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Võitlused Ida-Preisi kaitseks

Karpaatide eelmaastikus tekitati

»GroBsdeutschlanda surus Nõukogude väed kotti
bolshevikele veriseid, raskeid kaotusi
Suures Visla käärus vallutati tagasi rida asulaid. Eesti ala lõuna osas kestavad
võitlused alanemata ägedusega &

(PK) Idalahingu raskuspunkt kandus juu
li lõpus põhjalõlgus üha rohkem ruumile
lääne pool Kannast. Nädal tagasi oldi sun
nitud loovutama Vilkaviškise linn suure
maantee ääres. Selle tagajärjel muutus hä
daoht Ida-Preißimaale selles ruumis suu
remaks.

lott! pisut lahedast Rindepilt omandas Iga
tonniga julmema ja halastamatuma Ilme.
Mõnes kohas nõrgenes vaenlase vastupanu
tunduvalt, kuld ometi tuli meie soomusgre
naderidel võidelda niisama vihaselt koi
rünnaku esimesel faasil. Nõukogude lahln
gulennukid tiirlesid rnllnvais rüüna kais
meie edasitungivate võitluegruppide kohal,
Ida Preisi grenaderide positsioonide ja kõi
gi maanteede ning teede kohal, kus järele
veosõidokid mõne tolmupilve üles keeruta
sid, mahajäetud külade ja orgude ning met
sade kohal, koe nad oletasid meie suurtüki

Kuigi vaenlane sellele järgneval päeval
ei paisanud siia rnnmi tugevamaid üksusi,
Läti rindel nurjusid lAuna pool Birsenit ründas ta ometi pidevalt, enamasti pataljo
Ffihrerl peakorterist, 16. aug. Sõjajõudu vaenlase laskurdiviisi vastu mõningaid rin
de ülemjuhatus teatab:
de Õgvendust. Nõukogudel oli kõrgeid veri taas tugevate jõududega sooritatud vaenla ni tugevuses, ja korduvalt ka tankide toetu
Normandias möllavad ruumis raskus seid kaotusi, nad kaotasid 51 tanki ja ise se rünnakud. Boläsvlkud kaotasid siin 40 sel diviisirinde peagu kõigis kohtades, et
punktiga põhja ja kirde poel Falatse'l viha sõitvat lafettl, 98 kahurit, arvukalt sõjama tanki. Sisserünnakuruumis edela pool Pihk parandada oma positsioone.
va järve kestavad Vaheldusrikkad võitlused
Siin seisid enamlaste vastas Ida-Preisi väe positsioone.
eed võitlused. Vaenlane püüdis üha uuesti terjali ja suure hulga vange.
Suures Visla käärus lääne pool Baranovl alanematu ägedusega. Tugevad lahlnglen grenaderid, vanad idavõitlejad, ning nende
Vaevalt 20, õigemini vaevalt 10 minutit
tugevaima materjalipanusega laial rindel
läbi murda Falaise suunas, et ühineda Car vallutasid meie soomas- ja rünnakgrenade nukiteüksused lõid siin eriti mõjuvalt sekka kõrval noored kaasmaalased, kes siin said oli õhk vahetevahel vaba Nõukogude len
oma esimesed tuleristsed. Need uhke piiri nukite tõusvast ja nõrgenevast ulgumisest.
rouges'i ruumist põhja pool tungivate rid visast vaenlase vastupanust hoolimata maavõitlustes.
Nõukogud kaotasid eile idarindel 52 len maa pojad ei loovutanud neist 'päevist ala Siis tõusid nad üles ja sööstsid püstloodis
ameerika vägedega. Alles tundidepikkuse rea asulaid tagasi, sulgedes ühe rindelõlga.
tes enam jalatäitki maad.
Kagu pool Varkat, samuti Visla ja Na nukit.
heitluse järele õnnestus vastasel kõrgete
oma eesmärkidele, heitsid alla oma pom
Põhjaameerika pommitajad ründasid
fcaotoste saatel sisse tungida meie toetus revi ülemjooksu vahel tõrjuti arvukaid bol
Siis saabus nädal hiljem päev, mis ain mid ja tulistasid metsikult pardarelvadest.
punktidena moodustatud rindesse ja võita shevikkude rünnakud. Mõlemal pool Nee asulaid Lääne- ja Loode- Saksamaal. Õhu sa hoobiga andis rindepildile Vilkaviškise Nende vahel sööstsid sageli meie lennukid.
menit ründasid nõukogud Wilkowyszki ja tõrjejõudude poolt hävitati 29 vaenlase len juures täiesti uue ilme. Pilvitu sinitaeva Kuigi neid oli arvuliselt vähem, äratasid
pinda lõuna ja ida sunnas.
Alenconi ruumist ida poole tungivad Raseiniai ruumis massiliste jõududega ja nukit, nende hulgas £7 neljamootorilist all sündis uus hommik. Mõni minut varem nad vaenlases siiski aukartust, nii et viima
olid maa ja õhk olnud täiesti vaiksed, kui ne oma arvulisest ülekaalust hoolimata va
vaenlase jõud seisavad Chartres;Dreux ruu tugeva lenuukitepanusega. Neil õnnestus pommilennukit.
öösi heitsid üksikud vaenlase lennukid kell viis „Grossdeutschlandi<4 grenaderid hel kiiresti tagasi tõmbus.
mis visas võitluses meie kaitsega.
ainult Wilkowyszki juures pisut pluda või
Tund tunni järele kuni öhtnni keerlesid
Bietagnes läks Dinard'l linu kangelasli ta. Kõik ülejäänud rünnakud tõrjuti kaotus pomme Berliinile ja Reini-Westfaali piir asusid pealetungile, nende kõrval rasked ja
konda. 3 vaenlase lennukit tulistati alla.
ku võitluse järele kaduma. St. Mai,J ülejää rikkalt tagasi.
raskeimad tankid. Nad tungisid sügavale lennukid rinde kohal. Laine laine järel
enamlaste tiibadele mõlemal pool Vilka Nõukogude võitluslennukeid, meie ja vaen
nud garnison, kes tugevate vaenlase rün
viskist. Vaenlane kaitses end visalt ja osu lase jahilennukid, lisaks veei meie lahingu
nakute tõrje järele tõmbus tagasi tsitadelli,
trotsib sealt ikka veel vaenlase kõiki rün
tas kõikjal vihast vastupanu, kui ta oli lennukid muutsid raske võitluse maapinnal
Saksa merejõud Narva rindel
toibunud esimesest üllatusest. Meie üksusi järjest rohkem õhujõudude võitluseks maa
nakuid. Vaenlase poolt kolm korda korratud
nõne alistumiseks jäeti vastamata.
aga
valdas isegi raskeimale võitlusis nagu pinnal sõdivate meeste vastu. Koid kõigist
Vaenlasele antakse üks löök teise järele
esimeselgi sõja-aastal vanade idavõitlejate hoolimata töngisid .Grossdeutschlandi" ük
Lõuna-Prantsuse rannikul tõrjuti Toulo
nad omasid vaenlase materjali ja sused edasi, kõigest hoolimata pidasid vas
ai ja Cannesi vahel tagasi rida vaenlase
Ajal, kui merel meie ujuvad üksused lõpul." Nii pea kai saabub tulistamises vahe vaim,
maabnmiskatseid. Vaenlasel õnnestus siiski julgestavad
masside ülekaalust hoolimata vaprust ja tu meie Ida Preisi grenaderid. Kõigele Üsaks
aeg,
oa
kohe
kohal
ka
lahingulennukid.
Narva
lahte,
on
piki
rannikut
rannikul mõnes kohas kanda kinnitada. meresuurtükivägi asunud tõrjepoaiisioonile. Kõrvulukustavalt märatsevad õhutõrjepata hoogu, mis iseloomustas nende pealetungi möirgasid meie uduheitjad, põrutasid meie
patareid ja taukitõrje, prahvatasid vaenlase
Siin on käimas ägedad võitlused. Meie kait Lakkamatult pommitavad Nõukogude kauge reid, taevas on kaetud mustade lõhkepilve esimesel sõjasuvel enamlaste vastu.
Vaevalt oli möödunud üks tund, kui se granaadid ja plagisesid kuulipildujad mõ
setsooni seljataga maabunud vaenlase lan laskekahurid meie mereväe-maaüksuste ida dega. Pommid kukuvad. Põledes sööstab
gevarjurite üksusi rünnatakse meie reservi poolsemat lõiku, et siin lüüa rindesse lünka alla üks Nõukogude lennuk, hõõguv saba ni nii rahulikuna näiv maapind värises ning lemal poolel.
kajas raskete relvade paukudest ning plah
de poolt.
Kui päikesekiired nõrgenesid ja saabus
Ohuvõitlustes, lennavüe ja sõjalaevastiku või valmistada ette dessanti meie peavõit taga. Heledad leegid tõusevad kõrgele pä vatustest. Vapustavad tabamused panid kõik õhtu, piiras enamlaste vägesid Vilkaviškise
rast
tohutut
plahvatust.
Teine
lennuk
lan
lusliini seljataga, tulistades patareisid rün
kergelt pilvise taeva poole tõusma mus juures .Grossdeutechlandi" soomuegrenade
õhutõrjepatareide, samuti ka merevõitlus nakuküpseks.
geb alla kümme sekundit hiljem ja rebi jal
ti seeni. Tihedad mustad ja valged suitskat ride ja tankide ning Ida Preisi diviisi soo
jõudude läbi kaotas vaenlane Lääne- ja
takse
tükkideks
tema
enda
pommikoorma
Vaenlane ei hoia kokku laskemoona, mitu
Lõnna-Prantsusmaa rannikul 25 lennukit.
lebasid tumeroheliste metsade ja küps musgrenaderide ring. Enamlased Vilkaviški
Valge punkt seisab hallikassinisel tae ted
Prantsuse ruumis hävitati võitluses 164 tundi lasub raske tuli ühel positsioonil. poolt.
kollaste viljapõldude kohal.
se katlas sammusid vastu oma hävingule.
val:
Nõukogude
langevari.
Jälle
ulub
ja
vilis
Sõjakiriasaatja
Saabus keskpäev. Päike kõrvetas halas
terroristi.
Mehed Istuvad kraavides ning varjendeis ja tab õhus, jälle lõhkevad granaadid, selles
Hans Kahlert
tamatult. Ainult vahetevahel tõi kerge tuuV. 1 raske tasumistull püsib edasi Lon lasevad selle «õnnistuse" sadada üle oma polegi vaheaega.
doni snurruumll.
peade. Ülguv vile lõikab läbi õhu, vihaselt
suurtükipositsioonilt järsul kaldal
Itaaliast ei teatata nlmetamisväärsemat plahvatavad granaadid lähimas naabruses. võibMeie
näha suurt osa peavõitlusliinist. Mägi
õitlustegevust.
See ei näi üldse lõppevat. Pori paiskub üles tagapõhjal
on maetud tolmupilve, nagu rapu
Karpaatide eelmaastikns saavutasid maa ja lartsatab aukudes kükitavaile meestele taks ta end vihaselt. Siin-seal välgatab mäe
Churchill kohtas litoga
väe ja relva-SS üksused lääne pool Sanoki näkku. «Meie aeg tuleb veel!", mõtlevad külgedel heledalt, siis paiskab ta nagu vul
Kolmapäevastes vihastes võitlustes seitsme nad, , Ainult oodakem, päev pole kaugeltki kaan musti suitsupilvi taeva poole. Seal
Genf i s t, 14. 8. Reuter teatab Alzhiiri ja et ta „omaka silma nende kohatavate
võitlevad vihaselt meie maaväeüksused. ringhäälingu
järele, et Churchill on Roomas kannatuste jaoks, millistele on loovutatud
Sõjalaevastiku patareid toetavad maaväe ja kohtunud Titoga.
itaalia rahvas.*
Vaenlase dessant Toulon-Cannes
relva-SS üksuste võitlust, tulistades vägede
Reale pettumustele, mis Churchill! Itaalias
armetud ei salga, et nende vahen
koondusi, tankigruppe, varustus- ning sõja ootavad, liitub nüüd ka see, tema jaoks didNeed
ülesehitamiseks
ja reedetud itaalia rah
moonalaagreid. Meie kiiresti üksteisele järgne
ruumis
va tervendamiseks on täielikult nurjunud.
eriti
kibe
pill,
sest
kahtlemata
lootis
ta
Itaali
vate kogupaukude tabamused on selgesti as kobata Stalinit, olles nüüd sunnitud lep N ende apellatsioonis Churchillile üteldakse:
nähtavad. Looklevad leegid tõusevad taeva pima jõukude marssaliga, keda Kremli käs „Meie alistume nurisematult relvade vahe
Leedus paisati bolshevikud ühest sissemurruruumist välja
poole, suitsupilved «eitavad eesmärkide koh
peab nähtavasti küllalt vääriliseks teda rahu karmidele tingimustele. Me oleme
üks löök teise Meie paiskub vaenlase kija
Leedus paiskasid meie väed, toetatuna al
Chnrchiüi juures esindama.
Führeri peakorterist, 15. augustil. Sõja
valmis järele andma, kuid me ei saa salata,
liinidesse.
jõudude ülemjuhatus teatab:
tankidest ja rünnakkahuritest Raseiniai juu
Mida neid asjaolusid silmas pidades Chur et meie kannatused on tegelikult suured ja
Öö
oa
saabunud,
kai
jõuame
oma
üksus
Kagu ja lõuna pooi Caeni alustas vaen res bolshevikud ühest viimaste päevade sis
chillilt loodab Boaomi häälekandja „Italia peame nentima, et liitlaste, meie vabasta
lane uuesti tugeva kahuritule ja tankide semurrukohast välja. Hävitati 63 vaenlase te Jaare, kes võitlevad maa väe võitlustes, Libera," pöördudes tema poole appihüüuga, jate, poolt vaadatakse meile kui vaenlastele.*
parastatud
puude
vahelt
maantee
serval
toetusel oma sunrrünnakut, et ruumis põh tanki ja 18 kahurit.
Lehe naiivsus kulmineerub küsimuses, ta
ole hästi mõistetav. Kuid igatahes on
kuu oma kummituslikku valgust ei
ja pool Carrooges'! seisvatele ameerika vä
tahtvat
ainult teada, milliste seaduste järele
avalik
kiri,
millega
leht
pöördub
Briti
pea
Lätimaal nurjusid bolshevikknde kordu heidab
pommikraatritele js granaadiaukudele. Lõhe
gedele, kes eile suruti meie vasturünnaku vad rünnakud Madona juures.
anglo
ameeriklased
ja Nõukogud mõtlevad
ministri
poole,
iseloomustav
selle
reeturite
nenud puutüved paistavad mustast rabast. kliki alatusele, kes pettis isamaad ja rahvast, Itaaliat kohelda. Võiks
ga kaitsesse, vastu tungida. Vihaste võitlus
arvata, et nüüd on
Sissemurruruumis edela pooi Pihkva jär Taamal
põleb,
Valgussjgaaalid
tõusevad
pil
te järele õnnestus vaenlasel mõningates ve suutsid bolshevikud, vaatamata väga tu
et nüüd nentida, et teda ennast on petetud juba ka rumalaim märganud, et vabastajad
vede
taha.
See,
kes
eile
tundis
veel
teed,
lõikudes meie rindesse sisse tungida. Vasta gevate jõupanusele, meie visalt ja ägedalt
ja reedetud. Paluvate sõnadega vannutab tunnevad Itaalia suhtes ainult üht seadust,
ne peatati vastulöökidega. Hävitati 40 vaen võitlevate vägede vastu ainult vähe piuda peab seda nüüd otsima, see on vaevu tun itaalia leht Churchilli, et see ometi Inglise nimelt: maad kõigiti välja kurnata ja
tav. Sõda muudab maastikku, annab talle parlamendis ja liitlaste juures välja astuks alandada.
lase tanki.
võita.
palge ja joonistab maapinnale ning kivi
Bresti võitlusruumis tõrjuti vastase ko
Lahingulennukiteüksused toetasid maa uue
halikud rünnakud ja purustati ta uued võitlusi mõjuvalt ja tekitasid vaenlasele le saatuse kogu tõsiduse, tema halastamatu
se. Siin peavõitlusliinil ähvardab häving
koondumised koondatud kahuritulega.
kõrgeid inim- ja materjali kaotusi.
„Nordlandi" juht langes
igast küljest, kuid punkris ning kraavis lebab
St. Malo ja Diuaudi garnisonid säilita
Vaenlase poramitajateüksuste rünnakute
sõdur, kes vaenlase rünnakust on üle
sid ikka veel oma toetuspunkte uuesti üle läbi tekkis eile kahjusid Mannheimis, Lud saksa
SS gruppenführer ja relva-SS kindral kide kandja ja ennekõike oli aitavatele pa
kaalukate jõududega ründava vaenlase vastu. wigshafenis, Trieris ja Kaisersiauternis. mitte ainult õrna relvaga, vaid ka südamega.
See on sümboolne, ka! komandör siin
leitnant Fritz van Scholz, SS-soo rimaks. Sõdurina sori ta kangelassurma ja
Fort de Lavrence'l läks kangelasliku kaits Elanikkonnal oli kaotusi. Trieri doom sai
eesliinil kinnitab mehe rinnale esimese jär
musgrenaderidiviisi „Nordlandi" ülem, sügavas leinas langetatakse diviis aNord
mise järel oma kokkusulanud meeskonna raskesti vigastada.
Raudristi. Sõda hoiab hetkeks hinge
poolt kaduma.
kellele käesoleva aasta S. augustil kui landi" lipud.
Ööl heitsid vaenlase lennukid pomme gu
SS-soomnsgrenaderbrigaadi „Nederlandi*
Saksa sõjajõudude 85. sõdurile annetati
Seejärel kui vaenlane oli viimastel päe Berliinile ja Reini-Wesfaaii piirkonda. Riigi tagasi, nagu vaikiks ta alistunult nende
mõõkadega Tammelehie, langes kange vabatahtlikud ühinevad selle leinaga, sest
vadel oma. õhurünnakuid Lõuna-Prantsus maa-ala ja okupeeritud lääne piirkondade võitlejate vapra tahte ees. Kuid siis raksu
lasena.
vad jälle granaadid. Maa väriseb nagu rapu
ka hollandlased on temaga kaotanud hea ja
maa ranniku kaitseseadmete ja ühendus kohal kaotas vaenlane eile 22 lennukit.
taks teda palavik vääramatuks aga jääb
(SS-PK) Et isiklikult veenduda oma truu kamraadi. Kui brigaad aNederland",
teede vastu oluliselt tugvendanud, maabus
vapper süda!
rindelõigu olukorras, tuli diviis „Nordlandi* tol korral veel „Legion Nederlande", oli
ta tänase päeva varastel hommikutundidel
ülem, SS-gruppenführer Frifz von Scholz Leningradi ees, juhtis teda pikemat aega
Tonlon-Cannes* ruumis. Meie rannakaitse
eelpositsioonidesse. Ta ilmumine mõjus brigadeführer von Schoiz. Ta oli juht, kes
seisab võitluses vaenlase dessantvägedega.
meestele elektriseerivalt, sest nad teadsid, igati mõistis germaani vabatahtlike mentali
V 1 vastu ei leita abinõu
Mereväe õhutõrje ja jalgestnssõidukid
et nüüd seisab nende kõrgeim juht nende teeti, kes, ohverdades kõik armsa ja kalli,
tulistasid Prantsuse lõana- ja läänerannikul
alla S 0 vaenlase lennukit.
kõrval. Naga alati, ' nii ka nüüd võis teda olid järgnenud Führeri kutsele.
Palju sõjaliselt tähtsaid käitisi on langenud tema ohvriks
SS gruppenführer von Scholzi ei ole enam.
leiüa ikka seal, kas olukord oli kõige pala
Prantsuse tagalss hävitati võitluses 26
terroristi.
Ta surmateade rabas ka keset võitlust
vam. Ikka oli ta mures oma meeste pärast,
pl ah va tase puhul õhus näib, nagu muutuks
Genf,
14.
8.
(DNB)
V
1
raske
tule
mõ
keda
ta
ei
jätnud
kiitmata
või
kui
seda
ja
sõjamüra.
Hetkeks tekkisid igaühe silme
Tasumistuli Londonil jätkub.
Londonis kuuldub usutavast erapoole kogu taevaalune tegutsevaks vulkaaniks, vaja oli, laitmata. ,Vana Fritz", nagu teda ette „Vana Fritzu"
humoorikad silmad. Kuid
Itaalias möödus päev vähese kohaliku just
mis paiskab välja suuri kollaseid ja musti hoolimata ta noorusest nimetati, oli oma siis pigistati määrdunud
rusikad veelgi kõ
võitlustegevuse juures ilma eriliste sünd tust allikast järgmisi üksikasju:
Churchiil keeldub kõigist nõuannetest tulesambaid. Nähtavasti on eksplosioonilai isaliku hoolitsusega vallutanud selle skan vemini relvade ümber ja vabatahtlikud ger
musteta.
netel
suurem
kiirus
kui
helilainetel.
Juhita
dinaavlasist koosneva diviisi liikmete süda maani maadest võitlevad vihaselt edasi oma
Karpaatido eelmaastikus tekkis eile ai hoolimata valitsuse asukohta Londonist üle
on õhutorpeedo muutunud tõeli meis kindla koha. Hoobina tabas seepärast ülesande eest, miile pärast SS-gruppenführer
viult kohalikke võitlusi. Veel jätkuvate võit viimast mõnda Inglismaa kindlamasse ossa. lennukiga
suseks.
N
teade gruppenführer von Scholzi haavata Fritz von Schoiz jättis oma elu.
laste jooksul lääne pool Baranovi hävitati Tegelikult on see aga ainult mäng sõnadega,
praegu eu Londonis olemas ainult veel
SS-sõjakirjasaatja
saamisest eelpositsioonides. Kakskümmend
«iie üksnes ühe armeekorpuse lõigus 51 sest
üksikute
ministeeriumide
riismed.
neli tundi hiljem oli ta surnud.
Tõrjeedu kirde pool Võrut
dr. K. J. Denijs jr.
vaenlase tanki. Kagu pool Varkad ründasid
Ta elas sõdurina, oli kõrgeimate anmärLondonlased on vihased selle üle, et V 1
bolshevikud hulga kütid!viisidega. Ka siin
ÕhujSud
esinesid
taas
väärikalt
mõjust antavad vähesed ja puudulikud and
on võitlused täies hoos.
Riiast, 15. 8 (ON). Sõjaliselt poolt Nõukogude tagalast oma üksuse nutades bolshevikkude hirmutegusid a. 1936
med ei ütle Inglismaale ning maalimale teatatakse:
1939. Esmaspäeval leidis Cartagenas aset rah
juurde
midagi sellest, mida Londoni elanikud on
varktus rahvusliku meelsusega maa- ;a mere
Ka esmaspäeval ei tekkinud Lätimaa
sunnitud taluma. Eriti ei olevat õige see, et rinde
Berliinist,
14.
8.
(DNB).
27-aastane
lääneosas mõlemapoolse elava luure kahurväe hauptmann Werner Kraatz, pärit väe ohvitseride mälestamine, keda bolshevl
Väejooksikute, kõrva
Chnrchiili valitsus maailmale teatab, nagu
tegevuse
juures esialgu mingit suuremat Biberteichist, Westernbergi maakonnast, lõi kud 15. augustil 1936 punase hispaania laeva
tabaksid V 1 pommid alati kirikuid, haiglaid võitlustegevust.
.Espana nr. 3* pardal julmalt piinasid, sidudes
lehoidjate ja nende
ja koolimaju, vaid V ' tule ohvriks oa lan
end läbi saksa liinideni, olles juuni lõpul nad
lõpuks Cartagena ees kätest ja jalust,
Läti vöitlusruumi lõana- ja kaguosas Vitebski
gonud suur hulk sõjaliselt tähtsaid käitisi,
juures
maha
jäänud
ja
lahutatud
abistajate varandused
nagu liikiusasutused, dokid, laoruumid ja tõrjuti nõukogude korduvad, kuni rügemen oma üksusest. Ta oli 47 päeva üksinda teel, kinnitades nad rauakampade külge ja heites
tagavara aidad, mis sisaldasid toidutagavara ditugevused rünnakud tagasi. Eelmiste viibides alalises hirmus, et bolshevikud võivad siis merre. Mälestusaktusest võtsid osa riigi,
ja partei esindajad, Cartagenas asu
konfiskeerimisele
sid. Londonis esineb ikka jälle raskusi toit päevade sissemurrud puhastati hoogsate teda tabada. Ta toitis end vaid marjadest, sõjaväe
lustamise alal. Sama on maksev ka liiklemise vastulöökidega. Neis võitlustes oli uuesti juurikatest ja viljateradest, kattes kogu tee vate laevastikuüksuste ohvitserkond ja tohutu
Sellesisuline määras on Lesti
huik
rahvast.
kohta. Korrastustööd ei suuda sammu pida edukalt tegev läti 19. 38-diviis.
jooksul umbes 700 kilomeetrit. Selle
Omavalitsuse juhi poolt alla kirjuta*
Võistluste raskuspunkt asus edasi ruumis konna
da
hävitusega. Häiresüsteemi polevat ikka
erakordse
suutis ta toime tulla
tod Ja tuleb rakendamisele.
pool Pihkva järve. Kõik nõukogude üksnes omasaavutusega
veel ühtlustatud, sest V i tabamused takis edela
ainulaadse kehalise ja hingelise
Pavolini sai võitluses
Määrase järgi võetakse varandu
tavad ka seda tööd. Londonlaste põgenemine katsed sissemurruruumi oma materiaalset vastupidavuse abil. Hauptmann Kraatz astus
sed ära neilt Isikuilt, kes on väe
haavata
allmaaraudteejaamadesse olevat suurem kui ülekaalu kasutades laiendada, nurjasid otsekohe jälle võitlusse koos oma üksusega.
jooksikud või on kaitseteenistusse
Saksa õhurünnakate ajal 1940/41. a. Plahva meie vägede visas vastupanus. Meie väed
või ülevaatusele Ilmumata jäänud,
Mila n o, 14. 8. (DNB) ParteisekretSr
tuste tugevust iseloomustab see, et taba paiskusid ikka uuesti vaenlasele kibeda
Hull soovitab Mikolajczykul
või kes on väejooksikuid ja kõrvale
minister Pavoilni sai ühe „maata brigaadi*
vihaga vastu ja hoidsid ära igasuguse
muse
lähedal
kasvavad
puud
kistakse
õhu
alistuda
hoidjaid abistanud ning kes sää
aktsiooni puhul bandiitide vastu Promeria
vaenlase pinna võidu. Tugevad
surve poolt juurtega välja ja paisatakse olulise
raste süütegude eest enam kui 6
vaenlase üksused, kes kirde pool Võrut
Gonf i s t, 15. 8. (DNB). Reuteri teade haavata. Kohe pärast tulevahetuse algust
meetrite kaugusele.
kuuks vangi on mõistetud.
ta kuuli reide. Tema seisukord on nüüd
Asjaolu, et V 1 vastu pole ikka veel püüdsid läbi murda põhja suunas paisati Washingtonist ütleb, et Hull seletas esmas sai
Äravõetud varandused antakse sl
vastulöögiga tagasi. Kogu päeva kestnud päevasel pressikonverentsil, ta ei saavat pärast lõikust rahuldav.
leitud
mõjuvat
abinõu,
mõjnb
elanikkonnale
sedlrektorl poolt Üle rindevõitlejaile
puhul oli meie ülekaalukate õhu Nõukogude Liidu ja Poola läbirääkimiste
Pavolini poolt juhitav võitlusgrupp lõi
rusuvalt. Isegi kiireimad jahilennukid ei lahingu
või rindel langenute omastele. Ette
pideval panusel tunduv osa suhtes ütelda midagi uut, väljendades gati ära ja võeti kuulipilduja tule alla,
suuda V 1 kiirusega samma pidada. Õhu jõudude
panekud, kellele varandused Üle an
ainult lootust, et võiks toimuda mõlemaid millele Pavolini kohe käsn andis vastata.
tõrjepatareide tabamused on liiga harvad, tõrjeedus.
da, teeb slsedlrektorile kindralina
Pärast neli tundi kestnud tulevahetust leiti
pooli rahuldav kokkulepe.
peagu
juhuslikud.
V
1
jälitavad
jahilennukid
Muss
õlini
külastas
oma
pektor. Kuni varanduste tegeliku
Pavolini haavatuna ühe Saksa eelposti
peavad
end
hoidma
umbes
150
m
kauguse
poolt.
üleandmiseni majandatakse neid sl
Hispaanias mälestatakse boi
vägesid*
le, kui nad plahvatuse ajal ei taha pihta
sedlrektorl poolt ja tulud kantakse
Aktsioon hästireivastatud tugeva parti
shevistliku
terrori
ohvreid
saada. V 1 plahvatus õhus paiskab jahiieu
Berliinist, 15. 8. (DNB). Ametliku
sanüksuse vastu kestab. Bandiidid sammu
pärast üle neile, kellale varandused
nukl
Ohu
jõul
edasi,
lööb
selle
tavaliselt
teate
järele
külastas
Duce
viimastel
päeva
M.adr
id
ist,
14.
8.
(DNB)
Ikka
jälle
määratakse.
ümber, kusjuures rool süttib põlema. Selle del mitut rindelõiku, et üle vaadata vabariik mälestab hispaania rahvas oma kodusõjas vad vastu oma hävingule.
langenud märtreid ja vabadusvõitlejaid, raeeelamuse läbiteinud lendurid ütlevad, et V 1 likke sõjajõude.
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Lbk. 2.

ÕDE AIME
Miinid Euroopa ranniku

Koidula Orgvete
I
Sööge, tormine sügisõhtu laotas oata
rusuvad tiivad üle sõja vermetes oigava
kodumaa.
Tuul, mis alles õhtueel oli tõusnud,
muutus nüüd metsikuks maruks, nagu
tahtes lahti kiskuda kõike, mis jäi ta

piirkonnis
Meie mereväe mineerimisüksused. Mineerijate raskustest öistes
võitlustes
Nähtamatud sulgriivid merel
Meremiln pole salarelv, koigi vaenlane
annaks palja selleks, et tundma Sppida
meie moodsaid konstruktsioone, koid . see
on relv, mis mõjub salajas. Mida vähem
aimab vaenlane, koa kohal süütuna näiva
vetepinna all luurab teda miin, seda kind
lamini langeb ta selle ohvriks.
Enesest mõistetavalt ei taha me avalda
da meie miinieõja edn-saladust. Kuna aga
vaenlased meie rinnetel ümberringi peale
tungivad, siis nõuab meie võitluse praegune

laat, et ütleksime mõne aõna selle saladus
liku võitlusvahendi miini kohta, knna
teda on rakendatud suure eduga kõigil ran
nikuil.
Kui tihti on meie sõdurid ja Euroopa
mereäärsete alade elanikud vaadanud kau
gele lamedale vetepinnale ja raputanud
pead, kuna viimane oli tühi! Oks teadis
midagi vaenlase tagavatest merevõitlus
jõndudest, teine teadis, et trupid, sinna
transponeeritakse, ja keegi kolmas oli kuul
nud, et isegi üks maandumislaevastik olla
teel. Kui ka kõigi nende teadete juures
enamus vastab tõele, et ligiduses olid vaen
lase laevad, ja et loomulikult iga rindeliio,
mille piir on lahtise mere ääres, on ohus
tatud külgrünuakuiat, aeati meremehi tihti
kergelt etteheitena küsimuse ette, miks meie

laevad ei kaitsnud seda Ja sellepeale
võia alati kinnitada, tiib ou kaitstud, kuid
täpsemad andmed oleksid olnud

reetmine.

Koi grenaderi kaitseks rakendatakse tei
sed relvaliigid, kas tankid vfii võitluslennu
kid, siis elab ta igakord ttle nende üksuste
sekkalöömise julgustava pildi, või näeb
Vähemalt lennukeid lendavat ttle oma pea

vaenlase suunas.
Seevastu aga mereväe relvaabist ei nähta

tihti mitte midagi. Ja siiski on see igal
pool, ka siis, kui omad võitlusjõud pidevalt
ei ristle väljas. Ka merel lükkavad end
vaenlase pealetungidele ette solgriivid, näh
tamatud muidugi.

Ja kui vaenlane, vaatamata sellele, et
me ranniku olime maha jätnud, ei tungi
nud peale, siis vald sellepärast, et meie
miinid teda selles takistasid. Tihti läheb
miinivöö paigutamine õigesse kohta ' maks
ma palju raskeid võitlusi. Sealjuures ei taha
me mitte eriti seda rääkida tundidest, kuna
paadimeeskonnad võtavad miinid üle, ja
tihti päris primitiivsete abinõudega mitme
tsentri raskuseid plokke vinnavad pardale,
nii et mõnigi nahariba nende külge jääb
rippuma, laest kes ei tööta praegu täie pa
nusega võidu heaks. Me ei taha sugugi rõ
hutada hädaohtu, kui mehed raudkuuiide
küljes, millised hiljem kätte maksavad iga
puudutuse juures terve laeva hävitamisega,
klopivad ja haamerdavad, sest meie mehaa
nikud loodavad kodumaa tööle ja kindlus
tusele, milline on peidetud nendesse hiigel
lõhkekehadesse.

Koid niipea, kui miinipanejate üksus
lahkub toetuspunktist, algab võitlus. Kõigi
võimalike meremeheliku võtete rakendami
sega püüab ette võtte-juht viia oma paate
võimalikult märkamatult operatsiooni ala
vetesse. Ja kui siis lõpuks laskub öö kaits
valt, hingavad mehed kergemalt, siia näevad

nad enamuses kauguses ka juba võitluse

eredaid, kollaseid ja punaseid tulesähvatusi.

Koi nad tulevad ligemale, tunnevad nad
neis ära valguskuulid Ja märktuled. Kuid
neil pole enam selle metsiku näidendi jaoks
aega, kõik tähelepanu on keskendatud pi
medusse, otsides vaenlase varje. Ja kui see
tuletants kord puudub, ja laevad pimesta
tult jooksevad vaenlase rahuliku ranniku
ees, siis on närvid veelgi enam pingul.
Kui tihti on mõni Saksa miinipanejate
üksus vaimude taoliselt vaenlase valvetest

mõõda hiilinud, ilma et neid oleks märgatud.

Kuid ka maal võib muutuda elavaks, relvad
tulistavad, lasud tantsivad ümber paatide,

vaenlase laevad muutuvad tfihelepaueiikuks.

tee!e.

Iga laengu undamisel hoitakse hinge kinni,
sest tekil on pikad read miine, iga üksik
neist võib kandelaeva rebida tükkideks.

Üksikuid halle, räbaldunud pilvetük
ke kihutas meeletu hooga üle taeva
ning vahete-vahel ilmus nähtavale kuu
kahvatu ketas, et siis jälle kiiresti ka
duda tormavate pilvede taha.
Pihlakate rüsked kobarad näisid ve
riste pisaratena ning vahtrate kireva
värviline lehestik nuttis koes tuulega.
Pargiteed olid täis langenud sügise
kulda, vaske ja lehtede sügisest vere

Signaal heiteks on naga lunastas, mehed
taga teki] toetuvad vastu salapäraseid kaole,

libisevad seejuures veest üleujutatud libe
datel laudadel, jälgivad igakord pinevalt
langemise silmapilku, vee pritsimist näkku
ja miini vajumist, pöörduvad jälle järgmise
poole ja neil pole ainsatki hetke aega neid
ähvardava vaenlase jaoks, kuna nad peavad

kogu oma tähelepanu pühendama nendele
«Kuradimunadeie*. Kuulduvad vaid hüüded,
ja sekundilise täpsusega sukeldub miin mii
ni järgi tumedasse vette. Iga üksiku puhul
on tunne, nagu laugeks kivi üksuse süda
melt, ja seepärast hüütakse ka viimasele
miinile järgi vihavimmane hurraa.
Võitlusüksuse juht pühib siis üle ots
miku, kuid taile jääb suur mure: kas mii
oivöö on ka õiges kohas? keset vaenlast,
tihti selle relvade tolepiirkonnas, peab ta,
merel pimedas öös saavutama täpselt mää
ratud koba. Ta peab täpselt teatama oma
miinivöö asukoha, et see ei saaks saatus
likuks omadele laevadele. Sest miin on sa
lalik relv, sõpra tabab ta samuti kui vaen
last.
Ja kuna võime täiel määral usaldada
oma laevameeskondade meremebelikke
teadmisi, võib meie laiendatud miinlsõda
areneda kindlalt ja edukalt.
Praegu ei saa me veel avaldada oma
miinisõja tagajärgede nimestikku, kana

Vaenlasele vastu kodumaa ja Euroopa eest

vaenlane teeb loomulikult kõik, et seda ta vangistati.
End. kindralkolonel Höppner, kes 1942.a.
meie eest varjatu. Vaid mõnikord, nagn
tookordki, kui Juminda tõkkes terve lae arguse ja sõnakuulmatuse pärast sõjaväest
vastik Läänemeres, hukkus meie silme välja heideti, heidab valgust sellele, kuidas
ees, juhitakse avalikkuse tähelepanu mii see klikk teadlikult hoidis vägesid kodumaa
nisõjale.
garnisonides, et neid ei saadetaks raskesti
Kuid iga jalaväelane, kes oma ranniku võitleva idarinde toetuseks. Nimelt oli neil
ees näeb järsku mõistatuslikul viisil õhku kavatsus reserv vägesid ära kasutada riigi
tõusnud vaenlase lennukit, võib sealjuures pöördeks.
mõelda miinirelvade vaiki väite sõpradele. Ja
Höppner jutustas veel, kuidas nad kol
igal pool, kus meri meie ranniku ees laiub mekesi Witzlebeni ja Beckiga .valitsesid".
vaenlasest vabana, tuleb olla tänulik neile Joba varem valmis tehtud päevakäsud too
meestele mereväest, kes hädaohtlikel öödel di raudkapist välja ja hakati staabis .kor
kõigil meredel täidavad mineerimistiiesan raldusi" andma. Seda kõik teadmises, et
deid. Ülemleitnant Horst Schaifenberg Führer on tapetud. Kui see osutus ebaõi
geks, siis peeti veel nõo, kuidas ringhää
lingut vallutada.
Varsti aga tungisid ohvitserid ja sõdurid
tuppa, kus .valitsus" istus. Mõne minuti
Äraandjad süüpingis
jooksul olid reeturid oma teenitud karistuse
saanud. Kindralkolonel Beck katsus enuast
Mehed, kes 105 minutit mängisid valitsust. 20. juuli atentaadi osalised ise
surmata, aga oskas end ainult vigastada.
Saksa rahvakohtus
Tähendatud peategelaste kõrval käisid kcih
tuiaua eest läbi ka mitmed kõrvalkujud,
Saksa rahvakohus mõistis 8. augustil Miks ta juba siis ei teostanud mõrvakatset? kes auahnusest ja karjäärihimust said van
Stiefl
annab
vastuse
ka
sellele:
tookord
ei
ol
surma kaheksa endist kõrgemat sõjaväelast,
deseltslaste käsilasteks, kuna neile on luba
kes olid kas otseselt või kaudselt seotud nud kohal reichsföhrer 88 juht Himmler ja tud kõrgeid kohti. Osalt teostasid nad pea
Adolf Hitleri vastu 20. juulil teostatud mõned teised isikud, kelle õhkulendamist tegelaste alluvatena, kuid tegid kõik mõrva
atentaadiga. Asjaarutamine kohtuistungil taheti meeleldi näha.
eeltööd teadlikult kaasa.
Kõigi nende sepitsuste juures oli tegev
andis selge pildi sellest, kuidas vandeselts
Miks aga kogu nurjatu riigipöörde kava
ka
väliväe
kindralkortermeister
suurtükiväe
lased teotse&id ja mis oli nende eesmärgiks.
ebaõnnestus, kuigi mässajad olid korraldu
Seal on näit. endine kindralmajor Stieff kindral Wagner, kes pärast atentaati teostas se teinud 30 tugevat iööksalka valmis seada,
(vandeseltslased olid juba enne kohut sõja enesetapmise.
kes pidid vallutama Berliini valitsusasutu
väest välja heidetud ja degradeeritud), kes
Tähtsad tegelased vandenõus olid end. sed, seda ütles kohtu ees välja end. kind
alles möödunud 30. jaanuaril oli kindraliks! kindralfeldmarssal Witzleben ja end. kind ralfeldmarssal Witzleben, üks vandenõu pea
ülendatud. Aga juba 1043. a suvel oli ta ralkolonel Hõppner, kellega seltsisid ka Beck tegelasi. Ta vastas kohtuesimehe küsimuse
kolonel Treschkowiga, kes hiljem oli ühe ja Olbricht. Witzleben seletas kohtus, nemad le: „Ma uskusin, et usaldatavad väeosad ja
»-rmeegrupi staabiülemaks idarindel, plaane leidnud, et Führer on pannud sõjaväe ette suurem ringkond kõrgemaid ohvitsere kaa
sepitsenud Führeri kõrvaldamiseks. Edasi otsa halvad mehed, kuna paremad olevat sa teeb, aga ma pettusin selles."
selgub Stieffi seletustest, et vaudeselts oli kõrvale surutud. Kohtu esimehe küsimuse
Kui Adolf Hitler pääsis naga ime läbi,
1943. a. suvel juba väljakujunenud, sest le, kes need paremad oleksid, vastas Witz siis riigipöörde ajas nurja saksa sõduri ko
samal ajal oli tal mörtsukaliku plaani leben publiku naeru saatel: „Mina ja Beck." husetruudus ja teadlikkus.
teostamise ttle läbirääkimisi jaiaväekindral
Tõepoolest üks neist tahtis olla ülem
Olbrickti ja erukindral Beckiga. Oma osa juhataja ja teine riigikantsler. Aga samas
mängis ka juba kolonel krahv Stauffonberg, pidi Witzleben tunnistama, et ta sisepoliiti
Praegu on tund, kus iga ees
kes 20. jnulii tahtis atentaati tegelikult läbi kast midagi ei tea. Tema paljastas ka veel
ti mees ja naine, kas relva
viia. Tookord ta alles otsis pommiviskajat ühe variandi atentaadiplaanis: Führer pidi
ga või ilma, peab teadma
ja pakkus seda au Stieff iie, millest see aga küüditatuma, naga seda tegid itaalia reetu
oma kohust.
arglikult keeldus.
rid Mnssoiiniga. Sellest ei täinud midagi
Selle eest ta hojdis truult alal lõhkeai välja.
Atentaadi päeval on Witzleben, kes tava*
ne, millega mõrv pidi teostatama.
Erkkole kõrge rahatrahv
Kuidas seda teha, polnud vandeseltslas Ilselt elas ühes kuurordis, ootusrikkalt Ber
teie algul selge. Esmalt oli neil sepitsetud liini ilmunud. Ta kfiib *-ea! mitmes sõjaväe
Endine minister kõrvaldas paberit
päris kuratlik plaan.
asutuses ja kuuleb, et Führer on ainult ker
Helsingi, 12. 8. (DNB) Eile tuli Hel
* Nimelt oli kavatsusel teha teatavaid muu gesti vigastatud. Beck käib peale, et «riigi singi kohtus arutusele 1944. aasta algul tä
datusi sõdurite väiivarustuses, mida pidid pööre" tuleb ikkagi teohtada. See jutuajami helpanu äratanud paberiga sahkerdamine
Führerile demonstreerima kolm lihtsat gre ne toimub Bendleri nn. ülemjuhatuse staabis. mitmesaja tonni ulatuses endise Seome vä
naderi rindelt. Ühe grenaderi ranitsasse ta Juba on päevakäsudki valmis Witzlebeni lisministri Erkko ajalehtedekontsernis. Ko
heti peita aegsütikuga pomm, mis sits mää kui uue ülemjuhataja allkirjadega. Päevakä hus mõistis Erkkole 803 tonni paberi kõr
raiud silmapilgul oleks lõhkenud ja tapnud sus teatati uue «valitsuse0 moodustamisest. valdamise eest 200,000 Soome marka raha
Führeri ühes grenaderidega.
Ka reserv vägede „tilem juhataja0 Höppner oli trahvi või 180 päevase vanglakaristuse. Üht
Kui sellest tapaplaanist midagi välja ei oma päevakäsud valmis sepitsenud neis lasi tuli ajalehtedekontseruil riigile välja
tulnud, siis sepitseti uus: kolonel Stauffen kästi kõigepealt roimarid vangist tahti lasta. maksta 2.449.140 srak. ebaseadusliku tulu
berg pidi ühe aruande esitamise puhul
See mäug ülemjuhatuse staabis vältas efest eelmistel aastatel.
lõhkeaine oma portfellis Führeri juure viima. 13/4l3/4 tundi. Siis selgus, et Führer elab ja
„Ajan Suunta0 nõuab kohtuotsuse põh
Ka selle plaani autoriks oli Treschkow. Becki katse ringhäälingut vallutada läks jal vastavaid samme Soome Ajalehekirjas
Lõhkeaine oli Stauffenbergi portfellis juba uurja. Seepeale sõitis Witzleben, nagu po tajate Ühingult, kelle esimeheks Erkko ou
8. ja 11. juulil, kui ta Führeri juures käis. lekß midagi juhtunud, oma korterisse, kus veel praegugi.

vMmittfflSmi
£Björnstjerne
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1.
rem osa oli selles ühel meelel, et nen
Mitte harva kerkib siis avarast orust de mälestust mööda ei ole kogu ümb
esile küngas. Ta asub nõuda eraldi, et ruskonnas olnud nii kaunist tüdrukut
päike ulatub sinna esimesest koiduku kui Synnöve Solbakken (Päikesemägi).
mast kuni viimse loojangukiireni.
Lapsena läks ta igal pühapäeval
Kes OD ehitanud oma elamud mäe koos vanematega kirikusse. Teadagi ei
jalale ega oma seetõttu nõnda palju mõistnud ta tollal muud kui seda, et
valgust, nimetavad sellist pinnatõusan pastor kõneles vihaseid sõnu üle Vang
la-Berti pea, keda ta nägi küürutavat
gut päikesemfieks.
Ja nii nimetatakse ka seda küngast kantsli ees.
Siiski soovis isa Synnöve kirikus
ühes sellel asuva taluga, kus elab meie
käimist. «Teda tuleb sellega harjutada."
jutustuse kangelanna.
Sügisel tuleb lumi siia viimasena ja Ema leidis selle samuti sobivana. «Kes
kevadel rohelus esimesena.
teab, kas kodus vaadatakse lapse järele."
Kui talus leidus talleke või kitse
Talupere kuulub Haugi pooldajate,
nõndanimetatud lugejate hulka. Nad poeg või põrsas, kes ei tahtnud korra
loevad piiblit usinamini kui enamik likult kosuda, või haigestus koguni
muid inimesi: peremees Guttorm ja ta lehm, kingiti nõrguke hoolealune alati
abikaasa Karen.
Synnövele. Lest ema oli selles kindel,
Nende esmasündinu, poeg, oli sur et loomaga on siis varsti kõik korras.
Isa ei suutnud uskuda tütre säärast
nud varsti peale sündi.
Kolmel aastal ei käinud nad kirikus imejõudu, kuid arvas siiski, et on üks
kõik, kes neist on looma omanikuks.
ristimisvaagna juures.
Kui siis saabus tüdruk, anti talle Peaasi olevat, et ta terveneks.
surnud väikese Syverti mälestuseks
Teises oru servas, peaaegu kõrge
ristinimeks Synnöv. Sarnanevamat ei mäe jalal, asus talu, nimega Graulien
(Kuusenõlvaku). Seda hüüti nõnda suu
leidnud keegi.
Ema hüüdis tillukest ikka Synnö re kuusemetsa järele, rais teda piiras
veks. Nii kaua kui laps oli alles väike, ainukesena selles ümbruses.
hüüdis ema teda «Synnöveke". «E"
Peremehe vaarisa oli olnud kaasas,
abil, arvas ta, on meelituslõppu hõlp kui Holsteinis varitseti venelasi. Sealt
sam liita nimega.
tõi ta tookord ligi palju võõraid, siin
Ent ükskõik, millisel põhjusel: kui tundmatuid seemneteri.
Taimed istutati ümber elumaja ja
tüdruk sirgus, hakati teda ema eeskujul
kõigi poolt hüüdma Synnöveks. Ja suu- majapidamishoonete. Kõik nad aga när-

busid aastate jooksul üksteise järele
Üksnes mõningatest kuußekäbidest,
mis kummalisel kombel olid sattunud
võõraste seemnete hulka, oli võrsunud
terve ulatuslik okasmets, mille tihedai
mas varjus asus igast küljest piiratuna
talu.
«Holsteini" sõjamees oli pärinud
enda nime oma vanaisalt: Thorbjörn.
Tema vanem poeg ristiti jälle oma isa
järele: Sämund. Nii olid juba paljude
sugupõlvede kestel peremeeste nime
deks vaheldumisi Thorbjörn ja Sämund.
Ent ühe halli legendi järele pidi
Graulienis alati ainult teisel mehel
elus õnne olema. Ja selle nimi ei olnud
Thorbjörn.
Sämund, praegune peremees, mõlgut
les oma esimese poja sünni puhul küll
kaua selle üle, kuid ei tulnud siiski
toime sellega, et oleks murdnud vana
perekonnatava. Ja nõnda sai ka see
nimeks Thorbjörn.
Ent siis hakkas Sämund pead murd
ma, kuidas poissi suureks kasva
tada, et ta ületaks õnnelikult kivi, mis
ta teele paraku juba oli veeretatud
saatuse ja inimeste keelepeksu poolt.
Ta oletas siiski, ilma seda kindla
mini teadmata, et poisil on kõva pea
luu.
«Selle ajame välja," ütles ta emale.
Kui Thorbjörn oli kolmeaastane,
istus isa tihti, vitsakimbuga käes, väi
kese juurde. Siis pidi poiss kokku kor
jama kõik segipaisatud puuklotsid ja
asetama nad ilusasti üksteise kõrvale.
Siis tuli mahapaisatud peeker lauale
tagasi asetada. Ja tuli silitada kassi,
keda ta meeleldi müksas ja näpistas.
Ema väljus toast, kui isa „kasvatas."
Sämund ei osanud seda sugugi. Poiss
kasvas järjest suuremaks, ja järjest

rohkem oli tema juures laita. Seejuures
muutus isa tegumood üha rangemaks.
Juba varakult andis ta pojale luge
misss algõpetust, ka põllule läks tä
koos temaga. Ta ei soovinud teda sil
mist lasta.
Hmal oli suur majapidamine. Mudi
lasedki ei puudunud. Naine tegi, mida
suutis. Ja ta silitas oma vanimat. Igal
hommikul, juba rõivastumisel, jagas ta
talle kaasa häid sõnu, ka isaga kõne
les ema leebelt, kui pühapäeviti ja pü
hadel viibiti koos.
Kui Thorbjörn sai isalt nahatäie,
kuna „ab" loetakse kokku „ab", mitte
„ba", kuna ei tohtinud lüüa tillukest
lugridi, siis ei mõistnud Thorbjörn,
miks just temal pidi olema nii raske.
Teistel vähematel õdedel-vendadel oli
hoopis parem.
Enamasti viibis ta isa seltsis ja ei
omanud julgust temaga palju vestelda.
Nii muutus ta kinniseks. Rumal ei ol
nud ta aga põrmugi.
Kui nad kord pöörasid märga loogu,
prahvatas ta välja: „Millest see tuleb?
Solbakkenil on hein kuiv. Ja nad veda
sid selle juba sisse. Kuid meil on see
märg."
„Neil on enam päikest kui meil."
Esmakordselt tundis ta seda päris
selgelt: tollest päikesepaistest seal ülal,
mille üle ta end alati nõnda rõõmustas,
ei leidunud temal kübetki.
Sellest päevast saadik vaatas ta sa
gedamini kui varem Solbakkenile.
„Noh, ära vea end nõnda laisalt,
pärdik", sundis teda isa, andes talle
vopsu. „Siin tuleb kõigil vaeva näha,
kõigil, nagu me oleme loodud, suurtel
ja väikestel. Muidu ei saa meie midagi
salve ega küüni."
(Järgneb).

tust.

Pargi keskel, suures kahekordses
mõisahoones, asus haigla. Siia püüti
elule tagasi anda meie raskelt haava
tud sõjamehi.
Kõik ruumid olid muudetud palati
teks, sest sõda nõudis raskeid ohvreid
ja nende meeste eest
kes saatuslikul tunnil panid oma noore,
tuikava südame isamaa-altarile, oli püha.
Sissekäigu avatud uksele nõjatus
noor, õevormis naine ja vaatas mõtlikult
tormitantsu. Tuules lehvis ta valge õe
rätik heleda purjena ning räti ait va
banenud kiharatega mängis tuul üle
meelikult. Käsi, mis hoidis kinni ukse
piidast, tõmbles vahete-vahel, nagu
oleks keha läbistanud nuuksed.
õde Aime vaatas kõikeunustades sü
gistormi hullamist pargiteedel.
Taeva põhjatusse sügavusse tikiti
sätendavaid tähekillukesi. Just nagu väi
kesed kuldpisarad näisid nad! Pilved olid
parajasti kadunud ning kuu lai ja rahu
lik nägu vaatas suuril silmil maale.
Aime käsi surus tugevamini ukse
piita. Sellised torraised sügisõhtud tõid
talle alati elavalt silme ette juba am
mu möödunud päevi ja öid, mil samu
ti möllas torm ning algav sügis laulis
lahkumismeloodiat tulikuumadele suvepäevadele.

Pikkamisi astus tüdruk trepist alla
ning sammus aeglaselt mööda varisenud
kullaga täidetud teed pargi sügavusse.
Siin puude keskel oli väike lage
kohake, kuhu Aime oli teinud mõne
peenra ja istutanud peenrale veripuna
seid nelke oma lemmiklilli.
Tal oli praegu veidi aega, sest mõ
neks tunniks asendas teda üks vanem
õde, kelle tervis oli aga viimasel ajal
halb ning selletõttu ei saanud temalt
nõuda täit tööpinget.
Aime kummardus üle õite, mis tihe
nevas hämaruses paistsid mustadena,
kuid mis tegelikult olid hõõguv-puna
sed nagu südame tuline veri.
Tuul pidas endiselt pillerkaari ning
haab nuttis kollaseid pisaraid. Tüdruk
haaras maast mõned lehed ja neid koos
neikidega rinnale surudes jooksis tagasi?
sest külm tuul oli pannud värisema ta
keha.
Trepil kohtas ta vana arsti, kes tal
le kätt õlale asetades sõnas: „õde Ai
me, see oli hea, et ma teid kohtasin.
Arvasin juha, et te olete koju puhka
ma läinud."
„Ei, doktor," naeratas õde, „sellcr
mõne tunni pärast pole mõtet nii kan
gele minna. Teil oli mulle vist mõni
ülesanne anda," ja unistav helk Aime
silmis asendus tähelepanelikkusega.
„Jah, tahtsin teile öelda, et umbes
tunni aja pärast saabub siia uusi haa
vatuid ja selleks ajaks peab kõik nen
de vastuvõtuks valmis olema ?"
„Saan aru", noogutas Aime ja kü
sis: „Kas õde Palm on veel siin?"
„Jah," vastas arst, „ta on praegu
operatsioonisaalis."
„Hästi, ma lähen nüüd. Teie muidu
gi olete ise ka siin, kui saabuvad nued
haavatud."
„Olen küll. Nägemiseni, õde", j?
doktor astus sisse ühest palatiukses*r
kuna Aime jooksis üles, et teha saabu"
va te vastuvõtuks vastavaid korraldusiAimele kuulus siin majas väike toa
ke, kus veetis ta oma lähemad puhke
hetked, mil polnud võimalik minna
koju.
Toas, väikesel laual oli pilt, mis ku
jutas meeldivate näojoontega umbee
kolmekümne viie aasta vanust meest
Pildi järgi võis meest pidada suureks
ja tugevaks. Võis arvata, et ta meele
kohtadel leidus juba veidi hõbedatkt
Aime asetas veretavad õied pildi
ette lauale ja sosistas: „Andres, toon
taas hõõguvaid õisi su pildile, sest nen
de õite värv on sama kuum, kui oli
sinu armastus. Ja need kirevad lehed7
milliseid tõin praegu siia, olid ka siis
tunnistajaiks, et isegi stigisekurbuses
võib puhkeda kire hõõguvaid õisi.
Tasane koputus uksele katkestas
Aime sosistuse. Tulijaks osutus Aime
parim sõbratar Inge, kes samuti teenis
haiglas õena.
(Järgneb).
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Lfck 3
Ole valmis õhukaitseks
öhukaitsepärase käitumise põhireeglid

Õhukaitse vaikekaevžk
kõige rohkem S inimese/e

Järvamaa kuulutati kogu ulatuses

gast välja tulla pääseteed mööda.

7. Keidervarjendi sissepääsude kinnivari
semise korral (kui ei ole kasutada ka müü
riläbimurdu naaberkeldrisse) jääda rahuli
kuks ja meelekindlaks. Hoiduda raiskamast
piiratud õhutagavara varjendis tarbetu rabe
lemise läbi. töövõimelised varjendisolijad

marutaudiohtlikuks piirkonnaks
Mõni aeg tagasi tõime teate koerte
marutaudijuhtumite kohta Järvamaal,
kusjuures ühtlasi avaldasime marutõve
ja marutõveohtlikeks kuulutatud asulate
ja nende lähemate ümbruste loetelu.
Lisaks varefflavaldatud marutõve ja
marutõveohtlikele piirkondadele kuu
* lutas esinenud marutõve juhtumite pä
rast Järva prefekt neil päevil marutõve
piirkonnaks veel Särevere vallas asuva
Taikse küla ning Lehtse vallas asuva
Jootma küla, kuna marntõveohtlikuks
piirkonnaks aga kogu Järvamaa tema
administratiivpiires Ühes Järvamaal asu
vate linnadega.
Arvestades eeltooduga, tuleb maru
tõve piirkonnas kõik koerad ja kassid
surmata, vaatamata nende tervislikule
seisundile, nende tõule ja väärtusele.

tuleröngast, kas ähvardab llm ba missani
õhupuuduse, suitsu ja kuamuse tagajärjel,
iga hiiuna eest. Mässida eud üleni veega
niisutatud vaipa ja ka läbi leekide tulerü»-

MarutÕveohtlikus piirkonnas tuleb kõik
koerad kinni pidada kuni vastava kor
ralduseni ja kõik kassid surmata. Maru
tõveohtlikust piirkonnast koerte ja kas
side väljaviimine on keelatud. Koerte
ja kasside hukkamine või nende hukata
laskmine lasub nende omanikel, pida
jad või valdajad.
Koerad ja kassid, keda antud kor
ralduse alusel marutõve piirkonnas ei
surmata, samuti koerad, keda marutõ
veohtlikus piirkonnas kinni ei peeta,
või kassid, keda ei ole surmatud,
hukatakse politseiametnike poolt ja
nende omanikud, pidajad või valdajad
võetakse vastutusele ning karistatakse
vangimajaga ja rahatrahviga või ühega
neist karistustest.

päästeriistadega väljapääsu looma. Anda en

dast elumärki korrapäraste, kindiarütmiliste

koputustega. Vältida ebakorrapärast mürate
gemist ja kisendamist.

8. Kes õhnrünnakn olukorras röövib, lae

takse maha.

Lõppalarm
antakse sireenide (vabrikuvilede jms.) pide
va heliga 1 minuti kestel.
1. Liiklus ja elutegevus võib uuesti jät
kuda normaalselt, välja arvatud kahjustatud
piirkonnad, kus normaalne elutegevus tohib
jätkuda taas politseivõimude loal.

2. Varjenditest tohib lahkuda ainult var
jendivanema loal. Minna kohe oma korteris
se (elukohta) ja otsida hoolega läbi kõik
runmid, et seal avastada õigeaegselt võima
like kahjustuste jälgi.Olla abiks nõu ja. jõuga
Õhurünoaku läbi kahjustatud kaaskodanikele.

3. Ettevaatust lõhkemata pommidega.

Neid mitte puudutada. Teatada kohe politsei

Sigade punataudi vastu

le nende leiukohad. Eemale plahvatuse
piirkonnast.

4. Kõik Õhnkaitße vahendid seada uuesti
korda. Täiendada kustutnsvee ja -liiva taga
varad. Tuulutada ja puhastada varjen<jirou
mid. Katta hädapäraselt purustatud ruutude
ga aknaavad, õhurünnak võib taas korduda.
5. Pärast Õhuriinnakut resp. tungivate
kustutas- ja päästetööde lõppu kuulub iga
üks omale töökohale, et võiks jätkuda toot
mislahlng ja teostada kiiresti õhurünnak»
kahjustuste abistamise ja kõrvaldamise te
gevus. Omavoliline ärajäämine töölt on na

Suur enamus kõigist sigadest on jõutud kaitsesfistida. Taludes tuleb
hoolitseda sigade tervishoiuolude eest. Kaitsesüstimisel surnud sigade
väärtus tasutakse
Naga kohtadelt Baabunud andmed kõne võimeline seda kergemini õle elama, terve
levad, esineb tfinavu rohkesti sigade puna nemislootnsed on kindlamad.
taudi.
Panatandi peamisiks levitajaiks on
Ainult täna sellele, et meil juba vara haigestunud sead, kes väljaheidetega
kult seda ohtu ette nähes astuti vastavate infitseerivad ümbrust, kust pisikud laiali
asutuste poolt samme taudi vastu, oleme kantakse ka terveisse majapidamisiase.
siiski pääsenud sigade suuremaarvulisest
Maapinna saastumist põhinetavad aga
suremisest.
ka liiga madalasse maetud punataudi
Kogu maal on rakendatud kõik praegu lõpnnd sigade .korjused. Kui siga • n
saadaval olevad vähesed veterinaar jõed, haigusest Ole saanud, tuleb pärast tema
ka üliõpilased, sigade kaitsesüstimisele, tervenemist võtta laudas ette desinfektsioon.
Selleks võib kasutada lubjavett kui
mis enamikus on annnd täistagajärgi.
Kuna aga sõjaolukorrast tingituna praegu kättesaadavamat ja odavamat vahendit.
Need on kõige esmajärgalisemad nõuded
ei ole võimalik välja saata vajalikku arva
kaitsesüstijaid ja liiklemisolud samuti on seal, kus pole jõutud veel kaitsesüstimiseni.
Kaitsesüstimised ise ei õnnestu iga kord
raskendatud, ei ole siiani jõutud kõiki siga
süstimisele võtta.
täieulatuslikult. Süstimise tagajärjel surnud
Süstimiseks talumeeste poolt ülesantud sigade eest aga on meil alati tasutud sea
sigade koguarvust on seni suudetud süsti väärtus. Seda tehakse ka nüüd.
mist toimetada siiski suore enamuse, umbes

kolme neljandiku ulatuses.
Seni aga, kuni siga ei ole süstitud, on
ta pidevalt haigestumise ohus. Seepärast
olgu iga seapidaja mureks omalt poolt teha
kõik võimalik haigestumise vältimiseks.
Tuleb arvestada, et sagedaimlni haiges
tuvad sead nende keskmises kasvuperioodis,

s. o. 8. kuu kuni 1 aasta vanuses. Esime
seks nõudeks on sigadepidajaile puhtuse
pidamine sigalas. Joba see üksi aitab palju
haigestumise vältimiseks.

Järgnevalt tuleb eriti hoolitseda sea
tervishoidliku olukorra eest. Tugeva tervise
juures paneb loom ka haigeksjäämisele
tugevamini vastu ja ka haigestudes on ts

gu väejooks raskesti karistatav.
ö. Kes ei täida õhukaitsepärase käitumise

Õhurünnak

5. Kahjutule kustutamine on tähtsam kui reegleid, ohustab ennast ja kaaskodanikke,
oma majakraami enneaegne tänavale kand langeb karistuse alla ja kaotab Õiguse igasu
on meelekindluse, abi- ja ohvrivalmisolekn, mine, kus see võib veel sädemetest süttida guste hüvituste saamiseks kahjukannatami
vöi pommitabamuse läbi hävida. .
se juhtumil.
julguse ja kohusetruuduse tuleproov.
õhukaitse on endakaitsei
6. Pindpõlengu korral peab end päästma
1. Säilitada meelekindlust ja rahulikkust.
Täita kiiresti ja vastuvaidlematult koha
pealsete õhukaitse juhtide korraldusi. Paa
nika, segadus, hoolimatus ja passiivsus on
ohtlikum vaenlane kui terrorilennukid.
2. Igaüks, kes märkab Qhnrünnakn kah
Täisväärtus tasutakse aga korra kohaselt julikke tagajärgi (kahjutuid, inimvigastnat,
ainult siis, kni siga on surnud hiljemalt 3 pommi, hoone varisemist) peab neist kohe
päeva pärast süstimist.
teatama lähimale õhukaitse organile (õhu
hiljem, kuni 150 päeva pärast kaitsesüs kaitse juhile, politseile, tuletõrjele). Kiire
timist surnud sigade eest tasutakse sea väär teostamine tagab kiire abi! Inimelus! või
tust 95 protsenti tingimusega, et haigestu varasid ähvardava kahjustuse teatamata jät
misest on ametlikule veterinaararstile või mine on raske knritegn. Mitte koormata
velskerile õigeaegselt teatatud ja kui kõik õhukaitse organeid asjatute järelpärimistega
majapidamise sead on olnud kaitsesüstitud. ja mitteoluliste teadetega õburünnaku ajal.
4. Kahjustuskohale, kus on hädaohus
Hindamise alaseks võetakse kahjutasu
maksmisel sea tapa kaal, s. o. 75 protsenti inimelud või üldine julgeolek, anda viivita
eluskaalust.
mata kõike võimalikku ahi. Juhiks ja kor
Tööraamatusse kantud sugusigade eest raldajaks on kohapealne õhukaitse juht või
lisatakse kahjutasuna 80 protsenti tapakaa poltseiametnik, kelle käsku tuleb täita. Iga
lule juure. Tõuraamatusse võtmata sugusea töövõimeline eraisik on kehastatud abista
puhul maksetakse lisaks 20 protsenti.

mis- ja päästetöödest osa.võtma, vaatamata

olukorrale ja kellaajale.

Metsade Keskvalitsuse poolt hakatakse
propageerima kändude ülestöötamist
Meil leidub küllaldaselt metsavaeseid
paiku, soode ja rabade ümbruses, kus nüüd
tuleb propageerida kütteturba valmistamist
või juhtida elanikud kohtadesse, kust
varemalt on metsa lõigatud ja kuhu on
jäänud järele kännud. Metsade Keskvalitsu
se poolt on hakatudki tänavu propageerima
kändude ülestöötamist.

Kändude ülestöötamist on meil üldiselt
loetud raskeks tööks ja see pele eriti levi
nud. Tähelepanekud on aga näidanud, et
töö raskas oleneb töö oskamatusest. Vilu
muse ja vastavate seadeldiste abil saab
tööjõududest suurendada ja tööd kergemaks
muuta.

Kännupuit on kasutatav pliitide ja
ahjude kui ka tööstuste jõuallikate kütteks.
Eriti tuleb kändude Ülestöötamist isevarus
tüse korras sobivaks pidada talundeile ja
tööstusettevõtteile niihästi linnas kui maal.
Linna isevarustajall on see raskem, kuna
tal puuduvad lihtsamadkl vajalikumadki
töövahendid. Kattematerjali kõrval moodus
tab känd ka tähtsuse keemilisel töötlemisel.
Juurlmiseks kohaseid kände leidub meil
niihästi talondimail kui ka riigimetsades.
Talupidaja kellel vastav kändude tagavara
Paide teater ringreisul
Oma järjekordseil külasköiguetendusil
külastab Paide teater pühapßeval, 20. au
gustil Kärut ning pühapäeval,» 27. augustil
Järva-Peetrit. Seekordsel külaskäigul esita
takse Agapetase 3-vaat. farss „Kõiksogu kü
lalisi" .milliste etendused senini toimunud
ringsõitudel on saavutanud publiku sooja
vastuvõtu. Sama lavateosega siirdub teater
ka teistesse maakonna keskusisse, milliste
külastnmiste aeg ning koht selgub hiljem.

olemas, kaalugu ülestöötamist omal maal.
Seega saavutatakse aja kokkuhoid ja
hõlpsam vedu. Lisaks sellele saavutatakse
kändude juurimisega ka veel teine tulu:
maa-ala saab nii hiljem muuta kultuurnii
duks, karjamaaks või muuks.
Riigimetsades kändude jnurimine on
seotud mõningate raskuste ja formaalsuste
ga, nagu lubade hankimine. Kuna riigimet
sades kultiveeritakse enamuses okaspuu
raiestikke, tulevad siin kändude juurimis
paigana arvesse peamiselt 1-2- aastased
raiestikud. Edasi tuleks kõne alla kändude
juurimine turbarabadelt ja vaua metsa alt.
Eriti hõlpus on kändude ülestöötamine
tuulemurrust

Möödunud sügisel möllanud tormide
tagajärjel ongi meie riigimetsades palju
tuulemurde, mille ülestöötamine küttepuu
deks jäi tänava isevarnstajate ülesandeks.
Kuna kändude, eriti toorete, niiskuse
sisaldavus oq suurem, kui tavaliselt kütteks
kasutataval puidul,tarvilik nende on ülestöö

tamine kuival aastaajal.Tahetakse ülestööta

tud kände kasutada juba järgneval talvel,
tuleksid nad küllaltki varakult üles töötada,
et nad saaksid kuivada.
Algavad võimlemiskursused
naistele
S- s ..Järvapojad" korraldusel algavad
täna õhtul kell 18.00 Paide Rahvamaja aias
võimleiniskursuBed naistele. Algavaid kursu

si juhib S- s „Järvapojad" instruktor prl. S.
Liiv. Kursustest on võimaldatud osavõtt kõi
gil asjahuviliste], kusjuures registreerida on
võimalik kohapeal enne tegelike kursuste

algust.

Liighind tõi karistuse
Järva prefekti otsusega karistati neil päe
„Kõiksugu külalisi" Kõigis ja
vil Türil, Vabriku täu. 1 elutsevat Agnes
La ng 'i 500 rmk rahatrahviga. A. Lang oli
Koerus
värvimisest võtnud kõrgemat hinda
Möödunud laupäeval ja pühapäeval kü riide
lastas Paide teater oma järjekordsel! külas kai see kehtivate eeskirjadega lubatud.
käignetendusil Koigit ja Koernt. Ettekandele
Läheneb klassiioterii
tali mõiemis paigas Agapetuse 3-vaat. farss
loosimine
„Köiksugu külalisi", milline lavastus
muide esmakordselt esiettekandena väl
ERÜ klasßiloterii 3. klassi võidusedelid
jaspool Paidet. Nii Kolgis kui ka Koerus
Käru alevikus loosirattaßse
toimunud etendusi oli ilmunnd jälgima roh paigutati
16. augustil. Selleks sõitsid kohale vasta
kearvuliselt teatrihuvilisi, kusjuures Kolgis vate ametiasutuste esindajad.
toimunud etenduse pealtvaatajaskond ulatus
Loosimine toimub Käru aleviku kooli
400 isi-ule, kuna Koerus jälgis etendust majas 17. ja 18. augustil, algus kell 8 hom
800 inimest.
mikul.

Õigeaegselt viljapeksutööde

Türi uudiseid

ettevalmistamisele!

Türi raamatukogust laenutatud 6465 köidet
Kaigi Türi iiana avalik raamatukogu

1941. a. sõjasuvel täielikult hävis ühes 3060

köitega, suudeti lühema ajaga soetada selle
asemele uus kogu, mille köidete arv oo
Välistööde teostamiseks on ilmastik tänavu põllumehele oluliselt kaasa aida küll kolmandik endisest, kuid siiski suudab
seegi väike kogu, mille köidete arv on prae
nud. Talvviljade küpsemine ei ole hilinenud, vaid tulevase aasta leib ootab gu 1162, lugejate nõudeid teataval mSäral
põllult koristamist ja salve panemist. Need on viimased tööpingutused, nais rahuldada.
Nagu raamatukogu arunudeist nähtub
tuleb sooritada meie igapäevase leiva kindlustamisel. Mida kii
raamatute laenutamine 1943/44.a. oinad
remini nende töödega toime tuleme, seda väärtuslikum on saak, seda väiksem oa
väga elav. Aasta keetel on laenutatud 6465
on kadu, seda suurem ja parem on meie kõigi leivaannus eelseisval talvel.
köidet. Loetavamateks teosteks kogus leidu
Pärast koristamistööde läbiviimist on loomulik, et iga põllupidaja püüdeks vatest raamatutest on olnud ilukirjanduse
olgu talvvilja peksutööde kiire läbiviimine, kuna sellega säästame tunduvaid liigis S. Lagerlöfi „Gösta Beriingi sapga",
mida oa laenutatud 21 korda, sellele järg
koguseid toiduaineid, mis tavaliselt sügisel vihmaste ilmade tulekuga lähevad neb
Rollandi „Jean-Christophe'* 16 korra
riknemise teel kaduma. Nende asjaolude vältimiseks on tar v i 1 i k, et ka e e 1- ga, J.R.Galsworthy
„Forsyte'ide saaga" 15
tõöd viljapeksu korraldamiseks oleksid tehtud õigeaeg
korraga ja S. Undseti „Kristiina Lauritsa
selt ja otstarbekohaselt. Selleks tuleb viljapeksugarnituuride omani tütar" 14 korraga. Märgatava huviga loe
takse ka sõjakirjandust. Loetavamateks teos
kel ja juhtidel hoolitseda kõigiti selle eest, et nende masinad oleksid õigeaeg teks
selles liigis ou ülemieitnaut Bauermeist
selt täies töökorras. Samuti tuleb vallavaneihail hoolitseda selle eest, et kõigile ri „Saialuore tungib läbi rinde", mida oa
masinaile oleks õigeaegselt kätte antud oma tööpiirkond ning organiseeritud laenutatud 34 korda, edasi A. Hinuomi „Läti
küttidega Maailmasõjas4' -25 korda, Kd.
põllumajandusjuhtide kaasabil kavakindel peksutööde teostamine.
Grosschmidti „Pealuu märgi all" —23 korda
Põllupidajail endil aga tuleb kõigiti kaasa aidata peksutöid organiseerivatele ja
Th. Lovel li „Võitlused meresügavustee"
isikutele ja asutustele, et masinad saaksid alati täie koormusega töötada, väl
21 korda.
tides ülearuseid masinate vedamisest, mitteküllaldase tööjõuga töötada laskmi
Alaliste lugejatena on raamatukogu liik
mete arv 350, sellest alla 19 a. vanuseid
sest jne. põhjustatud aja kaotusi.
152, 20—29 a. vanuseid 102 ja Üle 30 a. va
Peksutööde läbiviimine on põllupidajate ühine ja vastutusrikas ülesanne, nuseid
96 lugejat.
mille täitmisega kindlustame kogu rahvale vajaliku leiva eelolevaks aastaks.
Aasta kestel on köidete arv suurenevad
28 võrra, neist annetustena saadad 22 teost.
Nende ülesannete edukaks täitmiseks jõudu ja edu!
H. L e i k
Maanaised hoolitsevad haavatute eeat
Põllumajanduse Kesk
Türi ümbruse perenaised on üles näida
valitsuse juhataja
nud erilist hoolt ja tähelepanu Türi sõja
Üleskutse põllumeestele

väehaiglais viibivate eesti ja saksa haavatud

rindevõitlejate vastu. Korduvalt ja sageli
on küladest toodud haavatuile piima ja teisi
toitaineid. Kõik toodud annetused on
Eespool toodud eõjakohtu otsusega on leidnud
tänulikku vastuvõttu ja valmistanud
surma mõistetud 6 eesti sõdurit, kes olid
haavatuile
rängalt eksinud oma ülima sõdurikohase toidukaardis. rõõmu ja vaheldust haigla
vastu, omayoliiiselt jätnud maha kohad võit
Neil päevil külastasid haiglaid Türi aia
lusrirtdel, kuhu neid ülema käsk oli aseta pidajad,
viies haavatuile külakostiks mitme
nud selleks, et viimase veretilgani valmis suguseid
marju. Ka lugemismaterjali on
olla vastupanemiseks halastamatule vaenla viidud.
sele, ja kes olid muutunud väejookeikuiks.
See kurb teade olgu hoiatuseks kõigile
nendele, kes kergemeelsusest või teadma
tusest on arvamisel, et karmi sõjaaja võit suudame endid päästa hävingust ainelt siis,
luse otsustavaimal hetkel on võimalik ka kui kõik üksmeelselt ja ühiselt astume te
ristamatult või kerge karistuse ähvardusel male vastu, Best teist lahendust meile et
unustada"oma sõdurivannet ja seda isegi jää.
tahtlikult murda.
Jääme uskuma, et see kurb juhtuni
Kui tuhanded parimad eesti mehed van meie sõjaväes jääb ka viimaseks, ja et ees
kumatult ja kaljukindlalt seisavad kui müür ti sõduri nimi, kes mitmetel lahinguvälja
pealetungivate vaenlase masside vastu, on del on saavutanud endale suurima kiituse
tõepoolest verepatt neid nende võitluses ja kuulsuse, jääb ikka uhkelt, heledalt ja
maha jätta, neid sellega põhjuseta asetada puhtalt hiilgama meie rahva ajaloos ja sel
ülimasse hädaohtu ja asjatult suurendada les võitluses tema parema ja õnnelikuma

6 isamaa äraandjat surma
Sõja-erikohus mõistis 27. jaaiil surma
Osvald K(itl'i, sündinud 27. 8. 1919, elukoht
Tarto maakonnas Kudina vallas Vaidavere
asulas. Surmamõistetu ei olnud täitnud mo
bilisatsioonikäsku, vaid oli peidus Kuremaa
vallas, iei vastatud mitme püssiga, kust ta
terroreeris e'anikkonda, ähvardades surmata
igaühte, kes temast teatab ametivõimudele.
Otsus on juba täide saadetud.

Edasi on hukatud 16. juunil s.a. Sõja
erikohtu poolt surmamõistetud Arnold Kala,
sündinud 23. 7. 1907, Herman Post, sündi
nud 9. 2. 1906, ja Arnold Ferdinand Niine»
saar, sündinud 28. 12. 1912. Nad hoidusid
samuti kõrvale kaiteeteenistuskohuste täit
misest ja olid relvastatult peidus Peningi
vallas ning avasid nende vangistamisel tule

Külviseeme olgu täisväär
politseile ja Omakaitse meestele.
Seepi ja ühtluspesupulbrit
tuslik
ÕIGLANE SAATUS TABAS SÕJA VÄE
tsiviilelanikele
Käsikäes viljakoristamisega on käsil ka
JOOKSIKUID
14. augustist 30. sept. müüakse tsiviil
järgmiseks aastaks väärtusliku külviseemne
7. augustil 1944 lasti kaks eesti sõjaväe nende poolt toodavaid vereohvreid.
soetamine. Selleks on rakendatud Põlluma elanikele seepi ja ühtluspesnpulbrit. Seebi
ühtluspesnpulbri müügi korraldus on jooksikut ühest eesti piirikaitserügemendist
Isamaa kutsub raskel ajal oma poegi
janduse Keskvalitsuse agronoomllfne perso ja
toodad meie lehe tänase numbri teadaan oma kompanii ees sama üksuse karistusko kaitsma meie rahvast, maad, meie peresid
naal, kes teostab ülevaateid ja hindamist nete
mando poolt sõjavöekohtu otsusel maha.
osas.
ja surmavaenlase vastu, ja meie
® ing kontrollib seemnepõldude sordiehtsust.

tuleviku pärast.
Eestlased, isamaa kutsub teid!

H. Jaanson,

kolonel-leitnant.

Noortele oma nurgake
Alates käesolevast naabrist saavad Jär
va noored meie lehe veergudel kord näda
las esialgu Igal neljapäeval oma
anrga. See on olnud Ikka noorte sooviks
Ja selle soovi täitmiseni oleme seega käes
olevaga alates jõudnud. Tahame teha käik,
at noorte osa „Järva Teatajas" kujuneks
pikkamööda kindlailmeliseks ja noorte
poolt hinnatuks. Seda tagab ühelt poolt
asjaoln, et käesolevat nurka asub toimeta
aa Üks noortejobte, Järva maanoorte ins
pektor agronoom Bdgar Baid re, teiselt
poolt see, et loodame saada „Noorte «.öö
aallt" kaastöölisteks rea nimekaid noorsoo
tegelasi ja kirjanikke.
Aga käige enam loodame siiski noortelt
enestelt Mida noored Ise peaksid oma nur
gale kirjutama, sellest on Juttu täna ilmu
vais teistes kirjutistes. Loodame, et noorte
le pole vaja seda täiskordselt soovitada,
eriti Järva noortele.
Soovime vaid palju õnne ja oaavat sul
ge oma värske nurga „Noorte töömailt*
kaastöölistele Ja ootame juba järgnevaks
teisipäevaks neilt rohket kaastööd. Ning
kaaatää ,Noorte töömailt" jaoka palume
ka edaspidi saata toimetusele ära nii, et
saaksime selle kätte teisipäeviti.
.J. T." toimetas
Järva noortele
Noored Järvamaal, eriti maanoored 1 Ke
set sõja karmimat möllu, millal meie kodu
maa on seatud ühes eesti rahvaga ajaloo
käige raskema katsumuse ette, pöördu
takse tihti teie poole, et teiegi ai
taksite kaasa eest! rahva aaatusraskele
võitlusele elu eest. Ja keset sõja karmi
mat möllu saite teie, maanoored, omale uue
organisatsioonilise eluõiguse. Ärgem unus
tagem, et selle eluõiguse võtsid teie or
ganisatsioonilt neli aastat tagasi just sa
mad bolševlkud, kes ründavad meid nüüd
jfille kõiki oma mõeldavaid jõude koondades,

ot pühkida igaveseks eesti elu sellelt pin
nalt.
Noored, teile kuulab tulevik Ja teile kuu
lub vaba Eo st i ülesehitamine, teie eest võit

Palve
Juta Annus
Raodhalllde pilvede koorma alt võiv
maa äie loob valeva vildi.

Noil päevadel aastatest kangeatand põlv

taas nõtkub ees altaripildi.

„Tee, Issand, et nendele kaitseks ja toeks"

Kõigest sellest kirjutage oma .nurgas4'; ai-

M. Sillaots.

Nõmmel, 12. aug. 1944,

Praegu on rakendatud üle kogu
maa põllumajanduslikku abiteenistusse
arvukalt noori niihästi tütarlaste kui
ka poiste hulgast. Kõige enam on abi
teenistuslasi rakendatud põllutöödele
Tartumaal.
Abiteenistuslasi ei ole rakendatud
mitte ainult põllutöödele, vajd ka mu
jale sõjaliselt tähtsaile töödele. Nii töö
tab käitistes 621 noort, aiatöödel 347,
kantseleides 112, kalanduses 72 ja
muudel töödel 62.
Lähemal ajal on ette näha suure
maid uuendusi' abiteenistuslaste arvus,
kuna Omavalitsuse juhi määruse põh
jal kutsutakse 1926. ja 1927. a. sündi
nud poisid lennuväe abiteenistuslaste
ridadesse.
Abiteenistuslased on neile asetatud
kohustusi ja nõudmisi täitnud seni
innukalt ja püüdlikult.
Raskusi valmistab kõigile abiteenis-

I R&ggStOl

Rahvakasvatuse Peavalitsus ja ringhääling korraldasid Eesti SS-õppe
laagris meeleoluka kireva õhtu
Möödunud laupäeval korraldas Rahvakas ja Voldemar Pauso lavale ilmudes oli teatri
vatuse Peavalitsus koostöös Ringhäälinguga saal uljaist grenaderidest viimse võimaluse
ühes suuremas Eesti SS-väljaõppelaagris ni täidetud.
Kireva-Ohtu eeskavaline osa, mis otse
meeleoluka kireva-õhtu. Selleks puhuks
olid õppelaagrisse saabunud Estonia, Ring ülekandes edasi anti ka Tallinna raadio
hääiingu ja Draamateatri parimad jõud, kel saatja kaudu, algas hoogsa mar iga „Kale
lede poolt poolteise tunni vältel ettekantnd vite kants", ettekantult Ringhäälingu tant
numbrid said sõjameeste siirast südamest sukapellilt. Sellele järgnes meeskvartett
tulnud kestvate kiiduavalduste osaliseks. „Kvartalt" .Seal, kas Emajõgi voolab" ja
Külalistena viibisid kohal ka SS-obersturm tenor Aarne Viisimaalt „Külm oled sa, Põh
bannführer Mere ja Eesti propagandajuht ja valge naine". Sõnalisettekannetega Jõid
P. M u 11.
eeskava esimeses osas üleva meeleolu Agu
Kirev-õhtu oeskavaiiue osa viidi läbi Lüüdik ja Voldemar Leetjärv.
Kava teises osas imiteeris Voldemar
õppelaagri avaras teatrisaalis, mis mahutab
ligi 1000 pealtvaatajat. Muuhulgas on mai Leetjärv meisterlikelt lianubääli, kana Mari
nitud teatrisaali sisemus rahvakunstimotiivi Kamp teenis kestva aplausi, lauldes „Väike
dol maitsekalt dekoreeritud, kusjuures eriti laululind". Kireva-õhtu võimsa lõppakordina
mõjuvalt pääsevad mõjule kõigi Eesti maa kolas leegionäride lani ~Ms leegion sammub
kondade vapid.
ja kindel on ta rttht. .. " pärast seda kogu
Meie tulevased rindevõitlejad kogunesid nesid lalliuuast saabunud klreva»Sbtu tege
kirevale-õhtule juba varakult enne selle al lased Õppelaagri kasiinosse, kus nad olid
gust ning teadustajatepsari Valve Siim-Andre Õppelaagri komandOri kfilalislks.

Rahvakasvatuse metid
~Kõiksugu külalisi" Ppide
Vallimäel
propagandaosakondadeks
Mõningaist asjaoludest tingituna on
lesti Omavalitsuse juhi otsusega on
kohalikud rahvakasvatnsametid arvates ajaliselt katkestatud Paide rahvamaja
1. augustist liidetud asukoha maavalitsustega kasutamine teatri- ja kinoetendusteks, mis
nende propagandaosakoudadega. Propagan tõttu rahvamajas ettenähtud teatri- ja kino

daosakonnad alluvad Eesti propaganda jahile etendused ajutiselt mõneks ajaks ära jäävad.
ja maa vanemaile.
Seoses aelOelduga jäid ära ka Paide teatri

Juustu 36. teitlusperloodil
86. teltlusperloodll, s. o. 21. 8.
17. 9. 44. a. antakse kOigia linnades jnaatn
koni 17 a. vanustele väikelastele, lastele ja

Töökad käed on rakendunud appi põllunduses ja mujal sõja
tähtsail töil

Ööd mitmendat pojast jn näinud ta und,
kai kuuleks ta ahastaskisa.
.Tee, Issand, et minust saab kodunev
[muld,

kuid elule säästa kõik noored! .
Pilk harduses peegeldab küünalde toid
ja südamelt variseb koorem .. .
„Sour Issand, Sa nendega oled ja jäädi*
Suur lootus jääb särama all mis.

Näeb pojast veel ikka ja alati hääd
00 varju all unes ja ilmsi...
Noored, kirjutage auhinna
töö!
Et elustada Järva noorte omaloomingut,
viljelda noorte kirjanduslikke võimeid ning
saada ühtlasi pilti noorte vaimsest kujune
misest sõjaajal, kuulutab Järva noorte malev

koos „Järva Teataja" toimetusega ja Järva
maanoorte inspektoriga käesolevaga välja
kirjandivõistluse noortele, millise tingimu
sed on alljärgnevad:

1. Võistlustöö teema valik on vaba, esi
tada võib niihästi proosa koi ka luuleloo
mingut? kusjuures soovitav on esimene.
Maanoortel on soovitav kirjutada teemadel,
mis haaravad maaelu ta mitmepalgelisuses.
2. Võistlusest võivad osa võtta kõik
Järvamaal elavad noored mõlemast soost,
vanusega kuni 18 aastani.

3. Kirjutada tuleb paberi ühele küljele
selgesti loetavas kirjas tindiga või kirjutus
masinaga.

4. Võistlustöö pikkus on vaba, soovitav
aga, et tööd ei oleks lühemad kui 6 ja
pikemad kui 30 lehte.
5. Tööd tulevad esitada hiljemalt 10. sep
tembriks 1944 märkusega ,Võistlustöö"

aadressil: Järva noorte malev, Paide, Turg 10.

6. Tööd esitatakse märgusõna all, mis

märgitud käsikirja esilehe ülemisele servale.

Sama märgusõna kannab ligilisatud kinnine
ümbrik, mis peab sisaldama autori õige
nime, vanuse ja aadressi.
7. Paremaks osutunud töödele oa nähtud

ette auhinnad järgmiselt: 1. auhind
rmk. 300.—, 2. auhind— rmk. 200.—, 3. au

hind rmk. 100.—

8. Zhüriil, millise koosseis tehakse tea
tavaks hiljem, igal juhul aga enue 10. sep
1944, on õigus jätta mõni auhind
tuslasile varustuse puudumine. Möödu tembrit
vastavate tööde puudumisel väljaandmata
nud aastal anti vastavate võimude või määrata mõnda auhinda rohkem kui
poolt noortemaleva käsutusse teatud üks ning anda välja ka ergutusauhinda
kontingent rõivaid ja jalatseid, millega vastavalt tööde väärtusele.
9. Zhürii avaldab oma seisukohad hilje
suudeti abiteenistuslasi varustada. Tä malt
1. okt. 1944 „Järva Teataja* noorte
navu tuleb aga kõigil abiteenistuslasil nurgas.
10. Sobivaks osutunud töid on võistluse
tööl olla oma varustusega.
Põllutöödele rakendatud abiteenistus korraldajail õigus avaldada „Järva Teataja*
nurgas ja ajakirjas „ Kesti Noored",
lastesse puutuvaid küsimusi lahenda noorte
kusjuures tasu küsimus tuleb lahendamisele
vad kohapealsed valla töörühmade ju väljaspool auhinnasummat, sellest olene
hid, keda omakorda abistavad kasvatus mata.
11. Enne võistluse tulemuste avaldamist
piirkondade juhid. Nende juhatusel on
tööde
suhtes autoritega mingit kirjavahe
peagu üle maa korraldatud noortepäe tust ega
läbirääkimisi ei peeta.
vi, mis seniste andmete järgi on kõik
12. Auhindamata jäänud käsikirju on
jal hästi õnnestunud. Praegu on ette autoritel võimalik märgusõna esitamisel
valmistused käimas sügisesteks noorte nõuda kuni 15. okt. 1944 tagasi. Peale seda
tähtaega langevad need võistluse korralda
päevadeks.
jate korral dußse.
Abiteenistuses viibivatele noortele on
Lootuses, et noored üle kogu Järvamaa
ette nähtud ka 10-päevane puhkus. võtavad võistlusest elavalt osa, proovides
Selle puhkusaja jooksul on noored ko seega oma kirjanduslikke oskusi, soovime
õnne.
hustatud end rakendama ka ravim kõigile noortele palju
Järva noorte malev
taimede kogumiseks, millega seni on
„Järva Teataja" toimetas
võrdlemisi rahuldavalt toime tuldud.
Järva maanoorte inspektor
Aja kaja. 19.00 Reichsprogramm 20.00 Päe
vauudised saksa keeles. 20.15 Rahvuslikke

Tulevastele rindevõitlejaile pakuti
meelelahutust

Türi marutaudiohtlik piirkond
Marutaudi levimise tOttu on Türi linn
knulntatad marntaudiohtlikuks piirkonnaks.
KOik koerad ja kassid tuleb' korralduseni
kinni hoida. Marutaudi piirkonnaks on
kuulutatud Särevere valla Taikse küla, kus
kolk koerad ja kassid tuleb viivitamatult

jääb eidekee palgele pisar.

Hädaßjad öeldakse olevat parimaks koo patustaine järeltuleva põlve vastu. Eriti ou uoored,. kaid ühiselt saadaksid nad paljg
liks: nad toovad sageli uusi võimalusi esile, praegu selles osas jäetud vaeslapse ossa saam. Seda teate teie, Järvamaa noored kai
sunnivad küsimust kaaluma põhjalikumalt, maanoored. Noor inimene ei mõtle ainult ka vanad, paremini kui ükski teine, teie,
kõrvaldavad pinnapealsuse.
sellele, et kõht täis, vald otsib midagi muud. kes olite omal ajal maanoorte liikumise
Sõda on suurimaid tegureid, mis ühis Ütleb ju vanasõna: kui sui on 2 leiba, siis esirinnas sammujaid.
konnaskl toimuvat protsessi kiirendab.
Jfläb ainult koputada teie südamele, et
müü teine ära ja osta selle asemel hingele,
Sõda sunnib nii üksikisikut kui ka ühis et hing töhiaks ei jääks!
teie näeksite uuesti neid ülesandeid, et nad
Kultuurringid, seltskondlik tegevus—see on kerkiksid palju teravamini teie silmade ette
konnagruppe ja terveid rahvaid näitama
oma õiget palet ja värvi palju selgemini ja jäänud maal organiseerimata nõnda, et ka sõjaga kaasavate pahede taustal. Meid
teravamini kui rahuajal. Tema mõjul ilmu noorte vaim sellest rahuldust tunneks. Eriti ootab selles mõttes suur ja lai ülesanne.
vad pinnale säärased inimhinge avaldused, hädaohtlik on see murdeea noortele. Murdeea Meie peame valima tee, et noored ei võiks
mis muidu oleksid jäänud alateadvusesse.
noor ou korra ennast leidnud ja loeb oma kord meile sõrmega näidata ja teha tera
Sõja mõju on kahesugune: ta teeb tera isikut kogu ümbruse keskpunktis. Tema on vaid etteheiteid.
vamaks positiivsed kui ka negatiivsed tun muutunud selleks tsentrumiks, mille ümber
Kas oli Vargamäe vanal Andresel, kes
gid inimeses.
keeks nagu kõik elu. Teda hakkavad järsku oli rassinud ja rabelenud töötades päevast
Sõda kahtlemata süvendab, kohusetuud huvitama avalikuelu küsimused. Ta tunneb päeva Vargamäel, kerge kuulda surivoodil
mist, enesealgatust, vaprust ja mehisust, olevat end kutsutud tegutsema. Tunneb en oma poja suust: „Ma ei armasta seda maad."
kuid sõda kõvendab ka alaväärtuslikke tun das loomusundlikku tungi olla ümbritseva Või oli oinad Vargamäe Andrese elu juht
ge, mis inimestes või ühiskonnagruppides elu ja olukorra paraudajaka, ning otsib sel lause vale? Andres oli töötanud selleks, et
varjatult olemas. Inimesed, kes korrapärastes leks omale vastavaid ideaale ja eeskujusid. kord saabub armastus, armastus kodu, ko
oludes oleksid jäänud väliselt seaduse ja Teda köidab tegelik elu oma huvide, mitme dutalu ja isamaa vastu. Kuid seda ei saa
sündsuse piiresse, kaotavad sõjaoludes tasa külgsuse, ilusa ja bääga, kuid ka pahede ja bunud.
kaalu. Nende sisemised aatelised pidurid on halbustega.
Seepärast: ennem armastus ja siis töö!
nõrgad ja vglme keskkond ei ole atati kül Sellepärast tulebki sellest kas noorte pakit Tee tööd armastusega, siis köidab see su
laldane neid kontrollima. Alaväärtuslikud sev energia ja loomistung juhtida tegeliku meeli ja paneb südame tööle.
elu küsimuste lahendamisele.
tungid saavad vaba voli.
Teades, et maanoored on praegu üle
Meil tarvitseb vaid korraks enda ümber
Arvestades sellise mõttekäigu ja tunnete koormatud igasuguste ülesannetega, ei tohi
vaadata, teritada kõrva ja eelöeldu muutub maailmaga, peab murranguealiste noorte töö teie süda ega meel muutuda töntsiks, teil
meile selgeks.
ja tegevus olema rajatud säärastele töö mee peab olema järeljätmatult tahet end edasi
Kord süüdistatakse sõda, kord otsitakse todeile ja võtteile, mis võimaldavad anda arendada.
muid vabandusi, tähele panemata tõelisi vastust üleskerkivatele küsimustele, mis
Saagu maanoorte ringid nendeks taime
põhjusi, mis asuvad meis endis.
näitavad tehtud töö tagajärgi, kuid mis lavadeks, kus kasvatatakse üksmeelt, kus
Kui vanad võivad vabandada nii, siis on võimaldavad ka tehtud töö avalikku tunnus karastatakse iseloomusid, kus areneb põlv
see noorte juures täiesti lubamatu. Iga sel tamist.
vaba kodanikke, täis julgust ja uhkust
Selle kasvatustöö teostamine on mõeldav meie maa ja rahva üle, täis teadmist, et
line pahe, mis on sööbinud noorte hinge,
saadab neid kogu eluaja. See on nagu haav, organisatsioonis, kus leiavad täielist ja olu nad on saanud siit uusi mõtteid ja oskusi,
mis on paranenud, kuid arm jääb eluksajaks, de kohast rakendust noorte tegutsemisiha millega nad on aidanud kindlustada Oma
millest Immitseb sappi.
ja kus töö toimuks isetegevuse põhimõttel, tulevikku. Siis loodan, et ei ole meie vane
Kui jätame tähelepanemata noorte hinge ilma et noorte enesearendnstöö kujuneks mate põlvede vaev asjata olnud, ei ole as
peened liigutused, kui meie ei hoolitse nen segavaks nende igapäevaste töökohustuste jata olnud need ohvrid, kes on jätnud oma
de arendamise eest positiivses suunas, siis täitmisel kodutalus.
elu, vaid neid asendab uus põlv: täis jõudu,
Selleks paknb parimaid võimalusi maa usku, armastust ja töötahet.
gatage mõttevahetust, algatagfe.vaidlusi kii" noorte ring.
„Künna hoolsalt kodupinda,
Oleks asjata hakata pikemalt põhjenda
simuste kohta, mis Teid huvitavad. Mõtte
külva lootust rahva rinda,
ma
seda
suurt
tööd,
mida
ära
tegid
oma
siis me maa lööb õitsele!"
vahetus viib selgusele mõneski küsimuses,
aastail maanoorte ringid. Oleks
vaidlus viib tõhusate järelduste tegemisele. riikluse
Edg. Kaldre,
asjata
hakata
põhjendama
seda
suurt
tööd,
Kasutage oma „nurka", tehke sellest endile mida korda saadavad praegu üksikud maaJärva maanoorte inspektor
vaimne koda, kahu Te igal ajal võite tulla
oma murede, kahtluste ja ettepanekutega,
kus Te oma kaaslastele võite meelelahutust
Noored abiteenistuses
pakkuda, kust igaüks Teist leiab vaimset

saa teostada ilma kaasnoorte tegeliku abita.

noortele.

nii palvetab eideke põdur
«seal kangel saaks pühltset valgus, et soe
seal oleks, kas valvamas sõdur."
Tumm-süngena õues vaid pudeneb lund,

Mõtteid maanootte organiseerimisest

levad Ja langevad teie isad ja vennad, teid
tunnustades on võimaldatud teile organi
satsiooniline ühtekuuluvus. Võtkem väsima
tult südamesse seda olemasoluvõitlust ja
saagem kaasaaitajaiks ning Õhutajaiks kõik
jal, kus küsimuses on eesti rahva elu ja
olemasolu oma põlise kodumaa pinnal! Är
iga väsigu teie noored käed Ja südamed!
Noored, tänasest alates avanevad teil
võimalused oma kodumaakonna ajalehes ergutust.
Teie seas on luuletajaid,1— saatke luu
ikord nädalas võtta ka ise sõna ja jutus letusi oma „nurga" sisustamiseks. Teie seas
tada kaaßnoorteie oma mõtetest ja tegudest. on osavaid jotupuhujaid, saatke mõnusaid
Pühendage need viimseni ohus olevale lugusid. Teie seas oa mõtisklejaid, saat
arutlusi ühe või teise probleemi kohta.
isamaale ja õhutage tegema seda kõiki ke
Saatke naljandeid, mõistatusi ja „nupnvõt
•oma kaasnoori. Haarake kinni võimalusest teid". Ainult ärge tühje sõnaköiksutUßi saat
ja olge väsimatud, teenides niiviisi võitlust ke, ärge oma „nurga" ruumi raisake mitte
midagi ütleva targutamisega. Igal kirjutusel
iseenese ja oma rahva tuleviku eest.
olgu oma sisu ja tuum! Mida sisukam on
H. Lipp,
iga üksik kirjutis, seda sisukamaks kujuneb
Järva maavanem
noorte-uurk.
end. Järva maanoorte kogu
Tahaksin,
et ,Järva Teataja" noortenur
vanem
gast kujuneks üks paremaid, mitmekülgse
maid ja huvitavamaid noorte-narki meie
Armsad Järva noored!
maakonnalehtede noorte-nnrkade seas. Ja
just noorte eneste kaastöö ja koostöö va
Nüüd on siis Teil oma maakonna ajale ral. Tahaksin seda sellepärast, et malle meel
hes nurgake, mis kuulub ainuüksi Teile. dib Järvamaa ja meeldivad Järva noored. Ise
Saadan sel puhnl paremaid tervitusi ja soo olen küll põline tallinlane vanemate ja
vin, et Teie oma nurk vähe-haaval muutuks vanavanemate kandu —, aga sündinud olen
õlge sisukaks. Ja nimelt just Teie eneste juhuslikult Järvamaal. Võib-olia sellest see
huvi ning ettevõtlikkuse kaudu. Ärge jfiäge eriline poolehoid just Järva noortele. Ja
ootama# et täiskasvanud Teie nurga eest usk Järva noorte heasse tahtesse ning alga
hoolitsevad, vaid kirjutage ise. Tean, et tä tusvõimesse. Kavatsen pidevalt jälgida Teie
napäeva noored oskavad kirjutada; tean noorte-nurka, Järva noored. Võib-olla on
ka, et meil on, millest kirjutada. On tu mul juhust edaspidi vahel pisut Teie ruumi
handeid mõtteid, mida maksab jagada enda kasutada oma arvamiste ja soovide avalda
vanustega; on meeleolusid, milledest tahaks miseks. Esialgu piirdun sellega, õnn kaasa
rääkida omaealistele; on kavatsusi, mida ei ja jõuda tööle! *

hakata.
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ettekandes Agapetuse 8- vaat. farsi „Kõlk

sugu külalisi" etendused. Et aga võimaldada

Paide teatri huvilistel nimetatud lavateose
vaatamist, korraldab Paide teater eeloleval
laupäeval algusega kell 18.00 nimetatud
lavateose ettekande Paide Vallimäel. Juhul
aga kui ilmastikuolud laupäeval „Koiksugu
külaliste" ettekannet ei võimalda, lükkub
etendus edasi laupäevale, 26. aug.
Kiriklikke teateid
Paide Ap.-Olgeusu kirik: Pühapäeval, 20.
augustil kell 11 homm. Reopalu surnuaial
hingepalve lahkünute mälestamiseks.

Preester J. Sarv

REEDE, 18. AUGUST 1944.
5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.15 Päeva

uudised. 6.30 Hommikukontsert (tilek.) 7.00
Päevauudised saksa keeles. 7.15

muusika (ülek.) Kell 7.30 Ülevaade olukor

rast. 8.45 Päevauudised. 9.00 Päevauudised

viise (hpl.) 21.00 Päevauudised. 21.15 Tantsu

muusika (hpl). 22.00 Päevauudised saksa
keeles. 22.15 Päevauudised soome keeles.
22.80 Eesti söduritund (Heliülesvöte 17. 8.
44, ja mgu. ja hpl.) 23.15 Reichspro
gramm. 24.00 Saatelõpp.

Kupong 30-A kehtivust
pikendatakse

Kodumaa kaitsel langenud
|Äj armast poega
kpri.
ARVED JOASOO'D
sltod. 5. 5.1919. a. aurn. 6.8. 1944. a.

Vastavalt majandus- ja rahandusdirektori

saksa keeles. 9.10 Landesdienst Ostland. sellekohasele teadaandele pikendatakse
9.25 Laa te paus. 11.30 Meie mängime! (kpl.)
12.15 Päevauudised. 12.30 Päevauudised sak elatustarbeainete kaardi 30-A kupongi keh
tivust kuni 15. sept. s. a.
sa keeles. 12.45 Lõunamuusika (Ülek. Riiast)
Nim. kupongiga on võimaldatud osta
14.00 Päevauudised saksa keeles. 14.10 Lan
14 punkti alatuses tekstiilkaupa.
desdienst Ostland. 14.15 Reichsprogratnm.
Avalduste vastuvõtmine ostuõiguse saa
Kell 14.45 Ülevaade olukorrast. 16.00 Muu
sika pärastlõunaks (Ühe politseipataljoui miseks käitiseteenistujaile, kellel puuduvad
elatastarbeainete kaardid, lõpetatakse 16. au
puhkpilliorkester). 16.45 Päevauudised. 17.00 gustil.

Päevauudised saksa keeles. 17.15 Solistide

tund. Saate kannab üle ka Riia saatja. 18.00
Anektoodtd päevavalgusel. (Saksa k. veste).

JOH. KITTASK'i PUUTÖÖSTÜS Paides, Kivi
murru 4, on suletud Paide Tööameti loal
18.15 Väike vähem uusi ka (hpl). 18.30 Aja 14.—22.
aug. s. a.

Mälestavad valusas leinas isa, etna,

õde Ja vend.

Perekond E. Kärbe.
Järva OK I Pataljoni ttletn, OK Ka
reda Kompaniiülem, OK Kareda kom
panii, OK Vodja rähm, Naisomakait
-86 Kareda jaosk., Vodja rfihm, Kare
da V.T.T. Vodja rühm ja Vodja Rah
varaamatokogu Selts.

kaja. 19.00 Reichsprogramm. 20.00 Päevauu
dised saksa keeles. <20.15 Sümfooniakontsert

MÜÜA JÄNESEID, hallid ja valged, ä Rmk.
(bpl.) 21.00 Päevauudised. 21.15 Ajaviiteks
(Ülek. Riiast). 22.00 Päevauudised saksa 10.— Paide, Uus tn. 42. E. Gstra
keeles. 22.15 Päevauudised soome keeles. 3. aug. KADUS Päinorme külas, Põllu talu
22.80 Saatelõpp.
väljalt 17 a. MÄRAHOBUNE. Tundemärgid:
LAUPÄEV, 19. AUGUST 1944.
valkjaskõrb, parema tagamise jala kabja
5.00 Saade saksa sõjaväele 6.15 Päevauu piire valge, must jutt üle selja. Leidjat pa
dised. 6.30 Hommikukontsert (ülek.) 7.00 lun teatada aadressil: Päinurme p.ag, Harald
Päevauudised saksa keeles. 7.15 Hommiku Soosalu.
na uuai ka (Ülek.) 7.30 Ülevaade olukorrast.
8.45 Päevauudised. 9.00 Päevauudised saksa KOSTÜÜMJAKK, rohekasrauduline, KAOTA
keeles. 9.10 Landesdienst Osti and. 9.25 TUD 6. aug. Türil. Ausat leidjat palutakse
Saatepaus. 11.30 Lühidalt ja hästi 1 (hpl.) leiust teat. Türi leiubüroosse yõi kirjalikult:
12.15 Päevauudised. 12.30 Päevauudised sak H. Reinberg, Alliku p.-ag., Väljaotsa pk. 17.

Ilusale Eestile ja kallile kodule kand
sime ohvriks asendamatu armsa poja
ja venna
SS Panz-Gren.
HARALD TOBI
mälestavad I surmaaastapäeval 18.8.44.

omaksed.

sa keeles. 12.45 Lõunamuusika (ülek. kilast)

( 14.00 Päevauudised saksa keeles. 14.10

KAOTATUD esmasp. 14. skp. teel Kolgist kuni
Landesdienst Ostland. 14.15 Kauneid opereti Mäekülani tumeroheline SELJAKOTT, mis
laule (hpl.) 14.45 Ülevaade olukorrast. 15.00 sisaldas lastega perekonnale kuuluvaid asju.

Valsimeloodiad Viinist (hpl.) 15.15 Saksa
lühijutte: „Algus", Heinrich Eckmann. (S. k.)
15.30 Marsi muusika (hpl.) 15.45 Sõjarada
delt 16.00 Kirevad helid nädalalõpuks (hpl.)
Vaheajah kell 16.45 Päevauudised. 17.00
Päevauudised saksa keeles. 18.00 Noortele:

„Tont põõsas", Osvald Haveii vestlus-kahe
kõne. 18.20 Eesti meloodiaid (hpl.) 18.30

Vajatakse üht NAISTÖÖJÕUDU koristajana
Paidesse. Lähemaid teateid saab Pärnu L
Palume väga leidjat oma aadress lahkesti 30-2 kell 10 kuni 11. Töölevõtmine Paide
teatada või viia leitud kott (kas või tühjalt Tööameti kaudu.
ki, sest see oli võõra oma) Mäeküla meie
reisse, või Paidesse. Vainu t. 14—1.
MÜÜA 4-lamb. PATAREIVASTUVÕTJA, sis
Müüa Singeri KABINETÕMBLUSMASIN Rmk. seehitatud võrkanoodiga linnavoolule (Rmk.
250.- ja VÕRKVASTUVÖT.JA 4+l Rmk. 500.—). Kasutatav ka maal auoodpatareiga.
200. Ravila 1, Türi. A. Perents.
Paide, V.-Aia 34-1, kella 17—18.

