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Saksamaa kaitseb Baltikumi

Normandias laienes lahing veelgi

Saksa sõjaline juhtkond on alustanud vastuaktsiooni bolshevike rünna
kute tõrjumiseks
uutele lõikudele, kahurituli kõvenes
Raske „V 1" tuli püsib Londoni suurruumi kohal. Itaalias ja idarinde kesklõigus
surve
Führeri peakorterist, 12. Juulil Sõjajõu

dude ülemjuhatus teatab:

Lahing Normandias on laienenud veelgi
uutele lõtkudele, kaburtule veelgi tugev
nedes.

Ida pool Orne'l paiskasid meie väed
Colombelles' juures sissemurdnud vaenlase
tema lähtepositsioonidele tagasi. Edela pool
Caeni võitis meie vasturünnak aut pindala.
Etervilie'l pärast võideldakse vihaselt.
Lõana ja edela pool Tillyt varisesid
tugevad vaenlase rünnakud kokku kõrgete
kaotustega vaenlasele.
Ka lõigus kirde ja põhja pool St. Lo-d
nurjusid laial rindel teostatud vaenlase
läbimnrrnkatsed. Mõningates sissemarru
kohiades alles võideldakse. Lääne pool
Aire'i paiskasid saksa soomosüksnsed vaen
lase põhja poole tagasi. Vlre'i ja Saint-Eny
vahe), loode pool La Plessi'd ja La Hayo
de Pults' lõigus kestavad vihased tõrje
võitlused, ilma et vastasel oleks senini
õnnestunud saavutada olulisi tulemusi.
Prantsuse ruumis hävitati võitluses taas

Riia, 9. 7. Ühenduses sündmuste muutu
sega idarindel ja sõjategevuse lähenemise
ga Baltikumile, kasutas läti lehe „Tevija"
peatoimetaja P. Kovalevski võimalust jutu
ajamiseks Läti Kindralkomissar dr. Drechs
leriga ning esitas viimasele küsimusi, mil
lest ollakse üldiselt huvitatud.
Küsimus:

.Härra kindralkomissar, bolshevike ofen
siiv on loonud elanikkonnas ranutusi sünd
muste edasise käiguga. Sel tõsisel hetkel
kuulaksime suurima tähelepanuga Teie hin
nangut olukorra kohta."
Vastus:

„Vaatamata tõsisele olukorrale, mida on
loonud vaenlase väga tugevate jõudude
koondumine idarinde keskossa ja mis on
tekitanud äreva olukorra, ei ole põhjust,
et olukorda mitte rahulikult hinnata. Saksa
sõjajubtbonnad on astunud kõik sammud
vaenlase rünnaku tagasitõrjumiseks. Vastu
aktsioon on juba alanud"

konnas käsitletud raumi kai relva Idas Oja
käigus. Lobage, härra kindralkomissar kttsi
da, milline seisukoht on võetud ses suhtes
Balti ruumi kohta?"
Vastas:

„Ruumiline reserv on arvestatud ainult
endiste nõukogude piirkondade näol, mitte
aga Baltikumi osas. Idaaiadele meie vaata
me kui Euroopa osale, ja seda oleme ot
sustanud kaitsta kõigi vahenditega. Mõelge
siinkohal relvaabile, mida Saksamaa on
mitte ainult lubanud, vaid ka juba andnud
Soomele."

Küsimas:

„Härra kindralkomissar, arvestades eel
miste küsimuste tähtsust, kas annaksite lä
hemaid seletusi julgeoleku ja kaitsesammu
de kohta, juhul, kmi elukord seda nõuaks?"
Vastus:

~Sellele vastan hea meelega ja ifihidalt:
inimeste ja rahvaste kaitseks, kes koos
Küsimus:
meiega võitlevad ja töötavad, teeb Saksa
..Viimasel ajal on ajakirjanduses ja selts- maa igal ajal kõik, mis tema võimuses."
Itaaliast 250.000 perekonda N. Liitu
Bonomi valitsusele anti luba kolida Salernost Rooma

Milano, 11. 7. (DNB). Nagu tea peaks ta lugu suursaadikukohast Lon
tatakse, anti nüüd Bonomile pärast donis või Washingtonis.
pikka läbirääkimisi Londoni, Washing
Naga Stefani edasi teatab, on nüüd
toni ja Moskva vahel luba viia oma ka Togliatti Rooma ilmunud. Ta on
valitsuse asukoht Lõuna-Itaalia linnast välja töötanud kava, mille kohaselt tu
Salernost üle Rooma. Ametlik ülevii leks 250.000 itaalia perekonda küüdi
mine toimub 15. juulil.
tada Nõukogude Liitu, et neid tööle
Hävitatud Agentani linn. Nagu see, nii hävitati anglo-ameeriklaste onutevrori läbi
Reeturmarssal Badoglio peab endi rakendada „taasülesehitamisel*. Edasi
palju teisigi linnu. Agentani linnapea teatel ei leidunud linnas peale haavatute ainustki selt Capri saarel elavaid poliitilisi läbi kavatsetavat Itaalias ellu kutsuda enam
saksa sõdurit. 901 elanikust sai esimesel rünnakul surma 150, enamikus naised ja rääkimisi. Nagu kõnelevad Alzhiirist
laste poolt organiseeritud „tööteenistus*,
lapsed. (Pk.-sõjak. ProtraschK-Atl. Wb.)
saabunud teated, püüdleb ta ikka veel mis Togliatti arvates looks võimaluse
ministri kohta Bonomi valitsuses. Kui mõjustada itaalia noorsugu poliitiliselt
Ruumis Dfl&na ja Polotski vabel vari
Lätlased kaitsevad oma
teda ei tahetavat välisministriks, siis ja moraalselt.
sesid bolševikkude tugpvad rünnakud veel
kestvates rasketes võitlustes kaotusteroh
kodumaad
kelt kokku. Ka lõuna pool Novorshevi on
Kaukaaslased riigiminister Rosenbergi juures
Riia, 11.7. (DNB) Arvesse võttes nüüd
alles käimas vihased võitlused. Lahingu
lennukitefiksused lõid eriti edela pool Vii jällegi läti rahvast ähvardavat enamlase
Tänu võitlejatele boishevismi vastu
not ja edela pool Daugavpilsi edukalt sek ohtu, jahib Läti omavalitsuse esimene pea
ka maavõitlustes ja tekitasid vaenlasele direktor kiadral Dankers oma üleskutses läti
Berliinist, 10. 7. Vallutatud idaalade tnasele, millist arengut ei suuda takistada
madalrflnnakutega raskeid inim- ja mater rahvale tähelepana enamlase kohutavale
laastamistööle vaid üheainsa aasta kestnud riigiminister Alfred Rosenberg võttis vastu lääue plutokraatlikud võimud ega rahvaid
jaiikaotusi.
jooksul lötte «ja katsub Iga Kaukaasia vabatahtlikkude delegatsiooni, kes hävitav bolshevism.
Oks tugev põhja-ameerika pommitajate hirmuvalitsuse
ausat
lätlast
üles
andma kogu ema jõu olid vftljapalatnud bolshevismivastases võit
Kaukaaslaste nimel tänas dr. Magerloch
üksus teostas eile tiheda pilvituse kattel
raskuste ületamiseks. Astudes Läti luses mitmel rindel. Delegatsioon oli liigi riigiministrit tunnustavate sõnade eest ja rõ
terrorlrflnnaku Münchenile. Õhutõrjekahu praeguste
hutas, et kaukaaslased võtavad võitlusest
ridadesse võib igaüks toetada tatud üksikute suguharude kaupa.
rid hävitasid 27 vaenlase lennukit, neist omakaitse
Riigiminister avaldas vapratele kaukaas osa vabatahtlikult ja tulise kirega. Leitnant
korrapolitsei tööd seesmise rahu ja julge
24 neljamootorlist pommilennakit.
oleku säilitamisel.
lastele, kelledest paljud kannavad aumärke, Babajan kõneles kaukaasia sõdurite nimel,
Öösel heitsid üksikud briti lennukid
oma tunnustust ja ütles muuseas: Külg kül kes on vabatahtlikult liitunud bolshevism!
Liitlased ei pääse edasi
pomme Reini-Westfaaii piirkonda. ,
je kõrval saksa kamraadidega võitlevad Kau hävitamiseks. Ta rõhutas rinde võitluse- ja
Itaalia rindel peatati nende väed kaasia pojad rahvaste eiu uue korra eest saatuseiihtlust ning väljendas vankumatult
Genf, 10. 7. (DNB) Sama Londoni aja Euroopa huvides. Selles uues Euroopas saab usku võidusse.
kirjandus, mis alles paari päeva eest kõne iga rahvas areneda vastavalt oma põhilooVõitlused tugevate jõududega
les korduvalt Saksa vägede paanilisest taan
Väljapaistev kvaliteet
dumisest Itaaliast ja püüdis kogu maailmas Eisenhower näeb ette raskeid
LSäne pool Vilno-Daugavpilsi raudteed löödi enamlaste rünnakud
äratada muljet, nagu oleksid liitlased seal
kaotusi
USA
pearelvameister saksa
lõplikult murdnud kogu Saksa vastupanu,
tagasi. Ägedad võitlused lõuna pool Daugavpilsi
relvadest
St o k hoim, 11. 7. (DNB) Kindral Ei
peab nüüd kirjutama „erakordselt tagavast
Führeri peakorterist, 11. juulil. Sõjajõu soomusüksustega. Põhja pool Polotskit ei Saksa kaitsesüsteemist" ja ~perimini orga senhower on Reuteri teatel esmaspäeval
Stokholmist,
10.7. (PT). USA inva
korranud vaenlane eile pärast eelmise päeva niseeritud Saksa vastupanust." Kõik Londo ütelnud, et anglo-ameeriklased ja nende sioonivägede pearelvameister, kindral Sayer
dude ülemjuhatus teatab:
Normandias on nüüd vaenlase sillapea raskeid verekaotusi enam oma läbimurru ni lehtede kirjasaatjad Itaalias laulavad sa liitlased peavad kõigil oma operatsioonidel seletas erapooletute teadete järele peakorteris
rinde suurtes osades käimas tõrjelahiug. katseid. Seevastu õnnestus vastasel kagu ma laulu: liitlased ei pääse enam edasi. Euroopas olema ettevalmistatud ägedalle küsimusele saksa relvade ja sõjamaterjali kva
Suurtükiväe, tankide ja õhujõudude tuge pool Novoržavi üks kohalik sissemurd. Võit Sakslased lähevad osalt üle koguni vastu võitlusile ja raskeile kaotusiie.
kohta järgmist: „Kõik, mida oleme se
Eisenhower lisas, et „meil tuleb võidel liteedi
rüunakuile. Nad on muutnud kindluseks iga
vaima panusega püüavad auglo-ameerikla lused seal oa veel käimas.
nini näinud ja tunda saanud, tõendab et saksa
da
iga
jalatäie
maa
pärast."
sed ikka uuesti meie rinnet lahti rebida, et
Lahingulenuukite eskaadrid toetasid roh linna ja iga asula. Toimuvad äärmiselt vi
materjalid on esmajärgulise kvaliteediga." Mis
siis tangida Prantsuse ruumi sügavusse. Ees kearvuliste vaeoulendadega meie raskesti sad võitlused. Vaenlane näitab uut agres
ki ei osutavat sellele, nagu puuduks sakslastel
kujuliku vaprusega peavad meie väed vaen võitlevaid vägesid eriti Vilno ruumis. Nad siivsust, teatab „Daily Telegraphi" erikor
Caen rusuhunnik
relvade valmistamiseks metallid, nagu sageli
lase pealetungile vastu. Vaenlase kaotused hävitasid hulk tanke, suurtükke ja üle 200 respondent liitlaste peakorterist. Iga maja 40 000 prantslast sai seal surma
väidetakse. Ka anglo ameeriklaste lennuükauste
enamlaste
sõiduki.
on muudetud punkriks, mida liitlased ras
on väga suured. 8. ja 9. juulil hävitati üksi
julged ja kaugele ulatuvad väiteid briti ja põh
Berliin,
10.
7.
(DNB)
Caeni
rusude
alla
Caeni ruumis 102 vaenlase tanki.
Üksikud Inglise lennukid heitisd möödu keis võitlusis peavad ründama. Kogu rindel jäänud prantslaste arvu hinnatakse 40 000-le ja-ameerika õhurünnakute mõjusi saksa relva
osutavad
sakslased
vankumatut
kindlust.
Eile alustas vaenlane ida pool Orne'i nud ööl pomme Berliinile.
teatab DNB. Enamus neist hukkus esime tööstusele ei saanud kindral Sayer kinnitada.
rünnakut ida suunas ja tõrjuti tagasi. Lõuna
sil invasiooniöõl suurtükitules. Siiski oli .Igatahes ei ole võitluspiirkondades," ütles ta,
pool Laeni läks tal korda otse meie eeslii
.võidud tähele panna mingeid selletaolisi puu
osa elanikkonda linna jäänud, sest laialda duse
nide taga vallutada Maltot* asula. Meie soo
tundemärke saksa relvastustööstuses."
Rasked võitlused Vuosalmi sillapeas
sed
eeslinnad
ei
olnud
niivõrd
purustatud.
musgrenaderide vasturünnak paiskas seejä
Inglaste
pealetungil
vanale
Normandia
sa
rele vaenlase rünnakugrupid jälle tagagi.
Kindral Carmona 18 aastat
Sealt lääne pool võideldi vihaselt ühe ümb Enamlaste katsed sillapea laiendamiseks nurjusid. Soome vägede tugev damalinnale ründasid sajad Briti pommitus
lennukid ööl vastu laupäeva uuesti Caeni.
vastupanu kirde pool Laadogat
ruskonda valitseva kõrgendiku pärast, mis
Portugali riigipeaks
Elanikkonnale oli jällegi raskeid kaotusi.
päeva jooksul vahetas mitu korda omanik
Sõjalisi
kahjusid
ei
tekkinud,
kuna
rinne
Helsingi,
11.
7.
(DNB)
Teisipäeva
juures
taandusid,
on
ägedais
võitlusis
vaen
Lissabonist,
10.7. Pühapäeval täitus
ku, kuni ta õhtul jäi lõplikult meie kätte.
lase jõududega, kellele tekitati tunduvaid asus sel ajal juba väljaspool linna jaCaenil 18 aastat päevast, mil kindral Oscar Fragoso
Tessil-Bretteville'i juures purustati korduvad ses Soome sõjateates üteldakse :
Karjala maakitsuses valitses Laadoga kaotusi
ei olnud mingit tähtsust ei järelveobaasina
vaenlase tankirünnakud. Mõlemal pool Ca
Porajärvi suunas tõrjuti vaenlase katsed ega teedesõlmpunktina. Põhja suunast lin Carmona võttis endale Portugali riigipea üles
rentan—Periers' maanteed ründas vaenlane järve mõnes kobas mõlemapoolne suurtüki
na tungivad inglased ei leia eest muud anded, mis sellest ajast saadik on püsinud
' laial rindel. Pärast raskeid võitlusi peatati ja granaadiheitjatuli. Suomeuvedenpohja ja tulla üle ühest veteiiinist.
Vaoksi vahel tõrjuti kohalikud vaenlase
Rukajärvi suunas paisati üks vaenlase kui tohutu rnsuhunniku.
tema käes. Ajaleht .Diario de Noti Cias" kir
ta otse edela pool meie vanu positsioone. rünnakud
Vousaloais kestavad rasked üksus vasturünnakul tagasi ja tõrjuti kaka
Ka La Haye de Puits' ruumis võideldi viha võitlused.tagasi.
jutab sel puhul, et kindral Carmona on Portu
Vaenlase katsed laiendada oma kompaniitugevust rünnakut.
„lndia on suur vangla!"
selt. Meie väed püsisid sea! kõikjal oma
gali
riigi selle aja jooksul nii väljaspool kui
Meie
võitluslennukid
teostasid
kontsent
sillapead
jäid
tagajärjetuiks.
Hävitati
neli
positsioonidel.
Genfis t, 9. 7- (DNB). Nagu BNew ka sisemiselt väärikalt esindanud. Ta olevat
reeritud rünnakuid vaenlase väekoondustele
Prantsuse ruumis hävitati eile võitluses tanki.
Kirde pool Laadoga järve avaldasid meie Vuosalmi sillapeas, kus tehti kindlaks kaks Leadei*" teatab, ütles Gandhi oma vabasta tõeliselt suur riigimees. Seepärast tulevat õn
üle 59 terroristi.
väed
tugevat vastupanu tankide ja õhujõu tugevat plahvatust ja mitu tulikahju. Meie mise järele sõna-sõnalt:
V 1 hoiab Londoni rnumi endiselt raske dude toetusel
„Nii, kuidas mina näen tänapäeval Indiat, nitleda mitte ainult kindral Carmonat, vaid ka
teostatud vaenlase rüunakuile. ja Saksa õhujõud pommitasid pealeselle
iasumistule all.
on
ta suureks vanglaks, kus närbub 400 portugali rahvast ennast selle päeva puhul.
vaenlase
patareide
positsioone
lõuna
pool
Pitkärauta,
Uomaa
ja
Loimola
suunas
tõrju
Itaalias jatkas vaenlane endistes raskus
miljoni inimest. Teie, inglased, olete see
.Õseculo" meenutab, et need 18 aastat
ja iaagriplatse idarindel.
punktides oma läbimurrukatseid. Hoolimata ti mitu vaenlase rünnakut talle suurte kao Ihantalat
juures vanglavahid. Valitsuse hooned sel olid täidetud ohvritega ja vankumatu kohuse
Meie
jahilennukid
ja
õhutõrje
tulistasid
tustega.
Möödunud
24
tunni
jooksul
hävi
tugevate soomnsjõudude panusest ei õnnes tati selles rindelõigus ühtekokku 23 vaen alla ühtekokku 24 vaenlase lennukit, nen maal on vaid erilised karistusasutised suure
tanud tal siiski suuremat edu saavutada.
täitmisega, mille läbi riigipea autoriteet on
vangla keskel."
Koveli ruumis lõid maaväe ja relva-SS lase tanki. Meie üksused, kes Suojärvi dest 14 lennukit idarindel.
järjest kasvanud.
üksused neli päeva kestnud raskeis tõrje
valitsuse kaebused vägede halva relvastuse
Bolshevikkude uus terroriakt
Tshungkingi olukord märksa
võitlusis tagasi 10 Nõukogude laskurdiviisi,
kohta.
Invasioonirindel puuduvad anglo
ühe soomuskorpnse ja kahe soomusbrigaadi
halvenenud
Põhja-Norras
Kui Roosevelt väljendas lootust, et
ameeriklastel lennuväljad
pealetungi ja tekitasid seejuures vastasele
väed osutavad tulevikus
Oslost, 10. 7. (DNB). Põhja-Norrast
Stokholmist, 10. 7. (DNB). Üks Tshungkingi
tunduvaid inim- ja materjalikaotusi. Neis
pommitajate jaoks
tugevamat vastupanu kui viimas teatatakse uuest nõukogude terrorirünnakust
võitlusis hävitati kõigi relvade koostöös rin Londoni „Timesi" juhtkiri sõjategevuse Jaapanile
Berliinist,
10. 7. Liitlased ei oma in
tel
nädalatel
ja
kuudel,
siis
mida
ta
senini
rahulikule
norra
laevale.
Vardö
ja
de ees ja tagalas 295 vaenlase tanki. 342. alguse 7. aastapäevaks Hiinas äratas oma kasutas bolshevistlikult orienteeritud hiina Botsfjordi vahel rünnati rannasõidulaeva vasiooni-sillapeal veel ainustki lennuvälja, kust
Reini-Moßeli jalaväed! viis kindral-major pessimistliku tooniga samasugust tähele provintside kontrollimiseks, rakendaks
.Vlöyd" pommide ja pardarelvadega, nende pommitajad võiksid startida eesmärkide
Nickeli juhtimisel, 26. Reini-Westfaali jala panu kui Roosevelti äsjane väljendus nüüd jaapanlaste vastu.
süüdates selle põlema. 13 inimest sai vastu Euroopas. Senini on liitlased suutnud
väediviis kolonel Brombergeri juhtimisel ja pressikonverentsil Washingtonis. Nii
korda seadida vaid mõned startimisplatsid ja
surma. 22 päästetu hulgas on 4 last.
8. SS-soomusdiviisi „Vikingiu üks võitlus ,Times* kui ka Roosevelt möönavad ava
Kants põhjas
hilennukite tarbeks. Kõik pommirünnakud ees
grupp obersturmbannführeri Mühlenkarapi likult, et Tshungkingi olukord on viimastel
märkide vastu invasioonirindel lähtuvad liitlas
Kindral kolonel Renduiichi
Massiline põgenemine
juhtimisel paistsid eeskujuliku vankumatuse kuudel tunduvalt halvenenud' Esmakordselt
te poolt Inglismaalt.
päevakäsk
seletab
„Times*
avalikult,
et
jaapanlaste
poolest silma.
Londonist
Helsingist, 10. 7. Saksa Lapimaa ar
Idarinde keskosas on meie väed suure pealetung Kesk-Hiinas ähvardab ka Tahung
Mannerheimi-ordeni uued
Stokholmist, 10. 7. Möödunud nädalalõpp
kuumuse juures ka meile kaotusrikkais võit hingi varustamist õhnteed kaudu, mis niigi mee uus ülemjuhataja, kindral-kolonel Ren
kujunes londonlastele massiliseks põgenemi
lusis tugevate vaenlase jõududega. Kange ei oinad kaigi tõhus. Mitmed tähtsamad dnlich avaldas järgmise päevakäsu:
rüütliristikandjad
„Earoopa pärast peetava võitluse võib seks linnast. Saksa lendavate pommide pi
laslik Vilno garnison lõi eile vihases võit lennuväljad Kesa-Hiinas on langenud
Helsingist,
10.7. (DNB). Soome
olla
otsustavas
järgus
usaldas
Führer
mulle
dev
saabumine
on
Londoni
elanikkudes
põh
jaapanlaste
kätte,
või
siis
vähemalt
muutu
luses veriselt tagasi kõigist külgedest rün
dava vaenlase. Linnast mööda tungib vasta nud järelveoks raskesti kasutatavaiks. selle mäestikuarmee juhtimise. Meie oleme justanud soovi segamatu öö järele. Ühtlasi armee kuuele sõdurile annetati Manner
ne kangemale läände ja edelasse edasi. Lää Abisaadetiaed õhuteel olid aga ainsaks kaitsvaks kantsiks ülal põhjas. Külg külje on nende üheks ihaldatumaks objektiks ku heimi-ordeni rüütlirist, mida antakse
ne pool Vilno—Daugavpilsi raudteed löödi võimaluseks, varustada Tshangkingi vähe kõrval oma vaprate soome relvavendadega junenud lamamisasemed maaalustes sügav suurima vapruse eest. Nende hulgas
tagasi rohkearvulised enamlaste rünnakud. malt veel mõningate eriti tähtsate sõja tahame Führer! juhatuste järele viia meile punkrites varjendites. Nende lamamis o» üks kapten, ttks lendur-veltveebel,
sunnitud võitluse võidule. Elagu Sak asemete kasutamine sünnib aga erilubade
Lõuna pool Daugavpilsi on käimas ägedad materjalidega. Isegi see varustus oli peale
kaks leitnanti ja kaks kaprali.
alasel, milliseid on raske saada.
võitlused mitme Nõukogude laskurdiviisi ja ebapiisav, nagu tõendavad Tshungkingi samaa, elagu Soomel"
46 terroristi.

Raske V. 1 kättemaksutuli püsib edasi
Londoni sanrraumi kohal.
Itaalias jatkas vaenlane oma tugevaid
rünnakuid läänerannikult kuni Poggibonßi
ruumini. Ta tõrjuti kõrgete veriste kaotus
tega tagasi. Võitluste raskuspunkt asus eile
mõlemal pool Tiberji jõge, lõigus lõuna
pool Cita di Castellot. Turmtule taolise ka
huritule järele õnnestus vastasel kaotus
rikaste võitluste järele meie rinnet mõne
kilomeetri võrra põbja poole tagasi suruda.
Ida pool Tiberit peatasid meie vägede rün
nakud vaenlase edasitungi. Aadria rannikul
ei jätkanud vaenlane eile oma rünnakuid.
Idarinde lõunaosas oli eile vaid kohalik
ku võitlustegevust. Ungari väed teostasid
Karpaatide eelmäestikus eduka rünnak
ürituse.
Kogu kesklõigus Szczarast kuni Polots
kinf jätkus tugev vaenlase surve. Meie
diviisid taandusid selle lõigu lõunaosas
kestvate raskete võitluste jooksul veelgi
lääne poole. Baranovitshi ruumis osutas
Slleesia 28. k&tidiviis kindral-major von
Ziehlbergi juhtimisel väljapaistvast nii tõr
jes kui ka kaitses. Ida pool Olitat pidur
dati edasitungivad nõukogud vasturünna
kuga meie soomusdiviiside poolt.
Vilno kaitsjad purustasid linna lääne
osas korduvad bolševikkude rünnakud ja
hävitasid hulga vaenlase tanke.

JÄRVA TEATAJA

Lbk. 2

Neljapäeval, 13. juulil 1944 a. Nr. SS
Praegu on tund, kus iga ees
ti mees ja naine, kas relva
ga või ilma, peab teadma
oma kohust.

Juutide koostöö Ameerikas
ja Nõukogude Liidus
Võib-olla nii mõnelegi on veel mõistata*
seks, kuidas ja miks töötavad kapitalistli
kud Põhja-Ameerika Ühendriigid ja bolshe
vistlik Nõukogude Liit käsikäes. Sest esime
ses valitseb piiramatu eraomandus ning ka
pital ja selle riigi poliitika oleneb suurka
pitali soovidest, kuna viimane just vastan
dina esimesele ei tunnusta eraomandust ja
püsib alalise terroriga valitsemisel. Me tea
me küll, et Nõukogude Liidus on juhtivatel
kohtadel otsuste tegijateks juudid, kuid
meie peame neid enamlasteks, kellega ei
tobiks midagi ühist olla Ameerika kapita
listidel, kes enamikus on ka juudid. Meie
oleme harjunud mõtlema, et enamlane ja
kapitalist on kaks vastandit, kelle sihiks on
üksteist hävitada. Kuid meie unustame, et
mõlemad on juudid ja et selles peitubki
kogu kurja juur. Sest juudi rahva siht on
jõuda välja maailma ainuvalitsemisele ja
kõigi teiste rahvaste orjastamisele. Ning

juudid tohutuid summasid. Ainuüksi seile
aja jooksul on Ameerikas juurde tulnud
46.200 uut dollarmiljouäri, kellest 92%, s. o.

14—17 a. noorkom

Pärast 1918. a. rahu lubas Ameerika
mitte kunagi enam end segada Euroopa as
jadesse. Seda lubas veel Roosevelt neli aas
tat tagasi, kui ta uuesti Ameerika presiden
di kohale kandideeris. Kaid rahuaega oli
Ameerikas vaevalt 15 aastat. 1932. a. uus
Ameerika president Roosevelt hakkas otse
kohe pärast ametisse astumist lähemat sõp
rust sobitama Nõukogude Liiduga. Vaevalt
pool aastat president olles suutis Roosevelt

lainena

nende omavaheliste sõdade külvamine. Pea
legi on viimase kümne aasta jooksul Amee
rikas ülevõimu võtnud ida juutide range
pühakirjadest kinnipidamine ning Ida-Eoroo
past ümberasunud juudid on Ameerikas kii
relt välja jõudnud juhtivatele kohtadele.
Lõppeks on USA muutunud juutidele tõota
tud maaks, New York juutide maailmava
litsemise keskuseks, kuna president Roose
velt on juutide sõnakuulelikuks tööriistaks.
Ei tohi unustada, et juut sajandite jook
sul pole assimileerunud rahvaga, kelle seas
la elab, vaid ikka ainult juudiks jäänud.
Üeda toonitavad Juutluse eestvedajad eriti
tänapäeval. Nii ütleb rahvusvaheliselt tun
tud ameerika juudi sionistide organisatsioo
ni president rabbi Stephan Wise „New York
Tlrnes'i* veergudel 13. juuni 1938. a. numb
ris: .Ma pole juudiusuline Ameerika koda
nik, ma olen juut, olen juba 4000 aastat
Juut*. Siin on juutide seisukoht ametlikult
alla kriipsutatud.
Juutide rahvusvahelist ühtlust rõhutab
peale teiste ka New Yorgis ilmuv juudi aja

Harkovist saadeti septembris 1943 punaarmeelane Bondartshuk koos 70 saatusekaas
lasega teele Siberi poole. Kui viimaks vagun avati ja 'peaaegu janu katte lõppenud
vangid lasti välja oja äärde jooma, korraldas saatemeeskond hirmsad tapatalgud.
Bondartshukil, kes löödi uimaseks ja jäeti siis lamama, Õnnestus hiljem põgeneda. Nii
tod.
muutus ta käskjalaks tuleviku kohta, mis bolshevikkude võidu korral lõkkaks kogu
Euroopas. . . (PK -sõjakirj. Brücki joonis. Wb.)
Tekib küsimus, kuidas ja miks see kõik
nii toimus ja toimub. Ameerika olukordade
head tundjad väitsid pärast Roosevelt! ame
tisse astumist, et nüüdsest peale on raken
datud ja ellu viidud sioni tarkade
Eesti lendurite saatustee
protokollid. Puudus ainult veel maailma

abinõuks selle eesmärgi saavutamise teel on

leht .Vorwärts* 10. jaan. 1943. a., kus Schub

pealkirja all: .Ameerika juudid ja juudid
Nõukogude Liidus* kirjutab, et USA-s kõr
getel kohtadel olevad juudist ametnikud
ägedat kihutustööd juudi elu üksmeelele,
kõikide juutide üksmeelele, vahet tegemata
sihtidest ja värvingust. Nõukogude Liidus
ilmub juutide ajaleht .Üksmeel*, kus on
avaldatud kogu juutluse tegevuskava» Kom
munistid, sionistid ja kõik teised juudid
peavad koos töötama juudi üksmeele ühisel
platvormil. Milles see juudi üksmeel seisab,
selle kohta toob andmeid Nev Yorgi juudi
ajaleht „Tog* järgmiselt:
Mõeldakse ühisele kokkupuutele, sideme

tele ja väljendusele juutide koguduste va
hel, kogu maailma, eriti aga ?õhja Ameeri
ka Ühendriikide ja Nõukogude Liidu juutide
vabel. Töökava koosneb kolmest peapunktist:

1. Vastastikune toetamine, et sõda kiire
mini ja juutidele soodsamalt võita.
2. Juutide nõudlused eelolevatel rahulä
birääkimistel ja Euroopa juutluse taasüles
ehitamine.

3. Muretseda kindlustnsi, et Palestiiuas
häirimatult võidakse ehitada juutide kodu.
Sellele lisame ainult nii palju, et juudid
ikka ja jälle kordavad, et nad praegust sõ
da peavad oma sõjaks ja Ameerika presi
dent Rooseveldis näevad juudid jumala sõr
me.

ei ole ühtegi juuti, kes jul
geks öelda, et tänapäeva sõda ka meie (juu
tide) sõda ei ole" kirjutab .Vorwärts"
uueks aastaks 1943.

Juba 1917. a. New Yorgi suurem panga
maja Huhn, Loeb ja Ko direktor Schieff
andis Vene kommunist Leo Trotskile suure
maid summasid, et teostada Venes kommu
nistlikku revolutsiooni. Esimese Maailma
sõja ajal olid juudid need, kes rahvusvahe
lisi niite tõmbasid ja kulisside taga Amee
rika sõtta tõukasid. Kasusaajaks olid Amee
rika juudid, kelle relvatööstused hiigelsum
masid teenisid. Ka praeguse sõjaga teenivad

Vihased võitlused idarinde kesk
osas

PK. - Mõlemal pool maanteed atub
nõukogude uue suunünnaku üks raskus
punkt. Nõukogud paiskavad ilmselt lahin
gusse kõik, mis nad

sidemeid luua enamlastega ja sügisel 1983. a.

võttis ta vastu Nõukogude Liidu väliskomis
sar juut Lltvinov-Finkelsteini. Sellele külas
käigule järgnes Nõukogude Liidu ametlik
tunnustamine ja leppimine Ameerika kapi
talistide ja Nõukogude Liidu kommunistide
vahel. Järgnes sõja varustuse saatmine Nõu
kogudele ja kiire kommunistide juurdekasv
Ameerikas. Kapitalistlik Ameerika ja kom
munistlik Vene olid üksteist leidnud, nagu
isa oma kadunud poega. Kõik kuristikud,
mis neid lahutasid, olid ületatud ja sillata

revolutsioon.

KUM on kaheldud ja mõeldud, kuidas ÖÜ
Kuidas meist said „Punased kotkad"
võimalik, et kapitalistlik Ameerika toetab
kommunistlikku Venet. Seletuß on aga liht
PK.- Luurelend Soome lake kohal. lühike protsess. Nõukogude üksuste
ne, see kõik toimub juutide juhtnööride ja Vihmavalingud uhuvad lennukit, vaade käsutajad, kellele nad nüüd allusid, se
nende üksmeele alusel. Oma maailmavalitse
mise sihtide saavutamiseks ei vali nad teid on mõeldavaist halvim, nii et otsusta letasid meeskondadele lühidate sõna
ega abinõusid, vaid hävitavad kõiki ja kõi sime teha vahemaandumise ühes toe dega, et nad kuuluvad nüüdsest peale
ke, mis nende teal takistusena ees seisab. tuspunktis.
nõukogude õhuarmesse, nad olevat nüüd
Kui nad on muutunud ainukäskijaks, siis
Läksime sellest staapi teatama. Kõik «punased kotkad". Kes vastu rääkis,
ehitavad nad oma maailmariigi üles Tal mu
di ja teiste juudi pühakirjade järgi.
ohvitserid, kes seisid laual oleva maa «asundati" sunniviisiliselt ida poole. Tei
Roosevelt muutus ikka enam juudi suur
ümber ja jälgisid uusimaid sis sed pidid lakkuma eesti mundrist ja
kapitali käsilaseks ja sulaseks. Kõik kasuta kaardi
selga tõmbama nõukogude lendurite
tava kulla kogus ta kokku .Federal Reserve sekandeid, kandsid saksa lendurina und nahkjopid. Kuid lennata nad siiski ei
Bank'»* (Kuhu, Loeb ja Ko kes toetas ri varuka ülaosas sini-must-valget kilpi
Trotski!) teraskambri esse. Tähendatud pan pealkirjaga «Eesti". Sest komandör ja tohtinud. Ja kes tahtis lennuüksusest
ga ringkonnad koos juut Felix Warburgi mõned allohvitserid maha arvatud koos vähesekski ajaks lahkuda, pidi, olgu ta
rahandufgrupiga olid eriti Roosevelti mõju nes terve luureüksus eestlastest. Ei või isegi ohvitser, andma enne terve
tanud Nõukogude Liidu tunnustamiseks. Nii
rakendas end Roosevelt jantide suur kapita kestnud kaua, kui me kuulsime kogu rea allkirju. Lõpp oli lendamisel, ka
lismi, kommunistide ja juutide ühisvankri rühma 100, mis on ühtlasi osaks eesti dunud kamraadlik seltskondlibkus. Ka
ette. 1936. a. valimistel toetasid Roosevelti lennuasjanduse ajaloost. Rühma liikmed siinos rippus Stalini pilt . . .
eriti soojalt suurte summade annetamisega
Kuude kaupa tuli elada sellises olu
kihutustööks juudid ja 100.000 dollariga olid oma lenduritunnistuse omanud korras, mis vaatamata uuele mundrile
kommunistid, kelle hääled ta ka omandas. aastate eest väikeses eesti lennuväes.
Nad olid uhked oma lendurimärkidele, ja teoreetilistele selgitustele vaevalt eri
Lõpp 3. küljel
oma nägusatele mundritele, uhked oma nes vangipõlvest. Alati lasus üksluise
masinatele, millistega nad sageli võidu argipäeva kohal teadmatuse piinav hin
kalt tagasi pöördusid võistlustelt ja mil geline surve. Paljud neist kuulsid alles
listega nad vaimustatult kihutasid oma hiljem, et nende sugulasi ja sõpru oli
kauni kodumaa kohal. Juba varsti oman oma kodudest veetud Nõukogude liitu
dasid nad enda saavutusega tunnustuse, ja morvatudki. Täpsemaid teateid ema
perekondade saatuse kohta said uad
et nad olevat head piloodid.
alles siis, kui eesti lennuväljadel ei seis
Siis aga saabus sündmus, mis rebis nud enam nõukogude masinad, vaid
eesti rahva eilu veriseid haavu: nõuko saksa üksused. Eesti lendurid liitusid
gud tungisid sisse. Kuna bolshevistlik siis saksa lennuväe sõduritega. Peagi
kude sõjavägede kolonnid marssisid olid nad ka ise jälle teel oma vanemate
1940. a. suvel mööda maanteid lääne ja vendade mõrvarite vastu. Masinad,
suunas, maabusid nõukogude lennuväe mida nad olid enne nõukogude sisse
üksused eesti lennuväljadel. Ei jäänud tungi kõrvale toimetanud, toodi peidu
enam aega üllatava maabumise vastu paikadest välja ja seati jälle kokku.
mingeid abinõusid tarvitusele võtta. Need lennukid paljud neist vanad
Bolshevikud saabusid nagu rohutirtsud õppelennukid ilma relvadeta starti
ja konfiskeerisid lennukid. Kohati õn sid luurelennukitena operatsioonidel nõu
nestus eestlastel siiski osa lennukeid kogude vastu. Tihti tungisid need ris
kindlasse kohta toimetada. Suurima kii keerides lendavad luurelennukid kau
rusega monteeriti need koost, laoti veo gele Soome lahe idasoppi, ja mõnigi
kitele ja peideti siis üksindaste talude neist tuli tagasi õhutõrje poolt läbilastud
küünidesse ja keldritesse.
tiibadega. Kuid stardid üha uuesti !
„Veel olep eul need mehed veitleb, ja
Eesti
lennuväe
sõduritega
aga
tehti
1 Sõjakirjasaatja F. W. Nippe!
siis teeb iks vein ges^häft"

poodiumilt peaitvaatajaisse.
Pööriõhtu tuli põles Vaikselt män
gis kannel ja õrnad hääled laulsid: „Len
da, lenda, lepalind, lenda, lenda kau
Koputavad haamrilöögid kuulutasid gele a
Mõtted lendasid. Tagasi kodudesse,
uue hommiku algust. Õieti oli ta juba
ammu saabunud, siis kui suvine päike tagasi aega ja jälle oleviku juurde. Oli
tõusis hommikukastes metsade kohale kodu neil metsade süles, kuid nüüd
ja kui esimesed sõdurid väljusid oma oleks see nagu olnud siinsamas, nii
tihedad olid mõtteniidid ja nii kaugele
punkerela muist.
Oodati ju külalisi kodunurgast ja oli nihkunud argipäev. Lenda, lepalind,
tehti seepärast ka väärikaid ettevalmis vii tervitusi ja too neidka sealt. Kuni
tusi. Põliste mändide alla ilmus vaba läheme kord ise, võibolla jälle jaani
õhulava taoline poodium ja suur söögi õhtu valguses, sest seepäev tähendab
laud, punkreisse viidi sülemeid lõhna tagasipöördumist.
Pööriõhtu tuli põles..... Jooksupol
vaid kaski ja õitsmisega hilistunud sire
leid, nii et pataljoni adjutant võis kõi ka rõõmustas silmi. Jah, kui palju oli
ke tehtut üle vaadates oma poisse vaid seda jaanipäevadel tantsitud, siis kui
kiita.
külakiik käis kõrgele ja heledad kilja
Sõdur ei tunne palju romantikat, tused kiitsid kiigutajate võimeid. Mäles
ega süti ka kergesti, kuid üks neid het tused leidsid tee minevikku ja tulid
ki, kus ta täitub heldimusega on see, ikka jälle olevikku tagasi. Jaanipäeva
kui kodunurmedelt saabub autotäis rõõ traditsioon, nagu muudki pühimused ei
mu, kui masin jätab oma urisemise ja tohtinud kaduda, selle eest võideldi.
maapinnale astuv neid, kes pole pida Ikka ja igavesti tantsitakse jaanipäeval,
nud paljuks oma sõja-aegsete askelduste nagu tantsiti ka sõjasuvel 1944.
Pööriõhtu tuli põles Kindlasti
kõrval leida aega pingutavaks ja väsi
ka kõikjal mujal, kui mitte avalikult
tavaks teekonnaks.
Oli juba keskpäev, kui nad saabusid. reaalse tulena, siis ometi hinges. Ja
Ja rinderneestele meenus jaanipäev täie ta ühendas, tuues südameid kokku,
selgusega alles siis, kui kirevais rahvarii kandes edasi vastastikuseid soove. Oldi
deis näitsikud valgusid puude vahele, vajutud mõtteisse, tulekeeled peegel
luues jõekese pinnale mahedaid peegel dumas hõõguväilt nägudelt. Üle maa
dusi. Suvine pööripäev valguse püha, aga oleks nagu lennelnud mõte, koon
dudes kõik sellesamasse sõdurite poolt
kiuste sõjale ja rasketele aegadele.
Jaanituli ise ei tohtinud puududa. süüdatud tulle. See oli väike tuli,
Kuigi ta süüdati juba siis, kui päike osake ehk vaid hiiglaslikust tulest, mis
kumendas veel õige kõrgel pilvede vahel möllas kogu maakera pinnal. Kuid see
ja kuigi ta polnud palju suurem harili tuli pidi olema ja saama meie rahva
kust lõkketulest, oli ta siiski jaanituli, võidutuleks, vaba rahva ja vaba maa
jätkuks ja taustaks ettekannetele, mida võidutuleks. Ta pidi saama Euroopa
tõid rahvariides neiud. Laulu, muusikat võidutuleks, võimsaks ja spontaanseks
ja tantsu, eelkõige aga kõduhõngu levis rõõmuväljendajaks, kui võitja pimedate
( Pööriõhtu tules

munistid esimese

42.500 on joodid.

rnavad. Need rünnaku-

(ained veerevad nuie positsioonide vastu
tegevaima tankide toetuse saartel, eelkõige
ui väga arukate võitlus- ja lahingu
;uukileüksuste panusel, ja seda hemnai
st kuni hilisõhtuni. Nende rünnaküksused
v >o*nevad fauaatiiistest noorkommunisti
i Mt, kes moodustavad ,Moskva 1. kaardi
v uoiviisi „Punane lipp". Kuhu me oma
vastulöögiga sisse murrame, seal tuleb neid
oma varjendites ükshaaval likvideerida.
Kinnakiip, mida paljud neist kannavad,
näib neile andvat haavamatuse illusiooni:
sest nad tormavad isegi raskeimasse saksa
tõrjetulle nega pimedad.

Mida meie jalavägi, soorausrelvad,
rünnakkahurid ja soomuskütid selle vaen
lase rünnaklaviini tõrjumisel saavutavad,
seda ei ole kerge kirjeldada väbesta lause
tega. Üks Würtemberg-Badeni rtinnakdiviis
hävitas joba esimesel päeval 40 nõukogude
tanki, tõstes seda arva iga tõrjelahingn
päevaga uute hüpetega. Selle diviisi jwnre®
rakendatud kahnrväertigeraendi patareidl
püsivad tulistades otse vaenlase läheduses»
Isegi rügemendi staabil tekkis võitlusi vaen
lastega. Rasked relvad virutavad lühikeste
ajavahemikkude järele oma tuliseid noole
kimpe vaenlase koondumispaikadele. Gra
naadiheitjad lähenevad vaenlasele sedavõrd,

et nende lasud suunduvad oma eesmärgi
poole madalalt väljade kohal. See kõik tor
mab vaenlase kõigi raskete relvade tule all,
millega ta lakkamatult tulistab oma eei

maastikku, kuna tema võitluslennukid vabas

tavad end pommikoormaist ja lahingulennu
kid külvavad maastikku üle tolekülviga
kõigist torudest.

See turmtuli annabki tõrjelahingute ta
ilme. juba esimesel päeval juhatas see
kestes kella 5 kuni 8-ni, seega kolm tundi,
sisse nõukogude euurrüonaku maantee ääres.

Siis järgnes Moskva kaardidiviiei esimene

rünnak tankide tugeval toetusel. Sissemordu

dest, mida nõukogud mõlemal pool maan
teed saavutasid, alatus sügavaim kuni koha
ni, kas vaenlane läbi ülevaateta metsastu
nud soomaastiku, mis paljude kHomeetrito
kaupa laiub põhja pool maanteed, oli melu
peavõitlnsliiui taha sisse nõrgunud. Saksa
tõrjejõodnde tagasitõmbamine kahnripositai
oonideni seadis õhtuks taas jalule meie rim
de ühtluse ja lühendas selle joont.
Täpselt 24 tundi pärast esimest rünnakut
järgnes teine. Taas arendas vaenlane mõle
mal pool maanteed, toetatuna tähelepanu
väärsetest soomusjõudadest ja lennuükßuate

laienlisest panusest, väga tugevat survet*
kuna meie poolel jätkus taandumine lääne
pool ettevalmistatud positsioonidele. Need
liikumised kestsid ka kolmandal päeval,
kusjuures vaenlase rünnakute raskuspunkt
asas edasi piki maanteed, kuna sellest põh
ja pool õnnestus vaenlase nõrgematel ük
sustel läbi saksa liinide nõrguda.
See on uue suure tõrjelahiugu esimeseks,

alles kestvaks järguks. Kui kaua nõukogud
suudavad oma uassrünnakut jatkata, vaata
mata rasketele 1 nim-ja materjalikaotustele
(eelkõige tankikaotustele), sellest ei saa veel

olla ülevaadet. Et aga vastase jaokski leidu
vad piirid, on selge igale saks» sõdurile, kes
üha uuesti paiskuvad vaenlasele vastu
võideldes iga majadegrupi, iga teeristi ja
seüe lainelise maastiku iga kõrgendiku pä
rast. Saksa võitleja idas, kes on läbi teinud
paljude tõrjelahingute karmi kooli, ei mõõda
aeda maastikku maakaardil sentimeetritega.

Ta on vallutanud idaruumi avarused ja teab,
et neid tuleb nüüd nõnda kasutada, et nõu
kogudel jääb ka seekord, vaatamata kõigi

vahendite panusele, nende suur strateegiline
Öö on vaikne. Laevastiku rasked suur [siht
saavutamata.
tükid, mis randa tulistasid, on silmapilgu!
Sõjakirjas. Sehreiner
tummad. Kuid see ei saa siiski kaua nõuda
kesta. Iga öö esimesest invasioonipäevast
Lätis korraldatakse noortele
peale vihisevad laevastiku rasked granaadid
linnade ja külade suunas, mis asuvad saksa
võistlusi maatööde alal
kaitseliinide taga. Nüüd ootame jälle, mil
Liiba
v i H t. Neil päevil toimus ühes
lal see tulevärk öö-taevas lahti läheb.
Liibavi linne põliumajanduKÜkus ettevõttes
Ja seal ta algabki. Kuid ei, see pole põllumajanduslik võistlus Liibavi maakonna
siiski mitte suurtükivägi, see on midagi maanoortele. Seila võistluse 7 võitjat
muud. Samal ajal purskavad helgiheitjate kolm poissi ja neh tütarlast võtavad juu
tugevad valgusevihud pimedasse taevasse likuus osa Riias toioiuvaist põllumajandus
luse.
ja õhutõrjesuurlükkide raksatuste vahel on likkudest võistlustest maanoortele.
Kuid kui järgmisel hommikul õige kuulda lennuki-mootorite mürinat. Saksa
Model juhib rinde keskiõiku
õhujõud ründavad invasioon i
vara raske veomasin alustas oma teeiaevastikku.
Suur rühm saksa lennu Berliinist, 11. 7. Kindralfeldmarssal
konda pikal kaigasteel, ootasid teeristil keid lendab laevastiku kohale ja heidab end Model, mõõkadega tammepärja omanik, pal
lahkujaid paar ratsanikku, kaasas mitu kullidena vaenlase laevale peale. Laevastiku jude sõjakäikude teenekas väejuht, on võt
kimpu sireleid, mis peitsid endas nii õhutõrje töötab närvilikult. Lasud järgnevad nud endale *, ägede ülemjuhatuse rinde
üksteisele sellise kiirusega, et ou kuulda keaklõigus.
palju. Pööriõhtu tuli oli ühendanud vaid
kõrvu-iakustavat müra. Ka selles rün
südameid, rinde ja tagala südameid. nakus väljendub saksa taktika, mille järgi
Ja õhus oleks nagu uuesti kaikunud pa lennukid üksikult, mitte rühmituses, oma
taljoniülem möödunud õhtuseid sõnu: sihte ründavad.
Kuuldub kõrvu-luknstavaid pommide
„ Raskusi kantakse nii tagalas kui rin
osa laevu on saanud täistaba
del. Kuid mida tihedam on side mõle plahvatusi;
musi. Saksa rannabindlustused vaikivad ko
ma vahel, seda kergem on meil siin gu öö. Nad on äraootaval seisukohal ja
seista kuni võiduni."
lasevad õhujõudude! üksi teostada oma
meistritööd.
Sõjakirjasaatja U. Andre.
Terve tunni kestab see põrgu, kuni lõp

võimude üle. Valguse, vabaduse ja inim
väärtuse võidu tähistajaks.
Veel samal ööl, kui tulel õke oli kus
tunud, surisesid õhus lennukid ja oli
kuulda kaugeid pommiheiteid. Alarmi
kell manitses tantsulava lähedal meenu
tama aja nõudeid ja kohustusi. Tunni
mehed valvasid edasi, ka sel hetkel kui
Koit andis Hämarikule iga-aastase suud

peks jälle rahunema hakkab. Vaatamata hel

giheitjate tugevatele valgusvihkudele ja
pommide plahvatustele, on raske kindlak;
teha, mitu vaenlase lahingulaeva, ristlejat
laevastikuie
või maabumispaati täistabamusi on saanud
Norra sõjakirjasaatja jutustab fihest inva ja uppunud ning raitu raskesti vigastada on
sioonipäevast
saanud. Et vaenlase kaotused pole just väi
kesed, seda võib juba märgata tugevaist
SS-PK. Öö on võrdlemisi pime ja plahvatusist laevastiku keskel.
vaatluspostist on võimatu eraldada üksikuid
Juba näib kõik möödas olevat, kui me
laevu. Meie teame aga, et neid seal on, kuuleme ühe lennuki lähenemist, mis sööst
meis «äglms neid õhtul, ja arvukad later lennuga ennast vaenlase laevade suunas
nad reedavad, et nad pole kadunud. Orne'i heidab. Kõlab tugev plahvatus. Veel üks,
suudme ees, mis meist pisut lõuna pool samuti kõrvulukustav ja siis kolm üksteise
asub, oleme märganud peagu sada suuremat järele. Üks valge ja punane leek purskab
ja väiksemat inglise ja ameerika laeva. 20—30 meetri kõrgusel. Silmapilguks on
Seal on nad nüüdki. Selles veendusime al valge kui päeval. Üks vaenlase lahingulaev
les tunni eest pikksilma abil. Nende seas või suurem ristleja on saksa pommidest
on palju lahingulaevu. Meie saime isegi tabatud ja ei saa enam kunagi prantsuse
mõne laeva nime ja tüübi kindlaks teha. rannas maabuda.
Need on saksa allveelaevakütid. laas
Nii leidsime nende laevade seas ühe raske
Siis on kõik jälle vaikne.
minnakse välja Atlandile. (Pk.-sõjakirjas.
ma lahingulaeva klassist „Neison" ja Amee
88 Sõjakirjasaatja Viiheim Magseth
Paul Aü. Wb.)
rika „Pennsylvania".
Rünnak invasiooni
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ÕHUKAITSE KÜSIMUSI
| Kümme käsku elanikele 8
Sepa tööd on mitmekesised
Külaskäik ühte sepikoda Paides
Et tutvuda sellega, kuidas töötab alati reldes on aga süte kvaliteet praegu tundu
nii vaialik ametmees, sepp, sõjaolukorras, valt halvem. Vankri rautamiseks, milline
külastame üht Paides asuvat sepikoda, mil töö kahe tööjõuga kestab terve nädala, ku
le omanik hr. Aleks. Terasmaa, nõustub lus näiteks kuni 150 kg. sütt. WZ agjft
lahkelt andma seletusi enda töö kohta.
Kana sepikojas praegu abitööjõude ei
Nagu jutuajamisel selgub, on igasugust ole, siis en vajalik, et suuremate tööde
tööd praegu külluses. Töötellijaiks on esi juures töötellija ise seppa abistab või sel
joones talumehed, kuid ka linlaste ja Isegi leks vajaliku] hulgal tööjõudu annab.
sõjaväe tellimisi on tulnud täita, viimasele
Sepikoda ise, millist külastame, on õige
on tulnud teostada küll peamiselt hobuse vana, kuuludes Paide vanalinna ehitiste
rautamist kuna talumehile on tulnud teha hulka. Hoonet, mille vanust hinnatakse kuni
Igasuguseid töid, alates hobuse- ja lõpeta 200 aastale, on kasutatud sepikojana juba
des ree- ning vankrirautamisega. Ka põllu umbes 100 aastat. Sepikoja praegune oma
tööriistu on täinud üsnagi tihti parandada nik hr. Terasmaa on temas töötanud 1923.
ja neile puuduvaid või vigaseid osi juurde* aastast alates. Praegu, sõjaolukorras, mil
meisterdada, mida praegu raske, kni mitte tööd väga palju, on ka tööpäev pikk niog
võimatu saada. Hobuseraua-raua on põllu tihtigi ei piisa ettenähtud töötundidest ning
mehed pidanud alati ise tooma, kuna vas tuleb teha ületundegi.
tavalt poolt sepale seda antnd ei ole. Reh
Piiratud võimaluste juures teostatakse
virauda on sepp väiksemas koguses saannd, sepikojas ka veisimist, millise töö suuremal
kuid sellega suudetakse rahuldada siiski hulgal tegemist takistab asjaolu, et vastavaid
ainult väga väheseid töötarvitajaid.
aparaate kasutab ka kohalik autopark häda
Tunda annab end ka sütepnudns. Tööta vajalikeks töödeks.
kistusi sellepärast siiski tekkinud ei ole,
Hoolimata Igasngusist sõjaaja raskusist
kuna maamehed toovad enda tööde tarvis on, tänu nii sepa kui tõövajajate abivalmi
kaasa pnusüs). Tuletades meelde eelmise dusele, ise käed külge panna, kus seda va
sõja aegn, on olukord sütega varustamises ja tuleb, suudetud kordnseada nii mõnigi
nüüd tunduvalt parem, kuna eelmise sõja põllutõöriist või muu masin, mis rahuaegses
puhul kivisütt ei saanud üldse. Siis tuli olukorras oleks jäetud juba täiesti kõrvale.
kogn tarvidus rahuldada puusütega, mida Seetõttu just ongi aga sepp, eriti talurahva
selleks ka eriti põletati. Rahuaegsega võr- juures, väga hinnatud töömees.
Veel on aega tibude hautamiseks
Muoanorm uuesti põllumaa suuruse järele. Haudejaamad jätkavad tööd
Hilise ja külma kevade tõttu hilines
tibude hautamine tänavu tunduvalt. Nii
on praegu veel palju majapidamisi ilma
tibudeta, kuigi jaanipäev on juba möö
das ja normaalselt meil parimaks hau*
tamisajaks loetakse maid.
Loomulik hautamine taludes jätkub
praegu ja ka haudejaamad töötavad
edasi.
Kuigi määrustes ettenähtud lubatav
haudeperiood, mille kestel haudejaama
dele müüdud haudemune ühtlasi kohus
tusliku normi täitmisena arvesse võetak
se, lõppes juba 31. mail, pikendati se
da erakorraliselt 20. juunini ja nüüd
on seda veel pikendatud 15. juulini k.a.
Sellega on haudejaamadele antud või-

maius hoolimata hilisest kevadest ikka
gi vajalikku tibudehulka välja hautada.
Vajadus tibude järele on praegu suur
seetõttu, et põllumeeste soovidele vas
tu tulles alates 1. okt. k. a. kohustuslik
muuanorm uuesti talude põllumaa suu
rusest olenevaks tehakse ja praegune
kanade arvust olenev nermikohustus
taludel kaotatakse.
Nii tuleb edaspidi jälle igal talul
müüa normimune, olgugi jõukohaselt
vaid vähesel määral.
Et aga aeg juba on ülimalt hiline,
tuleb tibude hankimisega kiirustada ja
kanad sundida hauduma, kus see vaja
lik, nüüd kobe.
„Järva Teataja" telli

Juutide koostöö...
Algus 2. küljel
Ameerika rahvuslikud ringkonnad juhi
vad tihtipeale tähelepanu hädaohule, mida
Ameerikale toob Roosevelti poliitika.
Nii kirjutab „The American Guard* 8.11.
1936. a. s. o. kui selguv Roosevelti taasvali
mine: seisab sama saatuse lävel,
mida tabas Hispaania enne Franco tulekut.
Meie maa satub nüüdsest peale halvemini
kui kunagi varem juutide kätesse."
Mõni päev hiljem kirjutab „The Adviser":
„Ei saa üldse külmuse alla tulla kahtlus,
et Roosevelt ei omanud kogu maailma kom
munistide toetust. Nii leiame, et kommu
nism võib suure osa Roosevelti võidust kir
jutada enda arvele".
1936. a. kirjutas ka rahvuslik „The Be
soon Light": „Tuntud juudi pankur James
Warburg seletas juba 1934. a.: 80 prots. kõi
gist Ameerika juutidest ou kommunistid ja
pooldavad Roosevelti."

Samuti seletab eelpoolmärgitud rsbbi
Wise: „Juudi massid on kommunistid ja

toetavad Roosevelti".

Roosevelti taasvalimise juhtnöörid Amee
rika kommunistidele tulid Moskva komin
terniit, kes vajalikud ettekirjutused andis
oma käsilastele. Üheks selliseks meheks ou
Venest emigreerunud juut David Rubinsky,
kes kommunistina juhib New Yorgis ameti
ühingut ja kes rahaliselt toetas punast His
paaniat. Tema kaaslaseks on Leedust emig
reerunud juut Sidney Hillmann, samuti
ametiühingu juht. Neuae kaudu tulidki taas
valimise juhtnöörid. Praegu on Rubinsky ja
Hillmann Roosevelti valitsusaparaadis Kõr

jaile
Teatame lgp. tellijale, et tellimis
te vastuvõtmine ajaleht Järva Tea
taja" käesoleva aasta peale on posti
asutuste poolt lõpetatud. Endised
tellijad, kes mingil põhjusel pole saa
nud tellimisi pikendada, võivad seda
teha Järva Teataja" talituse (Paide,
Turg 10) ja tellimiste vastuvõtjate
kaudu kuni 25. juulini s. a. Pea
le nimetatud tähtpäeva möödumist
rahuldatakse piiratud arvul ka uusi
tellijaid. Tellimisi võetakse vastu
3. kuu peale ja 1944 a. lõpuni. Telli
misi viib saata rahakaartidega pos
tiasutuste kaudu või sissemakstes
meie jooksvale arvele nr. 823, No
tenbank, Paide. Postmarkides saade
tud tellimisi ei täideta.
Metsade Keskvalitsuse juha
taja F. Reidolf 60-aastane
Metsade Keskvalitsuse juhataja Franz
Reidolf pühitses 11. juulil oma 60. sünni
päeva. Samal ajal võis F. Reidolf tagasi
vaadata ligi 3ü-aaatasele tegevusele met
sanduse tööpõllul, millest üle 20 aasta on
pühendatud meie kodumaa metsanduse

ülesehitavale tööle.

Leitnant Ants Saareste oli üks neist, kes
sama päeva õhtul, mil kompanii oli mars
sinud väikelinna, läks jalutama lossicnäge
desse, muidugi oma teatud tagamõttega.
Asi tulenes nimelt sellest, et mõni päev ta
gasi oli ta saanud viimase kirja Urvelt,
kelleltki siitlinna tütarlapselt, ning see oli
getel kohtadel.
Nii tunnustavad Ameerika juudid ise, et määranud tänaseks kohtumise loesitnäeie.
nad kommunistid on ja kommunistlikku va Et kohtumine pidi olema alles e*imeue, ka
litsemiskorda pooldavad. Hoolimata sellele, Urve pilti polnud ta varem näinud, pidi
kas need on juutide laiad massid, või juu see kandma tunnusmärgina rinnas valget roo
disoost kapitalistid, Roosevelti lähemad nõu siõit.
Oma uhkeima eõdurisammuga lähenes
andjad ja kaastöölised või Washingtoni kõr
gemad juudisoost ametnikud, kelle kätte on Ants kohtumispaigale, ning oma veetlevai
usaldatud väga tähtsaid ja mõjurikkaid ma naeratusega tervitas tulijat Mall. Ka
temal oli täna kohtumine kamas paigas,
kohti.
Sellest võime siis aru saada, et Vene ja küll mitte leitnandiga, vaid lihtsõduriga.
Ameerika juutide vahel valitseb kindel sü Kuna aga Urve mingi hädalise asja pärast
damesõprus ja ühine soov mitte ainult üks hetkeks Sra minema pidi, asendas Mall to
teist abistada, ivaid kehtima panna juutlik da veidi. Ootama pidi ta ju oma Jaanikest
nii-kui-nii, ning miks mitte osutada siis väi
kommunistlik maailmavalitsemine.
Sellepärast ei tule ka kõne alla kaalut kest teenet kallile sõbratarile, kuna see tee
lus, et Ameerika Nõukogude Liitu ainult ne peale muu tõotas kujuneda üsna huvi
niikaua toetab, kuni juudivastane Euroopa pakkuvaks, sest võibolla tuleb too leitnant
liiga tugev on. Ei, need toetavad üksteist just siis kui Urve ära on ning keegi peab
niikaua, kuni Euroopa peab muutuma juuti ta ju vastuvõtuna.
Kui Ants, nähes valget roosiõit, Malle
de ohvriks.
tervitas, hoidus see targu avalda
Euroopa vastu sõdivad paljud rahvad, Urvena
kuna neid juhivad ja valitsevad juudid, mast, et mitte tema pole Urve, kellega Ants
kuna praegu käimasolev sõda on juutide pidi kohtuma vaid hoopis Mall, sest Antsu
sõda miltejuutluse vastu, kusjuures juudid leitnandimärgid meeldisid Mallele üpris häs
on osanud oma maailmavalitsemise sihtide ti. Oli küll tema Jaangi pildil päris tore
saavutamiseks ära kasutada laialdageid mit poiss, aga leitnant on ikka leitnant ja Jaan
tema on alles lihtne reavõitleja. Selline
te juudi ringkondi. Nii ei saa rahu tulla il
ma juudi küsimuse lahendamiseta, mis kü oli Malle loogiline mõtlemisviis ja neil kaa
simus selle sõjaga ka soodsalt ja lõplikult lutlusil pidas ta paremaks kaduda koos Ant
lahendada tuleb, olgu see heitlus kui raske suga kohtamiepaigalt võimalikult kiiresti.
Tagasiiõudes ei leidnud siis Urve enam
tahEuroopa rahvaste võitlus oma olemasolu Malle kobalt, kuhu see oli jäänud. Küll aga
ja püsimise pärast on seega siis oma põ nägi ta kohtumiskohale lähenevat kedagi
hiolemuselt ka võitlus juutluse maailma talle päris tundmatut sõdurit, kes kõige
vallutuskavaiie vastu, olgu v?'ls®.B loogika seaduste järgi pidas Urvet Malleks.
avaldusvormiks Nõukogude Liidu juutlik Polnud ju ka tema omanud Mallelt pilti
bolshevism või Ameerika juutlik plutokraa ning seepärast ei võinud teda ka tunda.
Kuna kohtamisaeg, mille ta leitnandile
tia. Võit bolshevismi ja tema plutokraatiike
teatanud, niigi juba läbi oli, otsustas
liitlaste üle tähendaks seega siis ka lõplik oli
Urve leppida seekord lihtsõduriga, sest pool
ku võitu juutluse üle.
muna on ikkagi parem kai tühi koor . . .
V. -n.

7.* Kust. saada ehitusmaterjali
10. Korrashoid ja kasutamine
Kaitseehitised peavad alati korras olema
Ehitusmaterjali puuduse ja transpordi
raskuste tõttu tuleb kaitseehitiste ehilami nii, et neid võib ka ootamatu õhurünnaku
misel laialdaselt ära kasutada pooieliseisva korral kasutada. Igale kaitseehitisele määrab
te ehituste tellingute, elamis- või kasuta asjaomane õhukaitse juht kaitseehiti.se vane
miskõlbmatuks muutunud hoonete, mitte ma ja tarviliku arvu toimkondlasi kaitseehi
tungivalt vajalike piirete, pööningulahtrite tiee alaliste kasutajate hulgast.
jms. lammutamise läbi saadud materjale.
Majavarjendi alalistele kasutajatele võib
Samuti tuleb läbi viia puitmaterjali üles vajaduse korral välja anda varjendipiletid.
töötamist ühistöö korras riigi- ja omavalit Maja varjend on üldiseks kasutamiseks ava
suse metsadest kaitseehitiste kasutajate tud õhualarmist lõppalarmini.
poolt.
Varjendi kasutamise juhis peab olema
Võimaluste piires peavad kaitseehitiste varjendisse nähtavale kohale välja pandud.
ehitajad varustama materjalidega (eriti nael
Keelatud on lammutada olemasolevaid
tega, tsemendiga) kohalikud omavalitsused kaitseehitisi või kõrvaldada neist kindlustus
olemasolevatest varudest ja neile vabaks seadis! politseivõimude loata.

antud kogustest.

Evald Mardo ja Evald Oide
8. Sisustamine
Varjendi sisustuse mugavus on olulise
langenud
tähtsusega, sest selles peab töötav rahvas
veetma tihti mitu tundi paremat uneaega.
Kurb teade, et lendur-ülemleitnant Evald
Antakse võid ja marmelaadi
34. toitlusperioodi 4. toitlusnädalal, s, o, Laed ja seinad puhastada ning üle lubjata. Mardo on langenud, langenud oma järje
17.—23. 07. 1944. a., antakse kõigi elatustar Ühte nurka (sirmi taha) üles seada hädapä- kordsel vaenulennul, täitis valuga kõigi nen
kuivkäimla (turbamnllaga, liivaga). de südant, kes teda tundsid. Tundsid teda
beainete põhi ja lisakaartide järgi võid võiku
pongidel trükitud kogustes ning kõigi ostulu Elehtervalgustus tarvilik; täienduseks tingi eeskätt kni vaprat lendurit kodumaa kaitsel,
mata ka faädavalgustus (petrooleumilambid, kelle lenduri teeneid on hinnatud Raudristi
bade vorm B järgi, niivõrd kui see pole teisiti
küünlad). Istmeid olgu kõigile varjendisoli I ja II klassiga ning vaenulennu kaldpand
korraldatud Turukorraidusvaiitsuse toitlus jaile
ja lisaks piiratud hulgal 2-kordseid laga. Aga ka kui ustavat sõpra ja parimat
tamisosakonna korraldusega 6. 7. 1944. a. narisid
vanematele inimestele, haiglastele kaaslast, kelle abivalmis ja õilis isiksus
Tallinna, Tartu, Pärnu, Rakvere, Haapsalu, ja lastele.
Edasi kuulub varjeudisisustuse jääb alati eeskujuks ja unustamatuks.
Tapa ja Jõhvi linnapeadele ning Erra, Koht hulka: veenõud,
liivakotid, kustutusluuad,
Seda valusam on kaotas nüüd, ajal, mii
la, Lüganuse, Vaivara, Jõhvi vallavanematele
tööriistad vfiljapHäsntee vabastamiseks, es kodumaa eriti vajab julgeid ja vapraid,
ja Viru maavanemale.
niisuguseid, nagu oli Evald Mardo, Temaga
Kõik 34. toitlusperioodi 4. nädala või maabivahendid jms.
kaotas ka Türi Spordiring ühe oma pari
9. Tähistamine
kupongid on nende täiesväärtuses kehtivad
ka sööklates.
Kaiteeehitiste asukohad ja neisse viivad maid omaaegseid jalgpallimängijaid, kes
Ühtlasi tuleb kaubandusvõrgus jääkidena teed peavad olema tähistatud viiteßiltide ja palja kordi on esinenud Türi Spordiringi
olevad margariini ja taluvõi kogused realisee nooltega. Hoone varisemise korral rusude värvide all, kaasa aidanud Spordiringi edule.
spordisõprade mälestuses elab ta püsi
rida avalikkudele ja kinnistele toitlustamis alla suletute kiire väljakaevamise hõlbusta Türi
valt edasi kogu oma kamraadlikus ja elu
ettevõtetele neile ettenähtud ratsioonide miseks peab iga majavarjeudi kohta valmis rõõmsas
kujus.
alusel.
tama vähemalt 3 esendiskitsi, missugustest
Vähem kurb ei olnud kuulda SS-Frw.
Ka antakse 34. toitlusperoodil kõigis üks on elamu õhukaitse juhi ja teine vas oberscharführer
Evald Oide langemist Narva
linnades 6—17 a. noortele elatust*rbeainete tasmaja õhukaitse juhi käes ning kolmas
põhikaardi omajaile marmelaadi, a 250 grammi politseijaoskonnas. Samuti on tarvilik tähis rindel. Eriti valus oli see tema koolisõpra
kelle ridadest ta jnba 1941. «. suvel
elatustarbeainete põhikaardi erikupongi tada varjendi asukoht hoone vfilismüürile dele,
astus vaevu 17-a. õppursõdurina Türil moo
nr. 34 R vastu.
värviliste piirjoontega.
dustatud major Hirvelaane pataljoni, kus ta
tulihingelise noorukina kaasa tegi kodumaa
vabastamise lahingud. Vahepeal olles lõpe
Uus hobusekasvandus Sandlasse
tanud Türi gümnaasiumi, astus ta 1948. a.
kevadel Eesti Leegioni ridadesse ja viibis
allohvitseride koolis Saksamaal. Sealt siir
Eesti tõugu hobuse aretamine laiemale alusele
dus ta kogenud sõjamehena Narva rindele,
Hiljuti kölastas Eestit okupeeritud seks asutuseks Eestis. Loodavasse hobu kas nüüd, peale hiljutist puhkuselviibimist
leidis kangelassurma.
idaalade loomakasvatuse juht haupt pekasvandusse, kus aretatakse ainult kodulinnas,
Kaastundes mõtlevad sõbrad temale.
mann M e 1 z e r.
eesti tõugu hobust selle praegusel ja
Eestis olles tutvus külaline mitmete puhtamal kujul, on ette nähtud, kui ta
TURI UUDISEID
karusloomafarmidega ja, eriti Saaremaal, tõotab, 100 sugumära, 250 noorhobust
Tarbepuitu varjendite ehitamiseks
eesti tõugu hobustega ning hobusekas ja 20 muud hobust.
Ehitusvalitsuse peolt oa määratud Türi
Hobusekasvandus kannab nime Riik
vanduse asutamise võimalustega Sandias.
linnale varjendite ehitamiseks 50 tihum.
Eesti hobuste tõumaterjal ja Sandla lik Eesti Hobusekasvandus Sandias ja tarbepuitu,
mis tuleb isevarustamise korras
soodus looduslik asukoht loovad eeldu juhatajaks on määratud agronoom ülestöötamisele. Puude mahavõtmisel tekki
nud ülejääki on ülestöötajail võimalik enda
sed, et Sandla hobusekasvandus võib Tüür.
le saada küttepuudeks. Määratud tarbepuit
kujuneda üheks suuremaks sellekohatuleb valmistamisele Türi metskonnast.
Naeratus suvele

süüteo raskuse tõttu kriminaalõiguslikku
Jänedal peeti kergejõustiku
karistamist.
võistlusi
Nimetatud mägras on kehtestatud idaala
Jänedal korraldati 9. juulil rahvusvaheli maade kriminaalõiguse eeskirjade saksa
sed kergejõnstikuvõistlused. Paremad taga kriminaalõigusega kohandamise täienda
järjed olid: meeste alad 100 m võitis miseks.
Kivi (Jäneda) 12,5; kaugus Kivi 5,64;
kõrgus Winter (Saksa sõjavägi) 1.62, II Valmistatakse ette noortejuhte
ja 111 kohta jagasid Kivi ja Tamm (Jäneda)
Algas noortejuhtide Õppelaager
1.62; kuul Randmer 12,75, II Kivi (Jäne
Koitjärvel
da) 10,81; ketas Randmer 85,75, II Kivi
(Jäneda) 32,50; oda Randmer 49,29, II
Eesti Noorte Peastaabi korraldusel
Kokk 48,98,
Naiste alad: 50 m Saar 9,5, Kaljulaid toimub 8.—20. juulini Koitjärvel noor
9,6; kõrgus Niitla 1,25, Lass 1.20; kuul tejuhtide õppelaager, millest võtab osa
Niitla 9,38, Saar 7,38._4X100 m naistele üle 50 noore. Koos juhtkonnaga moo
joosti ajaga 62,5 sek. Naisvõistlejad kuulusid dustab laager üle 60-liikmelise pere.
kõik Jäneda Järvapoegade seltsi.
Pühapäeval toimus laagri avamine
koos
lipu heiskamisega, kus lühikese
Noori kurjategijaid võidakse
tervitusega
pöördus laagrist osavõtjate
karistada kriminaalõiguslikult
poole laagri juht Mihelson.
12 a. alates
Pärast avatalitust leidsid aset ka
Vastavalt idaala riig/komissari 1. aprillil
esimesed
sissejuhatavad loengud ja esi
tagasiulatuvalt jõustunud määrusele võetakse
noori kurjategijaid alates 12 aasta vanusest mesed korraharjutused.
vastutusele samadel alustel kui alaealisi lap

si üle 14 aasta, juhul kui rahvakaitse nõuab

puhtad^üdamed
Lossi mäe "põliste puude all jalutas tol
õhtul siis kaks paari. Urve, kes jalutas liht
sõduriga, meelepahal pohuud piiri, kui nad
pargiteel möödusid teisest paarist. Kahtlus,
mis ta hinges oli tärganud juba siis, kui
võõras sõdur oli kõnetanud teda Mallena,
muutus nüüd kindlaks veendeks. Põrnitse
des metsade sinendavaid kontuure silmapii
ril, möödusid sõbratarid teineteisest. Hea
meelega oleks Urve Mallele kord väetu kõr
vu annud ja ütelnud talle, mis ta temast
õieti arvab, aga kuski oli ta kuulnud, et
moodne naine ei ole armukade, ning tahtis
ilmtingimata ju ka tema olla „moodne nai
ne". Paar korda niiviisi pargiteel kohanud,
pidas Urve paremaks oma kavaleriga kadu
da. Vähe hiljem järgnesid neile Mall ja
leitnant.

sõdurid roosiaülemitega, vaatasid kaheldes
üksteisele ja muigasid siia mõistvalt. Ot
sustades häälte järgi olid seal kaks õrna
hingelist naisolevust sattunud tülli millegi
pärast. Millepärast, seda näisid Ants ja Rein

aimavat.

Kontserdid Supelpargis

Saksa Bõjaväeüksuse džässoraestri korral

dusel toimus esmaspäeva õhtupoolikul Sn
pelpargis vabaõhu kontsert, mis sai elava
tähelepana osaliseks ja leidis rohkesti kuu
lajaid. Sarnaseid meelelahutus-kontserte ka
vatsetakse edaspidi veelgi korraldada.

Tõrvast Mäeküla rabast
Linlastele, kes soovivad endale isevarus
tamise korras hankida kütteturbast, oa lin
navalitsuse poolt võimaldatud Mäeküla ra
bast soovitaval hulgal turvast lõigata. Seni
on kahjuks turbalõikusele vähest huvi osu
tatud.

Asutused ise küttepuid hankima
Kuna eeloleval kütteperioodil pole ühelgi
asutusel ega ettevõttel miugit lootust ostu
lubadega valmisküttepuude saamiseks lin
nalt, siis tuleb neil vajalik küttekogus mu
retseda isevarustamise teel. Linnavalitsus
teatab, et ta ei saa ühelgi juhul rahuldada
küttepuude nõudmisi ega võtta vastutust
endale, kui mõni asutum küttepuude puudu
misel töötada ei saa. Asutuste juhid tehak
se vastutavaks asutusele vajaliku küttehul
ga muretemises.

Koolide spordiväljak korda
Jalg- ja käsipalli harrastamise kõrval on
Türi! pea täielikult sööti jäänud kergejõus
tiku alad, kuigi leidub noori, kes selle vastu
huvi tunnevad. Et siingi noortele äratust
anda ja võimalusi luua tegutsemiseks, on
Spordiring asunud eeltöid tegema noorte
koondamiseks kergejõustiku ringi. Küsimuse

all on koolide spordiväljaku kordaseadmine,

Iga hetkega ägenesid riiuhääled, tõustes kus sportimiseks head võimalused.

ajuti juba sellisele tasemele, mida nimeta
takse kriiskamiseks. Tülitsejate arveteklaa
Jäätmete ratsionaalne'
rimine oli jõudnud just kõrgpunkti kui nad
äkki näevad silmapiirile ilmuvat neid, kes
kasutamine
moodustavad nende tülitsemise põhjuse.
Eilsete kavaleride viisakaiie tervitusile vas Tallinna elanike toidujäätmetega
tavad nad ainult kohmetute ja ebalevate toidetakse praegu poolesajapeaiist
pilkudega.
karja
Mesimagusa naeratusega ulatab Ants oma
Valminud kokkuvõtete kohaselt on büroo
tohutu lillekimbu Mallele, oma eilsele part
nerile. Samasuguse armsa viisakusega õn ,Võitlusse hävinguga" kaudu viimase nelja
nistab Rein Urvet, kinkides talle samuti sua jooksul Tallinna majapidamistest kogu
hiiglasliku lillekimbu. Kergelt muigava näo tud ja loomakasvatajaile välja jagatud üm
ga võtab leitnant Ants Saareste siia valvel marguselt 79.000 kg toidujäätmeid.
seisaku, Reinul näib olevat veel veidi tege
Praegu kogutud jäätmetega on võimalik
mist tütarlaste käes olevate lillekimpude iga päev toita umbes 50 siga, lehma või
kohendamisega.
küülikut. Tegelikult on „Unna toidul" siiski
„Küllid tütarlapsed Urve ja Mall", algab loomi märksa enam, kuna loomi ei toideta
Ants häälega, nagu peaks ta kõnet kusagil ainult jäätmetega. Samuti on mitmetel asu
suurel rahvakoosolekul, „valmistasite meile tustel ja ettevõtetel endal loomi, keda toi
eile kauni õhtu. Tänutäheks tõime teile detakse väljaspool büroo vahendust otseselt
need roosid. Valisime just need, kuna suu oma toidujäätmetega.
Ühenduses toidujäätmete kasutamise või
davad anda parimat kujutlust teie puhtaist
südameist."
malusega on mitmed linnalähedased looma
Unistava naeratusega on Mall ja Urve pidajad rajanud suuremaid sigalaid. Selli
kuulanud Antsu sõnu. Häämeelega on nad seid majapidamisi, kus sigalaid peetakse
kõigega nõus, sest need hiiglasuured lille ülal linnast saadavate toidujäätmetega, on
kimbud näivad tõesti toredaina oma kaunis peale linna piires asuvate majapidamiste

Kasarmus arenes järgmisel päeval dra
maatiline dialoog kahe sõduri vahel. Enda
misi arutledes olid nad jõudnud selgusele
eelmise Õhtu „ahviteatri" suhtes, üpüs ku
ri oli leilnant Ants Saareste hääl, kui ta
oma alluvalt reamees Rein Tammistelt nõu
dis seletust juhtunu kohta. Hoolimata oma
auastmeJisest alluvusest vastaspoolele ja
kindlasti julgustatuna põlisest isaisade jon
nist, nõudis ka Rein Antsult seletust. Ukse
taga kuulatavate sõdurpoiste suureks imes
tuseks aga rahunes leitnant seekord kiires
veel Haberstis, Seevaldis, Lagedi!, Sauel jm.
ti. Vaidlus, mis oli alanud karmi ja kärki õitekirevuses.
Äkki aga purunevad nende unelmad. Reiu,
Toidujäätmete kogumine on arenenud ka
va sõnadevaiinguga, muutus paagi rahuli
kumaks ja lõpuks istusid mõlemad vihame kes kogu aja on askeldanud lillekimpude mitmel pool teistes linnades, nii Tartus,
hed truusüdamlikus kamraadluses kasarmu kallal, sakutab veidike neid ümbritsevaid Pärnus, Rakveres jm., kus samuti on orga
trepile plaanitsema hirmsat kättemaksu nei pabereid ning õied langevad maha. Suutma niseeritud kogumispunktid. Seal toimub
le „iiiderlikele" tüdrukuile, kes igale esime ta varjata kohkumist, näevad Mali ja Urve jäätmete-küsimuse lahendamine otseselt ERÜ
sele ettejuhtuvale sõdurile kaela langevad. uhkete lillekimpude asemel enda käes äkki Kohapealsete ringkonnaametite kaudu.
Käies kamraadlikult kõrvu, läksid Ants ainult veel aõgese- ja ohakapuhmaid. Häbi
Talvekuudel tegeles büroo hä
ja Rein sel õhtul kohtamisele. Antsul oli puna palgeil pöörduvad nad ja püüavad vinguga" ka puutuha kogumisega, mida ja
paberissemähitult süles määratu roosipukett, võimalikult kiirest kaduda lossimäe tihedate gati põllu- ja aiapidajaile väetisatneua välja.
teist samasugust kandis Rein. Lähenedes va põõsaste varju. Ants ja Rein istuvad aga Selleks oli ka rida elamuid varustatud epet
nadele loeeivaremetele, kuulsid nad sealt pargipingile ning süütavad laia naeruga si aiaalkogumisnõudega, mida käidi teatud aja
vahemikkude tagant tühjendamas.
tülitsevaid naistehääli. Hetkeks seisatusid garetid . . .
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Neljapäeval, 13. juulil 1944. a. Nr. 4
Paides tuleb ulatus

HiMMW lillil

lik noortepäev
Eeloleval pühapäeval toimub Paides Pai
de valla noortepäev. Toimuva noortepäeva
põhul korraldatav vastavasisuline aktus
Paide rahvamajas algab kell 14. Aktuse
avasõna ütleb Järva noorte tütarlaste juht
pr. M. Aasa, miile järele lauldakse ühis
lauluna „Eesti lipp". Aktuse kõne peab
Järvamaa Rahvakasvatusameti juhataja
H. Leeman, mille lõpul ühislauluna laul
dakse .Eestimaa, mu isamaa". Eda?! esitatakse noorte poolt deklamatsioone, laule ja
klaveripalu, mille järele sõnavõtuga esineb

Võtmepositsiooni idarinde põhjaosas
SS-PK. Telsel-pool vastaskaldal Narva* mised peaksid murdma germaanlaste vastu
Jõesuu suunas, mis on tuntud suvituskoht panu, kuid mehed, kellede esivanemad sak
Eestimaal Läänemere Säras, pOleb ja suitseb. sa ordurüütlitena ja veel enne seda daan
Täistabamused nõukogude käivltusmaterjali laste ja madalmaalaste ail võitlesid ja võitsid,
lattu. Meie ees Narvas on aga rahulik. Tu löövad ikka ja jälle tagasi jõugud idast.
listamise vaheaeg rindel. Vaikus on rusuv. Narva väike sillapea on nagu muul punases
Meil kolgil on tunne, nagu peaks järgmisel voolus ja ajab nurja Kremli püüdlused kin
silmapilgul puhkema hirmus tulistamine ja nitada kanda Baltikumis. Siin pole Kremlil
kftristama mürisedes harjumatu vaikuse.
midagi loota, siit ta ei pääse läbi.
Kõikjal tänavail hoiatavad sildid: «Vaen
Üheskoos madalmaalaste, norralaste, flaa
lane nähtav! Tähelepanu! Tänav tugeva ka mide ja daanlaßtega seisavad endise prints
huritule all!" Ükskõikselt läheneb vene vabas
Eugenie järeltulijad, vanade sakslaste järg
tava armee vabatahtlike kolonn. Teostatakse lased võitluses vabaduse eest. Sakslased
järelvedu väikeste pulstunud hobustel piki Kagu-Saksamaalt on näidanud üles vaprust
ohtliku tänavat, järelvedu Narva.
neile nii võõras ümbruses nagu seda on
. Metsaveerel marsivad lauldes üksikud Põhja-Lesti. Nad tulid Banatist, Batscbka
eesti 88 diviisi vabatahtlike röhmad, sam viljakatelt aladelt, Siebenbürgenist ja Ru
mudes positsioonidele. Üsna meie ees kuul meenia mägedest, et kaitsta siin kaugel
dub undamist ja õige raske «tükk" langeb põhja-positsioonil oma maad, kodu, naisi,
mahajäetud üksikusse majja. Kuuleme kau lapsi, oma rahvast ja riiki. Need talupojad
gelt väljalaske pauku. Meie autojuht käivitab päikesepaistelisest kagust seisavad Narva
masina ja tuhandete esemetega müriseb auto all, võideldes elu ja uue aja eest. Neist on
ebasõbralikul teel. Vasakul ja paremal on saanud raskete päevade ja nädalate kestel
mürsuaugud, kuid meid ei tabata. Oleme parimad kamraadid kõigile germaani võit
juba esimeste majade kohal asfalttäuaval. lejaile.
«Godverdamme!* hüüab meile vastu mees
Neis võitlusis ja siinsed ohvrid on ger
postilt, «see oli aga lähedal!" Kõneleja on maani
maadelt kuni kaugele saksa kagu
sõdur Madalmaadest, kes oma diviisiga siin piirkonda
ehitanud silla: ühise hädaohu,
valvab maailma tulevikku ja vabadust.
võitluse ja ühise olemuse silla. Koh
Ja siis oleme selles imelikus Põhja-Eu ühise
oja ääres metsatukas saksa HKG Nar
roopa linnas, mis kannab oma rasket saa tame
tust tänaseni, olles aegade kestel sageli võit yasiilapea, Michaeli, sakslast Rumeeniast.
Äsja kinnitas talle 88-diviisi «Niederland"
luste ja piiramiste ohvriks. Ikka on siin komandör raudristi savigamäärduuud kuue
linnas lõõmanud tuli ja voolanud veri, ikka le. «Võõras", mõtleb see, „ja võõras küll,
on seda ihaldanud kaks maailma: Euroopa aga kus meie, sakslased, oleme, seal on
Ja Venemaa.
siiski kodune!" Madalmaalaoe Klaas, kes
Praegu on vaid varemed kunagise suuru teda
vahetab, võtab piibu suust, süli
se ja ilu tunnistajaks. Kahurituli ja terrori tab javälja
ütleb.' «Las ta tuleb siia l" ja samrünnakud on selle ilusa põhjamaise liuna
muutunud varemeiks, purustatuimaks mand

ri linnadest. Ja ometi elab üksikuil kõrval
ja kõvertänavail, purustatud majade vahel
kuulsa mineviku võlu. Ikka veel tervitab
vana kiriku portaal, snure surnupeaga ja ka
he põleva tunglaga. Väikesed putod vaata
vad Fonne maja kaarväravail. Raekoja tor
nist vaatab ühel jalal seisev kurg pahaselt
itta, kust tulevad pidevalt lasud. Ikka seisa
vad kaks hoiatavat momenti selles vareme
te linnas: Hermanni kindlus ja selle kogu
kas epigoon Ivangorod: Nii seisab Narva tä
napäeval nagu ennegi ajaloo tulipunktina
põhjas. Ikka on võitlus ja surm, võit Ja lan
gemine olnud lähimas seoses selle linnaga.
Narva rajati 13. sajandil germaani suguharu
de, eriti daanlaste poolt, kindlusena idast
ähvardava hädaohu vastu, hiljem võeti see
kui tugevam kindlus üle rüütliordu poolt ja
täiendati kindlustuste väljaehitamisega. Or

Noortepäeva pidustuste teine osa toimub

Vallimäel algusega kell 16.00. Vastavalt
koostatud kavale algab see vabaõhu jumala
teenistusega, mille peab Paide ja Anna ko
guduste õpetaja M. Saar. Peale vaimuliku
osa lõppu jätkub kava mitmesuguste ette
kannetega noortelt, kusjuures esitatakse
deklamatsioone, laule, massdeklamatsioone,

laule orkestri saatel, rahvatantse jne. Kuna
Et vaenlasele teha raske sõiamaterjali mahalaadimist Cherbouvgl sõfasadamas võima noortepäeva ettevalmistustöödega alustati
tuks, purustati kõik kaid ja sadamaseadeldised. Merelendurite angaarid lastakse juba mõnda aega tagasi ning need pidevalt
õhku. Tohutud pilved hõljuvad linna ja sadama kohal. (Pk.-sõjak. Peter. Wb.)
pingsa ning hoolsa töö tähe all oa kestnud,
on loota, et noortepäev kõigiti õnnestab.
Kahurväelaseks ma sündinud...
SS-PK. Narva rinne. .. Veebruaris ja
märtsis, kui rangemata bolševike rüanaku
vnog lainetas vasta meie positsioone, peeti
siin vasta. Peeti vasta Narva jõe joonel,
Narva sillapeal kui ka Aiataguse metsades.
Sageli oli olukord kriitiline ja pealetpngi
tõrjus tagasi vaid mõni üksik soomusmasin
või vapper jalaväelane kuulipilduja taga,
seni kuni saabusid reservi. Saksa sõduri
kõrval võitles siin SS-vabatahtlik Eestist,
Norrast, Taanist, Hollandist ja Belgiast. Nen
de kõigi vastupanu tiivustas teadmine, et
siit algab Euroopa ning siin peab pidur
dama Ida verine laviin. Narva, rais paljude
aastasadade vältel oli täitnud oma ajaloolist
missiooni, varises rusudeks lugematute
mürskude ajel, kuid varemetest ja ahervar
test kerkis raudne, terastihe veene siit
saadik, ning mitte enam.
Nüüd on möödunud kevade, saabunud
suvigi. Vahetevahel alustab vaenlane ka
nüüd pärast tugevat raskerelvade tald rünna

kut, need varisevad kokku juba meie grena
deride peavõitinsliinide ees.
Aga kuigi ei ründa bolševiku diviisid ega
rügemendid on ka jõe idapoolne kallas
uuristatud täis kaevikuid ja käike ning seal
ei puudu granaadiheitjad, kuulipildujad ega
täpsuskütid. Nüüd, ei paisata kummaltki
poolt lendu tohutuid materjalihulk», et moo
dustada tõkketuld või nõrgestada vastase

dumeister Hermann von Bruggeny-Hasenkam

kaitset. Täpsuskütid vajutavad vaid siis pääs

pi poolt ehitati suurim kindluse toru. Pikk

Hermann, kust võis vaadata vene eesliine ja

see torn trotsib praegugi tunde kestvaile

laskudele raskem aist kahureist.

Hermanni kindluse vastas seisab kindlalt
ja võimsalt Ivangorod! kindlus, tõendina, et
Venemaa pole kunagi loobunud oma nõud
misest Euroopa suhtes. Vene suurvürst

Ivan 111 tellis kreeklasest ehitusmeistri, kes

maavanem H. Lipp. Järgneb deklamatsioone,

klaverisoolo ja rahvatantse ning Paide val
lavanema sõnavõtt. Aktuse lõpuosas esita
takse laule ja rahvatantse.

Täpsuskätt Narva jõe ääres

tikule, kui tabamine näib olevat kindel,
kuulipildujad vallandavad oma laskeiuugid
vaid öösiti ja granaadiheitjad hakkavad
mürske sülitama vaid suuremaid liikumisi
märgates. Kahurvägi... jah tollest relval!!gist tahtsingi pisut pikemalt rääkida, Eesti
SS-diviisi kahurväest.
Kusagil Narva jõe joonel, ühe saksa
pataljoni rindelõigus, seisab eesti SS-vaba

pidi jääma pimedaks, selleks et ta enam ku
tahtlik laskepesas vaatluspilu taga ega tõsta
nagi niisugust ehitust ei saaks püstitada na
hetkekski
silme eest oma tugeva suurendus
gu seda on Põhja-Venemaal Ivangorod, nii mub rahulikult eemale. Ja selles lauses on jõnga binoklit. See on ühe meie patarei
jutustatakse saagas.
kogu Narva sillapea tähtsus ja tähendus: vaatleja.
Narva elas üle 17. a. Rootsi kuninga «Las ta vald tuleb! Meie oleme valmis!"
Ükski varjumatu liigutus vastaskaldal ei
Karl XII võidu tugevama Vene väe üle ja
SS-sõjakirjas. Erich Kernmayer. pääse ta silmist. Tõsi küll, mõnikord ei
raske surve Peeter Suure all. Siis muutus
Narva nagu Tartugi sadade aastate kestel
Vene provintsiks.
Dr. Mäe endiste riigitööteenistuslaste
Alles 1918. aastal talid aaesti sakslased
igivanasse kindlaslinna ja lahkasid sealt
traditsiooniühingu aupresidendiks
novembris. Bolshevikud okupeerisid pärast
seda kaitseta linna ja rajasid oma terrori Eesti noorte riigitööteenistuslaste lahkumist RAD-st pühitseti meele
režiimi. Eesti vabatahtlikud, saksa vabakor
oluka sõprusõhtuga
pus ja soome vabatahtlikud lõid koos kind
ral Judenitschi valgekaartlastega bolshevi
Eesti riigitööteenistuslaste teenistusest et ta võtaks vastu aupresidendi koha Tra
kud tagasi ja tungisid tkaugeie Venemaale. vabastamise
puhui järgnes aktusele Raeko ditsiooniühingus.
Eesti iseseisvus, mida Nõukogade Liit ja väljakul laupäeva
õhtul koosviibimine
Koosolijate tormiliste kiiduavalduste saa
tunnustama pidi, kestis 20 aastat. Jälle tun Mustapeade majas. Koosviibimise
tel teatab dr. Mäe oma nõusolekust ja võtab
korraldas
gisid jõngud idast Narva ja okupeerisid jul Propagandaamt Estland. Peale riigitööteenis vastu vastava üriku. Ta pöördub selle jä
gestuseks vana Eesti ja Saksa eesliini. 194 L. a
tuslaste võttis sõprusõhtust osa hulk külali rele kõnega riigitööteenistusest vabanevate
augustis lõid sakslased uuesti vaenlase Nar si
sõjaväe, tsiviilvalitsuse ja Eesti Omava noormeeste poole. Ta kirjeldab, kuidas Ees
va taha, üle igavese Euroopa piiri Vene litsuse
ridadest eesotsas kindralkomis tile uue tuleviku rajajaiks võivad saada ai
maale, vaenlane tõrjuti tagasi Peterburini. sari ja Eesti Omavalitsuse juhiga.
nult säärased ideaalidest kantud noored,
Rindelühendamise ja taandumise tõttu on
kes tööd õieti hindavad. Need noormehed,
Sõprusõhtu
alguses
võttis
pikemalt
sõua
Narva praegu täpselt nagu 7-saja aasta eest
eesti riigitööteenistuslas kes praegu riigitööteenistusest lahkuvad, on
Euroopa väravaks, kus peatatakse stepirah Traditsiooniühingu
te staabi ülem dr. Firg a u. Ta rõhutas Eesti nimele aa teinud. Töö tõstab enese
vaste massid. Jälle võitlevad kaitsekraavi riigitöö
teenistuse tähtsust eesti ja saksa usaldust ja enesest lugupidamist. Ainult
des, punkrites ja ei-kellega-maaalal põhja rahva teineteise
Lõpul sellest rahvast, kes Iseenesest logu peab,
maade germaani suguharud koos eesti va pöördus kõnelejatundmaõppimisel.
peavad lugu ka teised.
dr.
Mäe
poole
palvega,
batahtlikega sedapuhku relva-SS rida
des, Euroopa olemasolu eest. Ka praegu
(Saksa keeles). 15.80 Lõbus ringmäng (hpl.)
sel rahututel päevadel on Narva nagu aasta
16.00 Kirevaid helisid nädalalõpuks (Ring
sadu varem Põhja-Euroopa võtmepositsi
häälingu tantsukapell VI. Sapošnini juha
ooniks. Siinotsustub Põhja-Euroopa eksistent
tusel ja solistid.) 17.00 Päevauudised saksa
si küsimas. Siin otsustab Euroopa tulevik.
keeles. 18.00 Noortele: «Võitlus Võharu all",
Narva eraldab kaks erinevat maailma.
Johannes SelgM raamatust «Sipelgas Si".
18.20 Eesti meloodiaid, (hpl). 18.30 Aja kaja
Seda ei tea mitte üksnes meie, seda tea
ja saatekava ülevaade. 19.00 Reichsprogramm.
vad ka bolševikud. Seepärast püüavad nad REEDE, 14. JUULI 1944.
saada seda varemete linna oma valdusse, et
5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.15 Päeva 20.00 Päevauudised saksa keeles. 20.15 Rah
siis siitkaudu anda hävitav löök meie maa uudised. 6.30 Hommikukontsert (ülek.) 7.00 vuslikke viise (hpl). 21.00 Päevauudised.
ilmajao põhjaosale. Mürsud ja pommid sa Päevauudised saksa keeles. 7.15 Hommiku 21.15 Tantsumuusika j (hpl.) 22.00 Päevauu
javad linna ja üle linna sillapeale, tulista- muusika (ülek.) Kell 7.30 Heliplaate. 8.45 dised saksa keeles. 22.15 Eesti sõduritund
Päevauudised. 9.00 Päevauudised saksakee (Heliülesvõte 13. IV 44, mgn. ja hpl.) 23.00
les. 9.10 Landesdienst Ostland. 9.25 Saate Nädalalõpuks (ülek.) 24.00 Saatelõpp.
paus. 11.30 Reichsprogramm. 12.15 Päevauu
Premeeriti 9-10. märtsi ööl
dised. 12.30 Päevauudised saksa keeles. 12.45
Lõonamuusika (Ülekanne Riiast). 14.00 Päe
enesealgatust ja vaprust üles
vauudised saksa keeles. 14.10 Landesdienst
näidanud Tallinna kodanikke
Ostland. 14.15 Reiehsprogramm 16.00 Muu
Möödunud reede õhtnl toimus Eesti õhu
sika pärastlõunaks (ülek. Riiast). 16.45 Päe
vauudised. 17-00 Päevauudised saksa keeles. kaitseliidus nende Tallinna elanike premee
17.10 Helifilmi muusika (hpl.) 18.00 „Kolm rimine, kelle ennastsalgav talitusviis terro
õiglast kammiseppa", Gottfried Kelleri sa rirünnaku ööl mitmel pool päästis varandu
manimelisest jutustusest. 18.20 Väike vahe si ja inimelusid.
Suurem enamus rüunakuööl enesealga
muusika, (hpl). 18.30 Aja kaja ja saatekava
ülevaade. 19.00 Poliitiline loeng (ülek. s. k.) tust ja julgust ülesnäidanud kodanikke leid
19.15 Rindereportaaže (ülek. s. k.) 19.30 Muu sid avalikku tunnustust juba varem asutuste

sika (ülek.) 19.45 Loeng (ülek. s. k.) 20.00
Päevauudised saksa keeles. 20.15 Sümfoo
niakontsert (Ringhäälingu suur orkester
juh. O. Roots). 21.00 Päevauudised. 22.00
Päevauudised saksa keeles. 22.15 Saatelõpp.

LAUPÄEV, 15. JUULI 1944.
5.00 Saade saksa sõjaväele 6.15 Päevauu

dised. 6.30 Hommikukontsert (ülek.) 7.00
Päevauudised saksa keeles. 7.15 Hommiku
muusika (Ülek.) 7.30 Heliplaate. 8.45 Päe
vauudised. 9.00 Päevauudised saksakeeles.

9.10 Landeßdienst Osti and. 9.25 Saatepaus.
11.30 Reichsprogramm. 12.15 Päevauudised.
12.30 Päevauudised saksa keeles. 12.45 Lõu

namuusika (ülek. Riiast). 14.00 Päevauudi
sed saksa keeles. 14.10 Landesdienst Ost
laud. 14.15 Tuntud hääli (hpi.) 14.40 Sõjara

Vaenlase lennukid ilmuvad Narva lõigu dadelt. 15.00 Marsimuusika (hpl.) 15.15 Saksa
piiridesse '
lühijutte: » Argpüks*, Kurt Zieseii jutustus.

AMETLIKUD TEATED

märka ta terve päeva jooksul midagi olulist.
TEADAANNE
Kuid vahel avastab ta seal midagi tähtsat,
Kõrgema 88- ja Politseijuhi korraldusel
leiab mõne vaenlase raske jalaväerelva asu on 1919—1925.
a. (mõlemad kaasaarvatud)
koha või märkab koondavaid bolševikke. sündinud meeskodanikkude
asendamatused
Ning siis läheb lahti!
ja muud ajapikeodussd tühistatud vaa
Silmapilkselt on telofoni- või raadioside (UK)
ga alarmeeritud mõningad kilomeetrid eemal tamata nende teenistus- või töökohale.
Kõik 1919—1925. a. sündinud meeskoda
asuv patarei, teatatud avastusest lõiguüle
male ning ligidaiasuvast punkrist köhale nikud, kes elavad praegu Järvamaa piires,
kutsutud patarei ülem. Ning nüüd jälgivad on kohustatud ilmuma 17. juulil 1944. a.
juba kaks silmapaari vaenlast ja peatselt kella 8.09 ks Kaitseväeringkonna Staapi, Pai
des Tallinna tn. 4 kaitseteenistusse astumi
tuleb patareiülemalt ka tulistamiskäsb.
«Punkt X-ist 50 m edasi, 100 m parema seks; välja arvatud ainult need, kes juba
varemalt on tunnistatud kaitseteenistusse
le üks torn kaks lasku tuid !"
kõlbmatuks, "õi on lastud tervislikel põhju
«Punkt X-ist 50 ra edasi, 100 m parema sil
tähtajalisele ajapikendusele.
le üks toru kaks lasku tuld !" kordab raa
Ilmujatel kaasa võtta: isikutunnistus, re
diotelegrafist patarei juures. Välkkiirelt on
suurtükk välja suunatud, mürsk ning laeng gistreerimiskaardi lõige c, ajapikendustun
kolme päeva toit, pesu, lusikas ja
rauda lükatud ja nüüd saadab patarei raa nistus,
diomees oma lainel eetrisse patareiohvitseri kruus.
sõnad:
Tallinna Kaitseväeringkonna
Paide osakonna Ülem.
„Tuli oli I"
Möödub mõni sekund, siis kuulevad me
Kiriklikke teateid
hed mürsnsisinat õhus ning silmad kinnita
Paide Püha Risti kirik: Pühapäeval, 16.
vad vastaskalda liiva. Trahh 1 paiskub üles
kõrge mullasammas, paraku aga siiski mit juulil kell 10.30 homm. jumalateenistus lau
lnlehtedega Reopalu surnuaial. Jumalatee
te päris õigel kohal. Uuesti I
«Kangus sama, 50 m vasemale üks toru nistusel on kaastegev puhkpillideorkester.
Õp. M. Saar
kaks lasku tuld 1"
Ambla kirik: Pühapäeval, 16. juulil kell
«Tuli oli !*
Ning seekord juba istub. Koos peene lii 11 homm. surnuaiapüha jumalateenistus Si
vaga paiskub taeva alla ka vaenlase gra pelga surnuaial. Laululebed.
Õp. R. Peiker
naadiheitja. Täistabamus.
Vahetevahel üritab vaenlane üksikute Paide Ap. õigeusu kirik. Pühapäeval 16.
paatidega jõest ületuleknt, et võtta siin juulil, kl. 10 hora. jumalateenistus armulaua
vange ning tutvuneda meie positsioonidega. ga. Teenib preester Sarv.

Kui neil peakski kuidagi õnnestuma öö kat
va pimeduse all jõuda meiepoolse kalda li
gi, avastatakse nad ikkagi ja relvade mäng
algab. Vaatlejal tuleb siis aparaati lausuda
vaid paar sõna:
«Patarei lõik Y tõkketuld !"
Ja juba tulevadki mürsud üksteise jär
gi vihisedes, paisates hävitust vaenlase ri
dadesse. Nüüd tulistavad torud nii kiiresti
kui võimalik, ega vaiki enne, kui selleks
tuleb käsk. Et vaenlase rünnakrühmadel
kordagi pole olnud edu, tnieb suurelt osalt
kirjutada ka meie kahurväe arvele.
Meie poiste torud on alati laskevalmis.
Ning neid leida pole sugugi nii kerge. Isegi
diviisiülem sõitis neist kümne meetri kau
guselt mööda, ilma et oleks neid näinud.
Alles tagasitulies üllatas teda patareiohvitse
ri ettekanne, ning kui toruavaused pärast
antud proovialarmi vabanesid moondevõrku
dest ja meeskond relvade juures seisis, võis
ta avaldada vaid kiitust.
Kui nad positsioonivahetast tehes on
rännakul või kui nad pühitsevad endi mar
ketendriviina juures mõnda tähtpäeva, kes
tab varsti juba Eesti sõjaväest tuntud mar
silaul: «Kahurväelaseks ma olen sündinud!"
Ning sul tarvitseb vaadata vaid poiste suju
vaid liigutusi oma armastatud torude juures
või silmitseda imekindlalt sadulas istuvaid
poisse, siis usud isegi, et saatus tõesti need
mehed juba sündides kahurväelaseks mää

Pika, raske haiguse järele suikus iga
vesele unele meile kõigile unustamatu

ELENA VELKMETS
sünd. 17. II 1879.

surn. 9. VII 1944.
trööstimata kurbuses abikaasa, tütar,
väimees ja omaksed.
Matmine, 13. juulil s. a. Lelle kirikus.
Ostan, müün ja vahetan postmarke. Kirjad:
L. Kass, Viljandi, Kauba tn. 11—1. Hinna
kiri Rmk.- 50.
Suurem tööstus Viini lähedal otsib NAIS
IÖÖLISI kergematele töödele. Ilmuda isikli
kult Tallinn, Roosikrantsi 23, tuba nr. 25
või kohalikesse tööametitesse.

Paide vallas, Seinapalu külas, „Aru" talas
antakse^head HEINA KAHASSE TEHA.
Rendile anda TALU pikemaks ajaks ühes in
ventariga või ilma. Talu asub raudteejaama
ja maanteede lähedases ning on hea põllu
pinnaga ja omab head hooned. Teatada slt.
„HEA TALU" all.
ras.
Vähe töötanud Are-patarei-supper 4 lamb.
Sellised nad on, meie tublid kahurpoi ja 3 laiu. RAADIO VAHETADA meeste- vöi
sid, kiidetud oma eesti ja saksa kamraadide naiste jalgratta vastu. Kirjad slt. „Patarei
supper".
ja kardetud bolshevike poolt.
SS-sõjakirjasaatja Karl Gailit.
8 nädalane PÕRSAS müüa. Hind Rm. 50.—
Teateid saab Paidest, Pärna t., H. Sammelilt.

Saksamaal maatöölaagris
viibinud noori saabus
kodumaale
Neil päevil jõudis Tallinna rühm
eesti poisse, kes olid terve aasta ol
nud Alam-Sileesias maatöölaagris.
Saksamaal 011 moodustatud mitme
te rahvaste noorte laagrid, kus noored
tutvuvad praktiliselt kõigi talus ettetu
levate töödega.
Laagrisse siirdusid äsja tagasijõud
nud noored möödunud aasta 1. juulil
Eesti Noorte peastaabi vahendusel.
Nüüd olid nad tagasijõudmise puhul
tulnud EN juhtidele oma värskeid
muljeid jutustama.
Energilised, päevitunud poisid jät
sid väga hea mulje. Poisid elasid ko
gu laagris viibimise aja ühe küla lä
hiskonnas nende jaoks värskelt remon
teeritud majas. Igale poisile määrati
üks talu, kus ta pidi töötama kogu
aasta kestvusel ja tegema kõiki talus
ettetulevaid oma jõukohaseid töid.

poolt, kus nad teenisid. EÕL poolt premee
ritud kodanike tunnustustvääriv tegevus on
ametasutustele teatavaks saanud hiljem ja
nüüd on see väärikat märkimist leidnud.
Algab ERÕ 4. klassi loterii
II klassi võitude väljamaksmine
ERÜ 4. klassiloterii II klassi võitude
väljamaksmine algab 13. VII 44. Võidud
EESKIRI
maksab välja summa suurusele vaatamata
ERÜ Loterii Käru alevikus, asukohaga Käru
metspartide jahiaja lühendamise kohta
algkool. ERÜ Loteriide müügipunkt
Ida-a!a Riigikomisßariaadi jahimääruae
Tallinnas, Aia 12, maksab välja võite alla 15. märtsist 1944. (ABI. Reval 1944. Ihk. 294)
Rmk. 100.-, müügikohale vaatamata. Kõik
alasel lahendan metspartide Jahiaega
teised müügikohad maksavad välja võite §ja10
määran jahiaja alguseks metspartidele
alla Rmk. 100.-, kuid ainult nende piletite 1. august! 1944.
järgi, mis on müüdud samast müügikohast.
Tallinnas, 6. juulil 1944.
II klassi piletite ümbervahetamine
F. Reindolf,
111 klassi piletite vastu algab samuti 13. VII
Metsade Keskvalitsuse juhataja.
44 ning kestab knni 8. VIII 44.

Populaar-tehnilise ajakirjale
TEHNIKA KUUKIRI
võetakse tellimisi vastu 1944. a. teise
poolaasta peale meie lehe talituses
Paides, Turg 10 kuni 15. augustini
1944. a. Knni 1. aug. s. a. võetakse
tellimisi vasta ainult senistelt tellija
telt tellimiskviitangi või saateaadres
si ettenäitamisel, kuna 1.—15. aug.
s. a. võetakse tellimisi vastu ka teis

telt kuni määratud tellimiste arvu

täissaamiseni. Tehnika Kuukiri mak
sab tellides RM 6.— poolaastas.

Teel Paidest Mäo mõisani KAOTATUD
naisterahva kaelas kantav UUR, mis oli
kapsli sees koos võtmega. Ausat leidjat
palutakse uur vaevatasu eest ära anda Mäo
mõisa aednikule või Paide politsei jsk.
R. VentseTi nimele.
Õppetöö JÄRVA-JAANI KODUMAJANDÜS
KOOLIS algab oktoobrikuu lõpul. Kooli astu
da soovijail esitada sooviavaldus koos alg
kooli lõputunnistusega koolijuhataja nimele.
Internaati võetakse õpilasi piiratud arvul.
Koolijuhataja.

MÜÜA Soome POSTMARGIKOGÜ ühes
ribaraamatuga. Hind Rmk. 250.—Teatada
A. KagovereTe Anna pag. Kabeli pk.
Soovin VAHETADA välismaa postmarkide
vastu Bkftudi käsiraamatut, märke ja kirjan
dust. Teatada A. KagovereTs Anna pag.
Kabeli pk.
2. juulil kadus väike, must KASSIPOEG
Paides, Pärnu tn. 32 maja hoovist. Leidjat
palutakse kass tagasi tuna Tõnnupi töötup
pa, Pärnu tn. 32.

