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Tuneesias kestab raske Mähini
Anglo-ameerikfaste läbimurdekatsed löödi tagasi. — Edukad
puhastusoperatsloonid Izjuml ruumis
Juhi. peakorterist, 11. aprillil.

Sõjajõudude ülemjuhatus tea

tab:

Idarindel mõõdus pSev rahuli
kult, välja arvatud edukad puhas
tusoperatsioonid ruumis loode pool
Rasketes vaheldusrikastes võitlustes

murdekatsed. Vaenlasele tekitati vastu-

Vaenlase lennukid heitsid möödu
nud ööl plaanitult lõhke- ja süütepomme Edela- ja Kirde-Saksamaale, pea
asjalikult lahtistele maavaldadele. Neil

rünnakul! ja nõrkade Briti lennnkiflk-

Allveesõda õhusõja vastu
Riigiminister dr. GoebbeM kõne Essenis
inglaste Õhuterrori läbi eriti on kan

natanud, kutsas riigiminister dr.

Ooebbels eile Ruhri pealinnas
kokka koosoleku, millest võtsid osa
kõigi nende ametiasutuste, mis õhu
sõja küsimustest on eriti huvitatud,

tähtsamad esindajad. Nõupidamisest
võtsid osa kindralfeldmarssal Mfleh,

ses piirkonnas.

Kanalis toimus 10. aprilli varastel
hommikutundidel lühike tulevahetus
Saksa eelpostipaatlde ja 3 Briti kahu
ripaadi vahel. Kaht vaenlase paati vi

'õöglga raskeid kaotusi ja tulistati

Külaskäigul Esseni linnas, mis

Nõukogude seisukohti ja pommi
tasid vaenlase järelvedu ja tööstuseesmärke vaenlase sdjatagusüste päevastel ettetnngtdel okupeeri
tud läänepiirkondade rannlknruumis

võitlusvõlmetuks 60 tanki Lõunalõlgus
õnnestus meie vägedel end vaenlasest
vabastada ja plaanikindlalt jätkata oma
liikumisi uutele seisukohtadele.

PK sõjakirjasutja Baver (Wb.>

metes lõikudes tugevate jõududega

löödi tagasi Tunisest edela pool

ja lääne pool К а 1 r u a n i vaenlase
ülekaaukate jõudude poolt tugevate
lennu üksuste toetusel teostatud läbi

Soomusüksuse „lipulaev* — komanderitank
saatejaama mastiga.

1 z j u m i. Õhujõud ründasid mit-

milles ta tähendas, et õhusõda tähen
dab saksa rahvale küll ainelist kui ka
vaimset koormat, kuid nimelt Essenis
on ta võinud veenduda elanikkonna
kõrges moraalses hoiakus. Lõõke Ohust

tuleb mõista ja hinnata vaid ü'dise
sõjapidamise raames. Õhusõda võib
meile tekitada tunduvaid kahjustusi.
Meie allveesõda aga peab vaenlasel

kaotas vaenlane 13 lennukit.

gasta! 1 raskesti. Saksa kevadel polnud

ei vigastusi ega kaotusi.

Juhi peakorterist, 10. aprülil.
Sõjajõudude ülemjuhatus teatab:

Idarindel ette mingit tähtsamat

võitlusse ja taandurid alles põrast
ägedaid ja vihaseid heitlust kaugelt

ülekaaluka vaenlase «irve ees. Õhu
jõud toetasid raskesti võitlevaid maavägede üksusi väsimatult.
Pinal seda kai üksikud vaenlase len
nukid eäe Шибко! o&d taoftaaad öhe hü-

riMMiMaAi I Над Sihoiia alale, ründa
sid hgfiae ротанЬмкамШ Mäel Saksa
maa Ulaan— uuesti, liite— Kanas tekkis
Seniste teadete järgi teketeta alla vihmalt

Stuckart jt
Pärastlõunal esines dr. MiihWK

hindamiselt, üttes dr. Gõebbete, et

Nõtra raasiku e— ründas karus vaenlase

keegi poleks võinud loota 1939. s., et
Saksa kaitseposltsioone õnnestab viia
nii kaugele vaenlase ruumi. Seega on

torpeedolennukit üht Saksa konvoid taga

Pärast USA mereväeministri Knox’i
seletust .hirmsate draamade” kohta,
mis toimusid iga päev mereteedel, aval
dab .Daily Mail41 artikli, milles tuuak
se vapustavaid pilte üldisest meresõjaolukorrast. Leht seletab, et vastavalt
teadetele on anglo-ameeriklaste laevakaotused viimastel kundel olnud tun

duvalt suuremad kui see oli aasta
algul.

Saksa allveelaevastik üllatab vastast

ikka jälle uute ründamismeetoditega.
N11 on Saksa allveelaevastik loonud
uusi kiireid allveelaevu, milliseid leht
nimetab sõõs*-allveelaevadeks. Eriti kar

detavad on need oma kiiruse poolest.
Raskemad rünnakud toimuvad lehe
arvates Atlandi keskosas, kus õhujõu
dude järelvalve on looduslikel põhjusil
kõige nõrgem. .Lahing Atlandil astub
kahtlematult kardetavamasse järku,”

käes ainukordne shansp.

Millal suur võidu tund tuleb, seda
ei tea praegu keegi ütelda. Peab end
kui homme ja ka kaugemas tulevikus
kehtib seepärast kogu saksa rahvusele
enam kui kunagi varem vald see lau
se: Valmis olla tähendab kõiki

Hävitusoperatsiooidd Bengaali
lahe ääres lõppemas
Berliin Nagu viimane kommü-

nikee Uus Delhist teatab, on jaapan
lastel läinud korda tungida Briti po
sitsioonidesse May u- jõe läänepoolsel
kaldal. Kohapealsed Inglise korrespon

dendid tunnistavad avalikult, et Jaa
pani uued edud on ajanud nurja Waveli*1 tagasihold ikud katsed uueks rün-

damisrinde loomiseks Lääne-Burmas.

Praegu tolmuvad võitlused Ben
gaali lahe ääres, kus Jaapani väed vii
vad lõpule oma hävitusoperatsloone.

Määrati gümnaasiumi
eksamiteemad

teises võõrkeeles kirjalikult, loodusteaduses
suuliselt; 5. klassis —eesti ja saksa keeles
kirjalikult, ajaloos suuliselt
Eksamite tähtpäevad määrab koolidirek
tor ja teatab õpilasile hiljemalt 21. aprillil.
Eksamite teemad määrab õppenõukogu.

Gümnaasiumi 1. klassi õpilast teiseks

aastaks ei jäeta, vaid loetakse koolist
lahkunuks.

Gümnaasiumi klassikaharu 1. eelklassi
võetakse vastu algkooli 4. klassi lõpetanud

poeglaps! vanusega kuni 13 a. kirjaliku
katsega. Gümnaasiumi 1. klassi võetakse
vastu algkooli lõpetanuid vanusega kuni
16 a. samuti kirjaliku katsetööga vabade
kohtade piirides paremuse järjekorras. Vii
mase määramisel tuleb arvestada ka alg
kooli lõputunnistusega.

Gümnaasiumi 3. klassi võetakse vastu
kuni 17-aastaseid 2. klassi lõpetanuid kat
setööga 2. klassi kursusest. Kõikide vastu
võtmiskatsete lehed saadetakse Haridusdirektooriumi poolt koolidele vahetult enne
eksami algust.

mi hirmsust. Sellal, kui arvutud tsiviilelanikud saksasõbraliku hoiaku
pärast maha lasti, rüüstasid punaväe

lased kohaliku elanikkonna tarbeks
loodud kauplusi ja ladusid. Riietus
esemed, toiduvarustus ja majapida
mise tarbeasjad toodi kauplustest väl

ulun auta—intei, _

järjetult. Julgestuslaevad tulistasid kaka rün
davat lennukit alla.

Kiired Saku vftithialeanukid tekitasid
eile ühel madalrümudml tunduvaid purustusi
nim» Ldona-Ingtissaa sadu—finaas.

eest vähimatki makstud. Äärmiselt
lühikese tähtaja jooksul pidid kõik

ira nende väärtasjad. Kes sellega ei
nõustunud, see likvideeriti kui saboteerija või saadeti siis Siberisse sun
nitööle. Kogu meeselanikkond vanu
ses 15—60 pidi astuma punaväkke.
Mobillsatsiooniametnikud toimisid päe
val ja öösel läbiotsimisi, etvfteteenistusekohusest kõrvalholdjaid tabada ja
vangistada.

Sellal, kui linna elanikkond Saksa
sõjavõim ude vastutulekul ja hoolitsu

sel takistamatult oma igapäevast
tööd ja tegevust oli võinud arendada
ja jätkete, osalt isegi saksa asutistes
tasuvat tööd leida, siis punavägi Sun*
dis naisi ja lapsi ülejõukõivateie kindlustustöödele. Päevast päeva veeti

neid kraavitõõdele ja barrikaadide
ehitustele. Tasu selle töö eest mingi
sugust ei maksetud.
Kõigile nendele kannatustele, mis
punavägi Harkovi elanikkonnale laskis

selleks ainult ette valmistama. Nii täna

lõpetab .Daily Mail”.

Haridusdirektori korraldusega on kohal
datud koolide ja klasside lõpetamise mää
rust. Gümnaasiumi õpilastele korraldatakse
enne õppetöö lõppu järgmised eksamid: 1.
klassis — eesti ja saksa keeles kirjalikult;
2. klassis — saksa keeles kirjalikult, maa
teaduses suuliselt; 3. klassis — eesti kee
les ja matemaatikas kirjalikult; 4. klassis—

veelkordselt tundma kogu bolshevis-

raadioaparaadid ira antama. Punased
ei piirdunud üksi äride rüüstamisega,
vald laiendasid oma tegevust ka ela
nike eraomandusele. Eraisfkuiit rööviti

surmavalt.

Lahing Atlandil astub
kardetavamasse järku

SSPK. — Juba puna vägede sissemarsil Harkovisse õppisid elanikud

ründava vaenlase vastu. Meie vanku
matult võitlevad väed tõrjusid hulga
rünnakuid ja riivistastd mitu sissemurdu. Lõunarindel kestOfed plaanikind
lad taandumisliikumised. Saksa—Itaa
lia võitlusgrupid asusid jäljest uuesti

Tuneesia rindel kestab raske
tõrjelahing üha auti jõudude ebii

juht Axmann, riigisekretärid Raoks,
Esseni parteijuhtide koosolekul kõnega,

Kogu meeselanikkond mobiliseeriti* laod tühjendati, elanikud
mõrvati või aeti muUatöödele

ja, ilma et omanikele oleks selle

kaotusi ehuukkooaa kaske! ja hoonekabjusid.

Ole minnes praeguse

Enamlaste hirmuteod Harkovis

võitiustegevust ei olnud.

kõri kinni ja see võib tabada neid

riiklik juht dr. Ley, riiklik noorte

PK s6jakirja*aatja Vorpahl (Wb.)

Saksa järalvedu idas. Alanud sulailmade tõttu on maanteed muutunud porijõgedeks.

Austraalia hirm Jaapani ees
USA hoolitseb vähe oma kaitsealuse eest

Austraalia ajakirjandus ja Austraa

lia ministrid hoiatavad ikka jälle

Ühendriike Jaapani alahindamise ееД.

Nii Austraalia kui ka Põhja Ameerika

Sõjaminister Foide seletas Sidney s,
et Jaapan tugevdab alatasa oma baase

ümber Austraalia ja ehitab ikka jälle
uusi toetuspunkte. Kõik tunnusmärgid

kõnelevad sellest, et Jaapan ehitab
niisuguseid kindiustusl, mis on nii
tugevad ja geniaalsed, et muutub küsi
tavaks, kas inimvaim seda üldse suu
dab murda, igatahes nõuaks see väga
suuri ohvreid.

.Ma pole kindel, kas põbja-ameeriklastel on niisama selge arusaamine

Jaapanlaste
edukad pommitusrünnakud 1
T о k i o, 12. aprillil. Jaapani mereväe
õhujõud ründasid 5. ja 9. apr. vahel Man-

taud, Chittagongi sadamat Surma piiri
lähedal ja üht linna Indias. Õhuvõitlusis
tulistati alla 36 vaenlase lennukit. Uputa
ti üks 8000 ja kaks 5000 brt-st vaenlase
kaubalaeva.

Tülid USA ja Hiina ohvitseride
vahel

S h a n g h a i, 12. apr. Viimasel
ajal on Tshungkingi-Hiinas sagenenud

tülid ja kokkupõrked Hiina õhuväe
ohvitseride ja USA lendurite vahel.
Pole harvad juhtumid, kus tekivad
käsitsi löömingud. Tülide põhjusta
jaks on USA ohvitseride ülbe käitu
mine.

Filipiinide imetoss ei № vald
sõnadeks

Berliin, 12 aprillil. Bataani

poolsaare vabastamise aastapäeval

kõneles Jaapani sõjajõudude ülem
juhataja Filipiinidel kindral Tanaka,
rõhutades, et Filipiinidele lubatud
iseseisvus ei jää ainult sõnadeks,

päevase leiva pärast. Elanikkonna

toitlustamise eest ei hoolitsenud kee

gi. Kohalikest elanikest koostatud
komiteed, kes kuidagi püüdsid üldist
häda leevendada, ei saanud sõja või
mudelt mingit toetust. Tarbeainete
transpordiks ei antud mingeid sõidu
keid või veokeid tarvitada. Ettekujut
amatult raske oli seega elanikkonna
toitlustamise küsimus.
Meie, Saksa sõdurid, saame selle

pärast väga hästi aru, miks elanik
kond meid nagu vabastajaid tervitas.

Kohe pärast seda, kui oli vaibunud
iahingulärm, tulid naised ja lapsed
välja peidikutest ja keldritest, et oma

rõõmu avaldada ja kirjeldada omi
piinasid.
Sõjaktrjasaatja
H. Watter Döring.

Moskva Hispaaniaga sõja-seisukorras
Nüukogude-Hispnamn suhete kahte tele

tee Nõukogude Liidu saadik W—ktegtome
Litvmor-FmkelsteiB Kuube ajakhjaadneele,
et Nõukogude Liit sõdib tegelikult ffiepaaniege Hispaania vahetehtfike raksed—usmo—endist idarindel, ja seepärast olevat
täiesti Übtegae pärast kindral Fjeuco sõja

list iaäs—tim, et Uoskva k—alntski veel
aaurifflndt sõja Madridüe.

Stalin nimetab joote kindraliteks
Kuna allee hiljuti teatati kunas juudi
nimetamisest kindnditeks Nõukogudes, ses
avaldab süüd anglo-jmuH „Jewish Chronide**
suurima rahnlohtandega jällegi teate seitsme
Nõukogude juudi ülendamisest kindraliteks.

See on uudis tõendiks sefleie, et kogu
võim Nõukogude Ludus on tegeNndt juutide
kaes.

Jaapani ettevalmistusist kui meil

Kuuba haamri ja sirbi tühe all

auetraallasll, kuld ühes pole kahtlust,
et jaapanlased muutuvad ütlematult
tugevaks,” lõpetas sõjaminister.

musid Nõukogude Liidu saadiku

sõjaväeliste ringkonnis ollakse rahutud

selle üle, kuivõrd vähe USA hoolitseb
Austraalia varustamise eest vägedega
ja materjaliga.

osaks saada, lisandus veel mure iga

Juhi õnnitlustelegramm
Kroaatia riigijuhile
Juht saatis 10. aprillil Kroaatia
rahvuspüha puhul Kroaatia riigijuhile

dr. Ante Pavelicile oma õnnitlused
südamlikes sõnades koostatud te
legrammis.

Uus valitsus Kreekas
Prof. Logothetopoulose valitsus
astus tagasi. Uue Kreeka valitsuse
kujundas poliitikamees Joannis Rhallys. Uus valitsus pidas juba oma esi
mese istungi.

Nagu Havannast teatatakse, toi
Litvinov-Finkelsteini volituskirjade üle
andmisel Kuuba presidendile BatistaTe

mõlemate vahel sõbralikud jutuaja
mised. Edasi teatatakse, et sel puhul

oli kogu linn pidurüüs, kusjuures
olid välja pandud punased lipud
haamri ja sirbiga. Samuti mängisid

orkestrid ja Kuuba saatejaamad inter
natsionaali. Sündmuse vääristamiseks

tunnustas Batista isegi Kuuba kom
munistliku partei legaalseks.

Lehmad tulevad kevadel lüpsma.

Põllumees! On aeg katta võinormi puudujääk.

.lamburi kirikule kingiti altaripilt
Narvatagustel vabastatud aladel moodustatud seni neli koguduspiirkonda. — Õpetaja Hanssoni
muljeid usuelu uuestikorraldamisest Venemaa eestlaste keskel
Enam kui pooleteise-kuultee ring
reisi järele jõudis neli päevil Eestisse
tagasi konsistooriumi vikaar-öpetaja
H a n s s о n, kes käis usulist äratust

keeldunud nõu või jõuga oma kaasabist.
Ollakse tänulikud ka Eestist saadava abi
eest nii vaimulike raamatute kui ka mitme

rikut
Puudutades kirikuõpetajate ja jutlusta
jate koosseisu küsimust, märgib õpetaja

suguste muude annetuste näol. Hiljuti võidi

viimas Venemaa eestlastele vallutatud

Narva kaudu Venemaa eestlastele saata
järjekordselt üle 500 köite vaimulikku kir

Hansson, et see ei paku praegu Venemaal
just rõõmustavat pilti. Kuna õpetajaid, sa

Ida alade!, külastades mitmeid eest
laste suuremaid keskusi, nll Jamburl,

muti jutlustamisõigust omavaid jumalasõna-

Oudovat j\ Jumalateenistuste ja üldise
usulise , elu organiseerimise kõrval õp.
Hansson pidas ka kaks leeri, mis olid
esimesed selletaolised üritused usulisel
alal pärast aastakümnete pikkust vahe

jandust, mis läks väljajaotamisele Jamburi,
Oudova ja Kaporje koguduste liikmete vaheL
Kuigi saadud raamatutega võidi varustada
vaid murdosa koguduseliikmetee^ aitavad
esialgul needki küllalt tõhusalt kaasa tekki
nud tühiku täitmisel. Peale raamatute on

aega. Leerilapsi õnnistati 7 märtsil
J amburis 56 ja 28. märtsil Oudovas
102. Kuna aga hiljem soovisid veel

konsistooriumi poolt saadetud Venemaa eest
lastele veel laululehti ja noote, missugused
jaotati laiali peamiselt Jamburi koguduses.

paljud eestlased, nende hulgas mitmed

Rõõmustavaks sündmuseks Jamburi ko

reis kestel mööda kogudusi maha matkata
üldse kuni 500 km.

gudusele oK nefl päevil altaripildi üleand
mine, mille saatis uuestiavatud kirikule
isikliku kingitusena Narva Peetri koguduse

Vaimulikena ja nende asetäitjatena,
kelle hooleks on lähema tuleviku jooksul
jäetud kirikuelu korraldamine, tegelevad
praegu Narvataguses piirkonnas järgmised
isikud: Kikerinos ja Volossovos — õpetaja
M. Jõgi, Vruudas õpetaja H. Ärge, Oudo
vas jutlustaja H. Moora ja J amburis jutlus
taja E. Eljas.

vanemad Inimesed, leerist osa võtta,
tulevad neis linnades peateelt korralda
misele uued leerid.
Oma ringreisi muljetest jutustab õpetaja

õpetaja E. Kiviste. Peale selle saabus

nagu seda harrastasid ameeriklased.

Hansson, et kõikjal on olnud usulise elu
vastu suur huvi. Vaimuliku eh taaskorral-

kogudusele Tallinna elanik V. Vaharmaa
poolt annetatud hõbedast karikas koos

Filipiiniased peavad ise otsustama,
kas nad tahavad võidelda oma va

damisel, mis nõuab siin pärast enamlaste
poolt teostatud põhjalikku rüüstamist suuri

teiste armulauariistadega. Seni oll kogudus

baduse eest.

pingutusi, ei ole ükski Venemaa eestlane

lauariistadena tavalist plekk-kruusi ja tald

sunnitud parema puudumisel tarvitama armu-

kuulutajaid on siinses rajoonis liiga vähe,
siis peavad vaimulikud te? uima mitut kogu

dust. Vruuda õpetaja Heinrich Arge'1 on
näiteks 7 kogudust ja seetõttu ta suudab
iga kogudust külastada ainult korra kahe
kuu järele. Seejuures tuleb vaimulikul sõiduvõimaluste puudumisel kogudusi külastada

enamasti jalgsi, õp. Argel tuleb iga ring

L K.
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Hävitati 2 Briti diviisi

Hävitati Z bolshevlke pataljoni

T о к 1 o. Sõjaliselt poolt teatatakse,

et Indla-Burma piiril on Jaapani väed
ulatuslike operatsioonide tulemusena

Leningrad tabavas kahuritules

piiranud sisse ja hävitanud 2 Briti

Juhi peakorterist, 9. aprillil.
Sõjajõudude ülemjuhatus teatab:
Idarindelt teatatakse ainult kohaliku tähtsusega võitlustest. Puhastusaktsioonil D о n e t s i keskjooksul hävitati kaita vaenlase pataljoni ja
võeti teatud arv vange. Maaväe raske suurtükivägi tulistas hea mõjuga

diviisi.

Leegionitel nädal
Ettevalmistusi tulevaseks võitluseks
Esmaspäev... On alanud uus nädal.

sõjaliselt tähtsaid sihte Leningradis.
Vaenlane kaotas päevastel ettetunTuneesias jätkub mitmekord
selt ülekaalukate vaenlase jõudude

Kui mitmes Õieti sellest ajast, mil taktsammul läbistasime laagrivärava? Kui
mitmes sellest päevast, mii meile teata

Fuunflnnak Saksa-Itaalia vägede vastu.

vaks sai Juhi luba oma rahvusliku väeosa
moodustamiseks? Paljudel meie hulgast
oa sõdureina juba erakordsed rindel üle
elatud pingutused ja saavutused seljataga.

Lõunarindel tõmbusid meie üksused
kestvates rasketes võitlustes uuele lii
nile. Omberhaaramiskatsed lõõdl kibe

Seal toimus see oma elu eest Siin on
aga tegemist oma Isikliku tahte vaba

tahtliku kontsentratsiooniga, mis sunnib
keha edasi, mis püüab Igal juhul antud
ülesannete ja nõuetega toime tulla.
Esimesed tunnid on pühendatud sise-

PK. s6j*kirjasaatja Dallin (Wb.)

Saksa relvatehnika uusim saavutis — hiigeltank «Tiiger", mis tegi mägises Tuneesias läbi
oma esimese tuleproovi.

liiki! ..Mm! Mil"

õppusele. Käsitatakse lunreüksnste ja
rünnakrühmade tegevust Meie ees on
ülesanded, millised pidime pühapäeval
lahendama. Nii mõnegi ägeda vaidluse

LAHE TAGAN7

Üks Inglismaal elunev erapooletu po
liitik väljendas lause: .Inglased väidavad,
et nemad on avastanud maailma ja nad

usuvad, et nad selle üle valitsevad.

Ameeriklased on aga avastanud Inglis
maa ja valitsevad selle üle tõeliselt."
Kuidas see tegelikult välja näed, toob

„Messagero* üksikasjalisi elamusi 45 mil
joni inglase ja põhja-ameeriklasist „oku
patsiooniarmee" vahel. Teame, kuivõrd
raske on pääseda ühte Inglise majja või

põhjustas see tubades, kus lamasime ka
heks^- ja kümnekesi. Sageli oli igal oma
arvamine ühe või teise ülesande läbivii

159 uut teenetemedalit

Siin on teisiti kni koolis. Üht asja kas

teatakse või mitte. Vahepealset ei ole.
Teisipäev... Kes ei ole meist uskunud,
et ta tunneb oma relva põhjalikult Luge
matuid kordi on see relv meid teeninud,

tama ameeriklasi külalistena.

Kuid kui ameeriklaste arv Inglismaal

üha enam kasvas, siis ei jäänud küla

lislahkus püsima enam sellisena. Sagene
sid vahejuhtumid, kusjuures oli keelatud
tõsta avalikult protesti. Eriti vihased on

juubel

Ainuke eesti ühing Soomes Hel
singi Eesti Selts* pühitseb neil päevil
oma 30-aastast asutamisjuubelit. Oma
des suuri teeneid Eesti Vabadussõja
ajal ja üldse vabadusmõtte arendami
ses, oli see selts eestluse eelpostiks

Inglise sõdurid, kelle tasu on ln sellest,
mida saab ameeriklane. Ja pealegi peab
Inglise sõdur kõiki seda ainult pealt vaa
tama, mis on lubatud Ameerika sõdurile
ning kuidas see tänu oma paksule raha
kotile kurameerib Inglise tütarlastega.

Londonis pole kunagi näha Inglise ja

Ameerika sõdureid koos.
Kuid ka ameeriklased omaltpoolt leia
vad, et elu Inglismaal pole kuigi mugav.

Muuhulgas ei meeldi neile, et inglased
on nii saamatud ja mahajäänud. Ameeri
ka ülemjuhatus püüab kogu energiaga
sellele vastu töötada, sisendades amee
riklastele, et nad asuvad „väikesel sää
rel* 45 miljoni elanikuga ja nad peavad

püüdma suhtuda arusaamaga nende eluvaateisee.

Palju arusaamatusi tekitavad veel

Ameerika väeosadega kaasatulnud tsiviil
isikud, nagu ajakirjanikud, advokaadid,
arstid, mehaanikud ja ärimehed, kes vä
ga robustsel viisil löövad siin profiiti.

rasketel aegadel.

Raadio

kasvatamisest. 113J Heliplaate. 12 45 L6Unamuusika. 14.20 Ringhäälingu tantsuka-

pell. 1510 „Sauna-Antsu oma hobune*,
August Kitzbergi jutustus. 15 30 Muusika

pärastlõunaks. 17.15 Helisid Viinist 1800
Lastele: „Ema sõlg*, kuuldemäng. 18 20
Klaverimuusika. 19.00 Vahemuusika. 19.85
Muusika.

Kolmapäeval, 14. aprillil.
6.15 ja 7.15 Heliplaate. 9.10 Vahemuu
sika. 9.30 Kooliraadio: „Tiksuv tondtattda",
kuuldemäng taskukella leiutamisest 11.30

Heliplaate. 12 45 Löunamuusika. 14.20
Kauneid meloodiaid. 15.10 Veste Wiüi

Messencbmitti lennukitehatest 16.30 Muu

sika pärastlõunaks. 17.15 Ringbääfeigi

4

keelpilliorkester. 18.00 Saksa keele tund.

Meelelahutuseks töölistele korraldati
Gatshina teatris filmiõhtu, millest võtsid osa

vene rahvusest töölised, kes on ümbruses
tegevad uute teede ehitamisel.

18 L0 Josef Lanneri valeihelisfd. 19.35
Muusika. 2015 Saksa sõduri tund. (Ring
häälingu tantsukapelli ja solistidega).

Normi täitnud talunikud Pihkva
ümbrusest võivad sõjaväevõimude otsuse
kohaselt endale tellida riiklikust vabrikust

ni täis. Korraga hakkab meri laineta
ma. Paar meest kukub vette. Võib nä
ha veel vald üksikuid laialipaisatud
päid siin ja seal.
Paar meest löövad metsikult kä
tega. Nad ei oska nähtavasti ujuda.
Teised aga ujuvad kiiresti teisele „Bos
Nüüd lõppeks jääb Inglane seisma.
Nagu haavatud metsloom seisab seal
laev. Luukidest tõuseb rasket slnikollast suitsu, mis tõuseb pilvena taeva

poole ja hõljub nagu pilnia kõlkuva
tuule käes sureva laeva kohal. Nad
vedasid nähtavasti väävlit, sest teisiti
polnud see mõeldav.

nia" päästepaadile vastu, mis nüüd
ka tüürib hukkuvate poole.
Korraga kummarduvad Dittmer ja
Samann, haaravad ühest kinni ja tõm
bavad ta deklle. See on välke . puna
juukseline põngerjas. Nähtavasti stjuu
ard. Lõdisedes istub ta sea). Vett jook

seb tal üle näo ja tilgub riietest oja

Läheneme vaenlasele. Näen, kul
das nad hüppavad kiiresti paatidesse

dena maba.

ja meist edasi aerutavad.

kapten leitnant, see on kaubalaev!"

Mu selja taga hüüab äkki Hänsel: „Silmapiiril suitsupilvi*

Keerame. Tõepoolest põhja pool
paks sultsupllv, raske ja must nagu
leinalipp. Välkkiirelt sähvatas mõte:
See võiks olla abi Inglasele... hävi
taja või kergeristleja...
„Pidage laeva täpselt silmas,* üt
len Hänselile, „ja kandke mulle kohe
ette, kui olete kindlaks teinud, mis
losnla* mehed kiirustasid pisut
Umberistumlsega. Üks paat läks
iis. 0<i baletsemisväärne näha

iii abitult põgenemas. Mõned
ad, mõned sirutavad käed meie
välja ja viipavad,
tarne kursi hukkuva laeva poole,

m ja Dittmer on tüürbordil, et
bukkuvaid laevale. Nad kummarsügavalt ettepoole, nii et nende
jeagu vees ripuvad.

Siin, pruunide üle talve püsinud rohnkõrte

vahel, kus puhkab meie keha, tärkab
vanti uus aas. Kangemal meie ees on
aga labidad kaevanud mulda. Padruni
kestad lamavad kaeviku äärtel ja läbi-

Äkki kannab Hänsel ette: „Härra
Keeran ümber ja vaatan läbi pikk
silma. Edelast sõitva laeva kere ula
tub kõrgelt veest välja. Nähtavasti pole
tal laadungit peal.

„Hästi Hänsel,* ütlen ja hingan
korraks sügavalt. Kohtumine hävita
jaga enne veel kui „Bosnia* uputa
tud on, oleks väga piinlik olnud.
„Bosnia" stjuuard tõusis vahepeal

püsti ja läks reelingule Dittmerl ja
Samann! juurde. Ta seisab seal lõdise
des külmast ja märgadest riietest. Kut
sun ta torni juurde.
„Kas sa olid stjuuardiks „Bosnia)?*
küsin.

„Just nii, Slr."
„Mis kaupa te vedaslte?*

„Väävlit, Slr.*
„Ja kubu te pidite sõitma?*
„Glasgow’sse.“ Ta kõneleb halba
cockney-inglise keelt, kuid ta vastab
täiesti avameelselt. See on poiss Lon

kuivanud ning raagus põõsaste on näha
metsaserva. Roomates ja hüpates tun
gima edasi ning siis ei tunne meie enam

dega täidetud kamina ees.
Homme on pühapäev. Ainukene päev

nädalas, kus keha ja vaim saavad oma
teenitud puhkuse. Ja siis oleme jälle rel
vastatud uue nädala nõudmiste vastu.
Nii vormume meie nädal nädala järel,
sulatatud südame, aja ja lihaste kolm

mulla hõngu. Selle ületab higiaur, mis
hoovab meie. läbimärgadest kehadest.

Juba täiskordselt kattune tina seda maad.

Võib olla teeme seda veel kolmas kord,

ainsuses ainsaks võimsaks tervikuks, mis
kehastab endas jõudu ja on ettevalmista
tud kõige tulevase vastu. NU kasvavad
eesti SS-leegionarid ka homse ülesande

neljas kord...?

See ei ole tõelikkus, vaid ainult har

jutus. Kamraadid arvustavad heatahtlikult
tehtud vigu, sest vigade kriitikast õpime.
Lamades maas, käed kõverdunud püsside

sisse. Ja kui sita kevadel kord laagri vä
ravad avanevad, sita hoia alt botahevtatlik koletis — Eesti SS-Leegion tuleb!
SS-Sõjakirjasaatja
Valentin Reose.

rima kindluse ja võime relva käsitada
igas olukorras, ka ööpimeduses.

Kolmapäev... Ühe tunni eest tulime

tagasi maastikuõppuselt. Riided OÜd läbi
märjad, teraekiivrilt tilkusid vihmapiisad

kr e vabele ia rasked sõdurisaapad lõid
lõikudes pon kõrgele üles. Meie kätel,

relvadel ja riietel kleepus harjutusväljaku

raske pruunikas savi Ja nüüd istume

lõunalauas Ainult paar tumedat märga

laiku näitavad, et siin on harja ja seebiga
imet tehtud...

Veel üks taud ja MD Ataak õppus.

Lõpmata palju on veel teha. Lauas aga

näib kõigil aega olervat küllaldaselt. Ei ole

mingit mõtet Kiirustada söömisel. Seda
tegime esimesil päevil, nagu kartes, et
keegi võiks toidu meie eest ära korjata.
Põrand põleb iga lõunasöögi ajal meie

e all. Ja, ometi: istume lauas ning
le jutt keerleb rahulikult kõige iga

aeglaselt ja kannatlikult: enesevalitsemist.

„Bosnia* päästepaat on nüüd ääre

tõen&olised tunduvad need tonnid, istu
des soojas toas kesk metsi, tammehalgu-

Iga võte relva juures peab toimuma
ka kinnisilmi * Ainult nii saavutame suu

tab tah mette, puulabidaid jm.

Tellisktvirabrik töötab Võritsa lähe

mestele ja plaanidele. Üldse kõigile, mida
on vaja teada, et hävitada vaenlast. Eba-

võitluses.

mist öödele.

odavahinnalisi vilisaapaid.

sellest, kni hüppasime üle kraavide, kõik

datud meie sihi saavutamiseks. Kõige
lihtsamal ku jal on surm üksikisiku käte
vahel kammitsas. Sajal viisil ja kujul aga
juhid teda üks aju: juhi aju, kes määrab
relvadele nende tegevuse, nende ruumi

dal. Samuti töötab puutöökoda, mis valmis

rovi rajoonis, milleks kohalikud elanikud

mõtted suunatud vaid relvadele ja ini

Reede... Kui tugevasti lõhnab muld
varakevadel. Kõik meis peidus olnud
esivanemailt päritud sajandeid vanad
põlluharija instinktid ärkavad taas eUu.

mida nad vaenlase hävitamiseks välja
purskavad, vendi tuhandel kujul? Seal

surdavad isevarustamise korras turbalõika-

vitama sellel talvel suureneval hulgal Ost-

taga.

tab ta meid edasi, kuni eesmärk on selja

kõrval ka paljud teised relvad? Kas ei

päevasemate küsimuste ümber, väliselt
ei oma mõiste „aeg" meie jaoks mingit
tähendust. Üksainus väike samm on va
jalik selle kiiruse ja ärevuse varjamiseks,
mis keeb meie sisemuses. Õpime seda

Turvast ahjukütteks hakatakse tar

voogaeid mürskude huüged ja röogatused. Unustatud on ööd täis painajalikke

viirastusi jn päevad täis võitluemöllu.
Ja kas tõesti on vaid tonnid möödunud

oleks kibe tõde taga. Aga nüüd vaatleme
teda hoopis teiste silmadega, uues valgu
ses. Küll elab te meie käes, küll muutub
kuulipilduja vaenlase positsioonidele sisse
tungides tuldsülgavaks -masinaks, surma
vaks sõbraks — aga kae ei tegutse meie

6 15 ja 7.15 Heliplaate. 8.30 РбПшпеев-

punkreis veedetud nädalad, kus üle peade

Шкптя: tahe. Meeter meetri järel kihu

Nüüd lamame jälle relva taga. Tundide

tele: Köögiviljade külvamisest ja istikute

sest. Rindemehed annetavad pimedale

Aga siiski peitub meis midagi, mis sunnib
väsinud jalgu ikka jälle jooksurajal edasi

viisi. Kanname teda ja laseme, nii kui

Teisipäeval, 13. aprillil.

istume mugavalt toolidel või voodiserval.
Muusika on meie ümber ja meis enestes.
Südamed ja meeled vabanevad ängistu

baheitmaet ja ütlemast: ma ei suuda enam.

elanud.

ülal ja seal kõrval —- kõik on raken

Siis on õppus läbi. Kui siis õhtu jõuab,

teine. Midagi ei takista meid lihtsalt ma-

tema saavutusi ainult kaudselt kaasa

eesti keeles iga päev keü 6.45, 8.45,12.15,
16.45 ja 19.45 Kell 18.00. Mõni sõna rahva
le. 20.15 Saate lõpp.

Laupäev ... Nädal on lõpul. Veelkord
koondame kõik jõud, et õppustel pakuta
vaid oskusi haarata, neid mällu vajutada.

tundemärgid samad, kuigi olukord on

tema välimuse köidlkuisse. Meie oleme
küll osanud teda käsitada, aga meie ei
ole osanud teda hinnata. Meie oleme
küll mõnikord tõrgete Üle vandunud ja
selle või teise relva paremusi imetlenud,

ole nad selle relva kaaslased, mida meie
oma kätel kanname? Kas ei oma surm,

tame veidikese omaette, sest meie teeksi
me teisiti. Nii valmistume ette tulevaseks
võitluseks.

võrdunud surmale. Nii siis edasi! Siin on

relva müsteeriumisse. Oleme alati jäänud

Päevauudised

ja labidavarte ümber, ootama käsklusi,
kordame neid mõttes ja mõnikord naera

ja vasardas süda, ajus aga oli vald üks

meie elu kaitsenud, sundinud vaenlast
alluma seadustele, mis tingitud meie te?evasest või murdnud tema vastupanu,
leie ei ole aga tunginud kunagi selle

„Helsingi Eesti Seltsi" 30-nnetnne

listasid alla 15 vaenlase lennukit.

meile, kes me mööda kõrgendikku üles

käsk: ma tahan! Mahajäämine oleks

eest.

samaa piirkonnale. Elanikkonnal oli
kaotusi. Õhujõudude ja mereväe õhu
tõrje kahurvägi ning ööhävitajad tu

meist vaevalt 1000 meetri kaugusel. Tema
tulised terasest tervitused olid määratud

paremini asetada. Välgukiirusel järgnevad
nüüd tunnis küsimas ja vastas üksteisele.

marssali nimel Ins-major Lehtonen
nende töö ja truu kohusetaitmise

rannikule 3 lennukit.
BriM pommitajad heitsid möödunud
õöl lõhke- ja süütepomme Lääne-Sak-

Kui palju ringe oleme juba joosnud?
Kord varem oli samuti! Vaenlane oli

mise kohta, kuidas seda või teist relva

dalite väljajagamist tänas töölisi

püüti üle saada „oma kinnisusest, et võt
ta vastu külalisi suurima külalislahkuse
ga*. Hoolitsemises ei piirdutud mitte üksi
ajaviitega, vaid aita oldi tähelepanelik
pistmais asjus, nagu näit. saabaste puhas
tamine ja pükste pressimine. Moodustati
komiteesid, kus koostati nimekirju Inglise
perekondade kohta, kes olid nõus maju

Neljapäev... Pulss haamerdub, süda

lööb raskelt ja kopsud ahmivad kiunudes
õhku. Kae ei ole jooksmisel üldse lõppu?

jooksime. Ka siis lõõtsutaeid meie kopsud

Hiljuti toimus ühes vabrikus Riihimäkis marssal Mannerheimi poolt an
netatud teenetemedalite väljajagami
ne 159-le sõjaliselt tahtsaisse tööstusisse rakendatud töölisele. Pärast me

perekonda. Kuid jänkide saabumisel

dates võitlustes tagasi. Kesk- ja põhjalõigus nurjusid mitmed tugevad BritiÜhendriikide jõudude läblmurrukatsed
Seejuures hävitati 33 vaenlase tanki.

gidel okupeeritud lääneplirkondade

doni vaesemast linnaosast.

„Sa ju värised, kas sa nii hirmsasti
kartsid?*

Ta raputab pead. „Ei, mul on ai*
nult külm, Slr."
„Sa võid hiljem saada konjakit,*
ütlen.

Ta teeb väikese kummarduse ja et
tõendada oma tänulikkust, lisab ta:

„Meie kõik olime muidugi väga
kohkunud, Slr. Teie ei või endale ette
kujutada, kuldas see oli. Vaatame me
rele ning ei näe muud kui taevast ja
laineid. Äkki tõuseb meie ette mingi

suur hall asi, mis ähib nii tugevasti
kui loom. Arvan Slr, kui mulle oleks
vastu tulnud meremadu, ma poleks
tundnud nii suurt hirmu.
Jõudsime „Bosnlale* päris lähedate.

„Kus on kapten?* hüüan üle vee.
Paadis tõuseb keegi ohvitser püsil
ja näitab „Bosnia* poole.
„Pardal,* vastab ta.
Vaatan laeva poole. Seda ümbrit

seb suits ja tull, nagu ujuv vulkaan
liigub see vees.
„Mis ta seal teeb?"
„Ta põletab pabereid.*
Sel silmapilgul kujutan endale seda

olukorda ette. Mees seal põleval lae*
vai päris üksi, sadasid mille rannikust

W IH**
Teenäitaja Eesti Leegioni asupaiga juurde.

teda abistab. Tegelikult ei näe ta välja
nagu meremees, ta on tüse, kahvatu
ja muhe mees. Dekil olles tervitab ta
veelkord torni poole.

Vahepeal on stjuuard „Bosnia*
päästepaadile võetud. Ja meie sõida
me lähenevale laevale vastu. See on
suur Norra laev, mille kogu kere sei
sab veepinnal.

Teel sinna näeme veel ühte mere

hädalist. Peatume. Saamann ja Dittmer
toovad ta deklle.
Lähen tornist alla ja vaatlen meest

lähemalt Ta lamab nagu surnu. See
on väike ja kõhn inimene, veel võrd
lemisi noor, kuld kurnatud nagu vana

poola hobune. Ta näol ja näruste!
riietel on sõejäijed—arvatavasti „Bos
nia* kütja.

Samann võttis talt jaki ja särgi
seljast. Ta on haletsemisväärselt kõhn.

Ta ribisid võib üksikult lugeda, need
on nagu linnupuuri pulgakesed.

Dittmer haaras ta kätest kinni ja
teeb talle kunstlikku hingamist. Minu
kõrval seisab esimene ohvitser „Bosntalt*, ka tema vaatab meelemärku
seta lamava poole ja ütleb siis: „Sak
sa rahvas on suuremeelne rahvas,

Slr*

Vaatan teda, kuldas ta seal seisab—

ja tuld ning hävitab oma laevapabe-

tüse, korrastatud ja arvatavasti äär
miselt rahul oma pugeva kavaluse

reld, et need ei langeks vaenlase

pärast.

eemal, ilma päästepaadita, keset suitsu

kätte. Auväärt!

„Ja kes olete teie?* küsisin ohvit
serilt.

Ta tõstab käe mütsi juurde: „Esi
mene ohvitser „Bosnial*.
„Tulge meie pardale!"
Ta ronib pardale, kusjuures Dittmer

Ja korraga ei saa ma end enam
taltsutada ja ütlen jämedalt:

„Oleksite pidanud sellele vaesele
koerale paremini süüa andma..."
Siis jätsin ta sinna seisma ja läk
sin uuesti torni.

Norralane on nüüd jõudnud nii

lähedale, et ta on selgelt äratuntav

oma suure lipuga vööril. Jõudnud
meie laevale päris lähedale, käsin tal
signaalmärgl biivamisega peatuda. Ta

jääb meie lähedal seisma. Ta kere
tõuseb musta ja järsu kaljumüürlna
kõrgele veepinnale.

Signaliseerlme temale: „Palun võt
ke ühe Inglise laeva meeskond peale.*
Nad vastavad: „Salme aru," ja lasevad
ühe paadi vette.

A'gul võetakse välke kütja peale,

kes Ikka veel meelemärkuseta on. Siis

läheb esimene ohvitser. Ta tervitab
veelkord torni suunas, enne kui ta
läheb.

Kõnelen Norra paadiohvttserlga ja

seletan talle olukorra. Näitan talle
„Bosnia" paati ja tagaplaanil põlevat
laeva. Just sel silmapilgul hüppab üks
mees vette. See peab kapten olema.

Arvatavasti on ta oma paberitega
nüüd saanud valmis.

„Selle mehe seal peate ka veel
päästma,* ütlen. Norralane noogutab
ja viskab paadi vette.

Siis ootame kuni ta oma päästeaktsiooniga valmis saab.

See kestab kaua ja meie vaatlus
postid vaatavad närviliselt otsides sil
mapiiri poole. Sest „Bosnia* telegrakeeris ju SOS, ja sultsupllv seisab nagu
hädakisa põleva laeva kobal. See peab

ju sadade miilide kauguselt näha
olema.

Lõppeks beiskab norralane jumala
gajätuks lipu ja sõidab lõuna poole.

Peame ohverdama veel ühe tor
peedo, et jõuda kiiremini lõpule.
Järgneb.

Viletsuste riigist kodumaale

Alutaguse teateid
vaivarast

Ants Lauter voorimeheks. — Eesti kolonelid Siberis metsatööl
Velikije Luid juures tuli koos teiste

HARVATAGüSEST

Ehitatakse karaateeoihoonet
Vaivara raudteejaama jauras alustati
neil päevil karanteenlboone ehitamist.

Uus karanteenlboone tuleb võrdlemisi
ruumikas ning peab valmima maikuus.
Venemaalt evakueeruvate eestlaste jaoks

saab Narva piirkond seega üldse 3
karanteeni — Narvas, Jõhvis ja Vai

ja tuiskudes haigestusid mehed massfflselt Inglise-Ameerika saapad, mis kand

sid valmistamisaastana arvu ISIS, olid
pehastanud ja lagunesid jalas. Ülekoor

elukäigust Nõukogude Venemaal jutustab,

8., 9. ja 10. aprillil tolmus Raja

järgmist:

matud veokite ette rakendatud hobused

seisid vaevalt jalul, mehed pidid loomi

Miad mobiliseeriti 5. aug. 1941. a.

järjest toetama. Mett ott kasutada 48 ho
bust, kelledest frondile jõudis ainult 17.
Kuna varustus tull siiski kassa viia,

vallamajas valla talupidajaile 1940. a.
suvel sõjategevuse tagajärjel tekitatud

Tallinna kindhistustõõdelt ja viidi paar päeva

sõjakahjude tasumine. Kuna Raja

hiljem aurik „Tõnuga" Leningradi. Sealt

rakendati mehed vedama saur-

algas sõit Ivddi linnakesse, mis asub

tükke ja miinipildujaid.

vallas püsis rinne kauemat aega, oli

Eesti Leegioni vastuvõtukomisjon,
mis pidi Vaivaras teostama vastuvõttu 10.
ja 16. aprillil, saadud korralduse kohaselt
Vaivarasse ei sõida, kuna Vaivara vallale
on määratud vastuvõtt 14. — 16. aprillini
Jõhvis.

Mati pülmjailntitti pimlisiini
Vaivara vallamajas peeti laupäeval

kahjusaajate hulk võrdlemisi suur.
Kogusummas makset! 282 talunikule
kahjutasuks 24.448,91 rmk.

Vasfenarra täitis raienormi

likke küsimusi. Tööjõudude alal oli

misele.

esitatud vallas seni nOndmisl 53 töö

saanud ja täiendavalt nõutakse and
meid ka nooremate tööjõudude vaja
duse kohta, määrati uueks registreeri
mise tähtpäevaks 20. aprill. Viljaseem-

ne soetamise alal selgitati küsimast,
kuivõrd põllupidajad suudavad ükstei
sele seemet laenutada. Vastava kokku
leppe kohaselt tuleb seemnelaenajal
tasuda saadud seemne arvel laenutaja
norme. Kuna aga Vaivaras oma seem

nest ei jätku, tuleb vlljaseemet han
kida ka väljastpoolt asutuste kaudu.

JÕHVIST
Leegioni vastuvõtukomisjon
Jõhvis

PõUutööhooaeg on ukse ees. Varase
mad mehed on juba äketega põldudel.
Nende eeskujule järgnevad varsti ka tei

sed, sest kõrgemad, läbUaskja aluspõhja
ga maad on juba sedavõrd tahenenud, et
võimaldavad Kiristaja ja äkke kasutamist.
Kõikjal üle maa on algannd hoogsad
eeltööd eelolevaks tootmismsingaks. Sel
lega kaasaskäivalt on kerkinud päevakor
rale ka tööjõn mured.
Meie põllumajanduse töõnöudlus eel
oleval põllutöö hooajal osutab märkimis
väärset suurenemist. Uus külvikava näeb

ette toiduteravilja, kartuli ja lina kasvu
pindade tunduvat laiendamist, võrreldes
nende põllukultuuride kasvnplndu möödu

nud aasta kasvupindadega. Sellega seoses
suured ka töömaht eeloleval pönntööhoo-

ning Jõhvi, Mäetaguse ja Vaivara

söödapindaae laiendamise eest

piimakari oli keskseks majapidamlsharuks

ja tuH esijärjekorras hoolitseda karja
Nüüd on aga olukord põllumajandus

saaduste tootmise alal oluliselt muutunud.

Pühapäeval avati kino
Sillamäe kuursaalis, mis nüüd on

läinud .Puhkus ja Elurõõmu* koha
pealse ühlsringi valdusse, avati püha
päeval kino. Esialgul hakkab kino töö
tama kolm korda nädalas, igal reedel,
laupäeval ja pühapäeval. Seansse on
argipäeviti kaks ja pühapäeviti kolm.

Rakvere ja Riia tropid Sillamäel
Laupäeva õhtul külastas Sillamäed Rak
vere teater, kandes ette kohapealses rahva
majas näidendi „Maja sadamas." Pühapäeva

õhtul viibis Alamäel Riia KdF trupp, an
des kõlaskäiguetendnse rahvamajas.

Endistele uusmaasaajatele
viljaseeme tagasi
Punasteaegsetelt uusmaasaajatelt laenuna
maaomanike kasutada jäänud seemnevili kuu
lub põllumajanduse keskvalitsuse juhise järgi

tagasimaksmisele. Kui endine nnsmaasaaja

on ka praegu põOupidaja, siis loetakse te
male tag&siantud vill tema teravilja saagile ja

vastavalt ka nränginormide juurde ja vähen
datakse vastavalt laena tagasimaksja viijamüüginorme. Km laenu kättesaajal on vilja-

On selge ilma pikemata, et igapäevase
leivaga tuleb esijärjekorras varustada
võitlevat rinnet ja rinde heaks töötavat

tagala elanikkonda, ning elles teises järje
korras tuleb kõne alla karja söötmistingi-

muste parandamine. Iga kilo toiduvilja,
mis enam toodetakse, kindlustab eesti

rahva v stupanujöudu sõjareskustele, suu

rendab tema tööpanust võitleva rinde

heaks ja suurendab nende välihallis mees
te löögivöimet, kes oma rinnaga moodus
tavad vankumatu kaitsevalli idast tuleva
tele laviinidele.

kirjutab ette, et uus külvikava, hoolimata

vUjakorietamistöödeL

Viljade õigeaegse koristamisega möö
dunud aastal päästeti meie põllumehe
töövaev hävinemise ohust Ja kiitdluatati

teatavais piirides igapäevane leib linnade
elanikkonnale, keda Kommunistid määra

sid näljasurmale meie 3—i aasta vilja
tagavarade röövimisega.
Need saavutused hooajalistel põllutöö

del õnnestusid aga peamiselt adta tõttu,
et linlane tõttas maale põllutööle — abis
tama põllumeest tema ülejõukäivaks pinfatuatea. Tuhanded linlased kõigist Abit
ööna kihtidest, kel polnud aastate jook
sul mingit kokkupuutumist tegelike talu
töödega, läksid maale, pannes kõhklema
tult käed külge igale ettesattuvate tööle.
Suurem osa finuaae lõikusabilistest tõen
das oma tegeliku tööga, et hea tahtmise
juures võib ka .linlane võrdlemisi lühike
se aja jooksul kohaneda lihtsamate maa

Siinjuures ei saa jätta kahe silma va
hele asjaolu, et möödunud aastal aitas

viljakoristustööde õigeaegsele löp otsmise

On selge, et uus külvikava, kus pea

tuuride — toiduteravilja, kartuli ja liua
kasvupiuna laiendamisele, nõuab suure

mat tööpanust põllumajandust öödel kui

norm täitmata, siis tuleb tagasimaksmisele
kuuluv vili viia kokkuostupunkti tema normi

vaateile. Mis puutub aga olemasolevasse
tööjõuase taludes, siia ou see veelgi vä

katteks ja viijast saadad raha ühes 10protsendilise lisaga antakse õle uusmaasaa
jatele. Kui nnsmaasaaja ei ole praega põllupidaja, siis loetakse ta vilja kättesaamisest
alates isevarustajaks ja tal tuleb ära mida
elatistarbeainete kaardid nii kauaks koi jät
kab sellest viljast tema leibkonna liikmete
toitlustamiseks, kusjuures talle arvestatakse
isevarnstajate kohta ettenähtud normid.

selt rahul. „Postimees", „Sakala" ja „Järva
Teataja" leiavad siiski vähemaid puudusi
lavalises liikumises ja tegelaste koosmängu
„unustamises". K. Viljar ise vana Vestmani
osas on kõikjal silma torganud liiga tuge

möödiat labastavalt filearnstena". Mis sellest,

vihjatakse edasi.

Kõikjal pälvib kiitust R. M u r s s Tiit

asulad: Tapa, Rakke, Jõgeva, Tartu,
Kaarepere, Vajangu, J.-Jaani, Paide
(2 etendust), Türi, Viljandi, Abja, Ki-

Piibelehena. „Seesugune Piibeleht oli tõesti

lingi-Nömme (2 etendust), Mõisaküla,

Mures esitas osa väga korrektse tasakaalu

Sindi, Vändra, Käru, Lelle ja Rapla
(2 et). Kokku anti 21 etendust viies

kusega. Sama leiavad ka eranditult kõik

maakonnas, mida külastas 8564 ini
mest Rohkemal arvul vaatajaid oli
Tartus — 573, Abjas — 525 ja Mõisa
külas — 479.
Seega mõlema ringreisi kohta oli

A. Lääne Ludvig Sander kutsub

nauditav," märgib „Sakala", lisades et

teised arvustused.

esile mitmesuguseid arvamusi. Leitakse, et
Lääne mängis üldiselt hästi, kuid tema juu
res segas vahete vahel see, mida nimetame
näitlejahkkoseks. „Üleminekud tundusid roh
kem mängituna kui elatuna", leiab „Revaler
Leitung". Üldiselt jäädakse Saadeti kujuga

rahule, samuti koi F. Turbani esitatud
Mallidega. Huvitav on siinkohal võrrelda
siiski kahte arvustust Mallide kohta, „...kõi

vanduse varastamises puitmaterjaliga. 1942.

a. jaanuaris mobiliseeriti mehed kuni 40
eluaastani ja tööbrigaad lagunes. Edasi töö
tasin vagunihaalrijana. Tuntumaist sõjaväe

lastel asusid riiu koi. 01 b r e i, koi. 8 i k-

ka, koL Vadi, kol.-leftn. Mullas, koh
ku. Krunm ja lendnr-insener kol.-Kn.

Posi

möödunud aastal. Samuti ei saa enne
lootma jääda ka soodsa ilmastiku välja-

21 detsembril viidi meid eesliinile.

Olime rõõmsad ammuoodatud silmapilgu
saabumisest Tahtsime meeleldi täita Sta-

llnl käsku — tingimata edasi! Ja nii läk
simegi — sakslaste poolele.

Üksikud polgud olid üle läinud juba

varem. Tule avamiseks käsklust ei antud.
Üks eestlane ja sakalane hüüdsid —- tulge

üle! Mindi massiliselt. Ottole Üllatatud
lahkest vastuvõtust, kuigi me potttrnkkide

loba sakslaste metsikustest niikuinii ei
uskunud. Hoopis teine maailm avanes
äkki me ees — süüa, sigarette, veini.
Sõbralikud näod ümberringi, lahked jutlemised. Ja sakslaste varustus, relvad —
sellist korralikku armeed polnud me nä
rusest ümbrusest tolles harjanud nägema.

Meie rõõm oll kujutlematu. Muide — tan
tad eestlasteel nägin Nõuk. Venemaal ka

mitmeid meie tuntud näitlejaid. Ivdett
kullakaevanduse koolhoosis töötasid ho
bus meestena Ants Lauter ja August
Rebane. Tihti võis neid linnakese tänaval
näha liikumas potikoormaga. Lauteri tar

vis polnud kõige parem. Paal Pinud

viibis Irhitis metsatöödel. Hiljem viidi
näitlejad kunstilise ansambli koosseisu.

NHucU lanmtakK tifctmrtp

ja Lüüs. Komisjonis mingit arstlikku jä

Põllumeestele antakse preemiaid
tarbekaupade näol vastavalt sellele,

relevaatust ei tehtud, tuli vaid täita ankeet

ja anda elulookirjeldus. Kuna esimesel
mobiliseerimisel praagiti vilja mehed,
kee kandeid prille, siia võeti nüüd ka
prilUmehed. Veel tehti teatavaks, et di
viisi ülemaks on määratud kol-ltn. V assil.

Antoroodn ülemana sõitsin silt Tshlbarkutt, kus eesti diviisi formeeriti kuni

septembrikuul. Seitse kand tall siin veeta

võimatutes elutingimustes. Elati muld
onnides, kusjuures pidasid lõikust kõhusoetöbi ja muud taudid. Ainuüksi ühest

Ät surie 250
meest Algul
tehtikäis
õppust
puukeppidega,
hiljem
laag

ris Vorosböov, kes tegi korralduse puu
püsside kätteandmiseks. Lõpuks anti ka

pftrispüasid, aga neid ott sedavõrd vähe,
et õppust said teha üksikud grupid järge
mööda.

Novembrikuus algas diviis Kolooniast,
Moskva lähedal, 4C0 km pikkust jalgsiräanaknt frondile Velikije Lukfjittrkonda.
See ott tõeline viletsuse rongkäik. Pakases

piirkondi, kus tööjõud põllumajanduses

ei ole kaugeltki veel rakendatud saja
protsendi oiatuses. Sama võib ütelda ka

Uimade ja alevite töö jõuvarude kohta.
Siin leidub veel jõudetööjõude niihästi

üksikute, klndlaehikutseta meesisikute,
naiste ja kasvava noorsoo esitajate näol.
Kuid möödunud aastal see nähtamatu
või osaliselt nähtav tööjõu reserv ei leid
nud veel rakendust hädavajalistel hoo
ajatöödel, siis tänavu nõuavad eesti rah
va eluhuvid, et see tööjõn reserv käiku
lastaks.

Bolsheviami oht pole veel likvideeri
tud. Ntt kana, kui aga pole hävitatud

selle ohu kõrvaldamiseks, tagavad eesti
rahva elu sellel maal, mida harinud meie
esiisad põlvest põlve. Ja üks elulisema
tähtsusega pingutusi eesti rahva olemas
olu kindlustamisel on meie tööjõureservi
de käikulaskmine пае külvikava täitmi

janduse töölahingu rindel. Nagu vastavad
andmed tõendavad, on meil veel üksikuid

ainult 86 meest

meline vastuvõtukomisjon, kelle koosseisu
kuulusid kapõUutöörah vakomissarid Abels

tuleb põllumajandusse juhtida ka need

dunud aastal ei löönud kaasa põlluma

laste pataljon, millest oll järele jäänud

lovski sõjaväeringkonnas asus neljaliik

Nõukogude Vene sõjaline jõud, pole kõr
valdatud eesti rahvast varitsev surma

nähtamatud või poolikult rakendatud tööJõu varad Munades, m&a-asulals ja väike:ohtade pidajate perekondades, kes möö

lõpuks 19. detsembril Velikije Loki juurde
tagumisele liinile. Eesliinil asus seal vene

15. veebruaril mobiliseeriti laagrist

henenud, sest osa nooremaid mehi on
vahepeal siirdunud rindele ja Eesti Lee

gioni täitma oma kohust kodumaa vastu.
Sellest järeldab, et käesoleval aastal

jooksul said mehed üks kord sooja suppi,

kõik ülejäänud mehed eesti diviisi. Sverd

töödega.

tema suuremast töönõudlusest, tuleb täita.

et „Vestmann tuti vene saabastes linna",

Ea, kuidas on narvalased oma lavastu-

et ühiste pingutuste rakendamisel mäe
rahvas võib suuri asju korda saata. Hoo
limata sellest, et bolshevikkude hävitus
töö tulemusena meie põllumajandus kao
tas kümned tuhanded töövõimelised me
hed ja naised ning ligikaudu üks kolman
dik oma paremaist hobustest, suudeti ke
vadised põllutööd õigeaegselt lõpule vlla.
Sama kordaminek ilmnes ka sügisestel

rõhk on koondatud töönõudiike põllukul-

See tõsiasjade halastamatu loogika

Sellele järgnenud uus ringreis,
mis algas 5. märtsil, haaras kauge

Huvitav on heita pilk arvustustele, mis
on ilmunud mitmetes eesti ajalehtedes, et

seks järjekordseks pingutuseks ou eelolev
Kllumajanduslik tootmislahing, mis peab
ldlustama igapäevase leiva igale eesti
rahva liikmele.
Möödunud aasta kogemused tõendavad,

varitsev surmaoht.

kui on lõplikult kõrvaldatud ida poolt

nõuti koguni junrdemaksmist, kuna laagris
jagatav näljatoit osutus hinnalt kallimaks
töötasust. Elati ühiseiamnis, millede vilet
sast seisukorrast on juba varemgi räägitud.
Kaevanduse töödelt viidi mind hiljem tööbrigaadi, miile juhiks oli määratud kol-ltn.
T õ n s o. Siin seisnes meie ülesanne kae

Kui on kaalul rahva elu ja surma küsi
mus, siis tuleb ületada iga pingutus, mis
aitab säilitada rahva elu. Ja üheks selli

meeste kannatused, et eesti rahva elu ou
ainult siis kindlustatud oma isade maal,

3419 inimest.

kokku 32 etendust 11.983 külastajaga.

Eestlase nägu, aga Nõukogude munder.
Nõukogude venemaalt pääsenud eestlasi

koristauuBajal) .
Neist tõsiasjadest tuleb tõmmata tea
tavad järeldused

eesti mehed, kellel õnnestus pääseda .pu

vate miimiliste väljendnstega, mis näit
„Virumaa Teataja" arvates „tundusid ko

maid maakondi ja läbistas järgmised

rubla.
Palgapäeva] tihti raha ei saanudki, vaid

nasest põrgust", siis tõendavad nende

Kuldas suhtus armetus Narva teatri kfllaskäigaetendastesse
K. Viljari lavastusega ollakse üldi
Narva teater on E. Vilde kdmöö-

seitset etendust kodulinnas toimus
ringreis Virumaale, kus anti üheksas
kohas 11 etendust, mida külastas

sin tükitöögx keskmiselt 1,30

le õige suurel määral kaasa ka soodne
ilmastik (kuivad päikeselised ilmad vllja-

Pisuhännaga" ümber Eesti

pikimalt ringreisilt, mida Narva teater
on kunagi sooritanud. Peale esimest

13-tunnilise päeva juures teeni

Kui neil päevil pöördusid koju sajad

u$uur*e&i
dia „Pisuhännaga* jõudnud tagasi

mis koosnes hirsist ja veest. Ntt jõuti

lahtri. Mina töötasin kaevanduses laadijana,
kusjuures vähemalt

Töö ootab tegijat

ajal, sest kartul ja lina kuuluvad meie
töönõudlikumate põllukultuuride hulka.
Samuti on toiduteravilja töõnöudlus tun
duvalt suurem kui näiteks põllubeinal,
mille kasvupiuna laiendamisele pöörati
meil suurt tähelepanu enne sõda, kus

SILLAMÄELT

alla sattunuid igast rahvakihist

öeldi, et määramine on süurinud partei

koonduslaagris.

Eesti Leegioni vastuvõtukomisjon
peatub 14., 15. ja 16. aprillil Jõhvis,
kus toimub leegioni astuda soovijate
läbivaatus. Ühtlasi löõtab samal ajal
Jõhvis tõöteenlstns-komisjon. Komis
jonide tööpiirkond hõlmab Jõhvi linna
valdu.

Toidumoona tuli maha jätta, 48 tonni

dusae. Kni protesteerisime selle mobiliseeri
tute suhtes ebaõige käitumise parast, riis

Raietööde kohta tehtud kokkuvõtetest
nähtub, et Lõuna-Alutagusel on edukamalt
täitnud oma kohustusi Vaslmarva vald, kus
raienorm täideti 100-protsendiliselt Nõrge
mini täitis siin piirkonnas normi Ulaka vald.
Mitmesugustel põhjustel on siin jäänud 40

arutati mitmesuguseid põllumajandus
lise saamiseks. Kuna vahepeal osa talu
pidajaid on omal algatusel pöllutööllsi

700 km Svenflovskist põhja pool. Siin asu
sid NKVD töölaagrid, milledes leidas põlu

Meid määrati tööle mangaanikaevan-

prots. normist täitmata. Osaliselt jätkab
raienormide täitmine praegugi, kusjuures
raietöölised on rakendatud propside koori

põllumajandusjuhtide koosolek, kus

sega mujal meeldinud.

eestlastega sakslaste poolele üle kapten

Edmtmd Sepik 48 a. vana, kes oma

Raja vallas tasuti sõjakahjud

varas.
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PÕHJA коса

ш

oht idapiiri tagant.

Kõik pingutused, mis aitavad kaasa

seks.

kuida$ nad on täitnud oma vilja-

normi.

Kohuslike mQQglnormlde katteks

alates 1. sept. 1942 kuni 31. jaan.
müüdud teraviljakoguste eest antak
se iga 1000 kg teravilja eest 4 pree
mia punkti. Iga 1000 kg vHja eest,
mis müüdud 1. veebruarist laud 31.

augustini s.a antakse 3 preemia

punkte Ülenormi müüdud teravilja
eest antakse preemiapunkte kahe
kordselt Atafhoiu lepingute alusel
kuni 31. märtsini ostu punktidesse
toodud teravilja kogused arvestatakse

müüduks kuni 31. jaanuarini % a.
Kellel 31. jaanuarini ei olnud titdetud pooltki neile määratud viljanormist, loetakse kõik vili, ka see, mis
varem ära toodud, müüduks päkast
31. jaanuari. Talunikud, kes müüvad
viija rohkem kui neile normiks oli
määratud, saavad iga ülenormi müü

dud 50 kg toiduteravilja ja 100 kg
söödateravilja eest ühe petrooleumi

preemiatahe 1 liitri petrooleumi

ostmiseks, iga preemiapunkt aimab
õiguse osta kas 0,5 liitrit viina, või
0,5 I valgustusamet „Alkat" või 0,5
kg suhkrut, või 10 gr sahhariini, või
3 kg soola või 40 paberossi või 100
paberossikesta omal valikul. Samuti
on preemiapunktide vastu võimalik

osta kas peenrauakaupa või muid
tarbeesemeid. Preemiapunktid on

trükitud hüvitussedeifl, mida saadab
välja turukorraldusvalitsus,

PIIMATOOTJA, ]ni sa ajutiselt aiad
piimatööstusest kooritud pärna vä
hem tagad, alla tea, et sellega sa

aitad kergendada Uimades laste
toitlustamist.

*

giti õnnestunult ja läbinisti veenvalt," kir
jutab „Järva Teataja", kuna „Reväär Lei
tung" leiab, et osaime „mõjus kahvatuna
ja asjaarmastuslikuna." liiga suur vahe, et

Oskar Luts töötab praega oma
Paunvere lugude järje—„Sügise" Il

uskuda mõlema Õigust

elu ostetud asundustalus.

kallal, mis kujutab Georg-Adnlel Kiire
*

Viimaste statistiliste andmete järgi

töötab praegu Suur-Saksamaal 340
teatrit, neist 251 läbi aasta. Teatrikohti oll 1942/43. a. hooaja alguses

Lombaka Lattraua mängis Rakveres H.
Väät, leides tunnustust. Mujal aga esineb

„Eesti Sõna" kuulutas välja ro

äkki Lattraua A. Ulm-Lääne, kellelt

maanivõistluse, mille auhindadeks on

832.287 (sama arv 1941/42 oli

„RL* ja „Järva Teataja" soovivad enam

5000, 3000 ja 1000 rmk. Tööde esi

328.695) „Saksa teatrt-aastaraamat*

osasse süvenemist ja suuremat sisemist pa

tamise viimane tähtpäev on 1. novem

nust Ka „Sakala" soovib tsuralt rohkem
elavust ja leiab: „Ka tundus Laura Vest
mani noorema tütrena oma õest märksa

ber 1943.

1943 toob huvitavaid andmeid ka

vanem."
Üldiselt peetakse näidendit õnnestunuks,

mis teenis täiesti saadad suured aplausid
ja pakkus meeldivat külakosti kaugetelt
külalistelt.

Pärnus esinesid K. Viljar, A. Lääne ja
R. Morss pänmlaste poolt eritatud „Kosjasõidus", saades hea arvustuse osaliseks.
Läinud reedel mängiti „Pisuhända" 40.

korda (Narvas 8. korda), tagasi jõudnult
pikalt ringreisilt, mis siiski oma kestaselt
oleks võinud olla lühem ja kangete LäaueEesti asulate asemel haarata lähemaid kohti,
tais asuvad eesti vabatahtlike-pataljonid.

ИМиДиИИв iflhltuteM

Soome filmid Saksamaale
Rahvusliku Fihmkambri direktor dr.
Melger ja „Ufa" ajakirjanduse osakonna
juhataja dr. Õpita pidasid hiljuti läbirääki
misi soome tiimide väljaveo asjus. Kõige
pealt tulevad Saksamaal etendamisele „Irjö-

jooksja" ja „Võõras mees tuli tallu".

, 7j
".:3
.j

Viini Burgteater,
üks kauneimaid

selletaolisi ehi

tusi Suur-Saksa

Helilooja Eduard Tubin hakkab
looma ooperit, mille libreto on kirju
tanud Eino Uuli. Ooper pealkirjaga
„Sinimäed" kajastab Vabadussõja päevi.
*

Henrtk Visnapuul on Ilmumas baliaadldekogu „Tuule-ema", mis sisaldab
11 varem ajakirjades ilmunud ballaadi.

maal.

näitlejate arvust. Hooajal 1942)43 te
gutses teatrilavadel 42.678 isikut, kuna

sama arv 1932)33 oll 22045. Tõus on

seega ligi kahekordne, mis näitab
teatrielu üllatavalt suurt tõusu rahvus
sotsialismi valitsemisajal.

PÕHJU К О D Q
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Твяраата!» 13. aprifcl 1943

Kuidas hankida kevadkülviks viljaseemet

larva Vabatabtlik TiletOrje

hill

Kes он Õigustatid hankima seemne vi lj я. — Loa viljaseemne ostuks annab
kohaliku omavalitsuse joht

pidas pühapäeval oma aasta-peakoos

oleku, mille päevakorras oli rida

Suveks kodumaale põllutööle

jooksvaid küsimusi. M. a. kassa- ja
tegevusaruanne kinnitati juhatuse
poolt esitatud kujul ning võeti vastu
uus eelarve 20.950 rmk. suuruses.

Narva karanteenpunkt soetanud taludesse 4000 töölist
Soojemate ilmade saabumisel on lahku minna, korraldatud küsimus
asutusameti Narva karanteenpunktis nõnda, et perekond on jagatud ära
kodumaale evakueerujate arv haka mitme naabruses asuva talu vahel.
Üldse on Narva karanteenpunkt!
nud uuesti tõusma. Suurem osa kodu
maale saabujaist suunatakse töödele
taludes, milleks karanteenpunktile on

tulnud kõikjalt üle maa rohkel arvul
sooviavaldusi. Peamiselt soovitakse
saada üksikuid mees- või naistööjõude, kuid ollakse nõus võtma ka ter
veid perekondi. Mitmel juhul on pere

Ubs rimumOrt nmorirautele

Tallinna solistid teatris

Narva samarlitlaekonoa pidali k

Teisipäeval, kesknädalal ja neljap.
esinevad suure kireva kavaga Narva
teatris solistid Tallinnast. Etenduste
algus on kell 19.

ERÜ ruumes peeti laupäeva õhtul
Narva samarlltlaskouna pidulik koon
dus, kus tehti teatavaks äsja kehtima
pandud muudatused samariitlaste emb
leemi kandmises. Nüüdsest alates sa-

mariltiased kannavad senise Punase

Risti märgi asemel ERÜ embleemi,
mis kujutab väikest punast märki val
gel põhjal. Uus embleem annab selle
kandjale samad õigused, mis senisele
eamariitlasmärgl kandjalegi.

Edasi moodustati Narva samariit
laste koonduse juurde päästemeeskond,
kelle ülesandeks on kaaskodanike abis

tamine õhurünnakute korral. Pääste
meeskonna liikmed Kannavad valgeid
käesidemeid sinise ERO märgiga.

Samsriitlaste koreas,
mie pidi algama 28. aprillil, on tehnilistel
põhjustel edasi lükatud ja algab 8. mail.
Kursustest oss võtjate registreerimine jät
kab ERÜ Narva ringkonnaametis.

Loetakse ette testament
Narva 1. jaoskonnakohtus loetakse 20.

aprillil kell 9 bomm. avalikult ette Leena
Vinkel! suuline testament, mis koostatud
k. a. 30. märtsil.

11 noortejubti lippkonnajuhtide
kursustele
Rakveres toimuvatele Eesti Noorte

lippkonnajuhtide kursustele sõidab
Narva malevast 11 noortejuht!. Kur
sused kestavad 16.—18. aprillini ja

lektoritena sõidavad kohale Eesti
Noorte peastaabi liikmed. Kursustel
toimub loengute kõrval ka praktiline
töö, nagu tutvumine võimlemisharju
tustega, näitlikud koondused jne.

Soomekeelset kirjandust
Jamburi
Berliini Soome saatkonnalt saabus

Määrus

mist:

Määras jõustab MV 1913. a. Ühtlasi
kaotab määras lilklemiskeeluaja kohta
Raja valla piires- 30.10. 1942 käesoleva
määruse jõustumisega oma kehtivuse.
Rakvere, 1. aprillil 1943 a.
Narva piirkonnakomissar

Jenetzky.

Teadaanne
Narva ja Nanra-Jöesuu elanikkonnale

osturaamatute põhjal elatistarbeainetekaartide ja täispiimakaartide, kehtivusega
26.04. — 2305. 1943 (19. toitlusperioodi)
väljaandmise kohta.

raamatute esitamisel 13., 14. ja 15. aprUUl
1943. a. kella 7—17.

5. Narva-Jõesuus antakse blanketid
välja samal ajavahemikul.

6 Majaelanike nimekirja tuleb võtta
ainult need isikud, kes majaraamatesse
registreeritud ja tegelikult majas elavad,
tingimusel, et oeturaamatusse oleks mär
gitud sama elukoht, kus tarbija poUtseiBoeit on sisse registreeritud.

Mine: Elukoha muutuse puhul tuleb

kohe laeta tõõstus-kaubandusosakonnas
ka elukoha aadress osturaamatm, selleks kaasa võttes Isikutunnistu
se. Ш tthtu oeturaamatusse märgitud tar

bita elukoha aadress aadressiga, kubu
tarbija роШаеШаеЛ sisse registreeritud,

raamatute numbrid. Elatistarbeainetekaar-

did antakse välja ainult majaomanikele
või omajaomanike poolt kirjalikult volita

tud isikuile.
8. Natsionaliseeritud majade valitsejad
tulla kaartide järele majaelanike osturaa
matute ja elanike nimekirjadega 2 eksemp

linnavalitsuse kaubandus-tööstusosakonna
toitiusjaoskonnas järgmiselt:

16 aprillil kella 7—16 — Paemurru, 1..
2., 3., 4.5. ja 6. Paemurru, Parve, Pedaka,
Pagari, Pimeaia ja Põhja tänavate rajoo

nides elnnevaile ja neile, kelle elukoha
tänavad algavad tähtedega: linnas — L,
M, 8; Jaanilinnas — А, E, H, I, J.
17. sprilül kella 8—11.80 — 1., 2 . 3..
4 , 5, 6. ja 7. Peetri ja Posti tänavate rajoo

nides einnevalle ja neile, kelle elukoha
tänavad algavad tähtedega: linnas —
K, S, T; Jaanilinnas — K, U.

19. aprillil kella 7—16 neile, kelle

elukoha tänavad algavad tähtedega: lin
nas — J, K, R, T; Jaanilinnas — L, M, N.
O, P.

20. aprilUl kella 7—16 neile, kelle

Lastele kompvekke

21 aprillil neile, kes mõjuvad põhjusil

Narva linnavalitsus palub elanikkonda
täpselt kinni pidada ülalnimetatud täht

päevadest.

IV Kaartide väljaandmine

kohaselt. Kaardiomaniku nime ja elukoha
konnapea, kes on ka nende andmete eest

vastutav. Väljaandmata kaardid tulevad
majaomanikel, hooldajail või valitsejal!
tagastada Narva linnavalitsuse kand tööst. osak. toitluejaoskonnale hiljemalt
3. maiks.

formi tagajärjel 1940. a. ei olnud võimalik
1942. š. kevadel seemendada oma põlde
selles ulatuses, et talund oleks olnud käes

oleval kevadel varustatud vajaliku külvi
seemnega. Edasi antakse taba viljaseemne
ostuks põllumeestele, kel möödunud aasta
teraviljasaak ikaldus sellevõrra või oh seda

külvikorra järele niivõrd vähe, et talundil

3(otyus
Puskar viis süüpinki

Narvas, Paemurru tän. 6—2 elunenud

12. Kaartideomaniku surma korral tu
levad kaardid ja osturaamatud kohe ta

gastada Narva linnavalitsuse kaub.-tööst.
osak. toitlus jaoskonnade.

IY Üldised juhised
13. Sõjaväelaste, riigisakslaste, oma
kaitse kasarmeeritud üksuste, maalt isetootvaist majapidamistest linnatulnud õpi

laste, lehma- ja aeapidajate kohta on
kehtiv sama kord, mis on avaldatud
„Põhja Kodus* 18. 08. 1943, nr. 81.
Narva linnavalitsuse
kaub.-tööstusosakond.

Teadaanne
suhkru Ja sahhariini müügi kohta ning

tivuse pikendamise kohta Narvas ja Narva-

Jõaauua ajavahemikul 12. 18. aprillini
1943. a.

vajavale põllupidajate loa Turukorraldusvalitsuse kas hariliku külvikõlbuliku suvivilja
või puhtasordilise suvivilja kõrgaretise seemne

peale. Hariliku külvikõlbuliku suvivilja seem
ne ostab antakse taba ostmiseks otse neilt

põllupidajatelt, kel on müüa teravilja kas

1942/43. a. sundkohustusliku teravilja
müüginormi või ülenormi arvel või ostmi
seks või vahetamiseks Eesti Seemnevilja
Ühisuse, ETK või Rotermanni tehaste tera
vilja kokkuostupunktidest.
Puhtasordilise suvivilja kõrgaretise seemne

saamiseks firmadelt tuleb põllupidajate!
pöörduda kohaliku jsk. konsulaadi poole,
kes annab selleks loa, mis tuleb eritada
vallavanemale kinnitamiseks.

Job. S lp sa kas viibis joobnud olekus

Seemnevilja müükide puhul põltapidajalt
tuleb müüjal võtta üle tabaja märkida selle tei

lastele 0 kuni 17 aasta vanuses 150 g

kast toimetada politseijaoskonda, õnnestus

sel küljel müüdud vilja liik ja bai, müügi

Käesoleval 18. toithuperioodil antakse

tänaval. Kui politseiametnik tahtis Apsa

viimasel politseiniku eest ära joosta ja

kompvekke.

Kiriklikke tooteid
Rooma-katoliku kirik
Neljapäeval, 15. apr; reedel, 16. apr.
Ja laupäeval, 17. apr. Kell 6 õhtul äratusjutlueed.

Pühapäeval, 18. apr. kell te8—V*'1
homm. piht, kel! ^11 homm. palmide
õnnistamine, suur missa ja ühine armu
laud.

Sissekäik käärkambrist.

Surmanuhtlus varguse eest
pimendamise ajal

Saba erikohns mõistis Ülo Merilaini

kolme varguse pärast surma ja Heinrich

Pelju, kelk elukoht samuti Tartus, 12

kide, suhkru ja sahhariini müük:

Narva Jõesuus einnevalle väikelastele
ä 250 grammi elatlstarbeäinetekaardi eri
kupongi „X* vasta.

b) 3—5-a. Narvas ja Narva-Jõesuus
einnevalle lastele ä 250 grammi elatts-

rutuga eemalseisvale kaaslasele Üle anda
taskust väljatõmmatud pudel. Ametniku

lähenemisel pudeli vastuvõtnud ja selle
kuue seesmisse taskusse peitnud isikul,
kelleks osutus hiljem Autotranspordi Nar
va osakonnas teeninad Boris Hang, soo
vitas Apsakas ametniku nõudmisel pude
lit mitte välja anda, vaid seeasemel „tõm
mata nõudjale üle silmade*. B. Mäng toi
misid Sipeakase „soovituse" esimese osa

kohaselt, keeldudes vabatahtlikult ametni
kule järelevaatuseks põue peidetud pude
lit välja andmast. Alles politseijaoskonnas

läks korda kindlaks teha, et nii hoolikalt
B. Mangi poolt varjatav pudel sisaldas
kodusel teel valmistatud puskarit.

18. toitlusperioodi 11 poole eest (12 —25 04.

1943) elatistarbeainetekaardi erikupongi
„К* vasta.
3. KOMPVEKKE: a) 0-2-a. väikelastele
ä 150 grammi elatistarbeainetekaardi erikupongl „Y“ vastu.
b) 3—5-a. lastele ä 150 grammi elatistarbeainetekaardi erikupongi „J" vasta.
c) 6—17-a. lastele la noortele i 150 g

elatistarbeainetekaardi erikupongi „Ä*

vasta.

4 SUHKRUT: Kõigile elatistarbeainete-

kaartide omanikele ä 400 grammi eri
kupongi J3“ vasta.

5. SAHHARIINI: Kõigile elatietarbe-

ainetekaartide omanikele umbes 8 grammi

erikupongi „A“vasta.

Märge 1: Erikupongid piimapulbri,

biskviidi, kompvekkide, suhkru ja sahha
riini ostaks on kehtivad kuni käesoleva

toitlusperioodi lõpuni, s. t. 25. aprillini

Kuni 18 aprillini 1943 on kehtivad all
järgnevad katmata jäänud elatistarbeainetekaartide kupongid:
1) 18. toitlusperioodi! katmata jäänud
Uhakupongkl liha või kala ostuks.
Märge 2: Lihakupongid 18. toitluspe-

rioodi I ja II nädala eest pärast 18. ap

rilli pikendamisele ei kuulu.
2) 17. toitlusperioodi III nädalal ja 18.

toitlusperioodi! katmata jäänud võikupongid.

3) 18. toitlusperioodi! katmata jäänud

juuetukupong I—Il ja erikupong „G"

juustu ostuks.
4) 18. toitlusperioodi! katmata jäänud

erikupong „С" biskviidi ostuks.
5, 17. toitlusperioodil katmata jäänud
erikupong „А" napukapsaste ostuks.
Narva linnavalitsus.

Teadaanne
gus 2—5-a. laste snvimütse, milliste müük
toimub kaub.-tööstafioeakonna varustasjaoskonna ostulubadega. Ostulubade välja
andmist teostatakse alljärgnevalt:

1) Kodanikele, kes oma varanduse vii
maste pommirünnakute tagajärjel kaota

nud, vastava tunnistuse esitamisel 14 skp.
kella 7—12 ja 14—17.30.
2) Kodanikele, kelle omaksed teenivad
Saksa sõjaväes või Eesti Leegionis — 15.
skp. kella 7—12 ja 14—17.30.
3) Kodanikele, kes oma varanduse kao
tanud sõjategevuse tagajärjel — 16. skp.
kella 7—12 ja 14—17.80.
4) Teistele kodanikele — 19. skp. kella
7—12 Ja 14-17.30.
12. aprillil 1943.

Narva linnavalitsus.

Teadaanne
Narva linnavalitsus teatab, et Saksa
sõjaväe majutuse korteritõendite (Quar-

tlerscbelnlde) Järjekordne registreerimine
malutustasu väljamaksmise otstarbel toi
mub linnavalitsuse korteriametie (raekojas)

ning võtta loale ostja allkiri. 10. päeva
jooksul peale müügitehingut tuleb müüjal
esitada taba eeltoodud oma vallavalitsusele,

kus selle põhjal tehakse vastavad kanded
müüja talundi põhiraamatusse

Ülalmärgitud seemnevilja müügi korral
on müüjal talupidajal võrdne õigus hüvituse
saamiseks nende talupidajatega, kes on oma
teravilja kogused müünud kokkuostu teosta-

valele firmadele. ,

C Iga väljapüütud kilogramm kala

on väärtuslik lisapala muule toi
dule. Püüdes rohkem kala, säästa
me katja.

15.—17. aprillini 8. a. ametitundldel Korteritõendid on kohustatud registreerima
ka kõik need end. majaomanikud, kellede
majad olid natsionaliseeritud, hiljem aga
valitsemiseks tagasi antud, kui neid maju

Paremas elueas surmale suikunud
armast onupoega

esimest puskari hoidmises ja teist — selle I Kõik kalastama—sellega kõrvalvarjamises. Kohtulikul asjaarutamisel lei || dame toRluskriisi.
dis Narva 1. jsk. kohtunik Joh. Sipeakase
ja B. Mangi vastu tõstetud süüdistuses Toimetus ja talitas: Suurt. 1 (sissekäik
tõestatud olevat ja määras kummalegi
Mäe tn.), telel. 141.
100 rmk. trahvi või maksujõetusei 2 kuud
Peatoimetaja A Aru.
aresti. Kuna mõlemad kohtualused olid
Väljaandja: Kirjastus .Eesti Ajaleht*.
vahepeal paigutatud töö- ja kasvatuslaag
riste, siis kuulutati neile otsus tagaselja. Trükitud trüki- ja köitekoda .Kolt* trükikojas.

Jüri Völjo’t

või neis olevani ruume on kasutanud

mälestavad HILDA ja OSS.

Saksa aõjaväelased.

Tasu väljamaksmine nende 15 —.7.

aprillini 8. a. registreeritud korteritõendite
järgi toimub 29. ja 80. aprillil s. a.
Narva linnavalitsus.

Teadaanne

tarbealnetekaardi erikupongi „8* vasta.

2. BISKVIIT1: 0-2-a. Narvas ja NarvaJõesuus einnevalle väikelastele ä 600 g

aeg, ostja nimi, selle valla ja talu nimetus

Mõlemad asjaosalised, Joh. Apsakas
ja B. Maag anti kohta alla, süüdistades:

Eesti Omavalitsuse juhi korraldusega
teostatakse noortele 12—17 a. (tael) va
nuseni abiteenistue. Ablteenistuee peami
ne otstarve on noorte põllutööle raken
damine. Abiteenistuae korraldamist teos
tab Noorte Peastaap.

Ametlikus Teatajas nr. 5 — 1943. a.
avaldatud Eesti noorsoo abiteenistusse
rakendamise määruse ja Eesti poUtseidirektori ringkirja 3.4.43, nr. 18 alusel ko
hustan neiu Virn abiprefektauri (Narva
linn ühes Narva-Jõesuu linnaosaga) piir
konnas elavaid 12—17-a. noori, kee ei
ole õpilased ega seisa Narva Tööameti
poolt rakendatud teenistuses, end regist

reerima potttseijaoskondades, Narva-Jöesuus kohaliku konstaabli juures hiljemalt
20. aprilliks s. a.
Mitteregistreeritavate noorte vanemaid
või hooldajaid karistatakse rahatrahviga

j TEATER / KINOD |
NARVA TEATER

Teisipäeval, kesknädala! ja neljap. Tallinna

solistide suured KIREVAD ÕHTUD.
Algus kell 19. Kassa avatud kell 12—14,
17-19.

KOIT — „Südamerõõm — südamevalu".
Magda Schneider.

| TÖÖPAKKUMISED |
Vajatakse vanemat inimest maale lapse
hoidja ka ja perenaiseabiiiseks. Teateid
saab Narva tööametist, tuba 4.

Eesti Kalurite Keskuse Narva harukontor
vajab kassapidajat-arveametnikku saksa
keele oskusega. Teateid saab tööametist,

Koidu 7, tuba 4

| KES TEAB? |
Narva tagasijõudmid eestlased, kellel on
teateid minu poja, algkooliõpetaja Boris

kuni rmk. 500. — või arestiga koni 4 nä

Metskütri saatusest? Mobiliseeritud 26. juu

Registreerimine ei puuduta maal ela
vaid noori.

Rakke.

dalani või mõlema karistusega.
Narvas, 12. aprillil 1943.

A. Priks,
Virn abiprefekt Narvas

Teadaanne
Kõigile Narva linna administratüvpttres asuvate käitiste omanikele ja juhatajälle lisanormikaartide väljaandmise
kohta üliraske- ja rasketöölistele ning
pikaaja- ja öötööUetele 19. toitlusperioodiks (26.04.—23.05 1943).

Aiatee 26. aprillist s. a. kaotavad keh
tivuse 18. toitlusperioodi lisanormikaardid

üliraske- ja rasketöölistele ning pikaajaja öötöölistele. Samast ajast kehtestatak
se neljaks nädalaks, s. t. 26.04.—23 05.
1943 uued lisanormikaardid. Nende kaar
tide saamiseks esitada vastavad uned ni

mekirjad Narva linnavalitsuse kaub.-

tööstusosakonnale.
10. aprillil 1943. a.

Narva linnavalitsuse

kaubandue-tööstasoeftkond.

Linnavalitsuse käsutuses on väike ko

V Kaartide ja osturaamatute käsi
tamine Surma korral

puhtasordilise teraviljaseemne kasvatamiseks.
Vallavanem (või linnapea) annab seemet

Turukorraldusvalitsuse jaotusel kõigi linnade

II Kupongide kehtivuse pikendamist:

eiattstsrbealnetekaertide kupongide keh

ettevõtete

Jaan Kanguri päranduse kohta.

linnas - R, 8. T, U, V.

IIJ väljaandmine

Ш i-booldajaiJj, ttwtuMe ja

1941. a. Narva-Jõesuus surnud Juula
Teffo ja 1942. a. Vaivara vallas surnud

1943. a.

piimapulbri, biskviidi, kompvekkide,

majade valftee/ali tui-*» kaartide järele

toobriks Narva 1. jaoskonnakohtunikule.
Samaks ajab tuleb esitada õigused või
nõudmised Narva 2. jaosk. kohtunikule

elukoha tänavad algavad tähtedega: lin

lastekaarte välja ei anta.

7. NatsteosJjseeriinata majade omani

Narvas surnud Anna Ivanovi päranduse

Käesoleval toltlusnädalal müüakse pea
le „Põhja Kodus* nr. 36, 27.03.1943 aval
datud elatistarbeainete vee!:
1. PIIMAPULBRIT: a) 0-2-a. Narvas ja

on kohustatud kaardile kirjutama leib

4. Majaelanike nimekirjade blanketid
antakse välja Narva linnavalitsuse kaub.tööst. osakonna toitlusjaoskonnast maja-

Narvas surnud Mai Karja ja 1941. a.

elanike nimekirja I eksemplarile viima
sesse lahtrisse kirjutada elanike ostu

väljaandmine

semplaris Narva linnavalitsuse poolt välja
antavatel blankettidel.

võib vallavanem (või linnapea) anda ainult
neile talupidajaile, kel sõjaolude, peremeeste
äraküüditamise või enamlasteaegse maare

Pärijate üleskutseid

I Piimapulbri, biskviidi, kompvek

II Majaelanike nimekirjade koosta
mine ja selleks vajalike blankettide

tada majaelanike nimekirjad kahes ek

jatele taba viljaseemne ostuks, kes seda

Isikutel, kelle! pärijatena, võlausaldaja
tena jne. on õigusi või nõudmisi 1940. a.

elanike nimekirjaga 2 eksemplaris, maja
raamatuga ja majas elunevate isikute os-

msjs elanikele
10. Kaardid tulevad välja anda elani
kele allkirja vastu hiljemalt 22. aprilliks.
11. Leibkonnapea on vastutav selle
eest, et igale leibkonnalUkmele välja an
taks ainult üks kaart iga aine kohta p. 1

3. Kaartide saamiseks tuleb majaomani
kel (-hooldajail), asutuste ja ettevõtete ja
natsionaliseeritud majade valitsejal! koos

põllupidajad, kes oh andnud seemnemüügi
kohustusaUlrirja ja tahavad] saada seemet

suguseid asja.

ülaltähendatud päevadel kaarte välja võtta
ei saanud.

võtmisel.

delt. Luba kevadkülvi viljaseemne ostab

.ootamatu kink valmistas palju rõõmu.

1. Väljaandmisele tuleb 19. toitlusperi
oodi kohta:
a) ühine elatistarbeainetekaart vanuse-

2. Kaartide hinnaks on 10 penni tk,
mis tuleb tasuda kobe kaartide vastu

2 rmk. Juhatusse valiti täiendavalt
väljalangenud liikmeteesse meie O.
Veri, N. Kalugin, J? Ofberg, R. Trei
ja J. Marks.

aastaks sunnitööle. Kaebealused, kellest
Merilaifl (di ohtlik retsidivist, varastasid
pimendamise ajal sõjaväeautodest mitme

I Väljaantavate kaartide liigid
ja hind

või kaerahelbed — 4 nädalaks,
b) täispUmakaart kuni 14 aasta vanne
tele — 4 nädalaks.

jalik seeme. Ühtlasi tabatakse osta seemet

otseselt põllupidajatelt või vastavatelt firma

teraamatuid, ajakirju ja kalendreid.
Õpetaja Kiviste vahendusel läkitati
nüüd raamatud Jamburi edasi, kus

soomlastele ja Ingerlaste!e. Saadetis
sisaldab ilukirjanduslikke teoseid, las

nas — А, В, E, H, O, R, U, V; Jaani

gruppide järgi: leib, liha, või, kuivtoit,
munad, kohv või tee ja lastele manna

kusjuures viljaseemet tuleb hankida kas

ta vi ii km etel 5 rmk. ja tegevliikmetel

Tartust pimendamise kasutamisel teostatud

laris, millised peavad olema varustatud
§ 1.
majavalitseja allkirjaga ja osturaamatute
LUkiemiekeeluaeg Raja valla piires' numbritega allkirja lahtris ühel eksempla
määratakse kindlaks:
ril.
а) kande kohta 1JV kuni 31.IX
9. Kaartide väljaandmine toimub Narva
kella 23 st kuni kella 3-ni,
б) kuude kohta 1.X koni 81.H1
kella 20-st kuni 5-ni.
§ 3.

tõeliselt kevadkülvide teostamiseks vajavad,

Liikmemaksuks määrati 1943. a. toe

Narva suurem kogu soomekeelset
kirjandust, mis on määratud välja
jagamisele Jamburis elunevatele

turaamatutega, millised järjestada
vastavalt elanike nimekirjale. Maja

uue lilklemiskeeluaja kindlaksmääramise
kohta Raja valla piires Virumaal.
Kindralkomissari nõusolekul määran
kindralkomissari määruse § 1, 2JCII 1942.
a. (Amtsblatt 1942, Ihk. 749) alusel liiklemiskeeluaja ja politseitundide kohta järg

kevade külvist. Samuti antakse taba põllu-

kohta, tuleb sellest teatada hiljemalt 7. ok

se tööle.

kondadega, kes ei taha meelsasti

koondos

puudub sellega võimalus teostada käesoleva

pidajaile, kes rajasid talundi alles pärast
1942. a. kevadkülvi või kes kavatsevad
seda rajada veel enne käesoleva aasta ke
vadkülvi, kui neil endil puudub külviks va

kaudu tänaseni Eestisse tulnud 11.200

eestlast, soomlast ja ingerjast, kelle
dest põllutöödele on suunatud Nar
vast 4000 inimest, kuna ülejäänud
on lähetatud edasi Paldiskisse, kus
nad vastavalt vajadustele rakendatak

Põllumajanduse Keskvalitsuse jubtaja
poolt on kehtestatud juhis viljaseemne han
kimiseks. Antud juhise järgi antakse valla
vanema (või linnapea) poolt neile põUupida-

Teadaanne
Linnavalitsus teatab, et Hermani tän.
saan 16. ja 17. aprillil köetud ei ole, selle
asemel on avatud 16. ja 17. aprillil Posti
tän. saun.

Pühade eel on avatud mõlemad sau
nad nii Posti tän/ kui ka Hermani tän.
22. ja 24. aprillil 1943.

lil 1941. a. Narvas. Vähimagi teata eest
tänulik. Kulud tasun. Helene Metsküll,
Vanem, saabunud eesti.I Kes teab Ferdinad

LaasM saatusest Mob. 26. 7. 41. a. Nar
vas. Pai. teat. vanematele Narva, Kraavi
tn. 13—2, J. Laas. Vähemagi teate eest
tänulik, tasun kulud.

| OSTETAKSE !
Soovin osta koorelahutajat» võib ka kor
rast ära olla. Teat. Herman tän. 13—4.

Ostan isikliku raamatukogu täiendamiseks
eestikeelseid raamatuid ja ajakirju.Teat.
Joata 8. H. Pede.

Soovin osta ftuekoera või koerakutsika.
Pakk. „Koer" slt.
Soovin osta pruugitud klaverit. Teatada slt.

| KADUNUD
Vene kirikust välja tulles Suur tän. kaotatud

uiust kinnas. Palutakse sinna tagasi
anda.

Kadunud uuskullast klekett. Ausat leidjat
palun vaevatasu eest teatada Jõe 36—2.
Kaotatud pühapäeval, 11. skp. kell veerand 7
hommikul Lese tän. veoautoga sõites Posti

tän. väike kohver ühes seesolevate asja
dega. Palutakse vaevatasu eest teatada
Q. Luutus, Kraavi 5—3, Narva.

Peale pühi, 30. aprillil ja 1. mall on

mõlemad saunad suletud.

Linnavalitsus.

Tütarlaps soovib klaveritunde võtta linna
rajoonis era õpetaja juures. Teatada slt

Südamlik tänu kõigile sugulastele ja
tuttavatele, kes minu armsa abikaasa

Al-der Krabu viimsele teekonnale

saatmisest osa võtsid ning tema hau
da lillede ja pärgadega kaunistasid.

Iseäranis tänan härra sonderführer
Alshufi, Narva-Jõesuu linnaosa va
nemat härra Jüriadot, a.-l. „Maru* —
a.-l. „Auga" meeskondi ja N.-Jõesuu

tuletõrjujaid. Leinaja abikaasa.

| MITMESUGUST 1
Lugupeetud tellijaid palun lahkesti oma

tellimiste järele tulla. „Kübaratööst" Her
manni t 15.

Rendile anda talu Narva lähedal. Teat slt.

Lugeda kehtetuks Murelik Valter i, Pae

murru 4—11, 16.—19. perioodi suhkru- ja
tubakakaardid ja Raig Valter i, Paemurru
4—11, 16.-19. per. tubakakaart

