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Vihastes võitlustes Lätis hävitati kaks

Õiidnse tiiiinid

enamlaste rügementi
Uputati rida vaenlase laevu ja likvideeriti sadu bandiite
Pährerl peakorterist, 7. augustil. Sõja
jõudude ülemjuhatus teatab:
Lääne pool Orne'l teostas vaenlane meie
Jõudude sidumiseks iaial rindel arvukaid
kohalikke rünnakuid, mis tõrjuti vihaste
võitluste Järele. Ruumis lääne ja edela pool
Vlre% samuti ka ida pool Avranches'l alus
tas Vaenlane see järele õhujõudude tuge
val toetusel raskeid rünnakuid, mis päeva
Jooksul üha ägenesid. Alles tundidepikkuste
võitluste järele õnnestus vastasel meie po
sitsioonidesse sisse murda. Slssemurruko
bad rilvistatl. Otsekohe alustatud vastu
rünnakud teevad häid edusamme.
Mayenne ja Lavalt juures seisavad meie
garnisonid võitluses vaenlase motoriseeri
tud üksustega. Ka kagu pool San Malot ja
kindluse piirkonnas endas on puhkenud
ügedad võitlused. Siin purustati kõik vaen
lase rünnakud. Meie toetuspunktid Bretag.

mis mitu korda asjatult tangida üle Arno
Jõe. Nõrgad jõud, kel Õnnestus ületulek
kohe ida pool linna, purustati.
Rea pnhastusaktsloonlde Jooksul Itaa
lias hävitati ajavahemikus 1.—H augustini
võitluses 1212 terroristi. Saksa traalerid

kld pomme Relni-Westfaaii piirkonda. Rii
gi ja vallutatud lääneplirkondade kohal
hävitati taas 57 vaenlase lennukit, nende
hulgas 45 neljamootorllist pommitajat. All
veelaevad uputasid 5 vaenlase laeva, kok
ka 31.000 brt. ja 2 hävitajat.

mootorpnrjekat ja vigastasid 1 briti kiir

Vasturünnakud Lätis
Äralõigatud Nõukogude väed
hävitati. Narva rindei purustati
12 tanki
Riia 5. 8. (ON) Sõjaväeliselt poolt teata

uputasid Dalmaatsla rannikn ees 2 vaenlase

paadi.

Idas tõrjuti mõlemal pool Hlelecl ja loo
de pool Baranovl tugevad nõukogude rän
nakud, põhja poole edasi tunginud vaenla
se jõud purustati vasturünnakuga. Kagu
pool Warkat paiskasid meie tankid bolshe
vibud tagasi.

takse:

Loode pool Blalistokkl purustati üks ka
Vaenlase sillapead ida pool Jelgavat ja
huritule ettevalmituse järele teostatud
kirde
pool Bansket purustati hoogsais rün
nõukogude rünnak iSbivõitluses. Põhja pool naknis.
Enamlastel oli seejuures suuri kao
Meemelit ajasid meie väed ka eile jätkuvad tusi.
bolsevikkude läbimurrukatsed nurja ja hä
Mõlemal pool Biržaid oli meie rünnak
nea osutasid vastasele edasi visa vastupanul vitasid seejuures 78 tanki.
vaenlase ägedast vastupanust hoolimata edu
Lätimaal tekkis Birseni juures ja ida kas. Suurem osa seal äralõigatud enamlaste
Terpeedolennukid uputasid SeineM lahe
3 vaenlase hävitajat. 2 kerget ristlejat, I pool Düüoat vihaseid võitlusi. Siin peatati vägedest on juba hävitatud, sõjasaagi kogum
hävitaja ja 1 vägede transportlaev 4000 kõik iäbimurrurännakud ja hävitati kaks on suur. Ennast meeleheitlikult kaitsva vaen
vaenlase rügementi.
brt. said raskesti vigastada.
väljamurrukatsed Jäid tagajärjeta.
Vaenlase pommitajateüksused teostasid laseRezeknest
Prantsuse tagalas hävitati võitluses 260
lääne pool kestavad rasked,
eile terrurirünnakuid Berliinile ja Hambur vahelduvad
terroristi.
võitlused.
sissemurdu on
.Raske V. 1 tasumlstuli püsib Londoni gile ning mõningatele asulatele Läänemere riivistatud. EnamlasedMitu
kaotasid 11 tanki.
ääres.
kobal.
Narva rindel löödi uuesti tagasi vaenlase
Öösel heitsid üksikud vaenlase lennuItaalias püüdis vaenlane Firenze raotugeva tanki- ja lahingolennukite toetusega
sooritatud rünnakud, kusjuures hävitati
kaksteist tauki.
Bolshevikel raskeid tankikaotusi
Soome rinnetel püsib vaiksem
Narva maakitsusel nurjusid nõrgemad vaenlase rünnakud
Helsingist, 7. 8. Soome sõjajõudude
tänane teadaanne kõlab järg
Visla ja Meemeli vabel jatkas vaenlane ülemjuhatuse
Führerl peakorterist, 6. augustil. Sõja
miselt:
Karjala
maakitsusel tõrjuti üks
jõudude ülemjuhatus teatab:
oma rünnakuid senistes raskuspunktides. nõukogude lõögiüksus
Vuosalme juures
Lõuna pool Caeni rüüdas vaenlane kor Ta tõrjuti peale mõne kohaliku sisse murru tagasi.
duvalt, aga tulutult. Ka ruumis kirde ja vihastes võitlustes tagasi* Põhja pool Mee
Kirde pool Laadoga järve oli mõningais
lääne pool Vire i, samuti ida pool Avranches'i melit seisavad meie väed ägedas võitluses
elavat luureüksuste tegevust ja
oli vaenlase tugevatel tankidest toetatud sissemnrdnud tugevamate nõukogude jõudu lõikudes
raskete
relvade
häirimistuld. Itomantsi juu
rünnakutel kogu päeva jooksul ainult vähe dega. Ohe soomusarmee lõigus hävitati eile res hävitati ägedates
võitlustes muuseas
edu. Mõningates lõikudes on käimas vastu uuesti 62 nõukogude tanki. Veel 27 tanki
veomasinat. Rukajärvl suunast
rünnakud sissemnrdnud vaenlase jõudude hävitati lahingulendurite poolt. Neist hävi 5eivaenlase
oie teatada midagi uut.
vastu.
tas major Rudel üksinda 11 tanki ja saa
Meie jak lennukid ja õhutõrje tulistasid
Sissemurrurnumist lõana pool Avranches'i vutas pardareivadega oma 300-da võidn
alla
3 vaenlase lennukit.
tankide
üle.
tungisid vastase motoriseeritud jõud edasi
Lätimaal" võideldi eriti visalt Mlitavi ja
kagu saunas. Mayenne ja Laval! juures
Poola ohvitserid lasti maha
tekkis neil ägedaid võitlusi meie garnisoni Birseni juures. Seejuures hävitati ühes lõi
.Revaler Zeitungi" kirjasaatja teatab Varssa
dega. Ka Bretagnes võideldakse mõningate gus 50-st ründavast vaenlase tankist 40.
meie toetuspunktide pärast vihaselt.
Düüua ja Pihkva järve vahel peatati mõ vist: Vilnos lasti nõukogude ülemjuhatuse
Prantsuse ruumis hüvitati võitluses taas nes kohas aissemurdaud bolshevikud vastu korralduse kohaselt maha hulk poola ohvitse
57 terroristi.
löökidega. Narva maakitsusel nurjusid nõr re, kes kuulusid nn. poola vastupanu organi
Tasumistuld Londonile jatkati päeval ja gemad vaenlase rünnakud. Lahingulendurid satsiooni.
öösel.
Pärast seda kui linn okupeeriti bolshevike
uputasid Narva lahes ühe nõukogude
Itaalias kompas vaenlane oma luurega tanklaeva 2000 brt. ja kaks transportlaeva. poole võeti relvad kõigilt .poola vastupanu
kogu Arno-lõiku. Üks jõe ületamise katse Veel kaks laeva said raskesti vigastada. organisatsiooni* liikmeilt, kes oma juht
lõuna pool Firenzet purustati koondatud
Vaenlase pommitajateüksnsed teostasid konna ülesandel, vistavalt nõukogude ülem
kahuritulega. Põhja pool Arezzot saavutas terrorirüunakuid asulatele Kesk-Saksamaal. juhatuse korraldusele, endid üles andsid.
vastane ühe kohaliku sisse murru, kuid Eriti Magdeburgis ja Braunscbweigis tekkis
Põgenenud poolakad teavad, et põgene
paisati vasturünnakuga otsekohe jälle tagasi. inimkaotusi ja hoonetekahjustusi. Öhokait nuid koheldakse .absoluutselt vaenulikult."
Ida pool Varssavil hävitati 1. augustist sejõudude poolt hävitati 36 vaenlase len Üks osa vastupanuorganisatsiooni liikmeid li
sati nn. Berlingarmeega, ja teine osa ühenda
saadik sissepiiratud 3 nõukogude soomus nukit.
korpus mitmepäevase vihase võitluse järele.
Öösel heitsid vaenlase lennukid pomme ti otseselt punaväega. Ohvitserid mõrvati
Loishevikkudei oli raskeid veriseid kaotusi. Reini-Westfaaii piirkonda ja Ida Preisi suuremalt osalt kohapeal, nagu kinnitavad
maale.
Nad kaotasid 192 tanki ja 45 kahurit.
põgenikud üksmeelselt.
Väike osa ohvitsere transpordib hukkami
seks Kiievisse.

Varssavi juures ümberpiiratud
Nõukogude väed hävitamisel
Teistes idarinds lõikudes aeti enamlaste läbimurrukatsed nurja
Führeri peakorterist, 5. augustil. Sõjavä
Jelgava ja Bauske juures likvideeriti eel
gede ülemjuhatus teatab:
miete päevade slssemurrud. Ida pool Düü
Normandias teostas vaenlane eile põhja nat, kirde pool Gulbenet (Schwaneburgi) ja
pool Vire i ja kirde ning ida pool Avran Narva maakitsuaes tõrjuti või peatati vahel
ohes'l tugevaid, tankidest toetatud rünnakuid, duvais võitlusis tugevad vaenlase rünnakud,
mis tõrjuti raskeis võitlusis. Mitu meie lii kus luures hävitati suur hulk vaenlase tanke.

Fiihreri ja dr. Goebbelsi õn
nesoovid Knut Hamsunile
Oslost, 4. 8. (DNB). Knut Hamsun vee
tis oma 85. sünnipäeva imetlusväärse vaim
se ja kehalise värskuse juures Oslo lähe
dal ühes maal asuvas majas. Praegu Oslost
eemalviibiva riigi komissar Terboveni esin
dajana audis ministeerkiminõunik G. W.
Müller talle üle Führeri Õnnesoovitelegram
mi ja südamlikus toonis kirja riigikomissa
rilt. Ka riigiminister dr. Goebbels saatis
omalt poolt Knut Ham-mnile pikema kirja
liku õnnesoovi, rõhutades, et kirjanik on
oinad saksa rahva ustavaks sõbraks selle
headel kui ka halbadel päevadel.
Indias suri nälga 700.000 inimest
Genf i s t, 5. 8. Viimasel aastal suri

nide taga sissepiiratud vaenlase võitlusgrup
Öhavõitlustes ja Õhupatareide poolt tu
listati alla 41 vaenlase lennukit.
pi hävitati.
Bretagne'is osutasid meie toetuspunktide
Vaenlase kaugelennnkite rünnakul Ru
meeskonnad ka eile ägedat vastupanu lääne meenia alale tulistasid Saksa ja Rumeenia
ja edela poole edasitungivaile vaenlase mo öhutõrjejõud alla 10 vaenlase lennukit.
toriseeritud jõududele.
Vaenlase pommitnslennukite üksused
Lahingolennukid võtsid hea eduga osa ründasid eile mitut asulat Põhja-Sakaamaa), Bengaalis nälja ja haiguste järeldusel 700,000
maapealseist võitlusist ja paiskasid laiali esmajoones Breeraenit, Hamburgi, Anklamit inimest, seletas India sõjakabineti esindaja,
vaenlase kolonne. Öösel olid vaenlase poolt ja Schwerini. Öhutõrjejõud tulistasid alla sir Pirezkhan ühes raadiokõnes. Ta kinnitas,
okupeeritud asulad ja õhutõrjepatareid meie 46 vaenlase lennukit.
et näljahäda on tekkinud eriti laevaruumi
Öösel heitsid üksikud vaenlase lennnkid puudumise tõttu, mis ei võimaldanud elatis
võitlus- ja öölahingulennukite rünnakuees
märkideks.
pomme Insterburgi ja Gumbinneni ruumis. vahendite sissevedu.
Prantsuse tagalas hävitati võitluses 59
terroristi.
V I raske tasumistuli lasub Londonil.
H. Nugiseks viibis Pärnus
Itaalias tõmmati meie väed tagasi Fi
renzest põhja pool asuvasse ruumi, et säästa

ajaloolist linna tema asendamatute kunsti
Adtn. J. Pitka ja kpt.
varadega, mida vaenlane elle kogu päeva
tulistas raskeist suurtükkidest. Arezzost
Neljapäeval toimus Pärnus „Endlaa teat
põhja pool on käimas ägedad võitlused risaalis suur avalik rahvakoosolek, kus päe
Monte Aituccio juures meie positsioonidesse vakohaste kõnedega esinesid Vabadassõja
murdnud vastasega.
veteraanid adm. Joh. Pitka ja kpt P. Laa
Ühel puhastamisaktsioonii Liguuria ran mann. Nende saali ilmumist koos eestlasest
niku lõigus hävitati üle 100 terroristi.
- rüütliristi kandja SS-sharführer H. Nugisek
Itaalia torpeedolendurid uputasid kirde siga ja kohaliku juhtivate tegelastega ter
pool Beugasit ühe kaubalaeva, 7000 brt, ja vitas saalitäis rahvast soojade kiiduavaldus
vigastasid raskesti kaht kaubalaeva, kosku tega.
14.000 brt.
Koosoleku avas Pärnu linnapea V. Erne
Karpaatide eelmaastikul ja Visla suure saks, kes Vabadassõja ja käimasoleva boi
kääru juures purustati koheste vastulööki ševismivastase heitluse sangareist esinda
dega arvukad vaenlase rünnakud. Ainult jaid palus vastu võtta kogu Pärna elanik
Miiec'i ja, Warka ruumis suutsid enamlased konna lugupidamise.
Elavate kiiduavalduste saatel asus kõne
pinda võita. Siin on vasturünnakud käimas.
Ida pool Varssavil jätkasid maaväe ning tooli adm. Pitka.
relva-SS soomusüksused ja langevarjurite
Oma pikemas, praegust olukorda selgita
soomusdiviis Hermann Göring oma edukaid vas sõnavõtus tähendas ta, et eesti rahvas
rünnakuid kindralfeldmarssal Modell juhti on kordavalt * pidanud läbi elama suuri
misel sissepiiratud, kuid end vihaselt kaits murdelisi pööriseid, kus kaalul on olnud
vate enamlaste vasto. Vaenlase kergendus meie rahva olemasolu küsimas.
Lõpetades oma kõnet, kutsus adm. Pitka
rünnakud nurjusid.
Bugi keskjooksu ja Meemeli jõe vahel kõiki kodumaa kaitsele. Ta tähendas, et kui
ründas vaenlane esmajoones mõlemal pool meil leidub veel kusagil mõni põlgur või
Bialõstokki ja Sndauen-Schakeni' lõigus. eemalhoidja kes pole mõistnud kodumaa
Tema läbimurrukatsed aeti raskeis võitlusis püha ja rahvuslikku kutset, siis on nende
olulises osas nurja. Seejuures hävitati eile ülim aeg oma rindekaasiaste hulka ilmuda.
üheainsa soomusarmee piirkonnas 119 vaen Kedagi ei karistata siis, kui ta oma süü
veel õigeaegselt lunastab.
lase tanki.

Laamani! kõnelesid
Meie kõikide kohas on praegu kainelt
ja ennastsalgavalt kogu > otna energia ja
eeskujuliku hoiakuga kest! maa rahva pa
rema tuleviku eest välja astuma.
Adra. Pitka kõnet kviteeris publik kaua
kestva kiidoavaldustega.

Teisena kõneles kpt. P. Laamana, kes
kirjeldades kujukalt, mis ootaks meid siis,
kui bolšivikud saaksid oma räpase ja mõr
varliku käe uuesti eesti rahvani sirutada
ja kutsu - kõiki Pärnumaa rahvuskaaslasi
praeguses võitluses elu ja surma peale
andma oma parimat, et kindlustada kogu
meie rahvale vaba ja rahvuslik elu tema
siinse kodu ilusal Läänemere kaldal.
Linkomiesi valitsus lahkus
Helsingi, 5.8* (DNB) Linkomiesi valit
suse lahkumise kohta andis riiklik informat
siooniamet reede õhtul välja järgmise teate:

Pärast marssal Mannerheimi täna toimunud
ametisse astumist teatas peaminister Linkomies
uuele riigi presidendile, et presidepdivahetuse

puhul toimuva tava kohaselt annab valitsus
oma koha vabaks. Vabariigi president palus
valitsuse liikmeid seni ametisse jääda, kuni
on moodustatud uus valitsus.

„Kas räägite õigust ?"
Kai Nõukogude Vene ja Saksamaa vahel
puhkes vaen, algas ühes Lõuas-Kesti vallas
„Aga muidugi I*
„Ütelge, palju bandiite võttis sellest võit
üksikute perekondade avalik küüditamine
ja eesti meeste väljasaatmine mobilisatsi lusest osa, kas neid oli umbes 700—800
ooni" nime all. Asjaosalised aga ei järginud meest ?"
„Ssda ma ei tea."
enam nõukogude käskudele, vaid peitsid
end metsadesse. Seepeale saatsid enamlased

lähemast garnisonilinnast hävituspataljoni,
et see vahistaks kõhklevaid „mobiliseeri
tuid" tarvitaks nende perekondade suhtes
surveabinõnsid ja põletaks nende talusid.
Hävituspataljoni tulek sai aga teatavaks.
Need, keda hädaoht ähvardas, koondasid
ning otsustasid astuda hävituspataljoniga

»Kilud tabas nähtavasti Üks eksinud kuni
kraavitöõl olles."

Samal eeskujul kuulatakse üle ka teised
haavatud, mille järele ülekuulaja lahkub.
Ssejärele astub haige tuppa automaatpüsto
liga varustatud nõukogude leitnant ja üks
tsiviiiisik. Haavatud pannakse uuesti närvi
proovile. Venelased sosistavad. Uksele ilmub

noor Inimene ja leitnant käsutab teda hai
Kiiresti koondati kõik jõud. Metsavennad gete kuuldes: „Laske see seal maha!* Haava
eesti major näeb relva enda suunas
kognneald jahi käskluse järgi. Noor koha tud
kuid sellele ei järgne midagi. Nõu
lik kirikuõpetaja astus ligidalasuva veteri sihituna,
naararsti kaudu ühendusse naabruses asuva kogude leitnant vehib kfisigranaadiga ja
kaitsetuid haavatuid: „Ma veel
metsanduskooliga, mille õpilased oma õpe ähvardab
näitan
teile!*
lahkuvad nad jälle
taja juhtimisel nendega liitusid, ka teatas ja pinguldunudSeepeale
närvid rahunevad hetkeks.
ta asjast piirivalvele, kes koos oma juhiga
Sanitaarpersonal, kes oli hoidunud varju,
ühines metsavendadega. Kohalik tuletõrje ilmub
taas nähtavale. Major palub, et talle
jääb tagavaraks valmis. Kogu ürituse juhti muretsetakse
ometi riideid. Ta tahab katsuda
mine usaldati ühele talupidajale-endisele õnne põgenemisel,
silmapilk äratab temas
eesti majorile, ja asuti positsioonile Liiva uusi lootosi.
mäele, mis asus väikelinna külje all ja
Järgmisel silmapilgul sõidab ette auto.
moodustas ohustatud ala keskpunkti.
Sanitaarpersonal kaob kiirelt. Uks haigeruuml
Hilisel pärastlõunal märkasidki „metsa kistakse pärani, nõukogude leitnant ja kolm
vennad" äkki ühte sõidu- ja viit veoautot, hambuni relvastatud punaväelast seisavad
relvastatud punaväelaste ja kommunistlike haavatu ees. „On teil kanderaam?* pärib
tegelastega. Olgugi et metsavendadel ei ol vene ohvitser. Hirmunud sanitar ei mõista
nud võitluseks kasutada küllaldaselt revolv tema küsimust ja haavatud eesti majoril
reid, haavlipüsse ja mitmesuguseid teisi rel tuleb tõlkida. Võibolla tõlgib ta oma enese
vi, olgugi et bolshevikud püüdsid läheneda surmaotsuse? Närvid on filipingul. Tuuakse
salakavala pettusega, lehvitades esimesel kanderaam. Venelased astuvad raskelt haava
jõuvankril valget rätikut ja et nad avasid tud lamaja juurde ja nõuavad, et see heidaks
tagumiselt jõuvankrilt kuulipilduja tule usal kanderaamile. Ta pole selleks suuteline.
davalt lähenenud metsavendadele, hävitati Siis haaratakse ta ja paisatakse toorelt raa
oad tunde kestvas kibedas, isegi tugeva äi mile. Siis kannavad punaväelased ta uksest
kese ajal edasi kestnud võitluses, peaaegu välja. Kuhu? mõtlevad ülejäänud haiged
täielikult. Nende kaotused õlid: 68 langenut kohkunult. Mitte kaugele. Punaväelased ko
16 haavatut, 10 vangilangenut, 6 jõuvankrit, bistavad trepist alla, kanderaam paisatakse
2 kergekuulipildujat ja ülejäänud varustus. üle sillutuse kuni vastaspoolel asuva aiani...
Vähesed ellujäänud punaarmeelased põgene Kostab kaks revolvrilasku.
sid oma garnisoni juurde, teatades seal ko
Nüüd teavad haavatud, missugune saatus
hutajast lahingust, tuhandeist vastaseist, neid ootab. Kuid närvipingutus jätkub.
paljudest kuuliplldujaist ja kahureist.
Mõne minuti pärast avaneb haigeile vaate
Metsavendade kaotus oli 2 surnut ja 4 pilt, mille võis valmistada vaid sadisti fan
haavatut; viimaste hulgas oli ka major, kes taasia. Uks avaneb; kanderaam tuuakse
sai esimest jõuvankrit rünnates vasakust ja uuesti sisse, kuid sellel lebab üleni verine
last raskesti haavata. Ta toimetati koos surnu kahe haavaga peas haavatute sõ
teiste haavatud kaaslastega kohalikku haig ber, kes mõne minuti eest alles elas!
lasse, kus ta pärast seda, kui ta sai teateid
Laip paisatakse kõrvale ruumi, raam
võitluse seisukorra ja bolshevike hävitami jäetakse haigetuppa haavatuile vaatlemiseks!
se üle, uinus rammestavasse unne.
Mõrvarid on silmapilguks eemaldunud.
Vahepeal saatsid bolshevikud garnisoni Haavatud major saab Banitaarpersonaall
linnast «vaenuliste sse" kohtadesse soo unus kaasabil kätte oma riietusesemed. Juba
masinate toetusel regulaarvägesid.
tahab ta lahkuda, sääl heliseb telefon. Garni
Umbes kella 2—3 hommikul ärkas ma soni linnast räägitakse ja nõutakse haava
jor. Haigla kubises kommunistidest: üks tute viivitamatut väljaandmist, õde kahet
nõukogude major, kapten, leitnant, punaar seb, see olevat võimatu, kuna puudavad
meelasi ja punase käesidemega varustatud transportvahendid. Seepeale ähvardatakse
tsfviilisikuid. Ja eesti majoril olid kaasas teda surmanuhtlusega, kuna ta tõrgub käs
kõik dokumendid: reservohvitseri tunnistus, ku täitmast. Hirmunult jätab ta telefonitoru
isikutunnistus ja rahakott. Suure vaevaga ja põgeneb, arst on juba varem põgenenud.
õnnestus tai peita need hädaohtlikud doku Haigla on jäänud omapead.
Seda silmapilku kasutab haavatud major.
mendid voodipadja alla. Nilttd püüdis ta
teha raskesti haavatu ilmet, tõmbas lina üle Kasutades luuavart karguna, lohistab ta en
näo ning jäi hinge kinni pidades ärevalt da vaatamata pöörasele valule ukseni. Kee
ootama. Seal kuuleb ta nõukogude majorit gi tuttav möödub rattal ja hüüab teda. Um
ütlevat: „Ah, need siin ongi bandiidid !" bes 8 km. laseb rasketthaavatu end sõidu
„Jab, need on bandiidid", vastab teine tada, Istudes rattaraamil. Peaasi, kui saaks
hääl vene keeles. «Need tulevad maha las vaid eemale sellest hullumajast, eemale
ta". «Kuulen 1* vastab vene kapten. sellest kohast!
Oka võõras talumees võtab ta oma vank
Kõik see toimus haavatute voodite ees.
Keegi punase käesidemega varustatud rile, ka öö veedab major talu juures, lama
tsiviilisik, nähtavasti kurikuulsa hävituspa des vankris heintel, hobused on etteraken
taljoni liige, tõmbas tooli ligemale ning is datud, et võimaldada vajaduse korral haava
tus haavatud majori voodi kõrvale.
tul jätkata põgenemist mõrtsukate eest. Kui
«Teie nimi?"
vähe hiljem saabuvad saksa väed kohale,
Major nimetas esimese meeldetnleva on võimalik toimetada haavatu ravimisele.
nime.
Tema nägi kommunismi elajalikku nägu
«Kus sündinud ?"
ja kirjeldamatu õuduse hetki ta ei unusta.
Major nimetas sünnikohana ühe tuttava Praegu on ta üks juhtivamaid isikuid .met
valla.
savendade* hulgast arenenud eesti omakait
«Kuldas te sattusite tollesse võitlusse?" ses ja ta võitleb edasi vaenlase vastu idas.
Ta teab miks.
«Võitlusest ma ei ole osa võtnud."
«Kuidas saite siis haavata ?"
Sõjakirjasaatja K. B.

võitlusse.

Armee heidab reeturid välja
Nad antakse rahvakohtu kätte
Führeri peakorterist, 4. augustil. Sõjavä
gi avaldas Führerile soovi, et sõjaväe au
koheseks jaluleseadmiseks järsu puhas
tusaktsioouiga vabastatakse kiireimas kor
ras kõigist 20. juuli atentaadiga seotud
roimaritest. Need süüdlased antakse ses
järele rahvakohtu kätte.
Führer tuli sellele soovile vastu, kana
sõjaväe enda kiire ja teguvõimas sekkalöö
mine lämmatas riigi- ja rahvareetliku aten
taadi juba eos.

von Hase, kindral major Stiefl, kindral ma
jor voo Treschkow, kolonel Hansen, ülem
ieitnant Bernardis, major Hayessen, haupt
mann Klausing, ülemleitnant krahv von
der Schulenburg, ülemleitnant von Hagen,
leitnant krahv York von Wartenburg; b)
20. juulil välikohtu otsusega maha lastud
jalaväekindral Olbrlcht, kolonel krahv
Stauffenberg, kolonel Mertz von Ouirnheim,
reserv ülemleitnant von Heeften; c) reeturid,

kes endatapmisega tunnistasid end ise
süüdi: kindral-kolonel Beek, suurtükiväe
Feldmarssalitest ja kindralitest koosne kindral Wagner, kolonel v. Freytag-Loring
val aukohtul tuleb järele kaaluda:
hoven, kolonel leitnant Schrader; d) väe
kes oli atentaadiga kuidagi seotud ja jooksikud suurtükiväekindral Lindemann,
keda selle tõttu tuleb sõjaväest välja heita, major Kuhn (bolshevikkude poole üle jooks
keda kahtlasena esialgu vallandada.
nud); e) ettepanek endise kindral-kolonel
Sellesse aukohtusse nimetas fiihrer : Höppneri väljaheitmiseks, kuna Höppner
kindralfeldmarssal Keiteli, kindralfeldmars kui armeest juba 1942. a. väjjaheldetu ei
sal Runstedti, kindral-kolonel Guderianl, kuulu enam sõjaväkke.
jalaväekindrai Kriebele ja kindral leitnant
Führer kinnitas ettepanekud. Väljahei
detud antakse kohtumõistmiseks rahvakohtu
Kirchheimi.
Fiihrer jättis endale õiguse, aukohtu kätte. Rahvakohtus tuleb süüdlaste asi lä
ettepaneku üle isiklikult otsustada.
hemal ajal arutusele.
Sõdurite), keda Fiihrer välja heidab, ei
Rikuti taas Shveitsi
ole enam midagi ühist miljonite Suur-Sakea
riigi ausate sõduritega, kes kannavad sõjaväe
erapooletust
mundrit, ja nende sadade tuhandetega, kes
Bern i s t, 5. 8. (DN3). Nagu ametlikult
kinnitasid oma truudust surmaga. Nad ei teatatakse, rikuti neljapäeval kella 9, 31 ja
allu seepärast mitte ka sõjakofatule, vaid 11. 21 vahel nii terve üksuse kui ka üksikute
nende protsess tuleb koos teiste reeturitega USA pommilerinukite poolt Shveitsi territoo
arutusele rahvakohtus.
riumi erapooletust.
Sama kehtib ka nende sõdurite kohta,
Täpselt nagu bolshevikud
keda lähemal ajal sõjaväest välja heidetakse.
Führeri poolt määratud erikohua astus
Amsterdamis-t, 5. 8. Inglise valitsus
4. augustil kokku ja esitas olemasoleva informeeris alamkoda ühe enda poolt tellitud
juurdlusmaterjali alusel Füürerile järgmised töölispartei liikme kaudu sellest, et on ole
ettepanekud:
mas liitlaste plaan, mille kohaselt nende
Sõjaväest välja heita: a) arreteeritud võidu korral küüditataks Saksamaalt ära 10
kindralfeldmarssal von Witzleben, sideük miljonit sakslast, et neid võõrastel maadel
suste kindral Fellgiebel, kindral-leitnant sunnitööle rakendada.
Üksikasjaliselt määras Führer:
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Ettevalmistused teoksil
Saksa riigimehed ja sõjalised asja
tundjad on-viimase) ajah korduvalt sõna
võtnud olukorra kohta rinnetel, kusjuu
res peamise tähelpanu osaliseks on
säanud sündmuste käik idarindel.
Selliseks tähelepanuks on praegu
ka kõik põhjused olemas, kuna idas
on enamlastel korda läinud mõneski
suhtes ootamatut edu saavutada, mis
seab saksa juhtkonna uute probleemi
de ja ülesannete ette. Enamluse ähvar
dus Euroopale on saanud silmnähta
vaks tõsiasjaks ja Saksamaa koos tema
juhtimisel võitlevate rahvastega 'on
sunnitud võimalusi leidma selle ähda
ohu tagasitõrjumiseks.
Keegi ei saa salata, et enamlaste
suvine suur rünnak on loonud karde
tavaid olukordi, mis Moskvale ja ta
liitlastele läänes on annud põhjust või
durõõmutseda.
Selle kofita tähendas äsja Saksa uus
kindralstaabi ülem kindral Guderian,
kes vastutava mehena.teab, mis ta võib
ütelda: „Ei ole midagi paremat kui et
vastane ennast ise petab. Ülevaade,
mis mul olukorrast on, annab mulle
veendumuse, et enamlaste tormijooks
mitte ainult ei murta, vaid nad paisa
takse ka välja kõigist neist piirkonda
dest, mida nad praegu laastavad.a
Seda lausudes ei jätnud kindral
mingit kahtlust, et Nõukogude vägede
arvuline ülekaal teeb olukorra tihtipea
le raskeks, kuid saksa sõduri vaprus
saavutab imestust äratavaid tagajärgi ja
kõikjal, kus tal on võimalik rünnakule
asuda, kujundab ta seisukorra nii na
gu on kästud.
Sealjuures aga on ka võhikule selge,
et üiimalgi vaprusel ja juhtkonna os
kusel on oma piirid, kui arvuline suhe
vastasega on liiga ebasoodus. Seepärast
on Saksamaa pingutused esmajoones
suunatud sellele, et arvulist tasakaalu
nõukogude jõududega enam vähem ja
lule seada.
Kuna Saksamaa peab võitlust mit
mel rindel, siis ei ole,võimalik küsi
must enam lahendada lihtsalt jõudude
ümberpaigutamisega, vaid tuleb leida
uusi tagavarasid seni rakendamata jõu
du reservidest.
Kuidas seda tehakse, sellest andis
veenva ülevaate minister dr. Goebbels
oma 26. juuli kõnes, milles ülesseatud
juhised on nüüd juba elluviimisel. Need
juhised sisaldavad kaugelehaaravaid
abinõusid. Tagala aparaati halduse alal
tuleb võimaluse piirini koondada ja ka
naiste töökohustust laiendada, et vabaks
teha uusi reserve rinde ja relvatööstuse
jaoks.
Sealjuures ei tarvitse Saksamaal
ammugi veel niikaugele minna, kui
enamlastel, kes saadavad rindele juba
14. a. poisikesi ja kelle tagamaad, nii
palju kui meil sealt teateid on, on
meestest viimaseni tühjaks tehtud. Võr
reldes sellise olukorraga tuleb Saksa
ja temaga koos võitlevate rahvaste mo
biliseerimata tagavarasid veel väga suur
teks lugeda.
' Praegune olukord on aga tungiv ja
aute reservide väljapanemine nõuab
rohkem aega kui seda praegu lubada

võidakse. See tõsiasi paistab välja ka
dr. Goebbelsi kõnest, kui ta mainis
Saksamaal asuvaid tugevaid maaväe
üksusi. „Igatahes täidetakse kiiremas
korras meie meeskondade koosseisu
rindel ja antakse rindele seega stabiil
sus ning löögijõud, mida see järgmis
tel kuudel tungivalt vajab.M
Tarvitusele võetud abinõude põhjal
väitis kõneleja, et vaenlane asetatakse
uute tõsiasjade ette, mis tabavad teda
ettevalmistamatult. Siin tuleb arvestada
ka uute relvadega, mida esialgu ing
lasfd omal nahal valusalt tunda saavad.
Mäletatavasti püüdsid inglased omal
ajal naeruvääristada dr. Goebbelsit, kui
ta rääkis uue relva tarvitusele võtmi
sest, seletades, et see relv olevat pärit
propagandaministeeriumist. Nüüd ingla
sed enam ei naera, ja pilkamine kaob
ka seekord, kui sama mees räägib abi
nõudest, mis toovad uue pöörde ka
idarindele.
Kuid ka need abinõud, mis põhjene
vad meeskondade koosseisu kiirel täien
damisel rindel, nõuavad oma aja ja
ja vahepeal võivad tekkida tõsised olu
korrad, mida tuleb ületada ajutiste abi
nõudega. Selle olukorra kohta lausus
25. juulil kindralleitnant Dittmar, kes
väljendab Saksa sõjaliste ringkondade
arvamisi: „Mõningad vahendid aga aval
davad juba kõige lähemal ajal mõju,
kergendades meie raskelt heitleva ida
rinde olukorda.*
Siinnimetatud vahenditest ütleb tei
ne sõjaline asjatundja, et neid on va
hepeal täie energiaga edasi arendatud
ja on juba ületanud tol korral silmas
peetud võimalused.
Oleme siin lühidalt puudutanud vas
tutavate meeste avameelseid väljendu
si olukorrast ja meil on kõik põhjused
arvata, et sõnade taga peitub tegu. Se
da enam, et ka idarinde teateis hakkab
jälle sagedamini esinema sõna vastu
rünnak kui saksa aktiivsuse tõusu
märk. Lt.
Sõjaerikohtu määruse
muutmine ja täiendamine
Eesti Omavalitsuse Juhi poolt on 1. au
gustil antud määrus, millega-osaliselt muu
detakse ja täiendatakse varemalt antud sõ
jaerikohtu asutamise ja sõjaerikohtu menet
luse määrust. Vastavalt sellele muudetakse
senise määruse § 4 sääraselt, et prokuratuu

ri ülesandeid täidavad sõjaerikohtu proku
rör ja tema abi, kes peavad omama kohtu
niku kvalifikatsiooni. Sõjaerikohtu prokurör
ja tema abid nimetatakse Eesti Omavalitsu
se Juhi poolt kindralinspektori ettepanekul.
Sõjaerikohtu asutamise ja menetluse
määrust täiendatakse §§ 101 ja 102 ga,
millede järgi prokuröri ettepanekul võib
kindralinspektor sõjaerikohtu otsuse tühista
da ja anda asi sõjaerikohtule tagasi uueks
läbivaatamiseks teises koosseisus, kui otsu
se kohta ou õiguslikul või tegelikel põhju
sil tähelepanuväärseid kahtlusi. Ühtlasi ou
sõjaerikohus pädev otsustama ka tsiviilisiku
te üle, kes abistavad väejooksikuid või isi
kuid, kes kõrvale hoiavad ülevaatusest või
kaitseteenistusse kutsumisest, kuivõrd sel
leks ei ole pädev mõni sõjakohus või mõni
SS- ja politseikohns.
Määrus.on avaldatud meie lehe eelmises
numbris.

Eesti saatuse eest
w
Filhreri peakorterist, 1. augustil
Sõjajõudude ülemjuhatus teatab...
Narva maakitsuses ei jätkanud vaen
lane eile suurte kaotuste tõttu oma
suurrünnakut. Nõrgemad rünnakud
nurjusid...
SS-PK. Ülaltoodud väljavõte Saksa sõja
jõudude ülemjuhatuse teadaandest on kok
kuvõte vihastele, veristele suurlahiogupäe
vadele Narva rindel. Üks etapp võitlustes
Eesti piirides, Eesti ja kogu Euroopa saatu

Ööpimeduses olid enamlased kõrvaldanud

omapoolsed palisaadid, et muretseda vaba
vaatlust oma tanbitõrjekahureile ja teha
teed vabaks soomusmasinaiie. Turmtule
lakates ning tõkketule kandudes meie kae
vikute taba, alustas enamlaste jalavägi toe
tatuna tankidest ja rünnakkahnreist rünnakut.

Enamlaste soomusmasinatele ja jalaväe

üksustele iõi vastu meiepoolne raskerelvade

tuli. Müttrrite rasked mürsud ning heitjate

tugevad granaadid langesid nende tankikoon

se eest, on sedapuhku läbi. Enamlaste poolt distele ning võsa varjus end edasi töötavai
kavatsetud Narva kaitsjate ümberhaarami le jalaväejugu dele. Siin ja seal tÕMsvad ras
ne ning puDavägede marss Tallinna suunas vased suitsusambad olid tõenduseks, et nii
mõnigi „T 34" või mõnda muud tüüpi pu
on tõkestatud.
naste soomusmasin on saanud täistabamuse.

Rindeõgvendamine enamlaste pommidest

Pataljoni ees ründasid enamlased päeva
ja mürskudest põrmustatud Narva juurest jooksul
kolm korda. Kõik ründajad niideti
oli Saksa ülemjuhatuse poolt kavatsetud, et meie grenaderide
tulega, enne kui nad jõud
lühendada baitsejoont mõnekümne kilomeet sid meie kaevikuisse, sisse murda.
ri võrra ning tihendada kaitsjate rinnet võit
Paigas, kas tiheda võsa tõttu oli eestlas
lejate ja materjali poolest seal, kus Viru te ja
enamlaste kaevikute vahe vaevalt
maa maastik pakub selleks soodsaimaid 80*100
meetrit, õnnestus vaenlasel võsa var
eeldusi. Enamlaste operatsioonidest Narva jus tungida meie võitlusliinidesse. Ühe meie
rindel polnud see meiepoolsete kaitsejõudu raskekuulipilduja vapper meeskond ei taan
de liikumine millegagi mõjustatud. Vastu dunud, sellest hoolimata, et enamlased neist
oksa enamlased tegid omalt poolt kõik, vasakult ja paremalt möödusid. Murdmatu
ohverdades hoolimatult inim- ja relvamater tugipostiua jäid kuulipildurid oma relvaga
jali, et takistada Narva võitlejate kavakohast püsima keset vaenlast.
tagasitõmbumist. Möödunud kuu 24 päeval
selles lõigus sai üks grena
alustasid nad rünnakut nn. Auvere sopist, et der,Kangelaseks
kes,
tõmmates
endaga kaasa 9 meest,
välja tungida Soome laheni ning tagalast hävitas sissetunginud
enamlased julge vas
Sra lõiguta veel ikka Narva jõel ja Narva tulöögiga viimseni. Seejuures
sai noor võit
sillapeas püsivaid 111 germaani SS tanki leja ise käest haavata, olles enne
aga lähi
korpuse, 20. Eesti SS-diviisi ning „Nordlan võitluses hävitanud ühe vene soomusmasina.
di" ja „Nederlandi" germaani vabatahtlike
Nii pidas seegi pataljon rünnakupäeva õh
diviisi üksusi.
tuks peavõitlusiiini kindlalt oma kaes.
Rünnatava tiiva vasakul tiival ründasid
Enamlaste võimaliku rünnaku lämmata
miseks oli rakendatud üks Eesti SS diviisi punased mitme tanki ja rünnakukahari toe
rügementidest. Olles juba eelmise päeva Õh tuse). Üks Nõukogude tankidest rullus üle
tul ilmutanud erakordset liikumist meie eestlaste kaevikujoonest. Umbes 20-30 meet
seisukohtade ees, alustasid enamlased 24. rit tagapool seda tabas tanki aga ühehaupt
juuli varahommikul rünnakut äärmiselt äge sturmführeri heidetud süütepudel. Lisaks
da turmtuh ga. Eestlaste kaevikuile, võit veel grenaderide püssi- ja kuulipildujatuli,
luspesadeie ning soisele pinnale ehitatud ning leekides oligi punaste tank.
Kõigest sellest ei piisanud siiski kaevi
tõkkel!e langes igakaliibrilisi mürske. Pol
nud võimal.k eraldada üksikuid laske ega kute hoidmiseks. Kompanii suruti pikkamöö
plahvatusi, vaid kostis lakkamatu mürin ja da välja oma seisukohast. Ent siis tuli abi
ragin, mis voogas rajuhoona, kord tõnstes teisalt...
Enamlaste turmtuli oi! lõhkunud sideliinid
haripunkti, kord pisut vaibudes.

Üks inglaste dessantpaate. milliseid hävitatakse Normandia ranniku e s idkipäevast
paeva. (Pk.-SS-Alber. Wb.)

Võidujooks surmaga
Läti leegionäri läbielamusi enamlaste poolel
SS-PK. Pikana ja kõhnana sei
sab ta meie ees, see 21-aastane Dau
gavpilsist pärit leegionär, nnterechar
führer B. Veel võib ta kahvatult näolt
selgesti lugeda üleelatud hädaohu ko
hutavusi, kui ta jutustab oma elu dra
maatilisimast tunnist, mis talje paljastas
enamlaste tõelise näo. Nendesamade
enamlaste, kes oma lendlehtedel kõne
levad avatlevalt oma vangide heast ja
inimlikust kohtlemisest, kes ta Läti ko
dumaad tahavad «vabastada" ja «õnne
likuks teha". Ta on pidanud omaenda
nahal tundma, mis tähendab nende
metsikute hordide kätte kaitsetu vangi
na sattuda. Ainult välkkiire, instinktiiv
se reaktsiooni tõttu pääsis ta kuklata

maja juure astumiseks.
B. aimas instinktiivselt teda ähvar
davat ohtu, heitis pilgu tagasi ja nägi
kuidas üks enamlane oma püstoli kal
lal nokitses. Välkkiirest! sööstis ta üles
samal hetkel lajatasid ka juba lasud.
B. tormas oma liinide suunas minema,
jälitatud metsikust vandumisest ja val
justi kisavate enamlaste püstolkuulipil
dujate rahest.
Ta jooksis oma elu eest suurte hü
petega, risti ja rästi. Üks kuul vihises
läbi ta vasaku käe alt, ilma teda ras
kemalt haavamata.
Hingeldavana jõudis ta ühe kruusa
auguni, mis talle esialgu varju pakkus.
Kiiresti pööras ta oma moondrüü üm
ber, sest ta oli märganud, et temast
eespool olevad enamlased kandsid val
get moondriietust.
Nüüd ähvardas teda oht ta eel ole
vate enamlaste poolt saada ära tuntud,
samuti örnaenda suurtükiväe lakkama
tud mürsud, mis teda pidevalt sundisid
varju otsima.
Granaadilehtrist granaadiiehtrisse
jooksis ta edasi, ja kui ta siis sattus
surnud nõukogude sõdurile ja oli end
varustanud selle teraskiivriga ning püs
tolkuulipildujaga, julges ta läheneda
enda eel sammuvaile enamlasile, et ka
sutada soodsat hetke omade juure pääs
miseks.
Juba arvas ta oma üritust täituvat,
kui kolm enamlast, kes teda olid mär
ganud, teda hõikasid. Lühidalt otsusta
des kõmmutas ta nad oma püstolkuuli
pildujast maha ja jooksis teist korda
uuesti oma elu eest, jällegi jälitatud
kuulidest.
Jälle sai ta kergesti haavata, kuid
põgenemine õnnestus ja ta langes lõõt
suvana oma läti kaaslaste käte vahel
kokku.
Sel oma elu dramaatilisimal tunnil
see oli just ta sünnipäeval elas
B. üle oma taassünni. Kuklalask, mis
oli taile mõeldud, pidi olema vaid väik
seks proovipalaks sellest, mis ootakse
tema Läti kodumaad ja kõiki teisi Eu
roopa riike nende „vabastamise" puhu!
enamlaste poolt, kui õnnestuks
Euroopa üle ujutada.
SS-sÕjakirjasaatja
Konstantin Schleip

ta, et mehed olid purjus.
Võidukisaga tormasid nad lätlaste
kallale, jagasid neile rusika- ja jalahoo
pe, et neid siis täiesti paljaks riisuda.
Nad võtsid neilt randmekellad ja kõik,
mis nad leidsid. Isegi taskurätid pisteti
irvitades taskusse.
B. pöördus saabunud nõukogude
leitnandile lootuses, et see vahele se
gab. Vastuseks sai ta enamlaste nina
mehelt rusikahoobi näkku, nii et tal ve
ri pritsis ninast ja suust.
Pärast lühikest ülekuulamist käsuta
ti nad pikali, näoga allapoole. 8., kes
lamas vasakul, küsis enamlustelt, mis
see tähendab. Neid on vangistatud sõ
dureina, mitte kurjategijaina.
sust.
«Rahustuge! Teile ei sünni mingit
See juhtus ühe Läti SS-vaba tahtlike häda!" oli enamlaste ninamehe küüni
diviisi raske tõrjelahingute ajal kagu line vastus, kuid samas andis ta mär
pool Ostrovi. Läti SS üksuste lõiku oli ku kolmele teisele enamlasele maaslakoondunud arvukaid Nõukogude diviise
kavatsusega kiilu lüüa Saksa Läti tõr
Narva maakitsusel löödi enam*
jerindesse. Enamlased juhatasid oma
operatsioonid varahommikul sisse tun
laste suurrünnak tagasi
didepikkuse põrguliku turmtulega ja
saavutasidki oma arvuliselt tugeva üle
Sakslaste, eestlaste ja germaanlaste vapper Qhisvõitlus
kaaluga sissemurru ühes lõigus, ehkki
SS-PK. Nende meelte selja taga on ras koga jõuga järele tungisid Saksa diviiside
leegionärid võitlesid vapralt ja kirglikult.
ked võitlused, kes oma uutel positsioonidel taandumisliikumisele ja juba arvasid võit'
Leegionär-unterseharfübrer B. istus Narva maakitsuaes juba mitu päeva on pu nud olevat sissemurrn Eestisse, leidsid end
oma kuuldeaparaadi juures. Sisselöövate rustanud kõik enamlaste rünnakud. Uus pea juba mõnede kilomeerite järele tugeva, äär
granaatide lõhkemine ja paukumine vöitlusliin on ainult vähesed kilomeetrid miseks vastupanuks valmis rinde ees, mis
olulisel määral tiivalt mitte
kaugemal vanast rindejoonest, mis Narvavapustas punkrit ja muutis üksteisest Jõesuust
alates
piki
Narva
jõge
läks
silla
enam
ohustatud joonel tagasi lõi vaenlase
arusaamise võimatuks. Turmtule möl peani Narvast ida pool ja sealt suures kaa koondatud
rünnakud ja mille tugevuse vas
lus ning mürinas pidid tema ja ta res Peipsi järveni.
tu purunesid kõik läbimurrukatsed.
Eesti rahval on käesolevad päevil kanda
kamraadid lähenevat võitluskära mitte
Enamlased püüdsid tugevaimate jõudu
de rakendamisega ja soomusüksugte kindlasti raske närviproov. Nii mõnigi kä
olema kuulnud, ja alles, kui nad väljast
ning lahingulennukite toetuse! iiibi mur sis endalt murelikult, kas Narva loovutami
punkri eest kuulsid venekeelset vandu
da uuest tõrjeriudest, kuid kõik iäbi ne pole maale saatuslik. Sest peale vanade
mist ning kirumist, said nad hädao
murrubatsed on varisenud tugevale vas piirikindluste puht sõjalise on Nar
hust aru.
va igale eestlasele sajanditevanuse vabadus
tupanule.
Kuid juba oli hilja. Juba lõhkes Tõkkeriiv Soome lahe ja Peipsi järve vahel võitluse sümboliks. Kuid nüüd oad teavad :
Narva rinne püsib ja tema tõrjejõnd on
esimene käsigranaat punkri suus. Siis on > astu pidanud enamlaste pealetungile.
veelgi tugevam kui varemini. Rindejoone
See
on
nende
võitiu-päevade
olulisim
ja
sunniti neid alistuma ja tiriti umbes ka edaspidist arengut otsustav tulemus, mi tagasitõmbamine mõnede kilomeetrite võrra
kolmekümnemehelise enamlaste jõugu da kogu Balti ruumis tervitati rõõmsa hea ei nõrgendanud edukat vastupanu, vaid tu
poolt punkrist välja. Polnud raske taiba- meele ja kergendusohkega. Enamlased, kes gevdas seda ja pettis enamlasi nende loo
tuses, et nad Saksa diviisidele Narva juu
res saavad oma vanast sillapeast edela pool
rügemendi, komandopunkti ja pataljoni va masin näis väliselt o'evat vigastamata. Ise seljataha tungida.
Maaväeüksuste grenaderide kõrval olid
hel. Naaberüksuselt saadi teateid toimunud gi meeskonnale määratud lihakonaervid ja
need esmajoones eesti ja germani 88-va
siesemurruet. Rügemendi komandör saatis võitegavara oli selles. Lisaks leidus ehtne
batahtlibud, kes neil kriitilisi! päevil
ühe oma käsundusohvitseridest olukorda verie lõõtspill. Eesti grenaderid, kes edukas
andsid hiilgavat eeskuju
selgitama. Üks untersturreführer, Toitu, Vol löömingus olid sattunud ülevasse tujju, lõid
hovi Narva lahingute kogenud võitleja, sai samas lahti pilliloo ja lasid hea maitsta oma püsivuse ja murdmata võitlusvaimuga.
selle vastutusrikka ülesande endale. Enam konservidel ning kuivikleival.
Samuti kui märtsi ja aprilli võitiusrikkail
laste tule all jõudis, ta pataljoni komando
Teine rünnakurühm, kes oli vastulööki nädalail, näitasid nad ka nüüd, kuivõrd tu
punkti. Pataljoniülema korraldusel oli vas alustanud teisalt, jõudis samuti kohale. Si gevasti võtavad nad oma kohust Narva
tulöök juba alanud. Raskerühma ülema juh de lahutatud üksuste vahel oli jälle jalule sümboli ees. Nende visas ja paindumatus
timisel oli üks oluline punkt juba enamlus seatud. Edukate ründajate juhid, peagu üle kindluses ilmneb kogu maailmale noore
test puhastatud.
ni märjad ja porised, raputasid teineteisel Euroopa vabaduetahe. Saksa sõdurite kõr
val seisid eestlased, hollandlased, taanlased,
Võttes kaasa grenadere, kes olid vaenla kaua käsi.
se poolt taganema sunnitud, asus untersturm
Õhtuks oli ka selle pataljoni kord jalule norralased ja rootslased. Nad kõik olid
ajaloolisest ülesandest, mis neil
führer kaevikute rullimisele.
seatud ning endine pea vöitlusliin taas vai teadlikud
Narva rinde võitlejaina tuli täita Balti ruu
See pole kerge löö. Kaevikud olid mada lutatud. hügemendi komandör võis saata mi
kaitseks.
lad ja rabavesi tõusis üle saapasääre. Kuule staapi ettekande, et vaenlane on täiel rin
Hoolimata raskest turmtulest peatasid
vilistas aga Dii paremalt kui pahemalt. Li del tõrjutud. SS obergruppenführer Steiner,
nad ikka jälle esiiepurskuvad enamlaste
saks ilmusid lahinguväljale vaenlase tankid. 111 germaani SS-tankikorpuse komandeeriv
kütidiviiside riinnakuiained, võitlesid iga
ja „tankih!rmud" laske kindral, avaldas seeiärele osavõtnud üksus
jalatäie maa eest, mõjuvalt teetatuna
valmis, jäid löögirühma mehed ootama tele oma tunnustust.
oma suurtükiväest js lahingulennukitest,
rünnakut. Rünnak aga jäi tulemata. Enam
Järgueva päeva kokkuvõttes selgus, et ja sealt,kus vaenlasel sissemurd õnnestus,pai
laste soomusmasinad eelistasid eemalt tulis enamlased olid rünnanud meie rügementi
nad vastulöögiga jälle minema. Üle saja
tada. Ainult üks neist juhtus liialt lähedale. terve diviisiga, mida toetasid soomuskorpu sati
vaenlase
tanki häbita tume annab kujutluse
Selle saatuse otsustas üks grenaderidest se osa ja tulistanud meie seisukohtadele neist erakoröreit
raskeist kaotusist, mis
oma „tankihirmuga". Lask oli esmakordne, 80.000 mürsku. Kaotasid enamlased sel rün vatnlane viimaseil
päevil kandis kõigis
kuid uusrelv ei petnud. Vasturünnak jätkus. nakupäeval 12 tanki, 7 lennukit ning 75% riudelõikudes.
Uus oht sigines õhku. Nõukogude lahin oma elavast jõust. Kuid nende siht lõi
Praegu pole veel aeg anda üksikasja
gulennukid tiirlesid välja kohal. Nende gata ära Narvast ja Narva jõelt tagasiiõm Narva
nsaakitsuse võitlustest. Kuid ohvri
pardarelvad tulistasid üle ristikheinapõilu buvaid üksusi oli lootusetult nurjunud. meelsus, mida osutasid neil päevil oma
roomavaid grenadere. Kuid siis saabusid ko
Paar päeva hiljem ründas tänu ja kiitu saksa kamraadide kõrval sõdivad eestlasedl
hale ka Saksa hävitajad. Lühikese võitluse se osaliseks saanud rügement juba uuel
ja SS brigaadi ning SS diviisi
järele langes juba neli „Staiini kolkast" kaitsejoonel, võttes vaenlastelt tagasi oluli „Nordland" germaani vabatahtlikud, moo
se
kõrgendikupositsiooni.
t
us
kaitseliin
Nar
leegitsedes võssa. Nüüd ilmusid lahingusse
dustab Narva ajaloos uue kuulsusrikka le
ka Saksa tankid ja rünnakukahurid, ähvar varindel, millel võitlevad saksa, eesti, taa hekülje. Samas paigas, kus sajandeid on
davalt veeresid „Pantrid" mööda kaigasteed, ni, belgia, hollandi ja norra SS-mehed tõe
voolanud germaani rahvaste parimate poe
ning jõudes kõrgemale pinnasele hargnesid lises relvavendluses pidas vastu esimesed gade veri, kaitstakse ka nüüd Euroopat,
iahingnkorda. Mõned lasud pikkadest suur tuleristsed ning võitlejad pälvisid Saksa sõ Selle kaitsevalli vastu, rais sinna on püsti
tüki torudest, ja neli enamlaste soomusma jajõudude ülemjuhatuse teadaandes erilist tatud, murduvad idast paiskuvad tormi
vood.
sinat põles. Ei pidanud vastu ka neude ja tähelepanu:
päevade enamlaste suurrüuna
laväelast© närvid. Saadetuna „ Pantrite" kuu
SS-sõjakirjasaatja Peter Jäntscb
lipildujate valanguist asusid uad põgenema. ku edukast tõrjest võtsid silmapaistvalt osa
3.
germaani
SS-tankikorpus
SS-obergruppen
Sellist vägevat toetust silmates viis un
tersturmführer oma mehed mehise „hnraa führer ja relva-SS kindral Steineri juhtimi
Suhkrutähtede asjas õiendus
ga" edasi. Veel pingutasid mehed pisut sel koos germaani vabatahtlike diviiside 88Nordlandi
ja
83
Nederiandi,
20.
Eesti
vaba
ning olidki oma endistes kaevikutes. Need
Meie eelmises lehes tähendatud suhkru
oiid peagu maatasa pekstud ja täis enam tahtlike diviisiga ja maarindel rakendatud tähtede .vastu kõigi preemiakaupade saami
üksuste, suurtükiväe ja se kohta peab märkima täiendavalt saadud
laste laipu. Saksa müüsrid, milliste tuli la sõjalaevastiku
heitjatega."
sus neil, olid teinud puhta töö.
põhjal, et ühepunktilise preemia
Üldiselt hävitati tõrjevõitlustes üle 110 andmete
Upakil kaevikuserval oli Uks liikuma enamlaste
tähe ja ka üho suhkrutähe vastu saab alkat
tanki.
Hävitatud
tankidest
langes
tuks jäänud enamlaste rünnakukahureist. Eesti 88 diviisi arvele üle 20.
osta 1,0 1. asemel 5,0 1. ja ühe suhkrutähe
Kaks punaväelast meeskonnast lamas haa
vastu ikkagi suhkrut 500 g, kuna preemia
SS-sõjakirjasaatja Gerhard Rahnulo.
vatuna samas tanki kõrval maas. Soomustähe vastu saab seda 750 g.
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Põllumajandussaaduste 1944/45.
m.-a. kohustuslikud müüginormid

B. Meret kõneles Paides ja Koerus
Vabastamisaastapäevad kujunesid kodumaakaitse tõotuspäevadeks
Aktus algas kell 16.00 lauluga lastekoorilt,
Pühapäeval tähistati Paides Järva maa
konnalinna bolsbcvismi võimu alt vabane milles sõnus: .Armas koda Eestimaa, õitse
mise 3. aastapäeva, mis põhul hommikul, viljapõlluna. . .* avaldus kõikide ühine soov
algusega kell 11, toimus päevakohane juma kodumaa paremaks tulevikuks.
Laulu lõppedes asetati kohaliku omakait
lateenistus Püha kisti kirikus ühes pärja
asetamisega Vabadussõja langenute mäles se poolt pärg kangelaste mälestussambale,
tusmärgile ja õhtupoolikul pärgade aseta millele järgnevalt laulis lastekoor laulu
mine saksa sõjaväe kangelaskalmistute ühes „Meie võitlualipp siul must- valge."
Aktusekõnega esines Järva rahvakasvatus
sellele järgnenud aktusega Valliqpäel. Kan
gelaskalmistul asetasid pärjad kohalik ko ameti juhataja H. Leeman, kes annud üle
mandant ja OK Järva maleva ülem. Kõla vaate momendi sõjaolukorrast, avaldas kind
sid leinaviisid.
lat nsku tulevikku ja võitu, mis saabub
Aktus Vallimäel algas orkestriettekande kord kogu rahva ühiste pingutuste koostööl.
ga, millele järgnevalt aktuse avasõna ütles Kõne lõppes hümniga, mida kogu rahvahulk
Järvamaa rahvakasvatusameti juhataja H. vaimustatult kaasa laulis, avaldades seega
Le ema n. Aktusekõne pidas Rahvakasva kindlalt oma rahvuslikke tundeid.
Pääle alftust mälestussamba juures toi
tuse peavalitsuse juhataja B. Meret, kes
oma üle kolmveerandiunnises sõnavõtus mus omakaitse poolt pärja asetamine 1941.a.
käsitles põhjalikult Eesti vabanemist 3 aas sõjasuvel langenud Saksa sõdurite hauda
ta eest, vaatles rindeolukorda ja andis üle dele, mida jälgis samuti arvukas rahvahulk.
vaate eestlaste jäägitust võitlusvajadusest
Väinjärve vald tähistas vaba
oma kodumaa vabaduse ja oma rahva elu
eest selleks, et Eesti elaks igavesti. Kõne
nemise 3-dat aastapäeva
kestel mälestati lauluga .Puhake, paremad
ühel ajal sellega toimus ka
pojad" langenuid. Kõne lõppes eesti ja
kohalik noortepäev.
saksa hümnidega.
Aktust kaunistasid laulu ja deklamatsi
Väinjärve valla bolševismi võimu alt va
ooniettekaunetega ka Järva Noorte maleva bastamise 3. aastapäeva tähistati pühapäe
tütarlapsnoored ning tnletõrjeorkester. Ak va), 6. augustil vastavasisulise aktusega
Koerus, Aruküla pargis, algusega kell 11.00.
tuse lõpusõna ütles H. Leeman.
Aktus, väliselt vastavalt elukorrale äär Rahvast oli aktust jälgima kogunenud roh
miselt tagasihoidlik, kujunes sisuliselt kodu kesti, milleks kahtlemata soodsat mõju aval
maa jäägitu kaitse veenvaks tõotusmomendas ka ilus ilm.
dlks.
Aktus algas avasõnaga koolijuhataja Pii
gerfilt, millele järgnes koorilaul „Õnne Ees
li". Aktusekõne pidas Rahvakasvatuse Pea
Järva-Jaani tähistas
valitsuse juhataja B. Merel, kelle sisukat
sõnavõttu jälgis suure tähelepanuga kogu
vabastamispäeva
arvurikas rahvahulk. Aktusekõne lõpul laul
Bolševistlikust terrorist vabanemise 3. di ühiselt Eestimaa, mu isamaa" ja E. Võr
aastapäeva puhul toimus laupäeval, 5. aug. gu „ Eesti lipp".
Järva-Jaanis sealse Vabadussõjas .langenute
Sisukas ja meeleolurikas aktus lõppes
mälestussamba juures vastavasisuline aktus. Väinjärve vallavanema M. Ahe iõpnsõnega,
Jlusa ilma tõttu oli rahvast aktust jälgima millele järguevalt lauldi üheskoos võimsalt
kogunenud rohkesti. Külalisena viibisid ak hümni. Järgnevalt esitasid vee! noõred
tusel muuhulgas ka Järva rahvakasvahqs mitmesuguseid ettekandeid, ühenduses sa
ameti juhataja H. Leeman ning Saksa sõ mas toimunud noortepäevaga, millise kava
täideti õnnestunult ja meeldejäävalt.
javäe ja Omakaitse esindajad.
Varsti saame uudseleiba
Üle maa organiseeritakse viljapeksutõid
Kõigis valdades teostatakse Põllumajan
duse Keskvalitsuse korraldusel peksugarni
tnuride, traktorite ja mootorite registreeri
mist, milliseks otstarbeks kasutatakse põllu
majandusliku nõuandepersonaali võrku. Et
viijapeks saaks areneda takistusteta, on va
jalik eeltööde korraldamine.
Kuna enamikul taludel puudub talvrnkki
ja talvnisu seeme, peab selle andma käes
olev lõikus. Et tänavu viljade olukord on
rahuldav on lootusi, et käesoleva aasta lõi
kus katab vajadusi. Viljade õigeaegne peks
mine peab teostuma aga võimalikult pea.
Kuna vallavanemal! .on laialdased või
mnpiirld, siis on neile antud juhiseid, mis
viljapeksu õigeaegseks teostamiseks tuleb
teha. Eeskätt ou vajalik kindlaks määrata,
millisel arvul valdades leidub koristus- ja
vlljspeksuvahendeid. Valla põllumajandus
juhtide kohuseks on lahendada kõik selle
asja organiseerimisega seoses olevad küsi
mused, nad peavi d märkima üles olemas
olevad masinad ja nende tööpiirkonnad.
Neis küsimusis, kus omast jõust ei piisa,
tuleb keskasutuse poole pöördude.

omal jõul, osutatakse abi. Vallavanemalt on
õigus siin isegi sundvahendeid kasutada.

Viljapeks toimub meil peamiselt masi
nate abil, hobustega üsna vähe >a käsitsi
veel vähem. Mehhaanilise jõuallikana kasu
tatakse meil peamiselt mootoreid. Kuna
viimaste käivitamiseks puudub kütteaine, on
nende töötamiseks raskusi.

Olukorda on suurelt parandanud puu

gaasigeneraatorile tarvitusele võtmine. Kuna

aga gaasigeneraator nõuab hoolt ja seda
oskab käsitada ainult vastavate teadmistega

isik, tekitab raskusi kohaste tööjõudude
leidmine. Siin peab katsuma aga asjast üle
saada ja püüdma olemasolevad masinad
kõik viijapeksutöödele rakendada.

Kuna nõrgast väetusest tingitult on vähe
nenud saagi kogus, tnleb see külvipiuna
laiendamisega tasa leba. Selle tõttu ou jaos
konnakonsulentideie tehtud ülesandeks et
nad igati kaasa aitaksid talvvilja külvipiuna
suurendamisele. Nii on tehtud tänavu igale
põllumehele kohuseks tehtud talvvilja külva

ta rohkem ja külv teostada õigeaegselt.

Suuremate talude varustamiseks seemne

Kogu organiseerimistöö on korraldatud rukkiga võib tulla kaalumisele võimalusi, et
nii, et ka põllupidajad ise oleksid selle läbi riigimõisad vahetamise või ajutise laena
viimisest huvitatud. Leal, kus omaalgatusest mise korras annavad talule vajaliku hulga
tuleb puudu, kus talupidajad ei tule toime vilja.
TÜRI UUDISEID
Raamatukogu suletud. Linna raamatu
kogu ruumide muuks otstarbeks võtmisega
on kogu üle viidud lasteaia ruumesse. Kuni
sobivate ruumide leidmiseni on raamatu
kogu alates 1. augustist suletud. Väijalae
natud raamatud võetakse tagasi kuni 15. au
gustini lasteaia ruumes igal teisipäeval ja
reede! kl. 17.80-19.
Neile, kes nimetatud tähtajaks mõnel

signaalideks Türil on määratud: õhnohd
korral vedurivilede lühikesed katkendiiisen
helid 2 minuti kestel. Elanikkonnal iukb
seda kuuldes valmis olla varjendeisse mi
nekuks ja lõpetada igasugune tegevus. Tuli
küttekolletee tuleb kustutada.

Õhualarmi algust tähistatakse tuletõrje
signaalpasunate ja ülesseatud kolade lühi
keste sagedaste helidega 2 ntinuti kestel.

Õhuohu või alarmi lõppu tähistab sama
on võimaldatud raamatute äraandmine lin de bäireaeadmete 1 minuti kesiel antav
navalitsuse kantseleis kuni 1. septembrini. pikkade harvade helide signaal.
Naiste ülekaal kasvab. Linna aadresslaua
Pärast seda nõutakse tagasitoomata raama
tud sisse seaduslikus korras ühes viivitus andmeil oli Türil augustikuu algul regist
rahaga.
reeritud 2993 elanikku, neist mehi 1140 ja
õhualarmi signaalid Türil, õhualarmi naisi 1853, seega naisi rohkem 713. Kuu
kestel oli 6 sündi (3 poeg- ja 3 tütarlast)
ja 4 surmajuhtu (2 meest ja 2 naist). Linna
sissesõitnuid oli 17 meeste- ja 31 naiste
rahvast. Samal ajal lahkus linnast 41 mees
Tähtis sfigisviija puhul
te-ja 36 naisterahvast, millega elanike arv
kahanes kuu jooksul 27 hinge võrra. Kor
Küllaldase leivavilja ja põhu toot
terit. vahetas 10 isikut.
miseks peab tali vilja olema vähemalt
Ugala külalisetendused jäid ära. Peale
20 % kogu põllupinnast.
lühikest suvevaheaeg» külastas esimese vä
Talivilja halb seisund ei olene
listeatrina Türit Endla teater, tuues lavale
mitte ainult halbadest ilmastikuolu
opereti „Krahv Luxemburg", mis leidis kõi
dest. Väga ssgeli on süüdi mitte ots
ge soojemat vastuvõttu. Ühe peategelase
põhjusel pole saanud raamatuid tagasi tuua,

tarbekohane maaharimine.

Ülim seadus talivilja eriti rukki
juures on tihe, vajunud piud!
seepärast:

Madal külv talivilja väljadelt Tarbe
korral pind enne külvi rulliga tihen
dada.

RUKIS TULEB ÜSNA MADALALT
SEEMENDADAI
Kui pind ei ole küllalt tihe, siis
on rukki külvi puhul vajalik kasuta
da reaskülvi asemel laikülvi, et see
me satuks madalalt mulda.
Liiga sügav talivilja künd vähen
dab saaki vähemalt 1 kvintaali võrra
hektaarilt.

KASUTADA AINULT HÄSTI PUHITUD
TALIVILJA!
Mõelge seemnevilja uuendamisele.

Rukis kui risttolmloja vajab iga 4—5
aasta tagant seemne uuendamist.

Muretsege endale hääd seemet tunnus
tatud seemnepõldudelt.

haigestumise tõttu jäi ära teine etendus.

Lisaks seni maksmapandud eeskirjadele eelt ja peab jõudma normikohuslaee kätte
tuleva majandusaasta kohuslike müügioor vähemalt 7 päeva enne käsus määratud nor
mide määramise kohta kehtestati hiljuti mitäitmise tähtaega. Vallavanemal peab ole
juhised veise- ja muuliha, teravilja, põhu ja ma ülevaade äraandmistähtpäevade, ära an
kartuli normide määramiseks.
tavate koguste ja nende täitmise kohta.
Käsu saanud normikohuslased on kohus
Selle juures on asjaajamise lihtsustamise
seisukohalt lfibtetatud põhimõttest, et tähen tatud neile määratud normi täitma ja seda
datud normide määramine peab komisjoni tegema õigeaegselt.
poolt toimuma, üheaegselt
Kui normikohuslane jätab põhjendama
Normid põllupidajaiie määrab komisjon talt täitmata vallavanema/linnapea käsu ära
koosseisus: vallavanem/linnapea eesistu andmiskohustnse täitmise kohta, siis tuleb
jana, valla/linna põliumajandusjuht ala vallavanemal/linnapeal keelustada tõrkuja
lise kaasistujana ja arutusel oleva talundi loomapidaja loomad sedavõrd, et määratud
või majapidamise piirkonna põliumajandus kohustuse täitmine oleks kindlustatud.
juht kaasistujana. Kontrollimise ning Maakondliku Põllumajandusameti juhataja
nõuandmise eesmärgil jälgivad komisjoni võib aasta vältel kobusepärase suva alusel
tööd Põllumajandusameti esindaja ja naa veise või muu liha norme vähendad», kus
berpilrkonna põliumajandusjuht.
tutada või vajaduse kotral normide täitmise
Komisjoni poolt tnlundeile või majapida tähtaegu normikohuslasile pikendada, kui
misele määratud normidest tuleb normi äraandmiskohustuse täitmine on ettenähtud
kohuslasiie teatada hiljemalt 20. aug. 1944.a. tähtajaks võimatu või loomatandide või õn
Teade peab olema kirjalik ja üieantama all netusjuhtumite tõttu on ainult osaliselt või
kirja vastu.
pole üldse võimalik.
Norrnikohuslasil on õigus viie
Kodutapmiei, väljaarvatud hädatapmine
päeva jooksul pärast teate kät võidakse veise või muu liha äraandmis
tesaamist esineda määratud nor kohuslasile lubada ainult siis, kui normitäit
mide või normi või selle suuru

se vastu kirjalikiku vastulau
sega vallavanemal e/l innapeale.
Komisjoni lõplikust otsusest tuleb nor
mikohuslasel kirjalikult teatada hiljemalt
1. sept. s. a.

Määratud normide võrdlemiseks -ja asja
avalikult ning õiglaselt otsustamise otstar
bel on vallavanem/linnapea kohustatud mää
ratud normide tulemused välja panema oma
valitsuse asutuses nähtaval kohal.

I

VEISE- JA MÜÜLIHA NORM
Vei?e- ja muuliha raöiigikohustuse mää
ramisel tulupidajaile tuleb komisjonil iiid

põllu- ja aiamaa suurus ha-des. Selle juures
aga peab komisjon täiel määra) arvestama
talendi või majapidamise loomade ning
loomasööda kasvatamise võimalustega, leib -

konnaliigete arvuga, maa headusega, talun
di toodangu võimega ja tootmissuunaga,
üldise loomade arvuga ning juba määratud
sea lihanormi suurusega.
Üldreeglina ei tule müügiuormi määrata
ühelehmapidajaile või kahe või rohkem
lehmapidajaile, kui neude kasutuses on iga
lehma kohta enam kui 7 ha põllumaad.
Loomade arvu ei tule arvestada siis kui
normikohuslane sihilikult on vähendanud
oma karja miinimumini või tahtlikult peab
loomi ilmselt vähemal määral.
Veise või muu liha müügikohustus tuleb
täita elusloomadega. Ainult hädütapmise
puhul võib eluslooma asemel ära anda liha,
kui see on loomaarsti poolt tunnistatud
inimtoidukõlbulikuks.
Veise või muu iiha normi täitmiseks on
vallavanem/linnapea kohustatud andma
normikohuslasile iiha äraandmiskohustuse
käske. Käsk tuleb anda kirjalikult Turu

pinnast ja selle keskmisest ha-saagi hindest.

Talunditele määratud põhumüüginormi
võib korrigeerida, võttes arvesse; talundi
loomade arvu ja talundi eelmisi koreeööda
norme uing selle täitmise võimalusi.
KARTULI NORM
Nagu teiste normide puhulgi peab ko
misjon kartulinormi määramisel talundile
võtma aluseke talundi loodetava kartuli ko
gutoodangu, mis tuletatakse taluudi tegeli
kust kasvupinnast ja tegelikust ha-saagi
hindest.

Sel teel saadud talundi kogutoodangust
tuleb mahaarvata seemnetarvidus 1944. a.
külviplaani järgi. Seemneks on lubatud ar
vestada 30 kvintali pro kartuli külvipinna
hale.
Protsentuaalselt järgi jäänud kartuli ko
gustele tuleb vallale/linnale määratud müü
gikohustus jagada talundite vahel. Sel teel
saadud talundite kartulinorme tuleb veel
korrigeerida võttes arvesse talundis toidui
olevate isikute arvu ja sigade arvu talundis.
Eriti tuleb silmas pidada, et talundeile, kus
misel on kiuni peetud vallavanema/linnapea kartuli kasvupind on nii väike, et toodang
poolt määratud äraandmistähtaegadest või ilmselt katab ainult oma tarviduse (s.o.
kui kodutapmiue on möödapääsematu ise seemne vajaduse, talundis toidulolevate isi
kute toidukartuli ja võimaluse piires sea
varustaja leibkonna toitlustamiseks.
ei tule üldse või siis väga väi
Kui sigu antakse ära üle määratud sea söödakartuii)
liha normi, siis arvestatakse need äraaud keses koguses kartulinormi määrata.
Nagu nähtub eeltoodud kui ka varem
mLkogused veise või muu liha äraandmis
normi katteks, seejuures 1 kg sea eluskaalu teiste normide määramiste kohta avaldatud
arvatakse vastavalt 2 kg veise või muu loo teateist, oo normide määramise alused raja
tud õiglusele ja talundi või majapidamise
ma eluskaalule.
Erakordsetel juhtudel võib samas vahe kandejõule.
See kõik eeldab normide täitmise korra
korras sealiha normi täita veise või muu
lihaga Põllumajandubameti juhataja selle pärasust ning sõjaväe- kui ka tagala toit
kohasel nõusolekul.

aluseks võtta Dormikohuslase kasutada olev

lundi tegelikust õlgi-põhku tootvast kasvu

iustumise ja varustamise kindlustamist.

Kui siin nüüd vigu võib tekkida, siis ai
TERAVILJANORM
nult komisjonide töös. Ka selle vältimiseks
Teravilja müügikohustuse määramine su vastavad võimalused loodud.
üldiselt toimub seniste põhimõtete kohaselt.
Normikohuslasil tuleb ilmtingimata Jäl
Talundite teravilja üldvormi määramise gida kohalikus omavalitsuses üiespandavaid
aluseks on talundi Joodetav teravilja kogu nimestikke normide määramise tulemuste
toodang. See tuletatakse tegelikult teravilja kohta Ja ebaõigluste puhul kohe esitada
kasvupinnast ja talundi tegelikust ha. saagi vastulause, millele juurde lisada kirjalik
hindest.
teade normide määramise kohta. Rööbiti
Tuletatud üldnormist kunlnb mahaarva nimestike jälgimisega tuleb naabruskonnas
misele seemnevili 200 kg pro ha ja omatar
vastastiku võrrelda üksteise norme.
vidus 152 kg isiku kohta aastas.
Ainult tõhus kontroll ja asja ühiselt aja
Normi määramisel tuleb võtta ühtlasi mine tagab normide õigelt määramise.
põhimõtteks, et maakonna, valla müüginorm

laekuks 40% rukkis, tatras või toidukaun
viljas, 10% nisus, 20% otrades ja 30% söö
daviijas. Kui niisugune laekumine hiljem
siiski mõnel juhul osutub võimatuks, võib
vallavanem/linnapea lubada üht viljaliiki
asendada teisega selleks ettenähtud vahe

1927. a. sündinud noor
mehed lennuväe abitee

nistusse
Eesti Omavalitsuse juhi poolt on antud
Uudsusena on rakendatud põhimõte, et 3. augustil määrus, mille järgi lennuväe abi
ametlikule kohaliku omavalitsuse postiveda teenistusse kutsutakse kõik 1927. a. sündi
jale määratakse teraviljanormi poole vähe nud noormehed, kelle vanemad omasid koni
mas määras.
20. juunini 1940.'Eesti kodakondsuse. Noor
mehed peavad ilmuma vastuvõtu komisjo
PÕHU NORM
maakondade järgi maakonna linna
Talundile põhumüüginormi määramise nidesse
des.
Komisjoni
esimeheks on kohaliku oma
tuleb aluseks võtta talundi loodetav põhu
korra Idus valitsuse poolt antud vormi koha- tooang. Loodetav toodang tuletatakse ta> kaitse ülem ning liikmeteks kohaliku Eesti
Noorte maleva juht ja arst. Vanemaid ehk
neid isikuid, kes kasvatamiseks õigustatud,
ja kes ei saada oma poegi teatavaks tehtud
vastuvõtukomisjonidesse, karistatakse raha
Eesti põllumees!
trahviga kuni 2000 riigimargani või vangi
majaga kuhi 3 kuuni või mõlema karistu
Kõigile käimasoleva sõja keerisesse haaratud Euroopa rahvastele, kelle hulka
sega.
Eesti Noorte Peastaabi ülemal on õi
kuulume ka meie, on käesolev suvi toonud Lärmis! pingutusi nii võitlustes rindel
gus anda juhtnööre ja korraldusi käesoleva
kui ka tagala töös. On saabunud otsustav aasta, kus tuleb kokku võtta kogu jõud,
määruse teostamiseks.
et säilitada oma eluasemed, oma rahvuslikud, kultuursed ja ühiskondlikud veendu
mused ja ulualused. Vahetult võitleva idarinde taga oma põlde kündes, tajume meie
Kaltse toodi kokku 8000 kg
põllumehed, praegu selgemini kui kunagi varem, võitluse otsustavust ja äärmise
Möödunud kuuga lõppes ülemaaline villaste
pingutuse tegemise paratamatust. Järjest paistuvate raskuste kiuste tulevad ka tä
kaltsude kogumise akslsioon, mis rahva hul
navu suvel viia edukale lõpule tootmislahingu pingutused. Võitluse i rindel on põh
gas kõikjal sai elava huvi osaliseks. Nagu Pai
justanud paremas tööeas olevate meeste kutsumist talutöödelt relvade juurde. Ko
de vastu tõtupunkist kuuleme, on sinna toodud
du jäänute töökoormis on paisunud väga suureks, kuua toitlustamise olukord ei
aktsiooni kestel ligi 8000 kg villaseid silmkoe
luba jätta hooletusse ühtegi tähtsamat tööd, millest oleneb tulevane lõikus.
ja riidekaitse, millede eest on vjilja antud 36.000
Hilinenud kevade kiuste ou, Lärmist pingutusi tehes, üle saadud kevadiste kül
tekstiilpunkti 2 200 ie inimesele. Et paljud
vitööde, teostamise raskustest. Soodne heinategemise ilmastik on kaasa aidanud tal
inimesed mitmesugused põhjusil ei saanud ara
vise karja&ööda koguse ja väärtuse kindlustamisele. Tõenäoliselt ei hiline ka rukki
anda kõiki nende valduses olevaid villaste
lõikus. Järgmine tähtsam ülesanne meie igapäevase leiva kindlustamisel on talv
kaltsude koguseid, siis oleks soovrav, et teos
vilja külv. Ka siin ei saa jätta midagi tegemata, mis on tarvilik tulevase lõiku
tunud aktsiooni veel lühema aja jooksul jätka
se kindlustamiseks. See rukki- ja nisutera, mis tänavu sügisel hoolikalt ettevalmis
taks.
tatud kesamolda heidetakse, on kindlaimaks pandiks sellele, et leivast jätkuks iga
korras.

eesti pere lauale.

Tõeline põllumees ei jäta selle sihi hääks midagi tegemata. Kes jätab külvami
se liialt hiljaks, see ei ole teinud kõike vajalikku ja võimalikku eesti rahva tule

vase hääolu kindlustamiseks.
Töökad ja ausad eesti põllumehed! Olulisema rahvusliku loodusvara, viljakandva

põllumaa, valdamine ja kasutamine on usaldatud Teile! Seda suurt eesõigust, ajal
kus teised kaaskodanikud on pidanud leppima palju vähemaga, olete Teie senini
kasutanud usalduslikult. Pingutades oma tööjõudu ning rakendades kõiki oma osku

si ja teadmisi, olete püüdnud anda oma paremat võitluse vaekausile. Kindlas veen
dumuses eesti põllupidaja õigest arusaamisest praeguse murdelise silmapilgu tarvi

dusest ja kohustustest, ei järgne tänavu sügisel Kindralkomissarilt igale talule
eraldi kindlaksmääratud taivviljade küivikohustust, vaid iga põllumehe ülesandeks
on külvata võimalikult ulatuslikumalt rukist ja taivnisv, ja püüda jõuda vähemalt
selleni, et Vz põllust oleks tallvilja all. Kuivõrd rohkem külvata sügisel talvvilja,
seevõrra väheneb tuleval kevadel Teie talus suvinisu ja odra külvipinna laienda
mise tarvidus. Pingerikkale kevadkülvide hooajale toob see kaasa olulisi kergendu
si, kuna osa kevadele langevast tööst , n juba sügisel ette ära tehtud.
Selles teadmises jätkame pingutusi tänavuse tootmislabiDgu raskustest jagu saa

miseks ning rinde ja tagala toitlustamise edaspidiseks kindlustamiseks. Selles tead
mises ei jäta meie kasutamata ühtegi abinõu ja võimalust õigeaegseks ning või
malikult ulatuslikumaks taivviljade külvamiseks.
Selleks jõudu ja edu tööle!
H. Leik.
Põllumajanduse Keskvalitsuse juhataja.

Leivaratsioone vähendati 25 protsenti
Korraldus hakkas kehtima alates 7. augustist

Teisena pidi pühapäeval ja esmaspäeval
Põllumajanduse Keskvalitsuse juha
esinema Ugaia teater H. Anto näidendiga taja teadaande kohaselt on kindral
„Merepojad", kuid ettetulnud takistuste komissari korraldusel alates 7. augustist
tõttu jäid etendused ära.
s. a. elatustarbeainetekaartide alusel
antavaid leivaratsioone Eesti linnades,
asulais ja maal vähendatud 25 protsendi
Viljandi totaalse sõja märgi
võrra.
all
Alates 7. augustist s. a. müüakse
Nagu varem teistes maakondades, nii 35. toitlusperoodi 111 nädala leivaku
kõneles neljapäeval 3. aug. Kindralkomissar pongide vastu, milledele on trükitud
SA-Obergruppenführer Liizroann Viljandis
oma valitsuse juhti väile isikuile. Virgutavate sõ kehtivuse aeg 7.—13. augustini, 35.
nadega vihjas ta olukorrale ja sellega seoses toitlusperioodi IV nädala leivakupongide
olevaile kohustusile ja leidis seejuures vastu (14.—20. augustini) ja sama
täielikku arusaamist. Järgnev mõttevahetus toitlusperioodi 111—IV nädala (7.—20.
andis kõigile osavõtjaile tulusaid näpunäi
teid ja ergutust. Lühikene sõbralik koosvii augustini) leivakupongide vastu, kui
bimine süvendas vastastikust usaldust. Kind kupongile on trükitud 1000 g leiba,
ralkomissar, kes oli kobale tulnud lennukis 750 g või jahu 570 g, 600-g kupongi
ühest rindelõigus!, lahkus Viljandist veen
dunult: Viljandi linn ja maakond täidavad järgi 450 g leiba või 340 g jahu, 400g kupongi järgi 300 g leiba või 225 g
neile pandud ülesanded.

jahu ja 100-g kupongi järgi 75 g leiba
või 60 g jahu.
35 toitlusperioodi I, II ja 111 nädala
leivakupongide vastu, vastavalt nende
kehtivusele 24.—30. juulini, 31. juulist
kuni 6. augustini ja 24. juulist 6.
augustini tuleb ka pärast 7. augusti
8. a. müüa leiba neile kupongidele trü
kitud kogustes või jahu müügil nende
leivakupongide vastu 75 protsenti ku
pongile trükitud leivakogusest.
Eeltoodu on kehtiv ka pikaajatöölis
te lisakaartide (Pt), rasketööliste lisa
kaartide (Rt), ülirasketööliste lisakaarti
de (Üt) ja A-lisakaartide leivakupongi
de kohta, milliste vastu ka pärast 7.
augusti tuleb müüa leiba kupongidele
trükitud kogustes või jahu 75 protsen
ti kupongile trükitud leivakogusest.

Sõjaväeliselt poolt teatatakse
Asjaomaselt sõjaliselt poolt juhitakse tähele
panu sellele, et üksikute väeosade poole pöör
dvad ikka jälle langeni-te omaksed ja avalda
vad soovi langenute väljakaevamiseks ja kodu
maale toomiseks. Neile avaldustele on kahjuks
võim .tu vastu tulla, kuna vastava korraldusega
on keelatud võitlustegevuse kestel võitluspiir

kondadest laipade toimetamine kodumaale.
Senini pole lubatud veel ühtegi laipa ümber
matta.

Rahva tähelepanu juhitakse sarnaste käikude
otstarbetusele ja palutakse neist loobuda, kuna
need nii kui nii jäävad tagajärjetuks.

Kaitseteenistusest kõrvale
hoidnute abistajad langevad
karistuse alla
Eesti Omavalitsuse juhi poolt on antud
1. augustil, määrus, (avald. J.T. eelmises
nunibrs) mille järgi isikuid, kes abistavad
väejooksikuid või ksitseteeoistoskohueiasi,
kes hoiavad kõrvale ülevaatusest või kaitse
teenistusse kutsumisest, karistatakse Eesti
sõjaväe kriminaaiseadusliku järgi. Väejook
sikute ning ülevaatusest ja kaitseteenistus
se kutsumisest kõrvalehoidjate kaitsetee
uistuskohuslaste abistajate süüteod alluvad
Sõjaerikohtule kuivõrd selleks ei ole pädev
mõni sõjakohus või SS- ja politseikohus.
Mee müügikohustus tuleb täi
ta 80. novembriks
Iga mesilaspere kohta tuleb
müüa 1,5 kg vurri või 2kg kär
jemett
Kindralkomissari korraldusel keh
testati Põllumajanduse Keskvalitsuse
juhataja poolt määrus 1944.a. mee müü
gikohustuse kohta, mille kohaselt raee
tootjail ajavahemikus I.augustist kuni
30. novembrini s. a. iga mesilaspere
kohta tuleb müüa 1,5 kg vurri mett
või 2 kg kärjemett. Mee müügikohus
tuse määramisel ei arvestata noorpere
sid, mis on saadud käesoleval aastal
kas sülemeist või kunstlikult perede
loomise teel.

JÄRVA TEATAJA

Liik. 4
1096 päeva ja ööd „Vikingiga"
11. veebruaril teatas sõjavägede ülem

juhatus:
. . . Koveli ruumis on saksa väed ja
relva SS üksused neljapäevases ras
kes heitluses kümne bolshevike las
kurdiviisi, ühe tankikorpuse ja kahe
tankibrigaadiga tekitanud vaenlasele
suuri inim- ja materjalikaotusi. Nen
des võitlustes paistsid eriti silma ...
ja ÜKS võitlusgrupp 5. SS-soomus
diviisist „Wiking" obersturmbannfüh
ter Mühtenkampi juhtimisel...
Pärast kangelaslikku heitlust
Tsherkassy juures, on , Wiking" taas
leidnud nimetamist sõjajõudude tea
daandes kui eriti silmapaistev. Käes olev kirjutus annab põgusa kirjelduse
,Wikingi" enam kui kolmeaastasest
sõjakäigust Idas.
SS-PK. Ma tahan jutustada ühest di
viisist, kes alati Nõukogude Venemaal võit
les. Võib olla tunned sa teda. Oled lugenud
ta meeste varrukalt nime „Wiking." Ma järg
nesin neile, pikkadele, helejuuksellstele, tu
gevatele ning rahulike näojoontega germaa
ni-vabatahtlikele. Ma nägin, kuidas nad Lem
bergi ees rünnakusse tormasid, kuidas nad
mägedest Molgobeki juures üles ronisid, nä

paast puuni, j» ka! võitlus liig ägedaks
ranataa, heitsid nad hetkeks pikali. Aga
edasi tungisid nad siiski.'
Ühe kuulipilduja meeskond langeb välja.
Kiiresti hüppab kompaniiülem relva taha ja
tulistab» tulistab kuni relv kaarnaks muutub

Ranavahetamisel pole enam aega. Siis haa
rab ta ühe nõukogude automaatrelva järele
ja tulistab viimse padrunini. Siis rebib ta
püstolkuulipilduja» tulistab knni see peatub,
et siis haarata püss ühelt haavatult. Nii
võideid! idas . . .
Jutustaksin ühest juunikuu päevast aasta
eest Donetsil.

Hele valgus sätendas Venemaa lõputute
väljade kohal. Oli saabunud suvi, vene suvi»
nagu see võib olla pärast lõputut talve.
Nad olid peatuma jäänud kalmüki-step
pides metsiku suurtükitule ja ikka võimsa
maks muutuva vaenlase jalaväe surve all.
Nad olid tundma õppinud Venemaa karmi
talve, tundsid bolshevikke.
Tihti olid nad lebanud kaevikule, ilma et
oleks saanud viivukski silma kinni paana,
magada. Lahinguväljalt kuuldus enamlaste
haavatute oigeid. Mehed unistasid suvest,
nendes pulbitseb koduigatsus, unistus kodu
maa kaunist loodusest.

Teisipäeval, ft. augustil' 1544 ai Mr; SS
Kapten Sooden langes
Kodumaad kallates leidis Narva rindel
kangelassurma Meest! diviisi ühe pataljon*
ülem hauptßtorflaftthrer Georg*
Hstuf. Sooden sündis- 2: detsembril 1904 ».

Htelsmgis. Soome politsei teenistuses
teeniv, väljarännanud eestlane,, ema oli soo-

WS rootslane. „ ...

IVO 7 a. asub perekond elama- Lestisse, vi.

rumaale. saab-Sooden Jõhvi».
, 927. a. lõpetab ta Eesti sõjakooli Ja tee
nib leitnandina Eesti sõjaväes mitmesugu
sele väeosades.

1934 a. määratakse ta kaadriohvitserina
Kaitseliidu Viru malevasse, kus ta töötab
kuni Nõukogude Vene vägede tulekuni EesÜÖÖEdasi jätkub sunniviisiline teenistus pu
naarmees, kust ta 2& Juulil 1941. a. sakslas
te poole üle tuleb.
Samal aastal astub ta vabatahtlikuna
ühte eesti idapataljoni. Teenib algul patal
joni adjutandina, edasi kompaniiülemana,
kuni 1943. a. maikuuni, mil ta määratakse
end. kpl. Tammemäe pataljoni ülemaks.
idapataljonide ühendamise järele 20 eesti

dl > iisiga asub- koos pataljoniga võitlusse ju
ba SS-märgi all, kuni nüüd saatuslik kaol
selle andeka pataljonijuhi võitlejate hulgast

Nõnda siirduvad nad tagasi oma põlisele kodumaale. (iVh.)
kustu tftS*
Sõda oli muutnud oma palet: oli alanud
Hstuf» Sooden kuulas meie populaarse
kaitsesõda.
Mehed
olid
kogenud,
et
mitte
sin kaasa nende suurimale võitlusele Tsher ainult rünnakus ja vallutamises ei väljendu
mate eesti üksuste juhtide huika. Ta oo
Moodne rahvasterändamine '
kassy juures, ja nägin langemas oma »pari kangelasteod, vaid ka tõrjes ja kaitses.
võidelnud väga mltmeis rindelõikudes põh
maid kamraade nende ridades.
jarindel ja ta vaprast ning jahiteeneid on
Päeval oli vaenlase ülemvõim suur, nad
hinnatud talle 1. ja 2. kl. Raudristide, Ida
Venemaalt toodi koju 350.000 sakslast
Võib-olla olen ma juba liiga patja sellest pidid tagasi tõmbuma. Öösel aga töötasid
ala rahvaste Vaprus märgi ja Talvesõjame
jutustanud, kaid seda teame meie kõik, nad end uuesti oma kaevlkuisse tagasi. Nad
Teatavasti elas Nõukogude Liidus toimetati seejuures Saksamaale tagasi daii annetamisega. Samuti on teda ja ta
kes selle diviisi juurest tuleme. See on ju pidid hambad kokku suruma, et mitte uinu
meie diviis. Ja pealegi on see üks diviis da. See oli raske heitlus endaga, kuid üsna palju sakslasi. Suhteliselt rohkelt nelja kuuga, nende kattes ümmargu pataljoni korduvalt esile tõstetud vastava»
kõrgemate juhtide päevakäskndes.
paljudest, kes oma nime on kirjutanud' ve nad pidasid vastu ... *
asus neid Volga ääres, kuhu nad olid selt 2500 kilomeetrit. Tagasiränd toi
ripunaste tähtedega selle enam kui kolme
*
aastase sõjakäigu järele.
August Oinas Eesti
Läänepool Tšsrkassyt. Kunagi polnud sõ kolonistidena välja rännanud Katariina mus seitsmes suures rühmas. Lõpmatus
Ma tahan jutustada ühest juunikuu hom da olnud nii brutaalne kui nüüd, kunagi II valitsetnispäevist saadik alates. Saksa reas liikusid pikad ümberasujate voorid
pressesheffiks
mikust Lembergi ees kolm aastat tagasi.
polnud aga ka üks diviis nii palju võitlus talupoegadele omase töökusega tõusid läbi Venemaa põhjatute teede lääne
Eesti
Omavalitsuse
juhi dr. Mäe otsuse
Aeglaselt tõusis päike pärast vaikset su vaimu näidanud kui nüüd siin.
sealsed saksa asundused aegade jook
ainult vähene osa kogu teekon ga on ,Eesti Sõna" peatoimetaja
August
veööd. Pikk sõidukite kolonn veeres ida poo
See oli habemesse kasvanud meeste sul nii majanduslikult kui ka kultuuri suunas,
nast sooritati raudteel. Eriti paistsid Oinas määratud Eesti pressesbefürs. A.
le. Diviisi rügement Germaaoia sõitis parv, kes sealt välja murdsid. Kuld nende
rindele, oma esimesse võitlusse. Mehed olid meeste nägudelt võis lugeda seda sama liselt õitsvale järjele, kuni selle rõõ oma saavutustega silma Transnistriast Oinas asus reedest alates oma ametikohuste
rõõmsad, et nad seile vastu said võidelda võitlusvaimu, mis Lembergi, Malgobeki ja mustava arengu katkestas bolshevistlik pärit sakslased, kelle rännak viis läbi täitmisele.
mis tuil idast; ükskord ometi võitlusse. See Don etsi päevilt: Kui Chabrznowka
revolutsioon. Jõukad saksa üksikmaja Moldau alade ja Karpaatide Siebenbür
oli nende elumõtteks ja sellepärast olid nad nia" poolt vallutati, nägin ma rügemendiüle pidamised liideti sunniviisiliselt kolhoo geni põhjaossa, kus nad laaditi rongi
Lto kaartide väljaandmine
jätnud kodud.
ma samasuguselt säravaid silmi nagu kolm
katkestatud
Surmapõlgavalt tormasid nad võitlusse, aastat tagasi. Ta kaelas sätendas Rüütlirist sideks, elanikud aga muutusid sama dele kuna teine osa kulges läbi Dob
oma esimesse.
Põllumajanduse
Keskvalitsuse juhataja
Tammepärjaga.
sugusteks inimõigusteta sunnitöölisteks rudsha piki Doonau kallast, alustades
Väikese oja kaldal linnast läänepool koh
Ma möödusin vangidest, nõukogude »ö kui kõik teised nõukogude kodanikud. kodutee viimast etappi Serbiast raud teadaande kohaselt on alates 7. augustist
s. a. lubatud lisatoiduainetekaarte tervisli
tasin kaht kamraadi, kes kandsid kanderaa -dureist, kes loomalikus näljas laualt raba
1941. a . suvel alustatud Euroopa teel. Transnistria sakslaste ränd kestis kuks otstarbeks (Lto) anda välja ainult ra
mil kolmandat. Need olid kaks taani-kam sid. Nende näod olid jäätanud, näod, mis
suur ristisõda tõi vabanemist ka palju kokku 112 päeva, kuni viimased neist sedalle ja imetajaile emadele ning vere- ja
radi, kaka venda kolmest, nad võitlesid ühes ei näinud kaaslast enda kõrval.
kompaniis. Nad olid alati koos, ega lasknud
Taskulambiga otsisin ma oma kamraadi dele tuhandetele Nõukogude Liidu saks saabusid Wartha piirkonda. Hetke ula erntpiimaandjaile.
Kõigi teiste haiguste puhul on Lto kaar
üksteist silmist. .Keda te kannate seal?" surma virr-varris. Ma leidsin tema. Ta jalad lastele, kel kõigele vaatamata oli õn tust illuslreerigu arvud, mis käivad
küsisin ma. .See on meie vend", vastasid olid lõhkuvate kuulidega purustatud,
tide
väljaandmine, välja arvatud tfiispiima
nad, .ta sai haavata ja me lubasime omale siia polnud euam mingit lootust. Alalised nestunud bolshevistlikku terrori üle ela küll ainult Transnistria sakslaste koh kaardid tervislikuks otstarbeks (Tto) kani
üksteist alati aidata.* Truult kanderaami vaiad võtsid tait meelemärkuse. Kui ta da. Saksa vabastusvägede saabumisega ta Neid oli 70 000 inimest, 39 000-1 korralduseni katkestatud.
kandes jätkasid nad teekonda.
lõppeks viivuks meelemärkusele tuli, sõnas puhkes saksa asundustes kõikjal uus hobusel, kes tõid kaasa 13 000 veist
Ma needsin surma, kana ta oli mult jäl ta: .Mul on nii kahju, et teie minu pärast elu. Ühisel jõul hakati parandama haa ja kelle voor koosnes üle 10 000 vank Mälestusjumalateenistus Tallin
le ühe kamraadi röövinud. Ma mõtlesin nii palju vaeva peate nägema. Kuidas on
nas Toompea kirikus A. Sirki
«male, tema kannatustele raskel aöjaaasta), meie rühma meestega, kas nad on kõik vu, mida oli löönud viimane ränk vee rist.
7. surmapäeval
Kõigil tagasirändajatel tuli üle ela
kus ta pojad on kodu jätnud, et oma idee elas ja terved?" kui ta oli saanud vastuse, randsajand.
2. augustil möödus 7. aastat Artur Sirki
de eest võidelda.
lebas ta hetke täiesti vaikselt. Ta silmad
Saksa vägede üldise taandumisliiku da kirjeldamatuid raskusi, sellele vaa
Ma jutustan ühest septembrikuu päevast vaatasid kuhugi kaugusse, kindlasti otsi mise raamides evakueeriti ka Venemaal tamata jäid nad oma hoiakule truuks, surmapäevast. Sel puhul oli ko'mapäeva
õhtul korraldatud Tallinna Toomkirikus mä
kahe aasta eest Maigobeki juures.
sid nad kodu. Siis ütles ta järsku: .Nüüd
Oli möödunud üks aasta. Iga vikinglane tahan surra i" Siis muutus ta jälle rahulik asuva saksa rahvusgrupi liikmed taga säilitades oma julge usu. Kodumaa lestusjumalateenistus.
oli tundma õppinud karme detsembrikuu kuks. .Võta kiri minu kaarditaskust, ma si oma põlisele kodumaale. Sellega kutse oli nii tugev, et nende poolt Mälestusjumalateenistusest osavõtjate seas
oli Artur Sirki lähemaid võitluskaaslast ja
õid Nõukogude Venemaal. Nad tundsid nina kirjutasin selle teel, aadress on peal. Aga päästeti need saksa inimesed bolshevist ületati kõik raskused.
mõtteosalisi. Kirikliste seas paistis silma
kut ja surma selle maa lõputule lumetuisku kirjuta, kuidas see oli, kirjuta, et see ei liku viha meelevallast. Nende sakslaste
Viimaste tagasipöördujate saabumi sõjaväelasi.
des.
teinud nii palju valu 1*
Kogu pühalik talitus möödas vaikses har
Neist olid saanud küüned idavõitiejad, mit
Varsti pärast seda suikus ta igavesele tagasitoomine, kes asusid laiali Ukrai sega Wartha piirkonda, mida kujutab dumuslikus
mälestuses mehele, kes 18 aastat
nas Doni piirkonnast kuni Aasovi me juuresolev pilt, lõppes maailma ajaloo
te ainult rünnakuis, vaid ka kaitses. Alati unele.
kumises nende kõrvus rindemuusika. Kui
reni ja sealt edasi viljakas stepimaas üks suurimaid ümberasustamisaktsioo tagasi alustas võitlust eesti rahvusliku ter
vaikis hetkeks tulistamine, oli kuulda vaen
Ma olin äsja selle diviisi juures. Kõiki tikus kuni Kaukaasia mägedeni, on aja ne. Kui arvestada veel asjaoluga, et viku loomiseks, eesti rahva iseseisvuse ja
lase kaevikuist valju kOnesuminat, hoi neid, kellega koos võitlesime kolme aasta looliseks teoks, mis kõneleb nii saksa see sündis sõjaolukorras, siis omab ko tuleviku kindlustamiseks.
Mälestušjumalateenistulel teenisid pasto
shevikud kõnelesid üksteisega alati valjult, eest, ei ole enam seal. Nad puhkavad kus
juhtkonna kui ka tagasirändajate endi gu sündmus ainulaadse "seisukoha, rid Viks ja Ostrov-Laid. Teenistust
ja siis nad tulid, alati kahekümne-mehe kil mullas, seal idaa.
listes gruppides.
Nad armastavad kõik oma vabadust ja tahtekindlusest. Tingimused, mida sel moodustades omaette kangelasloo käes kaunistasid Tallinna Toomkiriku laulukoori
Vikinglased olid neid oodanud, vaikselt elu. Sellepärast lähevad nad tagasi oma tagasiteel tuli ületada, olid kirjeldama olevagi sangarlikkusest tiine ajastu ja solistide H. Betlemi ja T. Kuusiku ette
kanded. Orelil saatis prot. Topman.
ja rahulikult. Nad lasksid vaenlase ligema kaitsekraavidesse ja võitlevad nende vastu, tult rasked. Kokku 350.000 inimest taustal.
le tulla, lasid kuni viiekümne meetri kau kes nende vabadust röövida tahavad: need
Tiit Kuusik astus ringhäälingu
gusele läheneda, et siis neid hävitavalt ta sealt idast.
(Rinne ja kodumaa). 21.00 Päevauudised.
Põllumees lasti maha
bada. „Uräfiäl" kurgus surres jäid nad elu
Ja selles diviisis, kes jnba enam kui 21.15 Instrumendid lõbusas vestluses (hpl.)
teenistusse
tult lumele lamama, viimset korda õhku tuhat päeva ja ööd on sllmavaadanud sur 22.00 Päevauudised saksa keeles. 22.15 d Päe
Pärast lepingu lõppemist Kasseti Riigi
Kihutas sõdureid üles metsa
kahmates, nagu oma kustava eluküünla jä male, on sama võitlusvaim kpi Lembergi, vauudised soome keeles (Üiek.) 22.30
ooperiga astus tuntud Eesti bariton Tiit
rele haarates, kuid asjata.
põgenema
Malgobeki ja Donetsi juures. Nad väljenda Saatelõpp.
Kuusik alates 1. aug. 1944 Tallinn Ringhää
Omandatud kogemustega ründasid vi vad seda ise: „ Kamraadid 1 Teie, kes suurte
Ühes vallas Peipsi järve läänekaldal lingu teenistusse. Sellega avaneb kõigil
kinglased nüüd*Malgõbeki samasuguse tu le lahinguväljadele jäite, meie võitleme
lasti põllumees Hendrik Härrason ühe Lesti muusikasõprade! võimalus kuulda armasta
KOLMAPÄEV, 9. AUGUST 1944
hinaga nagu tollal Lembergi juures. Nad edasi, nii nagu t011a1..."
SS piirikaitse-riigemendi poolt sõjakohtu tud lauljat tihedamini kai seni Ringhäälin
hüppasid kivilt kivile, põõsast põõsasse,
SS-söjabirjasaatja Kriatian Zarp
5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.15 Päeva otsusel maha. H. oli katsunud selle kompa gu saateis ja avalikel õhtutel. Pealegi ava
uudised. 6.30 Hommikukontsert (ülek.) / <'o nii sõdureid üles kihutada, neile soovitades neb Tiit Knusikn Tallinna jäämisega loode
Päevauudised saksa keeles. '.is Hommi metsadesse põgeneda ja poolehoidu avaldada tavasti võimalus näha teda tuleval hooajal
ku muusika (ülek.) Kell 7.30 Heliplaate. 8.45 bolshevismile. Eesti piirikaitse-rifgemendid külalisena ka Estonia laval. Ei ole kahtlast,
Hädaohu silmapilgul on hindamatu väärtus iga
Päevauudised. 9.00 Päevauudised saksa kee
seisavad oma kodumaa piiridel, et seda
Tallinna teatripublik tervitab eesti oope
les. 9.10 Landesdienst Ostland. 9.25 Saate kaitsta viimseni bolsheviami vastu. Nad et
üksiku isiku panusel ja valmisolekul
ri ühe silmapaistvama kuju kodumaale
paus. 11.30 Reicbsprogramm. 12.15 Päeva teevad kõik kihutustöö tegijad ohutuks ise tagasipöördumist suurima heameelega.
uudised 12.30 Päevauudised saksa keeles. oma initsiatiivil ja ei kuula mitte reetureid.
Tõsisel Ja ühise hädaohu silmapilgul on hindamatu väärtus iga üksiku isiku
12.45 Lõunamuusika (Ülek.) 14.00 Päevauu
panusel ja valmisolekul. Niisuguses olukorras* viibib praegu kogu Eesti maa ja
Läänemaal vabaneb 700
dised saksa keeles. 14.10 Landesdienst Ost Kutsekogude preemia vii na ja
rahvas. Kümned tuhanded vapraimad mehed hoiavad Narva ja Peipsi rindel van
land. 14.15 Reichsprogramm. 16.00 Muusika
paberosse
ainult
eritöödest
talumajapidamist
kumatu müürina kaitsekilpi kogu Eesti tuleviku eest. Julgelt, ustavalt ja ohvri
pärastlõunaks (ülek. Riiast.) Vaheajal kell
valmilt püsivad eesti töölised oma kohtadel ja töö juures.
Asundusameti korraldusse on antud
osavõtjaile
16.45 Päevauudised. 17.00 Päevauudised sak
Rahvas, kes ainult ühe põlve kestel on korduvalt silma vaadanud enamlikule
ümmarguselt 700 talumajapidamist Vormsi
Eesti
Kutsekogude
presidendi
teada
sa
keeles.
18.00
.Rästas-roolind
uustulnu
surmaohule ja isegi läbi teinud Nõukogude Eesti aasta ning karistusele, ei lange
ja Läänemaa lääne- ja põhjaranniku
kas meie siseveekogudes", Mait Zastrovi ande kohaselt toimub alates 1. augus saarelt
ka nüüd, mil ta surmavaenlane talle tahab anda oma viimast ja otsustavat hoopi.
piirkonnast, kast nende senised rootsi rah
ornitoloogllistest
vaatlustest.
lB.lsVäike
va
Just nüüd, mii kogu rahvas ja iga üksik on vaekausile heitnud oma kölge kal
hemuuQika (hp1.)19.00 Reichsprogramm.' 20*00 tist preemiavüna ja paberosside jaota vusest majandajad ümber asuvad. Talud
lima elu, et säästa enda olemasolu ja võlla tulevikku, rakendatakse
Päevauudised saksa keeles. 20.15 Saksa sõ mine ainult neile töötajaile, kes on vä on hõnnestatud, heina- ja viljasaagi ning
võitluse kasuks kõhklematult kõik ühiskondlikud jõud ja varad ning ka iga ük
duri tund. (Kirev tund (heliplaatidega). hemalt ühe terve nädala võtnud osa osalt inventariga. Osa neist on vabad, tei
sik Isik oma tõö panuse ja, kui tarvis, ka isiklike töövahenditega.
sed vabanevad lähemal ajal.
21.00 Päevauudised. 21.15 Kannis Õhtumuu
eritöödest.
Naga metsavendade päevil külasepad algeliste vahenditega tulirelvi valmista
Eelmärgitad talude edasimajandamiseks
sika
(hpl.)
22.00
Päevauudised
saksa
keeles.
sid, nü ei kõhkle keegi oma töövahendite, olgu see labidas, kirves või saag, või
Nimetatud preemiad saavad preemia vajatakse uusi peremehi, kes taiumajapida
22.15
Päevauudised
soome
keeles
(Ülek.)
muude esemete, nagu jalgratas, majapidamistarbed või muud, nagu seda juba on
õiguslikud töötajad kätte eritööde kont mised rendi alasel üle võtaksid ning suvi
,22.30 Saatelõpp.
tõendanud eesti kodud sõjaväehaiglate sisustamisel, ohverdamisel ühise võitluse
rollkaardi alusel oma käitise juhataja seid töid jätkaksid, nii et talumajapidami
heaks. Ühise jõupingutuse ja ohvrimeelega saame üle igast hädaohust ning ras
ses peremeeste vahetusel häireid ei tekiks.
või käitisvahendaja kaudu.
kusest ja kindlustame oma maa, rahva püsimise ja tuleviku.
NELJAPÄEV, 10. AUGUST 1944.
Kindralkomissari ja Põllumajanduse
Preemiaid võidakse siiski erandjuh Keskvalitsuse juhataja korraldusel palutakse
5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.15 Päeva
uudised. 6.30 Hommikukontsert (ülekanne) tumeil sõjaliselt eriti tähtsatele käitiste valla- ja linnavalitsusi vabadest talnndeist
huvitatud isikud selgitada ja koguda and
7.00 Päevauudised saksa keeles. 7.15 Hom le jaotada endise korra kohaselt.
selle kohta, kui palja perekondi ja
mikumuuaika (Ülek.) Kell 7,30 Heliplaate.
Abiprefektuurid prefektuu
Sel puhul tuleb aga vastavad aval meid
kes nimelt oleksid nõus eeltähendatud ta
8.30
Põllumeestele:
Hobusekasvatuse
päe
rideks
esitada Eesti Kutsekogudele hil lundeisse kohe ümber asuma. Rannaroots
vaküsimusi (Agr. Milkop). 8.45 Päevauudi dused
jemalt
iga kuu 15. kuupäevaks.
msšmz
laste talude rentimise eesõigus on Eesti
sed.
9.00
Päevauudised
saksa
keeles.
9.10
Eesti Omavalitsuse juhi poolt on
sõjalähedastest aladest evakueerunud pöl
Landesdienst Ostland. 9.25 Saatepaus. 11.30
Linnuliha müügiaormiks kuni
avaldatud viimases „Ametliaus Teatajas"
lupidajail, eeskätt küllaldase tööjõuga ja
Lõbusalt
ja
hoogsalt
(bpl.)
12.15
Päevauudi
lasterikastel perekondadel.
0,5 kg kana kohta
Eesti välispolitsei organisatsiooni mää
sed. 12.30 Päevauudised saksa keeles. 12.45
rus, mille alusel tuleb osalisele ümber TEISIPÄEV, 8. AUGUST 1944.
Lõunamuusika. (Ülek.) 14.00 Päevauudised Mtiüginormid tuleb täita aasta
keeles. 14.10 Landesdienst Ostland.
lõpukuudel
kujundamisele senine välispolitsei struk
5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.15 Päe saksa
A. SONBERGI SEGAKAUPLUS Paides, Turg
vauudised. 6.30 Hommikukontsert (iilek.) 7.00 14.15 Reichsprogramm. 16.00 Muusika pärast
tuur.
Käesoleva
aasta
lõpukuudel
toimub
10, oa SULETUD metsa- ja põllutööde tõttu
(Ülek. Riiast). 16.45 Päevauudised.
7. aug. 16. aug. k. a.
Antud määruse kohaselt muudetakse Päevauudised saksa keeles. 7.15 Hommi lõunaks
17.00 Päevauudised saksa keeles. 17.10 Heli kohusliku linnuiihanormi kokkuost ka
kumuusika
(ülek.)
Kell
7.30
Heliplaate
8.30
senised abiprefektuurid uuesti prefek Põllumeestele: Loomatervishoiu päevaküsi sev ajaviide (lipi.) 18.00. Mudilastele : „Su napidajailt.
osta ehk üürida LAPSEVANKRIT.
tuurideks, millega prefektuuride üldarv musi (dr. vet. Otto Konsap). 8.45 Päevauu visel jalutuskäigul", Erika Jõgi lastejutuks.
Linnuliha müiiginormide teatavaks Soovin
Teatada alt.
18.15
Rõõmus
vahemäng
(hpl).
19.15
Reichs
tõuseb seniselt 9-lt 14-ni. Prefektuuri dised. 9.00 Päevauudised saksa k. 9.10 programm. 20.00 Päevauudised saksa keeles. tegemine sellekohase teatelehe kätte
deks muutuvad Järva, Narva, Valga, Landesdienst ©stland. 9.25 Saatepaus 11.30 20.15 Eesti sõduri tund. 21.00 Päevauudised. andmisega müügikohuslasile allkirja AUTOJUHTI vajab Paide Munaühisue, Paides
Reichsprogramm. 12.15 Päevauudised. 12.30
Saksa aarded (Ülek. Riiast). 22.00 Päe vastu peab aga olema teostatud 10. Pikk tn. 2, tel. 38. Töölevõtmine Paide Töö
Viljandi ja Lääne abiprefektuurid.
Päevauudised saksa keeles. 12.45 Lõuna 21.15
ameti kaudu.
saksa keeles. 22.15 Päevauudised angustiks s. a.
muusika (Ühe politseipataljoni puhkpilli vauudised
soome keeles (Ülek.) 22.30 Saateiõpp.
Ugala etendused jäävad,ära
Linnuliha müüginormid määrab ka
orkester ja hpl. Üiek. Riiast). 14.00 Päeva
Meid palutakse vastavalt poolt teatada, uudised saksa keeles. 14.15 Reichsprogramm
napidajaile kohalik omavalitsus (valla Kellel on ära anda VALGET VILLAST LÕN
Vastu saab 27 paamast tamsalõngaat
et teater Ugala külasbäiguetendased eelole 16.00 Muusika pärastlõunaks (Bern Sonn
vanem, linnapea), kusjuures müüginorm GA?
Teadmiseks Paides elutsevai
nuti, mustad kõrge kontsaga vähekantud
val teisipäeval ja kolmapäeval Paides jää tag oma solistidega). 16.45 Päevauudised
ei
tohi
ületada
0,5
kg
iga
muneva
ka
vad tekkinud tehniliste takistuste tõttu ära. 17.00 Päevauudised saksa keeles. 17.10
kingad nr. 38 ja botikud nr. 5. Säälsamas
le noorile
Etendustele lunastatud pääsmete eest maks Kuidas see Teile meeldib (hpl.) 18.00 «Ka
na kohta ja kanade arvuks loetakse ostetakse metsamarju. Paide, Rüü iii tn 30
L. Tiik. " ' '
Kõigil Paides elutsevad 8.-14, a. vanustel müügikohuslase kanamunade- ja linnu
takse uende omanikele tasu hiljemalt ühe napitsa kerik", Juhan Jäigi lühijutt 18.15
nädala jooksul, käesoleva teate ilmumisest Rõõmus vahemäng (hpl.) 19.00 Saatekava noortel tuleb ilmuda eeloleval kolmapäeval, liha-niüügikaartile 1. juuliks s. a. kqn
arvates, Paide Majandusühistu «Iva" kassast veste. 19.15 Reichsprogramm 20.00 Päevauu 9.augustii kell 10 homm. Järva noorte
HEINAMAA (4 ha) öra anda tegemise eest
l tud seis.
Vaätsa v. Röa k. , Pai vari" t.
tagasi.
dised saksa keeles. 20.15 Saksa sõduri tund maleva staapi, Paide, Turg 10.
gin nende võimsat tõrjevõitlust Donetsil, ela

