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Eeldusi kalasaagi
tõstmiseks

tõusuks. Seeparast ei ole ka meil, kus oleme

Juhi Peakorter, 21. jaanuaril.
Sõjavägede ülemjuhatus teatab:

Donetsi rindel toimusid ka eile ägedad

korra, parandamiseks kui toodangut kõikidel

võitlused. Vaenlase üksuse-', kes oid jõe

Arusaadavalt tuleb tootmise korraldami
sel esijoones arvestada kõige tähtsamaid toot

kaotasid Nõukogud 1100 surnut ja mõr.isada
vangi, samuti 19 kahurit ja 30 automaatrelva.

misalasid. pöörata kõige rohkem ja kõige enne
tähelepanu nendele aladele, milliseist oleme

kõige rohkem huvitatud. Selliseks tähtsuse

poolest esikohal seisvaks majandusalaks meie

ülemjooksul murdnud sisse Saksa liinidesse,
paisati vasturünnakuga tagasi. Sellejuures

Ka rinde kesk- ja põhjasektoris jätkas
vaenlane oma rünnakuid. Tõrjevõtlustes ja
meie edukatel vasturünnakutel kandis vaenlane

rahvamajanduses on põllumajandus.

uuesti raskeid kaotusi inimeste ja materjali

meie unustada teisi võimalikke majanduslikult

Võitluses Fecdoosia pärast saadud saak on
nüüd tõusnud 10605 vangile, 85 tankile ja 177

Kuid põllumajanduse suurt rahvamajandus
likku erikaalu kõrgelt hinnates ei tohi aga

tasuvaid tootmisvõimalusi. Üheks selliseks

tähtsaks aiaks on meile kalandus.

Viimastel aastatel oli meil kalanduses te
gevuses ümmarguselt arvates 10.000 töötajat.

Kui siia juurde arvata ka töötajate perekon
nad, siis oli meil kalandusest kui tuluallikast

näol.

kahurile. Õhu'õud vigastasid Kertshi merekit
suses pommidega üht suuremat vaenlase kau
balaeva ia võtsid kogu idarindel tõrjevõitlus
test. edukalt osa.

Kertshi poolsaare lääneosas kõigi 'jõududega

DNB. Tokiost, 29. jaan. Malaka rindelt

oma kalanduse arendamiseks kõiki võima
lusi ära kasutanud. Kui me nüüd kõneleme,

saabuvate teadete järgi kestavad juba esmas
päevast alates Ätuari jõel Kesk-Johores viha
sed lahingud, mis oma ägeduselt ei jää maha
samaaegselt Johore läänerannikul peetavaist
võitlusist. Osa haardega piirasid Jaapani väed
ümber vaenlase 8 mehhaniseeritud diviisi, mil
lede suurust arvatakse 20.000 meheni. Neid
Muari jõe ülemjooksul vangilangenud vägesid
ootab kas alistumine või täieline häving.

et meie püüdeks peab olema oma rahvamajan

DNB. Tokiost, 20. jaan. Viimaste tea

lasi ka suuremaks kalaandjaks oli meile

Peipsi järv, kust saadi ümmarguselt arvates
50 prots. kogu LÕuna-Eesti kalasaagist, kuna
Pihkva järve osast saadi 25 ja Emajõest ühes
Võrtsjärvega 25 prots. Asjatundjate seletuse
järgi ei teeks meile erilisi raskusi, kui selleks
oleksid vajalised püügiriistad, tõsta kalasaaki
juba käesoleval aastal endisega võrreldes
2—3-kordselts.

poole taganema. Võitlused seal jätkuvad.
Donetsi rindel, idarinde kesk- ja põhja
lõikudes teevad kommunistid üha suuri jõu
pingutusi, ohverdades asjatult oma võitlus-

Neid ootab kas alistumine või häving. Tugevaid õhu
rünnakuid Sirgapurite

nitud kalu sisse vedama. Nõnda oli

rohkem kui kunagi varem võimalusi ja eel

dete järgi Malaka rindelt on niihästi ida- kui
Ita läänerannani] edasiliikuvad Jaapani väed
ühes lähemalt nimetamata jäetud kohas Lõu
ua-Blalakas ühinenud» Seega on põgenemis
võimalused Malalta poolsaare lõunatipus sel
lest joonest põhja pool asuvaile vaenlase jõu
dudele täiesti ära lõigatud.

DNB. Bangkokist, 20. jaan. üksteisele
järgnevad Jaaoani pomrnitnslenuukite tuge
vad üksused ründasid täna jälle Singapuri,
purustades sõjamajandusllkult tähtsaid ehi
tisi.

DNB. Toktost, 20. jaan. Malaka edela

rannikule saabunud kiire edaslmarsiga kTöö
suunas Inglise vägedel taganemistee äralõiga-

und Jaapani väed vallutasid uusimal! teateil

ka Singapurlssß viiva raudteeliini. Jaapan
lased võtsid enda alla raudteeliini kaitseks
ehitatud kindlustused.

Vahepeal areneb hävituslahing vaenlase
vägede ümberpiiratud riismete vastu kiiresti
ja soodsalt.
Jaapanlaste kätte langes ka Johore Bah
rust 30 km põhja pool asetsev veevärk. See
läbi on eluliselt tähtis Singapuri veevarustus
ära lõigatud.

Churchill mures

kalureid varustada tarviliste püünistega,

sest sõjaga on ka palju püüniseid hävinenud
ja mõned kalamehed on nad täiesti kaotanud.

See on meie kalanduse arendamise esime

seks eeltingimuseks.

Juba varematel aastatel pidurdas meie
kalandust muu hulgas ka see asjaolu, et trans

port püügikohtadest Tartu oli õlge tülikas.

Möödunud aasta teisel poolel seda häda küll
enam ei olnud. Et see aga kalasaagi suurene
misel uuesti ei tuleks ilmsiks, seepärast peaks
juba nüüd varakult sellele mõtlema, kuidas
neid raskusi laevanduse korraldamisega ja
Jõuvankrite kalaveole rakendamisega saaks
vältida.
Lõuna-Eesti kalatoodangu 2- kuni 3-kord
eeks tõstmine sunnib looma suurema kalatöös
tuse, sest ei ole mõeldav, et kogu see suur
saak läheks otse värskena turule. On vaja osa
sellest saagist teha konservideks, suitsutada
ja mõni osa jahuks Jahvatada. Selleks peab

olema võrdlemisi suur tööstus. See töös
tus peaks asuma seal, kuhu oleks kerge kalu
juurde vedada ja kust vaimissaaduste edasi
toimetamine oleks samuti kerge. Selleks ko

haks saab olla ainult Tartu, kui meie ei ar
vesta mitte ainult Peipsiga, vaid ka Võrts

järvega. Pealegi on Tartu seepoolest sünnis,
et kaluritel on Tartu rohkem vastuvõetav kui
mingi teine koht.
Tartu kasuks kõneleb ka see asjaolu, et
siin on tööstuse käimapanemiseks rida eeldusi

olemas ja teiseks on Tartu ka turuks, kuhu
oleks võimalik osa kalasaagist mahutada.

Ainult kalade jahvatamine võiks ja õieti

peakski toimuma kalapüügi kohtade lähe
duses ja selleks oleks soovitav luua rän
dav veski või koguni mitu, nõnda nagu neid
kasutati meil juba varemalt merekalanduše
alal.

Et kalatööstus suudaks kõiki edaspidiseid
vajadusi rahuldada, selleks peab see tööstus

võrdlemisi suur olema. Sellist kõigiti aja
kohast kalatööstust ei ole meil ei Tartus ega

ka mu'al Lõuna-Eestis ja seepärast tuleb
täiesti uus tööstus luua. Kuna aga kalatöös

tus ei saa asuda elamute keskel, sest see töös
tus annab õige rohkesti ebameeldivaid lõhnu
ja ka tervishoidlikult ei ole lubatav selle töös

tuse elamute keskele asutamine, seepärast
peaks ta asuma linnast eemal, kuld võrdlemisi

jõe läheduses. Sellega tuleks Tartu linna
planeerimisel arvestada ja kalatööstuse

tarvis vastav maa ala eraldada. Näib, et kõige
sündsam koht on selleks Rcpka lähem ümbrus
Emajõe ääres.

Kuld kalanduse arendamine ei tähenda
mitte ainult meie toitlustamisbaas abenda
mist, vald ühtlasi ka meie majandusliku Jõu
kuse tõusu. Seepärast tuleb meil taie tõsidu

st otsida kalavete intensiivse kasutamise

võimalusi. Seda tehes ei tule meil hoolitseda
mitte ainult selle eest, kuldas kalu rohkem
kätte saada, vaid edaspidise saagi kindlusta
miseks neame ka ka'avete vi 11 elda m i s e
eest hoolitsema ja selleks peab ka kalakaitse
kaasa aitama.

juht Riga, Wallstrasse 26, Wohnung 12, telef. 26853. L O H S E
Riigi tööteenistuse Tartu piirkonna (Tartu, Võru ja Valga maakondade) värba
misbiiroo asetseb Tartu piirkonnakomissari juures, Tartu, Aia tn. 35, telef. 41-24.
Lähemaid teateid saab maakonna-, Unna- ja vallavalitsustest.

Teadaanne
On tehtud kindlaks, et endised eesti sõja
väkke või Omakaitsesse kuulunud isikud kan

võimelisemaid üksusi, et saavutada otsustavat

läbimurret Saksa rindest. Tugevas tõrjela

hingus ettevõetud Saksa vasturünnakud põh

justavad vastasele ääretuid kaotusi nii ini
meste kui relvade näol. Eriliselt tugevaid
kahjusid kannavad kommunistid tugevate
Saksa õhujõudude üksuste poolt ettevõetud
rünnakute tagajärjel, kelledele vaenlase mas
silised võitlusüksused Ja juurdeveokolonnid on
tänuväärseiks märkideks.

Hoolimata nädalatepikkusest kaotuste
rikkaist pingutusist pole kommunistid siiski
suutnud saavutada ühtki olulist soodustust

Saksa idarindel Saksa parem tiib püsib,
nagu vareminigi, Krimmis ja Aasovi mere
ääres. Saksa haare Leningradi ees püsib ikka
kindlasti Peterhofist kuni Sehlüsselburgini.

Kaug-lda punaarmee
demoraliseerub
DNB. Hsingkingist, 20. jaan. Reisijad

Mandzhuuria piirilt teatavad olukorrast Nõu
kogude sõjaväes, et Nõukogude tohutud kao
tused Euroopa-rindel mõjuvad sõjaväele äär
miselt demoraliseerivalt. Poliitiliste komis
saride püüded meeleolu tõstmiseks jäävad as
jatuks, kuna neid enam ei kuulata. Enam ei
mõju ka Jutud sakslaste vägivallast nende
poolt okupeeritud piirkondades, kuna KaugIda armee koosneb peamiselt 50-aastasist
tagavaraväelastest. Need mäletavad veel olu
sid enne kommunistlikku revolutsiooni ja tea
vad, et elu sakslaste poolt okupeeritud piir

Uusi rootsi vabatahtlikke
Soome
DNB. Helsingist, 19. jaan. Soome va

batahtlike büroolt Rootsis saadud kirjas! näh
tub, et varsti saadetakse Soome uus vabataht

like pataljon. Uuest aastast alates on uusi
vabatahtlikke juurde tulnud üle 100, kellede
hulgas on suurel hulmal automehaanikuld ja
eriteadlasi tankide alal.

Inglise tsiviilelanikud lahkuvad
ka Smürnast
Ankarast, 20. jaan. (Transocean) Inglise
konsnlaarvõimud, kes olid soovitanud oma ala
mail Istanbuhst lahkuda, tegid seda nüiid ka

inglastele Smürnas. Inglastel soovitatakse
minna Egiptusse, Indiasse või Lõuna-Aafri
kasse. kui neid ei pea kohal mõned hädalised

Kodukäsitöö taaselustamisele
Majandus-Transpordldirektoorium on
oma esmajärguliste ülesannete sarja võtnud ka
kodukäsitöö taaselustamise koos selle kutseala
töötajate ümberõpetamise organiseerimisega.
Viimane os"tub möödapääsematult vajalikuks,

kuna pärast kommunistide riiüstamistööd, sa
muti osaliselt ka materjalide vähesuse tõttu
mitme1 kodukäsitöö alal pole võ maiik töötamisi

jätkata endises ulatuses- Eeskätt tahab Ma
jandus-T ranspordidirektoorium kodukäsitöö
aiale juhtida inimesi, et vabastada meestööjou
du teistele tööaladele, kus seda hädasti vaja
takse, Materjahde kulutuse ala! praeguse olu

korra tõttu peetakse Maiandus-Transnordidi
rektooriumi". õigeks seisukohta kodukäsitöö või
malikult üle viia kodumaisele materjalile; kuna
villa vajatakse mitmesugusteks hädapärasema

teks otstarveteks, tuleb tekstiil-alal kasutami
sele lina, mitmesuguselt föörlelcfuna, samuti se

gatuna puuvillaga, tsellvilliga. kunstsiidiga,
villaga. Muuseas kujuneb kodukäsitöö uud
seks materjaliks cottoniseeritud takk, mille
valmistamisele rakendatakse mõni vastav töös-

Rööbiti kutsealaste kursuste korraldamise
ga kodukäsitöö aial tahetakse rõhku panna ka
aianduse arendamisele ja kursusi korraldada.
Ai.anduse populariseerimisega tahetakse jõuda

niikaugele, et iga vaba maalapike linnas ja

selle ümbruskonnas leiaks aiamaana kasutamist.

Aiatöö arendamine pakuks linnaelanikele ter

vislikku ajaviidet veel tähtsamana, aitaks
kaasa foitiustamiskti.sirmi.se lahendamisel,

Aseõdede-täienduskursusel
Katsed nakkushaiguste alal on laupäeval,
24., esmaspäeval, 26., teisipäeval, 27., kesk
nädalal, 28. ja neljapäeval, 29. jaanuaril s. a.

kell 8 homm Tartu Linna Nakkushaiglas.
Lina tn 6. Registreerimine. Adolf Hitleri

plats 9, 111 kord

ERü Tartu Komitee Tervishoiu
toimkond.

Reisijate jutustusel muudab olukorda

veelgi halvemaks sõjamaterjalide äravedu Si
berist Euroopasse, kuna vägede moraal selle
tõttu õõnestub niivõrd, et häbematus ohvitse
ride vastu ja sõnakuulmatus üha sagenevad.
Ka eemaldatakse ja asendatakse suurtükid

punkreist Mandzhuuria piiril näilistega, et
õigeid Euroopa rindele saata. Vägede saat
mine Euroopasse alles jätkub. 60 protsenti
Siberi vägedest koosneb noortest nekrutitest,
kellel sõjaväeline väljaõpe alles puudub.
Et demoraliseerimist peatada, andsid ko

mandörid karmi käsu. mille järgi ükski sõdur

ei tohi isegi rivis lahkuda kasarmuist. Väe
jooksu takistamiseks on kõigil sõdureil sine

lid ja vildid ära korjatud ja neid antakse vaid
vahikorda minejaile.

RtoMwfcw»»'??. jkan. (Xransoeean-)
esimese teadaandega pärast tagasisaabumist

Ühendriikidest, Ta teatas, et lähemal a'al
pühendatakse alamkojas kolm päeva vaid
lustele sõjasündmuste kohta, ja rõhutas, et ta
paneb hääletusele ka usaidusküslmuse valit
susele juhul, kui valitsust rünnatakse.

Olukorra suhtes Ida-Aasfas ta lisas, et
temagi loomulikult tunneb sellest suurt mu
ret, kuid on ülimalt kindel sõja lõpptule-

Õhurünnak Helsingile

DNB. Helsingist. 20. jaan. Nagu riiklik

teadetebüroo teatab, heitis täna pärastlõunal
üksik lennuk umbes tosina lõhkepomme Hel
singi läänepoolsele osale. Seejuures sai üks

eraisik surma ja 5 vigastada. Materiaalne
kahju on tühine. Veidi enne kella 20 oli uus
õhu ai arm.

Norra vabatahtlike juurdeveol
kestab

Oslost, 20, jaan. (Transoeean). Vaba

tahtlike juurdevool Norras asutatavasse va
batahtlike leegioni võitluseks kommunistide
vastu idarindel kestab. Märgitakse elavat te

Britid kaotasid kaks eel
postilaeva

DNE. Stokholmist, 21. jaan. Briti ad

laeva „Henriette" ja „Irvana" kaotusest.

Algab tasumaksmine talv
riietusesemete eest

Ta ui maxsmiseks sõjaväele kogutud talv
riietusesemefe eest kandis Majandusdirektoo
rium teatavasti 15. jaan. Põllutöödirektooriumi
arvele 1,5 miljonit riigimarka. See summa on
määratud nende riietusesemete eest, mis on ko
gutud detsembris toimunud esimese kogumis

aktsiooni ajal. Põllutöödirektoorium sai oma
korda Eesti Pangalt korra'duse sellest summast
vastavate osade ülekandmiseks linna- ja maa
valitsuste arvele, kellede kaudu toimub tegelik
tasude väljamaksmine.

Kohalikud omavalitsusasutused, kellede
arvele vastavad summad nüüd saabunud, asu
sid kohe tasumaksmise teostamise ettevalmis
tamisele. Tallinnas on vastavad ettevalmistu
sed juba tehtud ning rahamaksmme detsemb
ris äraantud talvriietusesemete eest algab juba
täna-

Oodatult kujunesid seekordsed riietusese

mete kogumisakfsioonid Tallinnas eriti tule
musrohkeks. Paljud vastuvõtupunktid ei saa
nud soojade esemete rohke kokkuvoolu tõttu
uksi sulgeda ettenähtud ajal kell 2 päeval, vaid
olid lahti palju kauem Kogu eilse päeva kestel
toimus esemete vedamine desinfektsioonipunkti

Tallinnas lõppes töökoosolek
Pühapäeval, 1.8. jaanuaril lõpetas kindral

komissar SA-Obergruppenfiihrer Lltzmann
Jüesti KinaraiKomissariaaui purkonna komissa

ri ;1r töökoosoleku Koosoleku kava sisaldas
klnaraJKomissariaadl peaosakondaot juhtide
referaate tähtsamate küsimuste kohta vasta
vatel tegevusaladel ja piirkonnakomissariaa
tide tegevusaruandelt!. Töökoosolek r/.ille pu
hul oli esiplaanil maa põllumajanduse rahul
damine. võim-lias põv:"l;kk'' mõ^ovahetust
kõigi üleskerkinud probleemide kohta.
Toökoosoleku lõppudes kindralkomissar
SA-Oöergruppenführer Litzmann külastas
koos piirkonnaknrriissaridrfra h Festi Omava
litsuse direktoritega, eesotsas dr. Mäega, teise

soovikontserti pidulikku esitust.
Sellega liitus vastuvõtt kindralkomissari

juures, kus oli vc!m"lns |"-«kn*n b«n

taktis Hesi!Omavalitsuse direktoritega mõtte
vahetust ülesehitustöö mitmete küsimuste lile.

Ülikooli õppemaksuks 60 Rmk
semestris
Haridusdirektori otsusega on niihästi Tar
tu ülikoolis kui Ita Tallinna Tehnikaülikoolis
õppemaksuks määratud 60 riigimarka semest

ris. õppemaksust vabastatakse rektori otsu
sel kuni 40 prots. üliõpilasist. Seejuures võe
takse arvesse üliõpilase hea edasijõudmine ja
majanduslik olukord, õppemaksust vabasta
misel on eelistatud need, kes on osa võtnud
kommunismivastasest võitlusest Omakaitses,
Julgestuspataljonides ja Saksa sõjaväes.

Artellide maksu arvutamisest
End. nõukogudeaegsete ülemaaliste varus

tusettevõtete hooldaja on avaldanud teada
ande artellide juhatustele ja likvideerimis

komisjonidele peavalitsusmaksu arvutamise ja

tasumise kohta Selle järgi tuleb maks ar
vutada endiste tariifide alusel kuni 31. jaa
nuarini 1942 või varemini likvideeritud artel
lidel kuni Ukv -bilansi esitamiseni kohalikule
omavalitsusele.

Maksuvõlgade tasumise viimane tähtpäev
on 15. veebruaril 1942. Maksujõuetutele artel

lidele võib maksukergendusi teha ja võlga
kustutada Majandusdirektoorlum.
Maksud ja maksuvõlad tuleb kanda Artel

lide Peavalitsuse hookiaja-likvldaatorl jooks
vale arvele nr. 29796 Tallinna Llnnapangas.

3000 kindakudujat
Sukkade ja kinnaste kudumine rindesõdu
ritele Tallinnas areneb hoogsalt. Tallinnas on
sõjaväele sokke ja kindaid kududa võtnud iik
3000 inimese, kui kaasa arvata ka kudumistön
!e pühendunud koolinoored.

ja sealt pakkimisele rindele saatmiseks. Sokid
ja vateeritud palitud seotakse kimpudesse ja
väiksemad esemed pakitakse kastidesse.

Virumaa piirkonnakomissar
astus ametisse
Kolmapäeval toimus Rakvere teatrimajas
piirkonnakomissar, landrat Jenetzky ametisse
astumise puhul vallavanemate, vallasekretäride.

Rakvere ametiasutuste, ettevõtete ja kutse
iihingiaste kokkutulek. Avarasse teatrimajja
kogunes iile 600 inimese Kokkutulekul esine
sid sõnavõttudega h>sti Omavalitsuse juht dr.

H. Mäe, piirkonnakomissar landrat Jenetz
ky, Viru'maavanem K- Erenurm ja teised.

navad veel oma vormirõivaid, kuigi nad ei
kuulu enam ühessegi tegevüksusesse. See te
kitab ebameeldivaid vahejuhtumeid, rasken

dab ja segab tegevüksusi teenistuskohuste
täitmisel ning ohustab korda ja julgeolekut
tagalas.

On arusaadav, et endised vanad ja noored

sõdurid ripuvad armastusega oma vormirõi
vastuse küljes ja lahkuvad sellest vastumeel
selt, ent autoriteedi ja hõõrumlsteta ülesehi
tustöö huvides tuleb nõuda mittetegevate sõ
javäelaste poolt vormirõivaste kandmise lõpe
tamist.
Sellepärast keelan otsekohe väeüksustesse

mittekuuluvails igasuguse vormirõivastuse
kandmise.

Käsu mlttetäitjaid tabab raske karistus.
Loobun nende vormiriiete konfiskeerimi
sest, kuld olen nõus ostma igasuguseid vormi
riideid vastava hinna erst.

Pakkumised esitada l. 2. 42 minu ameti
kohale, osakond W„ Ülikooli 24,

HAAN,
Kaitsepolitsei major ja kohalik
88- ja Politseijuht Tartu ja Pärnu
plirkonnakomissarldo alal.

Uue Euroopa elemendid
1941. a. asetleidnud sõ;akäikude ilmseks
otstarbeks oli sõjalisest seisukohast vaadatu
na kõrvaldada viimaseid Briti tugipunkte Eu
roopa mandril. Tänapäeva! on olukord kuju
nenud selliseks, et teljeriigid kas valitsevad sõ
jaliselt. vahenditult kogu Euroopa mandri iile
või oma mõjukoalu poolest moodustavad polii
tilise raskuspunkti Euroopas. Eriti poliitilisel
alal on olukord võrreldes 1941. a. algusega tu

gevasti muutunud. Sellel määratu suure!

maa-alal, mis ulatub Biskaia lahest kuni Nord

kapini, sealt kuni Soome laheni, edasi kuni
Musta mereni ja Gihraltarini, on väljaspool sõ
jasündmusi, kuigi tingitud neist sündmustest,
tekkimas tõsine püüe välja jõuda selle polüfi
lise ümberkorralduseni, mis mõiste näol „Eu~
roopa" juba sa'andeid oli unistuseks, sooviks
ja reaal-poliitiliseks sihiks mõtteteadlastele
ning riigimeestele. Kui tänapäeval Sa' samaa
ja Itaalia on esiplaanile kerkinud kui Eu oopa
rahu ia korralooiad võimud, siis niis.-h pilgust
kaardile veendumiseks, et need riigid moodus
tavad loomupärase selgroo, millele võivad toe
tuda !eised Euroopa mandri riigid nii idas kui

ka läänes. LocmttHktill ei ole teljeriikide

gevust kõigis värbamiskeskustes.

miraliteet teatas teisipäeval kahe eelposti

ülesanded.

hoopis kergem ja inimväärne.

Churchill esines Inglise alamkojas täna oma

Et kalasaak võiks Lõuna-Eestis nõnda
palju suureneda, selleks on kõige enne vaja

Sooviavaldajad, kes tahavad kohustuda Riigi tööteenistuseks, peavad esinema
piirkonnakoraissaride Juures kuni 31. jaanuarini 1942, et nende teenistusse võtmine
vöiks toimuda veel 1942. a. aprilliks.
Informatsiooni jagavad piirkonnakomlssaride bürood ja Riigi tööteenistuse side

konnas oli Nõukogude terroriga võrreldes

kalade sissevedu 1937, a, soolatud ja värske

dusi.
Lõnna-Eesti suuremaks veelt ogaks ja üht

püüavad säilitada, on nad siiski pidanud
Saksa-BUmeenia vägede ühisel survel ida

Briti 8 diviisi ümber piiratud

Ehk küli meie veekogud annavad suurt
saaki, ei suutnud see siiski veel kaugeltki kõi
ki meie nõudeid rahuldada ja meie olime sun

landusega arvestama ja seda eriti veel seepä
rast, et siin on toodangu suurendamiseks nüüd

sõjateatele teatab DNB: Samal ajal kui Saksa

äge vasturünnak sundis kommuniste Krimmi
poolsaarel Feodoosia ruumist taanduma ja
viskas nad ida poole tagasi, ründasid Saksa

auriku. Üht teist häviia;at ja kaht aurikut

lastus 1,2 milj. kg ja sisevete toodang 3,0
milj. kg.

duslikku toodangut tõsta, siis peame ka ka

DNB, Berliinist, 20 jaan. Täienduseks

oodata, et kommunistid oma seisukohti

20 kg kalu. Sellest kogutoodangust oli mere
kalastuse toodang 16,8 milj. kg, ulgumereka

suutnud rohkem kalu anda, vaid meie ei olnud

res saavutas, üiemieitnant Becker oma 9„ 10.
ja 11. öise õhuvõidu.

ühendusteid Kertshi poolsaarel. Ehkki võib

sust meie rahvamajanduslikus toodangus ise
loomustab veel paremini ta toodangu kogus.
Nõnda oli 1937. a. toodang ümmarguselt ar
vates 21 milj kg, kuhu ei ole arvatud väikse

See suur sissevedu ei olnud põhjustatud
mitte sellest, nagu ei oleks meie veekogud

Mõned majad said vigastada. Neli ründavat
Briti pommituslennukit tulistati alla. Siinjuu

õhujõud pidevalt nende taanduvaid kolonne ja

Relvastatud luure] Inglismaa merepiirkon
na kohal saavutasid võitluslennukid pommita
bamusi sadamaseadmetele ja ühele suurele
tööstusseadmele Inglismaa idarannikul n;ng
ühele raadiojaamale Kagu-Inglismaal. Põhja-

kalana 7 milj. kg. Suurema osa sellest
4,8 milj. kg moodustas heeringas, siis soo
lasilk 1,7 milj. kg ja värske kilu ning räim
0,6 milj. kg.

ja öösel La Valettale ja Briti lennuväljadele

Malta saarel.
Möödunud ööl heitis vaenlane nõrkade jõu
dudega pomme Loqde-Saksamaa rannikualale.

Jäämere! uputas üks allveelaev tugevalt
vigastati torpeedatabamustega.

mate jõgede ja järvede toodangut. Seega
toodeti meil Iga kodaniku kohta aastas ligi

Aafrikas oli nõrka mõlemapoolset kahurväe te
gevust. Briti vägede liikumisi ranniku teel ning
laevu Põhja-Aafrika ranniku lähedal pommitati
tõhusalt.
Edukad õhurünnakud olid suunatud päeval

kaitstud vaenlase konvoist ühe hävitaja ja ühe

otseselt huvitatud vähemalt 30.000 kodanikku.
Seega oli juba töötajate arvu poolest kalandus

meile tähtis. Kuld kalanduse erikaalu täht

tööteenistuse ridades. ...

Teenistusse võtmisele Järgneb vabatahtlik üheaastane teenlstuskohustus.
Töö teenistusaeg sooritatakse Saksa riigi aladel.

85 tanki ja 186 kahurit sõjasaagiks. Bolševikel rängad kaotused maal ja merel. PõhjaAafrikas ainult nõrk kahurväe tegevus

5 tootmise suurendamise ei ole
tõ2L a võimalust rahva ainelise heaolu

aladel suurendada.

Kilgi tööteenistus kasvatab noort mehi rahvustervikluse vaimus tõelisele arusaa
misele tööst. Kehalise tööga, sportimisega ja õpingutega kaaslaste keskel toimub
noore mehe kujundamine nii kehaliselt kui ka vaimselt, ühises töös rahurelva
labida abil teenib ta sel viisil rahvast ja iseennast.
Nii kujutab riigi tööteenistus meie Juhi Adol! Hitleri soovil rahvustervikluse
suurt kooli.
Riigi tööteenistus võtab 1942. a. kevadel teenistusse vabatahtlikke Eesti, Läti ja
Leedu kindralkomissari aladelt.
Seega antakse meesnoorsoole aastakäikudes 1920—1922 võimalus teenida Riigi

Jälle 10.605 vangi

nmaSh « Jõukuse Ja elatustaseme kõrguse
hluf k f 66' kui Palju rahvas suudab väärtusi

iUnUV Sliv®!t saadik palju oma majandus
uudejoust kaotanud ja seda eriti sõ
jamöllus, teist teed oma majandusliku olu

Registreerige end tööteenistuseks Saksa riigis!

Pimendamisaeg
22. joon. 1942 on kella 16 30—8.15

Verdunklungszeit
22. Jon. 1942 v. 16.30 bis 8.15

georgraafiline asend ainsaks põhjuseks, mis
õigustab neid esinema Euroopa reorgan seeri
jatena. õigustuse Euroopa ümberkorraldami
seks annab vastuvaidlematult sisemise ülesehi

tustöö' poüitika, mida Itaalia teostab alates
aas*as( 1922 ia Saksamaa alates aastast 19.13.

Ms'emal maal loodi nõhialused uueks poliiti
liseks riigikorralduseks ja uute maarmavea
dete arenguks, mis seisavad põhimõttelises
vastuolus, deniokraatlik-liberaalsete vaadetega
teistes Euroopa maades. Käimasoleva sõba esi

mesed kaks aastat näitasid kogu maailmale
nende uute vaadete moraalset mõju, need
aastad, kus enneolematus heitluses varisesd
kokku sõjalised lõad ia poliitilised rügiko ral

dused Norras, Hollandis, Belgias. Prants-s
-manl. Jugoslaavias, Kreekas ja Nõukogude
Liidu Euroopa osas.

Kõik kõnelused >n läbirääkimised, mis
küe—deval aasta! aset leidsid Eurrona riigi
meeste valle! ka kokkusaamised Adolf Hit
leri ja admiral Darlmi ning r'ifnmsrssa' Her
mann One-ingi ja marssal Pfitainl vahel
sündisid Euroopa üinherkorra'damise tähe all.
Mõningad takistused, mis ühel või teise' maal
veol v õivad esineda, ei suuda pidurdada Ett roo'

pa rahvaste liidu teostumise tööd. Rippumine
vanade traditsioonide küMes on. nagu aalugu
näitab, tihti olnud piduriks iga uue liikumise
Saksa poliitilised tegelased on aga targad
küllalt neid pidurdavaid elemente mitte igno

reerima ia püüavad kogu Euroopa rahvaid

ühendavaid ideid viia nende teostamisele arukal

kombel, positiivsete saavutustena uue Euroo
pa ehitamise alal võib tänapäeval märkida:
määratu suurte maa-alade okuveenm'st idas,
mis moodustavad tulevase nia'ardus'ikult rin
pumatu Euroana viüakambreid ia teisest kül
jest naudivad Euroopa kultuuri ja tsivil satsi
ooni hüvesid, Norras, Hollandis ja Belgias on
teo'semas liikumised, mis on endile seadnud
sibiks koostöötamise Saksamaaga >a ühtlasi
sellega uue Euroopaga, teotsedes selle sih' saa

rntamir ala) luba aastaid enne nende maade
okupeerimist Saksamaa poolt.
Mis puutub Prantsusmaasse, siis hoolitseb

Inglismaa >a Ameerika teguviis selle eest ja
avaldab välist survet selleks, et nende endne
liitlane tänapäeval nmn poliitikat suunab õi
gele ia loomulikule leele.

Euroopa korra Idus'ööd ei ole kaugeltki
veel lõpul, kuid sa laudeid kestnud otsimiste
järel on leitud õige tee, mi'le lõppsihiks on:
kontinendi rn;amine. mis seisaks kindlalt ja
ripptimaf"fl lääne hemisfääri ja võimsamaks
sirgunud Ida-Aasia kõrval.
(Ostraum Artikeldienst.)

Rindesõduritele pakke viimas
Rindesõduritele pukkide üleandmise! palus

mind saksa kindral edasi öelda pakkide anne
ta.jaile Tartumaal nalju tiinu, andes iile tänu
aadressi. Sain südamliku vastuvõtu osaliseks,
mille eest omalt poolt pullu tiinu võlgnen seal
viibivale Saksa sõjaväele.

Pakke viisin rindele kaasa 3316, mis si
saldasid mitmesuguseid sooje esemeid, nagu
kindaid, sokke, salle, kampsuneid jne,, mille
de eest on saabunud sõ-lureilt palju tänukirju.
Pakke viisin Saksa ja Eesti väeosadele, kuna
osa pakke saadeti rindele ka väiiposti kaudu.

Ütlen siinjuures pakk'de annetajaile ja

kõigile, kes pakkide valmistamisel kaasa aita
sid, südamlik tänu tehtud töö eest!
Tartus, 21. jaan. 1942.

Tartumaa Naisomakaitse juhataja.
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Tartu teated

INmnliis faapani värava*

(Lattu VeataCUuse teadaanne

Filipiinide minevikust|a tänapäevast
Kikas pärandus hispaaniastelt
-Filipiinid gaid sel aastal, kui nii tohibütel
, da, nelisada kakskümmend aastat vanaks. Nad

avastati 1521. a. kevadel portugallase Magai
t haes'i noolt, s Tai lahtus tema poolt avastatud
. väinast; Lõuna-vAnuwrika iWtnatjpu j» fdMMf
. vahel, purjetas kaua §>!« Vaikse s».oke#ni MW

raiute veteväljade ja maandus lõppeks (Filipii
nidel,' kus ta võitlusis maa .päriselanikega sur
ma sai. Lühikest aega kandsid saared püha
Laatsaruse.inme, juba paarkümmend aastat pä
rast nende avastamist aga eaid nad nime tolle
iwgpqit Hispaania kroonprintsilt, hiljem kunin
gält. Filipp 11-lt.

'peaaegu,nelisajanditoli siis,lsias F.il.i -

p, in a s hispaanlaste valitsuse all. 1898. a.
aga, ettekäändeks võttes mässn Kuubal ja Fi
lipiinidel, kuulutasid ameeriklased Hispaaniale
.sõja ja 13. augustil maandusid Ameerika väed
-Manilas. ..Vabastatud" filipiinlasile loodi siis

algul Filipiinide vabariik. Aga kui Pariisi ra
"jhüga Filipiinid' Hispaaniält M milj. dollari

eest „osteti", siis oli ka vabariigil lopp ja saa
red jäid-VhendMkids kolonisalvaHtsuse alla.
Sellele järgnenud kohaliku vabadusvõitleja
Agttinaldo ,p»olt juhitud .ülestõus suruti tuge
vate väeüksuste pooltuküresti maha.

Alles 1934. a. võttis USA kongress vastu
.Trdkags-MeVuMe-Btzaduse,, mis .kümneaastase

üleminekuaja järel lubas Filipiinidele ,riikliku
rippumatuse. Viimasel ajal aga näis Jfüll B>?>
et vaevalt ykaphington mõtles tõsiselt pmä lu
badust täita. Kuna aga saared, näivad peatselt

jaapanlaste kätte langevat, siis ei tarvitsegi
vhendriigel selle üle enam eriliselt pead murda.

; Müipe MrMiis
> Filipiinid pn tõesti m alpe paradiis, eriti vä
hesega harjunud jeapanlasile. üle seitsmesaja

j(UF;; saarekese.ja pjffi, on valdavalt kaetud
vijjaka pinnasega. ,|Cpoš .tr.oopikakliima

ga Ipyb see ülirikka taimestiku. Maa viljad
langevad pärismaalasile peaaegu suhu. Mõned
kümned tuhanded ruutkilomeetrid on siin kae
tud riisi väljadega. Kookospalmid ..metsikult"

piski vähem viljakas Jaapanis aga 181 elanikku,

-seega neli ja pool korda rohkem. Isegi amee
riklased on tunnistanud, et Filipiinidel vabalt
•12 milj. asemel õ9 milj. inimest võiksid elada
ja toituda. Jaapanlased aga arvavad, let need
saavad võiksid-anda JOO milj. inimesele elu
ruumi, kui neid ainult täielikult asustada ja
sama kuulsalt viljelda, nagu jaapanlased seda
.on .harjunud .tegema oma emamaal .

Jaapanlastele keelati sisserändamine
Saarte ulatuslikumat .asustamist .takistas,
senini peamiselt inimeste puudus. Kohalikust

filipiinidest pärisrahvast ja Euroopast ja

Ameerikast sisserännanud valgeist ei jätku
nud kaugeltki saarte loomuliku rikkuse tõst
miseks. Ja ainukesed, kes seda inimestepun
dust oleksid suutnud kaotada ja ühtlasi oma
ülerahvastumise survet vähendada jaapan
lased —neile oli aga rangelt sisserändamine

keelatud. Ameeriklased pljd küil esimesil asutaUiisaastail Luzoitile raudtee ehitamiseks toonud

mõned tuhanded jaap.aitiasi ja neile lubanud
pärast too' lõpetamist saarele jääda. Sulest
ajast peale piirati aga üha enam sisserinda

.mjst. kumaseil aastail sunniti isegi jaapan

lasi välja rändama, kuna ameeriklased' Kartsid,
.et nen.de ülevõim saartel võiks sisserännanud
jaapanlaste poolt hädaohustatud saada.
Tookordsed jaapanlastest raudteetöölised
aspsld pealegi lõunapoolsema Mindanaa saare
le, moodustav '« siin senini püsinud puhta jaa

pani koloonia. Nad panid aluse siinsetele ma
nila-känepi kas andustele. Mindanao pealinn
JJavao, mis nüüd on vallutatud Jaapani vägede
poolt, oli juba varemgi kolm neljandikku Jaa
pani linn. Terava jaapani vaenulise poliitikaga
püüti viimaseil aastail jaapani asundusi isolee
rida. Nii ongi jaapanlaste arv Filipiinidel vä
henenud 64 Oöfl-lt 38 000-le.

Manila langemine lõpu algus
Nagu odaots sihib tugevasti Kindlustatud
Formoosa saar lõunasse. , Ja siit toimuski jaa-

vallutamist ka mere poolt ja ÜSA siinse lae
vastiku lõksulangemist, ühtlasi tähendaks see
kogu viimse vastupanu likvideerimist Filipiini
del. Seega ei ole Corregšdor ainult saarekind

lus ta on muutunud kogu USA võimu süm
boliks siin. Ta on võtmekoht kogu siinsele

Filipiinide 12 jjittJ. elanikku külluslikult toita
ia veel platuslikku eksporti võimaldada. .Ja nii
"elabki Filipiinide viljakal ja suurelt .osalt veel

viimsele vastupanule.

Kunstkrutööstuse arenemine Saksamaal
mise juures, kus kunstkiud on osutunud võr
raitult paremaks loomulikust kiust . Viimasel
ajal valmistatakse ka puitdzhuutt kunstkiudu
dest kottide tarvis jä sisaalkanepr asemel

puitlõnga sidumiseks. Puitvilla korrutami

sega on suudetud sellele anda samu soojapida
vaid omadusi nagu loomaviilalegi. Puitvill on

tänapäev nii kaugele arenenud, et ta absor
beerib sama aeglaselt vett nagu loomulik vill.
Kõigi nende kiudude lähteaineks on puu,
mispärast on arusaadav, kui soovitakse puu
tagavarade säästmiseks kasutada teisi põhi

protsesse, nagu loomulike ketrusainete puhas
aineid. Välismaal korduvalt ja heade taga
tamine, millega säästetakse tunduval määral
spasinaid ja tööjõude. Selle järel kui mainitud l -järgedega tehtud katsed kasutada ketrusai
nena loomalist valkainet, eriti kaseiini ja fib
kunstlike ainete aluseks kasutatava tselluloosi
Saamine oli kindlustatud sellega, et hakati roiini, pole leidnud Saksamaal vastukõla, kuna
Jtuusepuu asemel kasutama pöökpuud, tarvi toitlustamisolud Saksamaal nõuavad nende
tatakse Saksamaal kunstsiidi ja puitvilla üha valkude kasutamist inimeste ja loomade toijuuremai määral ka tarbeasjade valmistami
Keemikute vana unistus toota kunstkiude
seks. Uudseks on viskoos-kunstsiidi kasuta
puht-sünteet-iliselt looduses peagu piiramatult
mine puuvilla ssemel autokummide valmista-

vaevab iga vastutavat raamatupidajat. Äär

tõttu peavad vastutavad isikud; käitises selle
küsimuse omal algatusel ja omal vastutusel
lahendama. Siinkohal püüame vaid esile tõsta
tõenäolisemat arengusuunda, mille arvesse

võtmine aitaks vältida Uiga suuri erinevusi
tulevikus tõenäoliselt saabuvais.t korraldusist.
Kõigepealt Pjn lppiyMtzc,. et raamatupida

misest tuleb välja lülitada Nõukogude Liidu
omapärasused, mis eriti teravalt esinesid oma

kapitali, amortiseerimise, kapitaaltööde ja fi
nantseerimise arvestamises. Ka väikevahendid
tuleb likvideerida. Kõige hõlpsam on seda teha

möödunud aasta lõpetamisel. 1941. a. aasta

lõppbilansi koostamiseks on loota E. O. Na
jandusdlrektooriumilt vastavaid eeskirju.
Oodata on ka põhivahendite, s. t. vallas- ja
kinnisvara ümberhindamise eeskirju. See

vastu tõenäoliselt tuleb teostada käibevahen
dite, eriti "materjalide ümberhindamine käitise

enda vastutusel. Selle juures tuleb lähtuda
ametlikult kinnitatud uutest hindadest, milli
sed on juba paljude, alade jaoks kujundatud.
on avaldatud aeg-ajalt; ajalehtedes ja

Ametlikus Sarja uute hindade koe

fitsiente tõi ka ..Postimees," n 8 ndas, 10. X

IM. a-

Milliseks peab kujunema aga raamatupi
damine ise uuel aastal?" See on küsimus, mis

• H, /

Päristiraalanna Filipiinidelt

Saksa keemikute uusi saavutisi

vad. Kuid kahjuks ei ole tõenäoliselt loota
jsellhle küsimusele ametlikku vastust, See

2, Veetud materjalide (kauba) liik ja

kogus tonnides.

8. Kust kuhu veetud (iga veo kohta

eraldi).
4. Veetud maa kaugused.
Hobuste toidumoona väljajagamine jääb
ka edaspidi Tartu TegWKuaer hoolas, mats toi
mub iga nädal, vastavalt aruande esitamisele.

Majandus- ja Transpordidirektooriumi
korralduste kohaselt (10. 12. 41. nr. 396 ja
1. 01. 42. nr. 750) on hobuveo korraldamine ja

järelevalve allutatud Tartu Veotalitusele, mil
lise asukoht on Gustav Adolfi tn. nr. 10, tei
sel korral.

Kõik ettevõtted, asutised ja isikud, kel

lede veotöödel on pidevalt hobuveokeid, olgu
omad või võõrad, samuti • kõik hobuseomani

kud on kohustatud kirjalikult teatama hilje

malt 1. veebruariks s. a. Tartu Veotalitusele
veotöödele rakendatud hobuse valdaja nime,

miselt lihtne vastus oleks: pidada ~vanaviisi".
See vastus on vormiliselt õige, sisuliselt aga
sijski väär. ~Vanaviisi" raamatupidamise teos
tamine tähendab vormiliselt Kääne-Euroopas

rakendatava raamatupidamistelmika uuesti
kasutamisele võtmist eriti eespool-mainitud

Nõukogude Kiidu omapärasuste osas. See aga

oleks kõik. Sest sisuliselt võttes meie käi
tiste „vana" raamatupidamine oli Kääne-Eu
roopa, eriti Saksamaa tasemest ena mais käi
tisis maha jäänud raamatupidamise ühtlusta
mise, süstematiseerimise ja eriti kuluarves
tuse küsimusis. Siin olukorra muutmine ja
raamatupidamise ratsionaliseerimine oli eriti
ette nähtud omaaegse Ratsionaliseerimise Ko
mitee 1840. a. sügise kavas, kuid bolshevikud

tõmbasid sellele kriipsu. Juba siis võeti raa

matupidamise ratsionaliseerimise lähtekohaks

RKW tööd. Nüüd muutunud olukordades pn
eriti põhjust käitiste raamatupidamise organi
seerimisel lähtuda mainitud RKW töödest raa
matupidamise ja üldse arvestuse organiseeri
mise ning ratsionaliseerimise alal. Selleks on
seda enam põhjust, et mainitud tööd on teos
tatud Saksamaal suure põhjalikkuse ja tea
duslikkusega, võttes arvesse ka väikekäitiste

olukorda. Nende tööde tulemusena on kehtes
tatud Saksamaal Rügimajandusministri 11. XI
1837. a. ja 16. I 1939. a. määrustega ~Juhised

raamatupidamise organiseerimiseks" ning
~Kuluarvestuse üldised põhimõtted". {Nende

määruste tekstide tõlge eesti keelde on too
dud ..Postimehes" nr-d 128, 131, 132, 134, 143

1941. a. ja 12 ning 13 1942. a.) Kui ar

vesse võtta mainitud määruste kehtestamist
Saksamaal ja nende tähtsust üldse raamatu
pidamise organiseerimisel ning arendamisel,
siis võib küllaldase kindlusega soovitada kõigi
käitiste vastutavaile raamatupidajaile ja juha
tajaile nende määruste aluseksvõtmist raama
tupidamise kujundamisel uuel aastal. Uued
korraldused ja uued eeskirjad raamatupida
mise kujundamise kohta ei saa kahtlemata
oluliselt erineda nende määruste juhiseist. Ka
see asjaolu, et iga majandusharu töötab välja
oma kontoraamistiku, ei saa tuua kaasa olu

lisi erinevusi: Sest kõigi nende aluseks on
ikkagi ~raamatupidamise organiseerimise juhi
seis" püstitatud põhimõtted. Nende rakenda
jnine käitisis olekski see oodatav „uus raama-

lähemal ajal algab Tartus jäätmete ko
gumise aktsioon. Esmajoones on kavatsus
kakata koguma kartulikoori loomasöödaks.
Et selgitada, kui suur oleks nõudmine nende
järele, palutakse Tartu linna ja lähema ümb
ruskonna loomapidajaid, kes soovivad kasu
tada kartulikoori loomasöödaks, oma soovi
dest sellel alal teatada ERÜ Tartu Komitee
büroole, Vlikooli tn, S.

esinevaist anorgaanilistest substantsidest,
kõrvale jättes orgaanilised ained, teostus es
makordselt I. G, Värvitööstuse nn. pece-kiu
näol, mille lähteaineks on süsi ja lubi, mis
sulatatakse kokku karbiidiks. Pece-kiud on.
kindel peagu kõigi hapete ja leeliste vastu ja
ei muutu mädanemispisilaste mõjul, mispärast

see on suurepäraselt sobiv mitte ainult filtri
riiete ja happekaitseülikondade tarvis, ning
üldse keemiatööstuses, vaid ka kalapüügivõr

kude tarvis. Kuid tal on see puudus, et ta

muutub pehmeks 80-kraadillse soojuse juures,

järelikult ei kelba säärasteks tekstliltoode
teks, kus riiet on vaja pressida.
(Qstraum-Artikeldienst.)
tupidamise süsteem", mis vormiliselt on siiski
päris „vana" raamatupidamine.
Eeltooduga oleme püüdnud lühidalt mää
rata meie raamatupidamise arengu suunda tu

levikus. Kuigi selle iseloom ja sisu on antud
eelmainitud kahe määruse tekstiga, jääb see
siiski paljudele meie käitiste vastutavatele
raamatupidajatele puudulikult arusaadavaks.
Sest1 määruste tekst on lühike ja konspektiiv
ne, nagu ikka. Seal puuduvad lähemad selgi
tused ja kommentaarid, mis teevad eriti ras
kesti jälgitavaks meil hoopis vähe tuntud ku
lu&rvestuse küsimused. Seepärast tuleb soo
vitada kõigile vastutavaile raamatupidajaile
vastava kirjanduse kasutamist. Erialalisest
kirjandusest võiks eriti soovitada RKVV välja

annet nr. 101 Grössere Wirtschaftlichkeit
durch geordnetes Rechnungswesen und Be
triebsuntersuehungen, Leipzig—Gloeekner, mis

osutub heaks sissejuhatavaks teoseks. Põhja

likult käsitleb „uue süsteemi" küsimusi J.

Fischerii — O. Hess'i ja G. Seebauer'i poolt
välja antud ~Buchführung und Kostenrech
riung", Leipzig—Gloeekner, mille kasutamine
nõuab üldiselt küllalt häid eelteadmisi raama
tupidamises. Neist võimalusist hoolimta osu
tuvad vajalikuks ka raamatupidamise täien
duskursused vastutavaile raamatupidajaile,
milliste korraldamise eest peaksid hoolitsema
esialgu linnade tööstusametid. Sest ainult
ngnde kaudu on võimalik päris uute problee
mide, nagu näiteks seda on kuluarveatus, va
jalikus ulatuses sissetöötamine. „Uue. süstee
mi" rakendamisele tuleb kahjuks ka see asja
olu, et meie raamatupidajate koolitamine, rää

kimata igasugu erakursusist, on enamasti
ajast maha jäänud ja vaevalt puudutab täna
päeva raamatupidamise probleeme.

Kõige selle kõrval tekib paratamatult va
jadus ühe üldise suunava keskuse või komis
joni järele Eesti ala piires, kes annaks põhi
mõttelisi juhendeid raamatupidamise alal, hoo
litseks raamatupidajate täienduskursuste kor

raldamise ja ühtlüstatud ning asjatundliku
koolituse eest, soovitaks asjatundjaid käitis
tele raamatupidamise organiseerimise ja kulu
arvestuse küsimusis, tarbe korral korraldaks
vastavate asjatundjate ettevalmistust jne.
K. Inno

toimuvad täielise või osalise tööjõu kasuta
misega. " Veotööde lõppemisel või hobuveoki
vabanemisel sellelt töölt tuleb sellest teatada

Tartu Veotalitusele hiljemalt järgmisel too*

' Teostatud vedude kohta tuleb hotauseval
dajal esitada Tartu Veotalitusele aruanne iga
möödunud nädala Kohta hiljemalt Järgneva
nädala teisipäeval, milles on märgitud vastu

sed ülemal märgitud küsimustele (p. I—4).
' Vedude1 õigeaegseks kindlustamiseks za
rahuldamiseks tuleb kõikidel ettevõtetel, asu
tistel ja organisatsioonidel, kellel on ette näha
suuremaid Ühekordseid, hooaja või perioodilisi
vedusid hobuveokitega, sellest teatada hilje

malt 20. päevaks järgneva kuu Koht», üra

tähendades kauba (materjali) nimetase, kästa
vöi koguse, lähtekoha, sihtkoha ja veoteoata
mise aja. Aegsasti Veotalitusele üiesandmata
veod ei taie tähtajaliste vedudena arvestanu-

Sele'Et kindlustada hobuveokite otstarbeko
hast kasutamist ja kindlustada kõikide vaja
likkude vedude teostamist, samuti hobuste
toidumoona ühtlast ja õiglast jaotamist, on
tarvilik, et kõik nõutud aruanded õigeaegselt
esitataks.
21. jaan. 1942. a.

Tartu Veotaütuse juhataja.

Linna Varustusameti

Alates 24. jaan. s. a. müüakse tubakakaarM kupong nr. 5 järgi paberosse 10# tükki.
Tubakasaaduste ostjatelt nõutakse peäte

Varustusamet palub kõigi toiduainete-,
Uha- ja piimakaupluabe omanikke või Juhata

saaduste müügihinna ka sõjalisamaksu 50
prots. ulatuses müügihinnast.

Paberosside hind II ja 111 sordil on järgII sort, pakk RM #.38
sõjalisemaks ~ #;W
RM 0.57

jaid tuUa Linna Varustusametisse, Peeter
Põllu tän. 5, elanike alatiseks ostjateks re

gistreerlmlslehtede järele ja vastava informat
siooni saamiseks ajavahemikul 22.—30. jaan.
1042. a., iga päev kella 9—14-ni,
Kaasa võtta andmed senise ostjate arvu
kohta nädalas.
Ilmumine on kohustuslik.

Linna Varastnsamet.

111 sort, pakk RM 0.25

sõjali samaks „ 0.13
RM 0.38
Kauplused, missugused teostavad tubaka
saaduste müüki, on järgmised:

1) E. M. ü. Rüütli 8, 2) E. M. tl. Aia 39,
3) E. M. Ü. Narva 107, 4) A.-S. Puhk ja Po

jad Riia 67, 5) Sepmann G. Adolfi 48, 6) Tam
merik Turu 10, 7) Grents Narva 157, 8) Kilk

Tähe 33, 9) Hüva Jaama 56-a, 10) Enno

Kalevi 111, 11) Kittus Võru 65, 12) Lillemets

Riia mnt. 17, 13) Zirkel liuperjanovi 18,
14) Kants Tähe Sl, 15) Edavere Kesk 58,

16) ..Sohid" Võidu 19, 17) Pikker Hermanni
12, 18) Tika Puiestee 54, 19) Nõmme Herne
35, 26) Hermann Aleksandri 80.

Puudeks rt kl Jad Puhjast ja
Saadjärvest
Puhja vallast on seni kinkinud küttepuude

näol soojust Tartu külmadele kodudele Järg
mised Isikud:

T. Kiis, J. Lina ja J. Peetsalu igaüks

1 ruurnimeeter küttepuid. 0,6—0,25 ruumi
meetrit küttepuid on annetanud: A. Vihand,

J. Pihlik, K. Raud, M. Parts, J. Tobias, A.
Kraas, A. Pauska ja J. Kuusik.

Saadjärve vallast on seni küttepuid anne

tanud: ID. "Vardja ja J. Sonman 1 rm ja
H. Alekõrs, A. Arand ja O. Raudsepp

Varus tusamet.

Sport
Laia tänava võimlas algab töö
On osutunud võimalikuks lahendada Tar

tu Laia tän võimla kütteküsimus jA; kõrval
dada muud tehnilised raskused, nii et alates
26. skp. algab võimlas järjekindel toi). Võimla
kasutamine toimub -kella 7—21.

Kes vajab loomasöödaks
kartulikoori?

hobuste arvu, veoriistade arvu ja
vonn-vankrid, veo vankrid, reed, jäareed |a
järelkelgud), veotööde iseloomu ja Kas veoa

Unna Varustusameti teadaanne

repoolsest rünnakust ja valisid selle asemel

takse kindlust jaapanlaste lennukite poolt. Tei
salt on hädaoht, et kindlusele võidakse kallale
tungida seljatagant Manila lahe põhjakaldalt
väikese, aga strateegiliselt tähtsa linnakese
Balanga poolt.
Corregidori vallutamine tähendaks Manila

kümmend protsenti veel kaetpd ürgmetsaga ja
aiifult kümnendikku .pinnasest haritakse .üldse.
Sejlest kümnendikust aga piisab rikkalikult, et

möödunud aastat arvestades täiesti arusaada

võimsaks ja moodsaks saarekindiuseks. Corre
gidori .ülesanne oli Manila vallutamist Jaapani
sõjalaevade poolt mere poolt teha võimatuks.
Merekindluse võimsad suurtükid on muidugi
võimelised mfiMkitsust mHem ai pool hävitava
tule «11 hoidma. Ja jaapanlased loobusidki me

dab vastu panna? ööd ja päevad pommita

meetriga on veidi suurem kui Rumeenia pärast

Juhatajaga tuleb otsustada, millises suunas
arendada uuel aastal raamatupidamist; Mis
teha ja kuidas teha? Need on küll iga vastu
tava raamatupidaja, vastutustunnet koorma
vad küsimused. Pearaamatupidaja ja käitise
juhataja rahutus ning selguse . soovimine on

mere poolt. Juba hispaanlased piid saate kind

lustanud, ameeriklased ehitasid saare aga

Igal juhul pöördub lähemal ajal maailma

maailmasõda. Šnllest pindalast on aga kuus

sellega aga tuleb käesoleva aasta algul lahen
dada ka raamatupidamise organiseerimise kü
simus. Vastutaval raamatupidajal koos käitise

Manila asub sügavas lahesopis, mis suubu
miskohas Lõuna-Hiina merre on ainult 20 kilo

meetrit lai. Selle kitsuse keskelt tõuseb me
rest kaljusaar Corregider. Ta kaitseb Maidlat

tähelepanu sellele saarekindlusele. Kas ta suu

Filipiinide pindala 298 000 ruutkilo

kaasa suure töökoormuse ja tööpinge. Sest
kpigis käitisis tuleb teostada inventuur. Koos

Viimine leetus* Cerregidor .filipiinide
Giüraltar"

listesse kinnitustesse.

Palju maad vähe rahvast

Iga aastavahetus toob raamatupidamises

bunud uued trupid. "Vahepeal vallutati saares
tiku keskel asuv Cebu saar, kuna Panay saart
tugevasti pommitati.

tal ei ole aga USA kodanikel erilist usku sel

Ja ometi on see jrikas.inaa nii vaene rahvas-

Huikas alustada uut aastat ?

2. jaanuaril marssisid. Jaapani väed peÄma
Mmilasse. Seega tjfleb lugeda imzorii saart
peaaegu vallntatuks. Sama täbar on aga ka
teiste saarte olukord. Mindanao saar on juba
täiesti jaapanlaste käes. Jolol lõunas on maa

McArthur põgenes samuti saarekindlusesse.
USA sõjadepartemang on teatanud, et Amee
rika väed peamiselt taktflisil põhjusil on tagasi
tõmbunud ja-et nad jätkavad vastupanu Corre
gädori saarekindlusest. Seniste sündmuste taus

mitte röövloomi, vaid sadu ijike haruldasemaid
ja .Ilusamaid orhideesid.

Arvestusprobleeme

nud, kuna sellevastu jaapanlased üha uusi vä
gesid maale paiskasid. USA armee tugevast
Filipiinidel võis hinnata 160 600 mehele, neist
ameeriklasi 38 000. Ameerika armee kaitset ii
vad muljuti aga ägedates rünnakutes kokku ja

sadamas, evakueerisid USA väed Corregidori
kindlusesse, tõmbudes ise lahest välja. Haa
vata saanud USA vägede ülemjuhataja kindral

lejdpjb suuremal saarel Ipizonil suuri seni

välja lülitada tuleviku tekstiilmajandusest.
Mitte ainult nende headus ja odav hind ei
kindlusta neile seda positsiooni tulevikuks,
Vvfid ka asjaylu, et peade kiude kasutamise
KiM-ee iMM,d ara rida ettevalmistavaid töö

vastu. Ta väed olid aga tublisti kokku sula

1. Asutuse, ettevõtte või isiku nimi ja

asukoht, kellele veetud.

portlaevad, mis asusid Manila lahes Cavite sõja

'Kasutamata rauamaagi-, tina-, vase-, tsingi-,
hõbeda-, õli- ja väävli varusid. Need kõik aga
on toorained, mis Jaapapile ülima tähtsusega.
Meri ja lahed saarteifimber kuuluvad aga kala
rikkamate hulka maailmas. Ja et paradiislik
õnnistus oleks täielik, leidub siin dahungütes

S,aksa keemiatööstuse poolt väljaarenda
tud kunstkiud, nagu kunstsüd ja puitvill ühes s
oma mitmesuguste alaliikidega, on tekstiijtoor
ained, mis on astunud võrdsetena vanade, loo
madelt ja taimedest saadavate tekstiiltoorai
nete kõrvale ja mida ei saa sellepärast enam

kiin riskeerida otsustava lahinguga jaapanlaste

senijii teostutud vedude kohta aruande, milles
oh ä£a märgitud:

maad kandu. Ameerika sõjalaevad ja trans

jtuillgad pn ka peamiselt jaapanlaste poolt lõu
napoolsemal saarel Mindanaol asutatud kanepi
istandused, mille toodang „manilakanepi" nime
'.jnse pll op maailma vallutanud. Sellele .lisaks

mend inimest ruutkilomeetril, karges ja Hoo-

jaapanlaste üksused ka pealinnast Manilast
lõhna pool Lamoni lahes. Kui jaapanlased
olid ameeriklaste kaitseliinidest ka põhjas Lin
gaya-lahe ääres läbi murdnud algaski kont
sentriline rünnak Manilale. ühendriikide ülem
juhataja Filipiinidel kindl al Mt Arthur koondas
kaik amerikaanlasist ja filipiinidest sõjajõud
Manilast põhja poole Panpanga provintsi, et

Ostulubade väljaandmine algab Tartu
Veotalituses 23. jaanuaril s. a. neile hobuse
pidajatele, fees esitavad jaanuarikuu kestel

lihtsama tee: tungisid Manilasse seljatagant

ja istandustena annavad toitu ja riietust, õli,
piM jalkpprst akspoiKks. Sphkrurooistkndu
sed on tuntud oma saagirikkuselt. Viimaseil
aastail on asutatud suuri banaani istandusi,

neitsilikul pinnal keskmiselt ainult neliküm

paitiaste hüpe saartele lõhnas. 360 kilomeetrit
FormooSä lõunakaldalt pii Xuzoiti pühjatipuni.
Igal juhul nõudis see jaapanlasilt tublit hüpet,
et kanda tugevasti kindlustada sellel keelatud
paradiisil. Kohe selle järel maandusid tugevad

Tartu Veotalitusel on korda läinud han
kida Tartu linnas , töötavate veöhobuste tpl
duks kaeru ja heinu, milliseid jagatakse välja
ostulubade alusel neile hobusepidajaile, kes
töötavad alaliselt ja tähtsatel vedadel.

Asutised, võimlemisgrupid ja koolid, kes
soovivad võimlas tunde saada, palutakse otse
selt pöörduda võimla hooldaja, V gtimn. õpe
taja A. Palgi poole, kes viibib võimlas keakn.

ja laup. kella 11—12, või noorte ja spordi
alade korraldaja poole koolivalltsusse, tel.
40-76.

Hooaja-tund kevadeni maksab koolidele
30 RM, teistele 40 RM ning iga hooaja-tunni
eest kohustub kasutaja natuuras tooma või

Algasid Euroopa sõjaitisiširi
võistiused poksis
- Kolmapäeva õhtupoolikul algasid Breslaus
Euroopa sõja meistrivõistlused poksis, millest

osa võtavad 11 rahvuse poksijad. Breslau

sajanditesaali <Jahrhunderthalle) oli kogune
nud avavõistlusteks ligi 7000 .pealtvaatajat.
Hoolimata sellest, et Saksa rahvusmeeskon

nast puudusid sellised poksikuulsused kui

Kunge ja Nürnberg, peamiselt noortest koos
nev Saksa meeskond esimesel võlstlusõhtut
esines suure eduga. Saksa poksijad esinesid

7 matshis, kusjuures viis matshl lõppes

nende võiduga, nendest kaks koguni nokau
diga. Võistlused kestavad pühapäevani.

„Vanemuise" teater

malikult pea 1 ruumimeeter puid. Puude
hind arvatakse üürist maha.

Laupäeva ja pühapäeva õhtud on reser
veeritud võistlusteks. Vastavate kasutamis
soovidega palutakse aegsasti pöörduda linna
noorte ja spordialade korraldaja poole.

~Vanemuise" poolt korraldatav 111 süm
fooniakontsert, mis pidi aset leidma 16. jaa
nuaril, toimub 30. jaanuaril. Edaspidi püha

päeva pärastlõunased etendused algavad kel!
14.30.

Kuidas eesti vabatahtlik elab rindel
Lauluõhiud rindepunkreis. Väliposti saabumine on suur
sündmus. Pudemeid sõdurielust
Tuhanded eesti vabatahtlikud võitlevad
praegu koos sakslastega idarindel, kus ei pa
kane ega lumi' suuda pidurdada võitluste edu
kust. Hoop hoobi järel antakse venelastele,
kes ründavad massiliselt, lakkamatult ja vi

salt. Kuidas elavad siis eesti rindesõdurid,
kuidas neil seal kaugel läheb, see huvitab

meid kõiki. Toome seepärast kirjeldusi frondi

elust, nii nagu see selgub vestluses major
Vase, I Eesti rahvuspataijoni rindesõduriga
E. T.
„01eme seal Venemaal, rindepunkreis, ku

vene talumaja kujutab endast lausa mustuse
Südaööst, parima une pealt ründavad sind

lutikad, kellele tuleb siis korraldada tasku
lambi valgusel üldine jaht.
Päris sageli oleme kohanud ka Venemaa
eestlastega. Need töökad ja omal ajal jõukad
talunikud on kolhoseerimisega tehtud kerjus

teks. Leidub vähe eesti perekondi, kus ei
oleks perekonnaliikmeid vangistatud või küü

ditatud. Kõigil on ühine soov kunagi kodu

hu on surutud kogu sõduri elamine. Mis me
seale teeme! Peab ütlema, et

maale oma rahva juurde tagasi pääseda. Noo

vaba aeg kulub peamiselt kirjade kirjutamiseks

võitlema boishevistide vastu. Paljud ongi meie
kõrval Saksa sõjaväes võitlemas.
Sõjategevuse kohta peab ütlema,

kodumaale.

Selle tähtsa tegevuse juures valitseb punk
reis sügav vaikus ja iga mees oma nurgas lü
kib ritta lauseid kodustele. Välipost ongi ju
suurimaks vahelduseks üksluises sõdurielus.
Kui kirjad saabuvad, ei suuda rõõmu varjata
tagasihoidlikumgi sõdur. Ja kui veel kodunt
saabub ..ahv", nagu sõdurikeeles pakikesi ni
metatakse, siis lastakse need päris pidulikult
„rivitult", s. o. jagatakse sõpradega kristlikult.
Kodused pakid on aga pahatihti liiga nõrgalt
pakitud

ja mõni kilomeetreid rännanud pakk on saa
nud teekonnal tugevasti kannatada.

Ajaviite hulka kuuluvad ka laulu-õhtud.
Lauldakse sakslastele eesti laule, sakslased

vastavad siis omadega, kuid nüüd jõudis
meieni ka ..Liii Marlen", mida iga mees

laulab. Eriti heatujuliselt aga ümiseb frondi
sõdur laulu viit. kui kõõgitoidule mõnda eriti
maitsvat lisa leitakse ja seda siis praadima
hakatakse. Pann rändab siis ühest rmnkrist
teise ja küpsetamise-keetmise mõnusid naudi
takse põhjalikult.

Kuna boiševikud on kaevud rikkunud ja
need pealegi asuvad kaugemal rinde taga, siis

remad mehed aga kipuvad vabatahtlikena

et eestlased oma rahvusele häbi ei tee.
Muidugi on lahingute ajal nii mõnelgi me

hei raskeid olukordi, kus aga külm veri ja
julgus päästab meie mehi arvukama vaenlase

käest. Nii sattus kord kaks eestlast 14-le
venelase luurajale. Kohkumatult hakkasid
eestlased tulistama. Kaks venelast langes ja
teised, kes relvad ilmumisest ja hirmust ära
olid visanud, vangistati.

Kord jälle ühes lähivõitluses kohtus 2
eestlast 5 venelasega. Nagu kokkuräägitult
tekkis esimesena kokku sattunud eestlasel ja
venelasel kummalgi püssis tõrge. Pauku ei
tulnud. Vihaselt heitis eestlane oma relva
kõrvale, sasis venelase püssist kinni ja äigas
mehele päraga. Samal ajal sõber hävitas 2
venelast, kuna ülejäänud pagesid.

Meie kompanii auto jäi ühe! päeval teel
14-mehelise punaste jõugu ette.

Mehed, keda oli arvult 4, hüppasid autolt ja
tabava tulega sundisid venelased põgenema,

pestakse hommikuti ennast lumega. Vööni
paljalt kääritakse end puhta lumega, kuid va
hete-yahel soojendatakse punkriahjul sooja

kes jätsid maha 4 surnut. Auto meeskond sai
saagiks venelaste relvi.

vett isegi sauna tegemiseks. Ka hädavajaliku
pesu pesevad mehed punkris ise ja riputavad
siis lae alla kuivama.

päev. Luureüksused tungivad mõnikord väga
kaugele vaenlase selja taha, sooritavad häda
ohtliku ülesande, tekitavad vaenlasele kahju

Punkrites on elu üldse puhtam kui vene
taluurtsikutes. On lausa õnnetus, kui vahest
rünnakul satud sellisesse pessa, mille keskel
lömitab maailmatu suur ahi ja kus elab iga
tõugu parasiite. Peab ütlema, et

Sellesamaseid juhtumusi on peagu iga

ja tulevad siis jälle oma liinidesse tagasi.

Rinde! on vaprus endastmõistetav. Ja vapru
seta poleks ka võimalik bolshexikkude hiigel
armeede hävitamine, millega Saksa sõjavägi
senini on toime tulnud.
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Tartumaa on kaotanud kolmandiku täistööjõulistest meestest

Tartust rinde jaoks 7146 sooja eset

Maakonna rahvastik on muutunud rahvuselt ja usult Ühtlasemaks
Tartumaa valdades ja väikelinnades elab 110.410 inimest
Elanike registreerimise tulemusist ja elani

ke arvu kujunemisest ning olulisimaist muu
datusist Tartu maakonnas andis meile jutuaja
mise Tartu Maavalitsuse omavalitsuste revident

H. K eerdo jt.

Puudutades elanike registreerimist mis

tn
SO, novembril ja 1. detšemlt
lil 1941, a. kogu endisel Eesti Vabariigi maa

alal märkis härra H. Keerdoja, et Tartu

maakonnas võttis sellest tööst osa 48 valla ia
linna elanike registreerimise korraldajat ning
täpselt 1400 registreerijat valdades ja umbes

7a registreerijat linnades. Töö toimus maa
valitsuse administratiivosakonna üldjuhtimi-

'SJ-reemistoö tulemusi Tar

tumaal võib pidada täiesti rahuldavateks. Vi

gu esines isiku sotsiaalse ja majandusliku
kuuluvuse kindlaksmääramisel ja töötaolekut
puudutavate küsimuste registreerimisel. Need
aga saadi peaaegu terveni materjalide hilise
mal kontrollimisel kõrvaldada.

härra H. Keerdoja võttis

üksikasjalikule vaatlusele elanikkude arvu

Tartu maakonnas. Ta märkis, et praegu kasu
tatavad arvud on eelkokkuvõtteist saadud,
mis kahtlemata muutuvad, kuna esineb veel
täiendavaid registreerimist, samuti praktilis
te kogemuste järgi otsustades võib esineda
kahekordseid registreerimist Need ei suuda
aga enam üldpilti praktiliselt muuta.
Võrdlusandmed Tartu maakonna kohta
I. märtsi 1934. a. rahvaloendusest käivad vä

hemal määral erineva territooriumi kohta,

sest 1. aprillil 1939. a. teostus välispiiride re
form, millega maakonng territoorium on vahe
peal muutunud. Praktiliselt mõjub see muu
datus absoluutarvudele, kuna protsentarvud

selle tagajärjel muutuvad aga võrdlemisi vähe.
Elanikkude arv Tartu maakonnas ja selle
sooline jagunevus.
Maakonna valdades oli 1. detsembril 1941.
a. kokku 102.765 elanikku, neist mehi 46.126

nud ainult 85,34 prots., väikelinnades aga ise
gi veelgi vähem ja nimelt 76,77 prots. Naisi
on alles nimetatud aasta koguarvust 94,54
prots. (valdades 95,26 prots., väikelinnades
86 prots.).

Elanike arv on eriti vähenenud Mustvee

linnas (33,4 prots.") ja Kallaste linnas (32
prots.). Mustvee linna elanike arvu vähene
mine peaks olema üleriigiliselt kõige suurem.
Olgu märgitud,'et nii Mustvee kui ka Kallaste
linn olid suure vene rahvuse enamusega linnad.

Elanikkude arv on suurenenud vaid Elva

linnas. Siingi on suurenenud ainult naiste

arv 91 võrra, kuna meeste arv on vähenenud.
Elanikkude arvu muutumist valdades on
täpsemalt võrreldud 1. jaanuari 1939. a. and

metega. Võrdlusandmed on toodud alljärg

nevas tabelis.
Elanikkude arv Tartumaa valdades

Valla nimi Elanike arv Elanike arv
1.1.1939 1.12.1941

1. Aakre 1901 1864
2- Ahja 3523 3396
3. Alatskivi 3338 2887
4. Avinurme 4518 4267 .
5. Elva 3002 2927

6. Jõgeva 3103 3034
7. Kaarepere 1977 1791
8. Kambja ' 2747 2748

S. Kasepää 3424 2898
10. Kavastu 2617 2557
11. Kiidjärve 2072 2Õ06

12. Konguta 2371 • 2303
13. Kudina 3004 2864

14. Kuremaa 2104 1962
15. Kursi 2031 2019
16. Kuuste 2696 2584
17. Laeva 1535 1445

18. Laiuse 2245 2124

19. Lohusuu 2022 1601

20. Luunja 2631 2586
21. Meeksi 3151 2908
22. Mäksa t 2529 2399

umbes 4200, tegelikult aga on 2655. Seesugu
ne ebaloomulik nähtus jätkub ka meeste vane

mate vanus gruppide juures, kuigi vähemal
määral.

Mehi, kes on tžüstäõjõulised ja 20—39
aastat vanad, oli 1034. a. valdades 17.048,
kuna praegu on neid ainult 11.344 elik 66,54
protsenti, seega umbes %.

Seda asjaolu tuleb kõigil omavalitsustege
lasi! praktilises tegevuses arvestada ja sellest
vajalised järeldused teha.
Elanikkude jagunevus rahvuste järgi
ja muudatused sel alal Tartu maakonnas näi

tavad, et praegu on maakonnas eestlasi

100.222 ehk 90,77 protsenti, venelasi 9673 ehk
8,76 protsenti, sakslasi 189 ehk 0,17 protsenti,
lätlasi 59 ehk 0,05 protsenti, poolakaid 71 ehk
0,06 protsenti, mustlasi 118 ehk 0,11 protsenti

ja muid rahvusi (kokku arvult 11 rahvust)
78 ehk 0,08 protsenti.

Eelmise rahvaloenduse andmetega võr

reldes selgub, et
rahvastiku koosseis eestlaste osas on suurene
nud ja et rahvastiku koostis on muutunud
ühtlasemaks.

Eriti tugevalt on vähenenud vene rahvuse osa
(10,29 protsendilt koguarvust 8,76 protsendi

le) ehk teisiti võrreldult võib ütelda, et vene

rahvusest on kadunud 2923 elanikku ehk 23,24
protsenti nende üldarvust 1934. aastal.
Rahvastiku koostist valdade järgi vaadel

des tuleb märkida, et kõige ühtlasemad on
rahvastikult järgmised vallad, kus eestlaste
protsent ületab 99 protsenti: Avinurme
99,5 prots., Jõgeva 99,07 prots., Otepää
99,53 prots., Pala — 99,58 prots., Saare
99,23 prots., Sadala 99.75 prots., Torma
99,58 prots., Veski 99,57 prots. ja Voore
99,20 protsenti.

Seevastu kõige väiksem on eestlaste prot

sent Peipsiääre vallas 5,52 protsenti, Ka

sepää vallas 35,68 prots., Meeksi vallas 70,90
prots., Kavastu vallas 74,07 prots., Lohusuu

ja naisi 56.639. Seega mehi 44,88 prots. ja

23. Nõo ' 2795 2636
24. Otepää 2273 2343

des on meeste osa langenud 47,4 protsendilt
44,9 protsendile. Kuna poeglaps! sünnib meil
sündimisstatistika andmeil umbes 53 prots.
ja tütarlapsi ainult 47 prots., siis valitseb see
ga nooremates vanusgruppides meeste üle-

26. Peipsiääre 2314 2029

protsenti. Väike] inadest on kõige vähem eesti
rahvusest kodanikke Kallastel 16,59 prots. ja
Mustvees 35,41 protsenti.

28. Pühajärve 2029 2005

Usuliselt jagunes valdade elanikkond all
järgnevalt: ev. luteri usku oli 91.934 Inimest

naisi 55,12 prots.
1934. a. rahvaloenduse andmetega võrrel

Kui 1934. a. andmete järgi valdades naiste

ülekaal tekkis 29 a. vanusgrupt juures, s. t.
et kuni 29. eluaastani oli tollal mehi rohkem
kui naisi, siis praegu te lüh naiste ülekaal ju
ba 19 eluaasta vanuspiiri juures, mis näitab
meeste suurt väljalangemist.

Väikelinnades oli 1. detsembril 1941. a.
kokku 5 linnas 9351 elanikku, kelledest oli
3306 meest ja 4339 naist. Liir. on meeste
protsantarv veelgi väiksem kui valdades ja
nimelt 43,24, näidates peale muu veelgi suu
remat vähenemist kui valdades.

25. Pala 3296 3120

27. Puhja 2744 2763
29. Rannu 2309 2194

30. Ropka 2226 2226
31. Rõngu 2953 2867

32. Saadjärve 1914 1840
33. Saare 2089 1941

34. Sadala 2118 2037
35. Tartu 3241 3075
36. Torma 3230 3040
37. Tähtvere 1784 1691
38. Vaimastvere 2003 1830
39. Vara 2085 2003
40. Veski 1938 1830
41. Voore 1951 1876
42. Võnnu 2537 2534

43. Äksi 1923 1713

Maakonna elanikkude koguarv (vallad ja

Kokku 108326 102765

väikelinnad kokku) oli 1. detsembril 1941

kokku 110.410, neist 49.432 meest ja 60.978

naist. Meeste protsentarv kogu maakonna
kohta on seega 44,77 prots. Siin võib üldiselt

konstateerida, et, nagu andmed näitavad,
rahva loomulik juurdekasv sündide näol on

olnud aga rõõmustaval viisil üsna tugev
Elanikkude arvu muudatused Tartu maakonnas,
võrreldes 1934. a. rahvaloenduse andmetega.

Absoluutarvude suhtes on selline võrdle
mine õige ainult väikelinnade osas, kuna val
dade osas avaldab segavat mõju vahepealne
välispiiride reform. Seega viga väheneb prot
sentarvucle puhul.

Maakond on kaotanud üldse (vallad ja

linnad kokku) 12.010 elanikku ehk 9,82 prots.
1934. a. koguarvust.
Kadunud on just suures enamuses mehed
ja nimelt 8489, kuna naisi on kadunud mees
tega võrreldes vähem kui pool, nimelt 3521.

Mehi on 1934. a. koguarvust järele jää-

Nagu näeme, on elanikkude arv suurene
nud ainult 3 vallas (Kambjas 1 elaniku, Ote

pääl 70 ja Puhjas 19 elaniku võrra). Ropka
vallas on elanike arv jäänud endiseks.

Elanikkude vähenemine valdades on palju
väiksem kui väikelinnades, püsides suuremas

osas valdades umbes 5 prots. piires. Suure
mal määral on elanikke kaotanud: Lohusuu
vald 20,33 prots., Kasepää 15,37 prots., Alats

kivi 13,52 prots., Peipsiääre 12,37 prots.,
Kavastu 12,30 prots., Äksi 11,06 prots.,

Kaarepere 9,41 prots. jne. Olgu märgitud, et
need vallad, peale kahe viimase, on kõik sel
lised, kus oli palju venelasi.

Vanusgruppe on saadud vaadelda ainult
valdades. Analüüsi andmeist selgub järgmisi
asjaolusid:

Eelmise rahvaloenduse ja suremus3tat.ls
tika andmeil peaks praegu olema 20—24 a.
vanuseid mehi umbes 3400, tegelikult on aga
1796. 25—29 a. vanuseid mehi peaks olema

Mõnda meie talunimedest ja

ehk 89,46 protsenti. Luteri usule järgneh

kreeka-katoliku usk 5678 inimesega ehk 5,53
protsendiga, Vanausulisi (kreeka-katoliku usu
eriharu) oli valdades 4209 ehk 4,09 protsenti.

Rooma-katoliku usulist oli valdades 61 ehk

0,06 protsenti ja linnades 14.
Valdades registreeriti veel advrntiste 155,
baptiste 431, evangeliste 65 ja muudesse krist

likkudesse sektidesse kuuluvaid 40 inimest.
Usuta on registreeritud 190 elanikku.
Muudatuste suhtes, võrreldes eelmise rah

valoenduse andmetega, on märkida, et ev.
luteri usuliste arv on protsentuaalselt suure
nenud, kuna kõik teised usud näitavad vähe
nemist. Arvuliselt on tugevasti vähenenud

kreeka-katollku ja vanausuliste arv, isegi
rohkem kui on vähenenud vene rahvusest
elanikkude arv. Usuta isikute arv on vähe

suur tähtsas. Eesti kohanimede selgitamisel
pole seni paiju vaeva nähtud.

Peatugem seekord veidi Eesti ala talu
nimedel. Talunimede hulgas on üsna palju
sääraseid, mis on tekkinud juba mitme sa
jandi eest. Teadagi, et vanemast ajast pärit

olevate talunimede tähendused on hoopis ras
kemalt tajutavad kui need- mis tekkinud võrd

lemisi hilja. Selge on see, et vanemad koha
nimed on teinud läbi hoopis suuremaid muu
tusi kui hilisemad, sageli on nad õige oluliselt
kaotanud oma algvormi kontamiueerimise,
kontraheeriraise jne. tõttu. Sageli on sama
nähtust märgata ka üsna hilja, umbes 150 või
'lOO aasta eest tekkinud talunimede juures,

eriti liittüvelistes, nii näit, võib Kurgoja

kontraheeruda Kurgjaks jne.
Seega kaob osa liitttivest ära. Mõnikord
on see lühenemine nii kiire, et kuidagi ei saa
tajuda seda, missugune on olnud kohanime
algvorm, mingisugused sõnastikud ja teised
sellelaadilised vahendid ei aita, abiks võivad

olla ainult dokumendid, kui neid aga oleks
küllaldaselt käepärast. Näitena võiks siin

mainida „Kõvamäe"-nimelise talu muutumist
rahvasuus „Kõaks".
Ka, dokumentidel on tähtis osa ütelda, et

säiliks nime algkuju. Teame ja mõlsanimc

dest seda, et sageli saksakeelne nimi on säili
tanud vana eestipärase nimekuju, Inina eesti

keelses rahvakäsltuses see juba ammu on
kaotsi läinud, nagu näit. Jakobi kihelk. Pärnu
maal Koodi mõisa saksakeelne nimi Sallen
tack (Salutaguse) on vana eestipärane eesti
keelne nimetus. Koodi on aga tekkinud selle
mõisa valdajata Grothede järgi (17. saj.), sa
ma lugu on Saarde kih Kilingiga (saksa kee
les Kurkund) ja Voltvetiga (Tihemetsa), sak
sa keeles Tign.it-. Et see nii on, selle põhju

seks on see, et saksakeelsed nimed on sajan
dite iooksul olnud dokumentaalselt fikseeritud

ja ei saanud nad siis nii kaduda Im! rahva
pooli kasufadaolevad kohanimed. Kirjatäht

jäädvustab nime, rahvasuu aga unustab, muu

""" Talunimede muutmine on üldiselt suurem

ja sagedam nähtus kui kisade M kulade,
kui.l on siiski ka üsna vanugi talunimesid.
Mõacs metsanurgas, mis sõjateedelt Jll®-

mai, oa üsna tunduval maaral hoopis vara

sesse aega ulatuvaid talunimesid, talunimede

muutus võib ühel või teisel asjaolul olla nl

kiire, et talul võib näit 300—300 aasta jooksul
olla mitmekordseid nimemuutusi.
Dokumendid ja kinnistusraamatud on selle

põhjuseks, et. uuemad isikunimed ei paase
enam talunimedeks. Tunneme ju vaga pa ju

näit, Everti.

Talunimede moodustamisel on olnud põh
juseks mitmesugused momendid, on lähtutud
kohapidajast, selle ristinimest, ametist, maas
tikuvormist, taimekasvust, ojadest, jõgedest

jne. Põhjusi, miks see uil on, ei hakka meie
siin lähemalt jälgima, kuigi see uurimuse sei
sukohast on ülihuvitav, üldiselt võiks siiski
siin seda mainida, et isikunimedest tekkinud
talunimesid on muidugi hoopis enam seal, kus
talud väiksemad ja kus need üksteisele aset

sevad lähemal ja kus puudub alus talunime

jõe, oja, kingu, saare või mõne teissuguse loo

dusliku moodustise järgi anda; kuna hajata

lude puhul isiklikud nimed t ahin ime moodus
tisse ei mängi kuigi suurt osa. Seal leidub siis
saare-, selja- jne. lõpulisi nimesid. Väga täh
tis on ka see küsimus, kus tekivad või kes
annab talule nime, kas talu ise või naabrus

kond. Isiku, ameti ja rahvusliku algupära

tähendavate talunimede puhul on nimeandjaks

ikka naabruskond, talu lähemad naabrid. Kui

külas on Sepa, Kangru, Rätsepa, Pütsepa,
Tõllassepa, Potsepa, Nahksepa, Kübarsepa ta
lud, siis on kindel, et korra nende pidajateks
on tõeliselt säärased ametimehed olnud ja et
peremehe ameti järgi on naabrid talu kutsu
ma hakanud; kes võiks ka selles kahelda, et

naabrite mõjul on tekkinud külas ka Läti-,

Venetare-, Saarlase- jne. nimelised talud. Pal
judel juhtude] on talu siis nagu ristitav laps,

kus ristijateks on naabrid, kes ju oma ümb

ruskonna talude suhtes peavad orienteeruma

ja vahet tegema Oma talus pole see uil va
jalik seni, kuni pole tegemist dokumentidega
Kui linnast tagasi sõidetakse, siis minnakse
Jn koju, mitte aga ..Kaasikule" jne., kui naa

bertallu, siis öeldakse ikka ka talu ulmi. Ka

mõis võis fikseerida vanemal ajal talunimesid,
ka tema pidi nende suhtes nimede poolest sel
gusel olema.

Koha nimetus sai inimeste tajumise suh
tes Eestis keskse seisukoha. Taluinimeste va
hel tehti peamiselt ikka vahet talu järgi, see
ga oli siis teise talu peremees kas KangruJaan või Vana-Kangrn, tema naine, perenaine,

Kangru-Leenu, sama lugu oli poegade ja tti-

kelt meeles sõjaraskused, milliseid nad talusid
suvel, aitasid vastlõppenud soojade riiete ko
gumisaktsioomle idarindel võitlevate saksa ja
eesti sõjameeste heaks seda innukamalt kaa
sa. Et meie kodanikel on praeguse sõja eduka
lõpetamise tähtsusest arusaamine, kinnitab ka
asjaolu, et kodanike poolt arvukalt annetatud
esemetest ligemgle poole moodustasid kingitud
esemed. Ohvrimeelsus sõja läbi raskesti kan
natanud linna elanikkonna poolt, eriti viimasel

korjandusaktsioonil, oli iga annetaja silmist
ja suhtumisest märgatav. Oli inimesi, kes
tuues paari kindaid, tundsid endid süüdlastena,

et neil pole võimalik rohkem annetada. Sa
geli pakuti ka rahalisi annetusi. Kogumis

aktsiooni heaks kordaminekuks aitasid kaasa
ka õpilased, kes käisid kodudes registreerimas
äraantavaid sooje esemeid.
Vastlõppenud soojade esemete aktsiooni,
mis toimus 14.—21. jaanuarini, võrreldes kahe

varemkorraldatud kogumisaktsiooniga, tuleb
lugeda paremini kordaläinuks, kuna viimasel
aktsioonil koguti esemeid rohkem kui kahel
eelmisel aktsioonil kokku. Viimase aktsiooni
ga tuli kokku 4587 sooja eset 33.524.80 Riigi
roarga väärtuses, millele lisandub 5,1 kg vii-

last lõnga ja 4kg vatti. Üldse on Tarto linn
idarindel võitlevate sõdurite heaks anneta
nud 7146 sooja eset, millest peagu pooled on
kingitud.
Viimasel aktsioonil elavamad vastuvõtu
päevad Linna Pandimajas algasid laupäevast
alates, mil vahetevahel tekkis vastuvõtupunktis

ka saba. üldiselt aga ootamisi esemete ära
andmisega ei tekkinud, kuid sellele vaatamata
oli kogu aeg vastuvõtupunktis kuni eile kella
3-ni üsna kibe ja pidev vastuvõtu tegevus.
Kogumispunktis tehtud kokkuvõtete järgi
annetas Tartu elanikkond esemeid järgmiselt:
(Sulgudes märgitud arvudes on tähenda

tud kolmest kogumisaktsioonist saadud ese
mete üldarv).

Kasukaid 208 (415), vateeritud palituid
224 (238), kasukveste 36 (97), lambanahkseid
pükse 2 (7), viite 193 (272), vateeritud kuued

9 (29), kasuka voodreid 8 (12), millest mõ
ned väga väärtuslikud, vateeritud pükse 4
(51), vateeritud ja villasest riidest veste 33
(45), talimütse 212 (832), nahk-kindaid 121
(228), villaseid kindaid 1179 (1857) paari, vil

laseid sokke 730 (863), villaseid salle 967
(1390), villaseid kampsuneid 243 (275), sooje
aluspükse 82 (96), sooje särke 40 (49).

Tartumaal ületati korjanduskava 50 protsenti
Idafrondl soojade tallrfletega varustamise
korjandusaktsioon, mis äsja lõppes, läks Tar
tumaal ootuste kohaselt hästi.
Aktsiooni kestel on valdades ja väikelin
nades kokku toodud rohkel arvul mitmesugu
seid suuremaid ja vähemaid riietusesemeid.
Eriti vallaelanlkud on siin arusaamist ja
valmisolekut üles näidanud, tuues kokku ka

sukaid ja vateeritud palituid ning joppisid
ligi 50 protsenti üle ettenähtud hulga,

39 vallast ja 4 väikelinnast (puudub 4

valda ja 1 linn) saadud andmeil on korjandus

aktsioonil ära antud 3803 kasukat ja 908

joppi, 4310 lambanahka ja suurel arvul teisi
vähemaid villaseid esemeid, nagu kindaid,
sokke, salle, kampsuneid jne.
Märkimist väärib veel, et ka kaks vare
mat korjandusaktsiooni on Tartn maakonnas
häid tulemusi andnud ja eeskujulikult õnnes
tunud, sest nende kestel on idafrondi jaoks
antud üle 32.000 mitmesuguse sooja riietus
eseme.

nenud poolele 1934. aasta, arvust.

Külviseemne kokkuost Tartumaal algas
PõHutöödirektoorinmi Taimekaitse ja Seem
nekontrolli Ameti korraldusel teotsevad ala
tes 15. jaanuarist 1942 Tartumaal alljärgne
vad külviseemne kokkeiostukoliad, kus Eesti

Seemnevilja ühisus teostab põlhipidajaJlt
maakonnale ettenähtud kohuslike teravilja
kiil viste, samuti Igasuguste teiste müügiks
pakutavate külviseemnele kokkuostu:

Kuremaa vallas Palamuse Majandus

ühisus ja Jõgeva Majandusühisuse Kuremaa

osakond. Laiuse Jõgeva Majandusühisus

ja Eesti Seemnevilja ühisuse Jõgeva seemne

kasvandus. Jõgeva Jõgeva Majandusühi

sus ja selle Saduküla osakond ning E. S. Ü.
Jõgeva Seemnekasvandus. Sadala. Torma
MaJ ndusühisus ja Jõgeva Majandusühisus.
Vaimastvere Jõgeva Majandusühisuse Ped

ja osakond. Avinurme Mustvee Majan
dusühisus. Lohusuu Mustvee Majandus

ühisus ja. Torma Majandusühisus. Torma

Väikelinnades on üldkokkuvõttes vene
rahvusega Mustvee ja Kallaste linnade mõjul

Torma Majandusühisus. Voore Torma

liste) osatähtsus suurem, ka on väikelinnades

sus. Alatskivi Alatskivi Tarvitajateühi

kreeka-katoliku usuliste (eeskätt vanausu
kristlikke lahku ske suhteliselt rohkem kui
valdades.

Mittetöötajate arv (18—60 a. vanuses) oli
valdades kokku 2400 (981 meest ja 1419 naistl,

seega 2.34 protsenti rahvastiku üldarvust.
Nendest vajavad tasulist tööd 1968 (861 meest

ja 1107 naist), seega 1,92 prots.. rahvastiku
üldarvust. Mittetöötajate ja tasulist tööd va
javate Isikute arv vanusgrupplde järgi näitah,
et kõige suurem arv nendest on 20—39 elu
aasta vahel. 432 inimest on kas invaliidid,
pensionärid või elatuvad kapitalist, toetusist
jne. See arv ei ole suur ja näitab, et meie ini
mesed on rakendunud kõik töösse, käimasole
vasse ülesehitavasse tegevusse.

ostukohad. Äksi Tartu Eesti Majandus

ühisuse Lähte osakond. Kavastu Kavastu

Majandusühisus Luunja Tartu Eesti Ma

jandusühisus, Tartus Võru tn, 4 ja selle Luun
ja osakonzi ning E. S. Ü. Tartu osakond, Tar
tus Riia tn. 105/109 ja Luunja Seemnekasvan-

Tartu vallas Tartu Eesti Majandusühi

sus, Tartus, Võru tn. 4, E. S. Ü. Tartu osak.
Tartus, Riia tn. 105 /109 ja Nõmmiku Seemne

kasvandus. Vara Tartu Eesti Majandus
ühisuse Vara osakond. Ahja Ahja Majan
dusühisus. Meeksi Ahja Majandusüksus.
Mäksa Tartu Eesti Majandusühisus, Tartus
Võru tn. 4, E. S. Ü. Tartu osakond, Riia tn.
105/109 ja Luunja Seemnekasvandus. Võn

nu Tartu Eesti Majandusühisuse Võnnu
osakond. Kambja Tartu Eesti Majandus
ühisuse Kamhja osak. Kiidjärvc Ahja Ma
jandusühisus. Kuuste Tartu Eesti Majan
dusühisus, Võru tn 4 ja selle Rebase osakond,

Majandusühisus või Palamuse Majandusühi

E. S. Ü. Tartus, Riia tn. 105 109 ja Villemt

sus. Kasepää Mustvee.. Majandusühisus.
Pala - Pala Tarvitajata-Ühisus. Peipsiääre
Alatskivi Tarvitajate ühisus. Saare Pa
lamuse Majandusühisus ja Pala Tarvitajate

ühisus, Võru tn. 4. Elva Elva Majandus
ühisus ja Teedla riigimõis. Konguta Elva

Ühisus.

Kaarepere vallas Jõgeva Majandusühi
sus ja. Palamuse Majandusühisus Kudina

riigimõis Veski Tartu Eesti Majandus
Majandusühisus ja Kobilo Seemnekasvandus.

Nõo Tartu Eesti Majandusühisuse Nõo osa.

kond ja Nõgiaru riigimõis. Rannu Tartu

Eesti Majandusiiiiisu.se Virtsjärve osakond,
Kobilo Seemnekasvandus ja Kureküla riigi

Jõgevz Majandusühisus ja selle Saduküla osa

mõis. A.akre Rõngu Tarvitajate Ühisus.
Otepää Otepää Tarvitajate ühisus. Püha
järve Otepää Tarvitajate ühisus. Rõngu

ühisuse Lähte osakond. Laeva Tartu Eesti
Majandusühisuse Laeva osakond Puhja --

Rõngu Tarvitajate Ühisus.
Põllupidajail tuleb nella müügi kohusliku
teravilja, killvlste koguse äraandmisega kohe

Palamuse Majandusühisus ja E S. Ü. Tartu
osakond. Tartus Riia tn, 105 /10D. Kursi

kond. Saadjärve Tartu Eesti Majandus

Tartu Eesti Majandusühisuse Puhja osakond.

Ropka Tartu Eesti Majandusühisus, Tartus
Võru tn. 4. E. S. Ü. Tartu osakond. Tartus
Riia tn. 105/109. Tähtvere samad kokku-

Tarvitatud paber

alustada.

Tartu Maavalitsuse Põllumajandus
osakond.

Tiisikuse levik sõjaajal ja sellest
hoidumine

ei kuulu ahju.

«Postimehele" kirjutanud prof. dr. phil. H. Sepp,
sääraseid kohanimesid, nagu Madise, Jaagu,
Peedu, Tiimi, Tintsu, Kaubi, Mardi jne., kuna
õlge harva satub ette sääraseid nimesid, nagu
Roberti, Rudolfi jne., s. o. nimesid, mis risti
nimedena ette tulevad peamiselt alles 19. saj.
lõpul või 30. saj. algul. Kui mõni mulde era
korralisem nimi on ristinimena kasutusel ol
nud ka varem, siis on need sattunud isa talu
nimede hulka, osutades sellele, et kunagi on
selle talu pidajaks olnud säärase nimega isik,

Kodanikud olid ohvrimeelsed
Tartu linna kodanikud, kellel veel värs

vallas 75,08 prots. ja Alatskivi vallas 80,84

taluinimese psühholoogiast
Kohanimedel on närimise seisukohalt üsna

Viimasel aktsioonil koguti 4587 eset

vabrik vajab vanapaberit. Pa

Tartu kopsu tuberkuloos! Sanatooriumi juha

nõrgenemist. Sõjaajal levivad mitmesugused
haigused kahjustavad keha kaitsetõrje tuge
vust tiisikusnakkusele. Jn, lõpuks korteriolu

puitu ja puudest on siis jälle

Praegusel ajal teostatava ja laialdasi, ees

mine ühelt poolt muudab inimesi vastuvõtli

kätt majanduslikke, kuid ka kultuurilisi, ter
vishoiu- ja teisi alasid hõlmava, ühiskonna
ülesehitava töö sihiks on võimalikult kiiresti
ja ulatuslikult kõrvaldada sõjakahjustusi. Ja
mitte üksi seda, vaid ka ettenägelikult ära

Tahm ummistab lõõre ja paberi

berivabrik tarvitab siis rohkem

puudus kütmisel. Ei tohi öelda:

„Ab, see on ju ainult ajaleht,
see ei tähenda ju midagi." Sa
jad tuhanded ajalehed ühel päe

val terves riigis on juba õige
suur kogus.

tardega. Isa nimetusega ei tuntud naabritalu
rahvast.

Seega oli siis naahertalurabva tajumine
talu kui keskuse järgi. See oli ka kõige ots

tarbekohasem. Kiilas oli ju nagu nii palju
Madiseid, Matse, Jürisid, Tõniseid jne-, kes
oleks siis suutnud kõikide nende poegade ja
tütarde vahel vahet teha. üldse pole tajumine

isa nime järgi eestlase psühholoogiale kohane.

Kõik see osutab ka sellele, et eestlase
psühholoogia seisukohast omab kodukoht

keskset tähtsust ,ja et eestlase psühholoogia
seisukohast kodukoha, oma iseseisva majapi
damise omamine tähendas temale väga olulist
ja põhjapanevat. Selles oma ruumis omab ta
täielikku hingelist ja moraalset Jõudu tegevu
seks ja ka tõelist indu tööks. See psühholoo

giline tõsiasi on mõõduandev nii Eesti ma
janduslikus kui ka vaimses arengus. Just see
suur jõud on väga tunduvalt kaasa aidanud
Eesti põllumajanduslikule ja psühholoogilisele
tõusule 19. sajandi teisel poolel ja 20. sa,jandi
algul ja just see on kannustannd eesti Inimest
eluvõitluses maksimaalselt.

Talunimedes uinub nagu mineviku vastu
kaja ammustest aegadest, mineviku realiteeti

dest, mlngisnguseist mineviku tõsiasjadest,
kuid talunimedega taluinimese sidumine näi
tab siin selgesti sellele, et talu mõistes on vä
gagi palju eesti maarahva hingskujutelmi ja
loovat elurõõmu ja et Igale eestlasele on oma
talu südame lähedal, kuld mitte ainult oma

talu, vaid ka kõik talud, nende kogu, s. o.

kogu kodumaa. Arusaadav siis, et juha sellest
selsukohastki talunimed meid väga huvitavad,
sest nad osutavad nii mõnelegi väga sümpto
maatilisele omadusele, mis seotud meie tala
dega, meie kodudega. Tundub, et neis on mi
neviku hõngu ja hinge. Meenutades talunime
sid, taastame minevik.! ja tunneme ühes sel
lega ka kohusetunnet oma mineviku ja kodu
maa vastu.

Tiisikuse levikust ja nimetatud haiguse
vastu võitlemisest sõjaajal jutustas meile

taja dr. E. Saarse järgmist:

hoida sõjaga kaasaskäivate, tootmisprotsessi
pidurdavate kahjude tekkimist.
Ülesehitustöö teostamisel tuleb mitmeti

tähelepanu osutada sõja läbi laostutud ter

vishoiu-olude parandamisele. Mida tervem on
ühiskond, mida vähem haigeid, seda tõhusa
malt on tagatud uute väärtuste loomine, seda
pingelisem, jõulisem ja edukam on teostatav

ülesehitustöö.

Haiged aga koormavad ühiskonna ma

jandust ning nõrgestavad selle töövõimet. Nii

üksiku isiku kui ka kogu ühiskonna huvides
on parem alal hoida inimesi tervetena kui
halgeile tervist tagasi anda. See on eriti olu
line sõjaaja!, kus levivad taudina mitmesu
gused ägedad nakkushaigused ja kus tõstab
oma pead aastasajandeid kõikides ühiskonna
kihtides pesitsev, sõna tõsises mõttes rahva
haigusena püsiv kopsu tiisikus.

Mispärast suureneb sõjaajal tiisikus
haigete arv?
Tiisikus on nakkushaigus. Haiguse levi
tajaks on teatavasti lahtist tilsikust põdev

inimene, kes rögas sisalduvate pisilastega na
katab kaaskodanikke. Nakkus toimub ülekaa
lukalt otseselt inimeselt inimesele. Kopsutiisi
kusse haigestumiseks piisab ainsast kopsudes
se pääsenud pisikust. Kuid ometi kogeme, et
sama palju haigega kokkupuutuvaist inimes
test üks haigestub tiisikusse, kuna teine jääb

terveks. Millest 011 see tingitud? Sarnaselt

teistele nakkushaigustele tuleb kopsutiisikuse

arenemisel ilmsiks keha teatud vastuvõtlik
kus tõvele. See valmisolek haigestumisele on
Lingitud keha vastupanuvõime nõrgenemisest.

Sest mitmesugustel välistel või seesmiste!
põhjustel laostutud keha enesekaitsevõimega
isik ei ole suuteline kehha tunginud pisikuid
hävitama. Tugeva kaitsetõrje võimega orga

nism hävitab või muudab kahjutuks pisilasi

eos. Sõjaajal kannatab tsiviilelanikkonna
vastupanuvõime nakkusele mitmekülgselt. On
teada, et sõjaaegsed kestvad hingeelu häired
ja vapustused alandavad samavõrdselt keha

vastutõrjevõimet kui kehalised pingutused.
Korrapäratu, ühekülgne või puudulik toitlus
tamine pidurdab samuti keha enesekaitse, süs

teemi tegevust. Ka puuduliku riietuse tõttu

tekkinud külmakahjustused soodustavad keha

de halvenemine ja elanikkonna tihedamalt ela
kumaks nakkusele, teiselt poolt soodustab aga

haiguse levikut haigelt tervele. Loetletud põh
jusil ei suurene tiksi tiisikushaigete arv, vaid
ka surevus nimetatud tõvesse. Aeglaselt, kuid
järjekindlalt paranevate haigete tervislik sei
sund halveneb järsku sõjaajal, ning tekkinud
tüsistuste tõttu areneb haigus kiirelt edasi.

Sõja mõju tiisikuse levikusse ilmneb kas
või sellestki, et uued haigestumised kulgevad
ägedamalt, kiirelt edasiarenevalt ning raskelt
ravile alluvalt.

Kuldas võidelda tiisikuse vastu sõja
ajal ?

Kohapealseteks tiisikuse vastu võitlemise

tegeliku töö korraldamise keskusteks on tii

sikuse nõuandlad. Viimased asetsevad võitlus
võimellste üksustena valgetaudl rindel, et kõi
kide võimalikkude abinõudega vaenlase, nak

kuse, edasitungi tõkestada ning teda kahju
tuks teha. Tähendatud rinne ei ole kuigi pü
siv ega võitlusvõimeline, kui mitte tema ta

gala ei ole hästi organiseeritud. Viimases

paiknevaid nõuandlaid materiaalselt varusta
vad asutused; sealsamas asuvad ka tiisikus
haigete raviasutused (sanatooriumid, haiglad,
ravilad jne.), kuhu läbeta takse ravimiseks ja,
eraldamiseks tervetest kõik avastatud, lahtist
Üisikust põdevad isikud, nn. nakkusallikad.
Olemasolevate nõuandlate vähesuse tõttu pa
ratamatult raviasutused täidavad nõuandlate

ülesandeid. Sõjaajal paisuvad nõuandlate

ülesanded ulatuslikult. Pidevalt suurenev tiisi

kushaigele arv sõjaajal nõudleb nõuandlalt
pingel,scmat ja jõulisemat tööd haiguse levi
ku tõkestamiseks. Liiati veel siis. kui katkeb
ajutiselt side tagalas asuvate

tega, voi jälle mitmesugustel sõjast tingitud
põhjus:! tuleb võltlustöö väiksematvõi suure
mal maaral ümber organiseerida. Nõuandla

eduka tegevuse eelduseks on et ta ei või

S;,ktr hai*e ise 'tuleb ambulan?-

si, \aid nimetatud asutuse ülesandeks on kõik
tema tegevuspiirkonnas elavad, lahtist titsi-

StTi kUduklnd,aks
neude
t™.i, kahjustamist ära hoida.

mahii,» »««..?, <7 al klhdlamsks ja asenda
massuurüm>eed aarEt!ikult röntgenoloogilised

, ' f Nimetatud töökorralduse kr>elerdtiJ ? Jooksva, lindi põhimõttel
rajoonide, asutiste, käitiste, koolide
jne. kaupa röntgenikiirtega läbi. Tähtis on sel

(Lõpp 4. leheküljel)
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Tiisikuse levik sõjaajal ja

Vmberasujana siirdusin Põhja-Saksamaale
ühte kõige tnahajäetumasse maasoppl, külla,
kus lõppesid igasugused teed ja mis asus ke
set liivakõrbe.

sellest hoidumine

Saksa külas ja vene kolhoosis

(Algus 3. leheküljel)

Küla koosnes ligikaudu 60 majapidami
sest, talupidajatest, väikekohapidajatest (meie

Une töö asutistes, kus inimeste kooselu oa
tihe, mistõttu haiguse korral tiisikus seal le
vib kiirelt edasi. Briti vajalik on sellesuuna

Saksa talupojal on toiduainete tarvitamine normeeritud, kuid tal pole millestki puudus.
Süngeid pilte Venemaa viljaaidast Ukrainast

mõiste järgi popsidest) ja käsltöölistest. Suu

rem osa kohti kuulus väikemaapidajalie Ja
käsitöölistele. Suuremad maatükid olid võrd
sed meie normaaltaludega, vähemad ulatusid
10 vakamaani, kuna käsltöökoha pidajad lep
pisid aiamaaga.

liste vaatluste korraldamine isikute seas, kes
haiguse korral kujunevad oma elukutselise te

gevuse tõttu ohtlikuks kaaskodanikkudele,
nagu meditsiiniline personaal, toiduainetega
kauplejad, kooliõpetajad, juuksurid jne. Mas

Elasin selles külas 5 kuud ja huvitav oli
jälgida nende elu, et tõmmata paralleele ja

siliste röntgenoloogiliste läbivaatuste abil ava

teha võrdlusi meie talupoja tail ka kol

neb võimalus kõiki algastmes tiisikust põde
vaid isikuid kindlaks teha, esmajoones aga
sedastada varjatul kujul tiisikust põdevaid isi
kuid. Need haiged kujuenvad ohtlikeks tiisi
kushaiguse levitajateks, sest nad ei ole tead
likud eneses peituvas kurjas haiguses.
Milline on iga üksiku ühiskonnaliikme üles

hoosnikutega.

Elumajad kui ka kõrvalhooned on shab
loonilised ja eranditult kivist, vähemalt 4—5
toa ja vastavate kõrvalruumidega, nagu köök,

sahver, kelder, pesukoda jne. Põrandad elu
ruumides värvimata laudadest, sageli ka par
kett. Köögis ja eesruumis ktviparkett. Seinad
kui mitte tapetseeritud, siis vähemalt lub
javärviga kaetud. Põrandad kõikjal poonitud
ja iga päev pestakse neid. Igas toas vaibad.
Mööbel imestamisväärselt moodne. Kui juh
tub ka vanemast ajast päritolevat, siis on see
igatahes stiilne. Kristalli sööginõude ja vaa
side näol ohtrasti. Ligi pooltel majapidamis

anne tiistkusohu vältimiseks sõjaajal?,

Tiisikusevastane võitlus on vaid siis edu
kas, kui eranditult iga ühiskonnaliige on tead
lik tiisikusnakkusohust, selle levimise teedest,
haiguse esimestest tundemärkidest, nakkusest

hoidumise võimalustest. Sõjaajal on eriti täh

tis säilitada keha võitlusvõimet tugevana,

Rohketele keha enesekaitsevõimet sõjapäevil
nõrgestavatele teguritele vaatamata püüdku
igaüks alles hoida keha kaitsetõrje tugevust

te! telefonid. Säärast slsustist leiad kõigi

ülalnimetatud kolme lüki elanikkude juures.
Külakooliõpetaja korter koosneb 4 toast kõr
valruumidega. Sisult võrdne meie arsti või
advokaadi omaga. Isiklikud sõiduautod olid

nakkusele. Igasuguseist otstarbetuist ja üle
liigseist kehajõudu kulutavaist pingutusist tu
leb hoiduda. Külma vastu kaitsev riietus,
huldav toitmine, soe, õhu- ja valguskUllanl
korter, täielik öörahu on suurteks kaitseta
guriteks haigestumise ärahoidmisel. Vähima
kahtluse korral kopsude tervisliku Seisundi

kooliõpetajal, kingsepal, postiagentuuri
omaniknl ja veel paaril talunikul. Peale
selle elatas üks väikekohapidaja end taksi
autoga, sest küla asus vähemast linnast (2000
elanikku) 12 km kaugel.

kesed liileplatsld, piiratud nägusate aedadega.

Elamu ja teiste hoonete vahel asub õu, mis
Sageli on liiga kitsas ja ühtlasi on ka sõnniku
paigutamise kohaks, sest laudad on eranditult

puhtad ja kuivad. Teist puhast õue maanap

puse tõttu pole, sest iga maalapikene on
leidnud kasutamist. Seetõttu pole ka lastel
vabal ajal kusagil mujal kui tänaval män
gida. Kuid selleks leidub neil ka aega vähe,
sest abistavaid käsi on kõikjal tarvis ja see
tõttu tuleb ka noortel jõukohaselt kaasa ai
data. Veel üks asi, mis meie mõistele ei sobi,
see on saunapuudus. Sauna saksa talupoeg

ei tunne. Kui tal puudub majas vann, siis
tarvitab ta selle asemel tünni. Selles suhtes
on sakslastel ka meilt midagi õppida, ja sõ

durid, kes siin käinud, lubavad enestele kodus
saunad ehitada.
Riietuse suhtes piihapäeva-riietuses min
git vahet linnarahva ja talupoja vahel ei tee,
välja arvatud vahest talumehe kohmakus käi

tumises. Tööl olles (ka põllul) kannab ta
suuri puust kingi. Jõudnud maja ukse ette,
raputab ta need jalast maha ja pistab jalad
kummardamata toatuhvlitesse. Seega on se

letatav ka piinlik puhtus tubades. Pidulik

kudel juhtudel riietub ta musta ülikonda, pikk

põlvini kuub ja tsilinder peas. Siin olgu tä

hendatud, et paljudes Saksamaa osades, nagu

Baieris, Spreewaldis jne., kantakse pidulik
kudel juhtudel ainult rahvariideid. Ka võib
sageli näha säärast pilti, mis meile täiesti
võõras, et pikas mustas kuues mees, tsilinder
peas, sõidab jalgrattal matusele, pärg seotud
raami külge.
Tööloomadeks on igal talunikul vähemalt

kaks suurt tõugu hobust. Ei jõua ta kahte
hobust pidada, siis rakendab ta vankri ette
kaks lehma. Vankrid on suured, riim uni küün

divate 3—4 tolli paksuste ratastega. Suure
mad kui meie mõisa plaanvankrid. Eesmärk
on sellel järgmine: niisugusele suurele vank
rile, millel kaks suurt hobust ees, virutab
maamees kümme meie mõiste kohast sõnniku

koormat peale. Ta teeb seda üksi ja ilma

aegse põllule edasi-tagasi käimisega võidab ta

palju aega. Vankri rattad on laiad, et liiva

sel maa! paremini kannaks, ja suured, et vedu

oleks kergem. Ka ei lõhu suur ja lai ratas
maanteele nii kergesti auke sisse. Olgu tä
hendatud, et tähtsamad maanteed on kui
mitte asfalteeritud, siis vähemalt prügitatud.
Mis puutub söögisse, siis tundub, et talu
mees, sõjaoludele vaatamata, sööb hästi. Ka

kohta külastagu igaüks nöu- ja abisaami

Vasakul: vanatfiöbilisi saksa taluelamuid. Paremal: külakalmistu

Majad asetsevad piki tänavat küljega
tänava pople. Suuremalt jaolt maja ees väi

temal on toiduained normeeritud. Kari on
registreeritud. Tuleb mõni loom tapmisele,
siis kutsutakse küla lihunik kohale. Maa
mees Ise tapmist ei toimeta. Pärast tapmist
ilmub kohale külavanem, kes looma ära kaa
lub, peremehele oma osa määrab, ülejäägi aga

kindlaksmääratud hinnaga kaardimüügile la

seb. Kuld talumehel on veel palju Uha

saamise võimalusi: kanad, haned, kodujäne
sed, väga levinud on ka tuvide pidamine, jõ
gedest ja järvedest kalad jne. Kena lisa toi

külade ümbruses näed tülpinud nägudega rä

baldunud mehi kui ka naisi. Heal juhul pigi

tunud vateeritud kuued seljas, punaväe kõrva
klappidega mütsid peas. Suuremal osal kotid

üle õla üks kott ees, teine taga. Ja nii

näed neid lõpmatuseni päevast päeva liikumas
raudtee ääres ja põliuradadel. Harva näed ke
dagi sõitmas hobusega.

kasutamise, eest kõrget maksu maksma. Ainu
keseks lõbustuseks ja meelelahutuseks olnud

„Kas teie et nõudnud ka, et teile tööliste
olukorda kodanlikus maailmas mõne ekskur
siooni abil näidataks, et seda kindlamini võik-

neli korda päevas. Lõunasöök on kell 12 ja
kella 4 paiku on pärastlõunane kohv. Väga
levinud on söökidest praetud kartul, praetud
leib, siis äädika sees leotatud soolaliha, sült
ja kapsad igasugusel kujul.
Loomatapmise korral tehakse sageli liha

vorsti, mis suitsutatakse ja mida siis pike
maks ajaks jätkub leivale lõikamiseks. Ka
leiba ei küpsetata übsikmajapidamises. Sel
leks on külas kaks pagarit moodsate kütte
ahjudega. Laupäeval teeb iga pere endale
saia (meie mõiste järgi plaatkoogi, kaneeli,
suhkru, moosi ja õunalõigetega jne.). Et pa

gari tööd kergendada, siis tehakse taigen ko

dus valmis ja viiakse ainult pagari juurde
küpsetamiseks.

Siin olen püüdnud kirjeldada täiesti era

pooletult ühes suuremast keskusest eemalasu
va kolkaküla elu.

Nüüd aga asume teele «paradiisi" poole,
Jõudes endisele Poola territooriumile, muu
tub maa väline ilme. Miskipärast tekib tunne,

et oled jälle „maal", majad enamikus õlgka
tustega, seinad väljast lubjatud, millele mille

gipärast tublisti pesusinet juurde lisatud.
(Kuid maitse üle ei tohi vaielda.) Hobused
väikesed, kondised. Vastand juba välises il

mes on suur. Kärsitult ootad silmapilku, millal

jõuad üle piiri «paradiisi", sinna legendide
maale, kuhu varem ei pääsenud sisse ja kust

keegi ei pääsenud välja. Ja jõudes lõpuks

Ukraina viljakandvatele lagendikkudele, tekib
rusutud tühjustunne. Siin haigutab sulle vas
tu kõikjal tühjus. Suured lagedad maalahma
kad, kolhooside põllud, kus ei näe ühtegi inim
hinge liikumas, mööduvad kümnete, kilomeet
rite kestusel lõpmatuseni. Alles suuremate

Vasakul: eeskujulikult rajatud „A 1! -rt Forster'i asula" Danzigis. Paremal: eluruumid nendes majades, mis on sisus*
tatud lihtsalt. Need ruumid, milles elunevad saksa rahva töötavad kihid, pakuvad mugavust ja soojust
Elamuteks madalad, masendavalt mõju
vad savionnikesed, väljastpoolt sõnnikuga
tuulte ja külma vastu kaitstud. Korstnajupi
kene ulatub vaevalt õlgkatusest välja. Jääb
tunne, nagu oleks mingi vägi selle korstna
maja sisse ja majakese omakorda maa sisse

site oma komissaride kõnesid uskuda." Mees
vastas, et komissarid öelnud, et neid tuleb hoi
da, „tštob nee sarasilis kapitalistitsheskim du
hom". Lõpuks nõustus ka mees, et vist ikka

rõhunud. Puuduvad kõrvalhooned ja viljapuu
aiad. Sageli pole ühtki puud ja põõsast onni

Sakslaste agaial algatusel on eelmise aas

kese ümber. Ja milie vastu peaks sel tööor
jal ka huvi olema, kui kõik kuulub kolhoosile,
isegi tarvilik mööbel puudub tal toas,

Jut lesin ühe mehega, kes tuli ~suitsu"
ja leiba küsima, ütles, et tai on ainult maja
akna all 6 ruutmeetrit tubakaniaad, mis kuu
lub talle. Mõnel mehel olevat õigus lehma

End. nKohvik-pagar!äri fa -tööstus
Asta Multera
mille kaasom. A. Kaigas, U. Silvere ja H. Tammin.
Tartus, Võidu tn. 29, volinik palub kõiki asutusi ja
isikuid,- kelledel on

Agu Rodima

Kirsupanek 22. jaan. '942.a. kell 7 õhtul Tähe tänav
nr I'9-li. Ärasaatmine pühapäeval kell 1 i päeval Elva
käimistule.

ta lõikus päästetud ja uus küütud. Kuhu iga
nes vaatad, näed suuri viljarõuke, mis kõik
ootavad peksmist ja jahvatamist, sest veskid
ja peksumasinad on suuremalt jaolt enam
laste poolt hävitatud. Piki raudteid on kilo
meetri pikkused rõugud saliknmaereid kokku
veetud, mis kõik ootavad ümbertöötamist.

Kellasepp Rob. Biric
Kartuli 5.
Võtan vastu tasku-, käe- laua- ja seinakella
parandusi- Töö korralik.

für Wehrmachts-Wirtschaftsbetrieb sofort

SAARE MAHHAIiLJI

gesucht. Bewerberin muss in der Lage sein,
den Betrieb verantwortlich zu leiten- Deut
sche Sprachkenntnisse erwünscht, jedoch
nicht Bedingung. Arigebote unter nr. 1340
an Verlag „Postimees".

4 õde

Feldkoinmandantur Quartieramt.

moodsat voodit, kappi

Mets,

HM®
keskm. kasv ja voodi
linasid. Teat, Riia tän,

7—6- Sootla.

eriti Otepää, Pärnu, Mõisaküla ning lõigatud

JCaks taia

väljaandeid. Tartu, Veski 61—2, kodus kl. 16— 18-

köök ja esik soliidses

keskealist

,maiatemijal

teri vastu. Postijaama
rajoonis Teat. Kastani

Läbi rääkima tulla Uus 22—2, kella 16—20. Soo

40—1.

vitav, kes keeta oskab ja pesu peseb.

toa
kostiga

damest kell ära tuua hea tasu eest Liiva tn. 17—8.
Puiestee 30—l.
Kell on surnud mehe kallis ja ainus mälestus.

Müüa

Z hobust

wmmm

Soovitakse osta peh
Vajatakse maale korralikku tallu vilunud

nalsteenilat

kabinefmööblit

Kõrgemapalgallm sõ

javäelane soovib

mööbliga
tuba
Soov. Võru, Tähe või
Kastsni tn. rajooni või

ka mujale. Teat. Loo
tuse tn. 27—2, H. R.

Ametiskäija haritud
proua vajab kohe sooja
erasissekäiguga

Z!IW. tobu
Herne tn. 28—3. C. N.

Vajan korralikku
Otsitakse head

ti&Cetit
ta õpilast
mööblitööstus. '

saksa keele
tunniandjat
täiskasvanule. Teat.
ühes hinnaga Oa 1 1

Vajatakse

majahoidjat
öövahti

kes oskab keeta, vaja
takse Emajõe 9—-1.

Vajatakse keskealist

teenijat

Saksa keele
tunnid
Soola 12—5.

mmm
19. jaan, kadunud noos

kass
halli- ja mustavöödik

ne, valged käpad ja

kurgualune. Nimi ,Ton
du'. Leidjal palutakse
hea vaevatasu eest tea

j Pakk. saata „Postime
tada või ära tuua Kas
Võru t. 93, tulla pühap. tani tn- 135—4, A. Ra
Läbirääkimistele tulla Puiestee tn. 104, kella 0 11 he" tal. „Kabinetmöö
bei".
kella 10—2 p. 1.
tassepp*aie. Omanda
homm. ja 6—B õlit. T. Käkkmise eest hoiatan.

majas vahetada 1-toaii
se sooja, korraliku kor

Kooliõpil- leiab sooja

kividega Perekonnaseisuametist minnes Silma
kliinikuni kella 10—10.30. Ausal leidjal palun sü

Väike perekond vajab Jõgeva linna korralikku

seäris,

riideid, pesu Majateenijal
Ja jalanõusid
passijat
Ostu-miiiigiäri Aia t. 5,

Meie kirjavahetus katkes liiga kiiresti, sest pi
dime lahkuma. Palun teatage efidast koos oma
sõbra H-ga Barklai pl. kioskisse märgusõna Ire vastu „Vanemuiset".

tuvisid ia Aodufäneseid

eesti (w&tmacke

nr. 42, Rüütli 12, j UUK

Ostan igasuguses sei A. Kuusik'u villa- ja

np * m

(kuni 500 kg),

Pakkumised tööpäevadel kl. 9—3-

sšärega
saapad

sukorras suve-, talve mäetööstus. Riia 62/68.
ja laste

ne" all.

Soovin osta margikogu ja igasuguseid

Müüa ohvitser}

Soovin osta tumedat kestvale tööle. Vaba 2,

ohvitseri sineliga või riideta kasuka vastu- Kesk t.

(4000 kg),

Nats. E. K.-ü. ~Postimees" trükk, Tartus 1&42,

ülikonda

47—2.

Riiklik Seerumi Instituut, Tartus, Tähtvere r.-

loomapeeSe

Pea- ja vastutav toimetaja M. Kuldkepp

mmmm

Ohvitser soovib vahetada meester,

tc&upaiitu
mõisas, tel. nr. 41-07 ostab

K. H3OTZER,

Soovin osta uut

Teat. Tolstoi 24—5.

ASU RodtouTt

Tartu prefekt fa ametkond

vahetada 2 väiksema
toa või 1 toa ja köögi
vastu. Teat. Barklai pi.
kioskisse „Korter 30".

mööblit

viie võtmega. Numbrisilt 701360 R. P. Ära tuua

©tr

Korterit

vötmekimD

Sooviavaldused ühes lõputunnistuse ärakirja
ja elulookirjeldusega saata Saare Maahaigla
juhatajale Kuressaares kuni 4, veebr. 1942.

korda läheb, kus keegi sõidab.

Raekoja tn. 82—3.

Kaotatud

mälestavad

tarvitamisega

; ja muud

jaoskonna kordniku k.-t.

ja nii need teed järjest laienevad. Maad oa
palju ja kõik on ühiskonna oma, kellele see

, Kesklinnas soovitakse
30 m 2 2-toaiist köögi

Perfekte KÖchin

Kuressaares vajab

20 jaanuaril 1942. a. surnud Tartu 2. politsei

Maanteed on lõpmata laiad. Kui üks Ssa
teest on auklik, aetakse uus tee selle kõrvale

Maa ise mustab, väetist ei vaja ta ja tema ha-

nim. firma vastu, need üles anda 10 päeva jook
sul, käesoleva kuulutuse ilmumise ajast arvates,
hoiatusega, et hiljem antud avaldused võivad taga
järjeta jääda. Volinik H- Tammin, Võidu 27 (koh
viku peal). Iga päev kella 18—19-

Valusas leinas õed ja vend

rimine näib olevat kerge. Isegi meielaadilist
kündi pole tarvis, aitab juba, kui maakama
rat veidi kribida.

see nende oma „duh" oli halb, et ei võinud
„kapitalistlikku duhi" näidata.

nõudmisi või kohustusi

Sünd. 30. apr. >913 a., surn. 20. laan. 94?. a.

kuid-käekell

vad olema tiisikushaige perekonnast päritolu
vad või haigega kokkupuutunud isikud.
Kirjeldatud ühise koostöö alusel rajama
võitlusvõimsa, vankumata rinde tiisikuse va|«
tu, mille võitluse edukusest oleneb rahva ter
vishoid. -

neil kihutuskoosolekud ja miitingud järgne

vate simmanitega.

dule on ka munad, mida kanad munevad üle
äraantava normi.
Kui töö ei ole väljaspool koda, siis süüakse

Lühikese raske kannatuse järel lahkus vara meie keskelt
unu-tamatu kallis vend

Kaotatud

seks tiisikuse nõuandiat. Kahju ei toö sage
dane tervise kontroll. Küll võib aga hoole
tusse jäetud tervisega haigel osutuda kauge
learenenud kopsu tiisikus. Eriti valvsad pea

pidada, kuid peab siis ühiskonna karjamaa

K. K. „Estonia" soovib osta korras

kicjutusmasmai
Pakkumise'. saata Tartu, Võru tn. 132, telef. 32-38.

CD 11 CD i! O ÜOUOIIOII CD 11011 CD 110 U O

Kaotatud rohokütt
ühes dokumentidega 21. jaan. Lille tn. ja Riia tn.
vahelisel teel. Ausal leidjal palun kott ära tuua
hea vaevatasu eest Riia tn. 56, juuksctööstusse

Korralik ja lapsiar

mm
Müüa kõiksugu

WWWM

mastaja

perenaise obi *ne
leiab koha Lepiku tän.

rahakott

1-a—2.

ühes raha ja dokumen

Juuksur
ja praktikant

sõites Kastani tn. kuru
Kärknani Ausa! leidjal
pai- rahakott ära tuua
hea leiutasu eest Kas
tani tn. nr. 43-a—2, E.

või dokumendid ära saata. A. Sermat. > laste- ja pesuvanne, leiavad kindla koha.
toobritünne. Roosi tn Kirj. jaama 65, juukse

QIIOiIOIiOIIOIICSIIOIIOiIOIIOjICD 1-39—3, puunõutegija

Kaotatud

tööstus

tidega 20. jaan. s. a-.

Rootsi juurde.

