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Rinne ja tagala

Kaaskodanikud!

Millistes tingimustes toimub praegune
maailmaajalooline heitlus idarindel, sel
lest annab parima kujutluse alljärgnev

Kuna tähtaeg soojade riiete sõjaväele toomiseks oli liiga lühike, siis ei jõud
nud kõik kodanikud neid esemeid ära tuua, millised oleksid kuulunud loovutami
sele sõjaväele. Selle tõttu ei osutunud kogutud soojade riiete hulk küllaldaseks.
Hulk idarinde sõdureid vajab veel sooja varustust. Sellepärast toimub põllutöö
direktori korraldusel 12.1 42. a. veel 3-päevane soojade esemete kogumise aktsi
oon, ajavahemikus 13.—17. jaanuarini s. a., milles elanikke kutsutakse üles loo
vutama täiesti küllaldase tasu eest sõduritele 12. 12. 41. a. antud korralduse lõp

kärbe oberstleitnant Sold a n i artik
list „Zur Charakteristik des Ostfeld
zuges":
„Vaid see, kes on Maailmasõjas koge

nud venelaste massrünnakuid, võib ta
gasihoidlikult kujutleda, mis sünnib tä

na siin idas. Tagasihoidlikult!

Sest tsaristlik sõdur oli sõjaliselt meist
tunduvalt taga, kuna täna bolshevistlik
sõdur on selles suhtes meiega võrdne,
tihti isegi ees. Miiniväljade ulatus ega
tihedus ei vähene. Siberist kohaletoodud

värsked väeosad või uusmoodustised,
valge rõivastusega kohandatud talvise
le loodusele, annavad seal tuge, kus ju
ba kümnekordselt purustatud diviisid
ähvardavad lõplikult tõrkuda. Veel 16.

novembril pidi üks diviis viis tundi ki
bestunult võitlema oma staabi asukoha

pärast, kuni bolshevik taipas oma loo
tusetut üritust suruda sakslasi tagasi.
Ta jättis maha umbes 500 eeskujulikult
talvesõjaks varustatud surnut. See on
vaid üks näide paljudest, tunnistades
visadusest, millega võitleb see juba tu
handest haavast verd voolav vaenlane.
Pole ühtegi Saksa diviisi, kes poleks või
delnud samasugust, kui mitte raskemat
võitlust!
Selline visadus ja kibestatus, millega
tuleb sooritada see sõda, vastab ta ole
musele. Siin on kaalul kaugelt suuremad

sihid kui eelmistel sõjakäikudel, pole
tarvilik mitte üksi hävitada vastase sõ
jajõud, vaid kaotada bolshevistlik süs
teem, suruda maha püsiv hädaoht, mida

likuks läitmiseks järgmisi esemeid: v
1) paljad kasukad, pikad ja poolpikad
2) riidega kasukad, pikad ja poolpikad
3) vateeritud palitud
4) vildid

na antiikses mõistes, mis haarab kogu

rahva olemust... võitlus toimub kuni
nugadeni".
Seda tajutakse iga sammuga ida poole

ikka selgemini. Vaevalt aitab see, et
Saksa hävitavad löögid loovad arusaa
mise, et iga vastupanu on asjatu. Ikka
jälle palgatakse fronti, ikka jälle visa

K. Keerdoja.
Linnapea.

Teatavasti võib sisedirektori korralduse järgi iga leibkond oma tarvituseks
jätta kaks kasukat, kaks paari viite ja meesisiku kohta ühe karvamütsi ja iga

Paarisesemetest võib jätta kaks paari kindaid iga perekonnaliikme kohta. Sõja
väele sobimatud moe-esemed ei kuulu äraandmisele.
Iga üksikult elav isik võib endale jätta ülalnimetatud esemetest ühe eseme ja
paaris esemetest ühe paari viite ja kaks paari kindaid.
Isikud, kelle elukutse nõuab alalist väljasolekut, nagu kalamehed, mereme
hed, öövahid, metsatöölised, võivad jätta iga töötaja kohta ühe kasuka.

Tartumaalt kogutud sõja
väele üle 32.000 riietuseseme
Teostatakse veel täiendav soojade rlists-korjandus
Kuna viimane tähtaeg soojade tali
riiete toomiseks sõjaväele oli meil liiga

lühike, siis ei jõudnud kõik elanikud
esemeid ära tuua, mida oleks ära anda
tahetud. Seetõttu jäi eriti kogutud soo

jade üleriiete hulk väikeseks. Hulk sõ
dureid vajavad aga veel sooja riideva
rustust.

sukad (pikad ja poolpikad), vateeritud

hul olemas, ning sellega tuleb arvesta

kad (pikad ja poolpikad), riidega ka

palitud,
vateeritud jopid, vildid ja
lambanahad.
Tartumaalt tahetakse saada kasu
kaid, palituid ja joppesid kokku 2800
ning viite niipalju kui võimalik.

da. Sõjakäigu jooksul on bolshevikel
ikka õnnestunud, ka suurte hävitusla
hingute järel, seada distsipliin jälle ja
lule. Püsib mulje, et mida ligemale nih
kub bolshevistlike võimukandjate viim
ne tund, seda brutaalsemalt piitsutavad
nad esile terrori, mille abil nad hoiavad
käes võimu madalaimal kultuuriastmel
seisva massi üle, ning et nad seda hooli
matumalt nõuavad ja saavutavad sõja

väelt oma maa iga ruutmeetri kaits
mist."

DNB. Vichyst, 13. jaan. Raskes tormis
Menorca läheduses Vahemere lääneosas uppus

Prantsuse reisijateaurik „Lamorici&re", viies
kaasa merepõhja 290 hinge. Laevapere ja
reisijad tegid 29 tundi järgemööda üliinimlikke

pingutusi, et vastu panna tormijõule, kusjuu
res laeva pardal leidsid aset dramaatilised
sündmused.

Laeva seisund muutus ohtlikuks juba

möödunud kolmapäeva õhtul kell 8. Kuid al
les reede hommikul saatis kapten välja esi

esemete, mida me ise nii hädasti ei vaja,

mese SOS-signaali. Vahepeal olid laevast üle

peame siinkohal meenutama piirkonna

käinud tohutud lained. Neljapäeval kella
17 21 moodustati laevaperest ja reisijaist
inimeste ahelik, selleks, et pangede käest

komissar härra Kurt Meeneni sõnu

kätte andmisega kergendada pumpade tööd.

Tartumaa vallategelaste kokkutulekul
9. jaanuaril:
„Meie tahame olla rindele tugevaks
toeks ja talle kõike anda, mida ta va

hakkas varsti täitma katlaruumi. Kell 18
jäid masinad seisma ja kell 21 kustus tuli.
Siis anti käsk sulgeda veekindlad uksed

jab. Seejuures ärgu kõneldagu ohvritest,

kuna need on ainult väikesed loobumi
sed. Ohvreid kannavad ainult need, kes
iga päev ja iga tund oma elu kaalule
panevad!"
Kuigi sooja varustuse äraandmine on
kohustuslik, loodame, et kaaskodanikud
ei võta seda vastumeelse koormusena,
vaid enesestmõistetava loobumisena rin
desõdurite heaks, kellede võitlusest sõl
tub meie kõikide saatus tulevikus!

M. Kp.

Iiri rahvas taob relvi
DNB. Dublinist, 13. jaan. Arvestades

Briti allikaist lirimaa kohta levitatud kuuldusi,
nägi Eire peaminister Eamond de Va.era end
esmaspäeval olevat sunnitud avalikus kõnes
eitama kuuldusi ja sõnumeid nn. sa a asest
kokkuleppest Dublini vahel ühelt poo.t, Londo

ni ja New Yorgi vahel teiselt poolt.
Peaminister lisas oma eitusele kategoori
lise väite, et Eire kaitseb end iga runnaku
vastu, tulgu see, kust tahes. Osutades Br.ti
ja Ameerika ähvardustele, ütles peanunis er,
et Eire teeb kõik, mis võimalik selleks et ta
guda kõrgeima kvaliteediga relvi, mida ta os
kab käsitseda maa kaitseks iga agressori vas
tu, „olgu see kestahes".

Lõplikel andmeil on Tartumaal tallriiete
korjanduse kahe viimase aktsiooni tulemusena

saadud kokku iile 32.000 eseme. Kokku on
tulnud 5318 kasukat (kasukate arv on tegeli
kult veelgi suurem, sest paljudes valdades

toodi kasukaid ära veel pärast seda, kui
Maavalitsusele olid andmed teatatud), 551
kasukvesti, 2674 nahkmütsi, 8345 paari vil
laseid kindaid, 802 paari karusnahkseid kin

daid, 2876 villast salli, 287 vateeritud kuube,
31 vateeritud joppi, 54 vateeritud mantlit, 80
paari vateeritud pükse, 213 paari viite, 6787
lambanahka, 226 kampsunit, 2771 paari sok

ler die grosse Erziehungsschule zur
Volksgemeinschaft. Der Reichsarbeits
dienst stellt im Frühjahr 1942 Freiwil
lige aus den Generalbezirken Estland,
Lettland und Litauen ein.
Damit wird der männlichen Jugend
aus den Jahrgängen 1920 bis 1922 die
Möglichkeit gegeben in den Reihes des

arbeitsdienst. verpflichten wollen, müs

sen sich bis zum 31. Januar 1942 bei
den Gebietskommissaren melden, damit

ihre Einstellung noch zum Aprü 1942
erfolgen kann.

Auskünfte erteilen die Dienststellen
der Gebietskommissare und der Reichs

arbeitsdienst Verbindungsführer,
Riga, Wallstrasse 26, Wohnung 12, Te
lefon 26-853.

gez. Lohse.

Für das Gebiet Dorpat (Kreise Dor

pat, Werro, Walk) befindet sich das
Werbebüro für den R. A. D. beim Ge

Reichsarbeitsdienstes zu dienen.

bietskommissar in Dorpat, Aiastr. 35,

Die Einstellimg erfolgt für eine
freiwillige Verpflichtung von einem

erteilt in den Kreis-, Stadt, und Ge«-

Jahr.

Telef. 41-24. Weitere Auskünfte werden
meindeverwaltung.

Registreerige end Riigi
tööteenistuseks Saksa riigis!
rahvustervikluse vaimus tõelisele aru
saamisele tööst. Kehalise tööga, sporti
misega ja õpingutega kaaslaste keskel
toimub noore mehe kujundamine nii ke

rahurelva labida abil teenib ta sel
viisil rahvast ja iseennast.

Nii kujutab riigi tööteenistus meie
Juhi Adolf Hitleri soovil rahvustervik
luse suurt kooli.
Riigi tööteenistus võtab 1942. a. ke
vadel teenistusse vabatahtlikke Eesti,
Läti ja Leedu kindralkomissari aladelt.
Seega antakse meesnoorsoole aasta
käikudes 1920—1922 võimalus teenida
Riigi tööteenistuse ridades.
Teenistusse võtmisele järgneb vaba
tahtlik üheaastane teenistuskohustus.

Tööteenistusaeg sooritatakse Saksa
riigi aladel.
Sooviavaldajad, kes tahavad kohus»
tuda Riigi tööteenistuseks, peavad esi
nema piirkonnakomissaride juures kuni
31. jaanuarini 1942, et nende teenistusse

võtmine võiks toimuda veel 1942. a. ap
rilliks.
Informatsiooni jagavad piirkonnako
missaride bürood ja Riigi tööteenistuse
sidejuht Riga, Wallstrasse 26, Wohnung
12, tel. 26853.

Lohse
Riigi tööteenistuse Tartu piirkonna
(Tartu, Võru ja Valga maakondade)'
värbamisbüroo asetseb Tartu piirkonna
komissari juures, Tartu, Aia t. 35, telef.

4124. Lähemaid teateid saab maa
konna-, linna- ja vallavalitsustest.

Kuid lekkimist ei suudetud seistada ja vesi

katla- ja masinaruumi vahel.

Terve rida Prantsuse laevu ruttas „La
moriciõre'ile" abi andma. Reede hommikul

Pommirahe Maltale
DNB. Roomast, 18. jaan. Itaalia sõja
jõudude peakorter teatas esmaspäeval lõuna

a,al „Kürenaika rinnetel luurevägede võitiu
-860 Itaalia ja Saksa õhujõud arendasid Inten
siivset tegevust rünnakutega vaenlase lennu
väljadele Gamoutis ja Agedabias, kus maapin
nal hulk lennukeid sai vigastada. Peale selle

tulistati madallennul kuulipildujaist marssi
vaid ja puhkavaid vaenlase vägesid, tankide
koondisl ja jõuvankrite koondisi. Saksa hävi
tajad tulistasid alla kolm Curtissl ja Hurri
öhurünnakud Maltale jätkusid."

Peab kandma ema hoiaku
tagajärgi
Vaatamata sellele, et Jaapan korduvalt
väljendas oma soovi elada rahus Hollandi
Ida-Indiaga ja vältida sõjaliste sammude as
tumist Hollandi India süütute elanike vastu,
oli Jaapan sunnitud algatama °-?!!:sei<I aktsi-

1920—1922

Tööteenistus on auasi
Saksa Riigitööteenistus annab võimaluse
vabatahtlikele idaterritooriumilt

Ka teie võite saada au osaliseks Riigi

tööteenistuse ridades ja mundris ühe
Saksamaal teenida.

Teatage endid kui vabatahtlikke aja
vahemikus 10. I 1942 kuni 31. 11942
isiklikult piirkonnakomissaride juures,
kui teie rakendamine veel käesoleva
aasta aprillis aset peab leidma.
Vastuvõtutingimused: kohtulikult ka
ristamata, terve, sündinud aastail 1920
—1922.

Lähemaid andmeid annavad piirkon
nakomissarid ja Riigitööteenistuse side
juht, Riga, Wallstr. 26, Wohnung 12.

Junge Manner der Jahrgärtge
1920—1922

MlköW! ist Ehnnflienst
Der Deutsche Reichsarbeitsdienst stellt
Freiwillige aus dem Ostland ein!

Auch Ihr könnt die Ehre haben, in
den Reihen und in der Uniform des

Reichsarbeitsdienstes ein Jahr in

Deutschland zu dienen.

Ihr meldet Euch ais Freiwillige per
sönlich in der Zeit vom 10. I 1942 bis
31.11942 bei den Gebietskommissaren,

wenn Eure Einstellung noch im April
1942 erfolgen soil.
Bedingungen für die Annahme: keine
gerichtlichen Vorstrafen, gesund, in den
Jahren 1920 bis 1922 geboren.

Weitere Auskünfte erteilen die Ge
bietskommissare und der Reichsarbeits

dienst Verbindungsführer, Riga, Wail
str. 26, Wohnung 12.

4,15 kg lõnga.
Peale selle on veel saadad rida vähemaid
esemeid.

Kogutud riietuseseme ist on osa juba sõdu
reile välja antud.

kell 9 saabus õnnetuse kohale „Gouverneur
Gõneral de Gueydon". Selle meeskond püüdis
visata hädasolevale laevale köit, kuid torm ja
tugev lainetus ajasid kõik katsed nurja. Kuna
vahepeal oli saabunud kohale juba kolmas
laev, siis andis „Lamoriciõre'l" kapten käsu
naiste ja laste lahkumiseks pardalt. Kuid pa
rajasti samal hetkel tõusis tormijõud veelgi.
Ligemale 7 tundi püüdis kolm laeva köite,
nöörredelite ja muude vahenditega päästa ini
mesi. Kuna aga lained pidevalt uhtusid dekki,
siis osutusid kõik pingutused asjatuks. Mõned
laevaõnnetud püüdsid saabuda teistele laeva
dele parvedel või päästerõngast© abil, kuid
iga kord uhuti nad lainete poolt tagasi. Abis
tavate laevade meeskonnad võistlesid ükstei
sega sangarluses, tiks meremees laskis enda
köie otsas veepinnale ja päästis seega mitu

Korraldus

Anordnung

Kõik majahooldajad ja majaomanikud

Alle Hausverwalter bzw. Hausbesitzer

teatagu kuni 15. jaan. 1942 Kohaliku
Komandantuuri Korteriametile (Kuper
janovi tn. 16, tuba 7) järgmise eeskirja

haben bis zum 15. Jan. 1942 der Orts
kommandantur, Abt. Quartieramt (Ku
perjanovi Str. 16, Zimmer 7), die im Be
reiche ihres Grundstückes befindlichen
G a r a g e n oder Schuppen, die ais Ga

kohaselt nende maa-ala piirides asuvaist

garaazhidest või kuuridest, milli
seid võib kasutada garaazhidena:

1. Tänav ja maja nr.:
2. Omaniku perekonna- ja eesnimi:
3. Kas garaazh või kuur:
4. Põrandapind m 2:
5. Mahutusvõime:
kergesõiduautot
veoautot
mootorratast

6. Kas köetav või külm:
7. Kas praegu vaba? Kui mitte, siis kelle
kasutuses ?

8. Kas hoone on kohe kasutamiskõlb
lik või vajab remonti?
Kohalik komandant.

ragen verwendet werden können, schrift
lich vorschriftsgemäss zu melden:
1. Strasse und Hausnummer:
2. Name des Inhabers:
3. Garage oder Schuppen:
4. Bodenfläche in qm.:
5. Fassungsvermögen:

PKw.
LKw.
Krad.
6. Heizbar oder kalt:

7. z. Zt. frei? Wenn belegt, dann von

wem?
8. Bau sofort bezugsfertig oder repara-»

turdürftig?
Der Ortskommandant.

Inimest.

Kell 12.40 reedel uppns „Lamoriciõre".
Laevasillal seisev kapten läks ühes laevaga
merepõhja.

oone Hollandi Ida-India vägede vastu püha
päeval selleks, et astuda vastu nende vägede

vaenulikkudele aktsioonidele ja kaitsta Jaa

pani elanikke Hollandi Ida-Indias. Vaenu
likkuste puhkemise hetkel Jaaoani, Suur-

Britannia ja ühendriikide vahel deklareeris
Hollandi Ida-Indla valitsus, et ta säilitab lä

hedasi ja lahutamatuid suhteid kahe vii

mase riigiga. Ta muutis oma maa baasideks

Suur-Britannlale ja Ühendriikidele Jaapani
vastu. Nüüd peab Hollandi Ida-India valit
sus kandma omaenda hoiaku tagajärgi, öel
dakse Jaapani valitsuse teadaandes.

Pimendamisaeg
t 3. jaan. 1942 on kella lö 15—8.30

Tokiost teatab DNB: Jaapani valitsus

.valdas esmaspäeval ametliku teadaande, mil
les öeldakse:

Noormehed aastakäikudest

ke, 100 paar] nahkpükse, 51,2 kg villa ja

Reisijateaurik „Lamoriciere"
uppus, 290 inimest pardal

Kui nüüd tänases linnapea üleskut
ses nõutakse meilt mõningate riietus

loovutamist idarinde sõduritele, siis

dient er dem Volks und sich selbst.
So ist der Reichsarbeitsdienst nach
dem Willen unseres Führers Adolf Hit

Bewerber, die sich für den Reichs

perekonnaliikme kohta igast liigist teistest ülemalnimetatud esemetest ühe eseme.

maast ei loobuta, kui selleks ei sunni
Saksa sõdurite purustavad löögid. Mei
ni oma juudi komissaride või mõne muu
põhjuse tõttu. See distsipliin on igal ju

Friedens dem Spaten arbeitend

haliselt kui ka vaimselt. Ühises töös

Eelmainitud esemete äraandmine toimub iga päev kella 10.15—17.19 kuni
17. skp. (incl.). Laupäeval, 17. skp. lõpeb vastuvõtt kell. 15.
Kaaskodanikud! Teie teate, mille pärast ja millistes tingimustes käib praegu
võitlus idas, millest kangelaslikult osa võtavad ka eesti rahvuslikud väeosad. Teie
teate ka, et meie kohus siin lähedases sõjatagalas on kõik teha, et kergendada
rindelvõitlejate ränka koormat. Me peame seda tegema oma vabaduse, au ja elu
pärast, esimeseks tänutäheks Saksa vaprale armeele eesti rahva tänuaastal!
Tartus, 13. jaanuaril 1918. a.

Sel põhjusel jätkub veel järgmiste
riietusesemete kogumine: paljad kasu

vikud on asetatud raudsesse distsiplii

den sich Körper und Seele des jungen
Mannes. Gemeinsam mit der Waffe des

Die Arbeitsdienstzeit wird im Deut
schen Reichsgebiet abgeleistet. Die

Tööteenistus on auteenistas!

LINNA LAENUKASSAS, Auriku tän. 1.

takse masse võitlusse, ühestki jalatäiest

le on see põhimiselt ükskõik, kas bolshe

Unterricht und in Kameradschaft bil

Riigi tööteenistus kasvatab noori mehi

Viltide vastu antakse kodanikele välja tunnistas, millega isikul on võimalik
järgnevaks talveks tuleval suvel ja sügisel uusi viite asemele osta.
Soojade riiete kogumispunkt Tartu linna elanikele asub

ei või hinnata kunagi liiga tõsiselt, kõr
valdada surve, mis oleks tabanud kord
purustavalt Euroopat. See on selgunud
tolle sõjakäigu jooksul, avastades bol
shevike rünnakuks valmistatud vahen
deid. Toimumas on nii ütleb tabavalt

Shveitsi kindralstaabi ohvitser Däni
ker , .täielikem hävitussõda, selle sõ

Arbeitsdienst ist Ehrendienst!

Der Reichsarbeitsdienst erzieht die
junge Mannschaft im Geiste der Volks
gemeinschaft zur wahren Arbeitsauffas
sung. Durch körperliche Arbeit, Sport,

Verdunklungsze.it
13. Jan 1942 v. 18.15 bis 8.30

Anordnung

Korraldus
Kõik majahooldajad ja majaomani
kud, kellede majad on Saksa sõjaväevõi
mude poolt kas tervelt või osaliselt kin
ni pandud, teatagu kuni 15. jaan. 1942

Kohaliku Komandantuuri Korteriame
tile (Kuperjanovi tn. 16, tuba 7) kirja
likult järgmise eeskirja kohaselt:

1. Tänav ja maja nr.:
2. Majahooldaja või majaomaniku pe
rekonna- ja eesnimi:
3 Kinnipandud tubade arv, märkides
ära, kas terve maja, terve korter või
üksiktoad:
4. Kogupõrandapind m 2.:
5. Kas on olemas köök või keeduvõima
lus?
6. Kas ahi või keskküte?
7. Kas kinnipandud ruumid käesoleval

ajal on vabad või sõjaväeosa all

kinni?
8. Kas kinnipandud ruumid on elamis
kõlblikud või vajavad remonti?

Saksa sõjaväelastele väljaüüritud

möbleeritud üksiktoad teatamisele e i

kuulu. Kohalik komandant.

Alle Hausverwalter bzw. Hausbesit
zer, deren Häuser ganz oder teilweise
von der deutschen Wehrmacht sicher
gestellt worden sind, haben der Orts
kommandantur, Abt, Quartieramt (Ku
perjanovi Str. 16, Zimmer 7) bis zum
15. Januar 1942 schriftlich vorschrifts
gemäss zu melden:

1. Strasse und Hausnummer:
2. Name und Vorname des Hausverwal
ters bzw. -besitzers:
3. Anzahl der sichergestellten Zimmer
unter Angabe, ob ganzes Haus, gan
ze Wohnung oder Einzelzimmer:
4. Angabe der Gesamtbodenfläche in
qm.:

5. Ist Küche oder Kochgelegenheit vor«
handen:
6. Ofen- oder Zentralheäzung:

7. Sind die sichergestellten Räume z.
Zt. frei oder belegt?
8. Sind die Sichergestellten Räume be
zugsfertig oder reparaturbedürftig?
An deutsche Wehrmachtsangehörige
vermietete möblierte Einzelzimmer sol
len n i c h t gemeldet werden.
Der Ortskommandant.
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Teisipäeval» 18. jaanuaril 1942. a.

Üks Briti hävitaja merepõhja

Tähtis laevastikubaas Olangapo jaapanlaste käes

Teist torpedeeriti. Võitlused idarinde kesksektoris ja Waldai piirkonnas.

Jaapani dessant ka Menado juures, Ceiebesi saarel. 2 Vaenlase allveelaeva merepõhja, 1 suur
kaubalaev põleb. Rida õhurünnakuid Singapurile
DNB. Tokiost, 13, jaan. Esmaspäeva õh

tupoolikul keiserlikust peakorterist avaldatud

hommikupoolikul marssisid sisse Kuala Lum
puri.

teadaanne kinnitab Jaapani vägede. mandumist

Tarakani saarel asetseva Hollandi Bqrnep ida
ranniku ees ja mandumist Menado juures, mis
»n Hollandi asevalltsuskonna Menado pealinn
Ceiebesi saarel Kundas. Jaapani teadaandes
öeldakse, et Menado vallutati Jaapani .vägede
poolt varajastel hommikutundidel ja et Tara
kani trarnison alistus.
Menado elanike arv ulatub umbes 28.000-ui.
Linn evib sadama, mille kaudu veetakse võija
eriti kohvi ja kummit. Peale selle asetseb siin
ka üks kaabeijaam.

24 tanki hävitatud
Tokiost teatab DNB: Nagu keiserlik pea
korter esmaspäeval teatas, on Jaapani lennukid
Malaka väinas uputanud kaks vaenlase allvee

levi ja tulistanud- põlema ühe suure kauba

Tokiost teatab DNB: Nagu keiserlik

peakorter esmaspäeva lõuna ajal teatas, vallu
tasid Jaapani väed juba esmaspäeva hommiku
poolikul tähtsa vaenlase laevastikubaasi Olan
gapo. Olangapot, mis asetseb umbes 60 miili
Manilßst, kasutati eeskätt baasina Ameerika

Aasia-laevastiku allveelaevadele. Olangapo
baas evib ujuvdoftke, kuhu võib paigutada Hu
nt 12.000-tonniseid sõjalaevu.

Ühtlasi teatas keiserlik peakorter, et Jaa

pani eelväed Lääne-Malaia rannikul pühapäeva

vitajad olevat tõusnud õhku. Kuid võitluste

Tampini juures Kuala Lumpuri ja Kinga
puri vahel hävitati 24 Briti tanki ja soomus-

Mõõnab taganemist

Shanghaist teatab DNB: Nagu-esmas

päeva õhtupoolikul Singapuris avaldatud tea
daandes öeldakse, on Briti väed Malaia rindel
taganenud Kuala Lumpuri piirkonnast positsi
oonidele, mis asetsevad Serembamist põhja

pool, Negri Sembilani sultanaadis. Siin on
Briti väed nüüd kokkupuutes vaenlasega. Ta
ganemine uutele positsioonidele toimus Jaäpa
ni maavägede Ja õhujõudude pidevate rünna
kute all.

Eesti Omavalitsuse esindajana võttis kodu
avamisest osa majandus- ja transpordidirek
tor dr. A. W e n dt, kes oma kõnes eriti rõhu
tas eesti naise ülesandeid praeguses olukorras
ja sellele vastava ellusuhtumise kujundamisel.
Veel olid peatuskodu avamisele ilmunud ERÜ

Eesti uus tulevik oleneb nii emast kui
lapsest. Meie senised ja tulevased emad, sa

men t, praost A. Tähe väil ning juhti
vaid noorsoo- ja hoolekandetegelasi.

Peatuskodu avati vaimuliku talitusega, mil
le pidas praost A. Tahevali. Järgnevalt võttis
sõna ERÜ ablpresident saultaarkindral dr. H.
Eeesment, selgitades noorte haiste kodu asu

tamise vajadust. ERÜ poolt asutatud kodu

pole üksnes lihtne ööbimiskoht, vald selle ka
sutajaile ka tõeline ajutine kodu, kus nad en
did siin pakutavate mugavuste tõttu võivad

koduselt tunda, ütles dr. H. Leesment. Kõ
neleja palus sõna võtta majandus- ja trans

pordidirektor dr. WendPil, kes oma kõnes üt
les Mrgmlst!

„Mlnul on austav ülesanne Eesti Oma

valitsuse poolt edasi anda tervitused avatavale
kodule Ja tema juhatajale ning soovida selleks

tööks palju jõudu ja edu!
Kui üteldakse, et noorus on meie tulevik,
siis on eesti naine see olevik, kellele meie oma

tuleviku rajame. Ning oma tuleviku nimel

1 teamegi seepärast hoidma meie naisi ning
liakkuma neile kaitset. Eesti naisel on meie

rahva ajaloo kestel olnud täita mitmeidki

tähtsaid ülesandeid. Eesti naine pole -olnud
ahju taga istuja tuhkatriinu. Eriti meie rahva
uuema aja arengus viimaste aastakümnete
jooksul on olnud eesti naisel palju kaasa rää
kida ja tema päralt on olnud palju vabadusi.
Need vabaduse mõisted on aga mõnelegi nai
sele saanud nüüd saatuslikuks.
Viimasel ajal on osa eesti naisi möödunud

aasta sündmuste vapustusel, sõja ja terrori
mõjutusel, meeste, isade ja vendade kaotuse

tagajärjel kaotanud nagu tasakaalu, Jääb
mulje, et osa naisi oleks nagu puu küljest
lahti kistud sahisevad lehed, mis sihita ja ker

gelt hõljuvad tuules. Nad kõnnivad mööda
tänavaparketti ja tunnevad end vabadena,
rõõmsatena, mitte niipalju poliitiliselt kui va

muti meie seltskond peavad ümber koolitama
oma mõtlemisviisi. Sõja kestes või lõppedes
tungib läbi see uus tunnetus, see uus mõtle

misviis ürgeliselt kõigi, ka suurte rahvaste
juures, Seda on-ajalugu varem juba tõenda
nud. Keelatud on juba mujal, keelatud on ka

kohta, kes oma kohustusi täidavad maa ja

rahva vastu. Eriti keelatud tõsta näppu nende

kohta, kes sõjatulemustest ei tuleta mitte
õigust lõbutsemiseks, vaid kohustust rajada
perekonda, kuigi poolikut perekonda, kuigi
perekonda meheta, kuld lastega, lastega
terveist vanemaist. Säärane perekond on sa
ma täisõtguslik perekond ning säärane ema
—on eluvõitlusis kangelaslik ema. Teda peab
toetama maa ja .rahvas, sest säärasest aren
gust, kus iga naine peab oma püha kohuseks
anda isamaa-altarlle nüsi poegi kadunute ase
mele, oleneb, kuivõrd jõuliseks jääb meie rah
vas uude tulevikku-astumiseks. Selleks aren

guks vajame aga teadlikke naisi, mitte jn

husteotsijäid. Meie mõistame hukka kõik jnKusteotsijad ja sirutame käed toetamiseks, ka
majanduslikuks, igale naisele kui igatsevale,
teadlikule emale.

Eesti rahval paUdub pafju mehi, puudub
palju lapsi.
Olen veendunud, et Eesti teadlikust nai
sest, eesti Silsast naisest oleneb meie rahva
terve ja julge areng. Eesti teadliku naise ko
duks olgu ka see uus kodu. Selle kodu juhti

miseks ja uue ausa ning loomuükult-terve

mõtlemisviisi süvendamiseks soovin kodu ju
hatajale tahet, jõudu ja edu"'
Veel kõneles peatu skodu juhataja õde A.

Orm, mille järel külalised tutvusid peatus

kodu nägusate ruumidega, kus avamispäeval

ERÜ noorte naiste peatuskodule on ruu
mid leitud S. Karja tn. 2-4, kus kolmes ava
ras ruumis leidub peatunüsvõimalusi kuni

õnneks on selle mõtteviisiga naisi vähe,

mitte ei suureneks seesuguste naiste pere.

kaheteistkümnele inimesele. Peatuskodu asu
tamisega on ER4J vastu tulnud nendele noor
tele naistele, kellel Tallinna sõitmisel on tek
kinud raskusi peavarju leidmisega.

Teadaanne
haigete varustamise kohta toiduainete lisanormidega

1. Alates 12. jaanuarist 1942. a. või

duaine täpne nimetus, ci ühe päeva või nädala

poolt on peetud hädavajalikuks määrata aju
tiselt toiduainete lisanorme, neid toiduainete

kauaks t mitmeks päevaks, nädalaks! üsa

dakse neile haigeile elanikele, kelledele arstide

lisanorme müüa ainult eriliste hai
gete lisanormi kaartide kupongide

vastu allpool toodud korras.

2. Haigete jaoks kehtestatakse kaks üsa
normikaarti: ai piima jaoks piima lisahormi
kaart 112 ühesuuruse kupongiga ja b> mitme
suguste lisatoiduainete jaoks kaart 36 ühesuu
ruse kupongiga.

Iga piimakaardi kupong vastab 14 liitrile
piimale, kuna mitmesuguste lisatoiduainete
kaardi kupongile kirjutab kaardi väljaandnud

asutus ühe nädala kohta ettenähtud üsa

toiduaine nimetuse ja koguse tindiga tpeale
piima, milleks on erikaart).
Lisanormikaardid antakse kaarte väljaand
vate asutuste poolt välja arsti tõendil näida
tud ajavälte ulatuses, aga mitte pikema aja
peale kui kaheksaks. (S-ks) nädalaks.
Vabaksjäävad ILsanormikaartide kupongid
kustutatakse lisanormikaardil väljaantud asu
tuse poolt tindiga tristiga X>3. Haigete lisanormikaardid antakse välja
käesoleva teadaande p. 4 nimetatud asutuste

poolt sellekohase arstitõendi alusel.
Arstitõendil peavad olema märgitud: a)

haige ees- ja perekonnanimi, b) lisanormi toi-

Wolframi-palavik
DNB. Lissabonist, 13. jaan. Wolframi
lademete avastamine Põhja-Portugalis on teki
tanud elanikkonnas tõelise wolframipalaviku,
mis kasvab uha. Vaevalt möödub päeva, kus
ei toimetata hulgalisi areteerimisi isikute seas,
kes ilma loata kaevavad Wolfranü.
Nagu ajaleht „Seculo" teatab, ründas 20
relvastatud meest kohta, kus maaomanikud

kaevasid wotframi. Korra jaluleseadmiseks
tuli kohale kutsuda rahvuslik kaardivägi. Tei
sest kohast teatatakse, et 200-st mehest koos
nev jõuk kaevas wo! franti võõral krundil, hävi
tades täielikult põllud ja viinamäed.

Nagu neist sõnumeist nähtub, avaldab
wolframi-palavik mõju Portugali põllumajalt
duselegi. sest põllutöö jaoks ei jätku enam
käsi. Põllutõõlisi meelitavad kõrgemad palgad
w-olframikaevandustes. Samuti eelistavad pal
jud põllutöölised alustada omal arvel wulframi
otsimist.

Shanghaist teatab DNB: Nagu Melbour
ne'i raadio esmaspäeva ööl teatas, avaldas
Austraalia valitsus esmaspäeval korralduse,
mille järgi kõik naised 18—10 aasta vahuses
peavad vabatahtlikena astuma mitmesuguste
tsiviilkaitse organisatsioonide teenistusse. Iga
naiskodanik, kes on IH—10 aastat vana, peab
end registreerima nimestikus, mis on juba val

mis seatud. , .

„Salvia" uputatud

DNB. Stokholmist, 13. jaan. Londonist
teatati ametlikult Inglise . korveti . „Salvia"
kaotusest. Teadaandes ei Leida, kus ja mil

puhul järgnes uputamine. Nähtavasti on
kogu meeskond hukkunud.

Allveelaevad uputasid Atlandil ühe Briti
hävitaja ja torpedeerisid Vahemerel üht teist
hävitajat.

Põhja-Aafrikas elavat luuretegevust Sak

sa võitluslennukid pommitasid Kürenaika ran
naäärset teed ja Briti lennuvälju Malta saarel.
Ajavahemikus 1. kuni 10. jaanuarini kao

tasid Briti õhujõud 43 lennukit, neist 19 Va
hemere kohal ja Põhja-Aafrikas. Samal ajal

kaotati võitluses Suur-Britannia vastu üheksa

oma lennukit. • • ..... -r

7. jaanuari sõja teates teatatud Nõukogude

maanilumisüritusel Jevpatorias Krimmi pool
saarel jättis vastane ägedates majade-: ja tä
navavõitlustes surnutena 600 sõdurit ja ISOO
partisani • võitlusväljale, SOS vangi langes
meie kätte. - See tulemus sõltus suurel mää
rai kolonelleitnant von Bodtflenl otsustavast
lahingusse astumisest, kes langes selles lahin
gus ühe jälaväedlvllsi luureüksuse komandö
rina.- Juht ja Sõjavägede ülemjuhataja anne

tas sellele vahvale ohvitserile tagantjärele

kohta määratud toiduaine kogus, d) kui
norm on määratud ja ei tõendi väljaandmise
kuupäev, tõendi väljaandnud arsti nimi ja. aü
kiri. aadress, eriala ja arsti templi jäljend.
Lisanormikaarte väljaandval . asutisel on
õigus nõuda arstitõendile lisaks veel täienda
vat tõendit linnavalitsuse või maakonnavalit
suse tervishoiuosakonnalt.
4. Haigetele arstide poolt antavad tõendid
haiguse tõttu hädavajalike lisatoiduainete koh

ta esitatakse varustuskaarte väljaandvale

asutusele vastava märkuse tegemiseks ostja
kaardile ja haigetele antavate toiduainete üsa
normikaartide saamiseks.

5. Arsti ja tervishoiuosakonna tõendid jää
vad kaardi väljaandnud asutusse alalhoidnvi

6. Haigetele väljaantud lisanormikaartide
kohta peavad kaarte väljaandvad asutused sel
lekohase vormi järgi eri registrit.

7. Haigetele määratud toiduainete lisa
norme, välja arvatud piini, võidakse müüa

ainult kindlaksmääratud erikauplustest.

Teistel kauplustel on keelatud normeeritud
toiduaineid haigetele lisanormide alusel (ha!gekaardi aluseil müüa

Piima lisanormi müüakse samast kaup

lusest. kuhu haige end no'.uu iv ii ma ostuks 0.,
registreerinud.

"s, Haiged, kelledele, on määratud toiduai
nete lisanorrnid. registreeritakse aaupiUs.es

eri nimestikku, eraku tavalistest ak,.is.es.
*9. Lisanormikaartideli lõigatakse kupon
gid ja esitatakse kaupluste poolt omavalitsus
tele sama korra kohaselt, nagu see toimub ta
valiste normitud kupade kupongme osas.
10 Alates 12. jaanuarist 1947 a. kao.avao.
kehtivuse kõik kuni käesoleva teadaande^il
mumiseni arstide pool: haigetele vadiaanttm
tõendid toiduainete lisanormiue saamiseks, sa
muti kaotavad samast kuupäevast kehtivuse

kõik nende toenar.e '• ' '• • ••' r---:
Qstjakaardil tciduc.ir.ete lisanermise saari.-

Kõik haiged, kellede tervislik seisuKora
hädatarvilikuna tingib ajutiselt
lisanormide saamise, peayac muretsema utte.
arstitõendid ja võtma lissnornuxaai aiu •-.£- =
olevas teadaandes ettenähtud korras. _
H. Saar. põUutooeure-.v.0.

DXB. Berliinist, 13. jaanuaril. Täiendu

seks Saksa esmaspäevasele sõjateatele kuulis

Transocean asjaomastest sõjaväelistest rin
gidest, et bolshevikud eilegi jätkasid idarindel

oma rünnakuid. Seal, kus vaenlasel raskete

kaotustega õnnestus teostada kohalikke sisse
imlrde Saksa liinidesse, löödi ta peaaegu kõik-

Ukraina riigikomissari üles
kutse

hindan Iga ukrainlast vald selle järgi, kuipaljn
energiat ta pühendab maa ülesehitustööle,

oma põllu harimisele ja karjakasvatusele.

Need, kes kaasa töötavad, võitlevad uue õit
sengu ja rahu-ajajärgu eest ja väljendavad
seega oma tänu bolshevismist vabastamise

kõigile maja- ja maapidajatele elanik
kude ja kinnisvara teatelehe esitamise
kohta
Alus: Maksustamiskorralduse seaduse §
44 ja 46 (RT 1932, 1, 1).
1. Kõik maja- ja maapidajad (-valdajad)
ja majavalitsejad on kohustatud esitama sel
lekohasel blanketil, vorm nr. 1, linnades mak
suametile ja maal vallavalitsusele kõigi nende
.isikqte kohta täieliku nimekirja, kes käesoleva
aasta 15. ja an uar ii nende majades elasid,
.arvates kaasa"" ka rr.ätjät ajutiselt lahkunud.
Samas, .teatelehes tuleb anda kinnisvarasse
puutuvaid andmeid ja teatmeid', linnades
ehituste ja kruntide üle, eraldi iga üksiku val
duse kohta, kaasa arvatud ka hoonestamata

ehituskrundid: maal talundi suuruse

(hektaaridel ja hindepunktide (puhaskasurub
ladei arvu kohta.
2. ülaltähendatud teatelehe esitamise vii
maseks tähtajaks on 1. veebruar 1942. a.

3. Vastavad blanketid on saadaval linna

des maksuametite ja valdades vallavalitsuste
kantseleides.

4. Teatelehte võib esitada kas isiklikult
või posti teel. Teatelehe vastuvõtmise kohta
antakse kviitung.
5. Nõutud teatelehe tähtajal mitteesitami
se või ebaõigete teadete andmise pärast karis
tatakse süüdlasi Maksustamiskorralduse sea
duse j 147 põhjal rahatrahviga kuni 500 riigi
margani, korduvail juhtudel kuni 1900 riigi
margani.
Tallinnas. 7. jaanuaril '1942. a.
Dr, A. VVendt.
majandus- ja transpordidirektor.

Teadaanne
Minu korralduse kohaselt (Eesti Sõna

nr. 9 12. detsembrist 1941. a.l. rais jõustus

15. detsembril 1941. a., maapidajad. talupida
jad kui ka teised piirnatootjad on kohustatud

piima ning või ära ar.dnia meiereidele või
P. K. ..Yõiekspordile",

Alljärgnevalt annan teada, et vastava

linna elanikkonna varustamiseks on õigusta
tud piima ja võid vastu võtma vahetult või
oma volinikkude kaudu ainult järgmised pii
matööstused:

Tallinnas ja Nõmm sl P. K. ..Võieks

pordi" Keskmeierei, Jakobsoni 14: Tartus

Tartu piimaühistu piu litus. Vaksali Sl;

Naimas Narva piimaühistu piirea talitus.

Tallinna 7: Pärnus - Pärm: piimaühistu
piimatalitus. Janseni 46: Viljandis Viljan
di piimaühistu piimatel kus. Kirikumõisa SP;

Rakveres Rakvere -uirnaühistu pflreatali
tus. Tiigi t. S: Elvas -- Eira piimaühistu pii
ma talitus. Tuletõrje tr. 6: Jõgeval Jõgeva
piimaühistu piimatalitus. Suur tn. TS; Jõh
vis Jõhvi piimaühistu piimatalitus. Jõhvis,

Narva tn ; Keilas P. K. ..Vöiekspordi"

Keila piimavastuvötupunkt. õhtu tn. 2: Ki
lingi-Nõm.mel Voltveti piimaühistu piima
talitus. Voltveti as : Kundas Ktmda piima
ühistu piimatalitus. Kunda as ; Kuressaares
Laadjala piimaühistu abit., Kuressaares:
Mustlas Tarvastu piimaüh. pümatal.. Must

las: Otepääl Otepää piimaüh. piimata! .
Pärna tn. 22: Paides —* Väätsa "piimaüh.
Paide koorejaamu Karja tn. 5: Põltsamaal

Põltsamaa piimaüh. piireatal.. Väi ja tn. 4;

Sindis Sindi Tarv. t*h. piireata!.. Sindis:
Suure-Jaanis Suure-Jaani piimaüh. piirea
tal.. Viljandi tn. 6: Tapal Kadrina piima

ühistu Tapa koore jaam. Tapal: Tõrvas
Helme piimaüh. piireatal.. Piirea tr.. 1: Türil
Türi piimaüh. piimata!.. Kooli tn. 2: Val

bekannt:

Die Kämpfe im mittleren Abschnitt der
Ostfront und im Waldai-Gebiet dauern an. An
den übrigen Abschnitten der Front keine vre
sentlichen Kampfhandiungen.

Ünterseeboote versenkten einen britischen
Zerstörer im Atlantik und torpedierten einen
weiteren im Mittelmeer.

In Nordafrika lebhafte Aufklärungstätig
kedt. Deutsche Kampfflugzeuge bombardier
ten die Küstenstrasse der Cyrenatka, sowie
btitische Flugpiätze auf der Insel- Malta.
In der Zeit vom 1, bis 10. Januar verlor die
briti sche Luftwaffe 42 Flugzeuge, davon 19

DNB. Tokio, 13, Jan. Die Landhng japa

nischer Truppen auf der Insel Tarakan, die der

Ostküste von niederländischem Bomeo vor
gelagert ist, sowie bei Menado, der Haupr
stadt der niederländischen Residentsehaft
Menado auf der Suuda Insel Celebes, wurde
.Montag Nachmittag durch eine Verlautbarung
des kalserlichen Hauptquartiers bestättgt. In
dem japanischen Communiquõ heisst es. dass
Menado von den japanischen Truppen in den
frühen Morgenstunden des Sonntags genom
men wurde und dass die Besatzung von Tara
kan sich ergab.
Menado hat etwa 28.000 Einwohner. Die
Stadt ist Ausfuhrhafen besonders für Kaffee

und Gummi. Ausserdem befindet sich dort
eine Kabelstation.

DXB. Tokio. 13. -Jan. Nach einer Mittei
lung des kaiserliehen Hauptquartiers Torn
Montag Mittag haben japanisehe Streitkrafte
sehon are Sonuabend Yormittag die wiehtige
feindliehe Flottenbasis Olangapo genommen.

Olangapo liegt etwa 60 Meilen voa Manila

entfernt und hat vor alleni ais LnterseebootStützpunkt fiir die amerikanische Asien-Flotte

gedient. Der Stiitzpunkt besitzt Schwimm
docks für Kriegsschiffe bis zu 13.000 t Grosse.

Gleiehzeitig gibt das kaiserliehe Haupt
quartier bekaimt. dass aru Sonntag Yormittag

die japanisehen Yorhuten an der Kiiste von
West Malaya in Kuala Lumpur einmarsehiert

sind.

DNB. Schanghai. 13 Jan Die britisehen

Truppen an der Slalaya-Front haben sieh aus
Kuala Lumpur Bezirk in SCeilangen nördi!eh
von Serembam im Sultanat Negri Sembilan
zurückgezogen, wie in einem Communjque
mitgeteilt wird. das am Montag Xachruittag

Eesti Rahva Ühisabi kiassiloterii piletid il
musid trükitehniliste takistuste tõttu napil:
enne jõulupühi müügile. Endiste klassilote
rii.ie nmügrpunktide võrk on bolshevike poolt

hävitatud. Uute müügipunktide moodusta
miseks saadeti kiassiloterii piletite müügi
ettepanekud detsembri kui: algul üle maa kõi

külmale ja jäistele lumetormidele.

Fõhja-Aafrikas pole seni arenenud nüsi
võitlusi. Britid olid agaralt ametis luur(.-tege
vusega, eriti Agedabia piirkonnas. Ageriabiat

ümbritseb ühtlane tasandik. Juba 1941. a.
kevadel Briti pealetung sellel maa-alal jõudis
Suur-Syrtini Bengasi ja Misurata vahel, mis
moodustavad suure kolmnurga ulatusega

enam kui 800 km, ja seistati siin. Praegu
hakkavad britid aru saama, et nende edasi
liikumine läbi Kiirenaika on toonud kaasa
pika ühendustee jätmise tagalasse ja seega
suure pinge varustamisse, Liibüa rannikul on
olemas ainult üks magistraaitee, nimelt Lito
ranea, mis kulgeb piki Syrti lääne- ja lõuna
rannikut. See magistraaitee ühes tema jät
kuga idasuunas Kiirena!kasse on nüüd pide
valt eksponeeritud Saksa ja Itaalia lennukite
pommirahele.

über dem Mlttelmeer nad in Nordafrika. Wah
rend der gleichen Zeit gingen im Kampf ge
gen Grossbritannien 9 eigene Flugzeuge ver-

Bel dem im Webrmachtsbericht vom 7. Ja
nuar gemeldeten sowjetischen Landungsnnfer
ziehmen In Jewpatoria aof der Krim iiess der
Gegner in zähen Häuser- und Strassenkämpfen

600 tote Soidaten und 1300 Pariisanen auf
dem Kampffeld. 203 Gefangene fielen in nn
sere Hand. Dieser Erfolg ist in besondereci
Masse dem entschlossenen Zapacken des
Oberstleutnants von Boddien znzuschreiben.
der ais Kommandeur der Auffelärungsabtej

long einer Infanterie-Di vision in diesem Kampf

gefallen ist. Ber Führer und Oberste Befehls
haber der Wehrmacht hat diesem tapferen
Oöizier nachträgßch das Eichenlaub zum Rit
terkreuz des Eisernen Kreuzes veiüeiien.

in Šingapore ausgegeben wurde. Sie stehen

dort jetzt in feindlicher Berühmng, Der

Rückzug in die neuen Sreüurgen erfolgte
ttnter ständigen Angriffen der japanischen
Landformationen und der japanischen Lnft
waffe.

Weiter "ird in dem Commuaique erklärt.
dass die Stadt Serembam von der jananisclien

Luftwaffe angegritfen worden sei, wobei die
\ erkehxstrassen beschädjgi worden seien. Man
sei ader dabei, sie wieder auszabessern.

Xene japaaisehe Luftangrifle richteten
sieb ferner gegen die Stadt Muar aa der Miia
dung des gieichnamigen Flasses in Johore.
Die Stadt worde von den japanischen Flng
zeugen mit Maschinengewehrfener belegt, und

im Hafen worde ein kieioes Sehiff versenkt.
Anch Singapore hatte am Moatag wieder
eine Reihe von Japaaischea Loitangrüfen aas

zustehen Brifische Jagdflieger soUea zar

Abwenr auigestiegen seia, docü Uegen. wie
das Communiqne abschliesseikt erklärt. über
den Verlaaf der Kämpfe noch keiae Metdaa
gen vor.

DXB. Xokio. 13, Jan. Japaojsche Flug

zeuge haben in der Malakka-Strasse i feind
liehe Fnterseeboote verseakt nad eia grosses
Handeissehiff in Brand geworfen. wie aza
Moatag vom kaiserHcbea Hauptqaaxtier be
kanntgegeben wird.

In Säd-Malaya wurden voa japnaiseiien

Luite Lahe iten ia eagem Zusamnieir.vbriien mii

den Landtruppen õie fliehendea engHseheii
Streitkrafte wirkungsvell bombardierr

Bei Xampia zwisehen !\ i Lumpmi und

Singapore wurdea . - Faiizerwagea

und Xanks zerstbrt.

Vastseta sfl!s'.i on ERI* le-etiiesakonne,

piletite tagavara pnvA lõpukorral kais: I
kia»»i ..'o -.r :ser: on vool kaks liual ;.. ai-c .ei-d -.. r... .aer. oiono a.im::t lenr n.: -

devahelUr tööpäeva. soo- nõadtnäte - kats >-

-oio on ösu.uT-uo 00nn0.22aks km eed.; n
eite arvestada oleks võinud. Xi; ;n :< >.« eesti

gile ERU komitee • ja vallatoimkon

vnb-atahtUkp või oos?, tellin;?- > - ': - sa

pankadele
ja apt, sa neist müügi
ettepanekute saa t ERU loteriiosskõn

poolt.

o.acete. toode vt e. ühisoiimatali
tuste ;t:hatajoale. 1 stute -..hatustek

naga sõlmitud vastavad müügilepingud ta esi

tanud vajalised tagatised. Neile ott ka lote

riipiletid välja saadetud.

varasemates Irmades kiassiloterii rüeteid. üld
se vee" müügil.

vilises ulatuses ei oma. vastav linnavalitsus
kokkuleppel linna varastamiseks määratud

Jaemüügikaunluste võrk taleb vastava
linnavalitsuse poolt esitada Põllutöödirektoo
riumile kinnitamiseks

harilikele ilmastiku tingimus tele, käredale

ERÜ klassiloterii pileteid ei jätku
kõigile soovijaile
Lühikest aega suudetakse vesi rahuldada ainult üksikostjaid

muud tagatisi ega ka lepinguid sõlminud,
v' - e tagä-tarjel ei ole mitme! pool maa' la

Siin nimetamata linnades on vastava linna
elanikkonna varustamiseks õigustatud esialg
selt piima ja võid vastu võtma linnavalitsuse
poolt määratud kauplused.

bolshevikele raskeimaid kaotusi meeste ja

materjalide näol. Kõike seda, vaatamata eba

•Japanische Truppen auch auf der Gelebes gelaadet, 2 feindliehe U-Boote ver
senkt, ein grosses Handelsschiff brenrit. Šingapore mit Bomben belegt.

Mainitud linnades elanikkonna piima ja

piimatööstusega.

Rinde kesksektoris Saksa võitlus- ja

stuka pommituslennukid võtsid jälle tõhusalt
osa võitlustest maapinnal. Nende poolt teos
tatud pommirünnakud hävitasid või hajutasid
jala-, ratsa- ja suurtükiväe kolonnid, hävitasid
suure hulga sõidukeid ning regesid ja tegid

Olangapo, ein wichtiger Flottenstütz
punkt, in japanischer Hand

Osa müüstettepanekute saa-iaid ei ole
nähtavasti tehniliste takistuste" tõttu seni sÄ

võiga varustamiseks rakendatavate jaemüügi
kaupluste võrgu kujundab, seal kus'linna va
rustamiseks määratud piimatööstus s-la tar

maastikku iseloomustavad Voihovi jaVolga jõ
gede veelahkmed. Paljud järved, sood ja met
sad pakuvad siin kaitseseadmete ehitamiseks
soodsaimat positsiooni. Neist positsioonidest
Saksa väed võivad teha ründavale vaenlasele
tõsisemaid kaotusi.

im Waldai-G ebiet dauern an.
Aus dem Führerhauptquartier, 12. Januar.
Das Oberkommando der Wehrmaoht gibt

gas Lsatre piimaüh. Valga kooretsare.
Valgas. Vee 2.

bes 100 km Ilmeni järvest ida pool. Valdai

Ein weiterer torpediert. Die Kämpfe im mittleren Abschnitt der Ostfront und

Eine Fernkampfbatterie der Kriegsmarine
beschoss Dover mit beobachteter Trefferwir-

Majandus- ja Iranspordidirekloo
riumi teadaanne

jal tagasi Saksa vägede vasturünnakutega.
Saksa sõjateates mainitud Valdai kõrgus
tik, kus vaenlane samuti üritas rünnakuid, pa
kub tüüpilise näite maastiku tähtsusest, eriti
Jcaitsevõitlustes. Valdai piirkond asetseb um

Ein Britenzerstörer versenkt

DNB. Kiievist, 13. jaan. Ukraina riigi

komissar Erich Koch avaldas Ukraina elani
kele üleskutse, milles teatab, et Ukrainas on
sallitavad kõik usud. ..Igaühel on võimalus
elada ja saada õndsaks oma usu ja oma elu
mõtte kohaselt," ütleb riigikomissar. „>lina

põrandal 1 ja. kohvikuis, moraali lugeda emade

sõjaajal on kõik lubatud, eriti lõbu ja
õnneks on neid ainult linnades. Meie üles
anne ja siht on eesti naise maailmavaate
sellist arengut pidurdada ja ära hoida, et

Naiste mobilisatsioon
Austraalias

meil tulevikus neil naispere esindajail, kes olid

oli ajutise kodu leidnud juba kaks elanikku.

kerge meelelahutus.

käigu kohta puuduvad - veel teated, öeldakse
Briti teadaande lõpul.

harjanud oma elu kohustusi nägema halli

badena perekonna ja seltskonna pldurdavaist

köidikuist. Mõeldakse nüüd on sõjaaeg ja

ma terve rea Jaapani õhurünnakuid. ; Briti hä

listas tähelepandavate tabamus tulemustega Do
verit.

Tammelehe Raudristi Rüütliristi juurde.

Siin avatav kodu on üks esimesi kantse
eesti naise- au ja puhtuse kaitseks. Ajal, kus
puuduvad linnades küllaldaselt ööbimisvõi
malused, on avatav Noorte Naiste Kodu pai
gaks, kus kehtib kindel kodukord ja kus ela
des ou kaitstud iga seal ööbiva naise hea

ablpresident saultaarkindral dr. H. Lees

Muari linnale samanimelise jõe suudmes Jo
hores. Jaapani lennukid tulistasid kuulipildu
jatel Muari linna. Sadamas uputati üks väik

sed lähedases koostöös maavägedega pommita
sid tõhusalt põgenevaid Inglise vägesid.

Majandus- ja transpordidirektor dr. A. Wendt'i kõne ERU
noorte naiste kodu avamisel
Neljapäeva õhtul kell 6 toimus Tallinnas
Eesti Kahva tlhisabi noorte naiste peatus»

Uued Jaapani õhurünnakud olid suunatud

Lõuna-Malaias Jaapani õhujõudude -üksu

Eesti naine vajab uut mõttelaadi

kodu avamine kutsutud killaliste juuresolekul.

teede kordaseadmisega.

sem laev.
Ka Singapur pidi esmaspäeval jälle üle ela

laeva. , :

autot.

Olangapo

Edasi öeldakse Briti teadaandes, et Jaapa
ni õhujõud ründasid Serembami linna, kus liik
lusteed said kahjustada. Praegu pidavat ametis

Juhi Peakorterist, 12. jaanuar.
Sõjavägede Ülemjuhatus teatab:
Võitlused idarinde keshsektorls Ja Waldal
piirkonnas jätkuvad. Teistes rinde sektorites
ei toimunud olulist võitlustegevust.
Üks sõjalaevastiku kaugelaskepatare! tu

Igasugune oluna ja või vabalt Unna tee
nime mr.g turustamine väliasoool linnade va
v.is:.v.v.isel« määratud piimatööstus' *«•.*•
kauplusi os keelatud. Eksimuste korral
gevad karistuse alla niihästi muuja kui ka
Tallinnas. 7. jaan. 1942. a. Nr. 350 L.
H- SAAR, põllutöödirvktor.

muti on suuremal hulgal tulemid - mit
mete astmete 13. e'. tov 1 *• .-.:*. . r
Niisuguses olukorras e: iie -mi-ml-k Isteni:

müügikohtade võrk:: üle •• põlmal-ku::
välja arendada. rp.r kr: ..osak •-.: on. sun
nitud juba riiud piirama : uskt; e niie tite

väljasaatmist, et eeskätt inhthdrda neid nksik
piletiraarratute osmani kes Vi.n-.ata tahavad
loteriist oss. võtta n- saadavaol naha piletite
eest posti kaudu EEu late-utraukonnam iTal

linn, Aia tn 12, tel, 4r õ-õõ või kohal:-r:

pangai kaudu 'EKt* latern.osak ic-oksvaie
arvele Eest: Fartsras ' - nr. !t'?' E. Hahva
parsras ; a nr. S?5O. Tallinna Fõliantajarjdus
kkus Kroaiitühutpus j a nr, iluSamuti püüab ERE laternasrksnd esialgu
võimalust mõõda rahuldada uue: ph-tnauinmd

nendes maakohtades, kus ' ihedu-e- loterii
pileteid seni üldse saa imal eele eht" ! Ktua

ka seda on võimalik teha ainul; ' ime
kukest aega. kuna piletite tagavam on eätna
selt mike.

nr. n

«POSTIMEES*

Teisipäeval, 13. jaanuaril 1942. a.

Tartu Eesti vaimseks südameks

Sotsiaalhoolekande tööst Tartu maakonnas
Sotsiaalosakonna juhataja maanõunik A..

Tulemas määrus majade ja kaubandusettevõtete reprivatiseerimise kohta, üliõpilaskonna
organiseerimine uuele alusele
H»r'duscHrektor dr. H. Mäe Jutuajamine «Postimehele"
Tartumaa vallategelaste kokkutuleku

Mäe andis lahkelt järgnevad seletused:

Meie küsimusele, millal loodetakse
alustada majade ja ettevõtete reprivati
seerimisega, vastas dr. Mäe.
..Reprivatiseerimise määrus natsio
naliseeritud majade ning kaubandus
tööstuslike ettevõtete kohta järgneb õi
ge pea, nagu see talude kohta hiljuti
juba toimus. Lähemal aj ai ilmub samuti
määrus kaubanduslike ettevõtete regist
reerimise kohta, mis loob uued' alused

kaugelt enne põllutööde hoo

aja algu s t, nii et talumees võib ra
huliku südamega ja täie innuga alustada

eelseisvat tootmislahingut põllumajan
duslikul alal."
«Kas on lootusi kaubavahetuse elav
nemiseks maadega, kust oleks võimalik
saada neid kaupu, millejt meil endal võib

tulla puudus?"
„Kauba vahetuse elavnemiseks on
häid väljavaateid ja meie hakkame saa
ma hädavajalikkuse piires kaupu, milli
seid me ise ei tooda, niipea kui trans
portolud seda lubavad."

«Kuidas. Teie, härra dr. Mäe, kui

ERÜ president olete rahul ühisabi Tar

tu Komitee tegevuse tulemustega ja rah
va osavõtuga ühisabi aktsioonidest?"

„Mis puutub rahva ohvrimeelesse,
siis peab erilise tunnustusega mainima,
et Tartu elanikkond, vaatamata sellele,
et ta sõjakeerises ise väga raskesti kan

natas, on ühisabi kõige tunta
vamal määral annetustega
toetanud, ühisabi Tartu Komitee

tegevuse ja rahaline aruanne avaldatak
se niipea, kui selle kontroll on lõpetatud,
vastavalt revideeritud ja kinnitatud."
«Millised väljavaated on Tartu linna
ülesehitamise alustamiseks juba eelole
val ehitustegevuse hooajal?"

„Kui suurel määral ehitustegevus
Tartus eeloleval hooajal käiku võib min
na, on praegu raske öelda, sest see ei
sõltu ainult rahalistest, vaid ka ehitus
materjalide hankimisvõimalustest. Kin

kui endine, olen veendunud, et ka Tartu

vaim tegelikus, töös ja eluavaldustes
taotleb hoopis teissugust hinnangut kui

seni. Ma loodan, et uues Tartus
kasvab ja tõuseb uus vaim,
mis meie rahvuslikku ja kultuurielu

kannab' ja kõigiti suuri lugupidamist ja
tunnustust võidab. Vana Tartu vaimu

riismed aga koristatakse koos teiste
Dr. H. Mäe kõnelemas

üliõpilaste majutamise alal. Viimasest
asjaolust tingitult ei ole esialgu ka või
malik ülikooli tegevusse rakendada täies
ulatuses, vaid häda vajalikkuse piires, te
gelikke võimalusi arvestades järgnevad

teaduskonnad: arstiteaduskond,
loomaarstiteaduskond, põl
lu ma j andusteadusk on d
ühes metsandusosakonnaga
ja osaliselt ka matemaati
ka-loodusteaduskond. Missu

Tartu linliku elu aluste väljakujune
mine ?"

~Tartu peab välja kujunema Eesti
kultuuriliseks keskuseks, millesse koon
duvad pea kõik erialalised kõrgemad õp
peasutised."

Meie küsimusele, millises ulatuses
alustab tegevust Tartu ülikool, kas võe
takse vastu ka uusi üliõpilasi ja milliste
õppekavade alusel toimub edaspidine õp

dadesse, millised alustavad tööd. Uute
üliõpilaste vastuvõtt toimub vastavate
katsetega, millede lähem kava antakse
peagi avalikkusele teada.
õppekavades, võrreldes enne bolshe
vike aegsete õppekavadega, suuri muu

datusi ei toimu. Väiksemad täiendu
sed on endastmõistetavad, dikteeritud
tegeliku elu vajadustest.

Lõpueksamite sooritamine kui ka

teaduslike kraadide taotlemine jät

kuvad kõigis teaduskonda

des ja viiakse käesoleva semestri

jooksul lõpule. Siinjuures tuleks eriti
märkida üht imelikku asjaolu, mis sei
sab selles, et vaatamata ülikooli lõveta

mise võimalustele, terve rida ar st i -

teaduskonna lõpetajaid ei

vastava karistuse."

„Kuidas on kavatsus lahendada üli
õpilasorganisatsioonide küsimus ?"

..Väljaspool igasugust kahtlust on,
et endisel kujul üliõpilasorganisatsioo

nid tegevust ei alusta ega ükski en

distest organisatsioonidest
ei reorganiseeru, üliõpi'askon

na organiseerimine viiakse uuele aja
vaimule vastavalt hoopis teistele alus

tele. Tartu ülikool peab andma eelarva
musteta noori eriteadlasi, kes rakendu
vad rahva teenistusse ilma onupojalike
sidemeita ja ajast mahajäänud vaade
teta ning traditsioonideta. Teel tulevik

rinnas suurte tulevikuaadetega ja

tulevikusihtidega, mitte aga koormatult

mineviku kammitsatega. Igal alal va-

Ka oma kutsetöös peab ta säilitama naiselikkuse
Naiste organiseerimine Saksamaal ei sün

ni sunniviisiliselt. Saksa naiste peresse on
suudetud rajada alustugesid, milledele toetub
kogu naiste organisatsioonide tervik. Naiste
organisatsioonide tuum koosneb umbes 800.000

naisest. See juhtiv tuum on suuteline läbi
viima kõiki naistesse puutuvaid ülesandeid.
Kõikjal võib kohata naisi, kes igas riiglasuti

õiguste eest. Seal tundub naistele, et nad
võitluses igapäevase leiva eest on meeste

ses riigijuhtide, provintsi juhtide ja linnapeade
kõrval aitavad lahendada naistesse puutuvaid

poolt surutud tagaplaanile, ja seetõttu püüa
vad nad oma kanda võtta samu kohustusi kui
mehedki. Naisküsimuse 'lahendamine on de
mokraatlike maade riigimeestele alati olnud
valulapseks. Sel alal ei ole seni saavutatud
midagi erilist. On ju meeste ülesanded ja ko
hused ikkagi teised kui naiste omad.

töö, kutse ja hariduse vai k sünnib naise enda
poolt. Rahvussotsialismi poolt teostatud naiste
orjastamisest, nagu Saksamaa vaenlased tihti

S '"'-o naine on sellest tõsiasjast ara saa
nud seetõttu soovib ta eeskätt saavutada
väid -.teie omaste ja nende kandejõule vas
tav-; iil-sannete lahendamist. Rahvussotsia
listiikul Saksamaal e! tunta seepärast võitlust
naisküsimuse alal Vaatamata sellele on aga

naine Saksa riigis iiheõiguslik mehega. See
ei tähenda, et naine on kohustatud sooritama
sama ränka kehalist .jõudu nõudvat tööd nagu

mees, nii kui näit. Nõuk-gude liidus. Naine
omab teisi omadusi kui mees ja seepärast
tuleb tal täita ka teistsuguseid ülesandeid.
Riigi seisukohalt oleks loomulikult kõige so
bivam, kui naine saaks end täielikult pühen
dada vaid perekonnale ja kodule. Seda on
aga võimata läbi viia, kuna esiteks vajab Sak
samaa kaugelt enam tööjõudu, kui mehed suu
davad pakkuda, ja teiseks omavad naised tihti
andsid hoopis teistel aladel kui majapidami
ses. Kutselistel aladel töötavate naiste arv on

Saksamaal viimasel ajal suurenenud ja 3,6
miljonilt tõusnud 6,3 miljonini.

meste päevadeni.

Edasi töötab hoolekandeasutlstena maa
konnas veel Kaarepere asunduses Kaarepere
Raudteelaste Kodu, kus Raudteelaste Hoole
kandeühing annab peavarju umbes 20 end.
raudteetöölisele ja nende perekonnaliikmetele
pensionäridele, kes elatuvad oma pensionist.

Peale selle asub Tartu Unnas Tartu Imikute
ja Emade Kodu, mis määratud puudustkan
natavaid hslp vanusega Kuni 3 aastat. Koos
lastega võc s sinna ka nende emasid, kes
võivad asu.is .s viibida kuni laste 6-kulseks
saamiseni. Tartu maakonnast viibis Sl. dets.

ma suureks toeks Tartu piirkonnako
missar, kelle elav suhtumine kõigisse
Tartu küsimusisse on kõigile tartlasile
juba teada ja loob alused' produktiivsele

ülesehitustööle. Tartu piirkonnakwnis
sari senine esinemine on tõendanud, et
Tartu linn on endale võitnud teguvõim sa

sõbra, kelle toele ia abile võib rajada
uut ülesehitustööd."

Pensionidest
võiks tltelda, et nõukogudeaegne pensioni kor
raldus, mis deklareeris, et ..töötava rahva rii
gis" on Igale vanale töötajale elu lõpupäevad
majanduslikult kindlustatud pensioni näol. an

dis tegelikus elus hoopis vastupidiseid tule
musi. Rida inimesi kaotas nõukogude ajal
pensioniõiguse, mille tulemuseks oli, et pen
sionäride üldarv Tartumaal langes ..punasel
aastal" 1243-lt 612-le. Nüüd, aasta vahetu
seks, on pensioni taotlejate arv koos uute taot

lejatega tõusnud 1065-le. Pensionide korral
damise ja lahendamise alal on maavalitsuse
sotsiaalosakonnal tulnud ületada suuri ras
kusi, kuna maavalitsushoone hävimisega sõ
japäevil tules hävisid ka pensionitoimikud ja
pensionäride nimekirjad. Sõda on hävitanud
ka paljude pensionäride tõe davad dokumen
did ja paljude valdade arhiivid.

Tervishoiu alal

1941. a. nim. kodus 24 last ja 3 ema. Scvmutl

asub Tartu maakonnas maavalitsuse poolt
ülalpeetav Meeri lastekodu.

Poolkinnist hoolekannet
teostati 40 Tartumaa vallas ja linnas, kus on
ühiselamuid hoolealuste jaoks (peamiselt rau
kadele). Selliseid ühiselamuid on Tartumaal

41 ja neis oli 1941. a. II poolel ette nähtud
Kuutoetus üksikuile hoolealustele ulatus kuni

tema tulevases ülesehitustöös saab ole

damiseks ja hoonete korrashoiuks Rbl. 127.723.

240-rublani kuus.

Lahtise hoolekande alal

arstiabi võimaldamiseks ja tervishoiulises

järelevalveks Tartu maakond on jaatatud Stf
arstijaoskonnaks, kusjuures on püütud luua
jaoskond! elanike arvuga umbes 5000 ja «uu

rima kaugusega arsti asukohast mitte üle

10 km. Jaoskonna-arsti kohtadest on praegu
täidetud 25, neist kahjuks arstide puudusel 3
arstiteaduse-Uliõpilasega.

On nähtud ette, et tgas arsti jaoskonnas
teotseks ka jaoskonna ämmaemand. Praegu
on täidetud 21 Jaoskonda ämmaemanda-halas
tajaõega, kuna 5 ämmaemanda kohta on va
kantsed.

on Tartumaal registreeritud 1481 hoolealust,
peamiselt rauka, kes elades oma korteris saa

Veel on Tartu maakonnas 3 Iseseisvat
velskripunktl (Piirisaarel, Lohusuu vallas ja

kuus, keskmiselt on aga toetus 25 rubla kuus.
Tartu maakonna valdades ja linnades on
129 vaimuhaiget, langetõbist ja nõdramõ'stus

jaoskonnaarsti asukohtadest kaugel vöi ras
kesti kättesaadavad või kus tegemist suure
arvulise töölistega käitisega.
Maakonnas töötab 29 apteeki. Sõjapäevil
põletasid bolshevikud maha 2 apteeki ja rüüs
tasid põhjalikult 3. Natsionaliseeritud aptee
gid on enam-vähem endiste omanike ja pida
jate valdusse tagasi antud.

vad ülalpidamiseks toetust omavalitsuselt
Kokku kulutati 43 vallas ja 5 linnas selleks
1941. a. II poolel Rbl. 249.249. Toetuse suu
rus ühele inimesele kõigub 15—60 rublani

likku isikut paigutatud tasu eest perekondli
kule hoolekandele kas omas või võõras pere-

Ulila elektritööstuse juures) kohtades, mis kas

P hkva eestlasi kühstanvs
Säilinud ühest kümnendikust
Endise kahe tuhande asemel nüüd vaid 169 eestlast
Ainult veel 169 eestlast Pihkvas. 106 täis
kasvanut ja 63 last, keda on leidnud esialgne
registreerimine. Võib-olla avastatakse veel
mõni naine ja laps, võib-olla mõni meeski, kes
on pääsenud läbi punase terrori aastate, kuid
iile kahe saja ei tõuse nende arv mingil juhul.
See on vaid üks kümnendik Pihkva vanast
eestlusest. Üheksa kümnendikku on küüdita
tud, asumisele saadetud, seina äärde seatud,
NKVD vanglasse kadunud, ja mis seal salata
murdosas ka kommunistidega kaasa läinud.

Eriti raske on olnud 1938. aasta algus.

Siis on eestlaste pere lammutamisel tegutse
tud hoolika põhjalikküsega, seda mitte üksnes
Pihkvas, vald ka kõigis gestlaste asundustes üle

Pihkva kubermangu. Sellest aastast peale
muutus ohtlikuks isegi eesti keele kõnelemine.
Sidemed ü':si'mte perekondade vahel katkesid

täiesti. TcmbuÜ tagasi oma kehvadesse kor
teritesse ja hoiduti piinTku hoolega millegagi
võimumeestele silma torkamast. Teati, mida
tähendas iga väiksem kui eksisamm: polnud
ju enaipi peret, kust ei oleks viidud isasid ja
emasid, õdesid ja vendasid teedele, millelt pol
nud tagasipääsu: Siberi taigasse, Turkestani
puuvillakasvandustesse, Petshora lumevälja
dele. Oli ka neid üksikuid õnnelikke, kes pää

sesid ise piirlvööndist kaugemale, et vältida
sund väljasaatmise ohtu

Nüüd koondavad järelejäänud jälle oma
ridu. Juba on liikvel oma koguduse loomise
mõte. Hellltatakse lootust mingi legaalse or

küsimust.
Saksamaal korraldab naine ise oma elu,

väidavad, ei või olla juttugi. Naiste organi
seerimise struktuur on suunatud vald mõnele

üksikule tegevusalale. Näiteks omavad nai
sed oma osakonda töOrindes (Arbeitsfront),
mis käsitleb kõiki naistesse puutuvaid küsi
musi Peale selle on naistel veel eriosakond
..Rahvamajandus ja kodumajandus" ning
„Kuituurkasvatuskool", edasi omavad naised
organisatsiooni „Nalsabitöö" (Frauenhilfs
dienst), mis töötab Punase Risti, õhukaitse,
kaltsevanglas viibivate vahistatute abistamise
jne. aladel. Lõpuks on naiste organisatsioonidel
veel erilised propaganda-, pressi- ja välismaa

osakonnad. Nii töötab saksa naine kõikidel
kutsealadel Iseseisvalt.

Missuguste kutsetega tegelevad naised
Saksamaal? Kas tehakse vahet meeste ja
naiste kutsalade vahel? Vahe on muldagi
olemas, kuld praegusel sõjaajal on see vahe
tegemine peaaegu kadunud. Kuid ka normaal
aegadel ei ole vahetegemise küsimuses Saksa

maal kunagi talitatud kitsarinnaliselt Naine
võib Saksa riigis tegelda igal alal ja ameti
kohal, millele ta oma saavutustega on suute-

„Noh, mees teenib ja..."
Mees? Nojah, see on nüüd teine, venelane
seekord. Kuldaväärt inimene, kinnitab naine.

„Mls ma siis ikka pidin tegema, kui elu ras
keks läks? küsib ta. „Nüüd nagu kergem

Ei jää muud üle koi nõustuda. Aga tä

helepanu on äratatud, piidled uuesti lapsi ja
leiad, et nende absoluutne sõnaahtrus, mille
esialgu kandsid võõristuse arvele, on tingitud
eesti keele oskamatusest.

Su ette hakkab kerkima ümberrahvustu
mise tont.

Allelnaja 4. Otsid sealgi lapsi ja leiad
neid terve hulga kokku viis. Ja peagu sa
mapalju naisi.

Eraldad kõigepealt kolm pisukest Kaske.
Elsa, Hansu ja Maksi. Vaeslapsed, vähemalt
praegu. Nad on kevadel tulnud Leningradist,
et oma tuttavate pool suvitada. Nende isa on
juba viis aastat tagasi mõistetud vangi. Ema
on raadio insenerina jäänud Leningradi. Teda
olevat 1940. aasta suvel tahetud saata teeni
ma Tallinna, kuid ta olevat keeldunud. „SUda
ei kanna sinna valetama minna," lausunud ta
kodustele. Ja lapsed elavad nüüd naistekol
miku JJachmann-Graf-Tampl ühisel hoolda -

See hooldamine pole kahtlematult kuigi

kerge, seda enam, et teenlstusvõLinalused kit
saks osutuvad. Aga pesupesemlnegi toob lõ

ganisatsiooni järele võib-olla Eesti Rahva

puks midagi sisse. Ja Tampil on kohake

gestuspataljon on kokku pannud üle 4000, pre

legi.

Ühisaht osakonnana. Pihkva uus rohkearvu
line eestlus eesti väeosade, prefektuuri teeni
jate jt. näol lööb innukalt kaasa. Pihkva jul
fektuuri teenijaskond iile 1500 rubla, et luua
aluseid Pihkva vana-eestluse virgutamiseks
uuele elule. Kõigest tagakiusamisest hoolt
niata on selle hulka jäänud veel küllalt ener
gilist inimesi olgu nimetatud innukaid tege
lasi Pihkva eestlaste jõulupuu korraldamisel,

nende hulgas prouad Rotberg, Saar, Bach
mann, härrad Alle, Jaanikesin jt. Sel jõuluõh
tul, mis tolmus esimesel pühal Pihkva prefek
tuuri ruumes, jagati välja ka tartlaste ja tar
tumaalaste kingitused, mis kohale saadeti ERÜ

Tartu Komitee kaudu Kava osa täitsid hak

Naise asend rahvussotsialistlikus riigis
Naiste organiseerimine Saksamaa] ei oma
sihti läbi suruda mingisuguseid meeste vastu
suunatud erinõudmisi. See sünnib eesmärgiga
kergendada valitsuse ülesandeid naistesse puu
tuvate küsimuste alal. Nii vähendavad naised
valitsuse töökoormat neisse puutuvate küsi
muste võrra. Demokraatia maadel on aga asi
teisiti: seal peavad naised võitlema oma ees

muhaigete varjupaik —. kus 31. detsembril
1941. a. oli kokku 100 hoolealust. Sõjatege
vuse ajal kannatas varjupaiga hoone raskesti
ja selle korrastamine kestis detsembrikuu esi

.404 hoolealust Ja kulutusi hoolealuste ülalpi

kuu lõpule. Vastu võetakse ka
uusi üliõpilasi neisse teaduskon

petöö
dr. Mäe lahkelt järgmist: ku peab akadeemiline noorsu
..Ülikooli tegevuse algus on olnud pi gu sammuma meie rahva esi
durdatud väga mitmete tegurite tõttu.
Kõige tunduvamal määral aga seisnesid
takistused õppejõudude küsimuses ja

kulutatud 5 kuu kestel kokku 40.590 rubla.
Tartu maakonnas sai 1941. a. 5 kuu kestel
261 lasterikast puudustkannatavat perekonda
toetust laste kasvatamiseks kokku 46.269 rbL

Ülikooli algus on ette nähtud selle

kuritegu meie rahva vastu ja leiab ka

plaani kinnitamist on juba võimalik asu
da tegelikule ülesehitustööle."
«Millistel sihtjoontel peaks toimuma

kandeasutls Kavastu vanadekodu ja vai

Lõpuks mainiksin, et Tartu linnale

ke öelda.

tustöö algab. Praegu on Tartu lin mist maale. Säärane teguviis on
navalitsuses viimistlemisel linna ülesehi
aial esitatakse kinnitamiseks. Pärast

on Tartu maakonna jaoks üks kinnine hoole

rusude ja varemetega algaval uue Tartu
ülesehitustöö hooajal.

guses ulatuses ülikoolitööd edaspidi on
võimalik laiendada, seda on praegu ras

konnas. Neile oli keskmiseks kuutoetuseks
60 rubla kuus ja selle liigi hoolekandele on

Kinnise hoolekande «1»1

siis nüüd, kus ehitatakse üles uus Tar
tu, mis omab hoopis teist ilmet ja kuju

del on aga see, et eeloleval soorita viimaseid eksameid,
ehitustöö-hooajal ülesehi kartes arstidena paiguta
tamise üksikasjalik nlaan, mis lähemal

hoolekandealaks ja tervishoiu-a!aks.

„Mis puutub nn. Tartu vaimusse,

kaubanduslike ettevõtete tegutsemisele.

Talude reprivatiseerimise määruse ellu
viimiseks antakse üksikasjalikud juhen
did, mis lahendavad ja korraldavad kõik
ebaselgused ja arusaamatused, mis sel
alal võivad tekkida. Juhendid ilmuvad

Jll rima andis illevaats sotsiaalosakonna

tööst sotsiaalhoolekande alal Tartu maakon
nas. Ta märkis, et sotsiaalse hoolekande töö
jaguneb kaheks laiema ulatusega alaks

jab meie rahvas ja maa hädasti kõrgelt
kvalifitseeritud eriteadmistega varusta
tud noori ja sellepärast nende võimalus
te piires, mis sõda Tartusse jätnud, pea
me püüdma peatähelepanu pöörata aka
deemilisele stuudiumile ja sel alal taot
lema maksimaalseid saavutis!."
Avameelse ja väga huvitava jutuaja
mise lõpul mainis dr. Mäe veel järgmist:

puhul viibis Tartus Eesti Omavalitsuse
juht haridusdirektor dr. H. Mäe, kelle
poole pöördus meie lehe peatoimetaja
mõningate küsimustega Eesti Omavalit
suse lähema töökava kohta. Härra dr.

3

kajad mehed sõjaväelaste ja prefektuuri teeni
jate hulgast.

Nüüd aga Pihkva eesti perekondi kulas-

Pihkva julgestuspataljoni juures Nii jätkub

leiba Kaskedele, jätkub Bachmanni enese 6aastasele Meerile, jätkub ka õetütrele Litdia

agulis. Madalaid ilmetuid maju. Ühe hoone
trepil askeldab keskealine naine. Ta vastab

noomia oleks naiste erialaks. Iga kutse ja
eriala ulatuses leidub andekaid naisi. ku'd iga

kutset ja aJa ei saa seetõttu siiski naistele

nende erihuvina sooritada. Teisest kliidest ei
ole sugugi vajalik, et naine, kes oma elukut
seks on valinud arstiteaduse, peaks just töö
tama näiteks mees vangla haigemajas. Kind
lasti tunneb end naisarst õnnelikumana laste
haiglas või stinnitusasutises. Teiste sõnadega,

missuguse kutse enesele naine ka valik*,
ikka teleks tal ja tegeliku töö valiku juures
arvestada võimalusega rakend? da ellu emaLikkuse tunnet ja oma hinge, üldse ei vajata
Saksamaal naist, kes oma kutses ja töös ei
säilita naiselikkust.
(Ostraum Artikeldienst)

seisundile. Perekonnatoitjate kaotus on ühe
osa eestlasi viinud sugulussidemeisse vene

rahvusest inimestega. Vene miljöö, lisaks
sellele eestluse tagakiusamine, eesti keele kõ

nelemise tegelik keeld, olukord, kus „ei jul
genud enam toast välja tulla, külas käia", on
loonud eeldused laste kiirele venestumisele.
Leida tee, kuidas neid eestluse jaoks päästa,
tokiks olla üks esimesi ülesandeid kavatsetava
Pihkva eestlaste organisatsioon] Jaoks. Visa
ni ad iseloomud on aga kõigist raskustest siis
ki suutnud läbi rabelda ja juhi esimene tõuge
on neis jälle loonud vastse värskuse ning elu
rõõmu. Nende lapsed mitte üksnes ei veeri,
vaid nad tunnetavad ka ise, et „värsket lund,

pehmet lund juba sajab terve tund". S.

schauer mitriss. Der Kampf endete mit dem
Siege der Ordnungspolizei 2:1 (12:15, 15:9,

politsei meeskonnad võrkpallis. Mõlemas mees
konnas esinesid tuntud Tartu rahvusmeeskonna

mängijad (Valdmäe, Haas, Rae jt.), mistõttu
kujunes mäng tasemelt kõrgeklassiliseks, pine
vaks ja tasavägiseks, kiskudes publikut män

15:9, 16:14) välispolitsei kasuks.
Vahemänguna toimus võrkpallivõistlus vä
lispolitsei B ja poliitilise politsei meeskondade

vahel, millise võitis välispolitsei 2:0 (13:9,

meeskonnas tundus ebaühtlust, koosmängu puu

Ilne pretendeerima. Iga töö ja tegevus peab
aga vastama tema võimetele. Naiste hulgast
on tõusnud silmapaistvaid tehnilisi eritead
lasi, ilma et tehnika pruugiks kuuluda naiste
erialade hulka. Berliini tähetornis on ameti
koha tähtsuse poolest teisel kohal töötav eri
teadlane naine. See aga ei tähenda, et astro

Need paar jöont paarist külaskäigust

Pihkva eestlaste poole tohiksid olla küllalt ise
loomustavad sealse vana-eestluse praegusele

durch der Wettkampf ein hohes Niveau erhielt,
spannend und ausgeglichem verlief und die Zu

naine.

„Kuid nüüd? Kuidas ära saate elada?"

juba sajab terve tund..."
See laul on pärit juba eesti raamatust.

Tuttavad sõjamehed olevat toonud Petserist
eesti kirjandust.

Politsei võisfes käsiraHs

16:14). Lõppmänguna võistlesid korvpallis vä
lispolitsei ja kriminaal- ning poliitilise politsei
kombineeritud meeskonnad. Eripolitsei mees
kond oli koosseisult ühtlane ja sooritas kiireid
kombinatsiooirikkaid läbimurdeid. Välispolitsei

Pisarad sammutavad kõue.

rohkepealise lastepere veerimist, mis tuleb kui
ühest suust:
„Värsket lund, pehmet lume

Pühapäeval, 11. jaanuaril k. a. tolmus sõp
rusvõistlus Tartu prefektuuri välis- ja eripolit
sei meeskondade vahel Laia tn. võimlas. Esi
mestena kohtusid välispolitsei A ja kriminaal

Toas kolm pisikest poissi. Kus isa?
„Mees viidi ära juba 1937. aastal. Pärast
kuulsin, et ta olevat maha lastud," jutustab

Mispärast! Ega muu miskipärast, kui et
meil oli tuuleveski. Olim e jõukam kui tei
sed. Mindki tassiti järjest ülekunlamistele,
noorem laps oli kõigest kolmenädalane..."

dade saatuse järele. Ainult vanake Graf ju
tustab ise oma lihtsa 100 sellest, kuidas ta
mees kadus Kostromasse. Ning kuulatad siis

Sport

küsimusele vigases vene keeles ja aktsent ree
dabki otsitava eestlase.

..Mispärast?"

„Oah, pole viga," naeratab Bachmamr,
„sain hiljuti osta tuttavalt puuda uhkeid kõi
gest kahesaja rubla eesti"
Vanu haavu sa ei julge puudutada Ei julge
küsida nende naiste abikaasade, õdede, ven

(Järgneb)

gule elavalt kaasa. Mäng lõppes 2:1 (12:15,

Plehhanovskaja Gorka ümbrus Pihkva

Leiba?

16:14).

Ais Zwischenspiel fand ein Netzballwett
kampf zwischen der B Mannschaft der Ord

nungspolizei und der Politischen Polizei statt,
welches von der Ordnungspolizei 2:0 (15:9,
16:14) gewonnen wurde. Ais Endspiel wurde.
ein Korbballwettspiel zwischen der Mannschaft
der Ordnungspolizei und einer kombinierten
Mannschaft der Kriminal- und Politischen Po
lizei ausgefochten. Die Mannschaft der Son
derpolizei war einheitiich zusammengestellt
und unternahm schnelle, kombinationsreiche
Durchbrüche. Die Mannschaft der Ordnungs
polizei schien ungleichmässig und langsam zu
sein, es fehlte die richtige Zusammenarbeit,
wobei aber trotzdem zahlreiche Durchbruchs
versuche gluckten. Da die Wurfe missglückten,

fiel da° ;= zu Gunsten der Sonderpolizei

dust ja aeglust, mille juures aga siiski õnnes

aus 39:17 (22:7).
Ais Gastt waren der Leiter der Deutschen
Sicherheitspolizei Dorpat, SS-Untersturmfüh

Külalistena olid ilmunud võistlusi jälgima
Tartu Saksa Julgeolekupolitsei juht SS Unter
sturmführer härra von See f e 1 d, Tartu pre
fekt härra Roovere, Tartu Ordnungspoiizei

fekt Herr R o ow e re, der Chef der Dorpater

tus arvukaid läbimurdeid, kuid ebaõnnestunud
visete tõttu kujunes tagajärg 39:17 (22:7) eri
politsei kasuks.

ülem härra oberl. Kunst m a n n ja Land

gendarmerie ülem Itn. Einborn meeskonda
dega. Härra von Seefeldi poolt tervitati võrk
pallis võitjaks tulnud välispolitsei meeskonda ja
anti tema poolt üle meeskonna vanemale kris
tallkauss mälestusesemena ühes turunistuskir

jaga. Tervitusele vastas härra prefekt RooSiinkohal annab Tartu prefektuuri politsei
pere üle südamliku tänu härra von Seefeld'ile
tähelepanu ja osavõtu eest eesti politsei üri-

Pol;zei-H«ndball
Am Sonntag, den 11. Januar d. J. fand ein
Freundschaftswettspiel zwischen den Mann
schaften der Ordnungspolizei und der Sonder
polizei der Dorpater Präfektur in der Turnhalle
in der Laistrasse, statt. Zuerst spielte die AMannschaft der Ordnungspolizei gegen die Kri
minalpolizei Netzball. In beiden Mannschaften
spielten bekannte Spieier der Dorpater Natio
naimannschaft (Waldmäe, Haas, Rae u. a.), wo-

rer Herr von Seef e 1 d, der Dorpater Prä
Ordnungspolizei Herr Oberleutnant Kunst

ma n n und der Chef des Gendarmerie-Kom

mandes Dorpat, Herr Leutnant Einhorn

mit ihren Beamten erschienen. Herr von Lee
feld begrüsste die siegreiche Netzbal'mann
sehaft der Ordnungspolizei und überreichte
dem Kauitän der Mannschaft ais Andenken

eine Kristallschale und ein Anerkennungs
schreiben. Herr Prafekt Roovere hielt eine
Dankrede.

Hiermit übermittelt die Polizei der Dorpater
Präfektur Herrn von Seefeld ihren herzliclisten
Dank fur die freundliche Aufmerksamkeit und

Teilnahme an der Anregung der estnischen

Spordisündmusi Euroopas
Saksa käsipalli-rahvusmeeskond pidas Root
sis veel teise võistluse, nimelt Lundi uues võim

las Lõuna-Rootsi esindusmeeskonna vastu.
Rootslased võitsid selle võistluse 12:9.

Võidusõidud Ameerikas iäävad ära. Nagu
Ameerikast tulnud teated kõnelevad, iaävad
Ameerika Ühendriikides tänavu ära suuremad
rahvusvahelised autovõidusõidud. Põhjusena
tuuak" °tte tarvidust säästa bensiini ja auto

kummisid.

Teadaanne

Tartu teated
Varustusameti teadaanne

Sooviavaldused esitada reedeks

Võidu tän. 5

kauplustele, pagari-, leivatööstustele ja
toitlustamisettevõtetele

Majandusdirektooriumi kaudu on Tartu
elanikkonna jaoks müüsite määratud väikse

Seni kehtinud korra ja „Postimehes" lg.
dets. 1. a, avaldatud teadaande punkt 24-a

mal arvul jalanõusid. Üldse tuleb müügile 279

muutmiseks teatame, et alates 12. jaan. s. a.

paari meeste ja 120 paari naiste kingi ning
saapaid ja 53 paari kalosse, kusjuures Tartu
jaoks määratud laste jalanõud on juba välja
jagatud koolide kaudu neile lastele, kes jala

kauplustelt saadud korraldatud leivavarustus
kaartide kupongid ja leivamargid kontrollimi

nõusid vajasid kõige hädalisemalt.
Et kindlustada müügilemääratud jalanõu

2. Toiduainete-kauplused esitavad isikliku

suurem vajadus, toimub jalanõude jaotamine
linna kaubandusameti kaudu koostöös sotsiaal

osakonna ja ERÜ Tartu Komiteega. Seejuu
res antakse jalanõusid ainult neile, kellel ei
ole ühtki paari kandmiskõlblikke jalanõusid.
Sooviavaldused nende saamiseks tuleb esi
tada linna kaubandusametile kolmapäevast, 14.

jaan. kuni reede, 16. jaanuarini. Vastav kirja
lik avaldis ühes põhjendustega ja-elukutse mär

kimisega tuleb lasta Võidu tän. maja nr. 5
alumise korra trepikotta asetatud sooviaval
duste kasti. Sooviavalduses tuleb ühtlasi tä
hendada, kas ja mis kujul on jalanõude soo
vija kannatada saanud sõjasündmuste tõttu.

Esitatud sooviavalduste põhjal otsustab
linna kaubandusameti, sotsiaalosakonna ja ERÜ

Tartu Komitee esindajaist koosnev komisjon
kellele jalanõude ostuload antakse.

Teadaanne
end. Tartn Kaubastult üüritud klaverite
üürisummade tasumise kohta

Firmadelt Moritz jaEsto-Muusika

(Tartu Kaubastu kpl. nr. 146) üüritud klave

rite üürid kuni 1. dets. 1941 tuleb tasuda O/Ü.
Esto-Muusika hooldajale V. L a m p'i 1 e, Võidu
tn. 4, hiljemalt 25. jaan. 1942. Üüri tasumisel
tuleb kaasa võtta viimane üüritasumis-kviitung.
Kes uurijaist pole end veel registreerinud,
peavad seda tegema hiljemalt 26. skp., vastasel
korral võetakse nad seaduslikule vastutusele.
Tartu Linna Kaubandusamet.

Vanemuise Muusika Osakonna segakoori
harjutus orkestri ja solistidega on kolmap.,
14. jaan. kell %8 õhtul ..Vanemuise" kontsert

saalis. Ilmuda kõigil lauljail.

Tartu rikastub esindusliku kinoga

On selgunud,' et mõnede isikute kätte
on jäänud endise Tartu Ringkonna PartisanÜksuste Komandantuuri poolt väljaantud

Väiksema! arvu! jalanõusid müügile

de andmist neile, kellel nende järele kõige

JNr. 11

„BOSTIMEE S-

Teisipäeval, 13. jaanuaril 1943. a.

tõendised ja käelindid, kes neid omavoliliselt
edasi kasutavad, vaatamata sellele, et nad
Omakaitse koosseisu enam ei kuulu. Samuti
on väärnähtusi ilmnenud Omakaitse tõendite
kasutamisel, mis kannavad nimetust „Eesti
Omakaitse Staap".

1. Pagari- ja leivatööstused esitavad

Et tulevikus ära hoida tõendite ja käelin
tide kasutamise õiguses arusaamatusi ning
väärtõlgitsusi, loen kehtetuks, alates 25. jaa

seks Tänavavanemate Ametile, A.

nuarist 1942. a.> kõik tõendid, mis välja antud

Hitleri pl. 7, II kord.

varustuskaardi kupongid (välja arvatud või
kupongid) ja aruanded samuti Tänavavanemate
Ametile.

Tartu Linna Varustusamet.

endise Tartu Ringkonna Partisan-üksuste Ko
mandantuuri poolt või mis kannavad nime
tust „Eesti Omakaitse Staap". Kodanikkudele,
kes kuuluvad Tartumaa Omakaitse koosseisu,
antakse endiste tõendite asemele välja uued

tõendid, mis on erinevad vormilt ja värvilt

ning kannavad nimetust ..Tartumaa Omakaitse
Staap".

Teadaanne

Eest'i Kutseühingute Keskliidu Tartu osa
kond teatab, et Tartu linnas erakäitistel, ma
japidamistel, kooperatiivühingutel, asutustel
ja isikute], kelle teenistuses I—4 (kaasa arva
tud) palgalist, tuleb registreerida kõigil kuni
20. jaan. 1942 kohalikus osakonnas Tartus,
Kompanii tn. 2, uks A, 111-kord.

Eraisikud ja endised Tartumaa Omakaitse
liikmed on kohustatud hiljemalt 25. jaanuariks
1942.nende käes olevad ülalmärgitud tõendid
ja käelindid ära andma kas kohaliku Omakait
se Piirkonna Staapi või Tartumaa Omakaitse
Staapi, Kompanii tän, 1.

topalgalt-

Need maksud tasub palgalise pidaja.
3. Kutseühingute liikmemaksud, mida tu

leb kinni pidada palgaliselt endalt bruto
palgalt 1% ja + esmakordselt ühekordset

ERU Abistamistoimkonna ladu
15.—17. jaan. suletud
Inventuuri lõpetamise puhul on ERÜ
Tartu Komitee Abistamistoimkonna ladu

ruumes, kubu tahetakse töötama panna Tartu
kolmas kino.

Uue kino üle lähema informatsiooni saa
miseks pöördusime Eesti Propagandastaffeli

juhi dr. H. MUhlenhoffi poole Tartus,

kes andis seletusi uue kinö üle ning tutvustas
käimasolevate ümberehitustöödega.

Need ümberehitustööd endises Saksa
teatris haaravad peamiselt teatri teist korda,
kuna teatri saaliosa ja alumise ning ülemise
korra kõrvalruumid jäävad üldiselt muutma

tuks, kus viiakse läbi kino nõuete kohaselt
vaid remont ja korrastustööd ning seatakse

sisse kinoteatrile vastav valgustus. Suuremad
ümberehitustööd teostatakse teatri teisel kor
ral, kus ehitatakse jalutusruumi sellesse ossa,

mis ulatub nälja peasissekäigu juurde, apa
raadiruum. Nii aparaadiruum kui ka selle
kõrvalruumid filmide hoidmiseks ja umfer

vastavalt. . „ •

Praegu on selles ehituseosas kästi apa

raadiruum! umbes meetrikõrguse kivipõranda

ehitamine ning paksude vaheseinte ehitus

tööde lõpetamine. Kaks uut helifilmiaparaati,

15., 16- ja 17. jaanuaril suletud. Asjade välja
andmine algab uuesti esmaspäeval, 19. jaanu

mis üles seatakse, kuuluvad moodsamate
hellfilmiaparaatlde hulka ja kindlustavad
publikule hea ja nauditava filmi vaatamise.

letud, võivad asjad Abistamistoimkonna laost
kätte saada kolmapäeval, 14. jaanuaril kella

kütte kordaseadmine, mille torud lõhkesid

aril. Need abisaajad, kes on asjade saami
seks kohale kutsutud päeval, millal ladp su
8-30—14.30.

sisseastumismaksu. 1% esimese kuu bruto

Samuti sünnib kohaliku osakonna kaudu
neile palgateenijaile sünni-, haiguse- ja ma
tuseabirahade maksmine ning liikmekaartide

Lühiteateid

eelmisel külmal talvel.
Üldiselt endise Saksa teatri ümberehitus

Kiriklikke teateid

Nõmme linn liideti Tallinnaga

väljaandmine. „

Uude kinoteatrisse ehitatakse ka loozhid.
Suurt majanduslikku kulu ja,vaeva nõuab
peale eespoolnimetatud tööde ka teatri kesk

töös kinoks on püütud rakendada kõiki või
malusi, mida endiselt teatrilt kino jaoks või-

palgalt.

Viie ja rohkem palgateenijatega asutised,
ettevõtted, majapidamised ja käitised õien
davad maksud ja annavad aruanded kuulu
vuse järgi vastavale kutseühingule ja teosta
vad abirahade maksmist ~Ametlikus Teatajas"

Nagu ühes oma varemas numbris teata
sime, teostatakse praegu Saksa sõjaväevõi
mude juurde kuuluva Tartu Propagandastaf
feli poolt ümberehitustöid endise Saksa teatri

meetri jaoks ehitatakse tulekindlalt ning igati
moodsa kinoteatri aparaadlruumide nõuetele

Tartumaa Omakaitse juhataja.

..Ametlikus Teatajas" nr. 15 avaldatud uue

sotsiaalkindlustuse korra ja Kutseühingute
maksude määruse järgi antud juhendite ko
haselt tuleb ülalnimetatuil (I—4 palgalist)
tasuda alates 1. jaanuarist 1942 kohalikku
osakonda Kompanii 2 alljärgnevad maksud:
1. Sotsiaalkindlustuse maks, vastavalt
erialalisele tariifile brutopalgalt.
2. „Puhkus ja Elurõõmu" maks 1% bru

Saksa teatri ulatusliku ümberehitamisega laheneb
Tartu kinokriis

Alates 1. jaan. 1942 on Nõmme linn kindral
komissari korraldusel liidetud Tallinnaga. Nõm
mel kutsutakse ellu Nõmme linnaosa omavalit-

Tartu Ev. Vennastekogudus, Lille 20. Evan
gelisatsiooni-koosolekud 14. kuni 17. jaanuarini
igal õhtul kell Y27 ja lõppkoosolek pühapäeval,
18. jaan, kell 5 p. 1. Kõnelevad õpetajad H. Haa

mer, F. Uuspõld ja teised jutlustajad, Keelpil
likoor. Laululehed.
Juhatus.

nr. 15 avaldatud sotsiaalkindlustuse korra

määruse järgi. Osakonna juhataja.

malik üle võtta, ümberehitamisega pole võe-

Sd võfmalust uues kinoteatris pakkuda ka

mitmesuguseid lavalisi ettekandeid, sest lava
jäetakse enamvähem endisesse seisukorda,
paigutades ekraani lava tagaseina. Vumane
asjaolu põhjustab omakorda, et kinokülasta

jad esimestes ridades on filmi jälgimisel pa
remas seisukorras kui teistes kinodes, kuna
esimeste ridade ja ekraani vahemaa teatri

orkestriruumi ja sügavusse ulatuva lava tõttu
on küllaldane, võimaldades esimestes ridades
head filmi jälgimist.

Nagu dr. W. Mühlenhofi seletustest ja

ehitustöödest nähtub, pole käimasolevad üm
berehitused ulatuselt väikesed ümberkorraldus
tööd teatri kinoks muutmiseks, vaid need kan

navad kapitaalehituste ilmet, millega seni

vähe kasutamist leidnud teater muudetakse

täiesti ajakohaseks moodsaks kinoks. Uus
kino kujuneb kindlasti Tartule ilusamaks ja
esinduslikumaks, mille eest Tartu kinosõprade
tänu kuulub Saksa sõjaväe Propagandastaffe

lile, kelle algatusel ja kelle kuludega ehita
takse uut kino. Ühtlasi kõrvaldatakse uue

kino avamisega Tartus kinokriis, kuna teata
vasti Tartu kaks järelejäänud kino ei suuda
rahuldada praegu kinohuviliste nõudeid. Uus

kino mahutab üle 450 inimese.
Uue kino. ehitustööd toimuvad päevad ja

ööd läbi, et kino võiks rakenduda juba selle
kuu lõpuks Tartu suurehulgalise kinopubli
ku teenistusse. Avaetendusel linastamisele
tulevaks filmiks uues kinos „Deutsche Licht
spiele" on uue kino jaoks tellitud film „Anne
lie", mis kuulub viimase aja Saksamaal val
mistatud filmide paremiku hulka ja saanud
Veneetsia filmivõistlusel kuldauhinna.
Mis puutub teatrihoone seisukorda enne
selle ümberehitamisele asumist, oli see oma

aja Tartu ilusam ja mugavam teatrihoone

üsna haletsemisväärses seisukorras. Bolshe
vikud olid paigutanud teatrisse oma tööko

mandod ..kaasani üliõpilased", kes olid

teatrihoonele lasknud osaks saada palju kan

natusi. Teatrist viidi ära toolid, millest
praegu järel ainult Uks kolmandik, mispärast
nüüd kino uue mööbli valmissaamiseni peab
kasutama toolide asemel istepinke.

Pea- ja vastutav toimetaja M. Kuldkepp
E. K.-ü. ..Postimehe" trükk, Tartus 1841.

Korter

Müüa noor

Õnnetu surma läbi lahkus meilt meie armas

LINDA KRÕLL
(sünd. Soil). 4. II 1920. 9. I 1942.
Matmine 18 jaan. 1942 kel] 14.30 Tartu Maarja kalmistule.
Valusas leinas

Isa, Õed, vennad la sugulased

15. jaanuaril 1942. a. alustab tegevust Eestis Notariaalasu
tiste uuesti sisseseadmise määruse (A. T. nr. 1 1941) alu
sel Kohtudirektori käskkirjaga ametisse määratud

Ajalehe ~Postimees"
tellimiste vastuvõtmine
veebruarikuu peale on avatud
ära anda hiljemalt 25. jaanuariks.
Hiljem sissetulnud tellimisi ei rahul

hommikukuyb k. 12—lö
Ülikooli 19—2.

maiac
tduaed JakoU p.
3iesk'ist

Ilsel

teatada Lootuse 23—4, Tartu.

JCutseUmnistuste
mälestavad
E. Truus

A. Hirt
A. Beik
perek. Toots

.. Jõgi

„ Dubinin
~ Martin

andmine

Eesti Tarvitajateiihisuste
Keskühisus (ETK),

7 km linnast- Kaubelda

PÕLLUMEHED!.

kui endiste Eesti Tarbijate Kooperatiivide Vaba
riikliku Liidu ning Harjumaa, Järvamaa, Lääne
maa, Petserimaa, Pärnumaa, Saaremaa, Tartu
maa, Valgamaa, Viljandimaa, Virumaa ja Võru
maa Tarbijate Kooperatiivide Maakondlikkude Lii
tude õigusjärglane, kutsub käesolevaga kõiki isi
kuid ja asutusi, kelle juures on ülalmainitud orga

Vajatakse korralikku

uisu, tukis, xxdei

nisatsioonide, nende baaside, tehaste, muude ette
võtete ning allüksuste varasid ning summasid või

iahuveski ladudesse. Setga ailate lahendada
transpordi kitsikust, mis hädavajalik praeguses

kes teavad sellistest varadest ja summadest või
kellel on kohustusi ülalmainitute vastu, samuti ka
isikuid ja asutusi, kellel on nõudmisi ülalmainitud
organisatsioonide ja nende allüksuste vastu, teata
ma sellest kirj. Eesti Tarvitajateühisuste Keskühi

olukorras.

Tartus, Meltsiveski 40 42. Tele*. 31-50

susele (ETK) Tallinn, Adolf Hitleri 27 ka

kumbki ühes eksemplaris koos pärasfckooliaegsete
teenistustunnistuste või nende tõendatud ärakirja
dega ja igast tunnistusest ühe lihtärakirjaga Õisu

nud enne 1935. a., õppeülesande täitmist ei nõuta.
Nõutav järelpraktika vähemalt kolm aastat, õppe

ülesandeid saab Õisu Piimanduskooli juhatajalt
Õisu p.-ag.

kasuk

Tartu Maavalitsus vajab
velsker-desinfektorit
Sooviavaldused lühikese elulookirjeldusega esi
tada kuni 20. jaan. 1942 Tartu Maavalitsuse Sot

Tõlked

Aia 17—3Ostame

jõhvs, labha ja
seakarva

suurel ja väiksel arvul
ja valmistame harju ka

tellija materjalist. Har
jatöötuha Liiva 44—1.

übersefzungen
Estnisch-Deutsch- Briefe.
O. Stahlberg, Uueturu 5, kella 10—12 ja 15—17.

Tööd otsib

Soovin osta 2 inime
Die Propagandastaffel Estland stellt zum se-voodi jaoks

in Dorpat melirere

Plaizanweiserinnen
an. Mädchen und junge Frauen, die etwas Deutsch
können, melden sich ara Freitag, den 16. Januar,

va kaudu.

põh(a
Teat. või tulia Pärna t.

vormittags 10 Uhr im Deutschen Theater, Aia 35—5, kella B—l 2.

Valga Linnavalitsus vajab

Ostame

kuivi
laudu

tisleritööde jaoks, A.-s.
Kohasoovijad palutakse avaldused koos elu „Kemaks", Näituse 27.
loo- ja senise tegevuse kirjeldusega esitada Linna
valitsusele hiljemalt 20. jaan. 1942.
Soovin osta Tartu väi
Valga Linnavalitsus.
kest
Meesametnik vajab möbleeritud

tubd

mi i;i
maksan ajakohast hin

da, Teat. Väike-Kaar

Vajan nüüd või lähemal ajal vannitoa ja vee

Õpilane ja ametiskäija noormees vajavad

kor&QSfit
Ülikooli teenistuja otsib

värgiga

noUbllt

riideid, saapaid ja muid

asju. Aia t. 5, ostu

müügi äri, ..Vanemuise"

1-2—3-toalist korterit
mööbliga või ilma. Toad võivad olla ka osa suu
remast korterist. Tasu kokkuleppel. Läbi rääkida

ostma.

Soovin osta noort isast

špitskoera
Pakk. Aia 40—2-

möbl. tuba
Teat- Võidu tn. 3—4, L. K.

Soovitakse osta mood
sat 3 uksega

riidekappi
Pakk. teat. Liiva 17—6,
G- Kiiman.
Ostan igasuguseid vanu

jalanõusid
ja vanu saapasääri.
Aleksandri 19, king
sepp, tänav, sissekäik.

Riia 123, leivavabrik „Ceres'i" kontoris.

vastu. Tulen ka koju

planllnet
Teatada Tiigi 24—1.

H. Pae juuksetööstus-

Kes koob

fileevõrku
Teat. Herne 32—2.

lokkifat

Vajan 40-hektaaril.

talule
rentnikku
oma inventariga, kes
jääb ka pärijaks, For

tuuna I—l 4

kes teeb ka vesilaineid-

äriruum

Tartu lähedale väi ühes piimaruum. uues
vanemat

naisteenijat

miiiirikafel
süsteem „Pauks", küttepind 12,0 m". Järele küsi
da Palamuse Piimaühingult, telef. Palamuse 16,
Tartumaal. Lähem raudteejaam Kaarepere, 4 km-

teenijat

Müüa ohvitseri

pruugitud olla. Alek
sandri tän. 19—5. IJI
kord, hoovi kaudu.

Naister. kotik

muhvi
või -nahka soovitakse
osta, võib ka pruugib
olla. Lepiku tän 14—3.
E. Org .
Tuleõnnetu soovib osta
paari või kaks

piiiiHüi
Riia 84—5.
Ostan v.-v.

ruudil)
Näituse tn. 7—2.

sinel,
kalifeepüksid

Teat. saab Rüütli 1, tol
duainetekpl.

Soovitakse vahetada

ristikheina

Kellel on müüa meester.
mustad

mungad
nr. 40- Teat. Vabriku
tn. 3—ll. M. Koch.

Vanem preili soovib l!ll3iItli!!!IS[[!i!ll!EIIII|l!l
kergemat

tõed

Valdab eesti, saksa ja

vormitarbeid
Soovitav neile, kel on

tn. 10—3.

Vaevatasu sellele, kes

müüa tume eraulikond soovitab 2-toal. ja köö
või ülikonnariie. Näha giga või köögitarv.

G. Adolfi 15—3, kella

taadia
n. kuld-käekeil, tasku
ja lauakell, n. talvman

tel. must keskm. k
poissi, palitu ja jopj
12- ja 15-a. Kastani tn
99—2, kella s—B õ.

parafiini
Raekoja tän. nr. 75 z
Union.

Müüa meester, tun

15—5 (õuel).

I. Lillipuu

Pakk. slt. nr. 7577.

Gümn. lõpuklassi õpi
9- skp. maakondliku
lane maalt (tütarl.) ot kokkutuleku ajal läks
sib väikest sooja
„Vanemuise" riidehoius

tuba

kaduma meester, must

Möbleeritud

karakull-müts

tuba

Leidjal palutakse mai
nitud ese viivitamata

teatri büroosse ära

otsib harit. härra. Pak
fyäIV. . kasv-), siidpits kumised pai. saata Aia
kooli 19—2, kl. 12—16.
Soovin osta

ünnuseemneid

lun teat. Aia tän. 60—1
Soovitakse osta hästi Möldre.

Teat. Väike-Tähe tän.

Rebase tän- 13—9.

Teat. Tähtvere 18—6.

(kaanarilinnule). Pa

lapse
vankrit

kes laupäeval küsis Tä
he tn.. Väike-Tähe tn.
teed ja otsis oma õde,

korteri

Kuduja ostab ajako kleidirne, laudlina üli tn. 14—1.
hase hinnaga

Palun endast
teatada

iüllllillllllllllltllllllllllil

14—18.

Müüa v.-v.

seemet

heinte vastu- Lähem,

teat. Tähe 115—3, 17.
vajab restoran Räppin. ja 19. skp. kl- 12—2.
Gildi tn. 9-

pikad püksid ning muid vene keelt. Teat, Pärna

hoitud moodsat

Müüa lamav

Soovin kiires korras üürida

aalärisse.

kesse tallu vajatakse majas (korter olemas)

nr. 42—43. Võivad ka

28, Uibo, telef. 37-02.

I—2-toal. mööbl. või ilma. Pakk. saata Oa I—4.

Kase t- I—l.
Ostan igasugust .

Ostan paadi-

iinid

cefocm=

Kirjal, pakk. saata Sõbra 20-a—3. E. K.

Miil

uuesti vaevatasu eest
tuua Rüütli t. 1 koloni

Sõjaväelane soov. osta

Str. Nr. 43.

Jõgeva Sordikasvandus vajab

Avaldus ühes elulookirjeldusega ja dokumentide
ärakirjaga saata Jõgeva Sordikasvandusele, Jõge

hoidjale näha, need

juhatus

oma Sangaste aretusjaamaie

valitsejat

jaan. 1942 tõi võtme
kimbu Rüütli t. I maja

teenijat

soovitav kes oma cor
terist "käib- Karva 94,

teerimist, Kirj. saata „Postimehe" esindusse, Ve T eat. firma, võimsus Lähem. Kalevi 18-a—4.
jne. Rüütli 12—3. H. R.
Eesti Tarvitajateiihisuste Keskühisuse ne tän. 1, Tallinn,

Sordiaretus- ja Katseinstituut

Ostan

Igp. daami
kes kuulutuse peale 4.

Narva 94, H. Pae juuk Ära anda remonteeritud

M-WMil

eesti keelest saksa keelde. Kirjad.

Palun seda

setööstus.

vate kohustuste varjajad võetakse vastutusele. An 54-a. aus ja karske tiksik leskmees.Tunneb põllu-ja
tud tähtajaks ülesandmata jäetud nõudmised jää aiatööd, samuti ka majade, masinate jne. remon

siaalosakonnale.

kraed

nooremat

Vajatakse

F-ma A. M. UNIVER

siks 1942. a. Kutsetaotlejatelt, kes kooli lõpeta Ende dieses Monats für ein neues Lichispieltheater

Soovitakse osta tu

riigimõisas, N. Ruumet.

Kutsetaotlejatel tuleb täita nõutav järelprak
tika aruanne ja õppeülesanne ja need esitada vad arvesse võtmat^.

Piimanduskooli juhatajale hiljemalt 1. märt

medat

koha peal, Ülenurme

- Tooge riigile antav normivili

he nädala jooksul, arvates käesoleva kuulutuse
ilmumisest, andes üle nende juures asuvad vasta
endi sile Õisu Piimanduskooli piimandusklassi lõ vad varad ETK-le Tallinnas või ETK harukonto
petanuile toimub varemkehtinud sellekohase mää ritele Paides, Haapsalus, Pärnus, Abjas, Kures
ruse alusel (RT 1938, 14, 126) Õisu Piimandus saares, Tartus, Valgas,- Viljandis, Rakveres, Nar
kooli juures
vas, Võrus sama tähtaja jooksul. Ülalmainitud
ettevõtete varade ja samade ettevõtete vastu ole

Õisus laup., 14. märtsil 1942. a.

Vajatakse

maja
teenijat

Palun neid isikuid, kes midagi teavad Tartus

Varalahkunud
kallist

Tähtvere vallas, Krõla- seade välja maksab.
Teat. saab Turu 85—3,
Jaani talus.

aknakardinad,

E. K.-Ü. «Postimees".

areteeritud

elektr., kes elektrisisse

Müüa

kelle kontor asub Võldn t. 11 (E Hilpoteeginarga majas)
ja on avatud kl 9-15-ni (kl. 3-ni).

data.

välja arida keeduv, ja

kella 11—1.

NOTAR
EGON SILD
Tartus

Tellimised veebruarikuu peale tuleb

lüpsilehm

9. jaan. kaotat- meester

Üksik tütarl, soovib üht

kaloss

tu&a

Leidjal palun leiutasu
eest ära tuua Eha 2ö.

leivatööstusse või leiu
võib ka mööbliga olla. büroosse.
Teat. Narva 111—10.

Jõululaup. kaotatu,

Müüa noor angleri Vaikne 2-liikmel, perek. Pauluse kirikusse '
hall

tõugu lüpsmasaaja

lehm
Teat. saab Raudtee 24.

Korterit
Teat. Aia 8, tööstus.

sõrmkiimas
Leidjal palun vaevatasu

eest ära tuua Kuu tän.
12—9 või Leiubüroosse.

