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Alatu kliki mõrvakatse Führeri vastu nurjus

Kuigi pomm plahvatas 2 meetri kaugusel, jäi Führer vigastamata. Atentaadi
korraldaja lasti maha, mitmed ta kaaslased surmasid endid ise. Führer kõneles
saksa rahvale
DNB. 20. 7. Föhrerile sooritati täna lõhkeaineatentaat.
Seejuures said tema ümbruskonnast raskesti haavaga: kindralleitnant
Schmundt, kolonel Brandt, koi.-leitnant Borgmann, kaastööline Berger.
Kergemate haavadega pääsesid kindral-kolonei Jodl, kindralid Kor
ten, Buhle, Bodenschatz, Heusinger, Scherff, admiralid Vossja von Put
kamer.
Fflhrer ise ei saanud peale kergete põletushaavade ja kriimus
tuste mingeid vigastusi. Ta asus otsekohe pärast seda jälle oma töö
juurde, võttes ettenähtud kava järele pikemaks kõneluseks vastu Duce.
Veidi aega peale atentaati saabus ka riigimarssal Göring Fürhreri
juurde.
Vandenõu varises täielikult

Juhtumeid. Ülejäänud oma käitumisega
atentaadi suhtes süüdlased võetakse vas
tutusele.

kokku
Ajakirjandtis atentaadist
Berliinist, 21 7. (DNB). Nagu DNB
Fiihrerile
kuuleb, on roimarliku ohvitseri-kl)kl vande
nõu täielikult kokku varisenud. Vandenõu
juhid tegid oma atentaadi nurjumise järele Alfred Rosenberg kirjutab : „Saatus ise
säilitas meile FQhreri"
osalt ise endale lõpu. Osalt lasti nad maha
armee pataljonide poolt. Mahalastute hul
Berliinist, 21. 07. (DNB). Ajalehed
gas on ka atentaadi sooritaja kolonel krahv väljendavad kogu rahva tundeid, kui nad
von Stanffenberg. Koski ei tekkinud vahe- kirglikult rõhutavad seda otsustavust ja
Führer kõneles saksa rahvale

truudust, millega selle koletusliku mõrva
katse järeldusel nüüd kõik sakslased veelgi
tihedamalt koonduvad Führeri ümber.
«Elagu Fiihrer!" seisab hiiglatähtedega
«Völkischer Beobachteri" esiküljel. Pealkirja
all «Veelgi tugevamini* kirjutab samas
riigiminister Alfred Rosenberg: «20. juuli
1944 läbib kõiki saksa linnu, kõiki külasid
ja kõiki relvastustöõstusi. Saatus ise säilitas
meile Führeri. Ta jubib oma rahva läbi
oleviku tule sellesse tulevikku, mida saksa
rahvas võib õigusega nõuda, mille eest ta
tugevalt võitleb ja mille vääriliseks ta osu
tub oma suurte ohvrite läbi."
Eesti rahvas õnnit
leb saksa rahvast
Eesti rahvas võtab tSnutundes Jumala
vastu ja rõõmuga teatavaks, et mõrvakatse
Saksa riigi ja boishevismi vastase võitluse
juhi Adolf Hitleri vastu ebaõnnestus ning
et tema saab edasi juhtida meie ühist võit
lust ühise vaenlase vastu.
Eesti rahvas õnnitleb saksa rahvast, et
Jumala tahtel ja kaitsel päästeti saksa rii
gijuhi elu, et tema oma Ülesannet teostada
saaks Euroopa ja sellega ka Eesti pääst
miseks boisbevismi ohust.

Karmid abinõud südametunnistuseta roimarite vastu
Führeri peakorterist, 21. juu nagu ma suudan seda enda südametunnis
lil. Führer pidas täna Öösel saksa rahvale tuse ees vastutada.
järgmise raadiokõne.
Iga sakslase kohuseks, kes ta ka oleks,
Saksa rahvuskaaslased ja -kaaslannad!
on neile elementidele järsult vastu astuda,
Ma ei tea, kui mitmendat korda on mina neid kas otsekohe arreteerides või, kui nad
vastu kavatsetud ja sooritatud atentaati. kavatsevad mingil kombel vastu hakata,
Koi ma täna Teile kõnelen, siis sünnib see. maha lasta.
eeskätt kahel põhjusel:
Kõigile väeosadele on antud käsud. Neid
1. Et Teie kuuleks mu häält ja teaks, et
täidetakse pimesi, vastavalt sellele sõ
nakuulmisele, mida saksa armee tunneb.
ma olen vigastamata ja terve.
2. Et Teie aga ka lähemalt kuuleks roi
Tohin Teid, eriti oma vanu võitluskaas
ma kohta, mis saksa ajaloos otsib oma lasi, veel kord rõõmsalt tervitada, knna mul
sarnast. Üks õige välke auahnete, süda õnnestus taas vasta astuda saatusele, mis
* metunnfstuseta, ühtlasi roimarlikkude ja ei peitnud endas midagi hirmsat minu jaoks,
rumalate ohvitseride klikk sepitses mi vaid mis oleks toonud kohutavat saksa
nu vastu vandenõu, et mind kõrvaldada rahvale.
ja minuga Ühes välja juurida ka saksa
Ma näen selles saatuse näpunäidet, et
armeejuhtimise staapi.
ma tohin oma tööd jatkata ja saan seepä
Pomm, mille heitis kolonel krahv von rast seda jatkama.

Tallinn, 21. 7. 44. Dr. Mäe,
Eest! Omaval, jubt
Rõõm ja tämitunded välismaal
Führer! õnneliku pääsemise puhul
Berliinist, 21. 7. (DNB). Sama sügav
kaasaelamine, mis vapustas saksa rahvast
sõnumi puhul jultunud atentaadist Führeri
le, ja ühtlasi samasugune rõõm ja tänulik
kus Führeri õnneliku pääsemise üle kajastub

Euroopa liitunud ja sõbralikkude rahvaste
maadest siia saabunud sõnumites.

Oks ~Viikingi" komandör sai
tammelehise
18. juulil 1944 SS sturmbannführerile Hans

Dorrile, rügemendikomandörile SS-soomusdi
viisis «Viiking", mõõkade tammelehise Raud
risti rüütliristi juurde.

Stanffenberg,

lõhkes kabe meetri kaugusel mu pare
mast küljest. See haavas tervet rida
mulle kalleid kaastöölist väga raskesti,
Üks neist suri. Ma ise olen täiesti vigas
tamata,

maha arvatud vähemad nabavigastused ja
põletushaavad. Näen selles saatuse näpunäi
det, edaspidigi järgida oma elusihti,, nagu
ma seda tegin ka varem.
Olen nõnda tugev, et võin kogu rahva
«es tunnistada, et ma sellest päevast alates,
mil asusin Wllhelmatrassele, olen tundnud
ainult üht mõtet, täita oma parema os
kuse ja südametunnistuse kohaselt oma ko
hustusi, ja et ma sellest saadik, kui mulle
sai selgeks, et sõda on vältimatu ja et seda
oi saa enam edasi lükata, tundsin üksnes
' veel ainult muret ja tööd, elades oma rah
va heaks loendamatuil päevil ja läbivalva
tud öil.
Tunnil, mii saksa armeed seisavad ras
keimas heitluses, leidus» samuti nagu Itaa
lias, nölld ka Saksamaal üks õige väike
rühm, kes uskus, samuti kui 1918. a. suut
vat anda selja tagant hoopi pistodaga. Nad
eksisid aga aeekord rängalt.

Nende usurpaatorite väide, nagu ei ole
ma enam elus, lükatakse käesoleval silma
pilgul sellega ümber, et ma kõnelen Teile,
i mn armsad rahvuskaaslased.
Ringkond, mida need usnrpaatorid en
dast kujutavad, on mõeldavaist vähim.
Sel ei oie midagi tegemist saksa kait
sejõuga ega eelkõige ka saksa armeega.
See on üsna väike koguke roimarlikku ele
menti, kes nüüd juuritakse seepärast halas
tamatult välja.
Seepärast käsen ma käesoleval hetkel:
1. Et ükski tsiviilasutus ei võtaks vastu
mingi ametasutuse käske, millise need usur
" paatorid anastasid.
2. Et ükski sõjaline asutus, ükski väe
osajuht, ükski sõdur ei kuulaks nende usur
paatorite käske, vaid et igaüks on. kohusta
tud sellise käsu vahendajat või andjat kas
otsekohe arreteerima või vastuhaku korral
maha laskma.

Ma nimetasin, et lõplikult korda luua,
tagala armee juhatajaks riigiminister
Himmlerl. Kutsusin kindral kolonel Gude
riani, et asendada haiguse läbi välja
langenud kindralstaabi juhti ja määrasin
Ühe teise idarindel tublidust osutanud
juhi tema abiks.
Kõigis teistes riigiasutustes jääb hõik endi
seks. Olen veendunud, et me loome selle
õige väikese roimarite ja reeturite kliki
kõrvaldamisega nüüd lõpuks ka tagalas
! õhkkonna, mida rindevõitleiad vajavad, sest
on võimata, et sajadtuhanded ja miljo
nid vaprad mehed annavad oma viimse,
kuna samal ajal kodus üks õige väike
i • salk auahneid, armetuid olendeid püäab
\ seda hoiakut pidevalt õõnestada.
Seekord mõistame me kohut nõnda, nagu
oleme seda rahvussotsialistidena harjunud.

Hävitati bolshevike rünnakteravikke
Itaalias oli vaiksem. Normandias jatkas vaenlane rünnakuid
Führeri peakorterist, 21. juulil. Sõjajõu toki murdis vaenlane meie positsioonides
dude Ülemjuhatus teatab:
se sisse. Siin on käimas ägedad võitlused.
Kagu ja lõuna pool Laeni jatkas vaen
Loode pool Grodnot paisati nõukogude
lane tugevate jalaväe- ja aoomusjõududega võitlusüksused vasturünnakuga tagasi.
oma rünnakuid, ilma et ta oleks suutnud
Kannas Daugavpilsi maantee ääres, sa
saavutada olulist maa alavõitu. Ka ruumis muti ka Daugavpilsi ja Peipsi järve vahel
loode pool St. Lo-d purustasid meie väed ründas vaenlane tankide ja lahingulennu
kõik vaenlase rünnaküksused. Võitlustes kite toetusel paljudes kohtades. Nad pea
18. ja 19. juulil hävitati Normandias 200 tati või pldurdati, kusjuures hävitati hulk
vaenlase tanki.
tanke.
Vöitluslennukid uputasid mereplirkonnas
Põhjalõigus paistsid erilise vaprusega
lääne pool Brest-Litovskit Ohe vaenlase silma 255. jalaväerügement kindral-leitnant
hävitaja ja vigastasid kaht teist raskesti. Melcari ja 32. grenaderi rügement kolonel
PuhastusBktsioonidel Prantsuse ruumis von Werderi juhtimisel.
hävitati võitluses taas 285 terroristi.
Lahinglennukiteüksused purustasid nõu
V I raske kättetasamistuli püsib edasi kogude tankiüksusi ja järelveokolonne. Hä
Londoni suurruumi kohal.
vitati 58 vaenlase tanki ja 500 veomasi
Itaalias toimus eile suuremaid võitlusi nat. Õhuvõitlustes kaotas vaenlane 55 len
ainult Aadria ranulkulõigus, kus vaenlane nukit.
suutis veidi maa-ala võita. Ülejäänud rln
Sõjalaevastiku valvelaevad tulistasid
deosas teostas vastane paljudes kohtades Soome lahe kohal alla 5 nõukogude pom
kohalikke rünnakuid, mis jäid tulemusteta. mitajat.
Liguuria rannikul osutas 16. SS-soomusgre
Tugevad saksa võitluslennukiteüksused
naderidiviis „Reichsführer-SS" SS-gruppen teostasid ka möödunud ööl raskeid rünna
führer ja relva-SS kindralleitnant Simoni kuid järeiveo raudteejaamade Minski ja
juhtimisel erilist vastupidavust ja vaprust. Molodetshno vastu.
PÕhja-Ameerika pommitajateüksused rün
Torpeedopaadid vigastasid Genua lahes
2 briti kiirpaati.
dasid lõunast ja läänest asulaid Lääne-,
Idas kestavad võitlused Lwowi suunas Edela- ja Kesk-Saksamaal. Eriti Friedrlchs
ja Bugi ülemjooksul alanematu ägedusega. bafenia, Wetzlaris ja Leipzigis tekkis kah
Meie diviisid osutasid bolshevikkudeie vi justusi ja inimkaotusi. Õhutõrje jõud tulis
sa vastupanu ja tekitasid neile kõrgeid tasid alla 47 vaenlase lennukit, neist 45
kaotusi Ainult üks soomusgrenaderidedi neljamootorilist pommitajat
vils hävitas seal viimastel päevadel 101
Öösel ründas üks briti lennuüksus asu
vaenlase tanki.
laid Reini-Westfaali piirkonnas.
Põhja pool Brest-LitoVßkit paiskasid ar
Peale selle heitsid bäirelennukld pomme
mee ja relva-SS üksused bolshevikud vas Hamburgi piirkonnale. Seejuures tulistati
turünnakuga tagasi. Hulk bolshevikke pii alla 39 neijamootorilist pommilennukit.
rati siin sisse ja hävitati, idu pool BialysRaske tõrjevõitlus ida pool Lwowi
Anglo-ameeriklaste läbimurrukatsed Normandias nurjusid
Prantsusmaal hävitati võitluses uuesti
Führeri peakorterist, 20. juulil. Sõjajõu

dude ülemjuhatus teatab:

Normandias jatkas vaenlane kogu päeva
tankide, suurtükiväe ja lennukite tugeval
toetusel oma rünnakuid ruumis ida ja kagu
pool Caeni, ilma et tal õnnestus saavutada
taotletud läbimurdu. Pärast vihaseid võitlu
si, mis kogu päeva möllasid St. Lo's, jäeti
maha linna varemed. Vaenlase pealetungid
linnast suuhaga lõunasse ning ameeriklaste
tugevad kohalikud rünnakud edasi loode
pool varisesid kaotusrikkalt kokku.
Lahingulennukid toetasid maa vägede
tõrjevõitlusi tõhusate madalrünnakutega ja
hävitasid 10 vaenlase tanki. Õhuvõitlnsis
tulistati alla 16 vaenlase lennukit.
Öösel ründasid võitlus- ja öölahingulen
nukid heade tulemustega vaenlase lähtepo
sitsioone põhja pool Caeni. Laskemoona- ja
vedelkütteaineteladudes tekkis tulikahjusid
ja plahvatusi.
Ööl vastu 19. juulit tulistasid ööjahilennu
kid Põhja-Prautsusmaa kohal alla 36 nelja
mootorilist Briti pommituslennukid
Kaualisaare Alderney patareid tulistasid

Saatus päästis Euroopa

B e r I i i n i s t, 20.7. (DNB). Führer annetas

151 terroristi.

Tasuraistuli Londonile kestis kogn öö
Itaalias tongis vaenlane vihaseis talle
eriti kaotusrikkais võitlusis Livorno lõuna
ossa ja täiesti purustatud sadamasse, kas
puhkesid ägedad tänavavõitlused. õhtul
tõmmati meie väed positsioonidele põhja
pool linna. Loode pool Poggibonait nurjus
hulk vastase rünnakuid. Lääne pool Anconat

õnnestus vaenlasel pärast vihaseid võitlusi
kinnituda nõrgemate jõududega Esino jõe
põhjakaldale. Tema tugevad, piki rauniku

Telegrammid meie lehe tänases
numbris jutustavad küllalt selget keelt
sellest, mis sündis neljapäeval Saksa
maal. Mis telegrammides jääb puuduli
kuks, seda täiendab oluliselt Führeri
kõne, millise ta pidas saksa rahvale
öö! vastu reedet.
Seejärgi, kui vaenlane koges, et hoo
limata mitmest suunast lähtuvast vaen
lase turmrünnakust saksa armeed jää
vad ikka vankumatuks, et Saksamaa
ei jäta tasumata Inglismaale selle pike
mat aega harrastatud kõige tooremat
terrorit Saksa süütute tsiviilelanike ja
kaitsetute kodude vastu ja et Saksa
maal leidub veel tänapäevalgi küllu
ses neid ohvitsere ja sõdureid, kes val
mis sõjalaevastiku uudse võitlusvahen
diga sööstma vaenlase vastu, kuigi el
lujäämise võimalused omal seejuures
minimaalsed, ei olnud tal oma relva
nõrkuses enam teist teed, kui kasutada
Saksamaagi suhtes võtet, mida oli ju
ba harrastanud Itaalias umbes aasta
tagasi. Selleks otsiti välja rida iseloo
munõrku autuid ohvitsere, kes oleksid
nõus juudaseeklite eest ohverdama oma
rahvast ja kogu Euroopat. Rõhutame
siinkohal just eriti Euroopat, sest
igale on selge vaenlase eesmärk, mille
le ta püüdles usurpaatorite kaudu aten
taadiga Fübrerile. Selle taga on selges
ti nähtav võimuhaaramise katse ja Sak
sa armeede võitlusmoraali hävitamine.
Oleks see toimunud, s. t. oleks Führe
rist 2 meetri kaugusel plahvatanud
mõrvapomm andnud teisi ja nimelt
loodetud tagajärgi, oleks vaenlane, see
juures esijoones bolshevik, ujutanud ot
sekohe, kasutades armeedes tekkinud
jahmatust ja hetkelist tahtetust, oma
hävitavate massidega üle kogu Euroopa
alad. Millega see täpsemalt oleks lõp
penud, seda teab bolshevismiga silm
sima vastu seinu isegi väga täpselt.
Aga saatus tahtis teisiti. Kuigi mõr
vapomm, heidetud häbiväärseimalt ku
ritegelikust ja vaenlase poolt pimestamnrrad. Ainuüksi ühe korpuse lõigus hävi
tati viimase seitsme päeva jooksul 215
vaenlase tanki.

Staabikapral Unger ühest soomusküttide
üksusest hävitas eile oma kahuriga 11 ras
ket Nõukogude tanki.
Õhujõud sooritasid hulga rnadalrünnakuid
vaenlase lähtepositsioonidele ja kolonnidele

ning hävitasid jällegi rohkesti tanke ja üle
kõik hokku.
230 motoriseeritud ja hobuaõiduki. Õhuvõit
ldarinde lõunaosas seisavad meie väed lusis ja õhutõrjesuurtükiväe poolt tulistati
ruumis ida'pool Lvovi raskeis törjevõitlusis. alla 56 vaenlase lennukit.
Vaenlase läbimurrukatsed suunaga linnale
Saksa võillusleunukite tugevad üksused
peatati. Kovelist pealetungivad tugevad sooritasid raskeid rünnakuid Nõukogude
Nõukogude jõud peatati Bugi ääres.
järelveotoetuspunktidele Molodetšnole, No
'Ka kesklõigus kestavad põhja pool vosokolnikile ja Velikije-Lukile.
Brest-Litovskit ägedad võitlused. Grodno USA pomraituslennukite üksused sooritasid
ruumis Neemeni läänekaldale toodad Nõako läänest ja lõunast terror!rünnakuid Lääne-,
teed sooritatud rünnakud varisesid seevastu

Ma olen veendunud, et iga korralik oh
vitser, iga väeosa sõdur mõistab seda käes
oleval tunnil.
Milline saatus oleks Saksamaad tabanud,
kui tänane atentaat oleks õnnestunud, seda
suudavad endale kujutleda vaid vähesed.
Ma tänan saatust mitte seepärast, et ta
mind säilitas,
gade võitlusgrupid paisati vasturünnakutega Edela- ja Lõuna-SakaamaaJe. Tekkis kahjusid
minu ela on ju ainult mure ja mina ise
tagasi. Järvedeaias loode ja põhja pool Vii ennekõike Müncheni, Koblenzi, Schweinfurti
| ainult töö oma rahva heaks,
ning Düüna ja Ostrovi vahel löödi ja Saarbrüekeni linnade _ elamukvartaales.
i vaid ma tänan saatust üksnes seepärast, et põlema ühe vaenlase konvoid julgestava hä not
, ta andis mulle võimaluse neid muresid vitaja, mis pärast ägedaid .plahvatusi up enamlaste tugevad rünnakud vaheldusrikkata Elanikkonnal oli kaotusi. Õhukaitsejõud hä
võitlusis puruks ja riivistati mõned sisse- vitasid 61 vaenlase lennukit.
edasi kanda ja jatkata oma tööd nõnda, pus.

tud isiku räpaseimast käest, nõudis
ohvreid Führeri hinnatuimate kaastöö
liste hulgast, jäi Flihrer ise täiesti ter
veks, nii et võis häirimatult jätkata
oma ettenähtud läbirääkimisi ja tööd.
Juudaste hulgast aga osa, kogedes oma
alatu mängu armetut lõppu, valis otse
kohe neile jäänud ainukese tee. Lähe
mal kui kunagi enne oli olnud kurite
gelik mõõk Euroopa südamele, lähene
nud sinna seljatagant, ent saatus otsus
tas lahendada kriitilise olukorra ka see
kord noore ja elujõulise ning õigusliku
Euroopa ja Saksamaa kasuks.
Ning nüüd järgneb see, mis sellisel
puhul peab paratamatult järgnema.
Führer on andnud oma sõna, et nüüd
sest alates ka tagala muutub vääriliseks
rindele, kus miljonid mehed kirjutavad
kangelastegusid otsustavaima ohvrival
midusega oma kodumaa ja Euroopa
eest. Kuigi võib-olla seetõttu tagalas
tuleb astuda karme ja otsustavaid sam
me, sünnib see ainuõigena oma rahva
ja Euroopa elu eest ning muudab taga
la võitlusrinnet veelgi määratumalt tu
gevamaks. Führer on annud oma kõnes
uue hiilgava truudustõotuse t oma isa
maale ja rahvale, aga ka kogu Euroo
pale. Ei saa olla sellist tõotust, kui sel
le taga ei seisa suur ja puhas süda.
Isiksus aga, mis liitub nii jäägitult ar
mastava südamega, on suurim. Talle
järgnevad kõik puhtad südamed igas
Euroopa nurgas.
Seda tunneb taaskordselt kogu sak
sa rahvas, aga seda tunneb ka Euroo
pa, kelle saatus libises taas üle vahe
da mõõgatera õnnelikult elu poolele.
Selle sõja kestel juba teine atentaat
Führerile omab saatuse ja Õnne va
hendusel seetõttu ka tähtsa toime: ta
ou seadinud Saksamaa ja Euroopa sel
guse ette seljatagusest ähvardusest ja
avanud silmad selle ohu suuruse näge
miseks. Ei aita ainult see, et saatus
päästis seekord nii Saksamaa kui ka
kogu Euroopa, nüüdsest tuleb olla
veelgi enam valvel, et ei korduks enam
selline üllatus. Relvajõuetu vaenlane ei
mõõda oma alatus! ja ikka on leidunud
iga rahva hulgas neid, kes valmis juu
daseekiite eest ja ettemaalitud võimust
pimestatuna reetma maailma ning ta
ülimaid väärtusi. Sellised isikud tulevad
kohe ja kõikjal avastada ning likvidee
rida. Ning vaenlasele tuleb vastata ja
vastatakse nüüd veelgi otsustavamalt.
Sõda on otsustanud nii Saksamaa
kui ka kogu Euroopa. Ja kogu Euroo
pa ülimad õnnitlused ning vankumatu
ustavus on täna Euroopa vabadusvõitlu
se juhiga, kelle saatus ka seekord säi
litas tervena selleks, et Euroopa rah
vad elaksid sõja võiduka lõpetamise
järele taas vahana ja õnnelikena.
—esp.
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Lhk. 2
Kallis tundmatu Rüütliristi-kandja...

. Kuni jätkud meil selliseid kangelasi, võime rahuga usaldada oma väikese
' armastatud kodumaa saatuse nende meeste hoolde . .

Laupäeval, 22. juulil 1944 a. Nr. 86
Nõukogude uus trikk emade
kaitsega"

Nagu teatab Reuter, on Nõukogude Lii ,Za rodino" toonud mõningaid andmeid
dus avaldatud uus perekonuaseadus, mille !laste töölerakendamisest N. Liidus, leides,
kui sõja alguses hakati lapsi vähemal
Me istume „VanaÕne* talu kitsastes, aju
järgi ema ja laps on võetud erilise riikliku < et
tistes eluruumides lihtsa, aga puhta perelaua
hoolitsuse ja kaitse alla ja on isegi ette määral rakendama mitmesugusteks ülesanne
nähtud ordenid ja medalid emadele kange teks, kiis viimasel ajal on nende tööjõu ka
taga talu elatanud peremees August Nu
lastele. Samuti olevat muudetud selle sea sutamine arenenud otse määraiu ulatuseni.
giseks, ta poeg, teine eestlasest Raudris
Olenemata laste tervislikust olukorrast, pe
dusega raskemaks abielulahutamine.
ti Rüütliristi omanik Harald Nugiseks,
See manööver tuleb uue ülJatuspommma rekonnast ning vanusest, kihutavad boishe
ning meie, nende tftnased külalised. Samas
ruumis askeldab noore kangelase ema
nõukogude pettetrikkide kahurist. Kui seda vikud lapsi tööle käitistesse ja kolhoosipõl
Headust vaatleks keegi, kellel pole aimu nõu dudele, muutes lapsed sõna tõsises mõttes
vaikiv nagu poegki ja veel üsna noorevõitu,
kogude poliitikast ning kes teadmatuse tõttu suunitöölisteks. üksikasjalikumat pilku N.
tuues lauale värsket võid, leiba, piima,
saaks
Moskva seadusi ning lubadusi võtta Liidu tagalas valitsevale lastekaitseolukor
mune...
Peale maitsva ja tubli eine lõpetamist
puhta kullana, see kindlasti oleks üllatunud, rale võimaldavad beita kirjad, mis on saabu
saame mahti ruumis ringi vaadata ja näe
et Jaoiise dekreediga tullakse välja alles nud nõukogude armee sõduritele kodudest.
me ühel laual suure huiga kirju. Nagu sel
nüüd, mil kultuurmaailmas ema- ja laste Nii on sattunud saksa sõjaväelaste kätte ki
kaitse põhimõtted on muutunud niivõrd ri, milles Feodor Prokopeviiši ema kirjutab
gub, neid on saabunud noorele kangelasele
endastmõistetavaks et võidakse hakata neid oma pojale muuhulgas järgmist: BVasjaga
pakkide viisi enamasti tundmatuilt nalshin
gedelt igast kodumaa nurgast, kuid mõned
määrusi kirjatäheliselt juba unustama, sest suutsime niita 50 saadu heina ning kandsi
ka kaugemalt, koguni Saksamaalt ja Riiast.
nad on saanud rahva ja üksikinimeeie rno me selle oma seljas kuhja. Kui ära ei võeta,
Pole neil kõigil kaugelt korralikku aad
raalseiks seadusiks. Selle seadusega paljas siis heintest piisaks omatarviduseks, kuid
resßigi, nagu sellel, milliselt loeme prae
tab nõukogude sotsiaalpoliitika end ka nen kuuldavasti tahetakse kõik ära võtta. Meie
de ees, kes teda senini ei tundnud. Aga need, Vasjaga oleme siin peamisteks töölisteks,
gu ainult sõnad „Rüülliristi kandjale
Harald Nugiseksüle". Sellise aadressiga
kes on näinud N. Liida linnade loendama kuid ta vaeseke vä?ib kiiresti ja pole ka
on lastud see kiri kuski Valgamaal post
| tuid hulkuviaste karju, kes on vestelnud ime, se->t ta on ju vaevalt 12-aastane. Tal
kasti ning sellise aadressiga on ta leid
noortega, keda nõukogude võim juba imiku kuluks veel tublisti kosuda, kuid nüüd pole
nud ometi õnnelikult ka adressaadil
eas lahutas vanematest ja kuski riigi teises võimalik isegi töö juures selga drutada.. .*
Žitomiri aü langenud tankisõduri Ivan
Meile antakse võimalus tutvuda saade
otsas kasvatas üles riiklikult, teavad, mida
tud mälestusesemetega ja mõnega nendest
sisuliselt tähendab see ..hoolitsus laste ja Sekretovi juurest leiti liiri, milles tema
emade eest ja perekonna tugevdamine," mil 12-aastane tütar Tanja kirjutab: „Kuni ema
kirjadest. Siin on kelleltki tundmatult ra
kendusknnatnikalt Tõrva naisooiakaitse esi
lest nii kõlavalt kirjutab uue seaduse puhul surmani töötasime meie kahekesi ja siis
naise kaudu saadetud kaunis nahkköites
„Pravda" 7. juuli numbri juhtkiri, väites, suutsime ka väikest V&njat ülal pidada. Pä
Harald Nugiseksi ilmudes oma koolilinna Paide tänavaile ujutati ta kõikjal
mälestusraamat, millise avalehele kunst
et
kõik see on olnud alati nõukogude riigi rast ema surma läksin kolhoosi juhataja
üle lilledega
tähtsamaid ülesandeid ja et „tugev perekond juurde ja see käskis ka Vanjat tööle saata,
nik kirjutanud pühendusena K. E. Söö
on sotsialistliku moraali, nõukogude moraali sest vastasel korral ei anna ta enam meile
di „Veel elab Eestis mehi*. ,Ela, võitle,
mida annavad eesti meeste kangelas aluspõhi". Ja kui samas juhtkirjas lisatakse, toitu.*
võida!* kõlab kellegi järgnev soov, kirjuta torid ei hellita tagamõtteid ega püüdle
Need on selged sõnad, mis tulevad ema
teod rindel tagalale ta töövõltluses oma et N. Liidus on esmakordselt maade ja rah
tud raamatusse külaskäigul haiglasse »Poa meeldida, neile tähendab noor Rütitliris
rahva parema ja helgema tuleviku eest. vaste ajalõos ema võetud riikliku hoolekan delt ja lastelt enestelt ning kõnelevad mõ
meeles, et eestlane oled!" manitseb teine ti-kandja sümboolset ja tegelikkugi kilpi ko
Mitte ainult eesti töösõdur-mees tagalas, de objektis, siis ei pane see enam muiga
jukalt sellest hoolitsusest*,
ning nõnda järgneb soov teisele lehekülge dumaa rinna ee?, kuhu vaenlane ähvardab
mida nad naudivad riigis*.
de kaupa. Siis äratab aga tähelepanu ruttava torgata surmavat oda. Nad on liigutatud sel vaid ka töösõdur-naine jälgib hingepidades ma, vaid pead vangutama ning tahtmatult
Kui sellele lisaks lugeda veel Nõukogu
naisekäega kirjutatud kiri, millele lisanda lest vaprusest, millisega noored eesti sõja iga võitlußepisoodi rindel. Iga süda tuksub meenub, et omal ajal püüdis ning vöib-olla
tud siul-must-valgega köidetud kimp lume mehed kaitsevad oma kodumaad, ja nad on kaasa eestlaste võitlustele ja võitudele.
suutiski nõukogude ametlik hääl oma koda de Liidu ametlike häälekandjate sõnumeid
kellukesi tsellofaau-kotikeses.
Ei, meil tõepoolest pole põhjust peatu nikke veenda selles, et Moskvas on maailma lapseohtu noorte i ahendamisest rasketöös
uhked eesti ema poegadele, kelle sõdurlike
„8u vaprates kangelastegudes kajastub tegude kangelassära ulatub üle maailma, ka da pikemalt üksikutel kirjadel eraldi. Seda esimene ja ainuke maa-alune raudtee. Nii tusse, kaevandustesse ja sõjaväetöödeie,
möönab naeratades ka noor Rüütliristi on lugu N. Liidu laate- ja emadekaitsega muutub see piit veelgi täielikumaks.
Kalevi vaim", kirjutab tundmatu „kodu vaenlaste kõrvu.
Laste töölesundimisel ei ole lapsi sääste
maa tütarlaps" ja lisab* „Kuni jätkub
Nad teavad hästigi, et teinegi Rüütli kandja Ise, kuid kahetseb samas: , Paljud minevikus ja olevikus. Kuidas areneb uue
meil selliseid kangelasi, võime rahuga
rist, mis annetatud eestlasele, kuulub kirjade saatjad avaldavad soovi, et saadak seaduse kehtimahakkamine tulevikus, seda. tud ka tööjiudukurnavast nn. stahhaanovli
usaldada oma väikese armastatud kodu
kogu võitiejaslikule rahvale tunnustu sin neile vastuseks paar reakest, kuid see ei ole ka raske mõistatada, sest tunneme kust meetodist, vaid neid õhutatakse ikka
maa saatuse nende meeste hoolde."
seks ta seniste saavutuste eest, aga on siiski võimatu ma ei jõua lihtsalt küllaltki hästi kõigi «elle taoliste „uuendus rohkem ja rohkem pingutama. Nii näit. tea
Kord saabub meile siis kindlasti koju
nendest kirjadest avaldub ka täies sel kirjutada neile kõigile, kuigi tahaksin nii te" saatust, olgu see siia usuvabaduse taasta tab Nõukogude teadetebüroo 80. märtsil, et
Kalev oma rahval õnne tooma, Eesti
Sobolev, Nikolaev, Priholev, Moika
guses see rahvuslik uhkus ja julgus, meelsasti tänada ja kinnitada, et need kir mine, hümni ellukutsumine või muud „knl
põlve noeks 100 ma..." Aadressis märgitud
jad on andnus mullegi jõudu ja usku. Ei tuuristumised", mis olid mõeldud petlike šev ja Koieišin täidavad töönormi 500—1000
võitle mitte ainult meie rindel vaid võitle silmamoondustena ja selleks ka jäid. Nii ei protsendi ulatuses. Hiljuti õpilane Sorolškin
allkiri reedab, et koigi kangelasele võõras,
vad ka töötajad tagalas.
pole kirja lähetaja unustanud hiljemgi noort
jää uued seadused ja dekreedid milleski täitis normi isegi 2000 protsendi ulatuses.*
Rüütliristl-kandjat oleme kuulnud teda
Kui kõige selle juures Nõukogude valit
Kõrgeid aumärke väärib ka nende töö maha bolshevike poolt reklaamitud „maail
tervitamas Harald Nugiseksit ka raadio
ja võitlus, aga saagu tunnustusi üks või ma demokraatlikumast konstitutsioonist", sus suure paatosega kuulutab maailma ava
teel... ~
teine, ühteviisi kuuluvad nad kõik mis lubab suuresõnaliselt isiku ja kodu puu likkusele ja oma rahvale, et N .Liit on esime
Ning nõnda järgnevad nüüd soovid üks
eesti rahvale, olles vankumatuks tõen tumatust, kuid samal ajal laseb möllata ne riik maailmas, uus ema on võetud riik
taisoie
diks tuleviku tugevast alusmüürist, NKVD kõige metsikumal terroril perekonda liku kaitse alla, ja kus alati on olnud va
«Kallis, tundmatu Rüütliristi-kandja!"
miilist niiviisi rajatakse. Ja see on täht de, kodude ja üksikisikute kallal.
litsuse tähtsaimaks ülesandeks laste ja pe
alustab oma kirja Valgamaa tütarlaps, kes
saim."
Kuidas tegelikult on suhtutud N. Liidus rekonna eest hoolitsemine, siis tekib tahtma
lähetas oma soovid teele sellise lihtsa ja
Ja edasi, laskudes mõtteisse, jutustad ta, perekonda ja emade- ning lastekaitsesse, tult kahtlus, kas on siin tegn igasugused
lühikese aadressiga, nagu märgitud tilal.
kuidas mõte hämaras punkris või lahingute sellest on olnud palju juttu ja meie, „soare piirid ületanud ülbe irooniaga, või arvatak
«Ühest kodumaa ajalehest lugesin Teist j;r
keerises relva taga on kandnud mõnelgi sotsialismimaa" naabritena oleme kogenud, se siiski, et leidub knski mõni, keda suudab
Teie vapratest tegudest. See on jätnud mu
korral tagalasse ja koju, eriti rasketel het et vaevalt võib üldse kaugemale minna nen veenda see läbipaistvalt rumal propaganda
südamesse määratu tänu- ja unustamatuse
ketel, mil üle sõjamehe on libisenud surma de kultuurmaailmas pühakspeetud mõistete trikk.
toude Teie vastu. .* Ja ititarlaps Märja
sünge vari. ,See lahingukuubki tuu seljas,* mõnitamises ja teotamises. Ning heites pil
maalt soovib, et Harald Nugiseks oleks
ütJeb ta naeratades, ,on juba kolmas. Kaka i gu laste töökaitse- ja sotsiaaloludele kasvõi
Aktuaalse ajaloo peakomi
nüüd ja edaspidigi teistele eestlastele ees
langesid küütide ohvriks ja kisti mu seljast,, ametlikoski peegelduses, on meil kogu as
kujuks, «sest meie väike kõdumas vajab
vasemalt küljelt puruks, ega ise jäiu Õnne jast niivõrd selge ülevaade, et bommentaa
tee laiendab tegevust
veel palju selliseid vapraid patrioote."
le tänu terveks. Isegi täitesulepea rinna• rid osutuvad ülearusteks. Nii on ajaleht
„Lööksin ka Ise kaasa rindel, otse la
taskus viis kuul pooleks.. .*
Loodi rida eritoimkondi ning kut
hinguis, kui oleksin mees. Olen vaid
Ta ei ütle lauset lõpuni, aga mõistame
suti eliu Saaremaa alakomitee
.Ntitid
aga,
kai
lähete
Jälle
võitlustulle,
väeti tütarlaps, kes sama palavalt ar
Naiste ja noorte ning laste eest või
kui kuulid vinguvad jälle teie ümber ja re niigi.
mastab oma kodumaad nagu Teiegi.
Aktuaalse Ajaloo Peakomitee, mille
bestavad taas võib-olla koguni riideid ?" deldakse, naised vormivad oma sidemetega
Jõudu, julgust, vahvust ja palju, patju
noorust, ja noored ehitavad üles Eesti uut peamiseks ülesandeks 011 möödunud
käsitleme.
õnne (väike tütarlaps Tallinnast)!'4
Harald Nugiseks naeratab, silmade .lüües vaba tulevikku, Ku aga need, kes vaimselt bolshevismiajastusse puutuvate doku
Ning Tallinnast on tulnud seegi kiri, mil
kõrgetena ja tervetena kujundavad noorust
eärama.
lise saatja muuhulgas u ärgib: .Lugesin le
oma puhta eüdamevere järele, mõistavad mentide ja mälestuste kogumine ning
„Nüüd tean veelgi selgemini, kes seisa eestlaste
käimasoleva saatusvõitiuse karmust igakülgne läbitöötamine, täiendas neil
hest Teie austamisest. Tuleb tahtmine Teid
vad meie, rindemeeste, seljataga ja kelle
tänada ja Teile õnne soovida, et on meil
ja otsustavust, siis teavad võitlejad, tõepoo päevil oma juhatust uute liikmete juu
eest me võitleme.
•Teie sarnaseid mehi ja et neid oleks meil
Võtan rindele kaasa nende soojade sü lest, mille eest nad võitlevad. Ja see annab rekopteerimisega. Peakomitee juhatusse
veei palju, palju. Olete nii vahva ja tore, et
damete kodumaad armastavad tuksed neile uut jõudu ning julgust.
tahtmata veeres pisar, kui lugesin .. 44
Korjame taas kokku need kirjad ja ase kuuluvad nüüd esimehena haldusdirek
siit kirjadest ja levitan nad uue jõuga tame
nad üsna väärtuslike eesti naise süda tori abi prof. dr. J. Vasar, esimehe ase
Kas peame jätkama nende kirjade tsitee
üle kamraadide, kes kindlasti paremad
rimist? Reagu kõige nende sisu on sama
mehääle tunnistajatena kindlasse talletus täitjana Tartu ülikooli rektor prof. dr.
võitlejad,
kui
olen
seda
mina.
seal avaldub eesti naise ja tütre süda Jälle on saabunud kiri tundmatult tütar
Oa hea, et need kirjad on just eesti paika.
E. Kant, Rahandus- ja Majandusdirek
—esK.
kogu ta siiras sauruses ja võltsimatus andu lapselt, kes surunud oma õnnitlused kokku naistelt ja noortelt.. .*
tooriumi nõunik J. Klesment ja major
muses oma kodumaale. Selliste kirjade au- „ainulta 10 leheküljele. Fo'o J. Kaupl(2).Z
E. Simmo, juhatusiiikmeteks on prof.
kurpesadesse. Et ei oleks ärajooksu ja alla J. Uluots, kol.-Jtn. H. Stockeby, maj.
a põrmuks, üle linna laiali. Ka aeda ei us küsimused ja arvamised. Küsimused, mille andmist.
kunud me enne kui seisime juba Kivisilla le keegi ei oska vastata, ?est kahurimüri
Taaralinn
Sellest kõigest on nüüd möödunud H. Tulnola ning asemikuks maj. J. Ma
kostub kord siit-, siia jälle sealtpoolt
varemete juures, ümbruskonna purustatud nat
kolm
aastat,
ning alles nüüd, peale pika dise. Peakomitee sekretäriks on õigus
linna.
majade vahel.
vahemaa, mõistame peaaegu õieti ja päris ajaloolane L Arnes.
Aga siiski, selles näiliselt tühjas ja sur selgelt toda olukorda, neid inimesi ning
„See oli signaaliks, et nüüd ja nii algab
Tegelikku kogumistööd kohtadel ju
linnas samasuguste surnud majade kõike- kõike muud , mis siis paistis mit
vabanes;...
Tartu hävitamine," ütles üks võõraid mehi nud
hivad
maakondlikud alamkomiteed, mis
vahel
on
midagi
vahepeal
juhtunud
...
„Mu
saatuslikul hommikui ajaloolise silla juures. isamaa, mu õnn ja rõõm..." helid kostu meti arusaamatuna ja uskumatuna.
seni
tegutsesid
kõigis maakondades
Kolme
aasta
eest
ei
teadnudki
meist
ena
Ja ta ei eksinud, sest ta lisas eelpooleele
kuskilt, vist Toomemäelt. Ei taha nagu mik, millise innu ja millise hinnaga hoiti peale Saaremaa.
MÕTTEID LÄHENEVA TARTU VABASTA sosistades: ,Kuid oma „sauna" saavad ne vad
oma kõrvu uskuda. Alles
MISE AASTAPÄEVA PUHUL
mad siiski... egas Tartu võitlus vaka alla nüüd? Aga siiski, siiski... See ei või ega rinnet Emajõel kinni. Me arvasime ju kõik,
Nüüd on vastav komitee moodusta
et ka siinpool on suured sõjaväed... aga tud ka Saaremaal.
jää.
Tartu
vaimust
saab
Tartu
võim..
saa
ju
eksitus
olla!
See
pole
kujutelmast
Nüüd on siis sellest kolm aastat möö
tegelikult oli esimestel riskantsetel päeva
Nii ta ütles ja kadus inimeste sekka.
das, mil Tarto peaaegu kaks nädalat vahet Ning meie, kes me seisime samas, tundsime halvem.
del ja öödel meiepoolne kaitsejõud väike
pidamata, öösel ja päeval, põles ning kahu nüüd juba päris kindlalt, et midagi läheb
Oletatud tähtaeg
Siis jookseb keegi meie õuele, lõõtsuta ja juhuslikult relvastatud, sest tugevad
rimtirin ja pommide lõhkemine nagu lõppe lahti ja mitte just kergel viisil. Siis me des ja ärevuses BTöölismaja katusel lehvib saksa üksused saabusid hiljem. Kuid see ei
Invasiooni
rindelt, 16. 7. „!6. juu
dagi ei tahtnud. Nood olid palavad ja tuu enam ei eksinudki, sest järgnevad päevad eesti lipp... Enamlasi pole enam ... Meie tähendanud midagi meie vaim oli tu lit peeti meil üldiselt
Pariisi sissemarsi
letud juulipäevad. Rasked, ängistavad andsid kohutava tõendi.
gev. Ja tugevale vaimule lisandus tugev tähtajaks." Nii ütles 22-aastane
omadel on relvad käes..
inglise üli
põuanädalad. Siis võideldi ja võideti Tar
tahe:
olla
ka
tugev
võim!
Ning
nii
oligi.
Ja
Rohkem ta ei tea. Rohkem ei tahagi niiviisi võideldi, võideti, langetigi. ..Viimse õpilane Rudolph Pozzi, Service nr. 2.091.133,
Jah, järgneval päeval jätkus paaniline
tus, ning kogu maa oli mures Tartu pärast.
võeti laupäeval Adrieux juures vangi.
Kuid ega Tartus ei võideldud ainult Tartu enamlaste põgenemine ja lõppeski peaaegu, meie teada. Esialgu. Sest see, mis kuulsime, padrunini" see mõte oli paljudel peas kes
Vang
kuulus ühte tehnilisse eriüksusse,
sest
11.
juulil
polnud
parempoolsel
Emajõe
ütleb
ju
kõik.
kui Tartu tulekahjudes öõd ja päevad lõõ
pärast. Ei, ei kogu maa pärast, kogu
Aga sakslased? Kas nad on juba linnas, mas. „Ilusam õis ou kirsiõie ja ilusam surm mis allub 30. inglise armeekorpusele.
kaldal enam ühtki enamlast.
eesti rahva, ta saatuse ja ta tuleviku pärast,
Ka inglise sõdur Bernhard L. Durant,
on sõdurisurm..selle teadmistega südamfes
sest Emajõgi oli kaks nädalat rindejooneks Aga samal ajal oli siinpool ametlikke oma ja km palju neid on?"
Küsimus ei saa kellegi suust vastust paa lainati linnaäärsetel heinamaadel ja kraavi kes langes vangi Bayeux lähedal, kinnitas,
kaitsemehi. Kust nad järsku tulid ja kes nad
ja kõik näis olenevat ainult sellest.
seda kõike me ei teadnud siis ega tea riliseks. Kuid kolm-neli üliõpilast, ühel ter des, valmis iga hetk laugema. Saatuse tund et Pariis pidi vallutatama 40 päeva pärast
Kuigi sellest kõigest on möödas juba olid,
päris
selgelt praegugi. Kuid Ropka relva ve pundar sini-must-valge värvipaelu üle oli tulnud kas nüüd või mitte kunagi, päev „D-ci". Kui aga edasitungil Prautsus
kolm rasket aastat, siiski nagu olnuks ladu oli
juuli keskpäeval purustatud, kuueesise, mõnel samasugune lint üle varn „Me peame enamluse sealpool jõge hoidma! maa pinnal peaks esinema raskusi, sits ole
see alles äsja, eile või tunaeile. Sest see, Sealt olid10.
peale meeste naised ja poisikesed ka, mille kõrval veel valge käeside, jook maksku, mis maksab! see oli endastmõis vat neile enne maabumise algust üteldud,
mis siis Tartus sündis, ületas kõik kujutel ki relvu laiali
kandnud, eeskätt muidugi sevad õuele, kus istume teadmatuses ja tetav käskimata käsk, mis oli ka iga siin et sel juhal langevat Pariis 60 päeva pärast.
dava praegusele põlvkonnale, kuna varaja Kariova iiuaaossa
kui lähemasse. Igaüks kuulatleme kahurite haukumist üle vaikse poolse Tartu elaniku südamepalveks. See
sematest Tartu kannatus- ja hävingupäeviat
Tartu suveõhtu. Neil üliõpilastel on relvad audis kõigile jõudu kanuatusiks, võitlu Troopilised õhuhoovused Soomes
haara*,
mis
sai
ja
mis
heaks arvas.
teati ainult kroonika veergudelt. Pealegi
käes ja nad nõuavad sissepääsu pööningule.
Helsingist, 17. 7. Soome meteoroloo
kauge, sajanditepikkuse vahemaa tagant.
11. jtiuii aoe ja sumbe suveõhtu... Nagu Nende silmad säravad ja nende suud nagu seks, võiduks ja suremiseks.
giline instituut teatab, et juuli kuu esimees
Kaks
nädalat
võitlusi
Tartu
ja
kogu
on
neid
olnud
varem
palju,
palju.
Aga
siis
tahaks laulda hümni.
Aga uskumatu ja kujuteldamatu sai kol
Eesti pärast, kaks nädalat tulemöllu ja poole keskmises» temperatuuriks oli 2(5
too toonane juuliõhtu oma laisa päikese
me aasta eest üle öö karmiks tõeks. Tõsi ki,
„Mis lahti? Kes te olete?" päritakse kahuri mürskude mürinat, ebainimlikku pin kraadi Celsiuse järele, mis on kolm kraadi
soojuße,
imetaunite
rünkpilvedega
sinitae
küll juba siis, kui esimesed enamlaste taan vas ja miljonita putukate suminaga oli hoo
gutust tulepesade kustutamisel ja õnnetute kõrgem möödunud aasta kõrgeimast suve
neilt. . , ,
duvad voorid ja kolonnid hakkasid Tartut pis midagi muud, sest vilgas Tartu oli
.Kõik on lahti... Kõik. kõik... ükskord abistamisel ning kõike-kõike muud, mida temperatuurist. Seiie põhjusena nimetatakse
läbistama, suundudes Narva poole, see oli ootamatult surnud ja tühi.
ometi! Meie käes on võim, meie käes jah... sõdn"toob, annab ja külvab südametesse, troopilisi öhuhoovusi, mis taluvad erandli
junni lõpupäevil ja juuli algul, kõneldi,
Järsku kestab kahuripauk. Liis teiue, Saate aru enamlasi pole enam siinpool jõge. kätesse ja jalgadesse, on see, mida täna kult kogu Soome koha! eriti Kesk- ja Põb
et.. Et enamlased teostavad siin vastupanu kolmas.
meelde kolmeaastase vahemaa ja-Soomes. Temperatuur oli seetõttu neis
Õ'ak väriseb, midagi vuhiseb ja mü Kuid üle Jõe noh, eks me vaata!"
ja lasevad õhkn tähtsamad hooned, asutu riseb. Kuskil
Nad tahtsid meie maja pööningule minna, kauguselt, ja mis näib ning tundub siiski piirkondades kõrgem kui Lõona-Soomes.
kihiseb
aknaklaasi
ning
kos
sed. Nii kõneldi ülikooli, Kivisilla, Vaba tub kilgatusi, negu oleks kellelgi millegi
Kuna põhjapoolsetes piirkondades ulatus
nagu eilse piirjoone taga olevat.
dussilla, raekoja, pandimaja, Eesti Panga pärast väga valus. Ja siis on jällegi vaikne et sealt üle jõe laskurpesadest punaväelasi
temperatuur
iga päev 20 kraadini, oli lõunas
Ja
kui
siis
kogu
linn
oli
vabastatud,
hoone, end. Kaitseliidu maja jpt. hoonete fioe, sumbe suveõhtu, et hetke pärast õhk välja kõrvetada. Nad läksidki. Varsti kost kirikukellad helisesid ning tuhanded inime keskmiseks temperatuuriks 16—17 kraadi.
sid
paugud
meie
pööningult.
Vastati
kuuli
õhkulaskmiseat, kuid meie, tartlased, ei uuest vappuks ja linnas surnud majad rap
varemete vahel siiski rõõmupisaraid
pilduja valanguga kuuekümne meetri kau sed
võtnud neid jutte tõsiselt. Meie ei uskunud puksid.
valasid, taanduvate enamlaste kahurimürina
Ameeriklaste edasitungi hind
guselt
sealtpoolt
jõge,
ja
meie
maja
akna
seda lihtsalt. Ka olime sedavõrd naiivsed.
kaugenevas kuminas, siia oli tunne, et ole
„Sõda on siia jõudnud. , .tt ütlevad ini ruudud purunesid.
Stokholmist, 17. 7. (DNB). Nagu
Sõja õige olemus oma võimalustega oli mesed
me pääsenud põrgust paradiisi. Nii lühike „Nya Dogligt Allehanda" kirjutab, osutavat
ja rõõmsalt ühekorraga, ning
meile kujuteldamatu. Kuid kui Emajõe poevadkurvalt
Samal ajal elavnes kahurtuli ning häma ja kiire on tee ühest äärmusest teise, või saksa väed „United Pressi' teatel liitlaste
keldritesse, sest teatakse, et vabas ruse
vasakule kaldale hakati kaevama laskepesa tamise tund
saabudes oli linn keset sõjatandrit. ka paradiisist põrgusse. Seda viimast
sõjakäraga
on
käes.
Aga
kaua
sid ja punkreid, oli selge, et siiski-siiski... see kestab? Sellele ei mõeldud vist üldse Ja kell 23 süttusid kesklinnas esimesed peame eriti kinnitama ja mõistma tänasel peakorterist St Lo juures fanaatilist vastu
Seetõttu olevat võitlused Lessay ja Li.
et midagi võib ju tulla. Ja juba haistsime sest kui vabastamine, siis sünnib see ikka Tartu majad. Tuli algas vaiksel-tuuletul Tartu vabastamise kolmandal aastapäeval, panu.
vahe! jõudnud kriitilisse järku ja neid
püssirohulõhna ning arvasime kuulvat kahu
suveööl oma metsikut võidukäiku ning ter mil enamlaste kahurimürin on Peipsi poolt Lo
tulevat tähiötada eriti karmidena ning kao
rimürinat, kuigi Riiagi oli veel vaenlaste gi ruttul
Kes laseb? Kas sakslased või venelased? velt kaheks nädalaks jätkus tal söödamaad, jällegi lähemale tulnud....
tusrikastena. „United Pressi* korrespondent
käes. Ja jällegi eksisime tohutul mäaral.
et
muuta
kolmandik
Tartut
rusuväljaks.
Sorrel teatab, et sakslased võitlevat nagu ei
Ent 9. juuli hommikul, täpselt kell 6.37 Ja kas sakslased on ikkagi juba Tamme-linnas Kuid kogu Tartut ei saanud ta siiski kätte,
SÕjakirjasaatja Karl Eerme
iial varem. Edasitung võika toimuda ainult
sündis siiski esimene sündmus, mis pani naga räägitakse? Kes noile Elvas ja. Otepää] kuigi see oli enamlaste soov ja nad selle
vastupanu vaenlaste poolt ei osutatudki
siis, kui ei hoolitaks kaotustest.
jahmatama ja mõtlema, tohutu mürina ja Teadagi,
eest
sidusid
oma
sõdurid
okastraadiga
lasvanka lidus, nii et.. .* Need on
kolinaga lendas Kivisild taeva alla pihuks
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JÄRVA TEATAJA
Täidest hoidudes hoidutakse ühtlasi
ka tähnilisest soetõvest
Jutuajamine Järva maa-arsti dr. E. Liblik'uga ähvardava taudi puhul

Viimasel ajal on esinenud Paides, selle puhastatakse. Ühelgi juhul pole tähnilise maspidada järgmist: mitte külastada, korte
soetõve puhul lubatav kodune põetamine. reid, millised tähistatud tähnilise eoetõve
si tähniiisse (plekiline) soetõppe. Kuna tea Korter, millises haige elas, samuti selle tei hoiatussildiga, samuti hoiduda kortereiet,
Järvamaal
tavasti tähniline soetõbi on äge ning raske, sed elanikud, asetatakse kuni neljaks näda kus asub selgitamata palavlkuhaigusega isi
kõrge palavikuga ja väga nakkav nakkus laks karanteeni seisukorda, s.t. korteriuksele kuid; haiguse leviku korral on kardetav kü
haigus,
millesse suremus on üldiselt suur, kinnitatakse vastav hoiatusplakat haiguse lastada kino, teatrit ning üldse viibida koh
Maanoorte inspektoriks Järvamaale määrati agronoom Edg. Kelder
pöördusime Järva maa-arst dr. E. Liblik'u nimetusega ning korteri elanikud on kohus tades, kus toimub suuremaid rahvakoguna
poole, et anda meie lugejaile põgusat üle tatnd karanteeniaja vältel hoiduma igast mis!. Samuti pole soovitav kasutada raud
Neil päevil asus Paidesse agronoom vajadus.
mitte tingimata hädavajalikust liikumisest teeronge, kuna ka rongisõidul võib kergesti
Edgar Kal d e r," et asuda siin Järva maa
Sõjaolukorras eriti on tööpõld, mis maa vaadet tähnilise soetõve tekkimisest, levi väljaspool
korterit. Igasuguste koosviibimiste, omada täisid. Tuleb hoolitseda järjekindla
noorte inspektoriks ja Põllumajandusliidu noori ootab, avar. Tuleb hoolitseda mitte kust, haiguse nähetest, ravist ning hoidumi
assistent sekretäriks määratuna organiseeri üksi selle eest, et maanoorus rakenduks sest. Jutuajamisel meie lene esindajaga kinode ja teatrite külastamine on karantee behapohtuee eest ning võimalikult sage
ma Järva maanoori. Edg. Kalder on pärit põllundus- ja kodukultuuri teenimisele vas märkis maa-arst dr. E. Liblik kokkuvõttes uisviibiväile täiesti keelatud, samuti külas dasti vahetada ihupesu (vähemalt kord nä
käigud teiste kortereisse ning külaliste vas dalas), juuksed võimalikult lühikeseks lõi
Harjumaalt, kas sündis I®l7. a. põllumehe tavalt ajanõudeiie, vaid pidades silmas ka järgmist:
Tähniline (plekiline) soetõbi on, nagu tuvõtt oma korteris. Samuti on keelatud gata, tihti neid harjates ja kammides. Täide
pojana. Hariduse omandas ta Harjumaa güm noorte vaimset kujunemist ja võidelda rea
naasiumis ja Tartu ülikooli põllumajandus ohtlike pahedega, milliseid toonud kaasa juba tähendasin, äge ning raske, kõrge su külastada ja kasutada avalikke heaoluasu hävitamiseks pesust on hääks ja kindlaks
remusega nakkushaigus, kusjuures suremis tiui nagu sauna, juuksuriärisid jne. Ka va vahendiks pesu keetmine, misläbi üksnes
teaduskonnas, millise õpingute kõrval töö sõjaaeg.
tas ühtlasi assistendina. Olles ise pärit
Lisaks maanoorte kujundamisele kutse protsent tõuseb 15—20 ni, vanemate inimea bastatakse arsti korraldusel karanteenisvii mitte ei hävine täid, vaid ka täimunad.
maalt nivg töötanud õpingute vaheajal pike oskuslikust ja vaimse kujunemise seisuko te juures isegi 50 protsenti ületades. Tähni bivad töö- ja teeuistuskohuslased, kellel on Maaoludes on parimaks vahendiks täide hä
maid aegu kodutalus, liitub temas kaks hast seisab tänapäeva noorte kasvatuses lise soetõve edasikandjaiks on täid, kes ime kokkupuuteid inimestega, teatavaks ajaks vitamiseks pealisriietest kuum saun. Tava
Olulist tegurit: ta tunneb niihästi maanoo olulise punktina esirinnas maa ja linna lä des haigestunute verd, nakatuvad haiguspi nende töökohustusist. Karanteenimääraste liselt on maasaunas võimalik lae all saavu
sikutega ja sattununa tervele inimesele, täpset täitmist kontrollivad pidevalt vasta tada kuni 80 kraadilist kuumust, kuhu siis
re hingeelu kui ka neid ülesandeid ja ko hendamine, milline aitab igas olukorras hammustamise
teel selle edasi annavad. Sa vad tervishoiu- ja poiitseiametisikud, kus kuni kolmeks tunniks saletud aste juures
hustusi, mida seab arenevale noorele maa luua ja kujundada tugevat rahvuslikku ter
muti võib nakatumine toimuda ka inimese juures olgu märgitud, et määruste rikkumi riputatakse rõivad. Linnaoludes on võrdle
ning maatöö.
vikat.
Naga jutuajamisel uue maanoorte ins
Uut maanoorte inspektorit aitavad ta nabale sattunud täide väljaheites leiduvate ne on karistatav. Tähtsaimaks eelduseks misi mõjuvaks hädavahendiks riiete põhja
pektoriga selgub, on ta sooviks selgitada töös jõudumööda kaasa kõik endised maa pisikute kaudu, kes nahamõrastuse või sü karanteeni heaks kordaminekuks ning õnnes lik triikimine kuuma triikrauaga, kusjuures
tumiseks on ja jääb siiski eeskätt karantee tuleb eriti silmaspidada seesmisi õmblus!,
kõige pealt küsimõ-t, millises ulatuses on noorte juhid kohtadel. Samuti loodab ta gamise kaudu verre satuvad.
Haigusnähud ilmuvad tavaliselt 9—14 nisviibivate isikute kohta maksmapandud kus tavaliselt asnvad täimunad.
võimalik restaureerida endist maanoorte leida väärtuslikku kaasabi ja koostööd en
Lõpuks olgu märgitud, et igasuguste
organisatsiooni Järvamaal, et siis olemas distelt maanoortelt, kellest paljud sirgunud päeva peale täihammustust, mõningail juh korralduste täpne täitmine ja arusaamine
olevast materjalist lähtudes hakata rajama perenaisteks-peremeesteks oma kodutaludes. tumitel ka hiljem. Peale mõnepäevalist ker hädaohust, millega nad ohustavad kaaskoda kahtlaste palavikuhaigestumiste puhul pöör
nnt tugevat organisatsiooni ja rakendada
Maanoorte inspektori tööruumid asuvad get peavalu ja üldist halba enesetunnet tõu nike elusid karanteenimääruste mittetäit dutagu viibimata kohapealsete jaoskonna
arstide poole, kes annavad igasugust selgi
seda tublide juhtide vahendusel neiks üles põllumajandusameti juures Paides, Posti seb palavik kiiresti kõrgele, millele seltsi misega.
Mis puutub isiklikesse abinõudesse täh tavat nõuannet tähnilise soetöve kohta.
vad külmavärinad, pea- ja kondivalud ning
anneteks, milliseid asetab tänapäeva maa tänaval.
raske roidumus. 3.—5. haiguspäeval ilmuvad nilisest soetõvest hoidumisel, siis tuleb silnoorusele silmapilk ja noorte kujundamise
nahale roosakad täpid, kattes enne keha,
siis käsi-jalgo, kuna pea tavaliselt vabaks
jääb. Hiljem muutuvad täpid kas sinakateks
Läbisõidul Lõuna-Järvas
Järvamaalased täidavad norme
või pruunikateks, püsides kuni palaviku
langemiseni. Haige nägu on harilikult ker
Türi ümbruse põllud ja heinamaad tõotavad rahuldavat saaki
Tekstiilpunktid mõjustavad normikohustuste täitmist
gelt tursunud, silmad punetavad, kõnelemi
ne aeglane ja raskendatud. Haiged on uima
Lõuna-Järvamaa, peamiselt Türi ümbrus, maal, siis veel Lell» ümbruses ja mujalgi.
Praega teostub kokkuostupunkti kaudu ka
Hiljuti lõppes 1943/44 majandusaasta
raskemail juhtudel mõistuseta olekus tõotab
toidu- ja söödateravilja alal rahulda Ja meile selgub, kui palju töövaeva ning
sügispöe normiviUa kokkuost. Külastasime villaste kaltsude kokkuost, mida seni on sed,
ja sonides. Tervenemisega lõppevatel haigus
vat lõikust. Talv- ja suviviljad on üldises rahakulu on siinne põllumees kuitucrheina
seJpuhui Paide kokkuostupunkti juhatajat toodud ligikaudu 7000 kg, umbes 1800 Ini juhtudel laogeb palavik 12—15 päeva möö kokkuvõttes
võrdsed. Rukkisaaki arvatavasti maile. ohverdanud.
hr. Rud. Viidebauut'i, kelle lahkeist seletu mese poolt. Kuna villaste kaltsude kogumise dumisel ning algab aeglane tervenemine.
mõjutas
õitseaja
ebasoodus ilmastik.
Eriti peab arvesse võtma, et heinamaa
sist selgub, et talupidajail on sügispöa villa aktsioon lõpeb käesoleva kuuga, peaks ruta
Tähtsaimaks abinõuks tähnilise soetõve
Põliuhein osutub head saaki, kuid kah lad on siin põllumaast ülekaalus. E t
norm täidetud üidiceit eajaprot endiiiselt. tama nende äraandmisega. Vastavate mää vastu võitlemisel on eeskätt täide hävitami
on ristikheina pindala seemne puuduse
kunstväetise puudumisel lai
Kuna praegu cn algamas ka kevadpöe ruste järgi antakse iga 1 kg. silmkoekaltsu
ja neist hoidumine. Selleks paigutatakse juks
tõttu väiksem kui varemail aastail. Eriti
aldased kultuurheinamaad
normiviila kokkuost, palub hr. Viidebaum de eest 6 ja iga 1 kg villaste riidekaltsude ne
haiged
vastavasse
haiglasse,
kus
nende
ke
esineb ristikheina Kirna ja Väätsa tuluta sammalduvad, on põllu
vlJiatoojate tähelepanu juhtida maksvatele eest 3 tekstiiipunkti.
ha ja riided põhjalikult täidest ja tingudest vähe
pool. Timutheina on märksa rohkem ja meestele seda valusam.
premeerimiskorraldustele, mille järgi iga
saagiga võib vägagi rahul olla. Kahjuks
Tavaliste heinamaade suhtes põhjustas
filenormi villa eest saadud 1 mk kohta
liguneeid hiljutised mitte küllaldaselt kinni muret suurvesi, kuid liigvesi on alanenud
antakse 8 tekstiiipunkti. Villa hind on Rm.
Aedvilja loota rohkesti
vajunud heinasarad läbimärjaks. Sarad on ja soodsa ilmastiku kujunemisel arenes hei
3,50 0,25, vastavalt villa headusele. Ühe
kuivamiseks laiali puistatud, mis niigi rohke natöö üsna hoogsasti, kuni hiljutine sadu
kilogrammi hea villa filenormi müümisel
töö ja napi tööjõu tõttu on lausa nuhtluseks. jällegi raskusi valmistas.
Marja tuuakse tänavu kokku mullusest vähem
võib seega saada kuni 28 tekstiiipunkti.
Väga õnnetu lugu on kultuurheinamaadega.
Lõpuks huvitab siinse ümbruskonna suh
Kokkuostupunkt teostab villa, lina jne. kok
Vastase saamiseks küsimusele, kuidasi te ta va koguse vähenemist. Meie rahva tervi Nende poolest on ju Türi ümbrus kuulus. tes küsimus: kas põllud on suudetud üles
kuostu Paide, Väätsa ja Koigi valdades. Hoo
ajal kokkuostetud villa hulk on kangelt üle areneb tänavu marjade kokkuost ja milli se seisukohalt on aga tähtis, et oleks võima Sellest on aastakümneid tagasi, kui kadunud harida ja seemendada ? Sellele võib anda
Ants Esten Alliku Retla
3000 kg.
rahuldava vastuse : põlled on haritud, sööti
seid kavatsusi on aedviljade kokkuostu alal, lik kasutada marju ära võimalikult maksi
külas kultuurheinamaa rajamisega esimesi on jäänud mõni üksik madalam lapike, kus
Liuanorm on Paide ümbruse talupidajail külastame Paides asuvat aedviljade ja mar maalses koguses.
katseid tegi. Teine agaramaid kultuurhei vesi liiga kaua peal püsis.
täidetud 80 %• Ilselt, kusjuures linade eest jade kokkuostupunkti, mille juhataja hr. V.
Rahurikkumise eest 50 rm.
namaa harrastajaid on Lokuta asunik Salu,
Siinne põllumees on oma ülesande täit
aetakse iga 1 mk väärtuses äraantud linade Küb 1 e r nõustub lahkelt meile andma se
Järva prefekti otsusega karistati neil kes kõik kasutamata maa kultuurheinamaaks nud olude ja võimalustega arvestades
eest 2 tekstiiipunkti, normile või ülenormile letusi ülaltähendatud küsimuste kohta.
kiiduväärslte. ™ JJ.
Nagu jutuajamisest selgub, oleks igasu päevil Tallinnas, Januseni t. 4—l elutsevat muutis.
vaatamata. Liun on kokkuostupunkti too
Endastmõistetavalt leidub siin ümbrus
dad umbes 7000 kg.
guseid marju tänavu võimalik saada umbes Hans J ü r j e n'it 50 rmk rahatrahviga, selle
Erilist elevust on märgata olnud lina samapalju kui möödunud aastalgi. Põhjuseks, mittesissenõutavusel 7-päevase arestiga konnas palja teisigi kultuurheinamaa raja
Hukati hädaohtlikud kurja
seemne kokkulöömisel, kuna nende eest miks neid aga siiski vähem kokkuostupunk joobnud olekus Tapa!, Pikk t. 50 asuvas jaib; tõhusama ülevaate saamiseks tarvit
sed
vaadelda
heinamaid
Türi
ja
Käru
vahe
majas
avaliku
korra
ja
rahurikkumise
pärast.
antakse preemijaid eriti rohkesti. Nii saab ti tuuakse kui mullu, on, et silmapilgul po
tegijad
põllupidaja iga 100 kg äraantud linaseemne te nende eest antavate preemiapunktide
guid. Tala hooned olevat tal põlenud 1942. a.
eest 16 preemiapuar;ti. Tänu suurejoonelisele vastu mõningaid kaupu, nagu suhkrut ja
Korraldusi tuleb täita
millede ülesehitamiseks vajalikke palke taht
Julgeoleku politsei ja SD komandör
premeerimiskorraJdusele on linaseemneld sahhariini kohapeal võimalik saada. Seepä
nud
talgutega
metsast,
välja
vedada.
Naise
teatab:
Paide
jaoskonnakohtus
oli
kesknädalal
käesoleval majandusaastal toodud kokku rast tunnevad inimesed praegu ka vähem
järgi läinud ta metsa meest otsima,
ostupnnkti umbes 10 000 kg, milline hulk on huvi preemiatähtede omamise vastu. Nagu arutusel Särevere vallavanem A. VilipõldM seletuse
Tallinna töö- ja kasvatuslaagris hu
kuna see lubanud end ainult pesema minna,
tõesti rrtärkirmsväärne.
nüüd aga vastavalt poolt on teatatud, kao ja sama valla kohaliku põllnmajandusjubi seejuures
kati
17. juulil poomise läbi neli karis
aga
kauaks
ära
jäänud.
Otsides
Ka tooroahkade ja larabanahkade kokku tatakse piiramised suhkru ja sahhariini F. Rammo süüdistusasi Aleksander ja Val
ta mehe viinaajamise juures ning tusalust: Johannes All ess a r, sünd.
toomisel on märgata teatud elavust. Praegu müügil. Sellest võib oletada, et elanike hu ve Umbsaarte vastu nende auhaavamises leidnud
jäänud hetkeks mehe tegevust vaatlema. 27. okt. 1902, Vassili- Lepi j, sünd.
maksvate korralduste kohaselt on lamba vi preemiatähtede omamise vastu jälle kas viimaste poolt ja kütidikohußtuse täitmata Viinaajamisest
osavõtmises ta end süüdi ei 13. juulil 1906, Eduard Meister,
nahkade äraandmisega võimalik taita ka vab. Kui aga mainitud magusaiuete müügi jätmise pärast.
Nagu kohtulikust asjaarutamisest selgus, tunnista ja palub end õigeks mõista.
villanormi, kusjuures villkarva pikkus nahal uuestiaJgBrjaisega siiski veel suuremaid vii
Arvestades seda, et Arnold Muukfelot on sünd. 25. aprillil 1902 ja Arvo Ots
peab olema vähemalt 18 mm. Sellisel juhul vitusi tekib, võib arvata, et tänavune mar on F. Rammo saanud 13. apr. s.a. korraldu juba
varem puskariajamise eest karistatud salu, sünd. 15. juulil 1894, kes kom
arvestatakse naha äraandmisel kaetuks ka jade kokkuostu kava jääb täitmata, Seni on se muretseda 8 küüthobust ühe sõjaväeosa
2-kuise vanglaga, otsustas jaoskonnakobtu munistliku tegevuse pärast olid töölaag
0,5 kg villanormi. Peale rahalise tasu arves marju toodud väga vähe ning kokkuostu varustuse viimiseks Türile. Kni Rammo nik
karistada teda seekord l a. vanglakaris
tatakse iga lamba naha äraandmise eest and punkti personaal, mis koosneb viiest inime läinud Umbsaarte käest hobust saama, po
paigutatud.
tusega ja 500-rmk. rahatrahviga koos viina risse
jale veel 8 tekstii«punkti, juhul, kui talupida sest, on ajarohkuse tõttu neid ise käinud levat need seda annud, põhjendades, et üks ajamisriistade
Need
kommunistid soodustasid roi
ja
2
pudeli
puskari
konfiskeeri
noppimas.
hobune on tiine ning teine üle 20. a. vana. misega.
ja villanorm oo läidetud.
maril
kui
viisil laagris, mis oli tähnilise
Vastavalt uutele korraldustele antakse
Muu aedvilja kokkuostu lootused on aga Aleks. Umbsaar ise on Vabadussõjaaegne
soojatõve tõttu karantiini all, taudi le
nüüd 1 kg toornaha äraandmisel ostuluba tänavu eriti avarad. Nii loodetakse igasugu invaliid ja närvihaige, mistõttu ta keeldus
Äikesetulikahju Paides
150 gr. talla, pastla või raaguaha või 12 dim seid aedvilju kokkuoste kindlasti 100% ka ise küüti minemast. Hobust mittesaades
vimist seega, et nad haigestunud ka
pealsena ha ostmiseks, ostja enda valikule, enam möödunud aasta koguses'. Lepingute Rammo lahkunud, ning tebfoneerinud as
ristusaluseilt korjasid täisid ja neid
20.
skp.
hilisel
ennelõunal
süttis
välgu
Olgu veel märgitud, et toornaha müügil tu alusel kasvatatakse aedvilja tänavu 44 ha jast vallavanemale, kes käskinud Rammot löögi tagajärjel Paides, Pärnu tn. 105 asuv teistele karistusalustele ja valvemeeskon
leb alati esitada vastav ta pai uha, millele mulluse 19,5 ha vastu. Tuleb arvestada ka tagasi minna Umbsaare juurde hobuse saa A. Räppiie kuuluv maja. Tuld märkasid lä
naha vastuvõtja teeb vastava märkuse naha seda, et vähemal hulgal toovad aedvilja ka miseks, võttes kaasa ühe sõjaväelase. Ram heduses elavad inimesed, kes tõid teate nale heitsid või paberitorukeste abil
vastuvõtmise kohta.
need kasutajad, kel kokkuostupunktiga vas mo teinudki seda ning esitanud nõudmisel
kuna ka telefoniliin oli äikesest teistesse kambritesse puhusid. See ta
Kartulinorm on täidetud Paide ümbruses tavat lepingut sõlmitud ei ole. Kindlasti kirjaliku küüdikäsu, mispääle Valve Umb õnnetusest,
vigastatud. Paide v. t. tuletõrje poot suudeti kistas võimude poolt taudi vastu tar
90 %-liseit. Üsna rohkesti tõi kartuleid kokku mõjub tunduvalt kaasa ka see, et aedviljaga saar nimetanud Rammo seletuste järgi vii
kustutada enne, kui see oleks võt vitusele võetud abinõude mõju ja soo
mast koos vallavanemaga „võltsiks", mida kahjutuli
äsja toimunud vastav aktsioon. Aktsiooni on võimalik täita kartulinormi.
nud laiema ulatuse. Tules said kannatada dustas haigusjuhtumite arvu suurene
kaebealune
aga
eitab.
Edasi
olevat
Aleks.
korras äraantavad Jtogused olid üksikute
Arvestades igasuguste aedviljade väga
maja toasisseseaded. Et õnnetuse hetkel ei
talude kohta küll õlge väikesed, alates 10-st suurt toiteväärtust, on vajalik, et ka kõige Umbsaar nimetanud Rammot veel kommu viibinud majas ühtki inimest, siis inimeste mist.
nistiks."
kilost, kuid neist väikesist koguaist saadi väiksemad omatarvidusest ülejäävad kogu
Hukkamine toimus karistusaluste
ga välgulöögi tagajärjel õnnetusi ei juhtu
kokkuliidetult ü»na suur kartulihulk.
Ärakuulanud nii poolte kui ka tunnista nud.
sed antaks ära lähemasse kokkuostupunkti,
poolt,
kes laagris tekkinud pahameele
Üsna rohkesti, enam kui 700 kg, ou kokku milliseid Järvamaal on 9. Seega on võimalik ja ja asjatundja seletused otsustas jaoskon
tõttu
vabatahtlikult
selleks soovi avalna
kohtunik
karistada
Aleks.
Umbsaart
jLeiud ootavad omanikke
toodud ka tubakat, uii lepingu aluseil kasva rikastada ja mitmekesistada ka linlase toi
dasid.
tajate kui ka teiste poolt, viimaste poolt dusedelit. Ei tohi ka unustada, et sõduri tegi 2-kuulise vanglaga tingimisi 3-aastase katse
Paide
leiubüroosse
on
toodud
järgmised
muidugi vähem. Hüvitusi on tubakakasvata toitlustamisel omab aedvili oma vitamiui aja juures ja Valve Umbsaart 50*rm raha leitud esemed: kolm naisterahva pearätt!
trahviga ehk selle mittetasumisel 2-näd. (salli) leitud Paidest, vihmavari, tulema
jad saanud preemiapunktide näo). Suuremal rikkusega üsna suure tähtsuse.
Muusikat ja tantsu Järva
Umbes samasugune on lugu ka igasugus arestikaristusega.
hulgal kasvatajad on saanud peale muu ka
sin ja peenrahakott ühes rahaga leitud
maale
te marjadega, mis moodustavad meile tõeli
lavaklaasi, naelu ja suitsu.
Paidest, naisterahva käekott raha ja doku
Karistusi prefektilt
Korasöödanorm, mille kokkuvõttu ümb si vitaminiahikaid. Nende kokkuostu taase
mentidega leitud Ta msalust ning raadio
Gi järvamaalasile pakkuda kunstipärast
ruskonnas korraldab samuti hr. Viidebaum, lustamiseks on tingimata vajalik, eb> alusta
Järva prefekti otsusega karistati neil päe akumulaator leitud Võhmuta vallast. Lei meelelahutust, külastab Tartus asuv Eesti
on talupidajal! täidatud 90 %-liselt. Heinad taks võimalikult kiiresti jälle suhkru ja vil alljärgnevaid kodanikke marutõve vastu tud esemeid võib kätte saada Paide leiubü Politseipataljoni orkester nädala lõpul Jär
ka põhk on kohapeal pressitud ja saadetud sahhariinimüügiga preemiaiähtede vastu, võitlemise määruse rikkumise pärast:
roost, Tallinna t. 12 peale omandiõiguse vamaad, esitades kireva kava laupäeval
edasi.
sest iga päev viivitust põhjustab kokkuosLehtse vallas, Pillapalu asunduses elut kindlakstegemist igal tööpäeval kella B—l 7.8—17. 22. 07. 1944, kell 20. 30 Vajangu Rahvama
sevat Aleksandra Ka 11 as t e't 100-rmk
jas, pühapäeval, 23 07. 1944, kell 16.00 (ai
Hobuserakmed tõid karistuse
rahatrahviga, selle mitiesissenõutavusel 2-nä
nult sõjaväelasile) ja kell 20.00 Järva-Jaani
Möödunud kevadel sai Paide vallas elu Rahvamajas.
dalalise arestiga. Lehtse vallas Aegviidus
Peale orkestri muusikameister Albert
elutsevat Anton Ni i t s'i 50-rmk rahatrah nev talupidaja Vilhelmine Vaigu vallavalit
viga, selle mittesissenõutavusel 1-nädalalise suselt käsu, ära anda ühed korras hobuse Kõh«lik4u juhatuse! esinevad Tartu „Vane
arestiga. Ambla vallas Jäneda-Teoktilas elut rakmed. V. Vaigu peab oma talu koos abi uauise" teatri ooperiprimadonna Maret Pank
sevat Miiii-Magdaleena Jär v'e 50-rmk ra kaasa Otto Vaiguga, kusjuures viimane on ja balletisolistid Erna Pallo ja Udo Välja
hatrahviga, selle mittesissenõutavusel 1-nfi talu tegelikuks juhtijaks. Vaigud olevat jät ots ja orkestri solistid Hugo Kull ja Osvald
dalaiiee arestiga. Lehtse vallas Pillapalu nud tähelepanemata käsu, saatnud vastu Lipp.
asunduses elutsevat Grigori V o r o n k o v'i võtupunkti kõlbmatud rakmed, millised
50-rmk rahatrahviga, selle mittesissenõuta sealt tagasi saadetud.
Tähelepanuks vagunitarvi
Kõiki asjaolusid arvessevõttes ja pääle
vusel 5-püevase arestiga. Kõik eelpoolnime
tatud isikud ei täitnud marutõve vastu võit tunnistajate ülekuulamist otsustas jaos
tajaile
lemise kohta kehtestatud määrust, lastes konnakohtunik Otto Vaigut karistada
neile kuuluvaid koeri roarutõve-ohtlikus 300 rtn rahatrahviga ehk selle mittetasumisel
Vaatamata olemasolevaile mäfiruaile sa
2-k. arestiga. Vilhelmine Vaigu otsustati
piirkonnas vabalt ümberhulkuda.
genevad juhused, et paljude asutuste ja era
mõista Õigeks.
ettevõtete poolt pühapäeviti ja pühadel
Puskariajamine tõi karistuse
raudteevagoneiu ei tühjendate ega laadita.
Üks preemiapunkt võrdub
Kõrgendatud vagunite ringlus aga nõuab,
Puekaripruulimise pärast andis Paide jaos
et tänapäeval rohkem kui kunagi varem
viiele tekstiiipunktile
konnakohtus kolmapäeval vastust Adele
aset leiaks vagunite laadimine ja
Munkfeldt, kes koos mehega oli tabatud
Nagu meie eelmises lehes on toodud, viibimata
tühjendamine.
keelatud tegevuse juure?. Tema mees, Arnold
lastakse
eelolevast
1.
septembrist
käiku
Munkfeldt, ei olnud kohtusse ilmunud.
Pöördutakae veel kord vaganitarvitajate
seniste preemiliähtede asemel uued.
Möödunud aasta 31. aug. märganud Väin
poole tungiva palvega vagunite laadi
Alates
16.
septembrist
antakse
tekstiil
järve II raj. ülem metsast tõusvat suitsu. kaupu välja otseselt preemiatähiede vastu, mist kiiremini läbi viia. Selle määruse mit
karistatakse tulevisus kõrgenda
Tema juurdeminnes püüdnud Arnold Munk
üks preemiapunkt võrdub viiele tetäitjaid
tud
seieurahatrahviga
või jäetakse nende
feldt üraberlükata tünni umbes 30 —4O ). kusjuures
(mitte ühele tekstiiipunktile, vaguninõudmised rahuldamata.
meskiga, kuna naine püüdnud mahaballata tekstiiipunktile
nagu sellest nii võib aru saada meie eelmis
valmistehtud puskarit, milles aga mõlemaid se numbrisse trükivea tõttu sattunud
Juhitakse tähelepanu veel sellele, et
takistatud.
kõik vagunilaadijad ja tühjendajad peavad
redaktsioonist.)
Uus .Panter"-tüüpi tank teel invasioonirindele. Et mitte pakkuda vaenlase lennukitele
olema Kättesaadavad ka pühadel ja pü
Arnold Munkfeldt seletas hiljem et ajas
head tulistamisobjekti, liiguvad tankid Normandias suurte vahemaadega.
hapäeviti telefoni teel.
puskarit selleks, et korraldada palgiveotal(Pk.-sõjakirjas. Müller Wb.)
Algab maanoorte organiseerimine
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Lhk. 4.
Tänavu rajati 860
ha uut metsa
Metsade Keskvalitsuse poolt rajati
tänavu kevadel kogu maal asetsevas
riigimetsades kokku 860 ha uut metsa.
Samaaegselt jätkus ka eelmisel aas
tail rajatud metsakultuuride täiendami
ne. Metsa rajamistöid saadi tänavu
teostada üldiselt vähemas ulatuses kui
möödunud aastal, mille põhjuseks oli
tööjõu puudus ja männiseemne vähe
sus.

Mitme kevadkuu vältel riigimetsa
des teostatud metsakultuuritöid organi
seerisid kohtadel metsaülemad, kuna
tööde teostajaks olid metsnikud ja
metsavahid. Suurt abi pakkusid noored,
keda Haridusdirektooriumi sellekoha
sel nõusolekul rakendati metsaistuta
mis- ja -külvitöödele. Peamiselt tööta
sid metsades maatüübiliste põllumajan
duskoolide ja ka aianduskoolide õpi
lased. Kuna tänavu mõjus metsakul
tuuride rajamiseks pidurdava tegurina
tööjõupuudus, langeb õpilaste töösaavu
tusele tähtsaim osa sooritatud metsa
kultuurtööst.
Tänavu rajatud 860 ha. uuest met
sakultuurist langeb 560 ha kuusekut
tuurile ja 300 ha männikultuurile. Et
meil mitmed aastad on olnud halb
männiseemneaasta, jäi tänavu osa
kavatsetud männikultuurist seemne vähe
suse tõttu rajamata.
Varem istutatud metsakultuuris
täiendati tänavu 750 ha, sellest külvi
teel 200 ja istutamise teel 550 ha.
Männikultuuride täiendusi tehti 350,
kuusekultuuride täiendusi 400 ha.
Lisaks külvi- ja istutamistöödele soori
tati teisigi metsa hooldustöid 35-ha
pindalal. Pajuistanduse korrashoiutöid
3,5 ha pindalal. Kultuure puhastati ro
hust ja võsast 650-ha pindalal.
Kõige rohkem rajati tänavu uut
metsa Lõuna-Eestis, peamiselt Võrumaal,
kus möödunudki aastal samal alal saa
vutati häid töötulemusi.
Metsakultuuride rajamiseks vajalikke
seemneid saadi Metsade Keskvalitsu
selt. Kahjuks ei saadud möödunud sü
gisel korjata kavatsetud hulka okas
puuseemneid, eriti männiseemneid,
kuna kuuseseemne saak oli parem.
Seemnete saamiseks korraldati käbiko
gumise võistlus, milleks olid organi
seeritud kõik metsavahid üle maa, kes
ka võistlustest osa võtsid ja kogusid
käbisid olemasolevate võimaluste pii
res. Korjamisaktsioönist osavõtnuile ja
gati preemiaid.
Eeloleval sügisel ja talvel organisee
ritakse metsavahtide-vahelisi käbikogu
mise võistlusi, et seemnete tagavara
täiendada.
Uusi korraldusi tflkitöõtasu
arvutamises

Saksa kriitik „Tõest ja õigusest"
A. H, Tammsaare romaanisari kuulub põhjamaade parima talupojaeepika hulka
Kui a. IS3B Berliini kirjastus Holle ja aastate lõpul saksa keelde rida eesti romaa rahvusliku arengu otsustavaid järke. See
Ko tegi «Tõe ja õiguse" esimese köite kät ne, millistest sügavaima mulje jätsid Tamm areug, mille taustaks on talulapse Indreku
tesaadavaks ka saksa lugejaskonnale, kirju saare omad. Siin seisab kujutuse keskpunk kooli- ja linnas elamise aastad, veereb
tas sel puhul meie akadeemik ja kirjandus- tis igapäevane heitlus kodupinnaga. Eriti meist mööda kunstiliselt täiuslikus, realist
100 professor Gustav Suits: «Färaat
„Tõe ja õiguse* esimeses osas peitub talupo Itkus jutustamisviisis. Põnevale ja linnaellu
poja" saksakeelse tõlke ilmumist pole vist ja löö võimsa teemana maaelu kirjelduse puutuvate ning sotsiaalsete probleemidega
ja kindlasti olnud mingi tüsedama taga, mis kulgeb sünni, kasvuea, vananemi laetud sisule vaatamata jääb teos ka siin
eesti teose ülekannet saksa keelde, maailma se ja siirma pika reana. Tammsaare vaatab elulähedaseks ja maaga seotuks.
keelde." Sellele pöörettekitavale tõlkesünd töö e Kui võitlusele, ja võitluse motiiv läbib
Saksamaal nähti 1940. a. surnud Tamm
musele järgnes tõlkeid teisteltki autoritelt, erinevates vormides kõiki ta teoseid. Harva saares eesti kirjanikkonna tähtsaimat esin
nagu A. Gailiti «Isade maa" («Das Lied der ongi ilmnenud nii selgelt, kni kaduv on ük dajat. Tema asend eesti kirjanduses oli nii
Freiheit") ja «Karge meri" («Die Insel der sik inimsaatas suve ja talve, külvi ning lõi kõigutamatu, et isegi bolshevistlikud või
Seehnndsjiger"), A. Mälgn «Taeva palge all" kuse igaveses vahelduses rangelt neile loo mukandjad ei julgenud 1940/41. a. tema
(«Im Angesicht des Himmeis") jt., mis leid duseseadustele alistatud põllupinna kõrval. teoseid raa matukogudeat radikaalselt kõr
sid sooja vastuvõttu. Kaigi sei alal on küp Üha jälle tunnetad sugulast maailmakirjan valdada. Nad aitasid end sellega, et püüd
senud uusigi kavatsusi, takistavad rasked duse Bnurte põhjamaiste romaanidega, ja sid Tammsaarel kujutada oma mehena ja
sõjaolud teadagi ka mõlema rahva vahelist Tammsaare juures tõuseb eriti tugeval mää bolshevismi eestvõitlejana. Vastuolus sel
vaimset «vahetuskaubandust."
ral esile visaduse ja püsivuse element põh lega, mis moodustas ta loomingu tõelise
Huvist aga, mis valitseb eesti kirjandus ja taluelu iseloomus. Küll näeme ka siin tuuma ja mida ta ise oli oma teostes kaits
toodete vastu, annab hea tunnistuse hiljuti kirglikke väljapurskeid, elu pidulikke või nud, tõlgitseti nüüd mitmes kirjutises ja
Idaala riigi komissari kuukirjas «Ostlaud" traagilisi kõrgpunkte, kuid, nagu lühikese käsitluses tema looming täielikult ümber,
ilmunud dr. W- Maurachi kirjutis, mis kä rajuhoo järele, nii püsib siingi alati ühetao püüdes meelevaldselt kokkuotsitud tsitaatide
sitleb kolme ülalmainitud eesti prosaisti liseks jääva talupojaelu lõpmatu veepind varal tõendada tema kommunismi, ateismi
loomingulist omapära. Erilise tunnustusega muutmatuna. Kirjanik on kasutanud oma jne. Nii taheti kirjanikku, kes eesti oma
peatub saksa kriitik seejuures «Vargamäe" romaanitegelaste eeskujudena paljusid ela riikluse viimastel aastatel oli tõstnud rahva
-sarjal, leides selles Järvamaa soisest ja vaid tüüpe, kuna ta enda põlvenemisega ta iseteadvust ja juhtinud teda tagasi oma
metsasest miljööst võrsunud põlduri eeposes lnpoeglusest elas tihedas kontaktis rahvaga. suguseltsi ja kodupinna, enda omapärase
mitmeti ühiseid jooni teiste põhjamaade Seejuures aga oskab ta neis inimeseloomu iselooma juurde, teha jaudi-bolshevistliku
talupojakultuuriga. Kuna iga rahvas suhtub des joonistada paljusid eesti rahva suhtes diktatuuri laostavaks eelkäijaks. Selliselt
ühte ja samasse teosessegi eri seisukohalt, üldiselt kehtivaid omadusi. Need otid ta en taheti võltsida just Tammsaarel, kes oma
nähtuna läbi tõupärase hingeelu prisma, da vanemad, kes 1872. a. verivärske abielu loominguga oli astunud maailmakirjanduse
siis avaldame artiklist võrdluseks huvitava paarina rändasid välja viljakast Lõuna-Ees suurte põhjamaiste autorite ritta.*
maid väljavõtteid.
Omal ajal kirjutas selle isiklikus elus
tist, et luua endale Põhja-Eestis Vargamäe
Dr. Maurach kirjutab muu aeas: «Koot mõlvaknl uut kodu. Uue pinnasse asnndami nii tagasihoidliku Järvamaa poja teoste tõl
otsingutega kindla aluse järele kogu elu ine ja harimine kirjeldamatult karmi töö lä gete epohhiloovat tähtsust rõhutades Bern
uuesti rajamiseks tunnetas ka eesti rahvas, bi manab Tammsaare kujutatuna paiguti hard Linde: „A- H. Tammsaare kodumaine
kelle haritud kihid olid osaliselt kaotanud esile pilte, mis oma eepikas võrduvad Põh tunnustamise tee on olnud siiruviiruline ja
ühtekuuluvuse kodukohaga, pikkamisi jälle jala saagadele.
selle tõus pole olnud kuigi kiiretempoline.
talupoegluses terve rahvaelu põhialust. Kül
Romaani keskpunktis seisavad mõlemad Nüüd aga olgu Tammsaarele osaks antud,
lap A. H. Tammsaare auured eepilised eesti Vargamäe talu elanikud, kes elavad ükstei et ta teekond Lääne- ja Kesk- Euroopasse
taluelu kujutusedki on võrsunud otsingutest sega alalises riius ja aastakümnetepikkuses ja sealt juba kogu maailma on teed rajav
omapärase eluvormi järele. Toimunud üm vaenus. Peremees Andres Paas, kes paljude mitte üksnes tema oma loomingu paremiku
berhinnangu tõendiks sobib tõsiasi, et eesti tegelaste hulgas on õieti esimese osa pea le, vaid temale järgnevatelegi meie kirjani
rahvas näeb neis kirjeldustes tõepoolest kangelaseks (selle kitsendusega, et kõikjal kest on sissemurtnd ja rajatud rada mööda
enda iseloomu peeglit. Tammsaare suur ro on ainumäärav töö kodumulla kallal), osutab liikumine märksa kergemaks muudetud, kui
maanisari (saksa keeles ilmunud pealkirjade mõjuva ühtlusega iseloomu. Tema visadus, mõne teisegi meie kirjaniku loomingu väär
all «Wargatnäe", «Indrek", «Karina Liebe" mis ei säästa kedagi, kui on tarvis saavuta tused osutuv? d küllaldaseks väliskeeltesse
ja «Rückkehr nach Wargamäe"), mida pee da seatud sihti, ei sulaseid ega teenijaid, ei siirdumiseks. Tammsaare tähe all" võivad
takse ehtsaimaks eestluse kujutuseks, mõ oma peret, ei ka oma perekonda, kõige vä nüüd teisedki meie kirjanikud võita, kui
jub sümbolina rahva enda saatusest: romaa hem veel ennast, annab ühtlasi pildi eesti neil aga leidub vajalisi kunsti väärtusi,
ni kangelane lähtub talast, mis ka teises ja visadusest, naga ka üldse põhja talupoja vi mis võivad olla hinnatavad ka väljaspool
kolmandas oaas jääb tema koduks, kuigi te sadusest. Seejuures on iseloomustav, et tal mei kodumaad." Dr. Manrachi järjekordne
gevus kandub linna. Lõpu aga moodustab lähevad kaduma õrnemad tunded, et ta kao sõnavõtt tõendab veel kord, kui ootamatult
kojupöõrdumine sellesse tallu, tagasitulek tab võime väljendada seda, mis ta hinges kiiresti ja rõõmustavalt on täitunud see
kodumulla juurde linnaelu pettumuste ja põleb, kuigi selle läbi võiks vältida valu ja ennustus.
eksimuste järele.
O. K
kurbust. Igavene võitlus riiakate naabritega,
Seejärel kui eesti kirjanduse areng oli kes ei anna talle iial rahu, lakkamatu heit Kunstnikud maalivad Saaremaa
jõudnud selle punktini, oli selle tähtteoste lus kehva, üha jälle üleujutatud maapinna
loodust ja inimesi
levimine väljaspool äestit veel ainult aja ga, mille põu näib seejuures olevat ammen
.Joba mõnda aega viibib Saaremaal meie
küsimas. Ka selles kirjanduses kerkisid esile damata järjest uute kivide poolest, süvenda
kujutused, mis näitasid meile inimesi, kelle vad selles mehes lausa erakordset karmust. nooremapõlve tuntumaid kunstnikke Erik
eln möödus looduslähedases seotuses kodu Ka mõte, mis on õieti kogu talupoegliku Haamer, kellele hiljuti seltsis noor maalija
mnllaga. See ei olnud enam proletaarlaste töö mõtteks, loomisest tulevikule, pärijatele Voldemar Väli.
rusuv ja meeleheitlik võitlus olemasolu pä kuulab tema eluhoiaku juurde.
Kunstnik E. Haamer töötab juulikuust
rast, vaid tõö ja heitlus, mis lõi terastuge
Kõik Tammsaare kujutused tunnistavad Rahnu saarel, maalides maastikka ja ruhnu
vaid iseloome. Siit viisid sidemed ka saarte rõõmust laia maalimisviisi üle. Korduvalt lasi nende töö ja tegevuse juures.
saksa talupojaromaanideni H. E. Basse, leiame neist taluelukirjeldustest kohti täis
V. Väli, kes avalikkusele on tuntud se
Waggerli, Billingeri või Griese sulest.
ürgset huumorit. Sageli omandab see huu ni peamiselt portreemaalijana, on end Saa
Nii ei olnud mingi ime, et teosed eesti mor ka sarkastilise tooni, mis, liitudes te remaal maastiku maalimisele pühendanud.
autoritelt, kes oma loomingus lasid kerkida rava vaatlusvõimega, armastab pilgata oma Kunstnikud viibisid ka Vilsandi» ja Vaika
saartel, jäädvustades lõuendile nende saarte
sugulaslikul maailmal, leidsid vastukõla ka kaasinimeste nõrkusi.
teiste rahvaste juures. Seetõttu tõlgiti 30.
Romaani teised osad kujutavad eesti omapärast ja kaunist loodust.

Idaalade riigi-komissari poolt
anti sellekohane määrus
Avaldati määrus varanduste konfiskee
idaalade riiglkomissari poolt on antud
viimases „Amtsblatt des Generalkommisars
rimise kohta
in Reval'ls" mSäros tflkitöõtasu arvutami
seks, mis muudab mitmeti seni kehtinud
korda ja seab tflkitöõtasu maksmise osali Keelustamine ja konfiskeerimine kuuluvad kindralkomissaride pädevusse
selt uutele alustele.
Äsjailmunud „Amtsblatt des Geue kolmandatele isikutele, kuid mis on
Teatavasti tehakse 1942. a antud Tööjõud
ralkommissars
in Reval'isa on avalda antud poliitilise korra vastastelt kasu
luse tõstmise soodustamise määruse alusel
vahet üksiku töölise tükitöö kõrval ast tud idaalade riigikomissari määrus va tamiseks või nende püüdluste soodus
melise ja rühmtükitöö vahel.
randHse konfiskeerimise kohta. Määrus tamiseks.
Astmeline lükitõö peab tulema rakenda jõustus 5. mail 1944.
Konfiskeerimise ettevalmistuseks
misele, kui erine valsse sugupooltesse kuu
Antud
määruse
alusel
võidakse
kon
võidaks
varandus keelustada, millega
lavad töõjõud teostavad sama tükitõöd, ka
na rühm-tükitöö tuleb küsimusse sel juhul,
varanduse omanik kui ka see, kellele
fiskeerida füüsilistelt ja ju
kui tööjõud teostavad ühes tükitöö kolonnis riidilistelt isikutelt, kes on tegutsenud kuulub keelustatud õigus, kaotab käsu
erinevaid tükitöid.
Et kõrvaldada praktilisi ja töö psühholoo Eesti, Läti ja Leedu Kindralkomissari tamisõiguse varanduse suhtes.
Keelustamine ja konfiskeerimine
gilisi raskusi, mida võivad põhjustada seni piirkonnas Saur-Saksa riigi poolt raja
sed astmelise tükitöö eeskirjad, on Ssjaaval tud poliitilise korra vastaselt või kom kuulub kindralkomissaride pädevusse,
datud määrases teostatud mõningaid lihtsus munistlikult, samuti neilt, kes on seda kusjuures küsimuse otsustab see kind
tamisi.
ralkomissar, kelle piirkonnas asetseb
Sellekohaselt tuleb eristamisel sugupool liiki püüdlusi soodustanud.
Edasi võidakse aga ka konfiskeerida konfiskeeritud ese.
te järgi ühise ja sama tükitöö puhul, kui
on tegemist tüüpilise naistetööga, tükitöö asju ja õigusi, mis kuuluvad tegelikult
tasu arvutada kõikide töötajate suhtes nais
Selle määruse alasel loetakse Monopolide
te töö tasu alusel.
Naisseikleja vanglasse
Uute tasumäärade järgi ei tule üle 18 a.
Haapsalu vangimajja paigutati Viljandi Peadirektsiooni poolt ülevõetuks need pii
vanuste töötajate suhtes tükitööde korral maalt päritolev 18-aastane Laine Lükk. rituse kogused, mis äraandmisel piirituse
ette võtta vanuseastmeisse paigutamist ja
L. Lükk varastas oma onult mitmesugu puhastustehastes või mõnes muus monopo
need töötajad saavad 100 prots. tükitööta seid väärtasju ja esemeid uing sõitis varas likäitises on kindlaks tehtud.
sust.
Toodud koguseks loetakse neid piirituse
tatud jalgrattal seiklema. Ta saatis polit
Sellega on vanuseastmestik tükitöö kor seile anonüümkirju, milledes end kardetava koguseid, millede suurus on kindlaks teh
tud kas kontrollaparaadi või ametliku üle
ral auuremalt jaolt ära langenud, kuna ai salakuulajana kujutas.
L. Lükk tabati Risti alevikus. Ülekuula vaatamise järgi.
nult üksikjuhtumeil rakendatakse alla 18-aas
Juhul, kui ilmneb, et toodetud kogus
misel tunnistas ta üles varguse ja sala
tasi tööjõude tükitöödele.
Nende nooremate jõudude jaoks tuleb kuulaja" 100, mille ta oli leiutanud seiklus ei ole täies ulatuses üle antud, langeb
tekkinud vahe puudujäägimaksu alla, mille
siis arvestada ühtlane tükitöötasu 90 prots. romaanide lugemisest.
suurus on 100 rmk. igalt liitrilt alkoholilt.
ulatuses vastavast tükitöö juhtmäärast.
Puudujäägimaks langeb ära, kui ilmneb,
Eristamisel tegevusrühmade järgi on
Puudujäägimaks piirituselt
et puudujääk ei ole tekkinud tehase oma
määruses nüüd antud juhis, mille kohaselt
niku või juhataja süü läbi.
kõikide ühest ja samast tükitööst osavõtva
Kui piiritusetehas ei anna ära
Juhataja või omanik on vastutav aga
te tööjõudude suhtes tükitöö juhtnöör mää kõike piiritust, tuleb tasuda igalt
ratakse vastavalt tegevusrühmale, millesse andmata jäänud liitrilt 100 rmk. puudujääkide eest, mis tekivad seadeldiste
tahtliku rikkumise läbi.
kuulub vastav tükitöö.
puudujäägimaksu
Ei ole lubatud kõrgemate tegevusrühma
Kehtiva piiritusmonopoli määruse alusel
de tööjõude põhimõtteliselt rakendada ma
Praegu on tund, kus iga ees
tuleb teatavasti kõik piiritustehastes toode
dalamat liiki tükitöödele.
ti mees ja naine, kas relva
Juhnl aga, kui säärane rakendamine on tud piiritus ära anda Monopolide Peadirekt
ga või ilma, peab teadma
siiski vältimatu, võib see toimuda ainult sloonile.
Et kindlustada selle määruse eeskirjade
oma kohust.
ajutiselt. Kui viimased ei saavuta sealjuures
senist teenistustasu siis võidakse neile uuest täitmist, on nüüd idaalade riigikomissari
tükitööst saadava normaalse teenistuse kõr poolt avaldatud piirituse töötlemise alal
Bevan kritiseerib Churchilli
val maksa vaheraha, kusjuures tuleb täiendav määrus, miile kohaselt mitte ära
Stokhol mist, 19.7. (DNB). Alamkoja
arvestada keskmise teenistusega viimase antud piirituse koguselt nõutakse sisse nn.
liige Bevan võttis Churchilli poliitika uuesti
4 nädala kestel.
puu dujäägimaks.
Vastav määrus, mis on avaldatud viima terava arvustuse alla. Seejuures iseloomustas
Rühma-tükitöö korral peab tasu arvuta
mine toimuma endiselt tükitööosa suhtes ses „Amtsblatt des Generalkommiasara in ta Churchilli poliitilist hoiakut järgmiselt; üheks
raskeimaks nähteks meie juures, millega pea
Reval", jõustus k.a. 15. mail.
kehtiva ajatöötasu alusel.
Siinjuures tuleb erinevad tegevußrühmad
s. o. mis on eraldatud meeste- ja naiatetööks,
täielt arvestada.

uutele palgakorraldustele, s. t. üle 18 a. va
nused mees- ja naistöölised saavad nende
Vanuseastmed võetakse aga arvesse sa tegevusrühmale vastava täie töö tükitööta
muti kui astmelise tükitöö puhul vastavalt su, nooremad tööjõud aga 90 prots. sellest.

Lõikusaegne (Atlantik Wb)
Goethe Ja Schiller ka tänapäeval
menukad
Ajakirja „Goethe* viimane number aval
dab 1942-43 teatrihooaja Goethe- ja Schille
ri- lavastuste statistika. Mõlemad dramaati
kud ületasid etenduste arvuga sel hooajal
tuhande piiri. Esmakordselt kerkis 1415
etendusega Goethe esikohale. Kõige roh
kem mängiti .Fausti", kokku 310 korda, sel
lele järgneb „Taäso* 196, .Iphigenie" 163,
„Egmont" 161 etendusega. Schilleri juures
küiinib etenduste arv täpselt 1111-le; Tema
juures on esikohal ja armas
tus", järgnevad „Röövlid* ja „Don Carlos"
Siia huika ei ole arvestatud välismaiseid
lavastusi, nagu „Maria Stuarti" suuria vastus
Madridis, või „Don Carlose" oma Istanbulis.
Jaapani kunstinäitus Heidel
bergis
Heidelbergis avati värviliste jaapani
puulõigete näitus. See näitus, mis korraldati
Saksa-Jaapani ühingu poolt, pakub huvitava
ülevaate Jaapani rahvapäraseimast kunstist.
Wilhelm von Scholz Heidelbergi
ülikooli audoktoriks
Heidelbergi ülikooli filosoofiateaduskond
annetas Wilhelm von Scholzile kirjaniku 70.
sünnipäeva puhul filosoofia audoktori tiitli, sil

mas pidades tema teeneid saksa keele ja

vaimse kultuuri viljelemisel.

tulevase hooaja
repertuaar selgumas

.Väiketeatri" 1944/45 hooaja repertuaaris

on esialgu kindlaks määratud järgmised uus
lavastused: Eino Leino .Simo Hurt", Li ŠingTao .Kriidiring", H. Courbier .Aime" ja al

gupäranditest Kr. Rajasaare .Väimehed* ning

Lydia Koidula jututuse .Ojamölder ja tema
minia" dramatiseering.

Trükitehniline näitus Mainzis
Mainzis avati Gutenbergi-muneeumis
näitus raamatutrükk Ja graafika",
mis annab mõjuva ülevaate kaasaegsetest
püüetest trükikirja ja -tehnika, illustrat
sioonide ja raamatu välimuse viimistlemise
alal.

vauudised saksa keeles. 20.15 Saksa sõduri
tund. Tantsuviise (Ringhäälingu tantsuka
pell VI Sapošnini juhatusel), 21,00 Päevauu
dised. 21.15 Igale midagi (ülek.) 2?.00 Päe
vauudised saksa keeles. 22.15 Saatelõpp.

PÜHAPÄEV, 23. JUULI 1944.

Raske haiguse järele surnud

5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.30 Sadama

kontsert (ülek.) 7.00 PSevauadised saksa
keeles. 7.15 Päevauudised. 7.30 Põllumees
tele : Silosööda valmistamisest (Agr. Hend
rik Selja). 7.45 Reichsprogramm. 8.45 Lau
desdienst Ostland. 9.00 Saksa hommiku
saade. 9.40 Orelimuusika. G. F. Händel:
Orelikontsert d-moll (Mgn.) 10.00 Päevauu
dised saksa keeles. 10.10 Jumalateenistus
Kaarli kirikust. Jutlustab õpetaja Friedrich

JOHANNES LEESSAAR
surn. 20. VII 44.
mälestavad leinas abikaasa, poeg ja

omaksed.

Paide Vangla ülem ja kaasteenijad.

Stockholm. 11.30 Sümfooniline muusika (hpl
ja mgn.) 12.15 Päevauudised 12,30 Päevauu

dised saksa keeles. 12.45 Saksa rahvakont
sert (ülek). 14.00 Päevauudised saksa keeles.

14.15 Landesdienet Ostland. 14.30 Lastele:
„Nupn-Juku% Juhan Jäigi raamatust» Hädast
vere poiste ninamees". 14.50 Muusikapä
rastlõunaks (mgn. ja hpl.) 15.40 «Ainuke",
Lydia Koidula jutustus. 16.00 Mida~ sõdurid

soovivad (ülek.) Vaheajal kell 16.45 Päevauu
dised 17.00 Päevauudised saksa keeles. 18.00

Ootamata surma läbi lahkus meile
kõigile armas
ANTS KIVISSAAR
, (KREBSBACH)
sünd. 23. 8. 1870. a.
surn. 19. 7. 1944. a.

„Kui ööbik laulis..." Voldemar Panso kirev
saade. Näitejuht: Raivo Opsola. 19.00 Eesti
sõduritund: Kodu tervitab oma kaitsjaid.
(Pillipoisid). 20.00 Päevauudised saksa kee
les. 20.15 Muusikaline pildiraamat (Ring

mälestavad valusas leinas abikaasa ja

21.00 Päevauudised. 21.15. Tuhat lõbusat,
nooti (Ringhäälingu tantsukapell Leo Tautsj

Matmine laupäeval 22. skp. kell 18.09

häälingu tantsukappell Leo Tautsi juhatusel.)

omaksed.

perekond Birk
majaelanikud
Reopalu kalmistute.

juhatusel).. 22.00 Päevauudised saksa keeles

22.15 Operetimuusika Läbilõige Johann
Straussi operetist «Mustlasparun" (mgn.)
23.10 Reichsprogramm 24.00 jSaatelõppESMASPÄEV, 24. JUULI 1944.
5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.15 Päeva
uudised. 6.30 Hommikubontsert (Ülek) 7.00
Päevauudised saksa keeles. 7.15 Hommiku
muusika (ülek.) Kell 7.30 Heliplaate 8.45
Päevauudised. 9.00 Päeauudised saksa kee
esi. 9.10 Landesdienst Ostland. 9.25 Saate
paus. 11.30 Eesti sõduritund: Kodu tervitab
oma kaitsjaid. 12.15 Päevauudised. 12.30 Päe
vauudised saksa keeles. 12.45 Lõunamuusika

SÜDAMLIK TÄNU kõikidele sugulastele ja
sõpradele, kes meie kalli poja U.-cha EVALD
AIDE langemise puhul meile troosti ja
lohutussõnu ütlesid ning meie leinast osa
võtsid.

Leinajad vanemad ja vend
Käesolevaga teatan, et Paides, Tallinna tän.
nr. 16 asuv E. LEITHAMMEL'I KAUPLUS
on alates 24. juulist kuni 20. augustini igal
kolmapäeval ja neljapäeval metsatööde tõt
tu suletud. E. Leithammel

(Ühe politseipataljoni puhkpilliorkester ja Soovin 2 SELJAKOTTI, vasta annan raama
llukirj., põllumaj., metaand, või tehnika
hpl.) Ülekanne ka Riiast. 14.00 Päevauudi tuid
sed saksa keeles 14.10 Landesdienst Ost alal.
land. 14.15 Reichsprogramm. 16.00 Muusika Pakkum. saata alt. Nr 669 all.
pärastlõunaks (Üiek. Riiast). 16.45 Päevauu 2-kuine friisi-tõugu VASIKAS VAHETADA
dised. 17.00 Päevauudised saksa keeles 17.15
2 lamba vasta. Teatada Kareda pag. Viisu k.
Väikesed rõõmud ((Ringhäälingu tantsuka V. Soomets'ale.
me toime tulema, on erakordne rojaüsm, mida pell VI. Sapošnini juhatusel). Saate kannab
peaminister arendab. Iga kord kui ta näeb üle Riia saatja. 18.00 „Mereohus", A. Mäl KAOTATUD Helene Nikitini nimeline SOT
mõnd kuningat, tahab ta teda troonile tagasi gu romaanist „oitsev meri". 18.15. Vahe SIAALKINDLUSTUSKAART. Ausat leidjat
asetada, ja kui see vangub, tahab Churchill muusika (pl.) 18.30 Aja kaja ja saatekava dalutakse teatada H. Nikitinale Paide, Oti
seda toetada.
ülevaade. 19.15 Reichsprogramm. 20.00 Päe- ku pk. Kõpu talu.

