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Kodumaa
muutugu kindluseks
Stokholmmt neil päevil tulnud teade
jutustab taas nõukogude ajalehtede kir
jutistest 21. juulil, millistes jällegi rää
gitakse „Balti nõukogude vabariikidest"
ja punase Varese kirjutisest „lzvestijas",
kus see lubab peatselt „vabastada"
Lesti ja jutlustab .Nõukogude Eesti va
litsuse kui ainsa seadusliku ja
rahva poolt valitud (I sõ
rend. meie) Eesti valitsuse peatsest
ametisse astumisest."
Meile meenub sellega seoses liigne
kord kahesugune „ vabastamine"
ttks, kui tulid holshevike haisevad jõu
gud, röövisid meie varandused ning
tapsid ja küQditasid meie parimad po
jad, ning teine, kui saabusid saksa ük
sused ja algas uus julge ja vaba üles
«hitustÖÕ. Eestlane võib palju kanna
tada, on aus ja võib olla ka küllalt
pikameelne, ent kui teda kord sügavalt
solvatakse ja kui ta kannatus seeläbi
katkeb, siis ei kustu ta vihkamine en
ne, kui on saavutatud lõplik kätte
maks.
Seesugune piir bolshevike ja nende
eesti rahva reeturite suhtes, kes aita
sid siin oma vendi küüditada ja mõr
vata ning unistavad nüüd piiri taguses
niljapõrgus taas meie õitsvast maast,
on ammugi saabunud. Nad võivad sör
kida holshevismi verekoerte sabas kui
das tahes eesti rahva suhtes ei oie
neil ütelda ainustki sõna. sest eesli
rahva kehast langesid nad välja juba
sellest momendist alates, millal sõbrus
tasid esmakordselt bolshevikega kui
eesti rahva füüsilise ja vaimse olemas
olu suurimate vaenlastega. Neid ei ole
eesti rahvas kunagi valinud ning neil
pole eesti rahva hulgas ka iialgi enam
kohta. Seda teadku nad ise ja seda
teadku kogu maailm.
Meie lehe tänases numbris on aval
datud Eesti-ala kindralkomissari kõne,
millise see pidas teisipäeval ühes Tal
linna käitises, ja samas peetud armee
ülemjuhataja kõne. Need kõned on kin
nituseks, et armee ja saksa rahvas
tahab hinnata eesti rahva abi ja truu
dust ning vastab samasuguse truudu
sega.

„Ma kiunitan teile, töölised ja sellega
ka teile, kogu eesti rahvas, et teie
kodumaad ei loovutata. Saksa sõjavägi,
kelle ridadesse ka teie rügemendid
kuuluvad, paneb ka edaspidi enamlas
tele vastu ning võitlus saab olema edu
kas, kui me ka tagalas kõik, mis või
«valik, .teeme, et rinnet tugevdada.
Ütelge palun, härra kindral, oma
korpustele ja diviisidele, ütelge palun
ka oma eesti üksustele, et nad kanagi
ei tarvitse muret tunda selle üle, kas
nende tagalas on kõik korras. Seal on
kõik korras ja jääb ka alatiselt nii.
Meie tunneme end rindega saatuse
poolt seotud olevat.
Rinne ja kodumaa, kaks sõna, kuid
ometi üks lahutamatu tervik! Rinne
ja kodumaa, neid sõnu tarvitatakse
tihti ja nad tunduvad vahel vaid kõne
käänuna. Siin Restis on need sõnad
aga tõde ja tegelikkus!"
Mida vastas neile kindralkomissari sõ
nadele ühe armee ülemjuha
taja, kellele allub ka siinne rindelõik,
seda leiavad lugejad meie lehest teisalt.
Rinde ja tagala ühistel pingutustel
ja ühises vankumatus truuduses muu
detakse meie kodumaa kindluseks,
mille müüride vastu purunevad nii
punase Varese kui ka bolshevike ham
bad. Et aga kindlus oleks tugev, sel
leks peab olema tugev iga kivike kind
luses iga inimene, kindel ja truu
oma elus, töös ja võitluses. Truudus
tähendab õnne ja elu, ta on suur sõna
igal juhul, ent suurim siis, kui ta
tähendab ühtlasi vankumatuid tegusid.
Ning truudust ja tegusid nõuab sil
mapilk tagalalt mitte vähem kui rin
delt. Rinne võitleb, tagala töötab ja
loob ning rajab seega rindele võitlu
seks eeldusi, olles selleks sideaineks
ja neiks väikesiks kjvikesiks, mis lii
dab suuri.
Et kodumaa muutuks tõeliseks kind
luseks ning eesti rahva elu ja julgeolek
oleks igaveseks tagatud, seisavad taga
lal ees veel suured ülesanded ja pingu
tused. Tänasel päeval olgu igale eestla
sele käsuks EK presidendi R. Karro
sõnad selle kohta:
~Meil kõigil lasub vastutus, et meie
kodumaa püsima jääks ega längeks
bolševike kätte. Meie peame oma ko
hal kahekordse jõuga töötama ja võitle
ma, olles teadlikud, et sellel otsustaval
tunnil me ei või nõuda mingisugust
mugavust ega arvestamist oma isikuga.

tervikJteebJE^^
Adolf Hitier on käskinud Eestit kaitsta ning Saksa armee teeb seda. Eesti rah
vas tõendab oma võitluse ja tõõga vankumatut abi Euroopa ja oma kodumaa
kaitsjaile
Teisipäeval tolmas ühes Tallinna käitises Eesti Kutsekogude korraldusel käitise koos
olek. Avarasse valgesse tööruumi kogunesid koosoleku ajaks käitise töölised, Kutseko
gude tegelased ja kõlalised. Pärast käitise juhataja avasõna astus kõnetooli Eesti Kut
sekogude president R, Karro, kes ütles, et ta tahab kõnelda sellest, mis tal eestlasena
praegusel hetkel on südamel. Kõue oli kantud tugevast rahvuslikust vaimust ja rõhutas
eestlase kindlat tahet relva ja tööga oma kpdu kaitsta. Samuti oli meelestatud kuula
jaskond, kes kiiduavaidustega kinnitas kõneleja sõnu, et ükski ohver ei ole eestlasele
raske, kui tuleb võidelda oma rahvuse edasikestmise eest.
R. Karro kõne iõpui jõudsid kohale kindralkomissar ja armee ülemjuhataja oma
saatjatega. Kindralkomissar pöördus käitise töötajaskonna poole sõnavõtuga, milles rõ
hutas, et Eesti maad kaitstakse igal tingimusel Nõukogude rünnaku vastu, innuka kait
se kindlustajaks on tagala kindel tahe rinnet igati abistada ja .varu dada. Kindralko
missar teeb teatavaks, et Eesti Katsekogade presidendile on tehtud ülesandeks Kutse
kogude kaudu teostada kõike vajalikku maa kindlustamisel. See on suur ja ajaloolise
tähtsusega ülesanne Eesti Kutsekogudele. Lõpul pöördub kindralkomissar armee ülem
juhataja poole ja palnb kõikidele rindel võitlevatele korpustele, diviisidele ja Eesti väe
osadele teatavaks teha tagala kindel tahe moodustada rindega ühine kaitsetervik enam
luse vastu.

Selle järele võttis sõna armee ülemjuhataja. Ta rõhutas, et Führer on annud käsu
siinse aia kaitsmiseks ja see käsk teostatakse. Ülemjuhataja mainis, et ka eile on pee
tud rindel ägedaid võitlusi, milles Eesti väeosad on võidelnud mehiselt ja vahvalt. Ta
võtab rinde nimel suure rahuldusega teatavaks, et rinde ja tagala vahel valitseb ühine
vaim, ühine tahe võidelda ja töötada.
Käitiskoosolek lõppes Eesti ja Saksa hümnidega. Koosolek ise kujunes suureks rah
vusliku vaimu ja Eesti ning Saksa ühise kaitsetahte väljendajaks. Kuulajaskonna ja
kõnelejate vahel oli tihe kontakt ja kõigi kõnelejate sõnavõtte katkestasid sagedased
ja elavad kiiduavaldused.
Kindralkomissari kõne

jandnsliknst küljest. Aga aftjas on see alles
Õieti nõutav selleks, et jõuda suurimate saa

Kui ma juhust kasutan, et sellel relvatöös vutusteni.

tamine. See on põhjuseks, miks Saksamaa
selles sõjas iialgi ei või kokku variseda, ol
gu ohvrid ja pettumused ajutiselt veel nii
suured kui tahes. See on tagatiseks, et meie

viimases lõpus tugevdatud tahtega, kindla

otsustuse ja absoluudse usaldusega oma juht
kounase sõja võidame. Ma kõnelesin tõsiseist

faasidest, mida leidub iga sõja käigus, ja
me kõik teame, et viibime praegu käesoleva

sõja niisuguses järgus, kiude sündmused,
millest me kuuleme sõjateateist, räägivad
selget keelt. Igasugune hädaoht ou siiski
palja oma tähtsusest kaotanud, kui seda
selgelt tuntakse, kui teatakse vahendeid,
millega talle edukalt vastu astuda, ja kui
osutatakse küllalt jõudu ja tahet, et neid
vahendeid õigeaegselt ja igal juhul rakenda
da. Eriti eesti rahvas, kes oa tõendanud
oma sõdurite kaudu iga päev oma vaprust,
kinnitab neid minu sõnu.
Ma kinnitan teile, töölised ja sellega
ka teile, kogu eesti rahvas, et teie ko
dumaad ei loovutata. Saksa sõjavägi
kelle ridadesse ka teie rügemendid kuu"
luvad, paneb ka edaspidi enamlastele
vastu ning võitlus saab olema edukas,
kui meie ka tagalas kõik, mis võimalik
teeme, et rinnet tugevdada.
Millised on siis meie ülesanded :
Vastavalt Eesti Omavalitsuse jahi kor

raldusele on kaitseteenistusse kutsutud kõik

mehed, kes on selleks kohased ja kodns
asendatavad. Kogu maa majandus, mis
töötab eranditult sõja pidamiseks, et muret
seda rindele toitlustust, relvastust ja muud
selletaolist varustust ning loovale tagalale
ei anna meile võimalust tema tahet tõeliselt vajalikke elntarbeaineid, peab kõigis oma
harudes pidevalt püüdma saavutada kõrge
tegudeks muuta.
maid ja paremaid tulemusi. Neile nõudeile,
Mida raskemad on ajad, seda enam pea mis iseendast midagi uat ei oid, lisandab
vad kõik isiklikud soovid taganema ki mõningais paigas veel töö, mis aitab suuren
bedate sõja nõuete ees.
saamist hoolimata sõjaaegseist raskusist.
dada vahetut kaitsejõude. Need lisatööd
Käitise juhtidel on raske ülesanne vasta
Saksa rahval on õnne, kuna ta jaht su teevad Eesti tõusval määral kindluseks,
valt sõja nõuetele käitiste töösaavutusi tõs latas rahva rahvussotsialistliku liikumise mille kallal bolševikud peavad asjatult oma
ta ja parandada ning käitiaevahendajad ai raames kindlaks tervikuks kokka. Selle rah hambaid murdma. Need tööd nõuavad
tavad neid seejuures olulisel määral, kui vusterviku südamik kujfadfeg. kümne aasta organisatsiooni, mis on vaba bürokratismist
nad usalduslikus koostöös kutsekogudega kestel enne võimuhaaramist sisepoilitilistes ja ametiasutuste raskepärasustest, organi
töötajate sotsiaalset rahulolu kindlustavad. tülides, mis nõudsid ühtedelt isiklikke ohv
mis baseerub vastastikusel usal
Nii tekivad kältistervikud, mis rahvustervi reid ja sageli vägagi vaprat panust. Adolf satsiooni,
dusel ja mõistmisel ning rais sisaldab tõelise
ku tähtsate osistena Joovad vajaliku kindlu Hltleri võimu ülevõtmise järele muutusid rakvustervlku vaimu.
se. Selline kindlustustnane ja rahvustervik rahvussotsialistliku partei maailmavaatelised
annan tänasel päeval kntsekogadele
ins on juba rahuajal tähtis rahva õnnelikuks alused ühtlasi riigi seadusiks ja nüüd järg iileMa
esimese sellelaadse ülesande korral
arenguks, niihästi kultuuriliselt kui ka ma- nes laialdasel alasel ka terve rahva kasva- duste
ja tööde sooritamise, mis peab sün
dima eesti rahva ja maa julgeolekuhuvides.
Kutsekognde president saab minult vastavad
Vihased võitlused Normandias
korraldused. Ta ei või endale ühtki õilsa

tuse käitiskoosolekul lühidalt mõni sõna kõ
,nelda, siis tahan ma siin eriti rõhutada,
miilist tähtsust omab tööliskond sõja käigus
ja milline tähtsus on kutsekogude orgauisat
sioonil ja tegevusel. Tagasi vaadates võime
nentida, et kutsekogudel juba ta lühikese
tegevuse kestel on õnnestunud klassi vastu
olusid kaotada ja süvendada kõigi käitises
töötavate naiste ja meeste vastastikust aru

Kni rahvas seisab eriti tõsiste sõjasünd
muste faasis, siis vajab ta absoluutset kind
lust tahteühtsnses, vastasel juhul puudub
tai jõud selliste raskete aegade hingelist
koormatust taluda ja ka parim juhtimine

öhe võitlusgrupi komandör oma sõdurite
juures eesliinil (Pk. Koll-Atl. Wb.)
Totaalne sõjapanus Saksa
maal ja vallutatud piirkon
dades
Fuhrer andis riigimarssal Göringule
volituse suurendatud tööpanuse lä
biviimiseks
Berliinist, 26. (DNB). Fübrer an
dis määruse, mille järele' Snnr-Saksamaal
ja tema poolt vallutatud piirkondades
viiakse läbi kõigi tööjõudude võimalikult
suurim rakendumine sõjaväe ja relvastuse
heaks. Selleks andis Ftthrer riigimarssal
Göringule Volituse, et ta sooritaks vajalikud
eeltööd organisatsiooni lihtsustamise ja töö
ratsionaliseerimise saunas kõigis avaliku
elu asutustes, käitistes ja ettevõtetes, sa
muti ka riigiraudteedel ja postiametkonnas.
Sel teel vabanevad tööjõureservid raken
datakse maksimaalsel määral Suur-Saksa
maa ja tema poolt vallutatud piirkondade
kaitsemiseks nii sõjaväes kui ka sõjatöös
tuses. Antud flldvolituse alusel nimetas
riigimarssal Göring aktsiooni juhiks riigi
minister Goebelsi.
Jaapanlased säilitavad oma
positsioone Põhja-Burmas
Toki o B t, 25. 7. (DNB). Rindeteated

lükkavad ümber Uas-Delhi teadetebüroo poolt

levitatud teate, naga oleks jaapani toetus
panktMyitkyina Põhja-Barmas lanegnud vaen*
Itaalias algas vaenlase uus suurrfinnak. Idarindel oii vaenlasel raskeid saab. Ma ei kahtle selles, et tema poolt laae kätte. Teated rõhutavad, et vaenlane
juhitud
teovõimsal
ja
panusevaimeil
eesti
/ kaotusi
töötajail ei õnnestuks neid ülesandeid la küll püüdis Myitkyna juures linna aiaae
ent need rünnakud varisesid kokka
hendada. Kntsekogud teenivad sellega kõi tungida,
Ftkrerl peakorterist, 26. iuultl. Sõjajõu väed vaenlase vasturünnakuga tagasi.
raskeimate kaotustega vaenlasele.
Ühe armee lõigus hävitati ajavahemikus kideks aegadeks jnhtlvjkohaa Eesti ajaloos.
dude ülemjuhatus teatab:
Lõpp 4. leheküljel.
Raskete võitluste jooksul edela pool 14. 23. juulini 553 vaenlase tanki. See
Caeni õunestus vaenlasel lääne pool Caen- juures paistis eriti välja Hamburgi 20. soo
Faiaise maanteed alase murda meie posit musgrenaderidediviis kindral leitnant Jaueri
Ägedad võitlused Dnestrist kuni
sioonidesse ja järele tuua uusi jalaväe- ja jahtimisel.
soomusttksusi. Meie fanaatiliselt võitlevad
Võitlusruumis Bugi ülemjooksu ja Wisla
väed aga takistasid vaenlase sissemurdude vabel võitis vaenlane Sani suunas ja Lub
Soome laheni
igasugust avardamist ja alustasid peale iini ruumis pinda juurde. Hagu pool Lubli
lõunat vasturünnakut Vihaste võitluste jä ni purustati seevastu kõik vaenlase rün
Invasioonirindel algas Briti-Ameerika suurrünnak
rele olid õhtuks vanad positsioonid taas nakud.
täielikult meie käes. Vaenlase kaotused
Brest-Litovsbi ja Grodno vahel, samuti
Führeri peakorterist, 25. junlil. Sõjajõu Litovskit likvideeriti vasturünnakul mitu
ka ida jajoode pool Kannast nurjusid kõik
on kõrged. 18 tanki hävitati.
NOukogude sillapead. Bugi läänekaldal Bia
Ka loode pool St. Lo-d möllas suurtes vaenlase iäbimurrnbat&ed meie diviiside dude ülem j ohatas teatab:
mõõdetes tõrjeiahing. Seejärel koi esimesed visa vastupanu tõttn.
Normandias alustasid põhja-ameeriklased itstoki ja Grodno vahel ja ka Kaunasest kir
rünnakud, mida teostati tugevaima kahuri
Ka rindel Daugavpilsi ja Soome lahe eile loode poolt St. Lo'd ja edela pool Caren de pool nurjusid kõik enamlaste läbimurru
tule ja õhujõudude toetusel, tagasi tõrjuti, vahel saavutasid meie väed boishevikkude tanl pärast ägedat ettevalmistustöid ja rullu ks tsed raskeis võitlusis.
Daugavpilsi rindest kuni Soome laheni
õunestus vaenlasel mõnes kohas meie rin kõigi iähimurrukatsete vastu täieliku tõrje vaid õhurünnakuid tugevate jõududega rünna
desse sisse murda ja ületada St Lo-Peries tulemuse. Seal hävitati 74 tanki.
kut. Vihases heitluses tõrjuti vaenlane saar varises hulk tankide ja lahinguiennukite
poolt toetatud vaenlase rünnakuid kaotus
maanteed edela suunas. Vasturünnakud on
Hanptmann Weissenberger, ühe jahies te veriste kaotustega tagasi.
käimas.
kaadri rühmakomandõr saavutas idarindel
Täna varahommikul algasid Inglise divii rohkelt kokku. Hävitati 56 vaenlase tanki.
Tänastest hommikutundidest saadik kan oma 200. õhu võidu.
sid Caöni ruumis pärast tugevaimat suurtüki Mõnes sissemurrnkohas on veel võitlused
dusid võitlused suure ägedusega Qle ka
Vaenlase pommitajateflksused pommita väe-ja õhujõudude ettevalmistustöid seal käimas.
Õhujõud teostasid ka ella tugevate lahin
ruumile põhja pool Peries'd.
sid asulaid Lääne- ja Kagu-Saksamaal. oodatud rünuakut. Arenesid rasked võitlused gulennukiteüksustega
pidevalt madal rünna
Lahiogulennuüid ründasid sillapeas hea Eriti Stuttgardis tekkis selle uue terrori millede ägedas pidevalt suureneb.
Öösel ründasid raskevöitluslennnkid vaen kuid naaavägede toetuseks ja hävitasid see
mõjuga vaenlase vägede koondumist ja vi rünnaku puhul kahjustusi ja Inimkaotusi.
gastasid ranniku ees raskesti üht suurt
Mõned vaenlase lennukid heitsid peale lase poolt asustatud asulaid dessandisilla juures veel 59 Nõukogude tanki.
õhu õitlusis ja õhutõrjesunrtükiväe läbi
transportiaeva. Õhuvõitlustes tulistati alla selle pomme rügipealinnaie ja .asulatele peas, vaenlase rünnaknlevalmistnmlsi ja kaotas
vaenlane 54 lennukit.
Ida-Presimaal.
11 vaenlase lennukit.
järeleveollikiost heade tagajärgedega. Mere
Öösel oiid vaenlase vöekoondused ja
Lõuna-Prantsuse ruumis hävitati taas
Õhutõrjejõnd tulistasid alla 51 vaenlase piirkonnas lääne pool Breati vlgastati üht
rünnakulevalmiatamind Dublini ruumis ras
lennukit.
110 terroristi võitluses.
vaenlase hävitajat.
Dessandisiilapea ja okupeeritud lääne kete võitluslenuukite rünnakeesraärgiks.
Raske V. 1 tasumistul! püsib edasi Lon
Pärast vaenlase jahilennukite päevaseid
piirkondade kohal kaotas vaenlane 21 lennu
doni suurruumi kohal.
Tunnustusi vereandjatele
rünnakuid Edela-Saksamaa ruumile teostas
kit.
Itaalia» algas suurrünnak ruumi vastu
Soomes
Prantsuse ruumis hävitati puhaßtusaktsi üks Briti pommitusüksus öösel terrorirünna
lõuna pool Firenzet. Oodatud läbimurd
bu Stuttgartile. Mõned vaenlase lennukid
vaenlesel ei õouestunud. Alles raskeimate
He i 8 i n g 1 g i, 24. 7, Helsingi kait oonidel võitluses 75 terroristi.
heitsid pealeselle pomme Berliinile ja asu
Raske tasumistuli Londonile kestab.
võitluste Järele ja eriti kõrgete kaotuste seliidu pidusaalis anti eile vastava aktu-i
Itaalias teostas vastane eile hulk koha latele Ida-Preisi maal. 15 vaenlase lennukit
saatel suutis ta juurde võita vähest maa jooksul enam kui 700 vabatahtlikule verse
ala. Uued rünnakud meie uute positsiooni annetajale üle aumärke. 200 isikut, kes olid likke rünnakuid Pisa ruumis, ida pool Ponte tulistati alla.
de vastu purustati. Põhja pool Arezzot ja andnud haavatute jaoks igaüks 4 kuni 5 derat Ja tugevamate jõududega ida ja kirde
Vaenlane palus relvaderahn
mõlemal pool Tiberit nurjusid vaenlase liitrit verd, s.t. sama palju kui inimkeha pool Poggibonsit ning ka põhja pool Citta
rünnakud, kusjuures kohalikud sissemurrud üldse sisaldab,said marssal Mannerbeim, di Caätellot. Ta tõrjuti kõikjal kaotusrikkalt.
Sakslaste rüütellik vastutulek
riivistati. Aadria rannikul alustas vaenlane sanitaar-ülemleitnant Renkõneni allkirjadega Põhja pool Citta di Castellot meie positsi
palvele
uuesti rünnakuid. Seal on käimas ägedad diplomi. Need vereandjad kes olid juba va oonidesse tunginud vaenlane paisati vastu
võitlused.
rem saanud 1 klassi vabadusmedaii punase rünnakul jälle tagasi.
Berliin, 25. 7. (DNB) DNB sõjakirja
Saksa kiirpaadid vigastasid Daimaatsia saatja läänerindel Alex Schmalfuss kirjutab:
Sõjalaevastiku võitlusparved vigastasid risti märgiga, võtsid nüüd seega vastu ka
Lfiäne-Itaalia rannikul kaht briti kiirpaati. sõjaväe tünn oma isamaale osutatud teenete ranniku ees üht Briti torpeedokiirpaati
Saksa rüütellikust sõjapidamisviisist an
raskesti.
Rünnakutel konvoidele Ägeose merel eest.
nab tunnistuse ühetunnine relvaderahn
Idas
jätkub
suur
tõrjelahing
Dnestri
ülem
tulistasid sõjalaevastiku julgestussõidukid,
lubamine inglastele, mida nad palusid püha
jooksu ja Soome lahe vahel üsna suureneva päeva hommikupoolel kell 10.26, et matta
Soome tõrjevõit
pardaõhutõrje ja jahilennukid 15-st ründa
vast vaenlase pommitajast 7 alla.
ruumis põhja pool Troarni oma langenuid.
Helsingist, 24. 7, Vaikust soome rindel ägedusega.
Caliitslaß nurjus hulk tankide ja lahingu Kuigi põõsastikud takistasid nähtavust, võis
Gaiiitsias varisesid Dnestri ülemjooksu iseloomustab ,Uusi Snomi" ühes juhtkirjas
ja Lwowi vahel veriselt kokku nõukogude tõrjevõiduna. Juhtkirjas üteldakse muuseas, lennukite poolt toetatud enamlaste rünna siiski jälgida, kuidas inglased viisid sealt
arvukad, tankidest toetatud rünnakud et abi, mida Saksaraha andis, suurendas kuid meie vaprate grenaderide visa vastu ära 50—60 langenut, millest võib järeldada,
Lwowi linna piirkonnas paiskasid meie meie võimalusi edukaks tõrjeks. Ühtlasi panu tõttu. Liikuvalt teostatud võitlusis et vaenlase verised kaotused, mis sundisid
tugevdas see soome sõdurite endausaldust, paiskasid soomusüksnsed vaenlase rünnak teda paluma relvaderahu, oild erakordselt
Ei tohi olla mingeid kõrvalepõikiemisi. kuna need abivahendid saabusid õigel ajal- grupid mitmes kohas tagasi, kusjuures hävi suured.
suur hulk tanke. Lvovi linnapiirkonnas
Ka ameeriklastel oli ühe sissemurru pu
Meie sitke elutahe peab meid sellest
Ajaleht tõstab esile, et boishevikud kaht tati
võideldakse vihaselt edasi.
hastamisel Lissay ruumis pühapäeval suuri
heitlusest võitjana välja tooma, üks lemata uuesti ründavad. „Meie soodsad
kaitsevõimalused ja meie vägede otsustu
Bugi ja Visla vahel jätkub tugev vaen kaotusi. Ühe SS-soooausdiviiai rindelõigus
kõik millise hinnaga see ka ei toimuks. nnd
võitlusmoraal aga garanteerivad, et lase surve. Lublini garnison avaldas ülekaalu võis lugeda 450 langenud inglast. Lisaks
Anname oma parima meie kodumaa vaenlane kohtab veel palju tugevamat vas kate jõududega igast küljest ründavale vaen langes 308 ameeriklast, nende seas 12 oh
tupanu,* rõhutab ajaleht.
altarile!" —asp.
lasele vihast vastupanu. Loode pool Brest- vitseri, neis võitlusis sakslaste kätte vangi
mat ülesannet soovida kui see, mis ta minult
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Kindralkolonel Korten ia
Vana ja uus sõjapidamine
See, mida Saksamaa vaealaaed taotlevad

on ülikiire rünnak Sakea uoelaadilise sõja
pidamise vastu. Bolševike hiigelpingutused
Idarindel, aogo ameeriklaste kabe- ja kol
mekordne jõupingutus, selleks et Lagista
valt kitsast „invasioonikotlat" vabaneda,
anglo-ameeriklaste õhujõudude palavikuline
tegevus oletatavate „VIU baaside plirkonniß
Lfifine-Euroopas see on tugevaks vahespur
dika vastastele, kes aimavad, et neid peat
eelt otsustavalt ületatakse. Vastane kardab,
et temast peatselt ette jõutakse. Lihtsalt

väljendada*: vana sõjapidamise meetod, mis

on ohostatud, püüab hädaohtu aimates as
tuda unele sõjapidamisele vastu sellega, et
püüab viimasel silmapilgul võtta sellelt
edenemisvõimalaee.

Praegu on Saksamaa sõjaliseks käsuks,
senini vasta panna hiigelrünnakuile idas ja
läänes, kuni saabnb silmapilk nnte relvade

ja note sõjapidamlsmeetoodite kasutamiseks,

siis ilmneb, kui hästi saksa relvastuses on
osatud lahendada selle sõja probleeme.
MASSI PROBLEEM
Saksamaale on selles sõjas olulisemaks
probleemiks vastaste massi probleem. On
selge, et ameerika massiline produktsioon

lühemaks või pikemaks ajaks tagab vastaste

ülekaalu õhnsõjas. Samuti on selge, et
ühegi sõdivaariigi inimreaervid ei talu nii
annrt halka vereohvreid kui Nõukogude
Liit. Paratamatuks järelduseks eelmaini
tust on, et Saksamaa pidi oma poolt ülima
kokkuhoidlikkusega kasutama nii inimesi
kui materjali ja pidi rakendama vaen
last kurnava taktika. See on teostatud
ja ilmneb kaotnsrohkeist lahinguist nii idas
kui läänes, kusjuures samm sammult on
loovutatud pinda selleks, et sundida vastast
oma jõududele pidevaks ja suureks laasta
miseks, teiselt poolt takistada Saksamaa
vastast selle jõudude koondumisel otsusta
vaks löögiks.
Niisugune sõjapidamise viis pole kunagi
olnud praeguse sõjapidamise sibiks, see on
vaid aja võitmiseks, mida Saksamaa vajab,
selleks et teostada teise massiga seoses oleva

probleemi lahendamist, nimelt selleks et
asetada vastase kvantiteedile vastu oma
relvastuse kvaliteet.

Relvastuse kohandamine täiesti aatele
alastele ja täiesti uuelaadsete relvade toot
mine võtab palju enam aega kai võhik aima
ta võib, isegi elastseim ja produktiivseim
relvastusaparatuur (Saksamaal on kindlasti
aee olemas) ei saa üle öö uusi relvi leiuta
da, neid proovida ja produtseerida. Selleks
vajaliku aja muretses Saksamaa endale pi
deva tõrjesöjaga.

ÜÜSI TEID SAKSA RELVASTUSES
Saksa relvastuse ülesanne näis esimesel
silmapilgul masendavalt raskena, vaenlase
pideva pommirahe all esiteks relvi produt
seerida pidevalt suureneval hulgal, teiseks
nende senine kvaliteet täilitada ja seda
Isegi tõsta, selleks et pidada sammu roater
jalilahiogute nõuetega ja lõpuks täiesti sa
lajaselt konstrueerida uusi relvi, katsetada
nendega ja produtseerida neid sunrel hoi»
gal, selleks et lahendada kÜsimos„kvaliteet
hulga vastu". Selle õnnestumine saab olema

suurimaks imeks selles sõjas.

Mis on „tõesti moodsad" võitlusvahendid?

Mida kavatses Saksamaa ette võtta? On
tegemist nimelt sellega, et loobuti tuntud
ja senini kasutatud relvastusest ja siirduti
täiesti uutele aladele, kus polnud leoval
vaimul mingeid piire. Ei olnud mitte tegu
seega, et konstrueerida lennuk vastavast
liigist, või lennuk, mille pardal oleks mõni
kuulipilduja rohkem, või mis oleks tugeva
mini kaitstud. See langes esimese punkti
nõude alla (relvade paranev kvaliteet). Sak
sa relvastuses oli tegu sellega, et tuli lahen
dada küsimus, kuidas võita ülekaalukas
vastane. Selleks tnli õhusõda rajada uutele
alustele, tuli rakendada meetodid, mis ar-

atentaadil saadud haava

vutt ülekaaluka vastase üleoleku absurdseks
teevad.

desse

~V 1" on esimeseks tõendiks, et uued
rajad, milledel sammub sakea relvastus, on

Riigimarssal Gdringi järelehüüe
kindralkolonel Kortenile

õiged.

Mis kasu on Saksamaa lääQepoolsel
vaenlasel sellest, et ta omab enam pommi

Berliin, 24. 7. (DNB) Õhujõudude kind
ralstaabi ülem kindraikolonel Günther Kor
ten ja maaväe kindralstaabi operatsiooniosa
konna esimene kiudralstaabiubvitser kind
ralmajor Heinz Brandt surid Führerile teos
tatud atentaadi puhul saadud haavadesse.
Atentaadi päeval sari raskesti haavatud
kaastööline Heinrich Berger.
Berliin, 24 7. (ÜNB) Riigimarssal Her
mann Göring pühendas mõrvakatse juures

lennukeid kui Saksamaa? Teda pommita tak
se sellest hoolimata päevast päeva pidevalt ja

nii nagu ta ise seda oma neljamootoriliste
pommilennuklte hulgaga kunagi ei ole saa
nud teha. Oluline osa tema jõududest kulub
uue hädaohu vastu võitlemiseks, võitluste
otsustavas järgus tuleb tal kanda kahjusid
ja kaotusi, ta on roopast väljas, aeda kinni
tab juba seegi tõsiasi, et piloodid võitlevad
robotiga, mida ei aaa sundida sihist kõrva
le kalduma ja mis ei allu psühholoogiliste

Führerile ra>ke-»t' haavata saanud ja neisse

le mõjutustele.

haavadesse surnud õhujõudude kindralstaa
bi ülemale k ndraikoionel Günther Korteni
ESIMESED EESMÄRGID
le järgmise järeibtiüde:
,V 1* pole mitte ainukeseks uueks rel
vaks (pfiöle V 2 ja V 3, mida me veel ei
BTraagi!ine saatus kiskus meie keskelt
tunne). On muidki eeimärke, mis tähistavad
õhujõudude kindral-taabi ülema kindralko
Saksamaa uuelaadilist sõjapidamist, nagu
lonel Günther Kõrteni. Kindralkolonel Kor
näiteks saksa uus tankitörjevahend, mida
ten langes meie Führerile teostatud mõrva
kasutavad saksa sõdurid .tankirusikas".
katse ohvrina. Õhujõud kaotavad temas
Vastased on ka tankiproduktsiooni juures (Jhe-mehe-*orpeedo lastakse vette. Selle juht klaaskupli all on selgesti nähtav. Võit silmapaistva ohvitseri, kes väsimatu ener
rakendanud massi seaduse. Niieuurel hulgal
lustorpeedo asub all. (Pk. Böltz Wb.j
giaga ja vaimustatud andumusega eeskoju
pole Saksamaal võimalik omada tanbitõrje
liknlt täitis oma vastuinsrikast ülesannet
kahureid, kui neid vaja oleks, ja neid ei
ja kes silmapaistva sõdurliku isiksusena
Õhust sajab toormaterjali
saaks rakendada nii suurel hulgal sel liht
on võitnud kustumatud teened saksa rahva
sal põhjusel, et siis takerduksid need hiigel
saatuslikus võitluses. Mina ise olen temas
massid. Saksamaa leiutas relva, mis on väi
kaotanud mitte ainult ühe oma Jöhedaroalst
Inglismaa
andis
Saksamaale
16.000
jahilennukit
ke, kerge ja siiski hävitav, relv, mida iga
ning parimaist kaastöölisist, vaid ka kam
sõdur võib kanda kaasas nagu käsigranaati.
igapäev teateid Saksamaa kobal Ilsed hangivad kokkutoodavatest lennukitest raadi ja sõbra, kes mulle ja meile kõigile
Selle käsitsemist võib õppida poole tunniga allaLoeme
tulistatud vaenlase lennukitest. On raebt veel palju muid vajalikke materjale. Sinna jääb unustamatuks, tema surmaga kinnita
ja sellega on võimalik hävitada raskeimad
juba endale esitanud ka küsimuse, kuhjuvad terved mäed värvilisi metalle, tud truudus oma armastatud Führerile on
tankid sama edukalt kui raskete tankitõrje keegi
mis neist edaspidi saab? Käesolev kirjutis kummi, hammasrattaid, mootorlosi jne. Seda meile kõigile pärandiks. Õhujõud langetavad
kahuritega.
püüab sellele „Signaali" andmetel lühidalt kõike saab toodangusse rakendada lihtsus lipud Suure Armee j <nre ärakntsntud kin
Samuti on jnba kerkinud saladuskate vastata.
dralstaabi ülema ees."
tatud korras.
.mereväe salspäraseilt võitiusvahendeilt",
Juba tänavuse aasta esimese kolme kuu
Tehnilises mõttes ei ole see õhulahingu
mis Kanalis päevast päeva rohkelt vaenlase kestel tulistati Euroopa mandri kohal alla te saak muidugi mingi toormaterjal, sest
sõjalaeva põhja saadavad.
292§ anglo-ameerika lennukit, nende hulsas toormaterjaliks on maagid. Siin on tegemist
Praegu on tund, kus iga ees
Ei teata aga veel midagi saksa ööjahi
ti mees ja naine, kas relva
lennokite uutest võitlusmeetoditest ja vahen 2300 neljamootorilist pommi lennukit. Cks juba poolvalmis toodetega. Küll ei ole selli
ditest, mis vaenlasele selmääral hirmu sisen selline pommitaja kaalub ilma kütteaineta ne materjali muretsemine eak*a relvastus
ga või ilma, peab teadma
davad, et nad öösi vaevalt julgevad Saksamaa ja laskemoonata 18 tonni. Umbes 40% sel tööstusele hädavajalik, kuid oleks pillamine
oma kohust.
jätta
suurel
hulgal
väärtuslikku
materjali
lest
üldkaalust
moodustab
dur-alumiinium,
piirkonda tungida, ja kui sits vaid tugevalt s. o. ümmarguselt 7,5 tonni.
kasutamatnit lebama aasadele ja põldudele.
kaitstuna jabilennukeist, sääljuureß tuleb
Allatulistatud 2300 pommilennukit andis
neil siiski kanda raskeid kaotusi.
esimesel veerandaastat, kui mõned vähemad
Esialgu pole veel midagi teada uusima põlemiskahjnd ja hävinud osad maha arvata,
Führeri päevakäsk maaväele
test saksa relvadest, mida mõõduandvates kokku umbes 16.000-tonnise alumiiniumi
ringkondades mainitakse ,veelgi hävitava koguse. See oo säärane hulk, millest saksa
väil rindeil ja kodumaal töötatakse palavi
matena". Neid hoitakse saladuses .vaikijate lennukitööstus võib valmistada 16.000 jahi
Führeri peakorterist 23. juulil.
ringi" poolt, see vaikimine kuulub Saksa lennukit,
Maaväe kindralstaabi ülem kindralkolo kuliselt ja ennastohverdavalt võidu heaks*
kuna ühe Messerechmitti või Fockemaa suurimate saavutuste hulka selles sõjas.
ja maa-ägi seisavad kindlalt seotu
Wulff tüüpi jahilennuki ehitamiseks kuiub nel Gnderian luges läna keskpäeval Suur- Rahvas
VASTASEL POLE MIDAGI UUT
Saksa nnghäälingus ette Führeri päevakäsu na Führeri seljataga.
keskmiselt üks tonn kerget metal l.
Vaenlane pettun, kui ta arvas, et ta võib
Saksa Jeiutav»]e ja uudsete sõjapidamise
Kergemetalli valmistamisel tehastes on 21. juulist Sakt-a maaväele:
maaväe kindralkonna lõhestamisest kaan
Maaväe sõdurid!
le pole vaenlasel midagi vastu seada. Abso sama hulga alumiiniumi tootmiseks, kui
saada.
luutselt mitte midagi Anglo ameeriklased seda tuieb sulatada bauksiidist, vaja 350
Väike ring südametunnistuseta ohvit
Ma vastutan Fübr-rile ja Saksa rahvale
tulid tuntud tankide, kahurite ja lennukitega miljonit kilovatt-tundl elektrienergiat, mil
sere sooritas minule ja sõjajõudude juh maaväe' kindralkonna, ohvitserkonna ja
Euroopasse. Senini on neil olnud vaid raasse leks omakorda kulub 345.000 touni süit, s. t.
tivale staabile atentaadi, et võimu en meeskondade üksmeele eest. Ainsa eesmär
näidata, isegi mitte kõrget kavaliteeti ei 23.000 vagunit a 15 tonni.
da kätte kiskuda. Saatus laskis sel roi gina võidu kättevõitlemiseks hüüdlause all,
ole neile, ammugi mitte täiesti uusi relvi.
Igatahes ei ole saksa alumiiniumi tööstu
ma) nurjuda.
mida meile auväärne feldmarseal von Hin
Eiseuhoweii i ,bhertm»n", „Charehill" ja se!, mis juba enne maailmasõda asus USA
Truude ohvitseride ja maaväe sõdu denburg nii sageli sisendas:
„Cbaeer" ou kvalitatiivselt halvemad Rotn ja Kanada ees juhtival kohal, mingit toor
rite otsekohese teovõimsa vaheleastumi
Ustavus on au tuum.
uieii ja ainult
ainetepuudust. Sütt ja baukeiiti oa rikkali
se tõttu hävitati või vangistati reeturi
Elagu Saksamaa ja meie Fttbrer Adolt
vastasel on omi rohkem. Kuid inglasil ja kul määral käepärast. Allatulistatud lennu
teklikk mõne tunni jooksul. Ma ei loot Hitler!
ameeriklasil pole taskus ja
kitest saadav materjal tähendab siis ainult
nudki muud. Ma tean, et te nagu seni
Ja nüüd: rahvas, püss kätte!"
nad võitlevad 1917. a. põhimõtteil: mass, teretulnud lisandamast, mis hõlbustab saksa
võitlete eeskujulikus kuulekuses ja truus
mass ja massi Nende suurtükivägi müristab lennukitootmlse tõstmist.
kobusetäitmises,
kuui
lõpul
võit
on
kõi
meeletult, pomme visatakse üksteise peale,
Lennukivrakkide kogumispunktidele on
-gest hoolimata meie käes.
Führeri tänu
kuid nende maaväefane lamab granaaditreht lisatud nn. lahtimonteerimis-töökojad, miiFührer
ris sama viletsana ja materjalist surutuna
Adolf Hitier
kui 1917. a. ja tal pole selles sõjas mitte
Führeri peakorterist, 24. juulil.
1939/40. aastal oli sakslaste poolt kasu
Seejärele pidas kindralkoionel Gnderian
Fübrer teatab
midagi unt pakkuda. Parem pole ka nende tatav
„välksCda° tankidega uudiseks sõja maaväele järgneva kõne:
liitlaste olukord idas. Nõukogude kindralid pidamises.
Mina ja oiu kaastööliste vastu suunatud*
„Tehes teile teatavaks Führeri päevakäsu
Sakslased teostasid vallu
on õppinud suurte massidega võitlema ida tamise õhudessandiga
(Kreetas). V. h pesi on maaväele, lisan ma Saksa maaväe poolt atentaadi tõttu on minule kõigilt saksa rah
avaratel lahinguväljadel, seda võivad nad tankisõja vorm tardunud ja valiutamised Järgnevat:
va, eriti partei ja sõjaväe ringkonnist saa
seni, kui sakslane seda neile võimaldab. Uut
teel on vaevalt veel võimalikud,
Mõned vähesed, osaliselt reservis olevad bunud nii hulgaliselt õnnesoove ja trundn
vahendit erinevate ja uute olukordade tar õhodessandi
nagu näiteks üritus Normandias. Nüüd val ohvitserid olid kaotanud julguse ja argusest seavßldasi, et ma kõikidele, kes mina peale
vis pole ka neil mitte.
mistub Saksamaa suurimais sõjaliseks ja nõrkusest eelistasid häbiteed kohuse ja neii päevil eriti on mõtelnud, sel teel enda
SAKSAMÄA REVOLUTSIONÄÄR
uuenduseks: see muudab rnas-1 absurdseks. au teele, mis ainsana on õige tublidele sõ ja oma kamraadide nimel südamlikemat
täna tahaksin üle anda.
Kindlasti pole mitte juhuslik, et selle
Päev, millal see oo täiesti selgesti näha, duritele.
Adolf H 1 11 er.
sõja ainukesed tõelised uuendused tulevad see päev on päevaks, millal see sõda võtab
Maamägi oa end i»e puhastanud ja kõr
Saksamaalt.
otsustava pöörde.
valdanud kõlvatud elemendid. Kõigil võitleDuce telegramm Füürerile

Muidagi, «es on jfilie meie kompanii mandias, seistes mõnel kõrgemal künkal,
kuldsuu, too lihtne eesti grenader, vabataht (sest tõelisi mägesid seal pole), siis meenub
likult kodumaa raskel tunnil relva haaranud alati see laul. Ja vaadates oma ümber seda
fßHtllHltllHtlllilllllUltmilllllillimiliilllllilllillilllUllllllllliltlHlllllllllililltltlUliiitllll
kunstnik, kes nüüd on pintslid ja värvid maad, meenub alati seile lauluga ka kodu
vahetanud püssiga. Selle mehega ei saa iial maa. On huvitav, et see normandiaste rah
olla igav. laka on temal millestki kõnelda. valaulu viis on meile eestiasile saanud pea
La Manche kaldal?
Ja kui ta seda teeb, siis jälgivad teda kõik gu rahvalauluna armsaks ja populaarseks.
iiHuiiiHHiiunfiiiKiiiiiiiiiiiimmiiHiHuiiomniuiiiimiiiiiiiuiuiiinmiiiiiiHiHiUiiiiyi tähelepanuga. Sest ta teadmised on mitme Sellele laulule mõeldes ja Normandias lii
kesised, ta keel elav ja pildirikas, ta kõne kudes hakkad märkamatult tõmbama paral
Ohtu kompanii majutuspaigas. . . See on veenev ja vaimukas. Ta on olnud merimees, leele maa ja rahva vahel La Manche kaldal
jälle üks neist vihmastest, viludest ja uuk käinud kaugetel randadel ja näinud võõraid ja Soome lahe paesel rannikul. Leiad süda
ratoonilistest õhtutest, uagu neid nii tihti on maid kultuurse inimese ja esteedi silmadega. merõõmuks mõndagi ühist, sarnanevat, sugu
tänavusel eelsuvel. Seetõttu istutakse ruu
Praegu ta kõneleb Normandias!, maast laslikku ja kodust.
mis, vaadatakse kuidas vett lõputult nõriseb La Manche ääres ja oma mälestusist sealt.
Midagi ühist on nende rahvaste iseloo
mööda aknaruute ja ollakse rõõmsad, et ei Ja oma mälestusi elustades ta viib nagu mudes.* Maa- ja merehõnguga läbiimbunud,
pruugi olla kuskil rõskes punkris või kaevi igaühe kaasa sellele maale maalides mees põliselt talupoeglikud või meremehelikud,
kus, kus sellise ilmaga peab iga jalaastega te vaimusilma ette pildi pildi järele. Nii töökad, sitked ning laulu- ja vabadustar
sikutama jalgu mudast ja porist. Puhkehet muutuvad igapäev lehest loetavad või raa mastavad inimesed elavad nii siin kui sea!...
ked ei lähe sõjamehe elus kunagi igavaks, dioteateis kuuldavad uimed: Le Havre, Cher Ja me .teame, et mõndagi sarnanevat võib
ikka käib naljatlemine, pillimäng, lani ja
bourg, Caen, Seine laht jne., kõik need leida ka mõlema rahva ajaloo»: ühelpool
ikka ja alati on millestki vestelda, rääkida, kohad, tuis praega seotud invasioonisüud pikaajaline võitlus üle La Manche tulnud
millegi üle mõtteid vahetada. , .
mustega, nagu elavaiks. Ja elavaks ja mõis saarerahva vastu, kes on veriseid võitluse
Täna käib jutt invasiooni ümber. Ahnel tetavaks saab ka kogu see maa, kus rullu mälestusi jätnud igale jalatäiele maale,
haaratakse igat teadet, mis tuleb iuvasloo vad praegu teise maailmasõja otsustava faa ja teisal, alaline heitlus põlise ida vaenlase
vastu. Ja kui vestleja räägib Normandia
nltandrilt. Isegi see maa, kus praegu mölla si alglained . . .
Prantsuse üks suuremaid kirjanikke, kes loodusest, siis selgub, et midagi kodust ja
vad ägedad heitlused liitlaste invasiooni vä
gedega, köidab nüüd kõikide tähelepanu ja ise on Normandia poegi, ütleb oma kodu tuttavat meile põhjamaalasile ja meile eest
maast kõneldes: „On nii Kauneid maakoht!, lasila on ka Normandia maastikus. Mehed
huvi.
Normandia, see niini on järsku kõikiet tekib iha neid suruda oma südamekuulevad kaljusest rannikust, avaraist tasan
dikest, kumeraist künkaist, mahedaist orgu
de suus. Mehed üksusest, enamuses kõik tü vasta."
On raske tõesti öelda midagi tabavamat, dest, laijaiet viljapõldudest ja kohisevaist
sedad, tublid põllumehed, kes senini tundsid
peamist huvi ainult oma maalapi ja koduse midagi lihtsamat ja ilusamat selle maa koh metsadest.
Kõik see teeb Normandia maastiku sama
majapidamise vastu. Nüüd huvitab' neid see ta, kui seda teeb too kirjanik, ise selle
maa, mis on kangel tuhandeid kilomeetreid... maa poeg: „Südame vastu suruks selle maa mitmepalgeliseks nagu meie kodumaa omagi.
Maa La Mancbe kaldal on anglo-ameerik La Manebe kaldal, et ta on nii kaunis, nii Peaaegu sama armsakski.
„Sõites läbi Normandia maastiku, on ko
laste sissetungiga uuesti kerkinud ajaloo mälestuste ja kultuuririkas . . kõneleb too
tormiliste sündmuste tulipunkti, uuesti muu kunstnik meri mees oma mälestusi elustades. hati tunne, nagu viibiksid kusagil Viljandi
tunud svjatandriks, nagu nii tihti varemalt „Veel mõned aastad tagasi, kui kauguste maal, lokkava'6 viljapõldude vahel, ümber
võitmatu kutse viis mind siuna, siis oli seal meelitavad sinavad kaugused, põlised talud
ki.
See maa on pika ajaloo vältel näinud ja rahu ja miski ei rikkunud seda mineviku ja heledad asulad viljapunaedades ja lopsa
tundnud väga palju. Alates ajast, kui seal romantikaga läbiimbunud idüllilist luulet, kais puistusagarais. Ranniku kõrget ja mo
sammusid Rooma leegionid, on seal peetud mis on omane sellele maale...4 Kõneleja numentaalset, ent ometi nikerduslikku pro
palju veriseid taplusi. Kõige pikemaid ja ve nägu muutub karmiks ja plugerikkaks, kui fiili vaadeldes meenuvad Toila ja Ontika
risemaid päevi on Normandiale aga toonud ta jätkab: .nüüd on seal taas sõda. Maa kaldad. Seine jõe ääres ja jõge mööda libi
Sissetungijad läänest, uduselt saarelt, kes vappub ja õhk kumiseb laskemüriuast. See sevaid laevu ja praame jälgides lähevad
ikka ja jälle on tulnud oma kodust, täis maa peab jälle kandma vöitlusteraskust ja mõtted Emajõe kallastele. On ju mõlemad
oma maa suuremad ja liiklusrikbamad
alalist alistamieiha ja tahet, valitseda maa nägema verd Euroopa kontinendi eelposti jõed
veeeooned!"
na läänes .. ."
ilma ja selle meresid.
Mitmepalgeline on see maa oma maasti
.la kõneleja räägib edasi maast, millele
Meeskonnaruumi seinale on kinnitatud
vanast kooliatlasest väljarebitud kaart, mis loodus on andnud uil palju sarmi ja õnnis ke ja kontrastide vaheldusrikkuses.
Siin näed lihtsaid kaluri asulaid kui tor
kujutab Prantsusmaad. Leal, maa põhja-lää tust ja mida ka inimene, too põline ja vane osas, Inglise kanalist Atiandisse suubuva Jadustarmastav normandlane, ise oma töö milinnu pesi kargel, ookeani lainetest ja
te vete ääres on roheline, käärulisest jõest kuse ja sitkusega on õilistanud. Mehed kuu tuultest piitsutatud ranniku), ning samas
läbitud maa ala, mille üle on trükitud silma levad maast, kus kohtavad lokkava looduse lähedal luksuslikke kuurorte, miile plasside
puutumatus ja sadu aastaid vana ajalugu rannaliival enne sõda nautisid päikese ja
torkavate tähtedega: Täna on
vete võlu igasugused miljonärid või nende
mehed kobarasse kogunenud selle kaardi oma mitmekedduses . . .
Kõrvalruumist kostab kandiemäcgu. Kel hellitatud võsnd siit ja sealtpoolt ookeani.
ette. Kellegi sõrm veab piki ranna käärulist
joont. Kellegi elav, nüanssiderikast hääl kõ legi sõrmed helistavad seal meloodiat „Kas Rahvas aga, töökas ja mere- ning ajaloo
neleb sellest maast seal kaardil, kas praega tunned maad . .Kõneleja peatub ja tuultest sitkeks tehtud normanni rahvas,
siis uuesti edasi vesteldes räägib, et Nor- elas oma maal ja oma rannikul tervet ja
käivad invasioonilahingud.
Kas tunned maad...

kindralmajor Brandt surid

lihtsat elu.

Nüüd on sõda vajutanud oma pitseri
sellele maale ja rannikule. Kuurortide luk
sushotellid ja rannaplaašid tühjendusid ju
ba ammu hellitatud elupõletajaist ja randa
hakkas tulema teine elu. Siis tekkisid võim
sad kindlustused rauast ning betoonist, tek
kisid traattõkked ja miiniväljad. Varjatud,
võimsad kahurisuud ja sakba sõdur ootasid
päeval ja ööl kallaletungijaid merelt. Nüüd
on nad tulnud ja Normandia on saanud Eu
roopa kindluse vastu suunatud rünnaku
tuleristsete baatiooniks. Sõda on muutund
ja muudab veelgi selle maa ja ranniku nä
gu, ent selle sõda ja hing jäävad endiseks,

muutmatuks. See, kes seda maad tunneb,

Berliin, 24. 7. (DNB) Pärast oma ta
gasipöördumist Fnhreri peakorterist saatis
Duce Führerile järgmise telegrammi:
4 Itaaliasse hetkele
mil Kõigekõrgem tahtis Teid saksa rahva
armastusele Euroopa paremaks tulevikuks
säilitada, tahakt-in ma Teile, Fübrer, veel
kord kinnitada, et raa Itaalia vabariigi sõ
durite usust, kes viibivad väljaõppel Saksa
maal, ja Teie vägede murdumatust vaprusest

olen jõudnud kaljukindlale veendumusele»
et rahvussotsialistlik Saksamaa ja fašistlik
Itaalia saavutavad võidu bolshevismiga liitu
nud võimude vastu.

Lubage, Fübrer, väljendada mina muutu
matut kamreadlikku sõprust.*

teab, et Normandia, maa La Manche kaldal
on olnud ja jääb Prantsusmaa jõukamaks,
A. Raadik Rootsis
kultuursemaks ent ühtlasi patriarhaalse
Anton Raadik, olles asunud Helsingist
maks maanurgaks. Seda tingib selle maa Stokhoimi, sooritas esimese võistluse Göte
pinnas ja loodus ning selie rahva tõuline borgis. Vastaseks oli Hollandi elukutseline
omapära ja töökas.
poksija van Ess, kelle üle Raadik saavutas
Meie jutustaja jatkab: „Mea Ln Manche knockout-võidu joba esimesel minutil.
kaldal see on põliselt talupoegade ja
kalurite maa. Kuid teda võiks nimetada ka
„tuhande kiriku maaks." Ta kõneleb kiri
kuist ja kloostreist. milliseid seal on üli
külluses. Ühtegi asulat ei ole, ka kõige
väiksemad kaasaarvatud, kus ei kerkiks üie
katus ekobara ja puude lopsaka roheluse
nõelterav kirikutorn. Valdavas enamuses on
need kõik gooti stiilis. See üles, kõrguste,
lõputuse poole püüdlev tang, mis avaldab
selles stiilis, loob isesuguse, müstilise ning
ühtlasi eleegilise meeleolu. Ave Maria nuk
ratooniliselt kaunis hõng bõljnb kogu selle
maa kohal.

Religioon on jnordunnd sügavale selle
maa rahva hinge. Kõige paremini sümboli
seeiib seda Normandia pealinnas, Ronenie
turuplatsil olev Orleani Neitsi JeanneM
Arc'i mälestusmärk, mis kujutab seda hab
rast neiut, rahvuskangelast ja pühakut,
kinniseotud kätega tuleriidal, haaratud
toitmisele löövatest, ahnetest leekidest, nä
gn viimseks palveks pöördud üles. . . See
mõjuv mälestusmärk ei sümboliseeri üks
nes selle rahva religioonsust, vaid see
meenutab igaühele ja alati selle maa võit
lusrohket ajalugu ja mineviku veriseid päevi.

Sellest kõneldes on vestlejast-sõdurist
saanud tunderikas kunstnik ja esteet. Ta
jatkab nagu mõttes: „Ma ei tea, kas see
kuju on säilinud õhurnnnakuist Rouenile,
võib karta, et ei. Kuid raälestusisse see
jääb nagu kivviraiutud süüdistus ülekoh
tu ja barbaarsuse vastu". Ja kõneleja nägu Kirjataja-fiiemkflpral Waither Geiboid, kes
muutub kalgiks: „Kui seda kuju enam põie, esimehe ühH-uiehe-torpnedo juhina väSristati
Fübreri R-tuširisti Rüütliristiga.
Järg 8. leheküljel
* Pii.-BöMa-Atl. (Wb).
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Eesti põllumeeste ekskur
sioon saabus Saksamaalt
tagasi
Esmaspäeval jõudis kaks nädalat
kestnud ringreisilt Saksamaalt tagasi
meie tegelike põllumeeste ja põüuma
jandu&tegelaste ekskursioon, mis koos
nes 15 inimesest. Ekskursioonist võttis
osa Eesti põllu majandusliidu maakon
dade ja vallaosakondade juhte ja tege
likke talupidajaid, kes viibisid Saksa
maal Riigi propagandaministeeriumi
kutsel ja külalistena. Külalisi saatis
Reiehsbauernführeristaabist dr. v. d.
Golz.
Tallinna tagasi jõudes võttis eks
kursiooni liikmed Kadrioru lossis vatj
tu kindralkomissar K.-S. Litzmann,
vesteldes saadud muljete üle Saksa
maa majapidamistes.

Esna noored haavatutel külas
Möödunud pühapäeval külastas grupp
energilist Bsna noori, eesotsas grupijuhi
Helmut Kiviloo'ga Viljandis asuvat kohalik
ku SS- ja Politsei haiglat. Külakostina viidi
kaasa küpsiseid, maasikaid ja lilli, millised
jagati haavatuile, käies palatist palatisse,
kusjuures tervitusi Esna noorte nimel ütles
Erika Viise). Noorte armastust endi ettevõt
tesse näitab kujukalt juba see, et nende
poolt oli korjatud ja Viljandisse toodud ca.
40 It. maasikaid.
Pääle küpsiste, maasikate ja lillede väl
jajagamist kogunesid kergemad haavatud
haigla saali, miile laval olid aset võtnud
rahvarõivas tütarlapsed. Nende poolt esita
tud arvulisigt laulude, deklamatsioonide ja
aooloeltekaodeist väärib esiletõstmist Endla
Parm'o ja Evi Feldt4i duett «Suvehommik.*
Samuti väärivad märkimist esitatud rahva
tantadd, arvestades lava väiksust. Seejuures

tuli kordamisele tänulike kuulajate poolt
elava aplausiga kviteeritud rahvatants .Tol
jafe,* miiiine esitati sarnase hoo ja tempera
mendiga, et pärast ettekande lõppu lausus
tiks haavatuist: «Vägisi pidin hakkama kaa-

sa tantsima* oigagi, et ise liikus vaid
karkudega.

Tänuliku kuulajate elava aplausi saate

ja fcfiäde soov de edasiandmise järele külas

tati täiskordselt raskelt haavatuid, kel pol
nud endil võimalusi tulla ettekandeid jälgil
ma saali, ning esitati ka nendele osa esita
tud kavast, laulude, deklamatsioonide ja
viiulisoolo näol. Viiulil esines Virve Rada
musi

Ole 2'/ z tunni kestnud ettekannete tänu
täheks oli sõjameeste kauakestev aplaus ju
nendn soov edasiantuna haigla juhtivate
jündude poolt esinejate grupijuhi Helmut
KivilooTe, et neid külastataks Oige varsti
sama trupi poolt täiskordselt.
See oli esimesi kordi, kus grupp Järva
maa noori omaalgatusliku ettevõtlikkuse
tõttu astus üle Järvamaa piiride sooviga,
püüda pakkuda vaheldust paraneva sõduri
haigla ellu. On põhjust arvata, et Esna
noortel ei jää see külaskäik viimseks, ning
et peatselt avaneb võimalus taas külastada
meie kodumaakaitsjaid, seekord isegi juba
otseselt rindel.

Põld täidab lootusi
Viljade olukord üle maa rahuldav, hein keskmine. Maal vajatakse
töökäsi
Põllumajanduse Keskvalitsusele saa
bunud andmeil on heinasaak, eriti
põldheina osas, rahuldav. Metsaheina
maadel on töö veel teostamata, sest
paljudes kohtades annab tunda liigvesi
ja heinamaadele ei pääseta ligi.
Viljade olukord on rahuldav ja pöid
nftib täitvat talle pandud lootusi.
Üle maa on praegu käimas heinate
gu, mille kohta pilt on kirju. Kohati
on pöldhein sisse veetud, teisal osalt
veel kasvamas. Üldiselt on pöldhein
tehtud 60—70 protsenti. Olgugi, et lin
nadest on maale tulnud abiks töökäsi,
annab siiski end tunda tööjõu vähesus.
Kuna mehed on siirdunud rindele, on
tänavu heinaiöö langenud peamiselt
naiste õlule.
Järvamaal on hein madalamates
kohtades ikaldunud. Karjamaadel ro
hukasv aga rahuldav. Viljade seisukord
on keskmine, rukis kohati hea.
Kas tunned maad...
Algus 2. leheküljel
niis on Orleani Neitsi langenud teistkordselt
inglaste ohvriks".
Normandias ei iokka ainult loodus, vaid
ka ajalugu. Terve maa on täis ajaloolisi
mfilestisi. Iga jalatäis maad jutustab siin
võitlusist. Iga loes Ohkab
mlnevikn-ja moinasjutuhõngu. Kõiges siinses

Koos lopsaka viljakasvuga kurdetak
se üle maa umbrohu rohkuse üle. Töö
jõu vähesusest tingitult kipuvad juur
viljapõllud eriti rohtuma ja pakuvad
kohati kurba pilti.
Viljade olukorraga võib tänavu ül
diselt rahulduda. Varemail aastail tihti
äpardunud nõudlikumad kõrsviljad
nisu- ja odraorased on saaki tõotavad,
niihästi varased kui ka hilised külvid.
Talvviljadeßt on ka nisu hea. Isegi hi
lise talvnisu orased on üle ootuste
hästi kosunud. Enam kui varemail aas
tail on tänavu jäetud musta kesa, mis
on tingitud kunstväetiEe puudusest.
Neiski taludes, kus varemalt kasutati
haljassööta, on mindud üle mustale
kesale.

Tööjõu vähesuse kõrval annab end
tunda ka töövahendite vähesus. Eriti
on puudu vikatitest ja viljapeksumasi
nateosadest. Raskustele vaatamata püü
takse aga suviseid tõid sooritada ja
kohati, kus põldheina tegemine lõpeta
misel, tehakse ettevalmistusi viljakoris
tamiseks. Arvestades põllumehe saagi
lootusi tuleks aegsasti leida võimalusi
sügiseste viljakoristus- ja peksutööde
jaoks lõikusabiliste saamiseks.
Täna võrkpalli treeningõhtu
Täna õhtul algusega kell 19.00 toimub

Vallimäel eelviimane nais-võrkpallimäugijate

õhtu eeloleval pühapäeval viijand
elus tundub isesugust auväärset rabu ja treening
lastega toimuva võrkpaliivõistluee puhul.
mOOdunud aegade järeimõtlikkust. Talud on Toimuvast
treeningõhtust võtab osa ka seltsi
vanad, imeliselt idttilised oma Õlgkatustega instruktor prl. 8. Liiv. Ühenduses toimuva
ja helerohelise mätaspalistusega harjal. treeningõhtuga palutakse kõiki mängijaid
Enamasti on need talud põliste puude rohe Vallimäele ilmuda võimalikult täpselt.
luses, kOrgete põramiiopapiite all, jõe või
tiigivee unistuslikus tagasipeegelduaes...
Haviga kuulavad mehed eriti seda, mis
seotud maaga. Normandia pole veini, vaid
Südasuvine
viljapuude maa. Omber põldude ja niitude
oo neid palju istutatud. Nende lõputud read
palistavad maauteidki, mis iaudsiledaina
Viljandi
läbivad maa.

Ja vanad on need puud. Alt on need
laasitud lagedaks, et tuul ja päike pääseksid Linn, kus suvevõfud segunevad
kuivatama teed. Nendel maanteedel võib
mineviku mälestustega
tihti näha liikumas suuri, kaherattega kaari
kuid, mitmes paaris etterakendatuid, kireva
Tundsin senini peamiselt talvist Viljan
te pannalde ja topsudega ehitud toredate dit, millele kuski ajusopis lisandus mälestus
ardanui hobustega. Nende loomade astumi killuks sügispäsvist samas linnas. Kuid see
ses on sama auväärne rahu ja iseteadlikkus kõik oli ammugi, või nagu tänapäeval
nagu nende peremehegi, tüübilise normanniüteldakse enne sõda.
Tänavu saabusin Viljandisse aasta ilusa
juures, kes istub koorma otsas või kõnnib
vahel ka kõrva), ilma, et ta pööraks seal mal ajai, valgete ööde kuul, tpil parajasti
juures vähematki tähelepanu möödakihufa toimus Koidu ja Hämariku hüvastijätt järg
vatele autodele.
nevaks pikaks aastaringiks. Ja ma avastasin
Nüüd läheb vestlus linnadele, millede selle linna enda jaoks uuesti. On märgatav
nimed esinevad iga päev ajalehes või raa vahe Viljandi vahel mu varasemates ja prae
gustes mälestustes, tunduvalt oleviku kasuks.
oloa. Nendega on seotud mälestusi...
Seisin heleda), siuiselgel pühapäevahom
Normandias pole suuri linnu, väljaarva
tud Le Havre, Roaen ja Cherbourg, ent mikul Lossimägede veerul ja vaatasin üksi
väikestest Hnnakestest on kogu maa nagu silmi silmapiiril valendavat Paistu kiriku
üle külvatud. Nüüd ou need suuremad liu sihvakat torni. Tean: sealt nad tulid, mu
nad kõik - ja lahingute piirkonnas olevad emapoolsed esivanemad, kelle lapsed kodu
väikesedki, purustatud kas liitlaste õhurtin nesid juba linnas, kuni siirdusid silnseilt
nakute või nende kahuritule läbi. Endine mägismailt ära Pärnumaa laante ja soode
puutumata rahu on mattunud söjamüriuasse. sülle. Koid mingi kodutunne on siit päran
Mineviku romantika ou kadunud. Varemed dunud minugi verre, kus see nüüd hilju kõne
leb, mu vaadeldes seda saledat kirikutorni
tihenevad...
õhtu on edenenud märkamatult huvitavat taamal, mis keskajal kandis nime „Stelia
vestlust kuulates. Vihm on lakanud ja õh Maris* „meretäht*, kuna see paistab nii
tutaevas on muutunud selgeks ja värvikaks. kaugele.
Kõrval veetavad vana ordulinnuse või
Enne loojangut tuleb päikegi välja ja selle
hõõguv valgus langeb akuass-e vaatavale msad müürid aegadest, mil taas laastasid
järvele ja teiselpool, oru rinnakul lokkavale, viljakat maad moskvalaste vere- ja saagiah
ned jõugud, küivates surma ja hukatust.
vihmast nõretavale metsale.. .
Mees, kes koguaja on rääkinud kaugest Küllap tollal vaatasid ka muistsete mulkide
maast La Manche kaldal, vaatab nüüd ak silmad Vii sudi kantsile kui Sakala kaitsja
nast välja, vaikides, olles nagu sõnatult le idaohu vastu.
Kaudu rippuva silla, mis õõtsub mu jal
rändamas üksi oma mäleetnsteradu. Ka me
hed vaatavad nüüd aknast avanevat kaunist gade all, ületan kuristiku. Jsani kiriku
loodnst. Samuti vaikides. Siis aga sõnab kellahelin meelitab mind viimaks astuma
üks meestest:

„Ilus on Normandia maa La Manche
kaldal, aga ilus on ka see maa siin
nii ilus ja armas, et suruks ta südame vas
tu, kas pole?!" Ja ta lõpetab kaasakisku
valt, rusikaga vastu lauda lüües: „Poisid,
seda maad, mis pole küli vast nii rikas ja
nii looduse poolest õnnistatud tasub
kaitsta. Nii on lugu! Mitte ainult seal
kaugel Normandias, vaid ka siin. Peipsi ja
Narva ääres otsustatakse nii meie kui ka
kogu Euroopa tulevase saatuse kujunemine.

Kuid selle peale poisid, teeme tiks laul!
Ja siis kõlabki vägev ja mehine laul
eesti grenaderide suust, laul, mille refrään
lõpeb sõnadeja: .. selle eest tuleb võita
või surra.* . ..

Sõjakirjasaatja Bgon Vellesoo

Igasse maakonnalinna
põllumeeste kodu
Kuna põllumeeste hulgas on üles
kerkinud vajadus maakonnalinnades
Harjulased külastasid haavatuid
põllarneestekodude järele, on Põllumees
te Keskvalitsuse korraldusel asutud
Ravimisel viibivatele sõjameestele pakuti meelelahutuslikku
küsimuse
lahendamisele. Põllumeesteko
ja viidi kassa kingituspakikesi
dud on eriti vajalikud selles mõttes, et
Täiest! ootamatult saabunud külla linnasõitnud põllumeestel oleks peatu
ERÜ Harjumaa ringkonnas meti al
gatusel korraldati möödunud pühapäe sõit leidis haavatute keskel erakordset misvõimalus, eriti halbade ilmade kor
val külaskäike haavatud eesti sõja sooja ja südamlikku vastuvõttu ning ral jne.
meeste juure, kes viibivad praegu kujunes ravimisel viibijaile nende hal
Tallinna ja Harjumaa haiglaia ravimisel. lis argielus meeleolukaks ja teretulnud
Kevadperioodil puügituiemu
Ringkäigu', mille kestel külastati vahelduseks. Samasuguseid külaskäike
sed rahuldavad
üldse kolme haiglat ja üht haavatute kavatseb ERÜ korraldada ka edaspidi,
Rahnldavaißt püügilmadest tingitult on
puhkekodu, pakuti sõjameestele meele et väljendada tagala tänumeelt nende kalapüügi kevadine periood andnud seniste
lahutuslikku ajaviidet ning jagati üht vastu, kes on ohvrivalmilt asunud kait andmete järgi keskmisi tulemusi. Lähemad
on veel selgumisel, sest üksikud
lasi külakostina kaasavõetud kingitus sma meie kodumaad idavaenlase vastu. andmed
ringkonnad ei ole Kalurite Keskusele oma
pakikesi |a maiustusi.
andmeid veel esitanud. Hinnates kalurite
ühes merelennukite sadamas Põh/a-Norras. (Pk.-Janz Wb.)

töO tähtsust sõjaaegses toitlusmajanduses on

Asutatakse uusi puukoole
Tunnustatud puukoolid premeerimisele
Viimaste aastate, eriti 1939. a. tal
vekülmade tagajärjel on meie viljapuu
de arv tunduvalt kahanenud. Küima
kahjude heakstegemisele asudes on
nüüd pearõhk pandud puukoolide taas
ülesehitamisele, mis hoolimata praegus
sest rasketest oludest näitab häid ta
ga järgi.

Maaviljelusvalitsuse andmeil on
praegu
eravaldusel* olevaid puukool© 140, lisaks

neile riigi majandada olevad puukoolid.
Pearaskus puukoolide töötingimustee
seisab praegu tööjõu vähesuses, seda
peamiselt vilunud ja teadlike tööjõudu
de osas. Kõiki neid raskusi arvestades
on ka tänavu kehtiv määrus, et
tunnustatud puukoolid vabastatakse kas
osaliselt või täiesti Uha-Ja piima normi t.
Ühtlasti on ka sel aastal eelarvesse võe
tud rahalisi preemiaid eriti silmapaist
vate puukoolide omanikele.
Puukoolide hindamisel arvestatakse
toodetud materjali hulka, kvaliteeti ja
üldist korda puukoolis. Viimati 011 rii
gikornissari poolt kehtima pandud mää
rus, mille kohaselt antakse ka müüda

kalureile nähtud ette korraliku riiginormi
täitmise eest preemiaid ja eripreemiaid.
Premeerimisele kuuluvad ka need 1943. a.

müüdud kaia ja kalamarjakogused, mille
eest ei ole jõutud kalakokkuostupunktides

välja anda.
vate puukoolisaaduste eest -preemia preemiatähti
Erandina on lubatud kalureile müüa li
punkte. Siiani on preemiapunkte antud saks tavalistele preemiakaupadeie veel pree
ainult põilusaaduste ja köögivilja turus miatähtede vastu viina igale kalurile
tajaile, mistõttu sagedasti varem viljakuni 5 i kain. Lisa viina müük toimub
kus tehakse ka
puude all olnud maa alad muudeti kalakokkuostnpunktidest,
selle viina müügi kohta märkmeid kalurite
köögi- ja põlluvilja kasvumaaks. Nüüd osturaamatuisse.
peaks ka see soodustus tiivustama
Oma algatusel on püütud hankida üht
kutselisi aednikke ja ka asjaarmastajaid kui teist vahendit, et saada üle sõjaaegsest
Olgugi et vastavad
uute, kõrgeväärtuslike ning tunnustatud materjaiikitsibusest.
keskasutused on püüdnud kalurite töövaeva
sorte tootvate puukoolide loomisele. Ala kergenda mi materjalide soetamisega kaa
väärtuslike istutusmaterjalide tootjad sa aidata, jäi lünki, milledest kalureil tuli
ei saa aga mingisuguste soodustuste üle seada omal jõul. Heites üldpilgulist üle
vaadet kevadperiaodi püügitulemustele, võib
osalisteks.
aga näha, et kalurid oa raskusi ületada
Praegu on käimas Põllumajanduse püüdnud ja kalatoodangu seis on rahuldav.
Keskvalitsuse algatusel
jaile teatavaks teha väärismaterjali
puukoolide ülevaatus üldise kontrolli ostukohti.
mise ja premeerimise teostamiseks'
Tõnist muret puukooli pidajaile valmis
tab seemnete saamine aluste kasvata
Kontrolli teostavad aianduskonsu
miseks.
lendid ja assistendid. Sel teel saadakse
Eelmisil aastail ei ole Põllumajan
ülevaade puukoolide praegusest seisu duse
Keskvalitsusel õnnestunud seda
korrast ning ühtlasi on puukoolid Põl
olukorda
positiivselt lahendada. Loota
lumajanduse Keskvalitsuse kontrolli all.
aga
on,
et
ilmnenud takistusi suudetak
Töökava kohaselt viiakse kontroll
se vastavate võimude toetusel ületada
läbi 1. septembriks, mille lõppedes
avaldatakse tunnustatud ja premeeritud ja see puuviljanduse arengut omalt
puukoolide nimestik, et aedade asuta poolt veelgi soodustab.

Paide „Järvapojad" Kesk-Eesti
Ja all Valuoja teel on suvehommikute]
Maakiriku ees tnnoed valusat puudust
ringkonnameistriks
kapten Irve kujust, mis samuti lauges puna armastanud jalutada Johan Liiv, kui ta soo
Möödunud
teisipäeval toimus S-s «JÄrva
se meeletuse ohvriks. Muidu aga mõtled4 ritas Peeti-aegse. .Sakala" toimetuses oma pojad* korraldusel
Paide staadionil Keskkui hästi see kirik küll sellesse maastikku ajakirjanikukutse õpipoisiaastaid. Neil jalu Eesti ringkonnameistri
võistluste sarjas jalg
sobib! Ja gisemnseltkl leiad kodumaal har tuskäikudel kohtas ta aegajalt Andres Ren pallivõistlus Paide «Järvapojad*
ja Türi
va kirikut, mis jätaks nii avara ning valgus nttit, üldtuntud laulu .Mu meelen kuldne Spordiringi meeskondade vahel. Toimunud
kodukotus" autorit, mis võia toimuda ainult võistluse võitis «Järvapojad* meeskond vära
küllase mulje kui Pauluse kirik.
Valuojal oo luiged alles, kuigi Lossi pool-vargsi, kana mõlema leivavanemad
vate vahekorraga 2:1 (poolaeg 2:0). Saavuta
ni ii ei oli rebasepuur tühi ja rohtunud. Va Jüri Peet ja Suburg olid vaenujalal... tud võiduga tulid Paide «Järvapojad* KeskKui
palju
väiklusi
on
kõikjal
Jahutamas
luoja org sarnaneb kohati kultuurpargile,
Eesti ringkonnameistriks, jättes seljataha
kuid samas paneb end taas maksma lopsa vaimuinimesigi...
Türi Spordiringi ning Viljandi «Sakala*.
kas ürgloodus kogu oma primitiivsuses.
Selle kurvavõitu konstateeringuga siirdun
Ülal kulgevat a&faidteed palistavad kased. tagasi kaasaega; ei ole n?a ju väljas mingil
Noorsookirjanik Marta Silla
Ja sulle meenub kuidagi nukralt, et sama kultuuriloolisel ekskursioonil. Küll meelitab
ots Paides
hästi sobisid need valge tüvelised puud ka veel sisse astuma Viljandi muuseum, milli
Helsingi südalinna...
ne on meil praegu vist ainsaks, mis ei qje
Eiie viibis Paides tuntud noorsookirjanik
Viljandi küllaltki tihedas linnasüdami oma tegevust sõjaolude tõttu katkestanud. ja ajakirja «Eesti Noored* tegevtoimetaja
kua haistad veel mineviku hõngu. Tuletan Muude sisukate väljapanekute kõrval omab pr. Marta Sillaots, kes külastas siin Jär
meelde loetud lausekatke Kuhlbarsilt: koo muuseum ka rohkelt materjali Viljandi lau va Noorte maleva staapi, «Järva Teataja"
lipingil õppisin ma raamatust, mis väljaliku Kuhtbarsi kohta. Kuid ihates osatoimetust ja helilooja Valter Juhandit. Peale
maal oli trükitud: Viljandi linn, kuulus saada eeskätt suve võludest, sammun piki tutvumist noorte tööga Järvamaal oli pr.
oma vilja- ning linakauplemäse poolest —*. Lembitu puiesteed ja Endla tänavat sel Sillaotsal pikemaid kõnelusi kirjanduslikel
Katsun endalegi kujutluses uuesti rekonstru les ümbruses on kõik tänavanimed laenatud teemadel vastavate isikutega.
eerida aega, mii mulgid linadega kõvasti kas mütoloogiast või ajaloost (llmarine,
Noortelaager Loodis
raba teenisid, talud päriseks ostsid ja oma Kungla, Meeme jne.) alla .Uueveski"
Sakala,
Pärnu ja Järva noortemalevate
lapsi linna tõid hariduse valgust otsima. orgu, et anduda sopelmõnudele. .Uueveski" ühiskorraldusel
toimub 1.—8. augustini Vil
Hakkan alles sel hetkel õieti mõistma, oru basseinide jahedates vetes kürumeldes jandi lähedal Loodis
Laagri
kui vajalik asi on üks perekonnakroonika. õieti kahetsed neid kunagi Pärnus veedetud asu Kohaks on Paistunoortelaager.
valla Kingi talu, kes
Oleksin tahtnud näit. nii väga teada, kus suvesid, sest alles siit leian taas kõ:ke seda, omariikluse ajal sageli
korraldati noorte
asus pool sajandit tagasi see tütarlastekool, mis mu lapsepõlvemälestustes on lahutama

kus õppis mu ema. Kus maja, milles ta
elas õpilasena? Jalutaksin seda teades har
duses korrakski läbi ta igapäevase koolitee
kuid nõnda ei leia ma seda enam kätte
ammuse unustuse hõlmast.

Kuhibarsi koolimajast tean vähemalt sel
le aset, Lilli Suburgi omast ei sedagi, kuid
Mari Raamoti loodud pilt selle kooli eesti
meelsest õhkkonnast ei unune niipea. Nõn
da satud vähehaaval üha sügavamale mä
lestustemsale...
Turu ääres Schwalbe võõrastemajas peeti

tult seotud suplemisega: on voolavat vett laagreid.
Laagrist osavitjaina on end registree
(isegi väikese kunstliku .kosega") ja tore rinud
75 poissi.
lepik põlvekõrguse heinaga, millel tohib ko
guni iebadagi. Mis on sisemaa mehele selle
Kalakokkuostühoone Sõrvele
koduse mugavuse kõrval Pärnu pläüshi lage
ja päikescleiteakust tuline liivik! Siin lõhnab
Nädalavahetusel toimus Sõrve rannas
keskpäeva kuumuses oivaline noor männik Viniri kiilas kohaliku kalakokkuostupimkti
sula vaigust ja kuskilt hoovab kuiva 100 uue maja avamine, mis kujunes sealsele
söõrmeidkõditavat höDgu. Jõe ääres kahise rannarahvale suursündmuseks. Vintri pidu
vad igivanad puud —ja sa eelistad selle päevast võttis osa Eesti Kalurite Keskuse
oruidüili võltsimatut loodusepäraeust palju harukontori juhataja G. V> Ihaste, juhtivaid
le kunstlikule ja hiilgavale.
tegelasi Saaremaa kaiuriühistast ja rohkel

õhtu eel jõuan ringiga rannakohvikusse
küünlakuus 1872 Eesti Kirjameeste Seltsi
esimene koosolek, tunnistavad protokollid järve kaldal. Akende taga laksuvad lained
selle hämarate võlvide alla. Kirik on alles ehi
ja siin siis olidki koos kõik need, keda ja nende turjal liugleb rohkelt puna-rohelist
tud noorte kaskedega, kuna äsja toimus tihti mälestame ärkamisaegsete mulgi patri triipu paate viljandlased veedavad puh
siin leerilastepüba, mis pooleldi oinas kau arhhidena: tasane ja tark Jaan Adamson, Tar ketunde meeleldi järvel. Ja mindki köidab
ni kirikukontserdi ilme, kus solistidena esi vastu köster Hans Wlihner, Kovaii Hain Hen rannakohvik reaks õhtuteks, liiati kuua
nesid nii konservatooriumi õppejõud kui no, kuid peale nende ka mõlemad kanged kohv on tubli ja vaheldub teinekord limo
ka leerilapsed ise orelil, tšellol, viiulil jne. vastased Tartu meeste eesotsas postipapa nadiga. Unustad siin lainete sosinat kuulates
Sellisena jäi tollest mulgi nooruse õnnista Jannsen ja teisalt seltsi idee algataja Carl mõndagi rusuvat, vaatled veepeeglis sädele
rnispäevHst ülev ja eeskujulik mulje. Siinne Robert Jakobson. See oli oma aja kohta vat kuud ja kogud hinge uut jõudu raudseiks
pastor E. Tõldsepp kuulnksegi muide olevat säärane suursündmus, et köster Wühner, rünnaku- ja rännupäevadeks.
suur noortesõber.
kes muidu oli tuntud karsklane, tellis sel
Ja siis jätan ühel ht inakuu õhtul Viljan
di leinalisel tundel jumalaga. Maakiriku pu
Viljandi nn. „uuest lossist" leiad eest puhul „sbampanjeri viina".
See oli juba aastaid hiljem, kui Jakob nane torn paistab mulle vaguniaknast veel
prefektuuri. Kannatuste aasta on jätnud Va
badusväljakule masendavaid jälgi Eesti Pan sonil ei võimaldatud põllumeeste seltsi ma kaua. Kuldsesse õhtuebasse jääb maha aega
ga purustatud hoone ja purustatud vabadus ja nurgakivi panemisel sõna võtta, tsaari misi uinuv linn, mu ema nooruslinn, mille
sõjalaste monumendi tühja aluse näol, sa politsei keelas ära. Ja Jakobson paiska» avastasin endale uuesti kalli mälestusena
muti on hävinud rida kauplusi Tallinna siis rahvasse oma kuulsa hüüdlause: „Kni varasematest aegadestJällenägemiseni, Viljandil
tänaval. Linna üldpildis eijabaavad siiski ka meie peame vaikima, saavad kord kivid
O. K.
kõnelema!" Ja nad kõnelevadki ikka veel...
väga silma ei torka.

arvul sealseid rannekalureid.

Tartu vabatahtlik tuletõrje
tähistas 80. aastapäeva
Pühapäeval tähistas Tartu linna Va
batahtliku Tuletõrje Ühing oma 80.
aastapäeva, mispuhul jagati tuletõrjujai
le aumärke ja kiituskirju. Juubeli tä
histamiseks ja aumärkide üleandmiseks
korraldati paraad Tallinna tänava spor
diväljakul.
Tsiviilelanikkonnale paberosse
Majandus- ja rahandusdirektori teada
ande kohaselt müüakse kõigile tubakaardi
omajaile 35. toitlusperioodil kupong nr. 1
vastu 100 paberossi. Nimetatud kupong oa
kehtiv 24. juulist kuni 20. aug. s.a.
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Vabastamispäev Tartus
Admiral Pitka kõneles

Pikasillal - Mulgimaa

Enamlaste võimu alt vabastamise kolman

dat aastapäeva tähistati teisipäeval Tartus

rea pidulike sündmustega. Keskpäeval aseta

purustatud väraval

ti pärjad Pauluse kangelaskalmistute. Et
suurema aktuse korraldamine ära jäi, kuju
nes päeva pidulikemaks sündmuseks haava
tud eesti ja saksa rindevõitlejate vastuvõtt
Tartu piirkonnakomissariaadi suures saalis.
See vastuvõtt oli tavalisest pidulikum ning
sellest võttis osa Tartu välikomandant ühes
Saksa sõjaväe ja tsiviilvõimu esindajatega
ning Tartu omavalitsusasutuste, omakaitse
ja politsei juhtivaid inimesi.
Aukülalisena oli palutud haavatute juure

Pikasilla looduslikus võlus. Parveliiklus Eesti pikeima silla vare
meil. 300 inimese töö varises kokku ainsa hetkega bolshevike
hävituskires
idülliline ja vaikne suvehommik naeratab all. Raunal voogudes loksub laisalt pruun
üle looduse, kui alustan matka ühte Lõuna- kaluripaat ning varbal! kuivab kalavõrk.
Eesti maalilisemasse paika, mille võlad pole Siin elab üks noid randlasi kelle põlluks
suutnud külmaks jätta Isegi Mulgimaa poeeti on Emajõe ja Võrtsjärve tumedad vood.
Hendrik Adamsoni ja kümneid, võibolla ise Vestluses peremehega selgub, et katsumis
gi sadu kordi oleme harduses kuulanud ajaks ou Olnud bolshevike rezhiim ka silu»
Mulgimaa hümni hingestatud sõnu ja hoog selle katareile, ning „tõotatud paradiisist*
sat viisi, otis on ühtlasi kiidulauluks Pika olnud esimeseks reaalsemaks sammaks ka
eillaiegi, sest just see oli* väravaks, mille lureile suurte normide määramine, kuna
ühistöö vorm" artell jää
kaudu kalges lauliku tee Mustvee järveran
aikult üle Emajõe koduväljadete, kust lau nud ajapuudusel siiski teostamata.
Väljakannatamatuks . muutus olukord
lik hiljem enam pol« lahkttnud.
Jäävad seljataha Rulli kõrged metsad ja sõja puhkedes, mil keegi eraisik ei tohtinud
teeääre» lokkavad viljaväljad ning säravas sillale ligineda ja ka jõe ääres viibimine
keskhommikus astun Viljandi-Tõrva liini oli keelatud. Ent samane piinlik ja otse
omnibussit veetlevalt pruuukollasele maan naera väärseni ulatuv „rah va varanduse" val
teekru üsale, mis teederistilt mitmesse ilma vamine ei takistanud sama jõude hiljem
kaarde suunduvate maanteede kumerusel silla alla asetamast lõhkelaengut, mis ainsa
hetkega purustas silla, miile ehitamise kal
magab kuldse sõmerana.
Aug ja kibedus valdab meeli ning valusa lal olid kaks suve jtöötanud 300 töölist ja
kontrastina lõikub keset õitsevat ja sügav mis oli iga pikasillalase uhkuseks.
Materiaalsete kaotuste kõrval ei puudu
rohelist loodust silma punasest telliskivist
Pikasilla bussijaama varemed, mis nagu Pikasillas 'ka inimohvrid, mis on tabanud
süüdistades tõusevad selge suvitaeva poole. raskesti just üht pferekonda: siin ou mõrva
Tuli on hävitanud hoona sisemuse ja katuse tud peremees ja küüditatud mitu perenaise
ning varisenud kividest ja rusudest on täi venda, ent siiski pole perenaine murdunud
detud sügav kelder hoone ali. Säilunud on ja juhib edasi majapidamist, mida võib ni
aga avar ja nägus gara»šihoone, mis lukus metada ümbruskonna eeskujulikumaks. E u
tatuna seisab Kasutamatult ja tühjana leinab läheb edasi ka üle haudade ja õues seisvad
aegu, mida meilt on röövinud hävitav ida laudamüürid tahaks nagu öelda, et saabub
kord tund, mil üie kodumaa kerkivad va
tuul ning karm sõjaaeg.
Avarana laiub eemal tasane ja madal remete asemel uued hooned, mis on veel
Emajõe luht, mille keskel jõgi aeglases nägusamad kui need, mida purustanud met
rahus veeretab Võrtsjärve poole tumehalle sik vaenlane.
vetemasse. Ürgset rahu ja avaruste igatse
Pea jätkab ma rabata ränduri teekond,
vat kaugust hoovab siia hinge ja sa tuuued ning õrn-siuisena laiub eemal päikesekiirgu
end nii väikesena selles määratus looduse ses Võrtsjärve sädelev avaras, milles valge
templi» ja tuunelerõõm oleks täielik, kui luigena vaevalt märgatavalt liugleb üksik
südant ei lõhes taks massiivsed sillavaremed, puri, kuna rauoaligiduses sõuab tumedate
mis lamavad siinsamas su jalge ees.
täppidena üksikuid kaluripaate.
„Kui Pikasillast üle saa . . kumiseb
Argipäevsus ja romantika on ulatanud
alateadvuses lakkamatult lauliku hüüd ning siin üksteisele sõbralikult käed, sulades
mõtteis libisevad silme eest mööda kõik suvises keskpäeva õhuvirvenduses kauniks
need hetked, mis varemail aegadel kannud ja kutsuvaks panoraamiks.
sind üle selle kauni ja pikima kodumaa
Madal ümbrus takistab otse järvereena
silla. Lein ja valu nagu mõne elusa olend! le pääsu ja uideldes läbi küla, jõuan taas
järele täidab rinda, seistes kõrgelt sillava teerlstmele, kast hommikul alustasin oma
remeil ning tummas vihas surud hambad rännakuid. Ja peagi rullub omnibuse ratas
kokku, mõeldes kõigele kaunile, mis meilt te all lahti pikk ja tolmav maenteellna, jät
jäävalt röövitud.
tes suve õhtuuaetusse sügavas rahus voola
Nagu noaga on rebinud võimas plahva va Emajõe, mille avaras luhas kajavad
stus silla keskosa ja paisanud tumedaisse uüüd heinaliste huiked ning naer ja sam
-voogudesse, kuna otsad tnõlemalpool jõge malrohelised heinakuhjad vaatavad nukralt
<su vajunud alla üsna veepinna ligidale, mis üle niidetud luhalagcndiku purustatud
suüüdui nagu noil saatuslikel päevilgi voolab sillavaremeile, nagu sügavus igatsusest sosis
«ksitamatus rahus oma põlist j« kindlat tades: ,Kui Pikasillast ülegsaa... suud auna
rada. Üie suvepäikeses uinuva luha sineta
mullal ma..—ö.
vad taamal künkakuplid ja metsatukad kang

adus ning nagu helisev kelluke kajab kusa
gil kaugemal hele luisuhääl, nagu öeldes,
et värsi algab kõikjal jõekaldal! ning aasa
del vikat oma surmatööd, olles esimeseks
audeks põhjamaa suve kiirest kaduvusest...
Ent veel on loodns ma ümber õitsemise
hoos ning leebe tuulehoog pühib palgeilt
muremõtted ja uljalt vilistades jätan silla
varemed ning sammun poolkaares sinna,
kus terastrosside nagisedes üle Emajõe
liigub parv, mis nüüd täidab Pikasilla kohu
seid ning toimetab retsijaid Mulgimaalt Tar
tumaa poolsele kaldale ja säält siia.
See pole Pikasilla võimas ja massiivne
kaar üle jõe, vaid juba unustusse vajunud
parveromantika, mis sind siin võlub.
Karm tõelikkus on äratanud mineviku
taas ellu ning tüsedaist palkidest ehitatud
parv kannab veokeid ja reisijaid samasugu
se kindlusega kui parastatud silla raudbe
toon taladki. Autod, hobused-vankrid, jalg
ratturid ja jalakäijad annavad psrvevahile
pidevalt tööd ning harva jääb sellele vaba
puhkehetk. Ohei sellisel väikesel liikluse
vaheajal seletab parvevaht oma väikeses
putkas, kas puhkamiseks seina ääres ei poo
da ka nari, et kõige enam tuleb üle jõe
toimetada just jalgrattaid, mis on ka täiesti
loomalik, sest on ja see skondiaaraga"
käiv sõiduk muutunud nüüd sõjaajal enam
levinumaks liiklusvahendiks.
Vahepeal on taevas märkamatult tõmbu
nud pilve ja peakohal mustast piksepilvest
sähvatab hõbedane tulinool otse alla, kus
lai luha-heinamaa on tuulehoos rahutult
hakanud lainetama ning tumedal" jõepinnal
mänglevad esimesed vihmapiisad lugema
tuid sõõre sünnitades, mis järjest kaovad,
et ruumi anda uutele. Kõu sõidab mürise
vas piivevpnkris üle laotase ning varsti ra
biseb alla tihe ja raske hoog vihm, muutes
veepinna kihisevaks hiigelkatlaks. Ent vars
ti vaibub aadu ja naeratades ilmub pilvede
varjust hõõguv suvipäike, pannes vaikse
vee ja märja rohu pimestavalt särama...
Kangel laamal sinendavad Aakre põlised
metsad ja silla varemete juures kükitavad
jõekaldal Pikasilla kalurite elemud kobaras
naga rändavate vete sõnatud kaaslased. Las

kun kõrgest siilatammist ja pea ongi väike
ses kaiuriõuea, mis asetseb otse silla külje

Masin peab olema korras

ka meie Vabadussõjaaegne veteraan admiral

J. Pitka, kes oma kõnes tõi paralleeli Vaba
dussõja aegse, ja käesoleva aja olukordades.

Õhtul peeti vabastamispäeva jumalatee
nistus Tartu Peetri kirikus, kus jutlustas dr.
theol Jaak Taul.
Narva ümberhaaramine
aeti nurja
Berliin, 25. 7. (DNB).
Kaitsepositsioonide ees lõana pool Dau
gavpilsi ja Daugavpilsi ja Peipsi vahel
ründas vaenlane mitmes kohas asjata.
Seal on meie vasturünnakud käimas.
ja võitlustervik . . .
Uued relvad „tankihirm" ja tankirusi
osutasid meie sõduritele silo erakord
tas meile küllalt selgesti, et euroopaliku kas*
Eesti elu ja kultuur ei sobi juutlik-asfaatli seid teeneid.
Ka Narva juures tekitasid meie väed
ku enamlusega, vaid hävitatakse viimase
verise lüüasaamise. Siia olid
poolt. L;gi 70.000 eestlase küüditamine ja enamlastele
mõrvamine on veel kõikidel meeles. Nõu enamlased viimaseil nädalail koondanud
kogude kõrgete asutuste käsud, mis keva väga tugevad jõud, kes pärast ägedat suur
del dessandikatse puhul Sillamäelb saagiks tükituld lahingulenoukite ja tankide toetu
langesid, näitavad selgesti, et kui punaste sel ründasid edela poolt Narvat põhja suu
võimutsejate viha oli 1940. 41. aastal juhi nas. Kavatsetud läbimurd mereni pidi Narva
tud peamiselt eesti intelligentsi, poliitika ta ühendusteedest ära lõikama. Vaenlase
tegelaste või majanduselu ja põllumajandu rünnak varises kokku ja tal oli väga suuri
kaotusi inimeste, tankide ja lennukite poo
se juhtivate vastu, siis puu
dutab hävitamiskäsk nüüd kõiki eestlasi lest. Narva jäi kindlasti meie kätte.

Tanuigrenaderid Normandias asuvad üksuste kaupa vasturünnakule. ( Pk.-Zschäcke!
Weltbild)

Ühine saatus-, tööAlgus 1. leheküljel
Meie elame totaalses sõjas, kus sageli
on raske piire tõmmata rinde ja tagala, sõ
duri ja töölise vahele. Kõikidele oo üks ja
sama tingimusteta nõue: raudne tahe mitte
iialgi järele anda, mitte iialgi kapitulearuda,
kindlas veendumuses võidelda ja töötada
ning juhtkonnale usalduses järgneda. See
kehtib teie, eestlaste, kohta täpselt samuti
kui meie, sakslaste, kohta, keda teie kodus
sõjapidamise huvides rakendatakse. Meie
moodustume ühe saatuse töö- ja võitlus
terviku. Ka meie, sakslased, haarame, kus
vajalik, labida ja kirka järele, nii naga ar
vukad saksa haldise- ja majandusmehed
neil päevil välihallis mandris rindele lähe
vad. Ma ootan samasugust koondamist ka
kõigis omamaisis asatnsis. Majandus ja hal
dus peavad sõjaks vajalikul määral jääma
töövõimeliseks.

ilma erandita.

Raske terrorirünnak Torinole
Ja kui veel nelja aasta eest teatavad
ringkonnad tundsid sümpaatiat Inglismaa
Milanost, 25. 7. (DNB). Anglo-ameerika
vastu, siis tohiksid ka need tunded ammu võitlus- ja jahilennukiteüksused teostasid es
kustunud olla. Missugune eestlane võiks maspäeva ennelõunal Torino linnale raske
sealt midagi head oodata? Juhtiv Londoni terrorirünnaku. Eeskätt elamukvartaatides
ajaleht «Times* kirjutas mõne päeva eest: tekkis tunduvaid kahjustusi.

Igal juhul on aga kõigi, eriti nooremate BTeade punaarmee sissemarssimisest Leedus
aastakäikude aukohuseks end õles anda se mõjub julgustavalt. Peaks tal õnnestuma Paavst hoiatab kommunistliku
vallutada tervet Balti ruumi, oleks Lääne
rakendamiseks rindel.
hädaohu eest
Me tunneme praegu vajadust suurenda merel taas jalule seatud loomulik sõjaline
Helsingist, 24. 7 (DNB) „Aftonpos
poliitiline tasakaal, mis juba 1918. aastal
tud panuse järele võitluses ja töös. Meil ja
käsitleb oma tänases juhtkirjas paavsti
kõigil on aga veel kolmas kohus, mis ei ole Kaotsi läks iseseisvate Balti riikide loomi teu"
põrmugi vähema tähtsusega. Me peame selle sega". Teine juhtiv inglise ajaleht «Daily hoiatust kommunistliku hädaohtu eest Itaa
lias, mis ähvarduvat eriti liitlaste poolt oku
eest hoolitsema, et vaenlase propaganda Mail* kirjutab: «Meie inglased, võime endi peeritud
piirkondades. „Juba ainult see tõsi
jääks ka edaspidi tagajärjetuks. Kunagi ei le ainult soovida, et meie suurel liitlasel asi,"
ütleb „AftonpoBten% et paavst pidas
tohi nõukogudel ega nende inglise-ameerika Nõukogude Liidul oleks ka edaspidi edu.
avalikku seletust tarvilikuks, näitab,
liitlastel õnnestada eesti rahva tunnustatud Siis oleks lõpp targutamisel Balti riikide säärast
mida Roomas uutest isandatest mõeldakse.
võitlustahet halvata ja külvata kahtlust üle ja Nõukogude Liit võib alustada jälle See
on kõigile euroopa rahvastele mõtlema
oma ülesehitustööd Nõukogude Leedus,
nende ridadesse.
panevaks tundemärgiks arvab soome aja
Üks aasta punast valitsust ja see kõik Nõukogude Lätis ja Nõukogude Eestis*.
Teie, eestlased, tunnete seda nõukogude leht, et liitlaste esimesed vähesed pinna
sü vaid pehme ja ettevaatlik algas näiülesehitamistööd ja tahate seda tööd pärast võidud Euroopa mandril osutavad sellisteks,
võidetud sõda meelsamini ise teha kui et nad katsuvad esile energilist poliitilisi
proteste isegi Vatikani poolt.
teda enamlastele jätta.
Käitistes võib tööd katkestada ainult
Ma rääkisin juba saatnsühtlusest, mis Saksa sõjavangid Normandias
piirkonnakomissari loaga
eesti ja saksa rahvast ühendab, ja kohustu
usuvad võidusse
sist, mis sellest tulenevad meile kõigile.
Ma
rõõmustan,
et
härra
armee
Ülemjuhataja
Stokholmist,
25. 7. (DNB) Ameerika
Kindralkomissari tööpoliitika ja sot da töövaheaegade alguse ja lõpu kella
võtab osa sellest eesti tööliste koosolekust. United Pressi kirjasaatja Clark kirjutab ~Göt
siaalhaiduse osakonna sellekohase tea* ajad.
Ta peab teadma, et
eborgi kaubandus ja laevandusajalehes"
Juhul kui tahetakse määrata vabu
daande alusel, mis on avaldatud meie
meie kõik, olgu sakslased või eestlased, kõnelusest ühe saksa sõjavangiga Norman
tänase lehe ametlike teadete osas, on päevi, eriti näiteks enne pühi, siis tu
olgu töölised, põllumehed või ametnikud, dias. See Dresdenist pärit sõjavang seletas:
.Iga sakslane teab absoluutse kindlusega,
lubatud edaspidi teha 54-tunnisest töö leb selleks enne nõutada piirkonnaks
täidame tagalas samuti oma kohuseid
nagu seda teevad meie saksa ja eesti et Saksamaa peab võitma sõja. Saabub päev,
nädalast erandeid ainult piirkonnako missari ja tööameti nõusolek.
kamraadid rindel.
kus liitlaste tulemused tehakse tühjaks ja
missari ja tööameti nõusolekul. Ühtlasi
Asjaomaselt piirkonnakomissariit ja
Ütelge palun, härra kindral, oma korpus meie haarame uuesti ofensiivi enda kätte.
kohustatakse käitiste juhte kõikides osa tööametilt tuleb samuti nõutada luba, tele ja diviisidele, ütelge palun ka oma Saksa armeed ei ole veel löödud.*
Ameerika kirjasaatja küsimusele, mida sak
kondades välja panema teateid igapäe kui tahetakse käitist ajutiseks ( sulgeda eesti üksustele, et nad kunagi ei tarvitse
vase tööaja alguse ja lõpu kohta. Sa kõigile teenistujaile samaaegse puhkuse muret tunda selle üte, kas nende tagalas sa armeedel on liitlastele vastu panna, vastas
on kõik korras. Seal on kõik korras ja jääb sakslasest sõjavang: .Teil on lennukeid ja
muti tuleb neis teadaandeis ära märki- andmiseks.
ka alatiselt nii. Meie tunneme end rindega tanke, meil on aga me usk.*
avamänge (hpl.) 16.00 Kirevad helid nädala saatuse poolt seotud olevat. Meil on sama
Pea meelest
Usurpaatorid rahvusliku sildi
lõpuks (Ringhäälingu tantsukapell VI. Sapoš eesmärk kui neilgi selle sõja lõppvõit!
on niisama tugev tahe seda eesmärki
all
Vesi ja liiv on kindlad vahendid nini juhatusel ja solistid). 16.45 Vaheajal Meil
16.45 Päevauudised. 17.00 Päevauudised saavutada ia meil on sama usaldus meie
Ge
n
f
i
a
t,
25.
7.
(DNB). Poola pagulas
süütepommide ja tulepesade vastu kell
saksa keeles. 18.00 18.00 Noortele: .Ristiinnu ühisesse Führerisse Adolf Hitlerisse, keda valitsus Londonis avaldas Reuteri teatel es
võitlemiseks.
Jumai
mõne
päeva
eest
jälle
nagu
ime
läbi
pesa", August Mälgu jutustus. 18.30 Aja kaja
maspäeval ametliku seletuse, milles nn.
Kas Sul igal õhtul vann on täi ja saatekava ülevaade. 19.00 Reichsprogramm. meile jättis.
„poola
rahvusliku vabastamiskomitee" loo
Hinne ja kodumaa, kaka sõna, kuid mist nõukogude
detud veega? Kas Sul on veeanu 20.00 Päevauudised saksa keelee.2o.ls Rah
poolt okupeeritud aladel ise
ometi
üks.
lahutamatu
tervik
f
Rinne
ja
ko
valikke
viise
(hpl).
21.00
Päevauudised.2l.ls
mad pööningul veega täidetud ? Tanaumuusika (hpl.) 22.00 Päevauudised sak dumaa, neid sõnu tarvitatakse tihti ja nad loomustatakse,, käputäie usarpaatorite katse
Kas Sul on küllaldaselt liiva majas? sa keeles. 22.15 Eesti sõduritund (Heliülee tunduvad vahel vaid kõnekäänuna. Siin na, suruda poola rahvale peale poliitikat, mis
on vastuvõtmatu elanikkonna rõhuvale ena
Kui mitte, siis mõtle järele, kust võte 13. VII 44, mgn.ja hpl.) 23.00 Nädala Eestis on need sõnad aga tõde ja tegelikkus ( mikule".
liiva saad, ja toimeta ise kohale. lõpuks (ülek.) 24.00 Saatelõpp.
Sipelgad tüütasid supelvõõraid
Armee ülemjuhataja kõne
Ta ei tarvitse tingimata mereliiv
Madrid, 21. 7. (DNB) Oks lendavate
Praegu antud tõotuse võtan ma meeleldi
Saksamaa
eestlased
hool
olla, aitab ka mullast.
teadmiseks. Rinne peab seda eriliseks usal sipelgate pilv siirdus teisipäeval üle Barce
Hoolitse ise oma korteri ja ela
lona läänest itta ja laskus mitmesse väi
dusavalduseks.
davad eesti haavatuid
mu kaitse eest?
Just eile võtsid minule alluvad eesti kesesse rannikuasulasse, kus praegu elab
väeosad tihedas relvavendluses oma sak kümneid tuhandeid supelvõõraid. Putukad
Õhukaitse on Omakaitse !
Danzigi ja Elbingi eestlased
sa
krmraadldega jälle tarmukalt osa oma tungisid korteritesse ja olid kuni oma edasi
ohverdavad selleks kindla osa kodupinna
kaitsmisest. Nad tõrjusid raskeid lennuni mitu tundi ebameeldivaks nuhtlu
palgast
enamlaste rünnakuid ja võitlesid see seks.
juures erakordse vaprusega.
Saksamaal ravimisel viibivate eesti
on Führeri ja sõjajõudude kõrgei
haavatute hooldamisest võtab osa ikka maMeile
juhataja poolt autud käsk Eestit kaitsta.
AMETLIKUD TEATED
suurenev ringkond sealseid eestlasi, kes
Seejuures ei mängi üksikute sillapeade
või
etteulatuvate
rindelõikude
loovutamine
REEDE, 28. JUULI 1844.
kodumaalt kaugel töötades elavad kogu
5.00 Saade saksa sõjavflele. 6.15 Päeva südamega kaasa rahvuskaaslaste relvas mingit osa, kui seeläbi saadakse tugevaid
jõude edaspidiseks edukaks kaitseks. See
TEADAANNE
uudised. 6.30 Hommibukontsert (ülek.) 7.00
maa jääb igal juhul kindlalt
Päevauudised saksa keeles. 7.15 Hommiku tatud võitlusele enamluse vastu.
Harju
maakonna
põllu majand usameti
meie kätte.
ettepaneku! karistasin põllumajandussaadus
rouusi ka (ülek.) 8.45 Päevauudised. 9.00
Saksamaal töötavate eestlaste pea
Praegu
antud
tõotus
ou
muile
tagatiseks,
Päevauudised saksa keeles. 9.10 Landes esindaja ja ERÜ usaldusmees hr. A.
te avaliku majandamise määruse alu
et eesti rahvas rakendub kõigi jõududega sel 10. aprillist 1943 (Amtsblatt des Gene
dienst Osi laud . 9.25 Saatepaus. 11.30 Reichs
programm. 12.15 Päevauudised. 12.30 Päeva Põld mets viibis hiljuti ametireisil Ida-ja oma kodupinna kaitsele. Seda ootavad ka ralkommisars in Reval 25. aug. 1943 Ihk.
uudised saksa keeles. 12.45 Lõonamuusika Lääne-Preisi maal. Sel puhul peetud eesti rindevõitlejad.
384) põllumeest Juhan S a v e 1 i Harju maa
Praegu on otsustavalt oluline, et kõik konnas, Raiküla vallas Suure külas 50 päe
(Olek.) 14.00 Päevauudised saksa keeles. Danzigis töötavate eestlaste koosolekul
abinõud
antakse
rinde
käsutusse,
et
selles
14.10 Landesdienst Ostland. 14.15 Reichspro
vase vanglakaristusega. Juhan Saveli kõrval
võitluses võiduni vastu pidada.
gramm. 16.00 Muusika pärastlõunaks (kpl.) võeti vastu järgmine otsus:
das oma põllumajanduslikke tooteid avali
Ma sõidan rindele tagasi kindlas teadmi kust majandamisest ja ei täitnud oma pii
„Danzigis töötavad eestlased peavad
(Ringhäälingu tantaukapell Leo Tautsi juha
et te kõik kaasa aitate eesmärgi saa ma äraandmise kohustust.
iuael). Vaheajal kell 16.45 Päevauudised. oma aukohuseks pakkuda oma moraal ses,
17.00 Päevauudised saksa keeles. 18.00 set ja ainelist toetust Saksa riigis ravi vutamiseks.
Tallinn, 21. juulit 1944.
„Loom ja inimene vanal ajal*, Ernst Kratz
Tallinna linna ja maa
misel
viibivate
eestlastest
rindemeeste
Kodumaale saabunud haavatuil
uoanni veste. (Saksa keeles). 18.15 Väike
piirkonnakomissar
vahemuusika. (hpl). 18.30 Aja kaja ja saate hooldamiseks. Danzigis töötavad eestla
tuleb ELSS-is registreeruda
kava ülevaade. 19.00 Reichsprogramm. 20.00 sed on uhked eesti rindemeestele ja
Kiriklikke teateid
Eesti Leegioni Sõprade Selts palub
Päevauudised saksa keeles. 20.15 Sümfoonia
Ambla kirik. Pühapäeval, 30. juulil s.a.
nende
sangarlikule
võitlusele
kodumaa
kõiki
välismaa
laatsarettides!
kodu
kontsert. (hpl.) 21.00 Päevauudised. 21.15
kell 11.00 e.l. surnuaiapüha jumalateenis
Rõõmus lõpp (hpl.) 22.00 Päevauudised piiride kaitsmisel ja bolševismi hävita maale saabunud eestlasi endast teatada tus Ambla surnuaial. Laululehed.
saksa keeles. 22.15 Saatelõpp.
misel. Oma tänu ja lugupidamise väl ELSS-ile, Tallinn, Rataskaevu tn. 14.
õpet. Peiker.
LAUPÄEV, 2g. JUULI 1944.
jendamiseks on Danzigis töötavad eest
Teatamine on vajalik selleks, et VANDEADVOKAAT BRUNO ABRAITIS Pai
5.00 Saade saksa sõjaväele 6.15 Päevauu
dised. 6.30 Hommikukontsert (ülek.) 7.00 lased üksmeelselt otsustanud saata osa latsarettidest lahkunud haavatuile ELSS-i des, Pikk t. 13. Vastuvõtmine kella 10—12.
Päevauudised saksa keeles. 7.15 Hommiku oma igakuisest palgast Saksa riigis kaudu ei lähetataks hiljem enam laat
SAAPA PARANDUSTÖID teen kiirelt ja kor
m uusi ka (Ülek.) 7.30 Heliplaate. 8.45 Päe töötava peaesindaja käsutusse sooviga, saretti järele ajalehti ega pakke.
ralikult tellija materjalist. Paide, Vainu tn. 18.
vauudised. 9.00 Päevauudised saksakeeles. et peaesindaja Danzigis töötavate eest
9.10 Landesdienst Ostland. 9.25 Saatepaus.
Aluksne eestlaste annetus
laste nimel saadaks kingituspakke Sak
Kahala Piimaühing vajab koheselt nais MEIE
11.30 Reichsprogramm. 12.15 Päevauudised.
Aluksnes, Lätimaal, asuvad eestlased REI TÖÖJÕUDU, kes on varemalt töötanud
12.30 Päevauudised saksa keeles, 12.45 Lõu sa riigis ravimisel viibivaile eesti rinde
saatsid ERÜ-le posti teol 1600 riigimarka ja sellel alal. Teatada koheselt Paide Tööame
-namuusika (ülek. Riiast). 14.00 Päevauudi meestele.
mõningate riietusesemetega, et tile ja tööandjale. Adr. Järva-Kahala p. agt.
sed saksa keeles. 14.10 Landesdienst Ost
Danzigis töötavad eestlased soovivad pakikese
omalt poolt toetada enamlikel terrorirün tel. Kareda 25.
land. 14.15 Hääle võlu (hpl.) 14.40 Sõjarada võitu eestlaste relvadele!"
nakuil kannatada saanud rahvuskaaslasi.
delt. 15.00 Marsimuusika (hpl.) 15.15 Saksa
Paide vallas, Seinapalu külas saab head
Mainitud otsusega ühinesid ka Elbin
lühijutte: ,Muusika võidukäik*, Curt Frei
HEINAMAAD TEHA. 3 saadu tegijale, 2 saa
waldi Händeli novelle. 15.30 Armastatud gis töötavad eestlased.
du peremehele. Küsida selle lehe talitusest

