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Ilmub igal esmaspäeval, kolma
päeval, reedel ja laupäeval.

Lähemail päevil jõuavad kodumaale 80
eeaüast-sõjavangi, kes asuvad Saksa vangi
laagrites. Saabuvate sõjavngide nimed on:
Tõõtsov, Martin, sündinud 18.08.19; Sutt,
Konstantin, sünd. 09.05.20; Pungar Voldemar,
sünd. 14.04.18; Kütt, Aksel, sünd. 15. 02. 14;
Malton, Jevgeni, sünd. 07.01.19; Limbek, En
del, sünd. 04.05.19; Kähr, Aksel, sünd. 07.11.19;

Kõõra, Alfred, sünd. 25.09.19; Sootna, And
res, sünd. 25.09.19; Kull, Alfr., sünd. 13.03.19;

Viikna, Endel, sünd. 12.07.10; Samler, Karl,
s. 18.07.19; Kasumets, Evald, sünd. 21.02.19;

Tänast lehte 4 lk.

Reedel, 19. detsembril 1941

Surkevits, Georg, sünd. 27.02.18; Sulg, Albert;

sünd. 23.02.19; Villemberg, Voldemar, sünd.
20.04.16; Olesk, Alfred, sünd. 23.10.18; Lep
pin, Aleksander, sünd. 09.08.18; Kub ja, Arm,

sünd. 12.08.18; Pärtels, Ilmar, sünd. 07.06.19;

Sõjaoperatsioonid Kaug-ldas

Jaapani jõude on kõikidel operatsioonialadel tugevdatud
T o k i o, 18. detsembril. Jaapani aitnee pea

korterist teatatakse, et Jaapani Jalavae üksusi,
kee tegutsevad koo* mere jõududega, oa koigi
operatsioonide] tugevdatud. Operatsioonid are*
nevad soodsalt Vaenlase vastupanu oo murtud

kõikjal. Keskendatud rännak Hongkongi vasta

võite. Võidus Vigani juures Luxoni lääneranni
kul areneb samuti edukalt. Malakkal maalelas
tud Jaapani väed tungivad vapralt edasi. Vallu
tatud Victoria lennuväljal jaapanlased valitse
vad nüüd täielikult Kra ümbruse piirkonda Ede
la-Birmas.

jätkub. Fiüppäasdel on saavutatud von maaala-

Jaapani kääbusallveepaadid
Soome sõja teade
Nagu ameeriklased teatavad, on neil õn
Ametlikult teatatakse 18. detsembril:
kätte saada illit Jaapani kääbus
Karjala Kannaksel vaenlase kahurväetik nestunud
allveepaati, mis kuuluvat jaapanlaste uute
sused ja granaadiheitjad on tulistanud vahel relvade
hulka. Sellise alvcepaadi pikkus on
duva ägedusega. Totiebendi kindlustus on tu
meetrit ja laius 1,5—2 meetrit. Meeskonda
listamisest osa võtnud. Kogu rindel on olnud 12
ainult kaks meest. Allveepaat liigub
jalaväerelvade tegevust, mis eriti Ida-Kan kuulub
ja võib teha 200 meremiilise raa
naksel on olnud paiguti väga elav. Oma ka elektrijõul
diusega iseseisva sõidu. Seega ei või ta ema
hurid ja granaadiheitjad on tulistanud edu laevast
kaugemale sõita, kui 100 meremiili.
kalt vaenlase poolel avastatud eesmärke. Paat, mis
ameeriklaste kätte, oli tei
Rida vaenlase kahureid ja punkreid on hävi nud just sattus
nii
teekonna.
tatud. Kuulipildujaid on sunnitud vaikima
Kääbusallveepaat võtab pardale 2 torpee
ning vaenlase liiklemist on häiritud.
dot ja lõhkeaineid. Rünnakul Havai saarte
Süvari rindel vaenlane on üritanud jälle juures on jaapanlased kast anud ka selliseid
Süvari jõe ületamist väiksemate jõududega, tillukesi allveepaate.
kuid üritused on tõrjutud. Oma kahurid on v.
hävitanud vaenlase rühmitusi ja punkreid Ameeriklased tagandavad
ning sundinud vaikima rea vaenlase patarei
kõrgemaid sõjaväejuhte
sid.
Idarindel vaenlane on kõikides paikades
Nagu Vashigtonist teatavaks saab, on lastud
teinud uusi rünnakürltusi, mis aga kõik on admiral Kimmel Vaikse ookeani laevastiku ju
likvideeritud.
Meie õhujõud on pommitanud Mürinani
teed Sorokast edela pool, Karma jaama ümb
ruses. Täistabamusi on saadad teele, samuti
on pommitatud edukalt ühte rongi ja ühte
varustnsehitust. üks vedur on tulistatud lllk
lemiskõlbmatuks. Veel on tulistatud hobu
koorma kolonne ja teisi eesmärke. Soome
lahe kohal Seiskarl piirkonnas leidis aset
õhnvõitlus, kus tulistati alla 1 vaenlase hävi
tajate poolt kaitstud lennupaat. Maanselkast
põhjapool toimunud õhuvõitluses 9 vaenlase
hävitaja vastu tulistati alla 5 vaenlase hävi
tajat. Oma kaotusi ei olnud.

hataja kohalt lahti. Tema asemele on nimetatud
kontradmiral Nimitz, kes on tegutsenud varem
mereministeeriumis meresõidu osakonna juha
tajana.

Nõukogude vägede liikumised
Mandshukuo piiril
Nev-York, Berliini kanda 18. detsemb
ril. Tshungkingist teatatakse, et Nõukogude Lii
du väed sooritavad laiaulatuslikke liikumisi päi
Mandshukuo püri.

Saksa õhujõudude võimsad
löögid idarindel
Juhi peakorterist, 18. detsembril. Sõjajõu

Sõda on kandunud üle kogu maakera. Kõi
kide silmad on pööratud uuele hiiglaslikule
tandrile Vaiksele ookeanile. Endastmõiste
tavalt igaüks teab, kus asub see maailma
gigantsem veteväli. Kuid kas teame siiski
täpselt uut sõjatandrit? Vaevalt küll.
Olgu sellepärast allpool esitatud andmeid uue
sõjatandri kohta.
Vaikne ookean asetseb Ameerika, Aasia,
Austraalia ja Antarktise vahel, kusjuures
tema piirideks peetakse vastu India ookeani
Tasmaania lõunaneeme merediaani (147° ida
pikkus) ja vastu Atlandi ookeani Kap Horni
merediaani (68° läänepikkus). Vaikse ookea
ni pindala ilma kõrvalmeredeta on 165,7 mil
jonit ruutkilomeetrit, kuid ookeani juurde tu
levad veel arvata järgmised mered: Ohhoota,
Jaapani, Kollane, Ida-Hiina, Lõuna-Hiina, Ma
riaani, Koralli ja Austraalia mered ning Ka
lifornia laht. Kokku nendega on Vaikse oo
keani pindala 179,7 miljonit ruutkilomeetrit.
Vaikse ookeani keskmine sügavus on
4100 meetrit, olles seega sügavaim ookean.
Temas asetseb ka maailma kõige suurem
senimõõdetud sügavus ja nimelt 10.793 meet
rit. See koht kannab nimetust ..Emdeni sü
gavus" ja ta asetseb just momendil käimas
oleva Vaikse-ookeani sõja tulipunktis Filip
piini saare Mindanao põhjatipus, vaevalt
sadakond kilomeetrit idapool. Vaikne ookean
erineb teistest ookeanidest oma saarterohku
sega; saared on peamiselt kas vulkaanilise
päritoluga või korallisaared. USA ja Jaapan
on Vaiksel ookeanil vanad rivaalid ülevõimu
pärast ja sellepärast ongi siinsed idüllilised
saared muudetud sõjalisteks tugipunktideks.
Kuni Panama kanalini oli Vaikse ookean Eu
roopast võrdlemisi kaugel, kanal tõi aga ooke
ani Euroopa huvipiirkonda.
Vaatame nüüd edasi neid punkte, milliste
ümber koondunud sõjalised operatsioonid.
Filippiinlde kohta on meie lehes juba ülevaa
de ilmunud, seepärast vaatame lähemalt
Havai saarterühma, milliseid enne nimetati
ka Sandwichi saarteks. See USA-le kuuluv
saarterühm asetseb 3000 klm. kaugusel San
Franciscost ja 5000 klm. kaugusel Jokoha
mast. Koosneb 8 suuremast saarest ja hulga
pisemaist, kokku 16.700 ruutkilomeetrit, ela
nikke oli siin 1930. a. andmeil kokku 368 000.
Saared on tekkelt vulkaanilised, kõrgemad
mäed siin on vulkaanid Mauna Kea 4300
mtr. ja Mauna Loa 4170 mtr., viimane
neist praegugi veel tegev. Ilmastik on eriti
pehme ja meeldiv seetõttu siin ongi popu
laarne suvituskoht. Kuid ajajooksul muudeti
Havai saared ka USA tähtsamaiks sõjalae
vastiku ja lennuväe tugipunktiks Vaikses oo
keanis. Pärismaalasi, n. n. kanakke, on säili
nud veel vähesel arvul 40.000 ümber. Rah
vastiku peaosa moodustavad jaapanlased
137.000 hinge, edasi tulevad füippiinlased
64.000, hiinlased 25.000, kuna valget rassi
on kokku 68.000. Kasvatatakse siin suhkru
pilliroogu, ananasse, muud puuvilja ja kohvi.
Pealinn on Honolulu, Oahu saare lõunaranni
kul, ülikooliga, 114.000 elanikuga ja soodsai
ma liiklussadamaga.
Malakka ehk Maial neem ja samanimeline
väin on uuel sõjatandri! üheks strateegiliselt
tähtsamaks kohaks Singapore (Singapur)

merekindluse siinasetsemise tõttu. Seepärast
vaatame ka lähemalt seda nurka. Malakka
neem on Taga-Indäa poolsaare kitsas lõuna
ots, umbes 1500 klm. pikk. Loodeosa kuulub
Birmale, Briti-India provintsile. Pindala
605.459 ruutkilomeetrit, elanikke 13,2 miljo
nit; pärismaalased birmalased kuuluvad tii
beti suguharude hulka ja omavad oma kirja
keele. Peamine tegevus siin on põllundus
(riis ,nisu, mais, suhkrupilliroog, puuvill, tu
bak). On ka kulda, hõbedat, petroleumi, kal
liskive, vaske ja kivisütt, mis eeldab mäe
tööstust. Pealinn on Rangoon 342.000 elani
kuga. Malakka kirde- ja keskosa kuulub
Siiami või uue nimega Tai (Tailand) kül
ge. Siiam oma 529.036 ruutkilomeetriga on
natukene suurem, kui Saksamaa. Elanikke
loetakse siin 12 miljonit. Siiami elusoon on
Menami jõgi, mille alamjooksul ja suudmes
rahvast elab väga tihedasti ja kus leiduvad
rlisiväljad. Muide on Siiam, eriti põhjaosa,
kõrge põlismetsane mtgismaa, kus ülirohkest!

sademeid. Elanikest on 12% kirjaoskajad.
" Pealinnaks on ülikoolilinn Bang k o g, kus
1933. aastal oleti 940.000 elanikku praegu
on kindlasti tegemist miljonilinnaga. Linn on
ühtlasi ka tähtsaim sadam. Tais kasvata
takse: riisi, kautshukki, vürtse ja kookos
pähkleid. Ka siin on rikkalikult maapõue
varandusi, kuid mäetööstus pole arenenud.
Tegeletakse ka loomakasvatusega (elevandid,

hobused, pühvlid ja kariloomad). Raha
1 Baht 100 Satangi. Malakka lõunapoolse
tipu moodustab Inglise asumaa, Briti Ma
iata sõna otsemas mõttes riigikeste kribu
krabu. Briti asumaad siin kaasa arvatud
ka väikesed saared rannikul on 136.500
ruutkilomeetrit ja elanikke 3,6 miljonit.. Neid
maid on kolme liiki. Esiteks otsesed asu
maad, teiseks liiduks ühinenud
Inglise protektoraadi all olevad
pärismaalaste riigid (The Federated Malay
States), mis on järgmised: Perak, Selangor,
Negri-Sembilan ja Pahang. Peale selle ei
kuulu liitu 3. liigina järgmised sultaniriigike
sed: Johore, Kedah, Perlis, Kelantan ja
Trengganu. Briti otsesed asumaad (Straits
Settlements) on järgmised: Singaouri (siia
kuuluvad veel Cocose saared, Jõulusaar ja
Labuan), Penangi (siia kuuluvad ka Walles
ley provints ning Dindings) ning mõned alad
Malakka piirkonnast. Pealinn sellel riigikeste
ja asumaade virr-varril on Singapur. Selles
linnas loeti ametlikult 1932. a. 433.00 elanik
ku, sellest arvust kolmneljandikku hiinlased.
Maailmasõja järele kujundati Singapur üheks
tähtsamaks ja tugevamaks Britannia mere
kindluseks, n. n. Kaug-Ida Gibraltariks. Tei
seks suuremaks linnaks on Georgetown
149.000 elanikuga. Praeguses sõjas on jaa
panlased Singaporele alustanud rünnakut nii
merelt, kui ka maalt. Rünnak maalt nõuab
tungimist läbi nende pisikeste sultaniriigi
keste, mis loetletud ülal. Singapore tagamaa
kaitseks inglased on sihilikult hoidnud neid
sultaniriigikesi, vältides seega tugevama, ter
viklikuma ja ühes sellega ka hähaohtlikuma
tagamaa tekkimise sõjasadamale.

Lõpuks juba mõnda päeva tegutsevad
Jaapanlased ka Borneol, nimelt selle Sunda ja
Bldse kogu Aasia suurima saare põhjaosas.

Väljamaks uute palkade

dude ülemjuhatus teatab: õhurünnakutel idarin

de keskosas eile päeval sai vaenlane suurte
meeste-, ninna kmasiaate ja raudteeseadeldiste
kaotase osaliseks. Kantalahe laänepoolel pom
mitati tugevasti Murmani teed, raudteeseadeldi
si ning rünnati samuti vaenlase Õhujõudude toe
tuspunkte.

alusel
Meie lehe tänase* numbris on avaldatud
määrused uute palganormide kohta. Nagu e2e
õhtul ringhäälingu kaudu üldiselt teatavaks teh
ti, on asutused ja ettevõtted kohustatud tagant

järgi väljamaksud uute palganormide alusel
Kui on juba juttu Borneo võrdlevast suuru
sest, siis see 735.000 . ruutkilomeetrilise pin
naga saar on maailmas suuruselt kolmas.
Siin on mäeahelikke, kust leitakse kulda, tee
mante, kivisütt, hõbedat, antimoni, vaske ja
elavhõbedat. Rannikuil on soomaastikud.
Saare kliima on kuum ja niiske. Aasta kesk
mine temperatuur on + 27°. Sademeid on
aastas 2—4 meetrit. Tähtsamad viljatooted:
riis, suhkur, puvill, saago, vürtsid, tubakas
Ja kamper. Saar on rikas loomastikust. Siin
elavad organgutangid, gibbonid, ninaahvid,
tontahvid (ahvide paradiis!), ninasarvikud,
elevandid. Elanikke 2,7 miljonit, enamasti
malailased. Eurooplasi elab saarel umbes
4000. Borneo põhjaosa kuulub Inglismaa
alla (195.000 ruutklm.). Pealinn siin on Jes
selton, sadamalinn Saravak. Lõunaosa
•536.000 ruutklm. kuulub Hollandile.
Hongkong (hiina keeles Hiangkiang) on
tähtis Briti toetuspunkt Hiina kagurannikul.
Inglastele kuulub see saar Kantoni suud
mes 1841. aastast. Saar on pindalalt 83 ruut
kilomeetrit ja saarel elab 623.000 elanikku,
sellest saare pealinnas Victorias 410.000.
Peale saare hankisid inglased enda kätte ka
veel saare vastas oleva Kauluni neeme lõuna
osa, mis moodustab 1861. aastast kokku Briti
kroonikoloonia. 1898. aastal rentis Inglismaa
endale 99 aastaks suurema osa tähendatud
neemest, nii et kogu piirkonna pindala prae
gu on 1012 ruutkilomeetrit ja elanikke üle
1,1 miljoni seega sama palju, nagu Ees
tiski. i i 1

Uus sõjatander geograafiliselt

Pohla, Arnold, sünd. 10.07.18; Saar, Heino,
sünd. 20.11.19; Toit, Arnold, sünd. 08.02.19;
Paatsi, Ferdinand, s. 80.03.18; Sirel, Karl,
sünd. 01.12.18; Sai, Alfred, sünd. 23.11.19;
Antropov, Ivan, sünd. 20.05.19; Piiri, Feliks,
sünd. 17.03.21; Lilleorg, Osvald, 10.03.19;
Klaos, Hugo, sünd. 04.06.19; Milliste, August,
sünd. 26.10.19; Huik, Eduard, sünd. 15.01.19;
Uibo, Alfred, sünd. 11.04.16; Liblik, Leopold,
sünd. 09.03.20; Kollom, Ernst, 5ün12.12.19;
Kärner, Kalju, sünd. 18.01.19; Müllerson, Vas
sili, sünd. 29.01.17; Varri, Eduard, sündinud

Guam. Sõja esimestel päevadel USA-ga
jaapanlased vallutasid selle USA tähtsa lae
vastiku tugipunkti, võttes vangi kogu sealole
va ameeriklaste garnisoni, nii, et ise ei kao
tanud ainustki meest ega ka laeva! Vaatame
lähemalt ka seda saarekest, mille kohta ent
süklopeeriatest võite leida vaid järgmise la
koonilise informatsiooni: „Mariaanide saares
tiku lõunapoolseim ja suurim saar Vaikses
ookeanis, 644 ruutkilomeetrit, 18.500 elanikku,
neist 17.400 pärismaalast".

Guam sattus ameeriklaste kätte?.
1808. aastani olid Mariaanide saared Hispaa
nia valduses. Siis alustas USA president

teostama hiljemalt 23. dets. Ettepanekud uute
palgamäärade kohta esitatakse ettevõtete ja asu

liste poolt majandusdirektoorinmäe, kus need
kontrollitakse ja ühtlustatakse. Juhtudel, kui esi

algsed väljamaksud cm olnud suuremad, kui
tööline või teenistuja on õigustatud saama, te
hakse tema töötasust järgmisel palgamaksmisel

vastavalt mahaarvamisi. Samuti toimetatakse
riis, lau palgad on määratud väiksemad, kui
töötaja oo Õigustatud saama.

Ühtlasi teatati eile õhtul ringhäälingus, et
1. detsembrist alates hakkavad kehtima uued
tulumaksu ja elamu-kultuurmakiu normid. Seni

kehtisid meil endised bolshevikkude aegsed
maksumäärad, mis ei olnud õiglased. Uued nor
mid toovad kergendusi väiksemapalgatistel tee
mstujail ja tööüsil.

Teadaanne
Transpordi Ja Liikluse Valitsuse korralduse 10.
dets. 1941. a. nr. 396 põhjal Viljandi linnavalitsus
kohustab hiljemalt 23. dets. s. a. kõiki Viljandi lin
na administratiivpiires elunevaid allloetletud veo
riistade omanikke ja valdajaid nende valduses ole
vad veoriistad registreerima, mis toimub Tartu tn*
7-a (end. Besprosvanie äri) 20., 22. Ja 23. dets,
kella 09—15-ni.
Registreerimisele kuuluvad:

1. Platvormvankrid (paarisvedrud mõlemal tel
jel).
2. Sõiduvankrid.
3. Veeaamid (veevedamiseks).
4. Käsikärud.
5. Käsiveokelgud.
6. Järelkelgud ja seadmed eriotstarbelisteks ve
dudeks.

7. Paadid.
8. Parvetusabinõud
Registreerimine on kohustuslik, kusjuures linna
valitsus palub tingimata kinni pidada tähtajast, ku
na nõutud andmete kogumisega on väga kiire.

Viljandis, 19. dets. 1941. a.
Linnavalitsus.

Theodore Roosevelt röövsõda Hispaania vastu

ja viimane, kellel polnud siin erilisi mere
jõude, loomulikult pidi kaotama, ülejäänud
viimased saared müüs Hispaania siin 1809. a.
2,5 miljoni dollari eest Saksamaale, kellelt
aga needki saared Maailmasõja järele võeti.
Huvitav on aga just Guami saare valluta
mise lugu. Nimelt oli saare pealinn Agana
kaitstud ka kahe pika kindlustusreaga. Roo
sevelt tegi ühele oma sõjavägede transport
laevale, mis asus teele Filippiinidele, ülesan
deks, teel „muu seas" „sisse kasseerida" ka
Guami saar. Transportlaev jäi seisma Agana
reidile ja saarel asuvad hispaanlased, kellel
sõjast aimugi ei olnud, ronisid lahkesti ühend
riige laevale ja palusid südamest andeks, et
nad ei saanud külaliste auks oma kindlustus
test aupauke laste, põhjendades, et neil pole
olnud terakestki püssirohtu.
Nüüd tegi laeva kapten teatavaks, et on sõda
ühendriige ja Hispaania vahel ja et sellepä
rast pole Just viga, et neile ei saluteeritud.
Hispaanlaste näol venisid pikaks ja muidugi
oli nüüd saar, kus polnud püssirohtu teragi,
üks-kaks-kolm USA-le ..sisse kasseeritud ..."
Sellest ajast peale lehvis siin USA lipp kuni
mõni päev pärast sõja puhkemist Jaapaniga
on seal juba Tõusva Päikese Maa lipp ...
Guami pealinnas Aganas, mis ühtlasi on
ka sadamalinn, elab umbes pool kogu saare
elanikkonnast. Siia on jäänud veel ka his
paanlasi. Saare pikkus on 50 klm., laius 5
16 klm. Saare tähtsus peale sõjalise seisu
koha on veel ka selles, et siin asetseb mere
kaablite kesksus. Ka hangivad siit laevad
omale põletisaineid pikal teel üle ookeani.
Guamist veetakse välja koprat, kookospähk
leid ja kuivatatud kala. Guam võiks olla
kaunis paradiis, kui mitte kohutavad tormid
ei 1 aastaks sageli saart. Kliima on eii-i väga
pehme, palju on imeselgeid, karastavaid oja
kesi ja allikaid ning maapind on kohati kae
tud metsaga, kohati stepiga, tõustes mõnes
kohas kuni 390 mtr. üle merepinna.
Wake saarekene põhjapool Mai. halli saa
restikku, pindalaga mõnikümmend ruutkilo
meetrit, on tegelikult elaniketa kaljurahn ke
set ulguookeani. See saar muudeti aga alles
hilisemal ajal kiiresti USA tugipunktiks, kuna
ta moodustas lüli ahelas Havai—Wake—
Guam—Filippünid. Ka selle saare vallutasid
jaapanlased kohe esimestel sõjapäevadel.

Midway saarekene on samasugune, kui
Wake'gi. Ka siin on loodud toetuskoht nii
sõja-, kui ka kaubalaevastikule. Asudes Ha
vai saartest loodes, pöörduvad siit laevad kas
edelasse või kagusse — mööda mõlemasuu
nagisi tähtsaid laevateid Seetõttu ongi saav
tähtis baasina.

04.05.18; Sulp, Herbert, s. C 4.09.19; Kivistik,
Rudolf, s. 16.02.21; Padar, Alfr., s. 24.02.13;
Koik, Alfred, sünd. 02.02.19; Tulf, Karl, sünd*
07.07.18; Kaasik, Helmuth, sünd. 16,08.17;
Juhkason, ELmar, s. 01.12.18; Retsnik, Ar>
noid, sünd. 17.11.18; Plank, Erdmann, sünd*
03.03.18; Vaino, Endel, sünd. 09.11.19; Pukk,
Erich, sünd. 15.06.19; Krivoglasov, Vassili,
sünd. 13.03.19; Mühin, Boris, sünd. 16.07.19;
Lovjagin, Makari, sünd. 01.06.19; Svätski,
Ivan, sünd. 20. 09.18; Uibo, Oleg, s. 03.09.19;
Tooming, Arnold, sünd. 11.05.19: Mootse, En
del, sünd. 06.11.19; šaškin, Aleksander, sünd*
16.09.21; Oit, Hugo, sünd. 18.02.19; Kolpakov,

Sinovi, sünd. 05.11.20; Nujev, Konstantin,
sünd. 1905; Karusoo, Helmuth sünd. 28.01.19;

Alt, August, sünd. 28.12.18; Kadavir, Osip,
sünd. 1896. a.; Kikas, Johann, sünd. 23.11.22;
Kokk, Ivan, sünd. 31.05.04; Mägi, Aleksei,
sünd. 10.03.22; Vikker, Ivan, sünd. 19.06 07;
Pabo, Osvald, sünd. 07.05.07; IGder, August,
sünd. 22.11.98; Priku, Juhan, sünd. 08.11.21;
Pärn, Kalev, sünd. 27.09.15; Rosenberg, Alex,
sünd. 13.09.18; Trükkal, Alex, sünd. 02.03.02;
Vene, Albert, sünd. 05.05.13; Ivask, Konstan
tin, sünd. 02.09.00; Grivitski, Ivan, sünd. 1916;

Lagastik, Ants; Lepik, Aleksander; Kala,
Richard; Siimer, August; Jaansoo, Albert.
Teadaanne
Transpordi ja Liikluse Valitsuse korralduse 10.
dets. 1941. a. nr. 396 põhjal Viljandi linnavalitsus
kohustab kõikide Viljandi linna administratiivpiires
asuvate tööstuste ja töökodade omanikke ja valda
jaid esitama linnavalitsuse Ehitus-majandusosakon
nale nende valduses olevate tööstuste ja töökodade
kohta alljärgnevad andmed:

I.1) Omaniku või pidaja nimi.
2. Töökoja asukoht (täpne aadress).
3. Praegune läbilaske võime ühes kuus (ehitu
sed, kapitaal- ja jooksev remondid).
4. Maksimaalne läbilaske võime ühes kuus (ehi
tused, kapitaal- ja jooksev remondid).
5. Tehniline sisseseade

a) treipinkide arv,
b) silindripuurimise seadmed (arv),
c) puurmasinate arv,
d) klappide lihvimise seadmed,
e) keevitamise seadmed (arv),
f) muud siinnimetamata seadmed, mis vajalikud
Jõuvankrite ehitamiseks ning remontimiseks.
6. Praegu õppinud tööjõudude arv.

7. Õppinud tööjõudude arv, siis kui töökoda
töötaks maksimaalse kõbrmatusega.

8. Missuguseid ja kui palju veokeid mahub ette
võttes korraga ehitamisele ja remontimisele.
11. Eelpool märgitud andmed on vajalikud järg
miste tööstuste ja töökodade kohta:
1. Jõuvankrite remontimise ja ehitamise tööstu
sed.

2. Jõuvankrite remontimise töökojad,
3. Plekisepa töökojad.
4. Sepikojad.
5. Muud metallitööstused ja sepatööstuseJ
6. Puidutööstused.
Andmed esitada kirjalikult hiljemalt 23. dets. s.

a. raekojas, tuba nr. 10. Eraldi kirjalikke teateid
omanikele ja valdajaile ei saadeta.
Viljandis, 19. dets. 1941. a.
Linnavalitsus

Bekanntmachung
Laut Anordnung Nr. 396 der Vehrkehr und

Transportverwaltung vom 10. Dez. 1941. verpflich
tet die Felliner Stadtverwaltung alle Eigentümer
und Besitzer über ihre, in den Administrativgrenzen
der Stadt Fellin befindenden Gewerben und Werk
stätten der Bau- und Wirtschaftsabteilung der Fel
liner Stadtverwaltung folgende Angaben vorzule
gen:

I. 1) Name des Besitzers oder Eigentüincrs.
2) Wage der Werkstatt (genaue Adresse).
3) Gegenwärtige Lieferungsfähigkeit im Monat
(Gebäuden, Kapital- und laufende Remonten).

4) Maximale Lieferungsfähigkeit monatlich

{Gebäuden, Kapital- und laufende Remonten).
5) Technische Einrichtung
a) Die Anzahl der Drechselbänke,

b) Anzahl der Anlagen zum Bohrcn des Zylin
ders,

Bekanntmachung
Laut der Anordnung Nr. 396 der und

Transportverwaltung vom 10. Dez. 1941. verpflich
tet die Felliner Stadtverwaltung alle, in den Admi
nistrativgrenzen der Stadt Fellin wohnende Inha
ber und Besitzer der Fahrzeuge dieselben spätestens

zum 23. Dez. d. J. Tartustr. 7-a (ehem. Besprosva
nie) am 20., 22. und 23. Dez. von 9—15 Uhr zu

c) Anzahl der Bohrmaschincn,
d) Anlagen zum Schleifen der Klappen,
e) Anzahl der Anlagen zum Schweisscn,

f) Übrige, hier nicht verzeichnete, und zur

Bau- und Remonte der Lastkraftwagen nötigc An
lagen.

6) Anzahl der gelernten Arbeitskräfte.
7) Anzahl der gelernten Arbeitskräfte bei ma xi
maler Belastung.

8) Wieviel und welche Fahrzeuge auf einmal

registrieren.

zur Bau- und Remonte aufgenommen werden

Zum Registrieren gehören:
1) Plattformwagen.
2),Fahrwagen.
3) Wasserahme.
4) Schubkarren.
5) Handschlitten.

können.

11. Die voraufgeführten Angaben sind über fol
gende Werkstätten zu erstatten:

1) Werkstätten zum Remontieren und Bnn d.-r

6) Nachschlitten und Anlagen für besondere
Fahrten.
7) Boote.
8) Flossmittel.

Das Registrieren ist verbindlich und die Stadt
verwaltung bittet den Termin zu achten denn erfor
derliche Angaben sind sehr eilig.
Fellin, den 19. Dez. 1941.
Stadtverwaltung,

Teadaanne
Viljandi Linnavalitsuse kaubandus-tööstusosa
kond teatab täienduseks ja selgituseks „Sakalas"
nr. 81 avaldatud teadaande juurde:
1) Perekonnaliikmeile, kes peaksid varustus
kupongkaartide väljaandmise ajal viibima haiglas,
vanglas ehk mõnes teises kinnises asutuses, välja
võetavad kupong-kaartid tulevad üle anda 22. det
sembril s. a. vastava asutise kantseleile.

2) Kuigi tangude ja jahude ostuks erilist ku

pong-kaarti välja ei anta, tuleb igal tarbijal end
siiski selle ostuks registreerida.

Kraftfahrzeuge,
2) Remontwerkstätten für Fahrzeuge,
3) Klempnereinen,
4) Schmieden,

5) Übrige Metall- und Gemischwcrkstätten.
6) Holzwerkstätten.
Die schriftlichen Angaben sind in das Rathaus
Zimmer Nr. 10, spätestens zum 23. Dez. d. J.
geben. Besondere schriftliche Nachrichten werden

den Besitzern und Eigentümern nicht mchr zu
geschickt.

Fellin, den 19. Dez. 1941.
Stadtverwaltung

Teadaanne
Viljandi Linnavalitsus kohustab kõiki kauplus!,
kellel on tühje riigiviinapucieleid, neid otsekohe üle
andma Viinalaole, Laidoneri platsil.
Viljandis, 19. detsembril 1941.
Viljandi Linnavalitsuse
kaub.-tööstusosakond.

Kauplustes ei ole lõunavaheaega
Paljud Viljandi kauplused on hakanud endale

sus sunnitud oli ostjate registreerimist ning kupong
kaartide väljaandmist üheaegselt toimetama, võib
juhtuda, et igas kaupluses tarvilisel hulgal kupong
kaarte ei leidu, ja registreerija seda kohe kätte ei
saa. Sarnasel juhul on tarbijal õigus kupong-kaarti
22. detsembril vastavast kauplusest, kus ta ennast
registreerinud on, kätte saada.

võtma n. n. lõunavaheaega, millal tavaliselt uksed
suletakse kaheks või kolmeks tunniks otse keset
päeva. Viljandi linnavalitsus juhib siinkohal kaup
lustepidajate või -hooldajate tähelepanu sellele, et
sellised lõunavaheajad ei ole ühegi sundmäärusega
lubatud ning neid ei või seetõttu ükski kauplus ka
sutada. Vastavate sundmääruse järele peavad kir
jutusmaterjali ja raamatukauplused olema avatud

4) Tarbijal, kes end 19. ja 20. detsembril ala
tiseks ostjaks registreerinud ei ole, järgnevaks nä

kella 9 hommikul kuni kella 5 peale lõunat, rida
teisi kauplusi kella 9 hommikul kella 7 õhtul jne.

dalaks kupong-kaarte ei saa.
22.—27. detsembrini end registreerinud tarbijad
saavad kupong-kaarte ratsioneeritud ainete ostuks
alates 29. detsembrist s. a.

Neist sundmäärustest tuleb kindlasti kinni pidada,
et mitte tekitada raskusi tarvitajaskonnale. Igasu
gused määrustest kõrvalekaldumised on omavolili
sed ja neisse suhtutakse vastavalt. Juhul, kui mõni
kauplus on aga oma päevase ka uha tagavara läbi
müünud juba hommikupoolikul, võib ta uksed sul
geda kuni järgmise päeva hommikuni. Sealjuures
tuleb panna kaupluse uksele vastav silt.

3) Kuna äärmiselt piiratud aja tõttu Linnavalit

Viljandis, 19. detsembril 1941.
.Viljandi Linnavalitsuse
kaub.-tööstusosakond.

Reedel, 19. dets. 1941. a. Nr. 12
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ERÜ jagab 6 miljonil
rubla

„Kurnajad"
Bolshevikkude ajal kuulsime sageli
lauset: „Tuieb teha lõpp inimese kur
namisele inimese poolt". Anti mõista,
et kõik meie senise kodanlise korra pa
hed on tingitud kurnamisest. „Lõpu te
gemine kurnamisele" see oli nagu
mingi nõiaformel, mis sobis kõikjale ja
mis pidi andma võimumeeste sammudele
õilsa ja ideelise sisu. Sellega põhjen
dati majade ja tööstuste natsionalisee
rimist. Selle alusel tehti taludes peagu
võimatuks teenijate pidamine ning sama
põhjendusega rööviti tuhandetelt vara
natuke, mille need inimesed oma eluaja
kestel ausa tööga olid teeninud ja vana
deks päevadeks tallele pannud.
Kurnamise küsimusele on bolshevis
mi teoreetikud kulutanud oma kirja
töödes tähtsa osa lehekülgi. Nad taha
vad väita, et »,kurnamise lõpetamine" ei
ole mitte üksnes lööksõna, mille abil
trügitakse võimule, vaid kommunismi
tähtsam eesmärk. Kuna bolshevikkudel
Nõukogude Liidus on enam kui 20 aasta
vältel olnud piiramatud võimalused
oma programmi teostamiseks, siis tohiks
oletada, et seal on nüüd »,kurnamine"
juurtega välja röögitud ja et seal kõik
inimesed elavad kui mitte väga suures
külluses, siis vähemalt õnnelikus rahul
olemises, maitstes oma töövaeva saadusi.
Meie teame, et kommunistlik propagan
da on teinud kõik, mis võimalik, et näi
data, nagu oleks asi tõepoolest nii.
Tühi kott aga ei seisa püsti, isegi siis
mitte, kui ta on kommunismi propagan
datuult täis puhutud. Tõsiasjad tungi
vad esile ja nende najal teab praegu
kogu maailm, milline on olukord kur
namise suhtes Venes.
Nõukogude kolhoosnik jutustab:
>,lga kolhoosi perekond võis omale pi
dada ka aiamaad. Seda oli enamasti lu
batud ikka 0,35 ha ehk 1 vakamaa, kuid
maksud selle aiamaa pealt olid kohuta
vad. Tuli aastas maksta 35 kg kartu
leid (ka siis kui kolhoosnik üldse kartu
leid ei saanud), üle 100 rubla raha, 35 kg
sealiha (kui endal siga ei olnud, tuli

liha osta või tasuda vastavalt rahas).
Kes endal lamba pidas, pidi selle pealt
andma kroonule 600 gr. villa aastas.
Iga pere pidi andma aastas 50 kana
muna, ka need, kellel polnudki kanu.
Kes makse tasuda ei jõudnud, mõisteti
2-—5 aastaks kinni. Teenistuse võima
lused aga nende maksude kõrval olid
hoopis väikesed. Oli küllalt kordi, kus
inimesed teenisid päevas vaid 7 kopi
kat. Mitmel pool peredes ei saadud
kuude viisi leiba lauale panna..."
See on ainult üks tüüpiline jutus
tus, mille sarnaseid oleme kuulnud tu
handeid. õieti ütelda see polegi vaid
lihtne jutustis, see on appihüüe sealt,
kus inimese kurnamine on üle
tanud igasugused mõeldavad piirid. See
on rängim süüdistusakt kommunistliku
korra ja tema põhiõpetuste vastu, sest
tänapäeva ühiskonnal on vastuvaidle
matud tõendused selles, et Nõukogude
Liit on riik, kus inimese kurnamine on
teostatud täiuslikumalt kui seda ükski
saagihimuline kapitalist kunagi oleks
osanud välja mõelda ja teostada. Bolshe
vikud on rakendanud kogu riikli
ku aparaadi selleks, et kur
nata inimest. Riigi võimu abil
tungivad nad kõigisse eluavaldusisse,
võtavad omale terad ja jätavad ko
danikule vaid armetud kõlkad.
Sellest siis kõikjal seni nähtamatu vae
sus ja viletsus, aga ka suurim lootuse
tus, sest pole kedagi, kellelt nõuda õi
gust või kaitset. Armastasid ju bolshe
vikud meilgi kiidelda, et nende võimu
korraldus on selline, et kodanik peab
end tundma täiesti abituna, s. o. et temal
ei tohi mõtetki tekkida, nagu võiks ta
mõnikord astuda vastu bolshevistlikku
dele korraldustele.
Näib, et ajaloo üks suuremaid iroo
niaid seisnebki selles, et bolshevikkude
vool, kes on ühiskonnale ja paljudele
inimpõlvedele teinud räuskavaid ette
heiteid, nüüd ise suurimal määral teos
tab seda, mida teistele süüks pandi:
ta on maailma suurim kurnaja.

Küüditatute perekondade abistamine
ERÜ teostab küüditatute perekonnaliikmete abistamist
Eesti Rahva Ühisabi mitmesuguste ülesannete
hulka kuulub ka kommunistide poolt küüditatud pe
rekondade eest hoolitsemine, milline ülesanne kuu

lub ERÜ II sektsiooni valdkonda.
Viimaste kokkuvõtete järgi, mis tõeliselt esita
vad tegelikest väiksemaid arve, on üle maa Vene

Eriti vajavad küüditatute perekonnaliikmed nõu
annet varanduslikes ja hooldamise küsimustes, mil
lede lahendamist ERU II sektsioon korraldab koos
töös vaestelastekohtuga. Viimane hindab ja kirju
tab üles mahajäänud varandused ning määrab sea
duslikus korras hooldajad.

perekondadena. Enamik küüditatud isikuid omas

Linnades on ERU-1 tulnud lahendada küüdita
tud isikute korteri- ja üüriküsimusi. Siin on igal

endisest ajast mitmesuguse varanduse, mistõttu nen

üksikjuhul talitatud vastavalt võimaluste piiridele.

de mahajäänud perekonnaliikmed vähem majan
duslikku toetust vajavad. Küll aga vajavad nad
rohkem moraalset ja õiguslikku abi. Seda võimal
dab nendele Tallinnas nõuande korras ERÜ II sekt
sioon, mille juhataja on ühtlasi ERÜ juriskonsult.
Samuti annavad küüditatute perekonnaliikmeile õi
guslikku nõu ERÜ komiteed kohtadel.

hooldaja korraldusse, teistel juhtudel on varandus
koondatud korteri ühte ruumi või paigutatud mu
jale hoiule. Üür küüditatute korterite eest jääb ta
sumata, kui pole selle tasujat. Üürirahasid ei nõua
sisse ka elamute valitsus vastavalt ERÜ-ga tehtud

maale küüditatud 9617 isikut, neist enamik tervete

Korterid ühes varaga on jäänud kas omaste või

kokkuleppele.

Iraani transportolud
Kas saab Nõukogude Liidule anda abi läbi Iraani?
Kanada kindral Goldfrey Rhode näib olevat lä
hemalt tutvunud Nõukogudele läbi Irani saatmiseks
määratud sõjatransportide juhtimise ja organisatsi
ooniga. Neist transportidest tehakse suur number

nii Londonis kui Washingtonis, Püütakse sisenda
da lepinglasele Stalinile uut julgust tema kitsiku
ses ja tema jaoks juba teel olevad sõjalised hanked
pidavat võimaldama hüvitada teda tabanud häda
6id ja tugevdama tema vastupanu. Olles juba kül
lalt tundma õppinud oma liitlase karuteeneid ning
pidanud tühjusse hõikama oma meeleheitlikke appi
karjeid, ei lase Stalin end vist enam tüssata neist
tõotusist, küll aga võivad need viimased sügavaid

muljeid jätta miljoneile inglise ja põhja-ameerika
rumala iie ja nähvidele, kel pole mingit aimu tege
likest liiklemisoludest Pärsia lahes või Iraanis. Äs
ja ametisse nimetatud kindral Rhode seletas uhkes
ti ajakirjanikele, et ta kavatseb N. Liidule üle Iraa
ni saata päevas 3000 tonni sõjamaterjali. See on
kena hulk, kahju ainult, et kindral selle väitega
tõestab, et ta ei taipa transpordiküsimustest enam
kui mõni Londoni või Washingtoni viimane paki
kandja.

Iraani liiklusolude lühikesel valgustamisel sel'
gub järgmist: Pärsia lahe ja Kaspia mere vahelise
varustusliiklemise olulisim vahend on Transiraani
raudtee. See liin algab väikesest Pärsia lahe ääres
asetsevast Bender Shapuri sadamast. Kaugus Kas
pia mere äärest Bender—Shahhi sadamani ulatub
1435 km-ni. Pärsia lahe sadamal Bender-Shapuril
On kõigepealt üksainus muul, mille ääres võivad

Pariisis vangistati juute ja kommu
niste
Pariis, 17. 12, (DNB) Prantsuse politsei ar

reteeris Pariisis ja Seine'i departemangus reede
hommikutundidest alates hulga isikuid. Arreteeritud

on enamikus juudid ja kommunistid. Nagu teata
takse. saksa võimud sellest aktsioonist osa ei võt
nud. Reede õhtuks oli vangistatud rohkem kui 500
inimest. Arreteeritud hoitakse praegu kinni sõjaväe
akadeemia hoones, kust nad arvatavasti saadetakse
koond uslaa gr isse.

Rootsi kaitsejõu tugevdamine
Rootsi kaitseminister Skoeld selgitas neil päevil
Rootsi kaitsepoliitika küsimusi. Ühenduses mitme
(Suguste organiseerimisprobleemidega ta mainis, et
ligemal ajal esitatakse Rootsi riigipäevale kaheksa
pasta plaan Rootsi kaitse tugevdamiseks.

Minister rõhutas, et tuleb teha kõik, et suuren
dada riigi vastupanujõudu ja sõjalist tugevust. See
jnlevat ainus tee, mida mööda Rootsi võib käia, kui
D» tahab kindlustada oma vabadust ja rahu.

peatuda ainult väiksemad aurikud. Suuremad auri
kud, nagu Ühendriigest tulevad transportlaevad
peavad kindlasti olema, on sunnitud jääma reidile

ega saa sillast lossida. Mis puutub Kaspia mere
sadamasse Bender-Shahhi, siis on see nü liivastu
nud, et sinna ei või sisse sõita isegi väiksemad
Nõukogude aurikud. Edasi, Transiraani raudtee on
üherööpmeline ning pealegi saab tee järsu tõusu

tõttu Andisneski juures käiku lasta ainult üsna

lühikesi ronge. Lisaks valitseb suur puudus veere
vast koosseisust.

Igatahes enne sõja algust andis Iraan sisse suu
ri tellimisi vedurite ja kaubavagunite alal, neid po
le saadud aga täita. Kasutamiskõlbmatute sada
mate ja veereva koosseisu puuduse tõttu on tege
likult võimatu saata raudtee kaudu nimetamisväär
seid sõjamoonakoguseid. Aga ka juhul, kui moon
peaks saabuma Bender-Shahhi väikesis kogusis,
tuleb see kõigepealt ümber laadida ja toimetada
jõuvankreid 200 km edasi Nosharisse, mis on Iraa
ni ainus liivavaba sadam Katsia merel. Sealt võik
sid seda Nõukogude aurikud edasi toimetada Ast
rahani. Kuid ka see raudtee, mis viib Astrahanist
N. Liidu keskusesse, on ainult üherööpmeline ning

liin on puudulik, kuna Nõukogud pole talle seni
kinkinud erilist tähelepanu. Kui kindral Rhode nüüd
fantaseerib päevast 3000-tonnilisest sõnamaterjalide

lähetusest, siis võiks ta sama hästi rääkida kuu
peale minekust. Sel poleks tema jaoks sugugi vä
hem tõenäosust.

(„Die Front")

Ukko Pekka 80-aastane
DNB teatab Berliinist 16. dets.: Juht saatis
endisele Soome riigipresidendile Svinhufvudile
ta sünnipäeva puhul oma parimad õnnesoovid.
Svinhnfvud sai 80-aastaseks.
Pehr Edvin Svinhufvud, tuntud hüüdnimega
Ukko Pekka, on Soome populaarsemaid riigimehi.
Ka meile, eestlasile, on ta korduvate ametlike kü
laskäikudega Eestisse saanud armsaks ja populaar

seks kui Soome vabadus- ja õiglusvõitluse ilme
kaim esindaja. Eesti rahvale on jäänud Ukko Pekka
ununematuks oma ajalooliste sõnade pärast, milli
sed ta ütles saatuslikul 1918. a. Soome valitsuse
koosolekul, kui seal kaaluti Eesti abistamise küsi
must võitluses bolshevike esimese sissetung ivastu.
Tema sõnad „Vendi peab aitama" langetasid otsu

se. Need sõnad jäävad kustumatuks eestlaste ja
soomlaste relvavendluse põhiväärtustes.

Kogu Eesti tervitab kõrges vanuses riigimeest
ja soovib talle palju jõudu ning aastaid püsimiseks
sangarliku vennasrahva suurmeeste ridades.

Erakordset jõulutoetust puudust
kannatajaile
Eesti Omavalitsuse kaugeleulatuva otsuse
tõttu, millega Eesti Rahva ühisabile võimal
dati 6 miljonit rubla avanssi, on niiüd ERC-1
võimalikuks saanud ülemaaliselt kõigile puu
dustkannatajalt ulatuslikumalt jõulurõõmu
valmistada. Eesti Omavalitsuse poolt määra
tud krediit tuleb juba enne pw * puudust
kannatajalt väljajagamisele. Kredlidisumma
on jagatud üle maa ERü komiteede vahel ja
nende arvele Eesti Panka juba üle kantud.
Summad jagatakse sõjas ja punases terroris
kannatanuile erakordse jõulutoetusena esma
järguliste tarbeainete ostmiseks.

Austraalias tuleb sõda
Stokholm, 17. 12. (DNB) Caberrast teata

takse, et Austraalia valitsus on annud käsu kõigi
naiste ja laste evakueerimiseks Darwinist, milline
linn ja kindlus Austraalia loodekaldal kujutab en
dast üht tähtsamat punkti Põhja-Austraalia kaitse
süsteemis. Viimaseil aastail on Darwini kindlustus!
tunduvalt laiendatud, linna piiridesse ehitati lennu

väli, ehitati uusi raudteid jne. Seega Darwin ku
jundab Singapuri ja Hongkongi kõrval ühte täht
samat Briti maailmariigi kantsi Idas.

šang h a i, 17. 12. (DNB) Esinedes eile kõne
ga Austraalia parlamendis, seletas Austraalia endi
ne peaminister Menzies, et Austraalia rahvas nõuab
täit selgust olukorra kohta. Ta lisas, et tuleb vai-'

Ülesandeid Ida piirkonnas
Idaruumi osades, kus sõjategevus on jõudnud
lõpule, on juhi käsul teatavasti sisse seatud Tsiviil
valitsus, mille eesotsas seisab vastav riigiministee
rium.

Tsiviilvalitsuse esimene ülesanne on anda ma
janduselu arengule endine käik, kõrvaldada para
tamatud hävituskahjud hädaabivahenditega, taas
tada ladus liiklemissüsteem ja sisse seada varustus
korraldus. Siia lisandub ülesanne teha kasutamiskõl
buliseks selle määratu ala kõik produktiivsed jõud
ja arendada nad Euroopa nõuete tasemele. On sel

ge, et siin seisavad esiplaanil sõjamajanduslikud
vajadused, mis samuti teenivad Euroopa huve. On
vajalik ka ida majandusjõududega üha tugevdada
Euroopa sõjajõudlusvõimet, et seda saaks kasutada
Euroopa vabastamiseks. Kui ida-alade majanduslik
löögijõudu ei organiseerita enam Euroopa vastu,
nagu see toimus bolshevistide valitsuse ajal, vaid
Euroopa heaks, siis muutub see manner kindlaks
ning võitmatuks iga kallaletungi vastu, kui anglo
ameerika plutokraatia peaks suutma Euroopa vastu
välja panna kõik oma abinõud üle terve maakera.
Juba arvestamata N. Liitu, oli Euroopa mandril
paljudes asjus välja kujunenud kaubandusbilansi
tasakaal, näit. raua, boksiidi ja kartuli osas, teiste
artiklite, nagu puu, tsemendi, puitaine, kaali või

propside alal ilmnes isegi ülejääk. Siiski ületas

paljudel aladel nõudmine tunduvalt pakkumisvõi

malusi. Ilma N. Liiduta Euroopa mandri osa elu

tähtsamaid ning piiramise puhul otsustavaks kuju
nenud tarbed seisnesid just toidu- ja söötainete
nõudes. See lisa tarve pole siiski nii suur, et ta ei
leiaks rahuldamist Idapiirkonna sisselülitamisega

mistuda kõigeks ja et arvatavasti juba peatselt
Austraalia peab võitlema omaenda pinnal.

Daani või Soome
Daani rahvussotsialistliku tööliste partei juht dr.
Clausen seletas, et tema partei kavatseb esitada
Daani riigipäevale seaduseelnõu, milles nõutakse
võinormi vähendamist Daanis. Kokkuhoitud või
säästetakse soome rahvale.

17. dets. algasid Eesti Rahva ühisabi poolt
väljakuulutatud jõuluohvri päevad» mis kesta
vad 21. detsembrini. Jõuluohvri päevad oma
tegelikus rakenduses kujunevad ülemaaliseks
rahakorjamise aktsiooniks, millega kõrvuti
võetakse vastu ka igasuguseid annetusi na
tuuras. Korjanduse sissetulekuga püüab ERÜ

Idapiirkonnast, eriti kui Saksa teaduslike meetodite
rakendamisel täiel määral kasutada sealse pinnase
viljakust. Millised võimalused se? peituvad mõistli
ku pealehakkamise korral, ilmneb mõne arvu võrd
lusest. N. Liidu keskmine nisutoodang, küündides
aastaid ainult 7,3 dz-ni, Saksamaa oma 21,2 dz-ni,
rukki toodang N. Liidus 8,7 Saksamaal sealjuures
17,-2-dz-ni.

Nende alade looduslikult küllaldaste majandus
like abiallikate avamine ja kasutamine Saksa mõõ
gaga loodud põhimõtteil on muidugi pikaajaline
ülesanne. Seevastu on ühtlasi teostatud garantii, et
Euroopat pole võimalik abistada ülemeremaade
sissevedude äralõikamisega ka pikemagi aja jook
sul. Sõda võib jätkuda kui kaua tahes. Euroopa on
muutunud alistamatuks. Kuigi esialgu suundub kõik
sõjajõudlusvõime tugevdamisele, siiski seisavad
meie käsutuses hoopis teised vahendid tänapäeval,
kus me kindlalt oma kätes hoiame kogu Lääne-Eu
roopat, kui aastal 1917, mil läänerinne neelas kõik
jõud. Oma oktoobrlkõnes Juht osalt loetles neid tu
lemusi, mida on saavutatud normaalsete olude sis
seseadmise alal idas. Juba praegu tohiks seista Ida
piirkonna töönduse käsutuses raudteevõrk, mille
rööpmestiku kogupikkus ei seisa palju taga Saksa
Riigiraudteede võrgust.

Viin lastakse müügile
Tallinna Majanduskomando nõustus kuni edas
pidise korralduseni Majandusdirektooriumi esitise
ga viinamüügi küsimuses. Viina müüakse kuus lin
nadele 0,5 1 ja valdades 0,75 1 meeskodanikele
20—79 a. vanuseni. Viin läheb müügile kaupluste
kaudu.

Müügikord avaldatakse lähemal ajal.

Soome lapsed Daani
Jõuluohver

Mandrieuroopa ühiskonda. N. Liitu arvestamata
Euroopa mandri lisa tarve leiva- ja söötvilja järgi
ei tõuse nimelt üle 8,26 miljoni tonni, kogu tarbe
olles 124 miljonit tonni ning siseproduktsiooni või
me küündides 115,63 miljoni tonnile. Need Euroo
pale tarvilikud B—9 miljonit tonni on hangitavad

Daani organisatsioon ~Finnlandshjalpen'i" va
hetalitusel on neil päevil alustanud 1000 soome sõ~

jaorvu ja sõdurilapse transpordiga Daani. Lapsed
paigutatakse esialgu pooleks aastaks kodudesse
mitmes daani provintsilinnas.
Iga 100 väikese soome külalise kohta on nende

järelevaatajaks Daanis viibimise ajal üks soome
lotta, kellele on samaaegselt ülesandeks tehtud hoo
litseda laste keelelise ja kultuurilise edasiarenemise
eest

Ungari täielik solidaarsus
Budapest, 17. 12. (DNB) Sõjakuulutuse pu

hui Ungari ja Ühendriikide vahel Ungari ajalehed
rõhutavad Ungari täielikku solidaarsust Saksamaa.

Itaalia ja Jaapaniga. Oma juhtkirjas pealkirjaga

..Solidaarsus" märgib Budapesti leht ..Nemzeti". et
Ungari võitleb eeskätt bolshevismi hävitamiseks.

Ka teised lehed rõhutavad Ungari kindlat otsust
võidelda Saksamaa, Itaalia ja Jaapani kõrval uue
korra loomiseks Euroopas ja kogu maailmas.

Jaapan valmis õhurünnakute vastu
Tokio, 17. 12. (DNB) Peaminister Tojo kut

sus rahvusliku õhekaitse koosolekust osavõtjaid
üles jääma rahulikuks ja ettevaatlikuks vaenlase
õhurünnakute puhul. Koosolek peeti linnavalitsuse
auditooriumis Hibya pargis eile pärastlõunal. Selle
kokkukutsujaks olid Tokio politseijuhid ja Jaapani
õhukaitse organisatsioon.

kergendada nende suguvendade ja -õdede saa

tust, kellel nüüd külmal talvel pole sooja kor
terit, kelle laual puuduvad hädavajaliseni
toitained, ja kes ei tea mida endale ja oma
lastele külma kaitseks selga panna.
Aga olukorra põhjalikesse kalkulatsiooni
dese mitte süvenenud kodanik võib lihtsa loo
gika põhjal küsida: ma olen Ühisabile puu
dustkannatajate heaks juba annetanud, mida
ja miks tahetakse minult jälle?
Vist annab sellele küsimusele selgeima
vastuse äsjaste hirmupäevade laastamistöö
bilanss. Kahekümne aasta jooksul oli meie
väikeses rahvas juba akkumuleerunud suuri
vaimseid ja materjaalseld kapitalipingesid
rahva esimesteks tõelisteks mehetegudeks.
Kuid kommunistlike laostujate hävitustöö on
kõik need energiapinged ja -tagavarad viinud
alla nullile. Tegelikkuse pilt on küllalt ma
sendav: väike rahvas oma majanduse ja kul
tuuri varemetel. Pole seepärast v'är esitada
võrdlust, et eestlane esimestel toibumise sil
mapilkudel on tunnud end nagu elukardeta
valt haige pärast halvasti tehtud operatsioo
ni, kes veel ei tea, kas tal on enam lootusi
elamiseks või peab ta maha heitma ja ootama
oma surma.

Ent tõsiasjad siiski räägivad sääraste ma
sendavate kahtluste vastu. Eesti rahvas on
toibumisel juba leidnud, et ta ei seisa Uksi.
Vabastanud meid kommunismi ikkest, suunab
Suur - S aksamaa oma suured jõureservid üht
lasi meile parema tuleviku kindlustamiseks.
See sisendab meisse uut elujõudu. Ongi juba
käimas esimese ülesehitustöö ragin; iga hom
ne päev on parem tänasest.

Kuid oleks kõigest ekslikum meie parema
tuleviku rajamisel käed rüppe lasta ja loota
üksnes Suur-Saksamaa abile. Sellega meie
laskuksime loomastunud venelastenl, kelle
energia küündib vaid ahjul lebamiser.i ja
stahhaanovlikult habeme sügamiseni. Mine
viku hirmutundest vabanemisel ja elujulguse
taasleidmisel ärgem unustagem, et loetlema
tud ohvrid, mis on tuhandeid inimesi viinud
nende isikliku õnne ja heaolu varemeteni, on
toodud meie kõigi eest, et vaid saatuse lote
rii juhuse tõttu meie Ise pole samasuguses
abivajavas olukorras.
Ja see kohustab meid kõiki ühisabt korras
käsi külge panema, rakendama üldsuse hu
vides eestlase väärtuslikumat vara, mida et
suutnud murda ega hävitada punane hävitus
töö eestlase tahte ja sitkuse jonnakat
terasvedru. Jõuluohvri päevad nõuavad nüüd
sellelt terasvedrult, üldsuse huvi es uusi pin
gutusi, ulatuselt juba sääraseid, mis vastavad
ohvri mõistele, nagu on meie kõigi huvi
des toonud ohvreid praegused abivajajad.
Ja need, kes oma kitsiduses ütlevad ja küsi
vad, et meie oleme kord juba annetanud,
nendele tuleb meenutada, et kümne kopika
või rubla poetamine korjanduskarpi pole veel
kõiki hädasid leevendav ohver. Täispinge
llse elujõu ja heaolu taassaavutamiseks pea
me veel nii paljugi ohverdama. Esitagem
siis kas või kalkulatsioone. On hindamisväär
ne tulemus, kui iga inimene, raugad ja imi
kud kaasaarvatud, annetab ülesehitustöö
heaks viis rubla. See teeb 5 miljonit rubla,
millest piisab aga vald 50 keskmise talu raja
miseks ! Kuid mahapõletatud talusid on meil
mitmed sajad, hävitatud linnakodusid aga
tuhandeid.

Rasketel aegadel peab kõigi kodanike ühi
ses abis peegelduma kogu rahva elujõud ja
heldekäeline jõuluohvri toomine kujunegu
nüüd selle elujõu väljendajaks. Ja selle elu
jõu rakendused ei tohi piirduda üksnes hetke
lise esmaabi andmisega, suutäie ulatamisega
nendele, kes meie seast on kõ'ge rohkem kan
natanud. Eesti Rahva Ühisabi kui jõuluohvri
organiseerija tegevussuunad juba nüüd näha
olevais perspektiivides on suunatud kauge
malegi, üldise ülesehitustöö raamides juhti
vale kaasaaitamisele sotsiaal poliitiliste hä
dade pidevaks lahendamiseks. Selleks raken
datakse ka edaspidi kogu rahva jõureservid.
Loosungiks jääb siin: kõigile kõigi kaasaaita
misel inimväärne heaolu. Selle loosungi ra
kendamisel likvideeruvad ka päranduse jää
nused „klassideta" kommunistlikust ühiskon
nast, mille kurnamissüsteem juba meilgi ini
meste juures oli kujundamas sama suuri eri
nevusi, nagu neid näeme kahe loomaliigi

vahel.

Avalik süüdistuskiri
pastor H. Pöhlilt Cantorbury peapiiskopile
Eesti rootslasest pastor Hjaimaj
Pöhl Viljandi abiõpetajaks olnud
pastor Ivar Pöhli vend on hiljuti
avaldanud Rootsi lehtedes avaliku
kirja Canterbury peapiiskopile, kes
teatavasti palus Jumala õnnistust
bolshevike võiduks. Selles kirjas on
muuhulgas avaldatud järgmist:
Viimase aja sündmused väikeses ja rahu
likus Eestis on selle maa teinud üldise ava
likkuse huvipunktiks. Kujutlematud hirmu
teod, tapmised, jälitamised ja muud vüetsu
sed, mis kommunistide valitsuse ajal 14 kuud
rõhusid seda maad, rahvast ja tema kirikuid,
on laialdaselt tuttavaks saanud. Vaikseteks,
kuid seda mõjuvamateks süüdistajateks on
siin lõpmatud ohvrid, kes pidid oma kommete,
kultuuri ja usu eest surema märtrisurma.
Meie, kes me oleme teinud läbi selle raske
kannatustes bolshevike meelevalla all, kes
meie oleme võidelnud selle rahva ja rahva usu

uuestivabanemise eest, ei suuda aru saaHq
Teist, Härra Peapiiskop, kes Teie palute
bolshevistide võidule Jumala õnnistust sel
leks, et bolshevistlikud jubedused võiksid oma
verist valitsusiha laiendada üle kõigi Euroopa
rahvaste. Kõik need arvutud inimesed, kes
on maetud Nõukogude Liidu vanglamüüride
vahele ja sunnitöölaagritesse, teavad seda, et
see enamlaste täiuslik hävitamiskirg on üht
lasi ka hirmsaim kristluse tagakiusamine,
mida tuntakse kõikides sajandeis alates kiriku
ja ristiusu õpetamise algusest.
Teie palved bolshevismi eest, Härra Pea
piiskop, kandis Moskva saatejaam laiali üle
kommunistliku idamaa. Teie hääl kõlas lin
nades ja külades, kus kirikud on muudetud
hobusetallideks, viinavabrikuteks ja usku teo
tavateks «muuseumideks". Jumala sõna nen
des pühakodades on ammu surnud, nagu on
surnud märtrisurma mõrvarite käte läbi selle
kuulutajad pastorid. Sajadtuhanded inime
sed, kelle südames siiski veel idaneb kristluse
mõte, kuulsid nüüd oma üllatuseks Teie kui
anglikaani riigikiriku kõrgema võimukandja
palvet bolshevismi võidu eest. Inimesed ei
suutnud seda uskuda, mis siiski oli tõsi: Can
terbury peapiiskop palvetas nende timukate
eest!

Niipalju, kui mina tean, Teie isiklik tut
tav ja sõber, evangeeliumi luteriusu piiskop
dr. H. B. Rahamägi vangistati koos oma pe
rekonnaga käesoleva aasta märtsis ja õn
nelikul juhul, kui ta oma perekonnaga veel
elus on veeti tema teadmatus suunas Nõu
kogude Liidu langendike sisemusse. Tema
kannatuste üle puuduvad igasugused teated.
Tema asemiku kiriku hooldaja, Jõhvi õpe
taja Jaak Variku tapsid punased mõrvarid
kõige jõledamal viisil. Edasi suri märtrisur
ma õpetaja Vooremaa koos oma vana emaga
mõlemad tapeti Tartus GPU vanglas. Nen
de mõlema Eesti kiriku juhtivama tegelase
surm oli pikaldane ja piinarikas nende lai
padelt ei leitud ainustki kuulijälge, mis oleks
lubanud oletada, et enamlased nende piinari
kast surma oleks lühendanud armukuuligagi.
Samasugust saatust jagas kreeka-ortodoksi
usu ülempreester Päts, enamlaste poolt Vene
maale veetud viimase Eesti presidendi Kons
tantin Pätsi vend. Iga päev tõi uute hirmu
tegude ja uute mõrvade avastusi. Kes minu
kaasõpetajatest Eestis on veel elus, kes küü
ditatud Venemaale, kes mõrvatud, selleks lä
heb üksikasjalise pildi saamiseks veel väga
palju aega.

Kõikide uskude kiriklik elu leidis bolshe
vike hirmuvalitsuse ajal Eestis armutut taga
kiusamist. Vaimulikke tembeldati riigivaenu

listeks elementideks, nendega läbikäimine võis

saatuslikuks saada igaühele, õpetajate kor

teriüür tõsteti kümnekordseks, võrreldes teiste

elanike korteriüüridega ja siis tulid individu
terroripäevad, eriti just populaarse
mate pastorite vastu. Evangeeliumi luteri
arv Eestis oU enne bolshevike
vüi V U*n väga Vähe on neid, kes
bolshevike ajal nii või teisiti rackesti ei kan-

na.ta.nud. Keegi ei tea ka, raig oleks jäänud
järele õpetajatest, kui mitte Saksa vaed ei
oleks teinud lõpu sellele kuulmatule asiaat
likule barbaarsusele. Mitte ainult õpetajad,
vaid kogu rahvas, eriti haritlaste osa, oleks
veetud kaugele Siberi sügavusse, kusjuures
juba nende küüditamise aiguses rebi ii jõhk
ralt puruks kristlikus vaimus liidetud pere
konnad ja kodud. Eesti rahva 1,1 miljonili
sest elanikkonnast jõuti kõrvaldada juba üm
marguselt 100.000. Eesti pastorite kõrval sur
mati ja küüditati umbes 1000 silmapaistva
mat Eesti professorit, riigitegelast, kõrgemat
ametnikku, majandustegelast jne. Kõrval
dati koos eestlastega ka kohalikke antikom
munistlikke venelasi, samuti rootslasi ja tei
si minu teada aga siiski mitte ainukestki
juuti.
Minu vend Olav Pohl, kes oli õpeU.
Ruhnus Rootsi koolis, vangistati 1940. a. sü
gisel ja kui ta veel elus on, vaevleb tema
kindlasti kuskil kaugel Venemaa sügaviku
ürghämaruses. Suve alguses kuulati mind
päevade viisi üle bolshevike inkvisitsioonituba
des. Kui minu vangistamiskäsk oli langenud,
põgenesin ma metsa Tallinna lälieda.e
Eesti rannikule ja sealt pääsesin alles võidu
kate Saksa vägede saabumisel. Minu pea eest
pani bolshevistlik NKVD mängu suurema
rahasumma. Kümme nädalat varjasin ma end
oma sõpradega algul oli meid 10, lõpuks
30 meest pilliroos ja laugastes. Kaks korda
saadeti mulle metsa järele hävituspataljon,
peagu oleks nad minu leidnudki. Päevi olime
ilma söömata, kuid meil oli siiski õnne.
Selles alatises hirmus ja viletsuses oli meie
ainukeseks lohutuseks kodunt kaasa võetud
raadioaparaat. Selle aparaadi kaudu ootasi
me enda päästmist. Ja selle aparaadi kaudu,
Härra Peapiiskop, kuulsime ka meie Teie kõ
net, milles Teie palusite õnnistust bolsevik
kude võiduks ... Sel korral mõtlesime, et te
gemist on bolshevistliku, tavalise propaganda
lobaga. Kui aga olime juba vabastatud saks
laste poolt ning minu kätte sattusid Skandi
naavia lehed, sain ma teada, et see kõik oli
masendav tõsi. Ma usun, et mul ei tarvitse
siin kirjeldada, kui sügav ja alandav oli
mulle see pettumus ...
Härra Peapiiskop! Ilma, et Teie oleks
bolshevismi nii tundma õppinud, nagu seda
õppisin mina ja minu ametivennad Eestimaal,
olete Teie võtnud endale õiguse paluda Ju
mala õnnistust punasele jumalasalgajale
türanniale. Teie ehk mäletate veel, et mina
aastal 1937 võtsin osa Euroopa rahvuskong
ressist Londonis, kus ma koos Inglise vaimu
likega ja ajakirjanikega kuulsin Teie palvet
nende lugematute tuhandete piiskoppide ja
preestrite eest, kes istusid Nõukogude Liidus
GPU vanglates või arktiliste piirkondade hä
marates vangilaagrites. Teil oli siis väga
hästi teada bolshevismi jumalatsalgav kujund.
Teie teadsite väga hästi, et selle punase ter
rori taga peitus veriseim kiriku tagakiusa
mine, Teie teadsite, et bolshevikud oma kurat
like sihtide taotlemisel kogu inimsuse hävita
misele teed rajasid pärast seda, kui nende
valduses oli juba üks kuuendik maakera pin£ast- .Y_al&e rassi kultuur ja tsivilisatsioon,
kõik väärtused, mida Euroopa inimesed ku
nagi on loonud, olid nende pimeda hävituskire
esimeseks suunaks. Inimesi kuulmatusse vi
letsusse ja vaimupimedusse tõugates kasutati
ära kõik toorained ainult selleks, et valmis
tada määratut, maailma-ajaloo suurimat,
kogu kultuuri hävitavat sõjaaparati.
Härra Peapiiskop, sellisele bolshevismile
ja selle bolshevismi võidule olete Teie julge
nud paluda õnnistust Kõigevägevamalt! Leo
tund ei ole enam kaugel, mis Teile endale
toob selge äratundmise, et Teie oma kõrget
kristlikku võimu olete tarvitanud kurjalt ja
alatult, kui kõige kõrgema kiriku juhina
Kõigevägevama Jumala nimel terve kristliku
mnadma ees palusite õnnistust bolshevis
mile!
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Uus palkade korraldus

Kolm tähtsat korraldust, millega määratakse uued palganormid
AmetUkug Teatajas on ilmunud kolm määrust, millega pannakse makama uued
raa. Äi R»biib «: .? Avalikur teenistuses seisvate omamaiste teenistujate palkade mää»
Kmlbiuii ettevõtetes ja teistel majandusaladel tegutsevate omamaiste teenistujate
IJ>4l* J* 8) Avalikus ja majandusala teenistuses seisvate oma
kujunda ise Üldine määrus. Neist esimesega korraldatakse riigi- ja
omavalitsusasutuste teenistujate twtasud, väljaarvatud riiklikud tööstused. Kaks viimast mää
töötasud muudel majandusaladel. Allpool avaldame teise ja kolmanda mää
rase täielikult.
Riiklikes ettevõtetes ja teistel majandusala
del tegutsevate omamaiste teenistujate
palkade määras
4. detsembrist 1941*

Tagala Sõjategevuse Põhja Piirkonna Ju
liata ja nimel ja nõusolekul määratakse:
8 1.
Määrus on kehtiv:
a) ruumiliselt: endise Eesti riigi territooriu
mi piires;
b) isikuliselt: kõigi omamaiste teenistujate
kohta riiklikes ettevõtteis ja muil majan
dusaladel.

1 8 2.

Palkade korraldamine toimub palgakorral
duse 8 10 järgi.
8 S.

i Teenistujad jaotatakse 6 tasurühma.
1 8 4.
1. Palgakorralduses tilüendat-- I tööalad
ja näited pole kõike-haaravad.
Teenistujad, kes tegutsevad aladel, mis ei
ole nimetatud palgakorralduses, paigutatakse
selle rühma alla, mis kõige rohkem vastab
nende ülesannetele.

2. Teenistujate liigitamisel tasurühma

desse on mõõduandev ainult nende tööiseloom,

mitte aga nende ametinimetus.
3. Teenistujate liigitamist palgakorralduse
tasurühmadesse teostab ettevõtte või käitise
vastutav juhataja. Paigutamist kontrollib
piirkonnakomissar.
8 S.

teenistujad, kes teostavad lihtsaid eri
ülesandelisi töid . . RM 70 kuni 120
lil Kaubandusliku või tehnilise haridusega
teenistujad väljapaistvatel tööaladel
RM 90 kuni 200
IV Iseseisva tegevusega teenistujad, ka juh
tivatel kohtadel . . RM 140 kuni 280
V Teenistujad, kes on keskmiste ettevõtete
juhatajad või juhtivatel kohtadel suur
tes ettevõtetes . . . RM 240 kuni 480
VI Teenistujad, kes on suurte äriliste, töös
tuslike või kaubanduslike ettevõtete ju
hatajad RM 820 kuni 600
2. ülaltoodud palgamäärad on kehtivad
üle 20-aastaste teenistujate kohta. Teenistu
jad 18—20 a. vanuseni saavad 80%, 16—18 &.

vanuseni 60%, alla 16 a. 50% vastavatest
määradest.

8. Käesolevat palgakoraldust ei kohaldata

õppimtsjärgus olevate tööjõudude kohta.
Tallinn, 4. detsembril 1941.

Majandusdirektor A. We n d t.
Avalikus ja majandusala teenistuses seisvate
omamaiste tööliste töötasude kujundamise
üldine määrus.

Kindralkomissari korraldusel määratakse:
§ 1.

Kehtivuspiirkond.
a) Territoriaalselt: endise Eesti riigi maa-ala.
b) Isikuliselt: kõik tunni-, vahetus- või näda
latöötasulised omamaised tööjõud, kes töö
tavad saksa või omamaiste valitsuste, asu
tiste, ettevõtete või käitiste juures.
Käesolev määrus ei ole kehtiv õpilaste ja

Madalamasse tasurühma kuuluva teenis
tuja töötamine kõrgemasse rühma kuuluval
ametikohal abijõuna või ajutise asetäitjana
ei anna mingit õigust selle kõrgema rühma

majapidamistööjõudude, eriti perenaiseabiliste
kohta.
§ 2.

§ 6.
Palgakorralduses kindlaksmääratud tasud
on ülem- ja alammäärad, millest ei või mada
lamale ega kõrgemale minna.

tesse palgaliikidesse:

vastava tasumäära saamiseks. .

§ 7.

1. Kõikides palgarühmades on ette näh
tud palkade piirid.
2. Tasumaäramine ettevõtte või käitise
juhataja poolt toimub tasurühmade piires vas
tavalt teenistuja töö tähtsusele, kogemus
tele ning töötulemustele.
§ 8.

Palgakorralduses kindlaks määratud ta
sud on kuupalgad, mis kuuluvad tasumisele
iga kuu lõpul.
I 9.
1. Määrus jõustub tagasiulatuvalt 1. no
vembrist 1941.
2. Järelmaksu novembrikuu eest võib teos
tada viivitamata. Kui on antud avausse, tu
leb need novembrikuu järelmaksust maha ar
vata.

8 10.

Palgakorraldus.
Tasu 1.
rühmad: Tegevusalad
I Teenistujad, erihariduseta, kes teostavad
mehaniliši töid . . . RM 60 kuni 80
II Kaubandusliku või tehnilise haridusega

Palga liigid.
Töötajad § 1-b mõttes jagatakse järgmis

liik I: õppimata töölised (abitööjõud),
liik II: õppinud töölised,
liik m: eriala õppinud töölised (erialatöö
lised),

liik IV: kvalifitseeritud erialatöölised,
liik V: erialalised eestöölised.
Kuivõrd töötajaid nende tegevuse iseloo
mu tõttu ei saa otseselt paigutada eelpoolni
metatud palgaliikidesse, saavad nad töötasu,
mis on töötaja tööala liigile kõige lähemal
olevate palgaliikide palganormide vahepeal
keskel.

§ 3.
Tunnitöö palganormid.
Tunnitöö palganormid üle 21 aasta vanuste
meessoost töötajatele on järgmised:

I palgaliigis RM 0,27, JJ palgaliigis
RM 0,32, m palgaliigis RM 0,38, IV palga
liigis RM 0,44, V palgaliigis RM 0,50.
Meessoost tööjõud 18—21 aastani saavad
80%, meessoost tööjõud 16—18 aastani saa
vad 60%, meessoost tööjõud alla 16 aastat
saavad 50% esimeses lõikes ettenähtud tunni
tasunormidest, kusjuures poolikud riigipennid
ümmardatakse täisriigipennideks.

Naistööjõudude palgad on kõikides palga
liikides ja vanuseastmetes 80% vastavatest
meestööjõu palkadest, kusjuures poolikud rii
gipennid ümmardatakse täisriigipennideks.

Viljandimaa elanike arv
Viljandimaa ja Viljandimaal asuvate linnade elanike arv on
vähenenud 7.038 võrra
Eesti Statistikaameti poolt teostatud ela
nike registreerimise tulemustest on valminud
eelkokkuvõtted. Neist selgub, et Viljandi
maakonnas ühes linnadega registreerimise
ajal 1. dets. lüli. o i 71.724 elanikku, neist
81-869 mehed ja üU.bõõ naised. Elanikke oli
Viljandimaa vaidades öfi-511, neist 25.519 me
hed ja 81.022 naised. Viljandimaa linnades,
kaasa arvatud Viljandi linn, oli 15.183 elanik
ku, neist 6350 mehed ja 8833 naised.
Võrreldes 1. septembriga 1940 on niihästi
Viljandi maakonnas kui ka maakonnas asu
vate linnade elanikkude arv kahanenud. Nl
ni. lt oli elanikke 1. sept. 1940. a. Viljandi
maal ühes linnadega 78.762, Viljandimaa val
dades 61.952, ja Viljandimaa linnades koos
Viljandi linnaga 16.810. Sellega on elanikku
de arv kahanenud kogu Viljandi maakonna
kohta 7038 elaniku või 8,9 prots. võrra. Vil
jandimaa valdades on kahanemine 5411 hinge,

seega 8,7 prots.; Viljandimaa linnades koos
Viljandi linnaga 1627 elanikku või 9,7 prots.
Viljandimaal asuvates linnades on elanik
kude arv muutunud järgmiselt:

Avaldades siinjuures Eesti Statistika

ameti poolt koostatd eelkokkuvõtte elanike

arvu kohta Viljandimaal ja Viljandi lin
nas märgime, et esialgsed kokkuvõtted
Viljandi linna kohta on osutunud eksli
keks ja saades lõplikult kontrollitud kokku
võtte, avaldame selle allpool täiendusena.
Toim.

Viljandis 11.111 elanikku
Lõplikult kontrollitud andmete järele oli
Viljandis rahvaloenduse päeval 1. detsembril
11.111 elanikku, neist mehi 4724 ja naisi 6387.

Ühtlasi on selgnud lõplikud kokkuvõtted

S 4.

Tükitöö.

Tllkitöö puhul tuleb tükitöö nii kindlaks
määrata, et keskmise töövõimega tükitöölise
töötasu käitise tavalistes tingimustes ületaks
vastava palgaliigl ja vanuseastme tunnitasu
keskmiselt 15% võrra.
Tükitöö tuleb muuta:
a) niipea, kui sama Uigi tö"»l sooritavad tüki
töölised saavad töötasu, mis ületab vas
tava palgaliigl ja vanuseastme tunni töö
tasu keskmiselt 80% võrra;
b) kui võrreldavate tööde tükitööliste töötasu
üksteisest tunduvalt erineb.
Tükitöö uuesti kindlaksmääramine esimese

ja teise lõike piires on nõutav:
a) tükitöö ilmselt ebaõige kindlaksmäära
mise puhul;
b) tükiarvu olulise muutmise puhul;
c) käitise tegevuse töökäigu muutmise puhul;
d) tehniliste tingimuste paremaks või pahe
maks muutmise puhul;
e) teise materjali või teise mustri kasutami

või vanemad, võtavad rindemeeste südamest-

Summa on kogutud Viljandis formeeritud tuleva jõulukingituse vastu noorte südamete
Eesti üksuse poolt, kelle koosseis peagu täie heliseva tänuga ning saadavad omalt poolt
likult koosneb viljandlastes!, nendest, kes oma suurtele sõpradele kaugel lumes ja tuisus
praegu külmas ja tuisus täidavad omi üles häid jõuluõnnesoove. Jõudku meie tublidele
andeid süngel ja vaenulikul Venemaal ja kes meestele ja poistele kaugel Venemaal kätte
ka nende kingitused ERÜ rindepakid, mil
lähetavad omi paremaid õnne
soove jõuluks neile väikestele kui ka kogu lede juures nii mõnedki noored käed on nobe
Viljandi ja Viljandimaa elanikkonnale. Erilidasti ametis olnud. Käsikäes sammume
sed õnnesoovid neile, kes suhtusid üksusesse uue tuleviku poole!
heatahtlikult selle Viljandis viibimise ajal;
See Eesti vabatahtlike tiksus, kelle jõulu
eriti suure heameelega mäletame Viljandi kingituse
teeme siinjuures teatavaks, omab
naisomakaitse peret.
aadressi Feldpost nr. 04989.
Häid pühi ja õnnelikku uut aastat!
Venemaal, 15. dets. 1941. a."

5 6.

Toitlustus.

Kui töötasu maksmine toimub rahalise
tasu kõrval ka toitlustamise näol, siis arva
takse töötasust maha täistoitlustuse eest
RM 0,80 päevas, osalise toitlustamise juu
res eine eest RM 0,20, lõuna eest RM 0,35 ja
õhtusöögi eest RM 0,25 päevas.
S S.

Lisatasud,

Maanaise tööde korrastamine
Põllumehe kõrval on tähtsamaks põlluma
janduslikkude tarbe te tootjaks maanaine.
Maanaise tööde õige korrastamine, tema töö
aja õieti ärakasutamine ei ole seega tähtis
mitte üksi üksikute kodumajapidamist» seisu
kohalt, vaid on tähtis ka rahvamajandusli
kult. On kõigile teada, et maanaine kanna
tab praegu ülejõu käiva suure töökoorma
all. See liiga suur töökoormatus on tingitud
ühelt poolt tööjõu puudumisest, kuid väga

masoleva õigele ja otstarbekohasele ärakasu
tamisele, kõrgekvallteediliste saaduste rohke
ma tootmisele ning õigele ainete säilitamisele
ja käsitamisele. Nii näit. toitlustamise alal
on päevaküsimuseks praeguse aja võimalus
tele rajatud maa toitlustamise õige suuna
mine ja korraldamine, eriti arvestades noorte
õiget toitlustamist. Kadu tuleb kuulutada iga
suguste toiduainete riknemisele ja mitte ots
tarbekoiiasele raiskamisele. Suurt tähelepanu

ületunnitööde puhul (ületundideks loe
takse iga üle 48 nädalatunni kestnud töö)
makstakse iga ületunni eest 25% lisatasu.
suurel määral maanaise töö korrastamata
tuleb pöörata muidugi igasuguste aiasaaduste
Püha- ja puhkepäevade töö puhul maks
takse iga töötunni eest 50% lisatasu.
sest, tööhõlbustuste püüdmisest ning mitte ja kartulite enamale tarvitamisele ja tooi
öötöö puhul (öötööks loetakse aega kella õigest ja ebaratsionaalsest tööjaotusest. Liiga misele.
22 kuni kella 6-ni) makstakse iga öötunni suure töökoormatse tõttu kannatab selle alt
Naiskäsitöö dnl on vastavalt praeguse aja
eest 10% lisatasu.
eeskätt maanaise tervis, teisest küljest kan nõuetele kavas teadmiste ja oskuste andmine
Mitme lisatasu ühtesattumisel, välja arva natab selle all aga ka tootmine, kuna liiga olemasolevate riietus- ja talumajapidamise
tud öötunni lisatasu, makstaks kõrgeim lisa suure töökoormatuse tõttu palju tööd tege tarbeesemete korrashoiuks ja ümbertegemi
tasu.
mata jääb, ehk puudulikult tehakse. Seega seks, et pikendada iga eseme vastupidavust
§ 7.
on maanaise tööalade parem korraldamine kui
ning see kasutamiskõlbulikuks telia äärmise
ka ühtlasi maanaisele tema kutsealal vasta võimaluseni. Erilist tähelepa:, a tuleb siin pöö
Vähemtöövöimelisus.
muidugi just villaste ese: lete ja jala
Töötajaile, kes oma kehaliste või vaimliste vate oskuste ja teadmiste andmine, tähtsaks rata
nõude õigele käsitamisele.
omaduste tõttu on vähem töövõimelised, võib päevaküsimuseks. Maanaise tööalade õige ja Maanaise
nõuandetöö teostamiseks on
maksta töötasu alla paragrahvis 3 tähenda otstarbekohane korraldus ja nõuanne tema moodustatud
nõuandjate võrk üle maa, igas
kutsealal on üheks abinõuks ka praegustest
tud tunnitöötasunorme.
maakonnas töötab maakonna kodumajandus
Vähemtasu määratakse vähemtöövõimeli raskustest ülesaamisel.
Põilutöödlrektooriumi juures on ellukutsu konsulent asukohaga maakonnalinnas. Kodu
suse astme järgi.
Vähemtasu määratakse kindlaks asutise tud Kodumajandusamet, mille ülesandeks on majanduskonsulentide ametruumid on igal
maa kodumajanduse kõigekülgne aren pool ettenähtud põllumajanduslikkude konsu
või käitise juhataja poolt, kes teatab sellest just
üheskoos. Maakonna kodumajan
kirjalikult piirkonnakomissarile. Kui piir damine. Kui bolševikkude valitsus ei tunnis lentidega
duskonsulentide ülesandeks on kodtimajandus
tanud
üleüldse
perenaise
tööd,
vaid
sihiks
oli
konnakomissar 6 nädala jooksul selle vastu
nõuandetöö ja kodumajanduse üldisesse
ei vaidle, loetakse vähemtasu heakskiidetuks. siis just perekonna lõhkumine, perenaise töö liku
puutuvate küsimuste selgita
Esimese ja teise lõike eeskirjad on keh alavääristamine, kui mitte otse keelamine, arendamisesse
siis praegu on perenaise, maanaise töö üks mine ja korraldamine oma maakonnas. Pca!e
tivad ka tööjõudude suhtes, kes tööga ilmselt tähtsamaid
ühiskonnas, kuna just maakodu selle töötavad igas maakonnas 2—3 jaoskon
tagasi hoiavad.
on ja jääb kogu rahva jõuallikaks. Kodu na kodumajanduskonsulenti. Kui ennemalt
§ 8.
majandusamet tahab arendada oskusi, tead nõuandetöös pearõhk oli kutsealaliste kur
Alam- ja ülemmäärad.
misi ja harjumusi parema talumajapidamise suste korraldamisel, siis nüüd tahetakse kõige
Paragrahvis 3 tähendatud tunnitöö tasu üldkorrastuse, toitlustamise, riietuse ja nais enam esile tõsta üksiknõuannet kodudes, et
normid ja paragrahvis 6 tähendatud lisatasud ltäsitöö ning koduse kasvatuse alal. Erilist aidata kohandada nõuannet iiksikkodude eri
on alam- ja ülemmäärad, millest ei tohi alla tähelepanu praegu saab pööratud kõige ole- olukordadele.
ega ülespoole minna*

Tagala Sõjategevuse Põhja Piirkonna Ju
hataja 6. septembri 1941. aasta hindade ja
töötasude kujundamise korralduses ettenäh
tud lisatasu RM 0,12 suuruses igal töötunnilt
on paragrahvis 3 ettenähtud tunnitöö-tasu

normidesse sisse arvatud.

§ 9.

Eestis 1.001.541 hinge
Elanike arv on aastaga kahanenud 105.704 hinge. Mehi praegu
435.548, naisi 565.993

Brutotasud.

Rahvaloenduse tulemustest on juba eel teliselt eriti tugev 20,9 protsenti on ela
kokkuvõtted valminud. Sel puhul Eesti sta nike arvu vähenemine Nõmmel, kus tänavu
ratavad tasud on brutotasud.
tistikaameti juhataja hr. ja di on 5.154 elanikku vähem. See Nõmme rah
vastiku suhteliselt suurem kahanemine on
rektor A. Pullerits märgivad, et loendus
§ 10.
õnnestus hästi. Instruktoreina maakondadesse
osaliselt tingitud ka nõmmelaste asumisest
Juutide tööjõud.
saadetud vanemad ja kogenumad ametnikud elama Tallinna.
Käesoleva määruse eeskirju ei kohaldata saabusid
Tartus oli 1. detsembril 47.537 elanikku.
tagasi. Kõik kriipsutavad alla erilist
juudisoost tööjõudude kohta.
vastutulelikkust kohalike saksa võimude ja (1. sept. 1940 55.529). 1940. a. sept. võr
§ 11.
omavalitsuste poolt. Rahvas on kõikjal re reldes on elanike arv Tartus kaha. enud 7.992
Kui erilised olud nõuavad eelpoolnimeta gistreerijaile suhtunud täie usaldusega, nii et isiku võrra (14.4 prots.). Suuremates linna
ei oie ette tulnud märkimisväärseidki vahe
des on elanike kahanemisprotsent (suhteliselt
tud eeskirjadest erakorralist kõrvalekaldu
1940. a. sept.) järgmine: Petseris 24,7%,
mist, võidakse seda teostada vaid kindral juhtumeid ega arusaamatusi.
komissari eelneval loal.
Eesti statistikaameti eelkokkuvõtete järgi Narvas 19,2%, Haapsalus 18,4%, Tar
oli Eestis 1. dets. 1941. a. kokku 1.001.541
tus 14,4%, Võrus 14,9%, Rakveres
§ 12.
elanikku, neist linnades 309.500 ja valdades 13,9%, Kuressaares 13,4%, Valgas
Kehtimapanek.
692.041. Selles kogusummas on arvestatud ai
13,2%, Tallinnas 11,9%, Pärnus 10,8%,
Käesolev määrus jõustub tasunädalast,
linnades ja valdades 1. dets. asunud Viljandis 10,2%.
millesse langeb 1. november 1941. Samast nult
Üldise kokkuvõtte järgi on, võrreldes
kuna ajutiselt töö ja kaitse ülesan
ajast kaotavad kehtivuse kõik sellega vast elanikud,
deil väljaspool Eestit viibijad pole arvestatud. 1940. a. septembriga, kahanenud elanike kogu
olus olevad eeskirjad.
Need ajutiselt eemalviibijad arvestatakse eri arv linnades 48.142 isiku ehk 1ö,5 protsendi,
Tallinnas, 9. detsembril 1941.
Kõik eeltähendatud eeskirjade alusel mää

korras. Samuti ei sisalda kokkuvõte intermaal aga 57.562 isiku ehk ainult 7,7 protsendi

Majandus- ja Transpordidirektor
A. Wendt.

Kinnitati eelarved
Eesti Omavalitsuse ja maa- ning linnavalit
suste eelarve käesoleva aasta viimaste kuude

oli Viljandis 1. dets. eestlasi 10.894, sakslasi 33,
venelasi 115, rootslasi 4, soomlasi 6, lätlasi 25,
ukrainlasi 7, ingerlasi 5, leedulasi 1, poolakaid

juhataja paolt heaks kiidetud. Eelarves tõusevad

tshehhe 1 ja setusid 7.

valmistamiseks.

sele võtmise puhul.

elanike rahvusliku koosseisu kohta. Sedamööda

1, helveetslasi 2, taanlasi 2, mordvalasi 1,

Eesti vabatahtlike üksus saatis Viljandi puudustkannatavatele
lastele 5600 rubla koos parimate õnnesoovidega
See kiri kõneleb ise enese eest, tundub
üks Eesti vabatahtlike kaitsepat&ljonl
kuuluv ohvitser külastas eile Viljandi linna tarbetuna siia midagi juurde lisada. Nii, nagu
valitsust ja jättis sinna ERü Viljandi Komii need tublid Eesti mehed ja poisid ei kõhel
nud silmapilkugi, kui oli tarvis relv käes
tee nimele alljärgneva kirja:
välja astuda meie suurima ja vihaseima vaen„ERÜ Viljandi osakonnale.
Siinjuures lähetan minule alluva üksuse lase vastu, nii nad ei kõhkle silmapilkugi, et
poolt Viljandi linna sõjaolukorras kannatada kaasa aidata uue Eesti ühisehitarnise tööks
saanud perekondade laste heaks kingitusena ning sõjahaavade parandamiseks. Viljandi
pisukese summa Rbl. 5600. See summa kuu noored, kes sõjakeerise läbi või bolshevikkude
lub ülevalpool tähendatud lastele jõulurõõmu terrori ohvritena on kaotanud kas oma koäu

kohta on tagala sõjategevuse Põhja piirkonna
kulud 27,77 miljoni riigimargani. Tulusid on
samal ajal 7,75 miljonit riigimarka. Puudujääk
kaetakse laenuga.

võrra. Elanike kahanemisprotsent üksikuis
maakondades on, linnasid kaasa arvamata,
on elanike arv vähenenud üldiselt järgmine: Virumaal 9%, Järvamaal
105.704 inimese võrra,
7%, Harjumaal 8,3%, Läänemaal 6,8%,
mis teeb välja 9,5 protsenti tolleaegsest ela Saaremaal 8,8%, Pärnumaal 4.7%, Vil
nike koguarvust. Tegelikult on see arv väik jandimaal 8,7%, Tartumaal 7,1%, Val
sem, sest ZEV-i andmeil ulatub bolševike ter gamaal 2,2%, Võrumaal 4,3%, Petseri
rori ajal kadunud ning küüditatud inimeste maal 14,1%!
Maakondade rahvastik 1. dets. 1941. a. oli
arv umbes 60.000-ni. ülejäänud tuleks arvata
eelkokkuvõtete põhjal koos linnadega (eri
peamiselt ajutiselt eemalviibijate hulka.
Eelmise, 1934. a., rahvaloenduse järgi oli korras registreeritud kaasa arvamata):
linnade ja valdade elanike arv 1.117.361, kus
Sellest
juures selles kogusummas on samuti arvesta
Tallinn (koos Kokku mehi naisi
mata eraldi arvestatud isikud. Selle kogu
Nõmmega) 142.514 54.693 87.821
summaga võrreldes on praegune linnade ja
neerituid.
Võrreldes 1. sept. 1940

Virumaa 127.402 56.175 71.227
Eelarve üksikasjalise seletuse, kuidas kulu
valdade rahvastiku arv väiksem 115.820 iniJärvamaa 53.032 23.947 29.035
mese võrra ehk 10,4 protsendi võrra.
jagunemise kohta usulahkude järele. Vastavate
Harjumaa 79.136 35.494 43.642
i. ix. i. xn
Eriti tunduvalt on muutunud rahvastikuLäänemaa
64.337 28.210 36.127
1940 1941 Mehed Naised andmete põhjal on Vjljandis luteriusulis. 10.0 9
Kodumaale tagasi
sooline vahekord suure meestekaotuse taga
Saaremaa 48.520 19.988 28.532
apostliku-õigeusulisi
886,
rooma-katoliku-usulisi
Viljandi linn 11.794 10.595 4237 6358
järjel. Praegu linnades ja valdades asuvast
Neil päevil külastas arhitekt
Pärnumaa 83.851 37.466 46.385
Mustla „ 995 791 337 454
16, baptiste 21, medothiste 5, vaba-evangeliste
Osvald Mitt, kes teatavasti põlise Vil rahvastikust oli 1. dets. mehi 435.548, naisi
Viljandima
71.724 31.869 39.855
Põltsamaa „ 2.896 2.846 1433 1413
jandimaa mehena lõpetas ülikooli Münchenis. aga 565.993. Seega on praegu naiste ülekaal
28, adventiste 19, taarausul!» 3, vanausuiisi 1
Tartumaa 157.898 68.364 89.534
130.445
hinge.
Eelmise
1934.
a.,
S.-Janni „ 1.135 951 343 608
O. Mitt on praegu Tallinnas, kus tal täita
Valgamaa 36.041 16.011 20.030
ja neid. kellel ei ole mingisugust usku, on Vileriülesanded.
Eriteadlasena O. Mitt on raandmeil oti naiste ülekaal ainult 77.483. Kui
Võrumaa 77.662 35.665 41.997
jandis
66.
Xok k u 16.810 15.183 6250 8833
kendatud ehitustegevuse kavade väljatööta 1934. a. tuli iga 100 mehe kohta 115 naist, siis Petserimaa 59.424 27.666 31.758
misele kohapeal. Senini pärast kooli lõpe praegu tuleb iga 100 mehe kohta 130 naist.
Suuremais linnades oli 1. dets. 1941. a. ela
tamist Münchenis töötas O. Mitt Saksa Võrdluseks oleks veel märkida, et võrreldes nikke eelkokkuvõtete põhjal järgmiselt, kus
1934.
a.
andmetega
on
meeste
arv
vähenenud
maal, tegevuses tähelepanuväärivate
võrdluseks on kõrval toodud elanike
Linn annetab maale rauda
arhitektuuriliste ülesannetega.
16,2 prots., naiste arv ainult 5,3 protsendi juures
arv septembris 1940. a.
võrra, elanike koguarv 10,4 prots. võrra.
1. 12. 1941 Sept. 1940
fclUf-l käsil uus ülemaaline aktsioon
Võhma ümbruskond saab
Elanike kahanemine on limades suu
Tallinn (koos
rem kui valdades.
elektrit
Nõmmega) 142.514 161.723
Maa ja linna eluliste vajaduste kooskõla jaoskondadeks ning allüksusena majakonda
Linnades asuv rahvastik on võrreldes 1934. a.
Kohe pärast sõjategevust parandati lõhutud
Tartus 47.537 55.529
lise lahenduse ilusa tõendina on Eesti Rahva deks. Viimaste alla kuulub kümme maja.
vähenenud 39.875 inimese ehk 11,4 prots. võr
Narvas 19.809 24.510
Ühnabi praegu kõigis linnades arendamas Igas majas tegutseb raua kogumise usaldus Ulila—Võhma—Viljandi kõrgepingeliin ja seati ra, valdades asuv rahvastik aga 75.945 ini
Pärnus 13.997 21.280
aktsiooni „Linn kogub maale rauda". Hoog mees. Kogutud raud jääb esialgul majahoidja korda alajaamad Soomeveres ja Villeveres. Hil- mese ehk 9,9 prots. võrra. Võrreldes aga
Viljandis 10.595 11.794
tööna arendatava aktsiooniga, mis lõpeb 1. hoole alla, kuni ERÜ juures selleks tööle ra
1940.
a.
septembri
arvudega
on
rahvastiku
Valgas 8 927 10.286
jaanuaril, tahetakse erilist rõhk panna talu kendatud kelgumehed raua viivad laoplatsi juti läks Villevere külas elektrivalgustusele üle vähenemine linnades 48.142 immest (13,5%),
Rakveres 8.467 9.838
majnpidaiuistes tarvismineva raua kogumi dele. Aktsiooni korras kogutava raua kesk kakskümmend talumajapidamist. Elektrivoolu valdades 57.562 inimest (7,7%). Kuna linna
Võrus 5.417 6.355
sele, nagu naelad, ree-, vankri- ja hobuse ladu Tallinnas on Estonia pulstee 15. Raua said ka Villevere meierei ja Villevere algkooli des on rahvastiku vähenemine toimunud üle
Kuressaares 3.936 4.474
kaalukalt meeste arvel, siis on sooline vahe
rauaks, sahateraks jne. kõlbav raud või teras. annetamine ja kokkuvedamine Tallinnas on ruumid.
juba alanud; esimeseks suuremaks anneta
Haapsalus 3.791 4.646
linnades muutunud tunduvalt rohkem
Raua kogumisele on ERÜ rakendanud jaks oli endine artell Rahvamööbel, kellelt
Kah ala ja Ollepa külades käib vilgas ette kordvaldades.
Tapal 3.373 3.829
Iga 100 mehe kohta tuleb naisi
oma usaldusmeeste pere ja aaasa tõi acud saadi hobusekoorem kasutamiskõlbulikku valmistustöö madalpingevõrgu ehitamiseks, mil kui
Petseris 3.336 4.431
praegu valdades 121, linnades aga koguni 152!
ka praegu tegutsevaid teisi organisa. .aone. rauda.
Türil 2.850 3255
leks tõuke andis valgustuspetrooleumi puudus.
Tallinna elanike ar" koos Nõmmega
Tallinnas tegeleb aktiivselt raua kogumisega
Põltsamaal 2.846 2.896
oli 1. dets. 142.514, sellest mehi 54.693, naisd
Raua
kogumiseks
on
ERÜ
sobitanud
koos
Teatavaid
takistusi
teeb
aga
mõnede
elektriar
vähemalt 700 ERÜ usaldusmeest, kes käivad
Kõigis linnades kokku on eelkokkuvõtete
aga 87.821. Võrreldes 1. a. septembriga on
Wb> kõik majad ja korterid. Aktsiooni edu- töö ka asutustega. Samuti on otsesele kaasa vete puudus, millest kaubavahetuse elavnemisel Tallinna
elanike arv seega kahanenud 19.209 põhjal ainult 309.500 elanikku 1940. a. sep
kamaks arendamiseks on linn jagatud seits aitamisele tõmmatud majavalitsejad ja kooli Saksamaaga loodetakse üle saada.
inimese võrra, mis teeb välja 11,9 prots. Suh- tembri 357.642 elaniku vastu
meks piirkonnaks, mis omakorda jagunevad tööst vabad õpilased.

Sama huvitavad on andmed elanikkonna

krediidid jagunevad, toome homses lehes.

Reedel, 19. dets. 1941. a. Nr. 82
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Määrati kindlaks pühad
Kindralkomissari korraldusel määratakse:
g 1. 1941. aasta detsembris on seaduslik
kudeks pühadeks: 25. ja 26. detsember

24. detsembril jõululaupäeval,

Sl. detsembril vana-aastaL

Tallinnas, 12. detsembril 1941.

jõulupühad.
24. ja 31. detsembril 1941 töötatakse kella
12-ni.

Sisedirektor O. Angelns.
Saksa Punase Risti teadaanne
Saksa Punane Uist on loonud võimaluse
sõnumite edasitoimetamiseks sugulastele või
perekonnaliikmetele välismaal Punase Risti
rahvusvahelise komitee kaudu Genfis. Selle
tõttu võib nüüd iga riigikomissariaat Ost
landl elanik saata Saksa Punase Risti volini

g 2. 1942. kalendriaastal on seaduslikku

deks pühadeks:

1. jaanuar uusaasta,
6. jaanuar kolmekuningapäev,
25. veebruar palvepäev,
15. märts kangelaste mälestuspäev,
8. aprill suur reede,
5. ja 6. aprill ülestõusmispühad,
1. mai rahva rahvuspüha,
14. mai taevaminemispüha,
24. j v 25 mai nelipühad,
24. juuni jaanipäev,
4. oktoober lõikuse tänupüha,
21. oktoober eestlaste kommunistliku
ikka alt vabastamise püha,
31. oktoober usupuhäStuspüha,
25. ja 26 detsember jõulupühad.
§ 3. 1942. kalendriaastal töötatakse järg
mistel päevadel kella 12-ni:
4. aprillil ülestõusmispühade laupäeval,
23. mail nelipühade laupäeval,

Teadaanne

Teadaanne

ku büroo kaudu Riias, Wolter von

Plettenberg-Ring 51, tel. 82-226 vlüis
maal viibivatele sugulastele ja omakstele isik
likke ja perekondlikke teateid, silmaspidades
allpooltähendatud tingimusi. Samal viisil an
nab Saksa Punase Risti volinik edasi teateid
välismaalt riigikomissariaat Ostlandi elanik

Elanikkonna tähelepanu juhitakse sellele,
et niihästi saksa sõjaväkke kunlujaile kui ka
tsiviilametnikele on keelatud vahetuskaubana
õli, petrooleumi või bensiini vastu anda toidu
aineid või muud sellist. Eksimusi karista
takse valjusti.
Kindralkomissari eest

Tarbijaile, kellel korter on elektrita,
müüakse '/2 liitrit petrooleumi toa kohta, ala
tes 19. detsembrist s. a.

Outnloarl annab välja ostulubade büroo
Tartu tn. 11.
Vii jandis, 17. dets. 1941. Nr. 772/ K.

Viljandi linnavalitsuse

von Haldenwang.

kaubandusosakond.

Avaldatud:

Teadaanne kompvekkide
müügi kohta
1) Kõigile lastele 2—ll eluaastani (sisse
arvatud) müüakse 200 gr. kompvekke maja
pidamise varustuskaardi kupong nr. 9 järele
ajavahemikul 20.—28. detsembrini s. a>, mis

Kohalik komandant.

Bekanntmachung
Die Bevölkerung wird darauf hingewiesen,
dass es sowohl deutschen Wehrmachtsange
hörigen ais auch den deutschen Zivilangestell
ten verboten ist, im Taosch gegen Oel, Pet
roleum oder Benzin Lebensmittel und der
glelchen anzubieten. Zimiderhandiungen wer
den streng bestraft.

kaotab, järgmiste kaupluste kaudu:
1) VEPSKO peakauplus Tallinna 3
2) „ kauplus Nr. 1 Lossi 30
8) „ kauplus Nr. 34 Tartu 9
kudele.
4) Reinap'l kauplus Lossi 20
Sõnumeid tuleb koostada saksa kee
5' Kelvetsi kauplus Tartu 6.
les, mitte üle 25 sõna suuruses ja saata
2) Aruanne müüdud kompvekkide kohta
frankeeritud ümbrikus Saksa Punase Risti esitada ostulubade büroole 27. detsembril s. a.
volinikule edasitoimetamiseks.
Viljandis, 19. dets. 194 L a. Nr. 789/ K.
Teateid Saksa riiki ehk okupeeritud piir
kondadesse saksa postiühendusega võib saata
Viljandi linnavalitsuse kaub.-

Der Generalkomissar
in Reval
1. V. von Haldenwang,

Veröffentlicht:
Feilin, den 19. Dez. 1941.

Der Ortskommandant.

tööstusosakond.

otse.

hustuslik.

Käesolevaga linnavalitsus teatab, et nim.
registreerimine Viljandis toimub 20., 23. ja
23. deta. s. a. kella 09—15-ni, Tartu tn. 7-a
(end. Besprosvanie äri). Registreerimise; tu

leb ettenäldata kutsetunnistus.

Viljandis, 19. dets. 1941. &.

Zännavalitsna.

Viljandis, 19. dets. 1941.

suguse tähtaja möödumisel kupong maksvuse

Teadaanne
Transpordi ja Liikluse Valitsuse korraldu
sel kuuluvad kõik hobuserautamise I tset
omavad sepad registreerimisele, mis o:. ko

Bekanntmachung
Laot Anordnung der Verkehr- und Trans
portverwaltung müssen sich ale berufsbe
rechti en Schmiede, die die Pferde ;sci;ia
gen, am. 20., 22. und 23. Dez. d. J. von 9—15
Uhr Tartustr. Nr. 7-a (ehem. Bes .osvenie)
registrieren, wobei ein Berufszeugnis verzu
weisen ist.

Feilin, den 19. De*. 1941

Stadt verwaltur. 57,

Tööaeg linna hooldamisel olevates kontorites
Viljandi linnavalitsus juhib temale alluvate

ametiasutiste tähelepanu sellele, et vastava maaru
se põhjal on määratud nende tööaeg 1. oktoo.-rist

kuni 31. märtsini 08.00—16.00 ja 1. aprillist kuni
31. deptembrini kella 08.00—15.00. Laupäeviti lõ
peb töö kaks tundi varem.

WWW ~SAKALA" tellimiste vastuvõtmine
mhbhh 1942. a. jaanuarikuu peale on avatud. Tellimishind Rbl. 8.50.
Lt leke saamises vaket ei tuleks, pa ume rutata teldmisle Tellimisi võtavad vastu kõik postiasutised, tellimiste vastuvõtjad ja f
I „SAKALA" talitus Viljandis, Lossi tn. 31. I

Ostame lupja, rangipuid, Soovin «ürida
....... . . . . korraliku korteri
Kuuse* ja pajukoort. 2—? >uds ning

Soovin osta pruugitud

diivani
Raadio

ehk kusheti. Pakkumised

saata kirjalikult sit. «Dii
teiste kdrvalruumidexa. van ehk kushet" aü.

f% NanalOOStUS
... , .... Soovitav
kui van
, r.H»»
UrOSSI
aitudaoleks
kasutada
saaks.
.. .. .. _ . Ä Teatada Viljandi, TalViljandis, Reinu tee 3. nnna t 6 kioski.

IPika raske haiguse järele varises manalasse meie armas ema g|
Miili Luhaorg I

Müüa praagitud korras
meesterahva

jalgratas
Aadress sit.

Pühade tõltu ilmub .Sakala"

Hüüa

H

Palume kõiki sugulasi ja sõpru teda tema viimsele puhkepaigale saatma B
I Matmine Tarvastu kalmistul 23.
detsembril
1941. a. kell 14.00, B
tulla.
B

rebasenahk

esmaspäeval, 22. dets, harilikul ojal
teisipäeval, 23. dets, harilikul ajal

Ostan kulda
ja hõbedat.
W Surina läbi lahkus meilt meie hea emake B i

laupäeval, 27. dets, harilikul ajal

Maksan kõrget hinda.

Ostan igasuguseid vanu

Sünd. 31. augustil 1875.a. I J
Surn. 16. detsembril 1941.a. B(
I 1 Anna Mudas I
Valusas leinas omaksed.

laua
öratusekellasid
ning nende võtmeid ja
osasid. Posti tn. 15-a.
Kellasepp L. Kärner.

Soovin osta

aurukatla
Viimsele puhkepaigale sängitamine Ap.-Õigeusu B Teat. Võhma, pk. 46.
kirikus pühapäeval, 21. detsembril 1941. a. kell 12. B
A. Kurrikofi.
Palume kõiki tuttavaid teda tema viimsele puh- B Müüa 4 pehmet tooli
kepaigale saatma tulla. B
ja meesterahva
hõbe-faskiHiur
Mihkel Veski pst. nr. 4.
i

Jõulupühade ja uue-aasta puhul
südamlikud tervitused kodumaalt
armsatele abikaasadele
Enn Parvele,
Andres Kalbus'ele
ja kõigile Viljandi vabatahtlikuile, kes
viibivad kaugel kodust
Tervitades { E. Parve
E. Kalbus

Soovin osta töökorras
ehk remontivajava

Hagija-koer

TRAKTORI 1 tulnud Mäeotsa tallu Tä
ühes
põllutööriistadega
käiguga ühte või kahte ehk ilma, automootori, ,nassilma vallas, Tusti as.
Kätte saab kuulutuse
möbleeritud tuba
antodünamo ja starteri .ja sõõglkulude eest.
Teatada kirjalikult alt. 6—12 vohl ja võrkraadlo. !
•Ametnik* all.
Pakkumised kirjal, aad

Johan Keernik'u I
I Lühikese raske haiguse
järele
armast
sünd.
27. lahkunud
dets. 1867.
a. I j B ,
surn. 16. dets. 1941.a. B i
mälestavad sügavas leinas B |
abikaasa, lapsed ja lapselapsed. I

Kellel on müfla isane
hundikoer
kes on hSsti kuri.
Teatada kirjalikult slt.

lehm

ka olla liht-hoovikoer,
koer' all.

Tallu vajatakse

Lahemaid teateid saab

Pikk t 4 (alumine kord).
Soovin osta ehk üürida

nais- või mees
karjatalitajat
alates 1. jaanuarist 1942. a. Kohasoovijal!
pöörduda Undi riigimõisa.
Mõisavalitsus.

HtllHIIllllllllimilllllllHIIIIllllliltllllliHH'»"1»"1111
Gttmnaasiuml-harldusega noormees soovib prak
tiseerimise otstarbeks

kantseleiametniku kohta
kas linna või maale vallavalitsusse, nõustub ka

klaveri
Laup&eval, 80. dets. t.a.
Vastemõisa Metskülas

«Olen ma
sattunud
haaremi!"
Etenduse

algus kell 6 Õhtul.

ag., MSeküla pk. 19, Nuia.

karjakoeraks maale, võib

naisteenijot

Undi riigimõis vajab

ressil: Joh. Kits. Karksi
Müöa noor tiine

kuni 23. dets. .Karja

Toiduainete
kauplus edasi
anda
Jakobsoni t. 83.

lapsehoidjat 1 abimootori leidis,
Soovitav noorem tütar- :see tuua leiubüroosse või
laps. Teatada kirjalikult jJätta oma aadress slt.
sit. .Lapsehoidja" all.
J. Pedanik
Mflfia vanem

tööhobune
ja lehm
Oti k.Aadl talus 29. dets.
Hooldaja.

Tuhalaane v. Kaasiku t'

Soovin osta eesti oh
vitseri- või sõduri, võib
olla ka paremast riidest

kaitseliitlase sineli ja
paremast riidest eesti

sõduri frensi (kuub) kesk

misele kasvule, võib ka

Lasteta abielupaar soo
pikem olla. Pakkumised
korras autoaku 6 v. 85 at., vib korraliku 2—3-toalise saata kiiresti ühes hin
patarei raadio-vastuvõtja,
korteri
naga .Sakala" talitusse
kirjutusmasin, elektri
omaette köögiga aflUd märgusõna .Sõduri vor
vooiumõõtja. kaitseliidu ehk edaspidi. Pakkumi miriie* all.

uus vorm jne. Kirjad ja sed kirjalikult slt. »Kor
talik korter" all.

relpür. slt. J. Mle nimele.

Töökas üksik proua
soovib kestvat

Vaikekohapidajale va

Jahimehed,

abilist - seltsilist müüa hea isane hagija

perenaise kohta
kusagile asutisse, töös

tuslikku ettevõttesse ehk
asetäitja algkooliõpetaja kohaga.
talvemantel
Tulla lähemate teadete koer, vanadus 3 aastat. sellisesse kodumajapkla
Pakkumised palun saata märgusõna all ..Prak
Naha saab Kullamße t. saamiseks pühapäeval pa
misse, kus puudub pere
tikant—ametnik", aadressil; Kärstna p-ag., post 3a— 2 kella 16—18-ni, rast kella 15.00 Oru L 23, Näha ja teateid saab naine. Kirjad slt. «Uueks
Viljandis, Tallinna t. 51. aastaks" all.
pühapäeval terve päev. Sepa krt
kaat 22.

Päevauudised saksa keeles. 10.15 Serenaadid ja
mängutoosid helisevad. 10.45 Pühapäevahommik
(Meeleolu-pilte sõnas ja muusikas), 11.30 Dvoraki

köök- aü kuni 23. dets.
6 voldilist
akupurki

Aadress jätia kirjal, sit.

.Purk* aü.

Kõik tähtsad
korraldused ja

„Anoodpatarei'* all. Ta

teadaanded

la" talitusse märgusõna
sun kirja saatekulud.

ilmuvad

Suur

laud müüa
Aadress slt

.Sakalas. sellepärast elada
ilma .Sakalata"
tähendab elada
nagu kotis.
Müüa meesterahva

Kuulutusi
„Sakalasse"
võetakse vastu lehe
ilunimise päeval kaal
kella 11.00.

retihelisid (hpl.) 15.00 Sõjavägede ülemjuhatuse
teate aeglane kordamine. 15.30 Toomapäev ja pööri

päev (Vold. Mettus). 15.40 Aastaaegade-muusika
(hpl.) 16.15 Puhkpillikontsert (Tallinna Omakaitse

tarvitusega. Pakkumised orkester, juh. prof. Julius Vaks). 17.00 Päevauudised
kirjalikult sit. «Tuba ja saksa keeles. 17.15 ~Mamma" (Tuulenõela kuulde

sed kiiresti ühes hin
naga kirjalikult .Saka

mäng. Kaastegevad: Marje Parikas, Betty Kuuske

maa, Hugo Laur, Aleks. Randviir, Teet Koppel ja
Ann Tamm. Näitejuht: F. Moor). 18.00 Jõulumuu

sika (Prof. Aug. Topman, orel, Vold. Paldre, tenor

ja Toomkiriku koor Salme Krulli juhatusel. Toom
kirikust). 18.30 Aja kaja. 19.00 Ülekanded (saksa

keeles): 19.00 Rindereportaaže. Muusika. 19.45 Sak
samaa spordikaja. 20.00 Päevauudised. 20.15 õige
aeg. Päevauudised. 20.30 Tantsulugusid pööripäeva
õhtuks (R. Salongi külamuusikud). 21.00 Pühapäeva
õhtukontsert (Ringhäälingu orkester P. Nigula juha

tusel ja Els Vaarman). 22.00 Päevauudised saksa
keeles. 22.15 Tantsumuusika (Ringhäälingu tantsu
kapell, juh. P. Vebel). 23.00 Saatelõpp.

Esmaspäev, 22. detsember 1941.
5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.15 Õige aeg. I hom

mikukontsert (hpl.) 6.45 Võimlemine. 7.00 Päeva
uudised saksa keeles. 7.15 õige aeg. Päevauudised.
7.30 ii hommikukontsert (hpl.) 8.15 Saatepaus. 12.00

Meistersekstett laulab (hpl.) 12.30 Päevauudised
saksa keeles. 12.40 Lõunamuusika (hpl.) 13.45 Õige
aeg. Päevauudised. Ajakirjanduse ringvaade. 14.00
Päevauudised saksa keeles. 14.15 Brahms ja Liszt
(hpl.) 15.00 Sõjavägede ülemjuhatuse teate aeglane
kordamine. 15.30 Perenaistele: Jõulud ja kodu (Adele

Juhaadi). 15.45 Muusika pärastlõunaks (Ringhää

jalgratas
Nfiha kaaiukojas.

lingu tantsukapell, juh, P. Vebel), 16.50 Talv. 17.00
Päevauudised saksa keeles. 17.15 Rütmikaid meloo

diaid (Ringhäälingu tantsukapell, juh. P. Vebel).

17.45 Saksa keel (edasijõudnutele). 18.00 Koorikont
sert (~Eesti Laulumehed", juh. Ado Velmet). 18.30
Sõjaskannatanu soovib Aja kaja. 19.00 Loeng sarjast ..Meie armee", 19.15
Rindereportaaže, 19.30 Muusika. 20.00 Päevauudi
SUKKI

osta, peamiselt 12-aast. sed. 20.15 õige aeg. Päevauudised. 20.30 Lõbus
saade saksa sõjaväele (Tantsuviise). 21.00 Humo
lapsele.
Teatada kirjalikult sit. ristlik muusika (Ringhäälingu orkester, juh. O.
sed juba leheilmumlse
Roots). 22.00 Päevauudised saksa keeles. 22.15
..Lapsesukad" alt
eelpäeval ära anda.
Muusika hilisõhtuks (Ringhäälingu orkester, juh. O,

Soovitav on kuulutu

Müüa korras meester.-

Paistu v. .Pilgul*. !29. nov. s. a. kaotatud
jalgratta
Vajatakse

Hüüa

Müüa 10—18-a. tütar nemale naisterahvale tar
vis
t lapse uus

tarvitatud olla. Pakkumi

Palun seda Isikut, kes

Teatada kirjalikult slt. Näha saab Tänassllma v.
•ifWaver" all.

Soovin osta kiiresti
hea hinna eest üks või
mitu raadlo-anoodpata
reld või taskulambipata
reisid. Samuti ka auto
anoode, mis võivad ka

Viljandis.

Kaks riigiametnikku
soovivad omaette sisse

abikaasat, isa ja vanaisa B

Üksik meester. vajab
KORTERIT
tuba köögiga või kõögl

Kellel on müUa

Kttllasepp Ed. Pftüak,
Lossi t. 28.

5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.15 Õige aeg. I hom
mikukontsert (hpl.). 7.15 Õige aeg.
7.30 Põllumeestele: Maa naisnoored üheaastasesse
kodumajanduskoolidesse (Liidia Kais!u). 7.45 11 hem
mikukontsert (hpl.) 9.00 Saksa aardelaekake. 10.00

ja Griegi instrumentaalkontserte (hpl.) 12.30 Päeva
uudised saksa keeles. 12.40 Lõunamuusika (hpl.),
Küsida Lossi L 16 puu 13.45 Õige aeg. Päevauudised. Ajakirjanduse ring
kingade töötoast
vaade. 14.00 Päevauudised saksa keeles. 14.15 Ope

tuleval nädalal:

Unustamata leinas poeg ja tüiar. j

Pühapäev, 21. detsember 1941.

' jalgratas
Küsida sit.

Kiriklikke teateid.

Roots). 23.00 Saatepaus.

Teisipäev, 2). detsember 1941.
5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.15 õige aeg. I hom*
mikukontsert (hpl.) 7.00 Päevauudised saksa keeles.
7.15 Õige aeg. Päevauudised, 7.30 Põllumeestele;.

Jõuludeks (Vold. Ojamaa). 7,45 II hommikukont

sert (hpl.) 8.15 Saatepaus. 12.00 Pool tundi Peter
Kreuderiga (hpl.) 12.30 Päevauudised saksa keeles,
Viljandi Jaani kirik.
12.40 Lõunamuusika (hpl.) 13.45 õige aeg. Päeva
uudised. Ajakirjanduse ringvaade. 14.00 Päevauudi
Pühapäeval, 21. detsembril kell 10 jumalateenis sed saksa keeles. 14.15 Hääl ja instrument (hpl.)

tus. Tarvitusel lauluraamatud. Solistina esineb heli
kunstnik pr. N. Käärik.
Kell 12 koguduse täiskogu koosolek kirikus.
Päevakorras on: 1. Koosoleku rakendus, 2. Kog.
õpetaja valimine. 3. Kirikukongressi saadikute vali
mine. 4. Läbirääkimised. Kell 12 koguduse laste
koori harjutus ja gruppidesse jaotus kog. maias,
Pikk tn. 6.

15.00 Sõjavägede ülemjuhatuse teate aeglane korda

mine. 15.30 Kolmed jõulud (Oskar Mänd). 15.45

Muusika pärastlõunaks (Ringhäälingu orkester, juh,

P. Nigula). 16.40 .Jõulueelne lugu" (Oskar Lutsu

lühijutt). 17.00 Päevauudised saksa keeles. 17.15
Orkestrikontsert (Ringhäälingu orkester, juh. P. Ni
gula), 18.00 Noortele: .Julgust, mu poiss!" (Evald

Paikre kuuldemäng). 18.20 Vahemuusika (hpl.)

Jõuluõhtu jumalateenistus 24. dets. kell 6 õhtul. 18.30 Aja kaja. 19.00 Ülekanded (saksa keeles):
Laulab koguduse laste-, noorte- ja segakoor ning 19.00 Kommentaare sõjavägede ülemjuhatuse tea
meeskvartett ning soololaulud. Tarvitusel laulule tele, 19.15 Rindereportaaže, 19.30 Muusika, 19.45
hed.

Poliitiline ajakirjanduse Ja ringhäälingu ringvaade,

1. jõulupühal. 25. dets. kell 10 jumalateenistus. 20.00 Päevauudised. 20.15 õige aeg. Päevauudised.
20.30 Lõbus saade saksa sõjaväele (sõdurid
Laulab kog. lastekoor. Laululehed.
Kell 12 laste jumala teenistus kirikus.

2. jõulupühal, 26. dets. kell 10 jumalateenistus,
tarvitusel lauluraamatud.

tavad sõdureid). 21.00 Laul ja tants (Ringhäälingu
tantsukapell P. Vebeli juhatusel ja Jaan Haabjärv).'

22.00 Päevauudised saksa keeles. 22.15 Ooperi
arenguteelt (IV): C. M. v. Weber (A. Üksip).

17 kontsert-jumalateenistus. Esinevad so > 23.00 Saatelõpp.

listid kog. meeskvartett ja segakoor. Tarvitusel

laululehed. 00. E. Tõldsepp.

