaadi asjaajaja-instruk
tori Tõnis Reisma põrmu sängitamine
viimsele puhkepaigale. Kadunut oli saatma
tulnud kogu Paide tuletõrje pere ning ar
vukalt sõpru ja omakseid. Matusetalitust
kaunistas Paide v.tü. orkester hr. Sihvartt

Lõpetades noortepäeva eeskavälise osa
tänas kõneleja kõiki noortepäevast osavõt juhatusel.
jaid. Kõne lõpul lauldi võimsalt hümni,
Leinamajast, kust toimus kadunu saat
misjärgi noored siirdusid vabasse loodusse,
mine viimsele teekonnale, liiguti leinamarsi
kus veedeti ühiselt aega kuni hilisõhtuni.
helide saatel kirikusse, kns õpetaja M. Saar
teostas matusetalituse. Kirikust liikus ma
Väätsal toimus Noorte päev
tuserong arvuka rahvahulga saatel kalmis
Möödunud pühapäeval toimus Väätsa tule, kus värske kalmukünka juures ütles
algkooli pargis Väätsa ja selle lähema ümb kadunule viimseid lahkumistervitußi tuletõr
ruse noorte päev, millisest osavõtt llnsa je Järva brigaadi pealik A. Meip a 1 u,
ilma tõttu kujunes rahvarohkeks. Päeva asetades brigaadi staabi nimel pärja kadunu
kesksemaks sündmnseks kujunes päevako kalmule. Teisena ütles lahkumistervitnsi
hane aktus algkooli pargis. Aktuse avas ko Paide linna v.t. ühingu esimees N. Sihvart,
halik noortetöö juht, Väätsa algkooli juha asetades samuti pärja. Järgnes pärgi ja lilli
taja K. Ped a k, miile järgi kohalik sega teistelt.
koor esitas laulu .Veel kaitse kange Kalev."
Kaks jalgpallivõistlust Türii
Järgnevalt pidas vastavasisulise aktusekõne
Järvamaa koolide inspektor E. Saluveer,
Pühapäeval toimus Türil jalgpallivõistlus
tuues noortele nende peopäeva puhul tarvi ühe saksa sõjaväe üksuse „Zeiger 44" ja
tusi Järva maavanemalt ja maakooiivalitso Türi Spordiringi meeskondade vahel, mis
selt. Kõne lõpul lauldi orkestri saatel rah lõppes sakslaste meeskonna võiduga 2:0,
vushümni. Edasi esitas .Estonia' teatri poolajaks 1:0. Sakslased näitasid ladusamat
näitlejatar pr. Mari Mö ld r e rea humoreske, koosmängu ja suutsid oma tehnilise pare
teenides publiku erakordselt tugevaid aplau muse ka mängukäigule vastavalt väravateks
se. Eriti maruiiste aplausidega võeti vastu realiseerida. Türi meeskond seevastu esines
pr. Möldre sädelev ja humoorikas kõne, tavalisest teissuguses kivistuses, mis ei tul
mille ta esitas Joosep Tootsina. Pidustuste nud aga mängule eduks.
lõpuosas esitas kohalik noorte rahvatantsu
Võistlust oli jälgimas rohke arv palli
rühm rea rahvatantse. Samal päeval toimus publikut.
ka noorte-vaheline võrkpalli võistlus, kus koh
Samal päeval kohtusid Türi spordivälja
tasid Väätsa võrkpalli naiskond ning noorte kul ka Eesti Noorte Türi ja Viljandi jalg
meeskond. Mängu võitsid tütarlapsed tule pallimeeskonnad. Noorte mäng lõppe» viigi
liselt 1:1.

musega 2:1.

Noorte kergejõustiku korrespondents
esivõistlused
kesti Noorte Peastaabi kehalisekasvatuee ped, kuulitõuge (4 kg), kettaheide (1), ja
osakonna juhataja poolt on tänavuste noorte odavise (600 g).
kergejõustiku korrespondentsvõistluste kord
B kl. (17 a, ja nooremad) 60 m, 80 m

välja töötatud ja Noorte Malevate juhtidele tõkkejooksud, kuulitõuge (4 kg), kettaheide
(1 kg), odavise (600 g) ning kaugus- ja kõr
Võistlused toimuvad ka tänavu korres gushüpped.
Noorte võistlusklassi määramisel kogu
pondentsvõistlustena. Iga maakond võistleb
on otsustav võistleja vanus 1.
omas linnas. Võistlused viiakse läbi juuli suvehooajaks
aprillil 1944. Kui noormees sai näiteks märtsi
kuu jooksul.
päevadel 18 aastaseks, ei kuulu
Võistlusprotokollid saadetakse S. N. Pea viimastel
ta enam noorte A klassi. Ületas ta aga
staapi 3. aug., kus tehakse kokkuvõtted. Võis
aasta piiri pärast 1. aprilli 1944, kuulub
teldakse nii poiste kui ka tütarlaste A ja B 18
suvehooaja vältel (e. o. 1. oktoobrini
klassis. Igal võistlusaial arvestatakse viie ta
noorte A klassi.
parema keskmise tulemusega, mille alusel 1944)
Eelmisel suvel samadel alustel toimunud
määratakse punktid ja järjestatakse maakon
noorte esivõistlusel tuli ülekaalukalt meist
nad paremuse järgi.
riks Tartumaa, Viljandimaa ja Järvamaa
Poiste A klassi (16—17 a.) alad: 100 ees.
m, 400 m, 1500 m, 110 m ja tõkkejooksud,
Kergejõustiku korrespondentsvõistlusteks
kuulitõuge (5,44 kg), kettaheide (1,5 kg), on Eesti Noorte Peastaap välja pannud uue
teatavaks tehtud.

ja odavise (600 g).

ränd au kiuna, kuna eelmistel aastatel olnud

Tütarlaste A—klassis ('B—2l a.): 100 ®, spordijuhi Jüri Lossmanl ränd karika võitsid
80 m, tõkkejooksud, kaugus- ja kõrgushüp- Tartamaa noored jäädavalt.
ga pikendada pommirünnakul kannatada
saanutele jalatsite ostulubade väljaandmise

Uued osamaksud omamaalas
te rendisekindlustuses
tähtaega.
Teatavasti lõpetati terrorirünnakul kanna
Alates 1. juulist 1944 kehtivad omamaa
tada saanutele jalanõude ostulubade välja laste rendisekindlustuses kõrgendatud osa
andmine 10. juunil. Seega kestis jalanõude maksud.
Post lõpetab seniste osamak6unaarkide
ga varustamine ca 2 kuud. Arvestades veel
asjaolu, et nõutavate dokumentide esitami müügi laupäeval, 8. juulil 1944. a. tööaja
sel võis üks isik ka teistele load välja võt lõpul. . Alates esmaspäevast, 10. juulist
ta, oleks küll igaüks pidanud nii pika aja 1944.a. on müügil ainult kõrgendatud väär
jooksul võimaluse leidma ostu loa muretse tusega osamttksumargid, milliseid tuleb siis
miseks.

Kui aga siiski veel peaks olema õhurün
nakul kannatanuid, kel jalanõud puuduvad,
jääb neile võimalus ostuloa taotlemiseks
harilikus korras uute kontingentide avami
sel ja uute lubade käibelelaskmise), mis
teostub loodetavasti juba juulikuus.

kasutada ka möödunud aja eest.

Tööandjait, kel on oma teenistujagkon
na palkadelt möödunud aja eest rendlse
kindlußtuse osamakse tasumata, on soovi
tav puuduvad rendisemargid õigeaegselt
muretseda, kuna neil muidu tekib Ülearu
seid kulutusi.
Jälle uudishimu ohver
Möödunud nädalal suri Kuressaare
haiglas 17-a. Valdeko Riis rasketesse
vigastustesse, mis saadud miinipilduja
lööksütiku urgitsemisel, õnnetul olid
otsast rebitud mõlemad käed, samuti
haavu pääs ja jalgadel.

Läänemaale uus maavanem
Eesti Omavalitsase juhi otsusega
lahkub maavanem Paul M u 11, ar
vates 1. juulist Lääne maavanema ko
halt. Tema kohustused võtab samast
kuupäevast üle senine Petseri maava
nem Richard Koolmann. Paul
Mutt viiakse üle Tallinna, kus temale JÄRVA TEATAJA nr. 78
usaldatakse Eesti propagandajuhi koht. Teisipäeval, 4. juulil 1944. a. Lhk 3

Tähistati olümpiamängude 50-a. juubelit
Juubeli tähistamise kokkutulekust võtsid osa kindralkomissarlK.-S. LitzmannSja
Eesti Omavalitsuse juht dr. Mäe
J. Lossman kinnitas igale olümpiasportla
LMpieva Õhtupooliku! toimusid Tailionas Kadrioru staadionil ligi 7000- pfealse rah
vahulga kaasaelamisel pidustused kaasaegste olümpiamängude 50 aasta juubeli tähista sele käepigistuse saatel märgikesed rinda,
miseks.

peale selle sai iga sportlane veel valge roosi.

Kohal viibisid aukülalistena kindralkomissar SA-obergrnppenführer Lits mann,
Iga üksiku märgi ripdakinnitamise puhul
Kesti Omavalitsuse juht dr. Mäe ja rohkearvuliselt taist ametiisikuid ning üle kaheküm hüüti olümpiasportiase nimi ja ala, milles ta
ne meie olümpiastleedl, kes Eesti nime kuuel olümpiamänge! väärikalt on esinenud. on esinenud.
Iga üksik sportlane sai sooja ja pälvitud
Pidustuste avasõnad lausus Eesti spordijuht ja 1920. a. Antverpeni olümpiavõitja J.
aplausi osaliseks, kõige rohkem muidugi
Lossman, mlsjärele esines lühikese sõna võtuga Eesti Omavalitsuse juht dr. Mäe.
Järgnesid olflmplaatleetide austamine, võimlemls- ja spordivõistlused ning rahvatant kahekordse kuldmedali võitja K. Palusalu,
su ettekanded.
kes lõpuks omakorda andis üle mälestus
märgi maratonijooksu hõbemedalivõitjale
Juba tund aega ennem olümpiapidustuste ku ära toonud 23 medalit, nende hulgas tõi J. Lossmanile.
viimastel
olümpiamängudel
Berliinis
üks
algust mis oli määratud kella 16-ks. kogu
Järgnesid võimlemisettekanded aaisvõimle
nesid Kadrioru staadionile, olümpiamängu meie maadleja üksi kaks kuldmedalit.
jaiit mitmest kodumaa linnast. Meeldivad ja
Tahaksin nimetada, et laskespordi aladel hästiõnnestunud ettekanded võeti publiku
dest osavõtnud ja nüüdsete olümpiapidus
tuste tegelased-võimlejad, rahvatantsijad, on 15 maailmarekordist 6 maailmarekordit poolt soojalt vastu. Edasi toimusid kerge Pioneeride üksus on jõudnud vaenlase okastraattõkkeni. (Pk.-SS.-Faust, relva SS, GD)
kergejõustiklased ja jalgpallimeeskonnad. eestlaste käes ja pealeselle on üht maailma jõustiku võistlused. Rahvatantsijad oma
Kell 16 saabusid ühe politseipataljoni rekordit eestlaste poolt korratud. Meie las järgnenud ettekannetega rahvapillimeeste
orkestri tervitusmarsi saatel staadionile kind kursportlased tõid laskespordi tähtsaima muusika saatel pälvisid teenitud kiiduaval
| Väljalõigata ja alalhoida |
ralkomissar SA-obergruppenführer Litzmann rahvus vahelise auhinna, Argentiina samba, dusi.
ja nad on seda auhinda kahel korral kaits
ja Eesti Omavalitsuse jaht dr. Mäe.
Olümpiamängude 50. aastapäeva tähista
Kohe seejftrele pöördus aukülaliste ja nud ning sse on praegu veel eesti laskuri mine Tallinnas lõppes jalgpallimänguga
ÕHUKAITSE KÜSIMUSI
rahva poole avasõnavõtnga Eesti spordijuht te käes.
Tallinna koondus Sõjaväe koondus. Võist
ja olümpiaatleet Jüri Lossman, mille järele
Kui me tänase päeva puhnl jagame luse võtltis Tallinna koondas 5:2 (5:1).
iiiinittiHiifiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiutiniuiiiitiHiitiiiiitHiiiiiiiimmitmiiimiiiHinniiiimmiiiiiitiiiiiiniitiiümuHiiimiuiiiiiiisi
võttis sõna Eesti Omavalitsuse juht dr. Mäe, olümpiameestele mälestusmärke, siis sellega
kes oma kõnes puudutas hindavalt meie meie, eesti rahvas, tahame nende olümpia
Kaks aut Järva rekordi
Õhukaitsepärase käitumise juhis leibkonnale
rahva suuri saavutusi paljudel spordialadel. võistlejate kaudu tänada kõiki eesti sportla
Tervitan teid, meie rahva parimaid sport si, hinnata nende saavutusi ning öelda
Pühapäeval toimusid Paides S-s. „Järva
(perekonnale)
lasi-oiümpiavõistlejaid, ja tervitan kõiki kü neile:
korraldusel rahvuslikud kergejõusti
lalisi, kes täna siia on kokku tulnud selleks,
Meie, eesti rahvas, oleme väike rahvas, pojad"
ning Eesti jalgpalliesivõistluse
Pärast lõppalarmi
et austada neid paremaid meie eesti rahva me peame sellepärast rohkem saavutama. kuvõistlused
mli eesti rahvas on sunnitud pida
jalgpallivõistlus S-ü. „Sakala" ja S-s. maAjal,
Me oleme ohia hariduse alal saavutanud ta sarjas
hulgast, ütiea dr. Mäe.
Varjendist lahkuda' vaid elamu õhukaitse
võitlust elule ja surmale teda hävitada
gJärvapojad" meeskondade vahel. Toimunud
Põhjamaa rahvail on kõigil traditsiooniks seme, mis meie eesti rahvale eluvõitlust lu kergejõustikuvõistlustel püstitati kaks uut tahtva enamliku vaenlasega, on iga eestla juhi või varjendivanema loal ja minna kohe
pidada omavahel võistlusi ja selle võistluste bab. Me oleme oma hinge kallanud eesti Järva
ülim kohus seista selles võitluses täispa korterisse.
rekordit, naistele kuulitõukes E. Jäät se
traditsiooni on nad viinud ha lõunasse, rahvuslaulu ja oma kehaliste võimete poo raa ning
nusega kas rindel või tagala tootmißlahingus.
Valgustust mitte enne sisse lülida, kui
kettaheites E. Eerma poolt. Kohtu Vaenlane püüab osaliseltki rahuldada oma korter
Kreekamaale, kus nendest on välja kujune lest tahame näidata, et seda, mis meie mine jalgpallis
on taas hoolikalt pimendatud. Kõik
S-ü.
„Sakala*
ning
S-b.
„Jär
nud olümpiamängud.
olümpiavõistiejad kannavad tippsaavutuste vapqjad* meeskondade vahel lõppes paide hävituskirge meeletu õhuterrori läbi lahtiste ruumid hoolega läbi otsida, et ei jääks
Meil, eesti rahval, olid ka oma olümpia na, et seda iga üksik eestlane tahab
asulate, rahulike elanike ja nende kodude märkamatult ühtki süütepommi või talepesa.
võiduga 1:0.
mängud alati olemas, niikaua kui me oma kanda võitlusse, mida meie praega saksa laste
Avastusest teatada elamu õhukaitse juhile.
Toimunud võistlustel saavutati järgmisi kallal.
rahva ajalugu tunneme. Need olid killamän rahvaga käsikäes ja õlg õla kõrval peame, tulemusi.
Vaenlase õhuterrorile peatne astuma vas
Purustatud ruutudega aknad katta häda
gud.
kuni meie eesti rahvale on tulevik kindlus
ta suurima õhukaitselise valmisolekuga iga päraselt (papp, laud, vaibad jne.)
100
m.
jooks:
1.
G.
Tomber
12,4
sek.,
Kui meie rahvas pealeselle oma endise tatud.
Varjendipakk ja riided uuesti käepärast
üksikisiku juures, igas leibkonnas, elamus,
Seda valmisolekut tahame kinnitada oma 2. V. Kaseiaan, 3. R. Toom.
ajaloolise traditsiooni poolt kantuna juba
asutuses
ja
ettevõttes.
Iga
kodu
olgu
val
panna,
sest õhurünnak võib korduda.
200 m. Jooks: 1. G. Tomker 26,0 sek. mis õhukaitseks !
1912. aastast peale olümpiamängudest osa rahvushümniga."
Õhukaitse on enda, oma perekonna ja
2.
V.
Kaseiaan
26,2
sek.
võtab, siis on jällegi üldtuntud tõsiasi see,
oma kodu kaitse.
Järgnevalt marssisid olümpiaatleedid ja
Ülesanded normaaloludes
1. A. Maalstein 1,55 m.,
et rida maailmarekordeid ja rida Euroopa võistlustest ning esinemistest osavõtjad mar 2. J.Kõrgushüpe:
Nurm
1,55
m>,
3.
E.
Oltjer
1,55
m.
Piraenda
alati
suurima
hoolega.
Kõrval
rekordeid kuuluvad eestlastele. Meie kutse sihelide ja suurte kiiduavalduste saatel
Karl Pajos 50-aastane
Kaugushüpe: 1. E. Oltjer 5,61 m., dada pööningult oma tuldvõttev koli. Öö
lised maadlejad omal' ajal enne esimest väljakule.
2.
G.
Tomker
5,60
rn.,
3.
V.
Kaseiaan
seks
kõik
nõud
veega
täita.
Kustutusliiva
Läinud
pühapäeval, 2. juulil täitus prae
Maailmasõda hoidsid aastate kaupa maailma
Tribüünist möödudes tervitati olümpiaat
m.
korterisse tagavaraks.
gusel Viru maavanema abil Karl Pajo s e 1
huvi pingul oma esikohaliste saavutustega. leete võimsate kiiduavalduste ja hurraa-hüüe 5, 56
Kolmikhüpe: 1. V. Kaseiaan ja A. Adam
Kõrvaldada aknaeesriided, laudlinad, vai 50 aastat. Kari Pajos sündis Virumaal Rak
Meie parimad sportlased on olümpiamängu tega.
bad jms. kergestisüttivad esemed korteri vere vallas Tõrma külas 2. juulil 1894. aas
Teinud ringi mööda jooksurada, saadetuna son mõlemad 11,15 m. 2. G. Tomker
del saavutanud rea võite, näidates sellega,
m.
tes. Hoida klaas- ja portselaan esemed pu tal talupidaja pojana. 1920. a. astus Tartu
et eesti rahvas on ka oma kehalise arengu igal pool suurest aplausist, rivistusid osa 10,38
Kuulitõuge:
1. A. Maalstein 14,24 m., runemise vastu kaitstud kohas. Varustada ülikooli põlluraajandusteaduskouda, lõpetas
poolest kõrgel tasemel.
võtjad väljakule.
mööbliesemed omaniku nime ja aadressiga. 1924. a. Agronoomi diplomi sai kätte 1928. a.
Tahan näitena ainult nimetada, et eesti
Järgnes olümpiaatleetide austamine. Kaks 2. E. Oltjer 12,94 m., 3. K. Sibul 12,25 m.
Kettaheide: 1. A. Maalstein 38,62 m>,
Võimaldada kasutada õhukaitse jaoks
Viru maavalitsuses on töötanud 1. veeb
eportiaste võistlejate poolt on toodud meile Eesti rahvariideis näitsikut ulatasid Eesti 2. K.
36,0 m., 3. A. Adamson
sobivaid majapidamisesemaid (ämber, kas ruarist 1924. a., mil valiti maakonnavalit
maailma olümpiamängudelt 6 kuldmedalit, spordijnbile J. Lossmanile olümpia mälestus 32, 73Sibnl
tekann, labidas, kirves, raud kang, välgustus suse esimeheks. Hiljem oli maakonnavalit
m.
7 hõbemedalit ja 10 pronksmedalit. Seega fusmärgtd metall märgikesed olümpiarõn
Odaheide: 1. K. Sibul 44,49 m., 2. E. abiaõu, sidematerjal jms.)
suse esimehe abi ning ssejärele jällegi esi
<on meie sportlased olümpiamängudelt kok- gastega.
Oltjer 44,46 rn., 3. A. Adamson 36,0 m.
Hoida käepärast valmis varjendipakk. mees. Hiljem, omavalitsuste reformi taga
Noorteklassis.
Sellesse kuuluvad: raha ja väärtesemed, do järjel nimetati maavanemaks, millisel ko
Kõrgushüpe: 1. Rajala 1,45 m. 2. Pu kumendid, hädavajalik pesu ja kehakatete hal töötas kuni bolshevike sissetungi. Oli
Hoolitsust ema ja lapse eest
napart 1,40 rn., 3. Hints 1,35 na.
tagavara, (komplekt sööginõusid, tualett-tar riigikogu ja riigivolikogu liige 1929. a. ala
Kaugushüpe: 1. Rajala 4,54 rn., 2. Pu bed, hädavalgustusvahendid, toidu tagavara, tes kuni boishevike sissetunginini. Alates
esmaabivahendid, vaip jms.) Selga pandavad maa vabastamisest teenib K. Pajos jällegi
napart 4,46 rn., 3. Hints 4,21 m.
Lastekodudes leidub ruumi 1000 lapsele. Emade nõuandlad on 2
Kuulitõuge: 1. Rajala —12,23 rn., 2. Hints riided hoida magamise ajal käepärast val Virn maavalitsuses maavanema abina.
aasta jooksul vastanud 15.000 ema küsimusele
mis.
10,76 rn., 3. Punapart 10,31 m.
Naistele.
Olla nõu ja jõuga ahiks õhukaitse ette
Teadmiseks noortele
Kahe ja poole aasta jooksul on ERÜ tel kusjuures alatiste kõdute juures kombi*
100 rn. jooks: 1. E. Eerma 15,0 sek. valmistustöödel elamus (varjendi sissesead
nad pidevalt hooldustööd ema ja lapse neeritakse suvel ka suvekodud. Üldsum 2. S.
Ühenduses
käesoleval kuul üle maa toi
Reivik.
eest.
misei, kaeviku kaevamisel, koli kõrvaldami muvate noorte kergejõustiku korrespon
Kõrgushüpe: 1. E. Eerma 1,25 m.
sel, päästetee tegemisel jne.) Selgitada
Aja jooksul on värvatud suur kaastöö» mas leidub kõigis avatud lastekodudes
palub Järva noorte
Kaugushüpe: 1. E. Eerma 4,13 rn., oma leibkonnale õhukaitsepärase käitumise dententsvõistlustega
ilste kaader, kelle kaasabil on korda läi kokku ruumi kuni 1000 lapsele. Sellest
maleva staap meid informatsioonina kõigile
2.
S.
Relvik
3,80
m.
vajadust
ja
reegleid.
nud asutada kogu maal emadekoole, emade arvust ou seni ka piisanud, kuna laste
noortele teatavaks teha, et Järvamaa
Kuulitõuge: 1. E. Jäfltma 7,37 m. (aus
Pikemast äraolekust teatada elamu õhu Järva
nöuandlald, puhkekodusid, rasedate kodu kodud on suutnud mahutada kõiki seni
noorte
kergejõustiku korrespondentsvõist
Järva rekord). 2. S. Relvik 6,60 rn.
kaitse jahile. Korterivõti (kinnises ümbri lused kõigile
sid, lastesõimi ja mängumurusid.
Järva noortele toimuvad
Kettaheide: 1. E. Eerma 20,25 m. (uus kus) jätta elamu õhukaitse juhi kätte.
On korraldatud emadele hulk loenguid kodudesse toodud lapsi, ja igas lasteko
pühapäeval, 16. juulil Paide staadionil
Järva
rekord).
2.
E.
Jäätma
17,77
rn.,
ja kursusi, kus on käsitletud peamiselt dus leidnb veel praegugi vabu kohti.
Õhualarmi või õhurünnak»
algusega kell 10 homm. Võistlustest osavõt
Relvik 17,16 m.
imiku ja väikelapse tervishoidu.
Tänavu avati laste suvekodud juba 3. S.
jaid palutakse hilj. 10. juuliks esitada Järva
korral
Odaheide:
1.
E.
Eerma
22,60
m.
Kmadekoolide kuraasist on 2 a. jooksul poolenesti talyel kohe pärast õhurünna
noorte maleva staapi, Paides, Turg 10, vas
Olla
rahulik
ja
meelekindel.
Riietuda
võtnud osa 423 naist.
kiiresti ja soojalt, minna aegaviitmatult ma tavad avaldused sõiduloa saamiseks. Samas
Uutena on nüüd kavatsusel hakata kor kut Tallinnale, kuna laste lahkumine
K.-k. rUtfil4' likvideerimisele
javarjendisse, kaasa võttes varjendipaki toimub ka võistlustele registreerimine.
raldama rändkursusi suuremaises maa linnast oli olukorrast tingituna nõutav.
Kindralkomissari usaidnsvalitsnse korral ja vaiba. Abistada vanakesi, vigaseid ja
kondlikesse keskusisse. Vastavate lek Suvekodude sulgemisaega tänavu ei ole dusel on keskkontor „Utltl" määratud likvi haigeid varjendisse minekul.
Tsiviilelanikele ühtluspesu
deerimisele. Ühenduses sellega on hulgi
Enne korterist lahkumist sulgeda vee- ja
torite kohalesaatmise eest hoolitsevad praegu ette näha.
pulbrit ja ujuvseepi
ala üle läinud firma Kunßueriie gaasikraanid, väljalülida (kustutada) kütte
Lastesõimi töötab praegu ainult üks— kaubanduse
kohapealsed ringkonnaametid. Rändkur
Pärnas.
Majandus- ja Rahandusdirektori vastava
ja keeduseadmed. Kustutada elektrivalgus
Pääskülas.
Lisaks
Pääsküla
sõimele
sused on õige lühiajalised» kestusega tahab ERÜ lähemas tulevikus avada veel
Vaatamata „Utiili" likvideerimisele sün tus. Võimaluse korral üles tõsta pimendus teadaande kohaselt müüakse kõigile 34.-39.
nib saaduste kokkuost suuremates linnades katted. Lõdvendada akende sulatised. Kõik toitlusperioodi tarbeainete üldkaartide liik
vaid 10 tundi.
asuvate keskkanplnste kandu edasi.
A-VL ja A-T omajaile ujuvseebi kupongi
uksed sulgeda (mitte lukustada).
Emade nõuandlaid on seni avatud teise sõime Saaremaal Kuressaares.
Varjendis käitada vaikselt. Mitte suitsetada. „34* vastu 1 tükk ojuvseepi ja pesupulbri
kõigis suurimais linnades. Kahe aasta
Täita vastuvaidlematult elamu õhukaitse kupong „34" vastu-1 pakkühtluspesupulbrit.
Seebi ja pesupnlbrimüük toimub 3. jõu
Meestelaulupäeva kava määrati kindlaks
jooksul on nõuandlad vastanud ümmar
juhi või varjendivanema korraldusi.
list kuni 31. augustini 1944. a.
guselt 15 000 ema küsimustele. Emade
Ametlik teadaanne seebi ja pesupulbri
ja lastekodusid on seni avatud 5, kus Esineb kuni 300 lauljat ja 100 puhkpillimängijat." Laulupeo peokõne
müügi kohta on avaldatud Eesti Sõna 1.
peab
prof.
J.
Uluots
võivad kuni uue kodu leidmiseni pea
juuli ametlike teadete osas.
tuda kõik peavarjuta omad, kellel on
Esimest Eesti laulupidu pärast 75 a. lauldakse mälestuslaule J. V. Jannseni,
Sõjaväehaigla Helmesse
vähemalt 3 last.
möödumist tähistatakse Tartus meeste K, A. Hermanni, H. Villigerode, J. Hur
Neil päevil avati Helmes Eesti Kindral
Nõmmele avas ERÜ pärast viimast laulupäeva korraldamisega 0. juulil. da, A. Virkhausi ja M. Härma kalmudel. TEISIPÄEV, 4. JUULI 1944.
inspektuuri SS-leegioni laatsaret, mille si
terrorirünnakut raseda tekodu, kuna Laulupäeva korraldamine on usaldatud
5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.15 Päeva sustus võimaldab esialgu vastu võtta 69
Kooride ja orkestrite kogunemine
vastav asutus linnas oli hävinud tules. Eesti Lauljate Liidu poolt Tartu Mees rongkäiguks toimub kell 2 päeval Va uudised. 6.30 Hommikufcontsert (Ülek) 7.00 haavatut, kuna sisustuse täienedes haigla
Nõmme rasedatekodus leidub ruumi 25 laulu Seltsile, kes selleks moodustab baduspuies tikule Emajõe ääres, kus Päevauudised saksa keeles. 7.15 Hommiku mahutab kuni 90 haiget.
(ülek.) Kell 7.30 Heliplaate 8.30
Haigla juhatajaks on määratud dr. Vasar.
naisele, kes seal võivad peatuda mõne laiema toimkonna, kes neil päevil pi pannakse langenud isamaakaitsjate mä muusika
Põllumeestele: Suviseid töid viljapuu-koolis
aja nii kui ka pärast sünnitamist. Emal das oma esimese koosoleku.
(Puuviljanduse inspektor Boris Pettäi). 8.45
lestuseks pärg Kalevipoja sambale.
Päevauudised. 9.00 Päeauudised saksa keeles.
imikuga on võimaldatud peatuda kodus
AMETLIKUD TEATED
Edasi siirdutakse pidupaigale, kus 9.10 Landesdienst Ostland. 9.25 Saatepaus
Nõupidamisel kaaluti üksikasjalikult
kuni 4 nädalalt.
päeva korraldamisega seoses olevaid pidustused algavad kell 4 pärast lõunat. 11.30 Reichsprogramm. 12.15 Päevauudised.
Mängumurusid on jõutud seni asu küsimusi ja moodustati alatoimkondi. Sissejuhatavad sõuad ütleb Eesti Laul 12.30 Päevauudised saksa keeles. 12.45 Lõu
TEADAANNE
tada üle maa 64. Ühele mängumurule
(Ülekanne Riiast). 14.00 Päeva haiguskindlustuse osamaksu vähendamise
Meeslaulupäevast osavõtmiseks on jate Liidu juhataja J. Lut s, misjärele namuusika
on võimalik koondada keskmiselt 35 kutsed saadetud 10-le eesti toekamale peab kõne linnapea K. Keerd o j a. uudised saksa keeles 14.10 Landesdienst
kohta
Ostland. 14.15-Reichsprogramm. 16.00 Muu
Ida
ala
Riigikomissari
korraldusega 6. 6.
last. Praeguseni on lasterikkaimaks meeskoorile ja lauljate arv võib tõusta
Kontserdi vaheajal toimub peokõne,
pärastlõunaks (Ringhäälingu suur or 1944. a. Os.. 111 ASo 4 G 802 1 (1) muu
mängumuruks Tõrva linna mängumuru kurni 300-ni. Laulupäeva pasunakontser mille peab prof. J. Uluots. Lõpp sika
keeter Leo Tantsi juhatusel). 16.00 16.45 detakse ära senini Sotsiaalkindlustuse ülese
75 lapsega. Lastekodusid on alaealiste tidest võtab osa arvatavasti ligi 100 sõna ütleb peotoimkonna esimees adv. kaunad saate üle ka Riia saatja. Vaheajal hitamise määruse (ABi. 1943, Ihk. >O5) § 12
laste jaoks (kuni 14 a.) avatud seni 13. mängijat. Laulupäeva tegelased kogune E. Lani. Laulupeo kunstilisteks juh kell 16.45 Päevauudised. 17.00 Päevauudised kohaselt kehtinud sotsiaalkindlustuse osa
Nendest on suvekodusid 10 ja alatisi 3, vad Tartusse laupäeval, 8. juulil, ja tideks on J. Simm, E. Tub i n ja saksa keeles 18.00 «Laadalesõit*, August maksu jaotus ja kehtestatakse arvates 1. juu
Gailiti novellist «Taevaskoja asunik". 18.20 list 1944 a. uus jaotus. Viimase kohaselt
järgneva päeva hommikul. Laulupäeva A. Karindi. Neist esimene on juha Rõõmus vahemäng (hpl) 18.30 Aja kaja. Saa langeb arvates 1. 7. 1944. haigus- ja tööõn
õhtul külastatakse esimeste üldlaulupidu tanud ka kõiki 5 varem korraldatud kava ülevaade. 19.00 Saatekava veste. 19.15 netushaiguskindlustuseie 6% töötasust. See
Reichsprogramm. 20.00 Päevauudised saksa ga alaneb arvates 1. 7. 1944. a. Haiguskind
„Kes tabab Krati?"
de tegelaste haudu. Pärgi viiakse ja meestelaulupäeva.
keeles. 20.15 Saksa sõduri tund (Sõdurid lustusasutisele tasumisele kuuluv osamaksa
lõbustavad sõdureid). 21.00 Päevauudised. üldmäär 7%*ilt 6%-le töötasust.
Ilmus uus ja huvitav mäng las
Annetusi
ERü-le
Parandustöökojad tuletõr
21.15 Serenaad õhtuks (hpl.) 22.00 Päeva
Tallinnas, 1. juulil 1944. a.
tele ja noortele
Eesti K. -p. Haiguskindlustusasutise ko
Sotsiaaltöö ülesannet® täitmiseks ja eesti uudised saksa keeles.£22.ls Saatelõpp.
Lastele ja noorsoole kohaste mängude
jebrigaadide juure
missaaine juhataja.
alal valitseva puuduse kõrvaldamiseks ilmas
rahva ela jöa ning võitlusvõime tagandami KOLMAPÄEV, 5. JUULI 1944
on ERÜ Keskametile laekunud järgmi
aas põnev ja huvitav mäng „Kes tabab
Neljapäeval pidas EVT Liidu juhatus seks
5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.15 Päeva OSTAN naisterahva JALGRATTA. Teatada
Krati". Mltmevßrvttrfikis mängu joonised on oma järjekorralise koosoleku. Tuletõrje sed saaremad annetused:
Saksa sõjaväeaautuselt väliposti nr. uudised. 6.30 Hommikukontsert (ülek.) /.OO Alliku as., Penitsa tallu. Kirjad Türi pk. 19.
valmistatud rakenduskaastiateljees ERK-i
ühingute esimeeste kokkutulekust esi 42155-A 2007.40 rm, mis sõjaväeasutuse Päevauudised saksa keeles. 7.15 Homrai A. Teder.
poolt.
Mäng, mida mängitakse täringuga, nesid ülevaatega liidu esimees A. Sork, eesti ja sõdurite poolt kokku pandud kumuusika (ülek.) Kell 7.30 Heliplaate. 8.45
kujutab Õnnestanud piltides tänapßeva ak abiesimees H. Pokk ja juhatusliikmed .Eesti Noorte" tütarlaste mängu ja laulu Päevauudised. 9.00 Päevauudised saksa kee OSTAN TUBAKAT. Teatada Kärevere pk. 10
tuaalseid kfisimosl igapäevases elas, näiteks H. Klaus, M. Saari ja P. Virak.
trupi külaskäigu puhul prl.V. Mandel! les. 9.10 Landesdienst Ostland. 9.25 Saate A. M.
peas. 11L0 Reichsprogramm. 12.15 Päeva
pimendamist, elektrivoolu sfißstmist, käitu
Ettekannete üle tekkisid elavad vaid juhtimisel.
mist liiklemisel, sOjavigastatute ja vanakeste
Ohe Eesti piirikaitserügemendi 11. uudised 12.30 Päevauudised saksa keeles. Vanem TÖÖHOBUNE VAHETADA noore ja
12.45 Lõunamuusika (ülek.) 14.00 Päevauu tugeva hobusega. Samas müüa tõuvasikas
abistamist jne. Tegelasteks on noored, kes lused. Voolikute saamiseks otsustas kompanii annetas 2000 riigimarka.
kas õieti või valesti toimides võidavad juu liidu juhatus astuda kõikvõimalikud
Vabakoguduste alliantskomitee annetas dised saksa keeles. 14.10 Landesdienst Ost Rmk. 50.- Teatada slt., tööhobune."
re või kaotavad võimalusi mängu võitmi sammud. Pritside ja teiste abinõude 1200,71 riigimarka ja Landessender Reval land. 14.15 Reichsprogramm. 16.00 Muusika 27. juunil s. a. KAOTATUD Paide linna va
juhataja avalike ettekannete ülejäägist pärastlõunaks (Ringhäälingu tantsukapell VI.
seks. Noorte käitumise järele luurab paha
Sapošnini juhatusel). 16.45 Päevauudised. hele NAISTE-KÄEKOTT Ilmar Luik'i ostu
rett „Kratt", kes pfiüab kabjastada eesti remontimiseks ja parandamiseks otsus 1000 rm.
ERÜ usaldusmehele Saksamaal on seal 17.00 Päevauudised saksa keeles. 17.10 Kui raamatu ja toidukaartiga. Ausat leidjat pa
rahvast ja kasutab ära iga eksisammu, kuid tati brigaadide juure asutada parandus
lõpaks peab Ikkagi alla jääma energilistele töökojad. Töökodade asutamist toetab setelt eestlastelt laekunud rahalisi annetusi das see Teile meeldib (hpl.) 18.00 .Sõda rah latakse see viia Politseijaoskonda.
ravimisel viibivate eesti haavatute hoolda valuules", mag. Elmar Pässi loeng. 18.20
ja taibukatele noortele.
Kogu tulu, mis mängu valmistamise liit tööriistade ja materjali muretsemise miseks järgmiselt: perekond JOersiit Väike vahemuusika (hpl.) 18.30 Aja kaja ja MÜÜN POSTMARGI KOGU. 1925 erisugust
Dresdenis 250 rm, prl. Käthe Jürgensonilt saatekava ülevaade. 19.00 Reichsprogramm. marki ühes ribaraamatuga. RM. 512. Ar
tehnilistest kuludest üle jääb, on määratud abistamisega.
Omavalitsuste teetuse asjus otsusta 50 rm, perekondadelt Grühnilt, Pläserilt ja 20.00 Päevauudised saksa keeles. 20.15 Saksa ved Kagovere, Anna post, ag. Kabeli pk.
enamlaste poolt Eestile teostatud terrori
rännakul! kodu kaotanud laste eest hoolit ti pöörduda omavalitsuste poole, et nad Metsakandilt kokku 185 rm.
sõduri tund. (Kirev tund Ringhäälingu tant
POSTMARKE. Hinnakiri tasuta. Kir
Kodanik Häppier Tallinas annetas ter sukapell, IV. Sapošnini juhatusel ja hlp). MÜÜN
semiseks, seepärast ei lähe ka mäng äri ei piirduks mitte ainult sundusliku ühe
rorirünnakute ohvrite toetuseks 300 rm. ja 21.00 Päevauudised. 21.15 Õhtu Viinis (hlp.) jad: K. Kivilo Türi, Viljandi 24.
desse määgile, vaid seda on flle maa saada
ERÜ riogkonnaameteist, ERÜ setsiaalasutus protsendiga tuletõrjele, vaid tuletõrje Eesti ühe piirikaitserügemendi Itn. Jaaksoni 22.00 Päevauudised saksa keeles. 22.15 Saate Kes annaks Paides SAKSA- ja SOOME kee
lõpp.
kompanii 800 rm.
tarvidusi rahuldaks vajaduste järgi.
est ja piirkonnajuhtldelt.
le tunde. Slt. „V. M.

