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Võitleva sõduri nimel

Püüna ja Soome lahe vahel nurjusid

Eesti rahva saatusvõitlus on jõud et tagalas oleksid närvid täiesti korras
nud järku, kus ta seab võitleva sõduri, ja mõistus selge, et sealt kõik, kelleta
nõukogude rünnakud
kes asetunud oma elava kehaga kodu tagalas kuidagigi saadakse läbi, asuk
maa ja vaenlase relvade vahele, suuri sid võitlevate sõduritena rindele; et
ma katsumuse ette. Kes on olnud kord seal ei oleks kohta, abi ega toetust
Miitavi lõunaosa loovutati. Varssavist kirdepool löödi vaenlase rünnakud tagasi
ki lahingus, see teab, millist pingutust argpüksidel ja oma rahva häbiplekkidel;
nõuab sõdurilt, eriti aga ta närvidelt et iga eestlane pööraks sellistele põlas
Saksa torpeedolennubid ründasid Põhja- tasel botshevikud vasturünnakuga tagasi.
Führert peakorterist, 2. aug. Sõjajõudu
Aafrika ranniku ees ühte vaenlase konvoid. Augustovi metsa ja Meemell vahel tekkis lahingu esimene veerandtund. See on tusega selja, eriti naised ja neiud, jne.
de ülemjuhatus teatab:
Lõuna pool Caeni varisesid vaenlase Hävitavalt tabati nelja veolaeva, kokku raskeid vaheldusrikkafd võitlusi, miile kehtiv lahingu kohta üldiselt, prae Jah, seda, mida võitleval sõduril õigus
tankidest Ja kahuritulest toetatud tugevad 26.000 brt ja ühte hävitajat. Peale selle jooksul loovutati Kalvarya ja Wilbowyszk! guste bolshevike turmtule-rünnakute oma rahvalt tagalas nõuda, on palju,
rünnakud kaotusrikbalt kokku. Ka mõlemal said veel 7 kaubalaeva, kokku 49.000 brt., linnad.
kohta aga väga suurel määral veelgi vägagi palju, ja see võib tunduda kogu
Lätimaal loovutati Mtitavi linna lõuna kontsentreeritumal kujul ja võiks ütel ni karm, aga see kõik tuleneb ainu
pool Moyon ja Percy-Villedieu ruumis tõr torpeedotabamusi.
osa.
kus
mitu
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Võitluses
kommunistlike
jõukudega
Halka
juti kõik ameeriklaste rünnakud, hävitades
nii tõid vaenlasele juulikuus eriti raskeid sed, sildade õhkulaskmise järele. Birsen da kogu lahingu ulatuses. Aga eesti üksi võitlusest oma rahva ja ta tu
30 tanki.
Lõuna ja ida pool Avranehes'l on käi veriseid kaotusi. Vaenlane kaotas 13 000 vallutati vasturünnakuga tagasi. Püüna ja sõduri närvid jäävad murdmatuiks, ta leviku eest ning ka see võitlus on karm,
mas ägedad võitlused edasitungivate vaen surnut, 3800 vangi ja ülejooksikut, samuti Soome lahe vahel nurjusid arvukad nõuko moraal vapustamatuks, sest see, mille määratult karmi m, kui seda oskavad
lase soomusttksustega. Seal hävitati 34 arvukaid kergeid Ja raskeid jalaväerelvi. gude rünnakud.
Juulikuus hävitasid Õhujõud 1830 anglo sest ta võitleb, võidab või langeb, on aimata viletsad halisejad, närused mem
Ole 20 suure varustus- ja laskemoonalaagri
tanki.
ameeriklaste lennukit, nende hulgas 1236 kõrgem ta isiklikust olemasolust, on med meesterõivastuses ja hoolimatud
öösi ründasid võitlusiendurld vaenlase saadi saagiks või hävitati.
Karpaatide põbjarindel paisati Haakideni neljamootorllist pomonilennubii. üksinda elu suurim ja liidetud ülima truudu ühepäeva inimesed tagalas, kus neid
soomusteravlkke ja majutatud asulaid hea
kitsasteelt ründavad vaenlase võitlusüksu Saksamaa kohal hävitati õhuvöitlustes 804 se ning armastusega. See on ta kahjuks siiski veel mõnel määral
eduga.
Prantsuse ruumis hävitati võitluses 102 sed vasturünnakuga tagasi. Kaugemal loode vaenlase lennukit.
kodumaa, esiisade pind ja rahya leidub. See, kes oma karmis igapäe
pool tekkis Karpaatide eelmaast!kus, eriti
terroristi.
vas seisab minut minutilt pidevalt sur
elu
ning vabadus.
ruumis lääne pool Sambori ja Reichshofi
Taäumlatuli Londonile, jätkab.
Soome president Ryti astus
Võitlev sõdur, seistes oma elava ke maga vastamisi ja jääb siiski oma rah
Itaalias nurjusid taas kõik vaenlase lä juures ägedaid kohalikke võitlusi. Suures
bimurde katsed edela Ja IQuna põol Firen Visla käärus tõrjuti arvukad vaenlase rün
haga niiviisi kodumaa ja vaenlase rel va saatusvõitlusele truuks ja kindlaks,
tagasi
zet. Vaenlase kahurvägi tulistas eile Firen nakud tagasi. Vaenlase sillapea vastu lõu
vade vahel, omab kahtlemata ka õigu on tänapäeva ja tuleviku isand. Eesti
Uueks presidendi kandidaadiks
zet, kuigi linna tema kultuurvarade sääst na pool Varssavil on käimas ägedad vas
se nõuda oma rahvalt seda, mida ta suhtes on seda võitlev sõdur, sest kui
turünnakud.
miseks ei kasutata saksa juhtkonna poolt
marssal Mannerheim
Lahinglendurid uputasid Vislal 28 vaen
rindel
võideldes kindlasti vajab ja mis poleks teda, ei oleks ammugi enam
sõjaliselt ja ta on jäetud vägedest vabaks.
Heisin g 1 g t, 2. 8. Soome president
Ka ajaloolist vildakut torni Pisas, mille lase vägedega täislaaditud parve.
on küll igal ajal normaalne, kipub aga olemas ühtki eestlast. See on tõde*
Risto
Ryti
saati»
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milles
ta
Kirde pool Varssavil paiskasid maaväe
ümbruses ei ole mingeid sõjalisi seadmeid,
ja relva -SS üksused lahingulennukite tos~ juhtis tähelepanu vajadusele, et kogu riigi suurte sündmuste ja aja kirju palge millele peame vaatama otsa taie mõist
vigastati vaenlase kahuritule poolt.
tsiviilne ja sõjaline juhtimine koondatakse ees vahetevahel ununema.
mise, arusaamise ja tõsidusega, kui
ühe isiku kätte. Kana presidendi eüda ter
hame elada. Ning seepärast peame küll
Mida
nõuab
siis
võitlev
ning
oma
vis on raskete sOjaaastate tõtta tugevasti kan
Mobiliseeritakse reserve
natanud, avaldas ta sellega seoses lahkumis rahvast ja kodumaad kaitsev eesti sõ andma õiguse sellele eesti ohvitserile,
ütles keset Narva-aluste võitluste
palve, mis valitsuse paolt vasta võeti.
dur praegu tagalalt ja ta inimestelt?
Peaminister Linkomies seletas sel puhul,
. Põhjalikud muudatused riigiaparaadis. Dr. Goebbels kõneles
gurmamöllu:
„Ärgu ükski unustagu, et
Kõige pealt seda, et tagala ka tõe
et nnte presidendi valimiste teostamine ei poolest mõistaks võitluse ja võit zgaühe surm meist on auks võitle
Berliinist, 31. 7. Riigikantselei sõjasihtide heaks ja vältida kõiki töid, ole sõjaoludes mõeldav. Valitsus esitab see leva sõduri raskusi ning võitluse
vale ja töötavale kamraadile
eduskunnaie seaduseelnõu, millega
Mlerna, riigiminister dr. Lammersi ees mis ei ole mitte otseses seoses sõjalis pärast
määratakse uneks presidendiks marssal jäägitult otsustavat tähtsust. Silmapilk eestlasele, häbiks aga argpüksidele ning
istumisel leidis Berliinis aset riigimi te vajadustega. Ka tervete avaliku elu Mannerheim. Vaatamata oma saarele ei ole kerge nautlemise, olukordade mõistusnõrkädele kergatsitele, sest
nistrite, kõrgemate riigiasutuste juhata alade seismajäämisega tuleb arvestada, töökoormale on marssal Mannerheim selleks meeldimise või mittemeeldimise, mitte võib olla on just nemad süüdi meie
jate, vallutatud piirkondade tsiviilvalit kuna just selliste sügavalt haaravate oma nõusoleku andnud ja valitsus loodab, midagi-tegeva „härraslikkuse"(!?) ega surmas."
ednskund kinnitab eelnõu ühel häälel ja
suse juhtide ja riigisekretäride nõupida abinõudega saab vabaks suuri jõureser et
kiirelt.
Võitlev eesti rindesõdur nõuab taga
ammugi mitte idiootliku peenutsemise
mine, miile keskpunktiks oli totaalse ve otseseks sõjapanuseks rindel ja rel
või vaimulageda suurushullutsemise aeg lalt jäägitut võitlejavaimu ka töös,
sõjapanuse riikliku voliniku, riigiminis vatööstustes. Dr. Goebbels rõhutas sel
Briti õhujõududele uus ülem
ühes mugavustega. Praegune aeg on nõuab kainet mõistust, arusaamist sil
ter Goebbelsi sõnavõtt.
lega seoses uuesti põhimõtet, et kõiki
juhataja
igale, kes tahab, et ta rahvas jääks mapilgu tõsidusest ja sõnade asemel
Stokholraist, 1. 8. (DNB) Reuter elama, ülimate pingutuste, vaikimise, vaikimist ning tegusid, mehiseid
Enam kui tunnipikkuses väga põh koormaid ja ohvreid, mis seejuures
jalikus ettekandes andis riigiminister saksa rahvast tabavad, tuleb jaotada teatab, et admiral slr James F. Sommervil truuduse ja võimalikult pikima tööpäe tegusid. Ta nõuab seda selleks, et
järglasena nimetati briti õhujõudude
dr. Goebbels ülevaate põhimõtetest ja ühtlaselt ja ilma vahet tegemata kõigi lies'
ülemjuhatajaks admiral slr Brnce A. Fraser vaga töötamise aeg, kus igaühel või
eesti rahvas elaks ja jääks
meetoditest, millega ta tahab teostada le rahvakihtidele, samuti tuleb neid ka kes kuni jaanini oli koduste õhujõudude
malik
näidata
oma
suurust
ja
elama
ning et ühegi eestlase hingel
oma ülesannet totaalse sõjapanuse alal. ühiselt kanda. Lõpuks pöördus dr. Goeb ülemjuhatajaks.
väärtust tegelikus töös. Kui tagalas ei lasuks veresüüd venna surmas või
Meie kindel tahe praegust sõjalist olu bels kõigi koosolejate poole üleskutse
veelgi halvemas. Tal on täielik õigus
korda ületada, sunnib meid haarama ga, et nad enda algatusel teeksid kõik, Vabastatakse ja arreteeritakse töötaja paigutab oma argipäeva sama seda nõuda ning igaühe kohustu
suure
andumuse,
truuduse
ja
valmis
uuesti
mõjuvaid vahendeid. Julgelt ja kõhkle mis võimalik selleks, et Saksamaa-koh
matult peame asuma selle kallale, et ta võiks tarvitada sõna «rahvas sõjas". Kuidas inglased kohtlevad india oleku ülimaks ohvriks, nagu teeb seda seks tagalas on järgida tegudes
sõdur rindel, siis võime olla kindlad, neile nõudmistele ning neid koguni
kogu riigiaparaati eranditult rakendada
kongressiliikmeid
et meid ei võida ükski vaenlane ning ületada, sest see on ülima oma
Bangko k i s t, 31. 7. (DNB). Peaaegu et selle sõja võitjate ridades on auväär rahva tuleviku ja elu teenimine. Elada
iga päev teatab India ajakirjandus uuest
Eesti 20. vabatahtlike diviisi silma
tahame aga igaüks ja elada tahab kogu
kongressiiiikmete arreteerimisest, keda ing ne koht ka meil.
lased algul vabastasid, siis aga avaliku arva
Aga võitlev sõdur nõuab ka seda, eesti rahvas tahab ja peab. —esp.
paistev võitlus Narva all
mise meelepahaks mingil ettekäändel uuesti
Narva maakitsusel ei jätkanud vaenlane kõrgete kaotuste tõttu oma
suurrünnakut
Führeri peakorterist, 1. augustil.
Sõjajõudude ülemjuhatus teatab :
Normandias pidasid meie väed raskeis
võitlusis vastu kõigile vaenlase rünnakutele
Hottot ja Perey vahel. Siis liikusid nad
mõnes lõigus väheste kilomeetrite võrra
lõuna poole. Uutel positsioonidel tõrjuti
kõik tugevasti järeltunglva vaenlase rünna
kud. Ka lõigus kirde pool Perey*d nurjusid
vaenlase tugevatest soomusjõudndest ja äge

daßt kahuritulest toetatud rünnakud. Lääne
suunas sügavalt meie positsioonidesse sisse
murdnud vaenlane peatati lõona pool
Avranches'l vasturünnakuga. Õhtntnndidel
käisid veel rasked võitlused kogu rindel.
Sillapea idaosas tugevdas vaenlane öö
jooksul oma kahuritule turmtuleks.
Öösel teostasid rasked võitluslenuukid

Erilist tähelepanu äratas india töölis
konnas, nagu Jahorest teatatakse, vanglast
vabastatud ülemaalise kangnrite ametiühin
viiside SS-wNordlandia ja SS-„Nederlandiga", gu sekretäri Nayarl arreteerimine Pund
20. eesti vabatahtlikkude diviisiga ja 11. shabis. Teda arreteeriti ettekäändel, et ta
Ida-Preisi jalaväediviisiga ja maarindel ra on ületanud vabakslaskmise juures talle
kendatud sõjalaevastiku üksuste, maasuur asetatud tingimused.
tükiväe ning heitjatega. .
Karatshis vangistati nüüd Üks kongressi
Soome lahes hävitati miinidega 2 bolshe liige, keda otsiti 1942. a. saadik. Tema ta
vikkude traalimispaati ja 1 valvelaev.
bamise eest oli määratud 5000 rnupiallne
Samas merepiirkonnas tulistasid sõjalae tasu.
vastiku valvesõidukid ja jahilendurid alla 10
Anglo-ameeriklaste õhuterror
bolshevikkude pommilennukit.
Itaalias
Lahingulenuukite eskaadrid võtsid hea
eduga osa maavõitiustest raskuspunktides
Milan o s t, 31. 7. (DNB). Anglo-amee
ja hävitasid üle 300 vaenlase tanki.
riklaste õhujõud teostasid pühapäeval rea
USA pommitajad ründasid eile Bukaresti terrorirünnakuid Põhja-Itaalia linnadele.
ja Ploesti piirkonda. Saksa ja rumeenia õhu Elamnkvartaalides tekitati raskeid kahjustu
tõrje jõud hävitasid 1! vaenlase lennukit.
si ja tsiviilelanikkonnal oli kaotusi. Havan
Tiheda pilvekatte varjus sooritasid USA nas purustati täielikult 5. sajandist põlvenev
pommitajad terrorrüunakuid Müncheni, Mann Santa Aga ta Maggiore kirik.

heimi, Ladvigshafeni ja Frankentall linna
ja lähtepositsioonidele ruumis loode pool dele. Raskeist tõrjetingiraustest hoolimata
Avranchesl. Torpeedolennukid vigastasid tulistati alla 15 vaenlase lennukit.
Seine'l lahes kaht kaubalaeva kokku 15.000
Sõjalaevastik ja õhujõud uputasid juuli
brutto tonni.
kuu kestel 25 kauba- ja transportlaeva, kok
Prantsuse tagalas hävitati võitluses 60 ku 149.000 brt. 20 transportlaeva 110.000 brt.
tanki.
said vigastada. Vaenlase sõjalaevadest upu
V. 1 tasumistuli Londonile kestis päeval tati 2 ristlejat, 10 hävitajat, 1 fregatt, 1
miinitraaier, 2 valvelaeva ja U kiirpaati.
ja öösi.
Itaalias alustas vaenlane uuesti oma lä Üks lahingulaev, 4 ristlejat, 11 hävitajat, 1
bi murrukatseid Firenzele. Need purunesid torpeedopaat, 2 maabumiserilaeva ja mitu
jälle raskete veriste kaotustega meie soo kiirpaati said osaliselt raskeid vigastusi
mnsgrenaderide ja langevarjurite vankuma pommide, torpeedode ja kahoritabamuste
-4a vastupanu tõttu. Tühised kohalikud sisse läbi.
murrud riivistati. Mõlemalt poolt vihaselt
Sõjalaevastiku, kaubalaevade pardaõhu
peetavad võitlused kestavad.
tõrje ja sõjalaevastiku õhutõrjepatareid tu
Karpaatlde põbjanõlvakul tungisid vaen listasid 1.—31. juulini alla 196 vaenlase len
mõjuvaid rünnakuid vaenlase väekoondistele

lase jõud Beskidi kitsasteele. Vasturünnakud

on käimas. Dnestri alllkapiirkonna ja Visia
suure kääru vahel paiskasid meie soomus
diviisid vaenlase mitmes lõigus tagasi, hä
vitades suure hulga tanke. Visia suure kää
ru juures aeti nurja vaenlase ületulekukat
sed peale ühe sissemurru, mille pärast veel
võideldakse.

Warssavi j aurea kestab vaenlase tagev
surve. Bagi keskjooksu ja Augustovia vahel
viidi kavakohaselt läbi kohalikud taandumis
liikumised hoolimata vaenlase tugevast järe
letungist, kus juures löödi tagasi hulk bols
hevikkude rünnakuid. Lääne pool Kaunast
ründas vaenlane tulemasteta mõlemal pool
Meemeli jõge. Mariampolis möllavad vihased
tänavavõltlnsed.

Miitavi linnas võideldi ägedalt. Birseni
ruumis paiskasid vasturünnakud sissemurd
nnd vaenlase tagasi. Ida pool Düünat purus
tati vastulöökidega kõik bolshevikkude rün
nakud. Narva maakitsuses ei jätkanud vaen
lane eile suurte kaotuste tõttu oma suur
rünnakut. Nõrgemad rünnakud nurjusid.
Viimaste päevade bolshevikkude suurrün
naku edukast tõrjest võtsid silmapaistvalt
osa 3. germaani SS-tankikorpns SS-obergrup

penführeri ja relva-SS kindrali Steineri juh
itimisel koos germaani vabatahtlikkude di-

interneerisid.

Argentiina välispoliitika vastab rahva
tahtele
Massimeeleavaldus Buenos-Aireses
Genfi st, 30. 7. (DNB). Buenos
Aireses leidis välisministeeriumi ees aset
massimeeleavaldus, millega väljendati
poolehoidu valitsuse välispoliitikale.
Kokkutulnud avaldasid tormilist kiitust,
kui Argentiina president, kindral Farreli
ja asepresident kolonel Peron kõnele
sid neile rõdult.
President Farreli vihjas sellele, et
valitsus on oma kursi võtmisel toetunud
rahva tahtele, nagu see alati on olnud

juba maa iseseisvumisest saadik. Ta
seletas: „Alati oli ja saab ka tulevikus
olema meie tugevuseks rahu pooldamine."
Kolonel Peron ütles, rahva hüvan
guks olevat vältimatu „ühtehoid, et
kõigile võõraste võimude püüetele ja
tahtmistele vastu asetada argentiiulaste
üksmeelt, kes on otsustanud, kui vaja
surra, et päästa suurimat, mida inime
sed selles maailmas omavad, isamaad/'

on ainsaks valikuks elada või surra.
„Inglased takistavad India
Neil päevil toimub Itaalia diviiside kojutu
vabadust ja sõltumatust"
lek Saksamaalt. Parimate itaalia sõdurite lee
Gandhi iseloomustas Inglismaa gionid, kes on saanud väljaõppe ja relvastuse
maailma parimalt sõjaväelt, tulevad nüiid taga
Washingtoni riigidepartemang teatab asetati
hoiakut kuratliku vandenõuna
si kodumaa rindele. Nüüd tuleb Itaalia päästa
senistele lisaks veel 16 argentiina firmat
Dentist, 1. 8. (DNB). Inglise nädala
sajandite kultuurivarasid kaitsta vaenlase
OSA majanduslikku „mueta nimekirja."
lehe „Nev Leader" india korrespondent kir ja
rünnakute eest. Otsustav tund on saabunud.
jeldab intervjuud, mille Gandhi talle hilJuti andis. Selles ütles Gandhi, ta pidavat
Normandias toidupuudus
USA-d ähvardab transpordi
veel kord nentima, et kongressipartei otsu
kriis
Madr i d i 81, 30. 7. (DNB) ETE teatab ses, inglased lahkugu Indiast, ei olevat mi
Washingtonist: erakordselt tngeva toidu dagi mnntannd.
Stokholmist, 30. 7. (DNB). USA vä
ainetepuuduse tõttu, mis valitseb liitlaste
Küsimusele vahe suhtes tema kava ja gede tugevad materjalikaotused invasiooni
poolt okupeeritud Põhja-Prantsusmaal, pöör ettepanekute vahel, mida tegi omal ajal rindel on, naga Washingtonist teatatakse,
dus kindral de Gaulle Washingtoni valitsu Cripps, vastas Gandhi: Crippsi ettepanekuid ameerika transpordiasjandaaes esile katsu
se poole ja palus tungivalt toiduainete saat ei võivat indialased vastu võtta sel lihtsal nad saari raskast. Olevat oodata tõsist
mist.
nukit
põhjusel, kuna need näevad ette India jao transpordikriisi. Taiviil-transportliikluse pii
tamist pikemaks ajaks, takistades praktili ramine seisvat ees.
selt pealegi maa sõltumatust. Nii enne kui
Sitsiilia lahutatakse itaallast
pärast olevat iga õiglaselt mõtleva inimese
Tugev surve Turgile
Milano, 31. 7. (DNB) Nagu teatatakse
kohustuseks vastu astuda „kuratliknle van
denõule",mille abiga inglased püüavad ära Roomast, tegutsevad inglased väga kavakind
hoida India iseseisvaks saamist. Kai Briti lalt selle suunas, et Sitsiilia saart näilise auto
Liitlased tahavad Türgit sõtta kiskuda
valitsas ei võtvat vastu tema ettepanekuid, noomia andmisega lahutada Itaaliast ja lülitada
Sofia, 31. 7. (DNB) 2. august, Türgi arvestatakse Nõukogude Liidu soovidega. siis plevat see Gandhile vaid uneks tõen ta Briti maailmariiki. Sitsiiliale tahetakse anda
rahvuskogu kokkutuiekupäev, toob saadikui Ameerika ajakirjanik Farson kirjutas hilju diks, et inglased ei soovi India vabadust sama põhiseadus kui Küprosele. Inglased loo
le üllatuse. Kui nad sel päeval saabuvad ti „Daily Mallis* avameelselt, et Türgi ole ja sõltumatust. Gandhi rõhutas siis veel davad Sitsiilia, Müta ja Küprose saarte valit
kard oma veendumust, et Briti valitsus semisega vastu astuda niihästi Ameerika kui
oma suvepuhkuselt, esitatakse neile hääle
vat olnud vilets valvur". Ta
tamiseks Türgi valitsuse otsus diplomaatilis kinnitab, et Moskva nõuab Dardanellide takistab kokkulepet hindude ja muha ka Nõukogude Liidu mõjule Vahemere-ruumis.
te ja majanduslike suhete lõpetamiseks kokkuleppe muutmist oma kasuks, sest et meedlaste vahel, et röövida Indialt suve
Streik inglise laevatehastes
Saksamaaga, nagu kuuldub Nõukogude alli Türgi kontroll merekitsuste üle olevat käes räänsust, mille ta on ammugi ära teeninud.
Genf
i s t, 30. 7. (DNB). Halifaxi laeva
kaist. Edasi kuuldub samast allikast, et se olevas sõjas puudulik.
tehastes puhkes «Times!" teatel streik, mil
da Türgi valitsuse otsust võetakse inglaste
Toetades Türgi-lnglise liidule, nõutakse Itaalia diviisid lähevad rindele
lest võtab osa 2500 meest.
ja enamlaste poolt esimese sammuna Türgi iaglise ja ameerika ajalehtede poolt Türgilt
Põhjal
ta
alla.
31.
7.
(DNB)
Sõjami
edaspidiseks sõttaastumiseks. Türgi pida suhete lõpetamist Saksamaaga. Türgi ajale
Naiste töõkohustus laieneb
vat selles olema selgusel, et inglaste ja hed kirjutavad, et Türgi valitsus seisab Lon nister marssal Craziani pidas kõne vaenlase
Berliin, 30. 7. (DNB) kärast määrust
ameeriklaste poolt ei anta talle mingisugu doni, Washingtoni ja MoskVa survel valiku õhurünnakute ja langevarjurite tõrjeks määra
vabariikliku maaväe üksustele, üteldes näilise töö kohta astud täna jõusse fiks tei
seid territoriaalseid tagatisi.
ees, kas toimida türgi rahva soovi kohaselt, tud
muu hulgas järgmist: Itaalia elamud, haiglad, ne abinõu meie eõjapingutnste totaliseeri
sõjast
kürvale
jääda,
ja
sellega
kaitsta
Tür
Ankara, 31.7. (DNB) Juba mõnda
elulisi huve või anglo-ameeriklaste ning kirikud, linnad ja külad, möödunud sugupõlve miseks. Totaalse sõjapanuse riigivolinika
aega tegeleb vaenlaste ajakirjandus Londo gi
enamlaste survele järele anda ja seega oma de sajanditepikkuse töö vili, on nüüd vaenla riigiminister dr. Goebbelsi nõusolekul andis
ni ja Washingtoni une diplomaatilise surve maa viia poliitiliselt ja sõjaliselt raskesse se õhujõudude barbaarsete õhurünnakute ees tööpanuse peavolinik gauleiter Sauckel
ga Türgile, millest võtab osa ka Moskva. olukorda.
märkideks. Kui tõsine ja tume ei näi ka ole korralduse, mis määrab kindlaks registreeri
Seejuures rõhutatakse, et Türgi peab oma
vik, on uus tõus siiski lähedal. Igaüks peab miskohustuslike naistööjõudude vanuse ülem
välispoliitikale andma suuna, mis rohkem
nüüd täitma oma kohust isamaa ees. Praegu määra 50 aastale endise 45 asemel.

Argentiina firmad USA „mustas
nimestikus"
Stokholmist, 30. 7. (DNB). Nagn

Lbk. 2

JÄRV A TEATAJA
Saladuslikud mererelvad

Neljapäeval, 3. augustil 1944 a. Nr. 91
21 miljonit väliposti
saadetist päevas

Side rinde ja kodumaa vabel
Arvud kõnelevad selget keelt. Kuu
aja jooksul koostavad saksa väliposti
itaalia «kahe mehe-torpeedo* meeskondadel
asutused rinde tarvis 1.350.000 posti
korduvalt. Ent alati nõudis see „meeskonna
kotti, ümarguselt 425 miljoni kirja ja
ga torpeedo" meeskonna täit panust, et viia
teiste saadetistega, ja sama kuu jook
«saksa sõjalaevastiku võitlusvahend."
ta suurima hulljulgusega keset tugeva val
p.til
saadavad vätiposliametid kodumaale
Nüüd teeb välisajakirjandus Ülevaate ve all seisvat vaenlase sadamat või koguni
kõigist neist meresöja saladuslikest eri võit mõne laeva alla ja saavutada tulemusi nagu
7 0.000 postikotti, ümmarguselt 20 7
lusvahendeist, mis Esimeses ja praeguses Aleksandrias.
miljoni kirja ja teiste saadetistega.
Maailmasõjas on seni teatavaks saanud.
Jaapanlased kasutasid samaks otstarbeks,
See on päevas ligi 21 miljonit välipos
nimelt
sissetungiks
vaenlase
sõjasadamaisse,
Esimese Maailmasõja jooksul oli see
tisaadetist, mis liiguvad mõlemas suu
Itaalia sõjalaevastik, kes võis Aadria me „kahe-meheallveelaevu", mis ilmusid det
res märkida suuri saavutusi väikevõitius sembris a. 1941 üllatavalt Pearl Harbouri.
ras. Hiigelhulk, mille edasitoimetamine
iaevade arengus. Itaallased muutsid seal Neli sellist «spstsiasl-all veolaeva", lähtudes
nõuab väsimatut hoolt. Õige ülevaate
oma MAS-tüüpi kiirpaadi esmakordselt tera ühelt emalaevalt, tungisid sisse USA sõja
saab
sellest aga siis, kui avaneb või
vaks relvaks, cbis võis esimese üllatuse ajal sadamasse, kui võrktõke oli avatud ühele
malus
külastada suurimat saksa väli
tongida edukalt toetuspunktide ja sadama sissesõitvale laevale, ja asusid merepõhja.
te sisemusse. Aga siis kindlustas Austria Viies tegi seal luuresõidu, sõitis hommiku
posti kogumiskohta, mille teenistujate
sõjalaevastik oma sõjasadamald mitme rea hämaruses jällegi välja, teatas raadio teel
arv tõuseb üle 2000. Siin keeb elu
võrk- ja palktöketega. Seepeale konatrueeri oma tähtsaist tähelepanekuist USA laevas
nagu mesipuus. Vaheaegadeta sorteeri
aid itaallased «hüppepaadid," väikesed tiku asukohtade suhtes lähenevaile Jaapani
takse loendamatud saadetised, viieko
mereväeleunukite
eskaadritele.
Uuesti
sisse
mootorpaadid roomikutega, et üle ronida
neist takistusist.
halised arvud algul tuhandete, siis sa
sõites hukkus Jaapani kääbusallveelaev mii
Nead torpeedodega relvastatud «mereväe nltõkkes. Enne aga kui ameeriklased olid
dade kaupa ja nii edasi, kuni välipos
tankid", keda hävitajad vedasid nende ees selgitanud selle veealuse plahvatuse saladu
märgi lähedusse* teostasid aprillis jä mais se, olid kohal Jaapani mereväe pommitus Eeskujulikult maskeeritud betoonehitised Atlandivallil täitsid oma ülesande täielikult tikiri või pakk on juhitud õigele teete.
Täpselt ja häireteta toimub välipos
(Pk. Lagemann. Wb.)
a. 1918 neli rünnakut Pöiale* millest kolm ja torpeedolenuukid. Sel ajal kui nad nii
titeenistus. Väiipost on ju tihedaks si
juba alguses nurjusid. Neljandal rünnakul edukalt ründasid, tulistas neli sadamasse
õnnestus hüppepaat «Grillol" ületada öõ sisse tunginud «apetsiaalallveelaeva* ennast
demeks rinde ja kodumaa vahel ja iga
jooksul viis lõket, ega paati märgati ja võe ohverdavalt oma torpeedod välja. Nad pa
välipostiametnik
teab, et sõdur rindel
ti tnle alla. Kuuenda ja viimase võrkuderea rastasid ameerika tõrje ja uputasid muuseas
Eestlaste kangelaslik võitlus
ootab teadet kodumaalt, või et ema,
juures pidi tema neljapealine meeskond te USA lahingulaeva «Arizona*.
Kui ameeriklased olid üles tõstnud ühe
naine või õde igatsevad teateid armsa
ma uputama, ilma et oleks saanud välja
Daugavpilsi ruumis. Langes julge eesti ohvitser kpt. Enn Vaijak
laata tema torpeedosid.
hukkunud spetslaal-allveelaeva, tegid nad
telt rindel. Kuna iga ametnik seda
Piraat neid «hüppepaatide* ebaõnnestu kindlaks, et nad olid korralikud allveelae
teab,
siis on ka mõistetav kõigi amet
Saksa,
eesti
ja
läti
üksuste
kange
ne läti politsei pataljon, üks eesti polit
misi asusid mõningad itaalia sõjalaevastiko vad, ainult eriti väikeste mõõtudega, öelda
laslikust võitlustest Daugavpilsi taga sei pataljon ja mitmed läti piirikaitse nike ja abiliste tööind, kes eriti öhusõ
ohvitserid tööle, et muuta tõelikkuseks teh vasti olid nad 12,5 meetrit jõuallika
kirjutab läti SS sõjakirjasaatja Janis
nilistes fantaasiates sageli käsiteldud «mees na kasutati elektrimootoreid patareivooluga.
pataljonid, kes viivitamatult paiskusid japiirkondades vaenlase pommiterrori
Budulis muu seas järgmist:
konnaga torpeedo* mõtet, mis tüüritakse Oks mees juhtis tibatillukest allveelaeva
all kõiki raskusi kiiresti ületada püüa
tõrjevõitlusse.
Inimkäe poolt eesmärgile. 1. novembril periskoobi abil eesmärgi juure ja käsitles
lahingutes kogenenud
vad. Sama kehtib välipostiametnike
Ühel
päeval
ründas
vaenlane
kaks
1918. a. varahommikul Ilmus Pola sadamas torpeedo tulista misseadet, teine käsitles saksa üksuste kõrval võitlevad Daugav
mootorit. • '
kümmend korda, kuid ei suutnud kõi kohta vaenlase maal, kellest paljud
lahingulaeva «Viribus Unltis" pardale kaks
kummiriietuses meest. Nad osutusid itaalia
Kaptenleitnant Isava spetsiaalflotilli vap pilsi taga paljud läti ja meie põhjanaab gutada saksa, läti ja eesti sõdurite kannavad vaprusraärke ja kellest mit
ohvitserideks ja seletasid erutatult: «Küm rat tegu, kusjuures ükski mees ei pöördu ri eesti formatsioonid. Vaenlase mater kõrget võitlusmoraali.
med oma töö eest saksa rinde heaks
ne minuti pärast lendab laev õhkul" Keegi nud eluga tagasi Pearl Harbouriat, korrati jalide ja inimeste ülekaal ületab kaitsja
pidid
maksma eluga, ja kus väliposti
Järgmisel päeval järgnesid meie
ei uskunud neid enne, kai tekkis kaks 81. mail ja 1. juunil 1942. a. Jaapani pisi te arvu mitmekordselt. Kuid kaitsjad
määratut plahvatust ja 21379-tonnine laeva ailveelaevade rünnakutega üksteisest kaugel
vasturünnakud. Vihased lahingud, mit üksused relvaga käes oma ametasutust
hiiglane küljeli vajos. Tõepoolest olid mõle asetsevale Inglise laevastiku toetuspunktides teavad, et nad võitlevad oma kodu mel juhul lähivõitluses, jätkusid vähe vaenlase või partisanide vastu kaitsma
mad itaallased üllatavalt meeskonnaga tor Diego Suarezil (Madagaskari)), kus vigastatl maa piiride julgestamiseks.
nemata hooga kuni 18. juuliks olid pidid.
peedo sadamasse toonud. Nad olid kinnita „Queen Elisabethi" tüüpi lahingulaeva, ja
Kui välipostikiri postkasti heidetakse,
Lõuna
pool
Daugavpilsi
ei
leidu
tä
bolševikud Läti piiridest välja aetud.
nud umbes seitsme meetri pikkuse ja 1,5 Sydneys (Austraalias). Sydney sõjasadama na enam ühtki boisevikku.
Ägedad lahingud nõudsid aga ka meie läheb ta üle kodupostkontori väli posti
tonni raskuse torpeedo külge, mil oli tava leidsid jaapanlased kahjuks tühjana ja või
line mootor, kinnihoidmiaseadmed, et võida sid uputada ainult ühe abilaeva. Australla
Paikkondadesse, kus neil hetkeks õnnea võitlejate ridadest ühe kui teise vapra kogumispunkti. Edasi viib tee piiril asu
kaasa ujuda. Sel viisil olid nad jõudnud eed tõstsid hiljem üles kolm uputatud spet
tos sisse murda, jätsid nad maha koos võitleja.
väisse posti juhtimispunktitesse, kust
märkamatult lahingulaevani ja siis kinnita siaal allveelaeva, millest kaks sarnanesid
paljude oma langenutega tuntud verised
tegelik
välipost oma tegevust alustab.
Viimasel
löögil
lauges
Läti
piirlt
julge
nud kaks aegsütikuga lõhkekeha veeliinist Pearl Harbouris ka.sutatuile, kolmas oli aga
jäljed mõrvates ja hävitades kõik,
Eesti ohvitser kapten Enn Vaijak.
Eelviimane vahejaam on välipostiamet,
allapoole.
mis aina teele juhtus.
veidi suurem ja määratud kuuemehelisele
Ta suutis lühikese aja jooksul luua lä kust väeosad oma saadetisi ära viivad.
Tuginedes Esimese Maailmasõja kogemus meeskonnale. Austraalia mereväe juhataja
12.—14. juulini olid lõuna pool
tele, lõi fafiiatliku Itaalia sõjalaevastik prae- tunnustas jaapani meremeeste saavutust kui Daugavpilsi rasked võitluspäevad. Seal ti ja eesti sõdurite vahel kõige südamli
Väliposti süsteem tundub esimesel
midagi julget".
kumad sõprussidemed.
hetkel
väga komplitseerituna, korraldus
Saladsea
sõjas
oma
,rünoakvõltlusvahendid".
Inglise ajakirjanduses aga kujutati Jaa seisis tol korral pinevas tõrjevõitluses
ilmusid märtsis 1911. a. esmakordselt
Lahingus Läti piiride ja ühtlasi oma on aga siiski väga mõtterikas. Kõik
pani
kahe-mehe-allveelae"u
samuti
koi
Itaa
üks saksa diviis kindralleitnant Frantz
võitluses, kui nad vigastasid raskesti Suda
julgestamiseks võitlesid eesti jookseb nagu nööri mööda, kuna suu
jahes Kreeta] Inglise ristlejat „Yorki* ja lia kahe mehe torpeedosid ,kasutute ekspe kowitzi juhatusel. Pärast eemaidumislii kodumaa
uputasid kolm aurikut. Juulis 1941 tungisid rimentidena". See ei takistanud aga Inglise kumisi püüdsid bolševikud seal rindest meh?d kangelaslikult."
rim kohusetunne, täpsus ja väsimatu
rünnakvõitlusvahendid La Valetta sadamas sõjalaevastikku rakendamast sellesarnaseid
tööind on väliposti töö põhialusteks.
se Malta], aa ma aasta septembris Gibralta er> võitlus vahendeid. Eslpiesi teateid sellest läbi murda ja teha teed vabaks Lätisse
Kas on vajalik, et väliposti vaevari
tõi
1943.
a.
sügisel
Saksa
sõjateade.
Nagu
sisse marssimiseks. Neil õnnestuski vii
riSße ja hävitasid mitu aurikut. Oma suuri
kast tööd hoolimatuse läbi raskendatak
ma edu saavutasid Itaalia rfinnakvõitlusva ta teatas, katsusid inglase pisiallveelaevad mase jõupingutusega mõnes kohas üle
hendid septembris 1941. a. Inglise laevasti rünnata 22. sept. 1943. a. üht Saksa toetus tada piiri.
se ? Loetamatu aadress, hoolimatult va
kubaasis Aleksandrias, kus nad raskesti vi punkti Põhj * -Norras, kusjuures neid aga
hele paisatud number viiekohalises vä
õigel ajal saabusid aga kohale teigastasid lahingulaevu „Valianti* ja „Qaeen õigeaegselt märgati ja nad hävitati
lipostinumbris, mida näiteks võib pida
Blizabethi" ning lülitasid nad pooleks aas
da 7-meks või l-ks, ei valmista üks
taks välja.
Karjalast evakueeriti 280.000 inimest
Itaalia rünnak võitlus vahendeist avaldati
nes pahandust ja pahameelt väliposti
alles siis lähemaid üksikasju, kui võis ole
ametnike pingutavas töös, vaid takista
Karjala evakueerimine toimus takis laskis ennast nüüd hiilgavalt ära kasu
tada, et vaenlane nende ehitusviisi tundis.
vad ka ülejäänud postiiiikiust, ja kõige
Nimetati kaht erinevat tüüpi. Üka oli moo tusteta, teatab üks Stokholmi kirjasaat tada karjalaste evakueerimisel, mis läks
halvem on, et välipostikiri ei jõua ku
torpaat lõhkeainelaadnngiga laevaninas. Se ja. 360.000 karjalasest, kes Talvesõja seekord nagu iseenesest. Kolmes erine
nagi adressaadile kätte. Kui pealegi
da tüüril! pärast sadamatõkete ületamist
eesmärgi poole ja tema meeskond l»hkua ajal olid sunnitud oma kodunt lahku vas grupis toimetati ära elanikud, nen
veel saatja aadress puudub, siis on ki
alles viimsel hetkel vaenlase laeva juures ma, olid 280.000 vahepeal sinna taga de varandus ja põllutööriistad kui ka
ri
täiesti kaotsi läinud ja kirjakirjutaja
eemalepaisatava kummipaadi abil. Teine si pöördunud.
kariloomad. Kõik koondati enne selleks
ei
saa kunagi kindlaks teha, miks kiri
tüüp Itaalia rünnakvõitlnsvahendil aga, mil
Seekordset evakueerimist kergendas ette nähtud kogumiskohtadesse, kus
ei jõudnud sihtkohta. Nii siis, aadress
lest on avaldatud ka joonistusi, oli „kahe
mehe-torpeedo", mis loodi allveelaevade õnnelik asjaolu, et selle rahvasterända moodustatud kolonnid- alustasid asja
tuleb Õieti ja selgesti kirjutada! Seega
või teiste sõjalaevade pardal sihtsadama mise juhid olid alles hiljuti juhtinud tundlikul juhtimisel liikumist, kusjuu
kergendakse väliposti tööd ja aidatakse
lähedusse ;a mis siis asus tööle käratu Ingerimaa ja Leningradi ümbruse soo res inimesed omnibuste ja rongidega
omalt poolt kaasa, et välipost, mis
elektrimasina varal. Ette oli kinnitatud lai me keelt kõneleva elanikkonna ümber edasi toimetati. Nagu korrespondent iõ
moodustad tiheda sideme kodumaa ja
netemnrdjana kaitsekilp. Lainetemurdja ta
ga istus kaks meest tuukriülikondades, üks asustamist, keda oli suudetud nõukogu puks veel toonitab, on kogu soome
rinde
vahel, kunagi ei katke.
rünnakvõitlnsvahendi juhina ja teine raadio de vägede valdusest päästa. Sealjuures rahvas võtnud omaks, sõdurlikud elu
Neegrid
rändavad Mississipi
telegrafistina pealveeaõiduks.
oli välja kujunenud tihe koostöö põilu vormid ning muutunud kõige tugevama
,Ratsa-torpeedol", mis oma konstruktsi
äärest välja
tunnetusega osaks Skandi
oonilt kujutab ju väikest allveelaeva, suut majandusseltside, rahvuslike naisühin euroopaliku
A
meerikas
tugevneb rasside völtlaa
naaviast.
gute,
nagu
Lotta-Svärdi
ja
Martha-liidu
sid mõlemad meremehed sukelduda läbi
Komandör annab granaadiheitjatele mega
i s t, 29. 7. (DNB). Mississipi rii
sadamatõkete ait. Nad said siis vaenlase ja tööametite vahel, milline aparatuur
foni läbi uusi käsklusi. Pk. Hoepner. Wb. gis,Genf
kus leidub üle miljoni neegri ja mis
annab 7% USA puuviliasaagist, peavad vai*
ged nüüd ise põllule minema, seda harima
kui relvast, teine osa oli valmis siis hoidu oli neid vähesel arvul, kus tekkis peata eriliselt mürgine ühend, butd kas ta on ra ja tassi ma suuri puuviilapalle. Sõja algusest
Sõjagaasid
kendatav lagedal väljal relvana see on saadik on 50.C00 neegrit välja rändanud
ma, kui vastane hoidub.
olek seal möllas gaas kohatavalt.
iseküsimus.
Kolmandad aga jätsid enesele täiesti va
Vene
tsaari
armees
hukkus
algul
100
põhjariikidesse, kus nad loodavad kõrgemat
Millistes tingimustes sõjagaa bad käed, jäädes põhimõtte juurde, et kai gaasihaavatust 70—80.
Möödunud sõjapäevil prooviti ära 3000 palka ja paremat elu. Neegrite ajaleht
side tarvitamine on mõeldav juba sõda siis olgu ka sõda 1 Kui aga
;;mürgist ainet, kuid tuleristi „Jacxton Advocate* seab neegrite väljarän
See oli möödunud sõjapäevil. Nüüd aga mitmesugust
analüüsida möödunud sõja arvulisi andmeid
ruist lahinguväljal kannatasid välja vaid damise ühendusse lõunariikide valgete ela
moodustub
gaasikaitse
olulisema
osa
sõduri
Keskmist, ajakirjandust usinalt jälgivat gaasisõja osas, siis näeme teist pilti: hästi
7-8!
nikkude rassivõitiustega. Osariigi 36 nekru
ja tänapäeva süghvdramaatilisele ajaloo varustatud, hea väljaõppega ja tõhusalt tree väljaõppest ja iga võitleja on varustatud
aluseks võtta enam esile tulev toi titelaagris tekkib valgete ja mustade vahel
sündmustikule kaasaelavat kodanikku huvi nitud saksa, inglike, prantsuse, ameerika gaasitorbikuga, esmaabipakiga ja kaiteeriie meKui
inimese organismile, siis maksab vana üks kokkupõrge teise järele, märgib ajakiri
tab kahtlemata see, kas võetakse selles sõ armeedes surid 100-st gaasihaavatust vaid tega. Igal väeosal on oma kindel gaasikait jaotust
«Time*. e
a) pisargaasid: klofoon, klooratseto
se
organisatsioon.
Nii
et
gaasirünnak
dist
jas ka sõjagaase kasutusele ? Ja kui võetak 2—3 meest.
fenon;
2)
lämmatavad
gaasid:
fosgeen
ja
di
siplineeritud
ja
hästivarustatud
väeosa
vas
se milliseid nimelt?
Samal ajal surid kuulikiiluhaavadesse
3) aevastusgaasid: klark i ja klark
Praegu on tund, kus iga ees
See huvi on põhjendatud. Sõda on laie sageli kuni 251 Kui aga sõjagaas tabas tu suuri väljavaateid ei paku ka siis, kui fosgeen;
adamsiit; 4) sööbegaasid: nahamürgid
ti mees ja naine, kas relva
nenud üleilmaliseks heitluseks, ta on and väeosa, kus puudus algelinegi gaasikaitse peaks esinema mõni uus keemiline ühend 11,Ipriit,
ljusiit ja dikk.
nud rea esmajärgulist leiutisi mis on esile korraldus, kus polnud gaasitorbikuid. või või võitlusvahend. Esialgu võib teatav efekt
ga või ilma, peab teadma
Uue
aja
aaavutisena
võivad
kõne
alla
muidugi olla, kuid selleks määratud uurimis
kutsunud ulatuvad pöörded tuutud sõjalistes
oma kohust.
tulla nn. nõgesgaaside rühm. Need mõjuvad
asutised
selgitavad
peagi
tema
koosseisu
ja
tõekspidamistes ja sõdimisviisides. Kuid sõ
ärritavalt ilanahale ja ka välisnshale, tungi
vastukaitse on siis vaid aja küsimus.
jagaasid, mis Itaalia—Abessiinia sõjas Nee
des läbi riietuse. Nende toime on silmapilk
guse väed laiali paiskasid, pole veel sõja
Kuid siin astub mängu lennuk. Ta pühib ne ja väga sarnane nõgese kõrvetusele,
tandrile ilmunud. Möödunud 1914—1918.
frondi piirjoone. Ta kannab sõjategevuse kuid võrratult tugevam. Võib tekkida silma
Maailmasõja lõppfaasis moodustas sõdivate
kogu võitlevate poolte maa-alale; iga asula, põletikke, ajutine pimenemine. Nahale tek
poolte suurtükimürakude laost 80% gaasi
linn on avatud õhupornmideie. Need taba kib punetusvillid ja raskesti paranevad haa
mürskudest ja iga sõjaline tegevus toimus
vad seda rahva osa, kes on sõjaväe alus ja vad. Head vastukaitaet annab nuuskpiirituse
ninalt massilise sõjagaasi rakendamise saa
tugi, kes töötab põllul, tehases, vabrikus. ga pesemine.
tel. Mikp siis viibivad nüüd sõjagaasid? .
Halastamatu õhuterrorigä püütakse seda sõ
Siis on teatavaid gaase, mis mõjuvad
Loomulikult pole võimalik selle kohta
da toitvat aluspinda purustada. Lennuk või keskkõrvale nii, et inimene kaotab tasakaa
tõelisi põhjusi esile tuua. Küllap ajalugu
maldab kiirelt, ootamatult ja ulatuslikult luvõirae ja langeb maha. Ka mootori vedel
ellugi selgust toob.
teostada laialdaste maaalade gaasitamist, kütteainena lisandina kloppimise vähenda
Võiksime ainult mõne üldtuntud kaalut
kas sõjagaasi piserdamise või gaasipommi* miseks ka utatav plii (seatina) pentakarbo
lusega esineda. Sõjagaaside, kui ka iga rel
de allaheitmise teel.
nüül on väga mürgine ja surmav vahend
va, sõjaline rakendamine sünnib võitlevate
sõjagaaeina.
Siis püütakse ära kasutada
Tsiviilelanikke
on
aga
äärmiselt
raske
poolte kõrgema väejuhatuse otsekohesemate
sundida gaasidistsipliinile, varustada gaasi mürgist raua ja süsihapendi (vingu) ühendit
kaalutluste alusel. Peale puhtsõjalise külje
kaitsmetega, sajaprotsendiliselt. See käib ka raua pentakarbonüüli, see laguneb gaasitor
kõrval tuleb arvestada terve rea majandustikkamaile riikidele üle jõu. Kogu rahvas on biku aktiivse söe toimel rauaks ja vingu
Uste, tehniliste, psühholoogiliste ja moraal
kõikjal tõmmatud Õhukaitse tegevusse, et gaasiks. Raua tolm ummistab torbiku, kuna
sete teguritega.
saavutada tugevaimat võitlus- ja vastupanu ving, mida harilik torbik kinni ei pea, mõ
Tuleb arvesse võtta, et iga une relva
võimet õhurtinnakule. Kindel on see, et ka jub ohtliku veremürgina. Pea edenemise
efekt on möödnv, kui seda relva pole või
praegu tuntud sõjagaaside rakendamine võit suund läheb aga sineapoale, et püütakse
malik massiivselt rakendada, et vaenlast
juba tuntud eõjagaaside vahendu
levate poolte tsiviilelanikkonna vastu tooks leiutada
snrnda põlvili.
seks üha paremaid rakeudusviise. Kõige esi
jslie
vapustavaid
tagajärgi
ja
võitlevad
poo
Sõjagaaside valmistamine nõuab suurt
led on vaikival nõusolekul loobunud gaasi mesena tuleksid kõue alla kunin
jõupingutust keemiatööstuselt, suure kvali
de tarvitamisest. Kas see ka tulevikus paika gas* !priit ja lämmatavatest gaasidest:
fikatsiooniga tööliskonda ia terve rea toor
fosgeen ja difosgeen.
peab, on küsitav.
aineid, mida raske saada. Ütleme, et settest
Nende vastu on aga tõhusamaks kaitse
saadakse üle. Siis tuleb arvestada, et 1914—
Ja nüüd millised gaasid ? On palju
1918. a. pärandusena on kõikide rahvaste
räägitud gaasidest, mis võimelised muutma vahendiks harilik paasitorbik ja õliriietus
hinge jäfinud ületamata vastiku*, õuduse ja
terved suurlinnad elanikkudeta surnuaeda Ravivahendid ja -viisid on kõikjal peensus
hirmutunne sõjagaaside vastu. Ja selle sur ,Koljat* seatakse korda vaenlase punkrite deks. Nii hull asi ikka olla ei tohiks. Labo teni välja töötatud.
ve tõttu loobusid rida rahvaid sõjagaasist
ratooriumes võidakse ju sünteesida mõni
ründamisek3.\(Wb )
Laplane toredas rahvarõivas

Vlimaeel ajal teatati sõjajõudude ülem
juhatuse teadetes suurest edust invasiooni
laevastiku vastu Kanalis sõjalaevastiku
võitlus vahendi* abil. Neljateistkümne laeva
uputamine väheste päevade jooksul põhjus
tas kogu maailmas elavat mõistatamist,
mis küll peitub selle üldise nimetuse taga

laeva külge kas vee all või põhjas viibides
kinnitada torpeedo pea ja teha ende aegsü
tiku plahvatust katset lahkuda sadamast
torpeedo ülejäänud osaga. See õnnestus ka
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A TEATAJA

Mahlades on tervis ja jõud
Kindlustagem mahlajoõkidele meie toidulaual kindel ja alatine seisukoht
Tänavu langeb enamiku marjade valmi Adolfi t. 18) vastava kirjaliku tel väärtuse. Selle kõrval tarvitada rikkalikult
aed- ja pnuviijasid, piima, võid jne. Igas
limisepõhjal igale organisatsi
misaeg lõikuskuu algusele, millega tthes
kerkib päevakorrale ka nende säilitamise oonile kuni viis eksemplari toit raseda toidus oigu toortoit igal kujul vasta
küsimus. Marjade kõrget toiteväärtust oska lustuseri t e a d la s e Olga Keski valt aastaajale 1* Viimast tingimust on meil
talvel ja kevadel jällegi võimalik täita ainult
Kindralkomissar kõneles Paides
raamatut ja marja
sid õigesti hinnata juba meie esivanemad,
kuid ka moodne toitlusteadus on nad taas mahlad." Selle raamatu parimaks soovi mahlade näol, milles säiluvad nii vitamiinid
meie söögilaual aukohale. Seejuu tajaks on asjaolu, et teda ilmu-, enne sõda kui ka puuviljasuhkur ja miueraalsoolad.
Noored valmistasid kindralkomissarile ta sünnipäeva puhul südamliku asetanud
res on omaette probleemiks, kuidas marja tervelt viis trükki, kokku 11000 eksemplaris. Teatavasti vajavad ema ja loode rohkelt A-,
vastuvõtu
saadusi säilitada väljaspool lühikest hooaega Kuni ladu jätkub, on Eesti Karskusliidul B-, C- ja D vitamiine.
Nõnda kõneleb rida tungivaid põhjuseid
Alles paarkümmend aastat tagasi arvati, esialgu võimalik rahuldada ka üksiktellijaid.
Teisipäeval viibis Paides kindralkomissar lapsi eesotsas Järva tütarlaste juhiga proua gi.
selle poolt, et ka praeguses sõjaoludes tuleb
et
kõike,
mis
iganes
kõlbab
hamba
alla
Raamatu
hinnaks
ühes
saatekuludega
on
SA-obergroppenführer K.-S. Li tz ma nn, M. Aasaga. Kõrgele külalisele annetasid panna, tuleb enne tarvitamist kõvasti keeta Km. 1.
kodust mahlatoodangut tubiiste tõsta. See
kõneledes pidulikult dekoreeritud linnava tütarlapsed ta Paidesse saabumisel kimbu või küpsetada. See oli aeg, mil meie pere
Mahlade küsimus peaks küll kõigile ees OD meie endi huvides, et säilitada oma ke
litsuse saalis maavalitsuse juhtivate tegelas punaseid nelke ja ütlesid edasi nooruse naised
talveks saari moositaga ti perenaistele muutuma iseäranis südame halist vastupidavust. Erilisi raskusi ei to
te, linnapeade ja kOikide Järva vallavane kauneimad Õnnitlused. Saalis laulsid tütar varasid,valmistasid
kuigi moosideks tarvitatud toorai lähedaseks asjaks. Sõjaoludes jätab just hiks mahlade aurutamine kellegile tekitada,
mate ees. Pikemais seletusis käsitles ta olu lapsed hiljem hästi Õnnestunud ja viirnis ned ise kaotasid
keetmisel olulisema oma laste toitlustamine mõndagi soovida, kuid tuleb ainult asi südilt kätte võtta. Mis
korda, milles eesti rahvas praegu viibib, ja teldud ettekandes kaks laulu ning andsid väärtusest. Sama kehtib ka koduveini kohta, neid
puudusi ön võimalik heaks teha mah puutub toormaterjalisse, siis on lastel vabal
rõhutas selge ja tugeva juhtimise vajadust Järva nooruse õnnitlused kindralkomissarile milles käärimisel hävivad vitamiinid ja puu ladega. Linnas aitaksid need tõhusalt asen ajal
metsas marjul käimine nagunii suureks
kuni üksikute valdadeni. Ta käsitles praegu edasi kimbu rooside annetamisega. Hetk viljasuhkur.
dada piima. Mahlad ei ole ainult pidujoogiks lõbuks. Ja kui mõtelda, et meil tihti kulu
se aja nõudeid, kõneles kohustusist rinde jättis kauni ja aüdamliku mulje. Kindralko
Tänapäeval rõhutab toitlusõpetus, et mar
vältimatuks osaks uueaegses igapäeva tatakse kallist aega, vaeva ja toiduvilja
vastu ja rahva hingelisest hoiakust tõsis missar surus see järgi kõikide noorte kätt, ja- ja puuviliasaaduste alaihoid peab toimu vaid
ses teitluses.
isegi karistusega keelatud alkohoolsete
tel aegadel.
tänades neid südamliku sõnadega. .Need ma nii, et ühtlasi eäiiuksid nende loomuli
Arstide
andmeil
mõjuvad
käärimata
jookide
valmistamiseks, mis pealegi kurna
Järgnevalt oli töökoosolekust osavõtjail noored tütarlapsed", ütles ta töökoosolekust
omadused. Selleks on üheks sobival puuvilja- ja marjamahiad reuma, südame-, vad tervist, siis tuleks vastukaaluks meie
võimalus esitada küsimusi oma igapäevase osavõtjate poole pöördudes, .peavad elama, kud
vaks võimaluseks mahlad. Eestiski tehti neeru-, kõhu- ja maksahaiguste ja terve rea perenaistel küll käed senisest agaramalt
töö alalt kindralkomissarile, kes kõigile kü neil peab olema tulevikku. Mõtelgem sellele, omariikluse
lõppaastail hoogsat mahlapropa teiste inimlikkude hädade vähendamiseks. külge panna selleks, et mahlad (resp. mahla
simusile ja muredele oskas leida vastuse ja kõik eesti mehed ja naised ja mõtelgem gandat, kuid puhkev sõda katkestas selle Prof. dr. med. Abderhalden kirjutab: nKääri joogid) oleksid meie toidulaual igal ajal
»õu.
boishevikele, kes tahavad kõik hävitada."
rõõmustava arengu. Käärimata mahlad, mis mata puuvilja- ja marjamahiad on haigete kättesaadavad, kuna neist hoovab värsken
Sellele järgnes töökoosolek.
Koosolek, mis oli kantud vastastikuse
meil looduslikh marjarohkuee tõttu toitlustamisel äärmiselt väärtuslikkudeks davat kosutust ja elujõudu tervele perele t
usalduse ja kindla tahte vaimust ühiseks
Noored tütarlapsed valmistasid aga kind oleks
Külvnr.
tööks, lõppes lühikese sõprnsboosviibimisegs. ralkomissarile veel teisegi üllatuse, ilmu võinud kujuneda rahvalikuks joogiks, on lisanditeks. Iseäranis palavikuga seotud
Kuna kindralkomissari külaskäik Paidesse des ta lahkumisel omal algatusel ta lennu igapäevases elus jäänud võrdlemisi harul haiguste puhul ei leidu midagi, mis võrduks
neile
jookidele
või
siis
puuviljale
endale."
dasteks,
seda
nimelt
maal,
kus
ometi
vaja
toimus ta sünnipäeval, siis kujunes kindral ki juurde, kus kindralkomissari hüvastijätt lik materjal on kõige kättesaadavam, eriti Meie vapraid haavatud rindevõitlejaid
komissari vastuvõtt ka eriti südamlikuks. noortega kujones samuti väga südamlikuks metsarlkastes ümbrustes.
külastades ei ole paremat külakosti kui paar
Teadaanne Kaitseväe
Linnavalitsuse ees tervitasid kindralkomis ja jättis oma sõpruse sügavuses haarava
Mahlu on võimalik valmistada ka olevi pudelit loomalikku mahla. Ja millisel õigel
sari töökoosolekust osavõtjad ja trupp Järva mulje.
kus. Subkrupuudus ei takista seda sugugi, eesti naisel ei oleks praegu südamel meie
teenistuskohuslastele
Koorte maleva kauneis rahvarõivais tütarküll aga teadmatus. Mitmesugustest mahla sangarlikkude kodukaitsjate eest maksi
valmistamise viisidest on praegustes oludes maalsel määral hoolitseminel
Kohustan kõiki 1904. a.—l92J>. a.
Mahlakultuuri levimisel meie kodudes
hõlpsaim
ja lihtsaim mahlade aurutamine.
sQndinud kaitseteenistuskohuslasi, kel
Noored külastasid haiglas viibivaid
Sel teel on võimalik mahlu valmistada täies on veel üks eeskätt emadesse puutuv väär
ledele Paide Kaitseväerlngkonna Ole
ti suhkruta. Üksikasjalikke juhiseid mahlade tuslik külg. Nüüd, kus iga päev hukkub
ma v3i vastnvOtupanktlde poolt on
haavatud kodumaakaitsjaid
aurutamiseks on meie lehe veergudel antud meie rahvale asendamatuid inimelusid, tu
antud ajapikendus kuni 1. maini
korduvalt juba vatam, mispärast ei' oie leb senisest enam hoolt kanda ka tulevase
1944. a. või varemate tähtaegadeni,
Möödunud esmaspäeval külastas oli kogunenud valdavam osa ra vii vii mõtet neid enam korrata.
uue elu kandjate eest, kusjuures ei tohi
ja kes kuni korralduseni on koju las
Ent oleks väga soovitav, et meie mitme unustada viimaste toitlusküsimusttu. Millis
grupp Järva noortemaleva tütarlapsi bivaid rindemefai. Noorte ettekannetele
tud, ilmuma 15. aug. 1914. a. kella
naisorganisatsioonid, eeskätt uuesti tele nõuetele peab vastama rasedate toit
9.00 14.00 Paide, Tallinna tän. 4.
eesotsas nende juhi pr. M. Aasaga üht elasid rindemehed suure soojuse ning sugused
tegevust alustanud maanaiste seltsid, levi lustamine, sellest kirjutab dr. J. Reimaste
Kõik neile senini väljaantud aja
Paides asuvat sõjaväehaiglat, et pakku erakordse poolehoiuga kaasa, mida tõen ta asid oma liikmete hulgas mahlade auruta ajakirjas „Tervis": „Suare tähtsuse omab
pikendustunnistueed on loetud käes
da haiglas viibivaile eesti ja saksa rin dasid rohked'ja elavad aplausid. Tä misega seotud tegelikke oslnsi. Lelleks võimalikult mineraalide ja vitamii
oleva teadaandegä kehtetuiks.
devõitlejaile meelelahutuslikku ajavii nuks toodud külakosti eest avaldati otstarbeks on neil võimalik hankida vähesel nid erikas toit. Tuleks soovitada täis
Määratud tähtajaks mitteilmunud
kirjandustki. Nimelt müüb Ees teraleiba, milline vilja (oder, rukis) kestades
võetakse
vastutusele A T nr. 3. 80.01
det ja üle anda noorte poolt korjatud noortele siiraimat tänu, kusjuures neid määral
leiduva
miueraalolluste
tõttu
omab
suure
ti Karskusliit (Tarto, Gustav44. a. avaldatud määruses ettenähtud
marju ja lilli. Seekordne noorte külas rindemeeste poolt kostitati ka maiustus
alustel.
käik haiglasse kujunes sõjameestele tega. Haiglast lahkudes avaldati sõja
Tallinna Kaitseväeringkouna
eriti teretulnud ja rõõmustavaks üllatu meeste poolt kindlat lootust, et seekord
Savist saavad nägusad nõud
ülem.
seks. Haiglas külastati kõiki palateid, ne noorte külaskäik ei jääks viimaseks
Sõjaraskused välditakse ka siin hoole ja pingutustega
kus ravilviibivaile öeldi tervitussõnu ning ja paljusõnaliseks „nägemiseni", vaid
jagati marju ja lilli. Eriti südamlikuks teostuks juba lähemal ajal. Kahtlema
Mööda rohtunud raudteerööpmeid lähe lähemale, et jälgida tegelikku tööd ennast.
Erasõitudeks raudteel ei
ja kauaks meeldejäävaks kujunes noor tult täidavad noored oma kodumaakaits neme Türi läheduses asuvale hr. Vooremaa Et savist saaks korralik kauss või ahjukivi,
te ettekannete osa haigla saalis, kuhu jate soovi.
savitööstuseJe. Küllap on see tingitud kõrve selleks tuleb tal sooritada õige pikk vaeva
anta sõidulube
tav- kuumast suvepäikesest, et tunneme end rännak, mis algab juba siis, kui tugevad töö
Tallinna prefektuuri teate kohaselt oo
juba üsna väsinuina, kai lõpuks kõrge met liskäed loobivad ta rööbasteel veerevasse
satuka tagant ilmub nähtavale veel kõrgem -vagonett!, ning lükkavad ta sellega erilise sõidutabade andmine erasõitudeks, kaasa
Kaujpmeeste juhtkond Viljandis koos
vabrikukorsten. Lähemale jõudes leiame vab savipressi juurde. Sealt kühveldavad töölised arvatud põllu- ja metsal ööle sõidud, kat
Külastati Helmes kaupmeeskonna poolt ülalpeetavat sõjaväe haiglat rikuõuelt eest salga töölisi, kes seavad end savi pressi, millest väljuvad siis juba toor kestatud. Sõidulube antakse ainult ameti
valmis tööleminekuks. Nagu lühikesest vest plonnid. Mainitud savipresß on vaiatud be sõitudeks piiratud arvul Ja eriti põhjendatud
Pühapäeval toimus Viljandis Üleriikliku tnd summa otsustati seilejärele kulutada lusest nendega selgub, on tööjuht-meister toonist, kuuludes tööstuse uuemate seadete juhtudel. Ametisõitudeks antavate lobade
Kaupmeeste Seltside Keskliidu laiendatud haigete hüvanguks teisel teel.
momendil kusagil läheduses omakaitse val hulka. Varem täitis samu ülesandeid puu arv on piiratud eriti kitsaroopaiise piirea.
juhatuse koosolek, millest osa võttis era
Helmest sõideti tagasi Viljandisse, kust vekorras. Üldse olevat tööjõudu praegu na press. Pressist väljudes rändavad plonnid lä
kaupmehi paljudest kaupmeeste organisat väljaspoolt kobale saabunud erakaupmeeste pilt, mispärast tööstus töötab praegu ainult bi naistekäte riiuleile, milledega nad vasta
Kirikunoorte päevad S-Jaanig
sioonidest Viljandis kui ka väljaspool Vii esindajad siirdusid laiali oma kodukohta osalise koormatusega. Edasi selgub, et töö va spetsiaalkäru abil viiakse kuivama sel Koos oli 225 noort ja 25 pastorit
desse.
jandit. Koosolek algas kell 10.30 Viljandi
tingimused on praegu üldiselt hääd. Töö al leks eriti ehitatud katuseaiuseisse. Mainitud
GELK noorsootöö keskuse korraldusel
Vabatahtliku Tuletõrjeühingu ruumides. Pea
gus on hommikul juba kell 6, olgugi et töö katusealuseta vajavad plonnid kuivamiseks peeti laupäeval, 29., ja pühapäeval, 30.
umbes
nädala
kuni
poolteist.
PI
onni
de
viima
le koosolekut kogunesid osavõtjad sõiduks
päev on 9 tunniline, on see parem tööliste
Järva poisse Loodi laagrisse
enda huvides, kuna nad saavad selteel vaba seks, tõeliseks tuleprooviks on hiiglaslik juulil, Snure-Jaanis Viljandi praostkonna
Helmesse, kuhu jõuti kella kaheks. Peale
noorte päevad, millest osavõtt knjones
Esmaspäeva
hilisõhtul
asus
Paide
jaa
Viljandist kohalesõidnute oli Helmesse saa mast Viljandisse teele grupp Järva noorte õhtupooliku. Töö ise on üsnagi raske, mis ringahi, mis on ainuke omasarnane Järva kiriku
peagu
ülemaaliseks. Tegevliikmeist oli ko
maal. B—48—4 päevase viibimise järele ringah
bunud ka kaupmeeskonna esindajaid ja maleva perre kuuluvaid poisse, et osavõtta tõttu pikem tööpäev poleks ka mõeldav.
hal 25 pastorit Üle maa ja 225 kiriknnoort.
kutsutud külalisi Valgast ning Valgamaalt. Loodis noortele korraldatavast 8 päevasest
jus,
väljuvad
sealt
juba
valmis
tellised,
kõl
Täielikult on loobutud katusekivide val bulikud tarvitamiseks.
Klrikunoorte päevade üldteemaks oli
Saabujad võttis vastu Helme sõjaväe haigla
„Eiu südamest".
Noori olid jaama saatma il mistamisest. Samuti ei tehta praegu ka ta
juhataja dr. Vessar, kes näitas äsjasisusta noortelaagrit.
valmistamise kohta, mis pida
munud kogu Järva noortemaleva staabi valisi müür! telliseid, vaid on ülemiudud välk vatKausside
tud haigla ruume ning andis üksikasjalisi koosseis
tuleval nädalal, kuuleme, et
semamõõduliste ahjukivide valmistamisele. neid algama
eesotsas
Järva
noortemaleva
tütar
on võimalik valmistada ka erateilimiste „Naiskuradit" jälgis Koerus file
seletusi. Kokkukoguneuud isikud tundsid laste juhi pr. M. Aasaga, Paide iippkonoa Vähemal hulgal valmistatakse ka kausse ja
700 inimese
haigla vastu ilmselt suurt huvi. Nagu sel
esijärjes tulevad täitmisele muidugi
L. Veeber, kes haigestumise tõttu kaa muid savist tarbeesemeid. Et kausside val pääis,
Möödunud pühapäeval andis Paide teater
gub, on Helme sõjaväe haigla mõeldud ai juht
tellimised. Eratellijal on aga vaja
mistamiseks sobiv savi asub sügaval, siis tu sõjaväe
sa
ei
sõitnud
ning
laagriteekonda
alustanud
nult kopsuhaigeks jäänud eestlastest sõduri noorte vanemad. Türil ühines Paide noorte leb enne äraka&utada pealmine savikiht, mis tuua tarvisminev hulk tina klasuuri valmis Koeru alevikus oma külaskäiguetendusena
tamiseks, sest vastavalt poolt antavaist tina K. Schönherri 5 vaat. draama .Naiskurat*.
tele. Haiglas on ette nähtud üle 100 voodi. ga grupp Türi lippkonna noori, et koos jät läheb telliste tegemiseks.
Praegusel momendil on haiglas juba 30 hai kata sõitu Viljandisse. Viljandist juhiti noo
ei piisa sõjaväe tellimiste kõrval Toimunud ettekannet oli ilmunud jälgima
Kõlav vabrikuvile, p»is kuulutab töö al koguseist
ge sõjamehe ümber. Kuigi raskusi ou olnud red Sakala noorte poolt Loodil algavasse gust, katkestab siinkohal meie vestluse. Töö ka eratellijate vajaduste rahuldamiseks.
üle 700-pealine rahvahulk, milline arv on
sisustuse ja arstimite saamisega, oo siingi laagrisse.
Iseseisvuse lõpuajal olid tööstuseomani senistest teatri külaskäiguetendusist rekor
liste
siirdudes
töö
juurde,
astume
meiegi
kui valminud ka kavad oluliste uuenduste diline. Ettekanne võeti vastu rohkete kiidu
tänu eriti Valga ja Valgamaa tegelaste ja
organisatsioonide kaasaaitamisele kõigist
ja täienduste läbiviimiseks, mis aga bolshe avaldustega.
vike tuleku tõttu suudeti täita ainult osali
raskustest üle saadud ning edaspidi on loo
Et kostuks jälle hääl eetrist...
ta haigla sisustuse täienemist. Ka ühe saksa
selt. Nii oli kavatsus piounide jaoks ehitada
Raskete ajuvigastustega
üksuse haigla on lahkelt kaasa aidanud
eriline aurvepress, mis oleks mõnetigi või
haiglasse
hädapärasemate ravimite hankimisega Hel Külaskäik sinna, kus arstitakse kandilisi „nõiapille" raadioaparaate maldanud tööjõu kokkuhoidu. Moodsate kui
Esmaspäeva õhtul toodi raskete ajuvjgas
vatussarade ehituskava suudeti veel bolshe tustega Järva Maahaigiasse Koigi v Jaani t.
me eesti sõjaväe haiglale. Peale haigla ruu
Raadioaparaat on kord joba selline riis töötav raadiotehniline talitus on alles üsna vikeajal osaliselt täita, samuti ka transpor pärinev
mide totvuneti ka haigla lähema ümbruse
Juta Renter, 3. a. vana. Õnnetnse
ga ning igal koosolejal oli võimalik isikli tapuu, mis parimagi käitlemise juures aeg uus ettevõte, asutatud 1937. a. Töö käib di hõlbustamiseks vajalike rööbasteede süs
põhjustanud 6-kuine vars, kes oli annad
kult veenduda, et Helme oma kauni ümbru ajalt hulgtimise, kärisemise või täieliku praegu 11 töölisega, omanik kaasaarvatud, teemi ehituskava. Oli veel muidki kavatsusi, oli
tugeva kabjahoobi vasempoolsele
sega on haruldaselt sobiv sanatooriumiks vaitolekuga juhib tähelepanu oma rikkesoie ning tööd on rohkesti, kusjuures paranda aga et need seni sõjaolukorrast olenevalt lapsele
oimukohale,
mille tagajärjel purunes osali
kule.
Tavaline
raadloomanik
on
siis
täieli
takse
igasuguseid
raadio
ja
elektri
riistu.
kopsuhaigetele sõduritele. ;
siiski ainult kavatsusteks on jäänud, on üle selt lapse pääluu
ning lnnkilind tungisid
Töö ratsionaliseerimise mõttes on see vasta arude neil siinkohal pikemalt peatuda.
kult
nõutu.
Naid
poole
ja
traate
on
seal
ju
ajumassi, tekitades raskeid vigastusi. Õige
Pärast tutvunemist haiglaga ja haigla nii kohutavalt palju, mine võta kinni, kus valt jaotatud, sest moodus, kus tööline apa
Olenevalt
tööjöuvähesusest
on
vastavalt
ümbrusega asuti lõunalauda, kus peeti vä see viga seisab. Leilisel juhul suudab hädas raadi lahti võtab, korrastab ja lõpuks ka vähenenud ka tööstuse toodang. Siiski suu aegse arstiabi saamise tõttu ou lootagi lapse
ellujäämiseks.
ga rohkesti kõnesid. Kõigist sõnavõttudest olevat raadioomanikku aidata ainult vastav häälestab, on osutunud ebapraktiliseks. Nüüd detakse
praegu rahuldada kõik tellimi
paistis välja kindel tahe ja haruldane üks erialaline isik või ettevõte, kuhu aparaat on igal töölisel oma eriülesanded, mistõttu sed, naguka
seda loodetakse ka tulevikus.
meel Helme < sõjaväe haigla väljakujunda parandusele viiakse.
aparaat lõpliku korrastamiseni käib läbi
miseks. Nii rõhutasid kaupmeeskonna esin
Et tutvuda tegeliku töõ ja töötingimus peagu kõigi tööliste käest.
dajad oma sõnavõttudes, et nad ka edaspi
Paranduseks hädavajalikke väikeosi on
Viljapuude rajamisel ja arendamjsel
di teevad kõik, mis võimalik, et majandus tega niisuguses ettevõttes, külastame Türil seni tarvidustmööda õnnestunud vastavalt
asuvat
Raadiotehnilist
talitust,
mis
oa
suu
likult tagada haigla varustamist ja täienda rim omaaiaiine ettevõte Järvamaal. Ettevõtte poolt hankida. Suuremaid osi aga, näit. raa
suurt rõhku aiandusõpilaste tööle
mist. Kuna haiglal puudub raadio, siis kor omanik hr. Artur Leok nõustub lahkelt diolambid tulevad siiski aparaadiomanikul
raldati kohe korjandus, mis tõi sisse üle
endal hankida. Tänu tööliste kui ka ettevõt
Põllumajanduse Keskvalitsuse maavilje andnud meile vaid ühe paremuse nimelt
3.000 riigimarga. Samas aga leidus isikuid andma meile seletusi enda töö kohta.
omaniku oskusele ja leidlikkusele on suu lusvalitsuse
poolt on algatatud puukoolide et võime saadud juhtumist õppida ja puu
Nagn selgub, on hr. Leok raadio- ja te
ja organisatsioonide esindajaid, kes haigla
detud parandada kõik selleks siiatoodud
viljanduse uuesti rajades senistest paremale
le lubasid omalt poolt raadioaparaate. Nii elektrotehnilisel alal tegutsenud juba pike aparaadid. Pärastsõja ajal on ainult 2 apa taasrajamist.
Põllumajanduse Keskvalitsuse juures on alusele.
anti kindel lubadus Helme sõjaväehaiglale mat aega, töötades muuseas valvetehnikuna raati tulnud omanikule tagasianda kui pa ametisse
kutsutud vastavad eriteadlased, on
tervelt nelja raadioaparaadi kinkimiseks või ka endises Türi saatejaamaß, millisest ajast randust mittetasuvad. Sõjale järgneval ajal
Ärilise puuviljanduse kõr/al vajavad
kasutada andmiseks. Vahepeal kokkukogu- ta veel praegugi meeleldi jutustab. Praegu- on tulnud üsna rohkesti tegemist teha ka loodud katse- ja uurimisasutused ning ka korraldamist ka väiksemate endavarnstajate
kellede ülesandeks on hoolit
purustatud aparaatidega, ka need on korras aiandoskoole,
seda meie viljapuude ja järelkasvu eest. aedade puukoolid ja viljapuud.
tatud. Bolshevike iahkuues jäi ettevõtte val Aiandus
Koostamisel olev puuviljaaianduse ttld
koolidest, kust väljuvad noored,
dusse umbes 70 paranduseks ja laadimiseks teadmistega
varustatud puuviljaaedade pida kava jääb täielikult objektiivsuse piiresse ja
Teadaanne
toodud raadioabut, millede kohta omanikud jad, loodetakse saada uusi tööjõude, kes selle valmimisel arvestatakse sõjaaja piira
ei teadnud, mida nendega päälehakata, sest
viimaste aastate, eriti 1939 a. tud olusid.
Kohnstan kõiki 1904. a.—1925. a. sündinud meesisikuid, kes seni on kaitse
nende raadioaparaadid olid boishevike poolt parandavad
talvekülmade tagajärjel tekkinud kahjustusi.
Praegu on Põllumajanduse Keskvalitsuse
teenistusse kõlbmatuiks tunnistatud või kes on tervislikult unele Järelvaatusele
„hoiule jäetud" ja seega kadunud. Ettevõtte
Puuviljauduse ala arendamiseks on Põllu andmeil meil 140 eravalduses olevat puu
mSSratud, ilmana uuele tervislikule järeivaatusele Kaitseteenißtaskomisjonides
poolt soovitati neid kasutada valgustuse soe
majanduse Keskvalitsuse maaviljelusvalit kooli, lisaks neile riigi majandada olevad
se alljärgnevalt:
tamiseks, mida ka tehti. Ka praegu antakse suses
koostamisel vastav kava. Selle alusel puukoolid. Arvestades raskusi, mis sõjaaeg
Paide Kaitseteenistuskomisjoni,
ettevõtte personaali poolt kõigile tasuta ehitatakse uuesti üles meie äriline puuviljan puukoolide
ja viljapuuaedade pidajaile ette
igasugust raadio- ja elektrotehnilist nõuan dus. Oleme kanuud viljapuoaedade osas paneb, on ka
Paides, Tallinna t. 4
tänavu kehtiv määrus, mille
net,
mida
ka
elavalt
on
kasutatud.
Nii
on
Järvamaal elunevad Isikud, kelle perekonnanimed algavad tähtedega:
väga suuri kahjusid, mis vastutasuks on alusel tunnustatud puukoolid vabastatakse
antud
nõu
kodusel
teel
anoodpatareide
ehi
kas osaliselt või täiesti liha- ja pilmanormi
A J 5. aug. S. a. kell 08.09
tamiseks. Seoses maal levinud elektrifitsee
dest.
K N 6. ii „ II o
rimisega on ehitatud hulgaliselt võrkauoode. viivitab mingite lubatud osade toomisega.
0 S 7. „ ~ ~ „
Ettevõtte omanikul on mitmeid kavat
Eriti silmapaistvale puukoolide omanike
Lähema ümbruse elanikke on varustatud
T Z 8. „ „ ~ „
kohapeal ehitatud dedektor-aparaatidega, susi selle veelgi laiendamiseks, milleks või le on ka sel aastal ette nähtud rahalisi
millede ehitamine, nende primitiivsuse tõttu, malusi igatahes on. Nii on kavatsus esime preemiaid.
Komisjoni ilmuvatel isikutel kaasa võtta isikutunnistus, registreerimiskaardi
sel võimalusel läbi viia töö täielik mehhani
pole keelatud.
lõige C ja endine kaitseteenistusse kõlbmatuks • tunnistamise või nuele tervisli
Üldise kontrollimise ja premeerimise
Kokku sõjaväe töödega on ettevõtte prae seerimine, millega võimalduks tunduv töö
kule järeivaatusele määramis tõend.
teostamiseks
on Põllumajanduse Keskvalit
Kõikide ülalnimetatud isikute kohta seni tehtud otsused loetakse kehtetuiks
gune kuuiähikäik 30—35 aparaati. Talve jõu kokkuhoid.
suse
teostamisel
puukoolide üldine ülevaa
Ka
Paidesse
oli
hr.
Leokil
kavatsus
avada
ülalnimetatud limnmwiähtaegsdest arvates. Pärast järelvaatust antakse välja
kuudel on see arv tavaliselt suurem. Palju
tus. Seda tööd sooritavad aianduskonsulen
uued vastavad tunnistused, millised jäävad ülalnimetatud isikute kohta seadus
de® tööstusettevõtteis esinev mitmekuine vastav osakond, isegi ruumid olid selleks did
ja assistendid. Puukoolide kontroll peab
likeks dokumentideks nende kaitseteenistusest kõrvaluleko tõenduseks.
ootamine töö valmimise järgi ei ole knidagi juba olemas, mitmesugusel! põhjusil pole olema lõpule viidud 1. septembriks, mille
saadud
seda
kavatsust
aga
seni
teoks
muuta,
kehtiv mainitud ettevõtte kohta. Hiljemalt
Tallinnas, 31. juulil 1944. a.
avaldatakse tunnustatud ja pre
2 näd. jooksul on iga aparaat parandatud ja pealegi on praegu Paideski olemas töö lõppedes
meeritud puukoolide nimestik.
Tallinna Kaitseväerlngkonna Blem
ja omanik võib selle kätte saada. Erandid koda, mis rahuldab kõik raadioaparaatide
on võimalikud ainult siis, kui töötellija ise omanike nõuded ja vajadused.
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Vannutamine eesliinil

Turvas - tuleviku tooraine
Turbatootmine Euroopas tugevasti kasvanud. Turbast saab koksi, bensiini, fenooli ja
muid aineid
Kesk-Enroopa ja Itaalia kõrval esineb
taevast rikkalikult nimelt ka põhjariikides ja
Baltimaades. Seejärele kui Nõukogude Liidu
lääneosas on turbatootmine sõja piirkonna
lähedase tõttu seisma jäänud, nihkus ka
toodangu vahekord tublisti nimelt moude
mandriosade kasuks. Varem oli Nõukogude
Liidu osa Euroopa turbatoodangus, mis
1043. a. 23 miljoni tonnini ulatas isegi 62,4
protsenti. Samal ajal hinnati turbatagavara
sid Nõukogude Liidus 70 miljardile tonnile
ja Euroopas 40 miljardile «tonnile. Saksa
maal oli turvast 10 miljardit t, Rootsis 6,
Poolas 5,5, Eestis -- 3, Lätis 1,6 miljar
dit tonni jne.
Omamaa toorainete- ja iootmisftluste
laiendamise kavas on ka turba tootmist
tunduvalt suurendatud kõigis neis riikides,
Iras turvast leidub suuremal hulgal ja see
protsess kestab ka praegu. Nii on Norra
1830. a. saadik tõstnud oma turbatoodangut
1,46 miljonilt kuupmeetrilt 2,1 miljonile 1843

a., ehk ümmarguselt 42 protsendi võrra.
Turba kvaliteet on s.eal samnti naga Taa
nis märksa parem kui eelmistel aastatel. Taa

ni tnrbatoodang suurenes mulla 25 prot
sendi võrra. Üle poole Taani turbast, ja
nimelt 3,4 miljonit tonni kogn toodangu 6
miljonit saadi Jütttimaalt, 1933. aastal aga
oli Taani tnrbatoodang alles 40 000 t, s.o.
ainult üks viieteistkümnendik mullusest
toodangust. Ka Rootsis oo turbatoodang
1938. a. saadik tublisti tõusnud, ja nimelt
30 000 tonnilt enam kui 600 000 tonnile
1842, a. Neis arvudes ilmnevat arengut tu
leb isegi praeguste mõõdupuude juures eba
tavaliseks nimetada. Üha uute kasutusala
de avastamise tagajärjel on turvas juba
praegu omandanud tähtsuse, mis kaugelt
ületab kõik sõjast tingitud põhjused, ja see
ga on ta ka nihkunud meie tähtsamate
toorainete hulka.

Nii nagu kivisüsi, nõnda laseb ka turvas
end utta ja muuta koksiks. Turba kasuta
misel koksina on paremus, et tnrbakoksl
kütteväärtus tegelikult võrdub puusüte oma
le. Koksi kõrval saadakse turbast kõrvalai
netena määrdeõli ja bensiini, utmise juu
res aga ka tõrvaõli, millest saab valmistada
bensiini, fenooli, vasenooli ja vaiku. Rootsis
tehtud katsete põhjal on turba muutmine
koksiks kõigiti tasuv ka rahuaja oludes.
Turbakokai järele on tõusnud suur nõudlus
juba ka praegu, sest ta sobib oivaliselt jõu
vankrite generaatoreile, kusjuures neid pea
legi saab valmistada konstruktsioonilt liht
samatena ja odavamalt kui on puugaasige
neraatorid. Neis mais, kus pole küllaldaselt
kivisütt, kuid leidub rikkalikult turvast ja
kus ei oie võimalusi elektrienergia tootmi
seks näiteks veejõn abil, suudetakse prae
gu juba igast 2,3 kg turbast saada 1 kilovatt

tundi elektrivoolu.
Mõnel maal on pealeselle avastatud veel
ka teisi turbabasutamise võimalusi. Nii on
Norras turbast valmistatud täiesti head
tallanahka, mis on tavalise naha vastupida
vusega ja sellest poole odavam. Teistes käi
tistes jälle töödeldakse turvas isoleerplaati
deks, kahliteks jne. ehitustööstusele, mille
del on peale küllaldase vastupidavuse ka
silmapaistvaid isoleerimisomandusi. isegi
tekstiile on juba katseks valmistatud tur
bast, saavutades seejuures kõik tavalised
värvide kombinatsioonid. Tarvas etendab

Turbatootmisele hakatakse pöörama tähe

lepanu juba ka neis mais, kus turbast seni
palju ei hoolitud. Nii on hulk kasulikke tur

barabasid avastatud Kagu-Euroopas, eeskätt

aga Slovakkias Bratislava ümbruses ja ka
Ida Slovakkias.

Eriti suuri edusamme on turbatootmise
aial tehtud Kindralkqbermangus, kus kahe
aasta eest asutatud suur turbaühing juba
oma esimese tegevusaasta lõpul sai turvast
250.000 tonni.

Arvatavasti avanevad tulevikus turbale,
nagu ka kivisöele ja puule, veelgi uued ja

senistest ökonoomsemad kasutamisvõimalu

sed. Euroopa rikkalikud turbatagavarad, mi
da õhukuiva turba näol hinnatakse enam
kui 40 miljardile tonnile, omandavad tulevi
kus niihästi mandri jõumajanduses kui ka
teistel tööndusaladel eriti suure tähtsuse
nimelt ka seetõttu, et mõned teised ener
giaallikad ja toorained edaspidi juba nõua
vad senistest märksa rangemat kokkuhoidu.

Hiljuti leidis rindeläheduses aset pi
dulik sündmus ühe eesti rügemendi
üksuste vannutamine. Ühtlasi anti üle
raudriste rügemendi juhtivaile ohvitse
ridele.
Pidulikuks toiminguks olid üksused
mistunud avaral muruplatsil, mitte
kaugel eesliini kaevikuist. Sõjameeste
joonsirged read lippudega kaunistatud
väljakul pakkusid mõjukat pilti. Küla
listena saabusid kohale komandeeriv
kindral |a diviisiülema asetäitja. Neile
raporteeris rügemendi ülem. Pärast ra
porti kuulamist vaatasid külalised üle
ja tervitasid rivistunud allüksusi.
Rügemendi ülem pidas vannutavaile
sütitava ja sisubtillase kõne. Ta iseloo
mustas vannet kui Ülevamat momenti
sõduri elus, kus ta neid vandeid, mille
sunnil ta relva on haaranud, pühalikult
kinnitab. Tuletas meelde, et kodumaa

teatavat osa ka kartongltõöstnses.

Põllumajanduses kasutati turbarikkais
pürkonnis turvast atuspõhuks juba ammu,
Põllumajandusliku kasutuspinna suurenda
misel on tähtis ka turbamulla segamine teis
te, vähem viljakandvate pinnasekihtidega,
mida praktiseeritakse laialdaselt, nimelt Hol
landis, kus seega on saavutatud ka väga
rahuldavaid tulemusi.

Normid tuleb täita käesoleval
kuul
Käesoleva majandusaasta lõppemisel
on maakondade põllumajandusjuhtide
kandu normikohuslastele tehtud meele
tuletus ja korraldus normide õigeaeg
seks täitmiseks, mis on olulise tähtsu
sega nii rinde kui tagala korrapäraseks
toitlustamiseks. Kuna uus majandusaas
ta algab 1. septembril, on põllupidajad
kohustatud norme eeloleva kuu jook
sul täitma. Septembris algab juba kont
roll ja normi mittetäitnute karistamine.
Senini on keskasutustele saabunud and
meil normide täitmine ülemaalises ula
tuses edenenud rahuldavalt.
Õigeaegse ja korrapärase normi täit
mise eest on põllumajanduslikele toot
jaile Põllumajanduse Keskvalitsuse poolt
nähtud ette preemiad, kusjuures lisaks
müügipreemiailri võimaldatakse normi
ja ülenormipreemiaid.
Teraviljanorme ületanud talupidajaile

Tulega vaenlasele kaitstakse Euroopa tulevikku ja elu, (WbJ

kirjutatakse lihanormi ületamine eelole
va majandusaasta arvele, kusjuures te
raviljanorme, nagu varem juba on mää
ratud, võib katta kas looma- või seali
haga.

Normipreemiatega varustatakse neid
talupidajaid, kes oma käesoleva majan
dusaasta teravilja müüginormi on täit
nud üle 75 protsendi. Üienormipree
miana antakse preemiatähti iga ülenor
mi müüdud 1000 kg vilja eest järgmi
selt: 1. augustist käesoleval aastal ku
ni järgneva aasta 29. veebruarini müü
misel 5 preemiapunkti väärtuses, 1.
märtsist 1944 Kuni 31. juulini 1944
müümisel 4 preemiapunkti väärtuses.
Heina kokkuost tulevaks majandus
aastaks algab lähemail, päevil, kuna
uue villanormi täitmise tähtajaks ou
15. september. Villanormi täitjaile ning
ületajaile on nähtud ette preemiad.

Eesti muusikainimesed Saksamaal
heas kuulsuses
tagasijöudnud Eedo Karrisoo, se linna, kas ta on kohaliku muusikaelu
kes meie tuntud lauljana on Dresdenis seal jahiks.
Tallinna mitmele Ringhäälingu ja Esto
se ooperiga lepingulises vahekorras, jutus
nia teatri orkestri liikmele on Dresdenist
tad mõningaid huvitavaid üksikasju.
,Muusikaline tegevus Saksamaal" jutustad tulnud pidevalt katseid sinna üle tulla.
Meie kunagine imelaps Evi Liivak lõpe
Eedo Karrisoo, „on eriti viimastel aegadel
muutunud vägagi intensiivseks. Peagu eran tas Haridusdirektooriumi stipendiaadina
ditult on kõik teatri ja ooperi j õud pidevas möödunud kevadel Berliini Muusikaakadee
tegevuses. Esined sageli juhuseid, kas näit mia ja arvati kui eriti andekas kunstnik
lejail tuleb esineda neli kuni viis korda Riigi stipendiumi vääriliseks. Peale akadee
päevas. Ja seda mitte lähema aja vaid, kest mia lõpetamist andis Evi Liivak Berliinis
valt paari kuu kestel. See asjaolu on õieti kaks iseseisvat kontserti, millega ta õigus
näitlejate maksimaalne panus sõjale, sest tatult teenis pnblikn ja arvustajate sooja
suurem osa esinemisi toimub sõjaväe haig poolehoiu.
Evi Liivaku järgmine kontsert toimub
lates ja puhkekodudes."
Saksamaal, eriti aga Dresdenis võib ko kavakohaselt käesoleval suvel Pariisis.
Nii on meie muusikainimesed oma inten
hata tihti eestlasi, kes oma igapäevase töö
kõrval kasutavad võimalust edasiõppida siivse tööga igalpool jöudnnd kindlustada
oma erialal. Viimaseks on paljudel muusika. omale tannustastvääriva seisukoha.
On terve rida Tallinna konservatooriumi
endisi õpilasi, kes nüüd Dresdenis kas tram
mi konduktoritena või kantseleijõndudena on

ühtlasi õpilased ka Dresdeni muusikaülikoo
lides. Isegi Eestist siirdunud balietiõpilasi
võid seal oma eriala edasiõppimas kohata.

RA^TTTT

armastatud linnaks. Sealses Linnateatri
orkestris mängib näiteks soomlasi, ungar
lasi, kroaatlasi, leedulasi jne. Vahepeal oli
seal üheks orkestrijuhiks ebstlane Arkadina
Krail, kes nüüd on siirdunud ühte väikeses-

LAUPÄEV, 5. AUGUST 1944.

Dresden ongi kujunenud välismaalaste poolt

5.00 Saade saksa sõjaväele 6.15 Päevauu

dised. 6.30 Hommikukontsert (ülek.) 7.00
Päevauudised saksa keeles. 7.15 Hommiku
muusika (Üiek.) 7.30 Heliplaate. 8.45 Päe
vauudised. 9.00 Päevauudised saksakeeles.
9.10 Landesdienst Ostland. 9.25 Saatepaus.
11.30 Reichsprogramm. 12.15 Päevauudised.
12.30 Päevauudised saksa keeles. 12.45 Lõu

-namuusika (ülek. Riiast). 14.00 Päevauudi
sed saksa keeles. 14.15 Tuntud helifilmi lau
le (hpl.) 14.40 Sõjaradadelt. 15.00 Marsimuu

sika (hpl.) 15.10 Saksa lühijutte: ,Võltsitud
unelmad", Bruno Biehmi lühijutt. (Saksa
keeles). 15.30 Muusika pärastlõunaks (hpl.)

16.45 Päevauudised. 17.00 Päevauudised sak
sa keeles. 17.10 Rahvuslikke viise (hpl.) 18.00

Noortele: , Veri vendade jalgpall", Elmar
Ramla auhinnatud noorsooraamatust „Veri
vennad". 18.20 Eesti helitöid (hpl.) 18.30
Aja kaja ja saatekava ülevaade. 19.00 Reichs
programm. 20.00 Päevauudised saksa keeles.

20.15 Kirevad helid nädalalõpuks (Ringhää
lingu tantsukapell VI. Sapošnint juhatusel ja
solistid) Saate kannab üle ka Riia saatja.
Vaheajal kell 21.00 Päevauudised. 22.00 Päe
vauudised saksa keeles. 22.15 Päevauudised

Boomekeeles (ülek.) 22.30 Eesti sõdurltund
(Heliülesvõte 8. VIII 44, mgn. ja hpl.) 23.15

Nädalalõpuks (ülek.) 24.00 Saatelõpp.

Haruldane loodusnShe
Rumeenias
Bukarestist, 31. 7. (DNB). Pühapäe
val paelus Bukaresti elanikkonna tähelepa
nu huvitav loodusnähe. Päikse ümber nähti
mitmevärvilist rõngast, mis püsis seal um
bes pool tondi. Nagu teatab „Universul*,
Isa. kas mina saan ka kunagi seesuguse võidi samasugust nähet tähele panna ka
mitmel pool mujal Rumeenias.
märgi

loodab oma rindemeeste käte rammule
ja südame kindlusele, et nad kommu
nismi poolt meie kodumaale' löödud
haavad mitmekordselt tasuksid.
«Täna pühalikku vannet andes, meie
eeskätt mõtleme oma kodumaale, kel
le parema tuleviku kujundamiseks
meie kogu oma võitlusjõu rakendame.
Teiseks mõtleme kangelaslikule saksa
sõjaväele, kes .meid kommunismist pääs
tis ja kellega nüüd õlg Õla kõrval bol
shevismi vastu võitleme. Kolmandaks
meie mõtleme sõjajõudude kõrgemale
juhile, et Jumal annaks talle otsusta
misjulgust ja tahtekindlust selle suure
võitluse võidukaks lõpuleviimiseks.
Kinnitame oma usku, et tuleme toi
me vaenlasega. Meie saime ta massiga
hakkama Vabadussõjas ja kui me ka
nüüd üksmeelselt tegutseme, siis ei
murra ta mass meie võitlusmoraali ka
seekord. Mida paksem rohi, seda parem
niita!" ütles kolonel.
Järgnes vannutamine. Käskluse jär
gi tõstsid sõjamehed parema käe ja
kordasid etteloetud truudusetõotuse
teksti. Silmapilk oli ülev ja tõsine.
Edasi kõneles komandeeriv kindral,
kes oma sõnavõtus rõhutas vastantud
vande mõtet ja tähtsust. Kindral aval
das rügemendile, kui oma paljukanna
tanud maa ja rahva kaitsjaile, siirast
lugupidamist ja lootis, et see veendu
mus edaspidi Aha rohkem kinnitust
leiab.
Kõlasid Eesti ja Saksa hümnid.
Piduliku talituse lõpul andis koman
deeriv kindral üle raudriste rügemendi
juhtivaile ohvitseridele, neid seejuures
tugeva käepigistusega tehtud töö eest
tänades.

Kirjad kuni 20 g raskuses
Täienduseks eelmises lehes toodad korral
dusele postiiiikiuse alal teatatakse, et nüöd
heina- ja karjamaadega. Talud renditak seat peale on lobatud saata Saksamaale
se koos põllumajandusliku elus- ja elu kirju vaid 20 g (mitte 50 g) raskuses.
ta inventariga.
Hulk taludest on sobivad kalurikoh
Hliiris hävitati juuli kuus
tadeks nendele asunikele, kes endistes
pool tuhat USA lennukit
kohtades on tegelnud kalastamisega.
Tokiost, 31. 7. (DNB). Nagu keiserlik
SÕidulubade andmisel politseivõimud peakorter teatab, ründasid jaapani õhujõu
arvestavad talude rentijate kiiret koha dude Üksused ööl vastu laupäeva uuesti Hii
nas asuvaid USA lennubaase Liutshaud
lesõidu vajadust.
provintsis ja Sutshangi Huoant
Renditalu soovijal olgu kaasas: 1) ko Kwangai
provintsis, hävitades seejuures 17 maapinnal
haliku valla- või linnavalitsuse, töö asuvat lennukit.
ameti ja senise tööandja tõend, et isiku
1. juulist saadik hävitati Hiinas 491 USA
ümberasumiseks seniselt töökohalt ja lennukit öhuvõitiustes või maapinnal.
piirkonnast ei tehta takistusi, 2) tõend
rentniku perekonna suuruse ja oma
AMETLIKUD TEATED
põllumajandusliku inventari kohta Hseni
seil talupidajad talundi põhiraamat),
Kiriklikke teateid
3) vallavalitsuse või valla põllu majan
Järva-Peetri
kirik. Pühapäeval, 6. augus
dusjuhi seisukoht rentnikukandidaadi ja til kell 11 homm.
jumalateenistus Peetri
tema perekonnaliikme põüumeheliku ümbruskonna kommunismist vabanemise 3.
aastapäeva puhul. Laululehed.
tubliduse kohta.
Eeiteade. Pühapäeval, 13. augustil kell
Asundusameti esindaja rannaroots
11
homm. laste-ja noorte jumalateenistus.
laste talude rentimise alal Haapsalus Jutlustab
praostkonna noorsootöö õpetaja
asub Lääne maavalitsuses, Suur Lossi L. Vahter J. Jaanist. Laululehed.
tänav 43.
Pühapäeval, 20. augustil kell 11 homm.
jumalateenistus Kadastiku surnuaial. Laulu
metalle ja metallist tooteid piiratud lehed.
õp. E. Kõrv.
hulgal, jootetina, toor-, jäät- ja pool
materjale, elektrijuhtmete materjale,
sanitaartehnilisi armatuure, ventiile,
kraane ja siibreid ning laagrimetalle.
Armast venda, onu ja ristiisa

Renditakse välja rannarootslaste talud
, Asundusameti esindaja Haapsalus,
kes teostab Rootsi siirduvate ranna
rootslaste talude rentimist Noarootsi,
Riguldi ja Vormsi valdades, palub talu
de rentimisest huvitatuil pidada silmas
alljärgnevat:
Talude rentimiseks on eesõigustatud
meie sõjalähedastest piirkondadest eva
kueeruvad põllupidajad, eeskätt küllal
dase tööjõuga ja lasterohked perekon
nad, kusjuures on mõõduandev ka
rentniku põllumajanduslik inventar.
Samuti on paigutatud rootslaste talu
desse Venemaalt evakueerunud eestlasi.
Et kindlustada viljasaakide ja hei
na õigeaegset koristamist, on ümberasu
mine kiireloomuline, seda enam,
et kõrgemais kohtades Noarootsis rukki
lõikus juba on alanud ja ülimalt kahe
nädala jooksul see juba kõik koristatud
peab olema. Samuti on praegu väga
kiire heinategemisega. Vormsi ja Noa
rootsi talud on enamikus tüübilised
rannikupiirkonnatalud, kergete maa
dega, vähese põllumaaga ja laialdaste
Teadaanne
Ühenduses oma ofensiiviga on
bolshevike sihiks meie tagalat häiri
da igasuguste võtetega, et tagala toe
tust meie võitlevale rindele halvata-.
Selleks heidavad nad meie tagalas
alla langevarjureid-agente, kelle üles
andeks on toime panna terrori- ja
sabotaažiakte, levitada igasuguseid
kuuldusi ja häirida tagala meeleolu.
Need langevarjurid-agendid on meie

rahva salakavalamad vaenlased. See
pärast kohustan iga eestlast nende
vastu võitlema ja igast teadaolevast
agendist, terroristist ning sabotõdrist
teatama otsekohe lähemale sõjaväe-,
politsei- või omakaitsefiksQsele.

Langevarjurite ahistamine ja toe
tamine kas otseselt või kaudselt on
suurim kuritegu oma maa ja rahva
vastu. Seepärast karistatakse niisu
guseid rahva ja maa reetjaid põhi
mõtteliselt surmaga.
Tallinn, 26. juulil 1944.
SISEDIREKTOR
Uus korraldus metallkau
pade ostuõiguse saamiseks
Teadaande kohaselt metallide ma
jandamise kohta 21. juulist on raua ja
metalli piirkonuakoondis Eesti Kindral
komissari-piirkonnas volitatud alates 1.
juulist s. a. idaala metallitunnistuste
ja vabaksandmisotsuste väljaandmisega
andma metalliostaõigusi metallidele ja
metallist tooteile laiendatud ulatuses.
Avaldusi lihtsustatud menetluse järgi
metalli saamiseks võivad esitada ainult
need firmad ja isikud, kes saavad oma
metallikontingendi riigikonaissarilt
tööndus- ja majandusosakonnalt, kus
juures nende tarbijate jaoks kehtivad
edasi, kuivõrd pole olemas erikorraldu
si 1. aprillil 1943 avaldatud Metallide
majandamise määruse eeskirjad.
Nii on võimalik lihtsustatud korras
saada mitmesnguseid elektrotehnilisi
abinõusid ja riistu, masinate ja aparaa
tide ehitusse puutuvaid käsitsi käivita
tavaid töömasinaid ning seadmeid, au
to tagavara- ja juurekualuvaid osi,

Tshungkingi pataljonid
ainult 50-mehalised
Toki o s t, 30. 7. (D-.MB). Ühe Tshung
kingi ohvitseri tunnistusele, kes langes
Põhja-Burma rindel jaapanlaste kätte van
gi, on anglo-ameeriklaste ja Tahnngkingi
võitlusjõud kandnud sel rindel viimase 9
kuu jooksul möödunud aasta oktoobrist
alates tohutuid iuim- ja materjalikaotusi.
Vaenlase võitlusjõud on kaotanud 50000
meest langenutena, haavatutena või kadu
nutena. Nagu ohvitser edasi seletas, koos
nevat 38. Tshnngkingi diviisis pataljonid

AUGUST REBAST
leinavad õde perekonnaga, õde ja
ristitütar.

Kallist varalahkunud
Salme Vainula't

keskmiselt viiestktimnest mehest.

Seda juhtub Inglismaal sajandis
kord, et lihtmehest saab admiral
Genf ist, 30. 7. (DNB). Inglise ajakir
jandus informeerib oma lugejaskonda Ben
jamin Martini nimetamisest konti-admira
liks ja rõhutab, et ta on end üles töötanud
„alamiseßt dekttt",s.t. meeskonna hulgast.
„Times" rehkendab sel puhul välja, et vii
wasest sellisest juhust olevat inglise lao
vastikus möödunud 87 aastat. Seda nime

sünd. 1. augustil 1918. a.
surn. 26. juulil 1944. a.
mälestavad kurbuses õed, ema ja
omaksed, Maanaisteselts „Püüe", Nais
omakaitse Kareda jaoskond, Kareda
V.V.T.Ühing, ERÜ Kareda piirkond.
J. Aru perek., A. Reinsalu perekond,
V. Reinsalu perek. ja V. Lenk perek.

tatakse Inglismaal demokraatiaks, kus edasi 27 pasmast TAMSA-LÕNGA VAHETADA
jõudmisel arvestatakse ainult isiklikkude valge villase-lõnga vastu ja väheksntud
teenetega, mitte päritoluga. Kuid teened ja kõrge kontsaga mustad LASTING KINGAD
saavutused pääsevad 87 aasta jooksul ainult nr. 38 botikutega nr. 38 vastu. Säälsamas
Üks kord möjulet
ostetakse metsamarjn. Paide, Rüütli tn. L.
Tiik.
Jaapanis avastati alumiiniumi
Särevere riigimõis vajab kiiresti vilunud
leiukoht
Toki ost, 31. 7. (DNB). Hokaldo saarel traktori jahti, kes on võimeline töötama puu
avastati suur alumiiniumi sisaldav maa ala, ga asi ja Lanz-Bulldog traktoritega ja tunneb
mille ulatus on kokku 120 ruutkilomeetrit! ka nende parandustöid. (Soovitav vallaline)
Avastuse tegi üks jaapani professor. Tähen Sooviavaldused koos eluloo ja tegevuse
datud piirkond on täielikult kaetud vulkaa kirjeldustega saata Särevere riigtmõisa valit
nilise tuhaga ja on aastakümnete jooksul susele, Türi. Tööle võtmine Paide Tööameti

muutunud täiesti viljatuks.

Rikkalikkude tagavarade kasutamine al

gab, naga teated Sapporost edasi kõnelevad,
lähemal ajal.

kaudu.

Soovin kohe tallu PERENAISE ABILIST ja
üht TALUTEENIJAT. Teateid saab alt.
Töölepalkamine Tööameti kandu.
SAAPA PARANDUSTÖID teen kiirelt ja kor

Kohutav spekulatsioon
raliknlt tellija materjalist. Paide, Vainu tn. 18.
bensiiniga USA-s
Ma dr id ist, 1.8. (DNB). „Nev York KADUS ANNA WARIKOVI PERSONALAUS
Times" väidab, et Põhja-Ameerika Ühend WEIS,
antud Tallinna 5. poi. jaoskon
riikides läheb iga päev mitte vähem kai 10 nast 30.välja
jaanuaril 1942. a. nr. 303290 all.
miljonit liitrit bensiini mustale turule.
vajab Paide Munaühisus, Paides,
VANDEADVOKAAT BRUNO ABRAIUS Pai AUTOJUHTI
Pikk tn. 2. tel. 38. Töölevõtmine Paide Töö
des, Pikk t. 13. Vasta vdtmine kella 10—12. ameti kaudu.

