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Ei või aita ega oie midagi muud kui meie võit

Pfthrer kõneles rahvussotsialistliku liikumise päeval, 9. novembril, liikumise ajaloolises
asukohas vahadele võitluskaaslastete
Fanaatilise võitlusega, usuga ja meelekindlusega kindlustatakse
uue Euroopa tulevik
Münchenist, 8. li. (DNB). 9. novembril 1923 jätsid Münchenis oma ela 16 võitle
jat saksa rahva au ja vabaduse eest. Sel puhul kogunesid 20 aastat hiljem vanad rah
vussotsialistlikud võitluskaaslased traditsioonide kohaselt siinsesse Löwenbräii keldris
se, et neid esimesi uue Saksamaa eest langenuid pühalikult mälestada. Sellest mälestus
tonnist võttis osa ka FÜbrer Adolf Bltler. kes esines sel pühal pikema kõnega.
Oma sõnavõtu algul andis Führer haara Et Itaalia kokkuvarisemiae ei võinud kõigi
«a ülevaate saksa rahva minevikust, rõhu oma konsekventsidega jääda üldisele sõja
tades, et Saksamaa on Euroopat kaitsnud käigule mõjutuks, on endastmõistetav. Siis
luba 2000 aastat ida vastu. Edasi peatus ki on meie vaenlaste lootused ka siin asja
Führer piketaalt neil põhjustel, mis si*e tud. Tormijooks Brenneriie on muutunud
ntate nõrkustena tõid kaasa Saksa keiser tigusammu-ofeasiiviks kaugel lõuna pool
rittrl kokkuvarisemise. Ta rõhutas seejuures Rooma. See nõuab neilt utit verelõivu, ja
erlfl juutluse laostavat mõju saksa. rahva mitte meie vaenlaste heaksarvamise järele,
majandusele esimese maailmasõja jooksul. vaid saprtes joontes vastavalt meie kavadele.
Võitlus idas on raskeim, mida saksa rah
Seäuüres ei olnud aga saksa rahvas tollal
wiae poliitiliselt vajalikult küps ja käis val iial tali läbi teha. Ent ka siin ei saa
riiul ia rahva reeturitega ümber liiga peh vntatn viimset eesmärki, viia saksa rinne
melt Olevikus selliseid vigü ei esine, see kokkuvarisemisele, vaid ka siin toob, nagu
ftfcet on asjatud kõik vaenlase lootused alati maailmaajaloos, otsustuse viimne la
moraalsele nõrgestamisele.
hing. Selle lahingu aga võidab rahvas, kes
kasutab* otsustavat tundi suurima - sisemise
Seejärele jfitkas Führer.
fiks on kindel, tnü parteikaaslased, ilma väärtusega, suurima visadusega ja suurima
. 182j(j a 9. novembrita ei oleks rahvusaot lanatismiga. Mida ma seetõttu nõuan saksa
.sriiitllk ilikumine kujunenud selleks, mis iõdnrilt, on tohutu. OQ rinde, ülesanne, et
«• nn. Ema rahvussotsialistliku liikumise a lõpuks teeks näiliselt võimatu võimaU
-6 toetab ja tu
ta ei oleks tänapäeval ka tugevat Saksa rii
bi ia ilma selle Saksa riigita, mis on kaht
letoatnlt Euroopa sõjaliselt mõju kai maks
riigi**, ei olek* juba nüüd enam mingit Eu

lematu juhtimise all, olgu olukord vahepea'
milline ja ükskõik kua me ka peaksi
me võitlema. (Tormiline poolehoiuavnldus.)
Käesolev sõda on halastamata. Meie vas

taste sihid on sellele vastavalt saatanlikud
Igaüks, kes on oma rahvaga seotud, teab,
mida tähendab meie vaenlaste võit. Seepä
rast ei loobp me iialgi võitlusest enne õigfi
aega, vaid näeme ajas oma liitlast, Kestk<
see sõda nii kaua kui tahes, Saksamaa e
kapituleeru iialgi tu
Edasi käsitles Fübrer üksikasjalikult vaen

lase propagandavõtteid ja terrorirünnakuid,
millistega ta loodab laostada tagalat. Fiihrei

toonitas, et viimastega on saavutatud häb

väärseid tagajärgi kiili eianjukvartaälide vas
ta, ei, ole suudetud aga halvata sõjatööstust

Elamud ja purustatud linnaosad aga. ehita
takse peale sõda saksa töö ja organiseeri
Vaealaae paui 1918. a. novembripäevi mälestades kõik oma ootused ja lootused uue
misvõime läbi enneolematult kiirest uuesti le 9, novembrile. Seekord lähtub ta aga lausa ekslikkudest eeldustest. Kuua esimeses
üles.

maailmasõjas Saksamaa juhtimine ei olnud suuteline jagu saama esilekerkivaist raskustest

Lõpuks ütles Flihrer: „Ma kummardun
tänulikkuses Kõigevägevama ees, et ta on
meid nõnda õnnistanud ja et ta ei oie saat
nud meile veel raskemaid katsumusi, nagu
võitlus Saksa pinnal, vaid et ta lasi meid

- rnooh tulevikku.

Et selles sõjas oli taas Inglismaa kihu
tavaks jõuks, et ta ühendab endas koos
juutidega sõja põhjust, puhkemist ja pida
mist see vaatab kordumisena eelmise maa
lmasõla sündmustele. Et aga sellised väge
vad ajaloolised sündmused ei vii kaks kor
da samasuguse tulemuseni, on siis kindel,
koi omääegsõid jõude ei saa võrrelda prae
vnstega Et tänapäeva Saksamaa on hoopis
teine riik kui 1914-18. a. Saksamaa, et to
kiks enam olla saladuseks, naga ka 9. no
vember 1943 ei ole sarnane 9. novembrile
19t8 (Õued elhvad poolehoiuavalduaed Füh
reHt vaimustatult jälgiva koosoleku poolt.)
Male võitleme juba viiendat aastat sel
les kõigi aegade suurimas sõjas, ftahvussot
eialistiik riik 6u võimsate ja ajaloos ainu

detav eesmärk: merede vabadus, vaba kaubandus rahvaste vahel, üldine deaarmeerumine,

toorainete õiglane jaotas need olid toona nende avatlusvahenditeks, kai nad relvade
jõnl saksa rahvast jaga ei saanud (Lloyd George, Orlando, Clemenceau ja Wilson).
{Paremal: Nende tõeline pale ilmnes aga peagi. „Uas vaht Reinil" kirjutasid inglased
J 1919. a. triumfeerivalt, paljastades seega oma imperialistlikke soove. All; Töötaolu oli
liitlaste poolt pealesurutud kurnamistahte otseseks tulemuseks. Töötad Berliini tänavatel
kaaslased olid Führeri sõnadele järginud
Sellega mälestame ühtlasi ka kõiki kam harduse ja aha uuesti korduvate kiiduaval
raade, kes on rahvussotsialistlikkude võit dustega. Nüüd lahenes pinge mitte-iõppeda
lejatena teel ees käinud, mis on meie isa tahtvaka juubeldamiseks, mis ümbritses
maa suuruse teeks, meie saksa rahva sauru Füürerit ikka ja jälle uuesti, kuui lõpuks
seks.
vaimustu» Olenes fanaatilise usu ja vöidu
Meie rahvussotsialistlikule parteile, meie tahte tõotuseks, mis leidis väljendust pidu
Saksa riigile Sieg Heill (Vanad partei- likus Saksa hümni laulmises.) ,

untes kodades tagasi anda nende olemasolu.

Dnjepri suudmel tehti kõik sisse
tungi üritavad sõidukid kahjutuks

laadsete löökidega purustanud sisgepiirämfs

ridul ja oma sõdurite sangarluse abil kand
nud'rinde peaaegu kõikjal 1000 kilomeetri
kaugusele riigi piiridest. Meie suure liitlase
kõrval Ida-Aasias on ka Euroopa rahvad
selge pilguga tunnetanud ajalooliste ülesan
net! suurrist ja toonud sellele vastavalt
ohvreid. Kui ka meiega liitunud suurima
Eutoopa riigi ohvrid on lõpuks mantnnad
enaM või vähem asjatuks, siis tnleb see kir
jntada haletsemisväärse kliki kavakindla sa
boteerlmise arvele, milline aastatepikkuse
kõikumise järele võttis end kokku teoks,
mis igatahes ajaloos võib pretendeerida ai
nulÄadše häbitUse kuulsusele. Ma olen õn
neifk; et meil on õnnestunud selle võimsa
aj**tu kurvimate kujude käost päästa vähe
malt meest, kes tegi kõik, et mitte ainult

ja kriisidest ja kuna teisalt vabamüürlikud ning juudi elemendid õõnestasid teadlikult
Saksamaa jõudu kodus ja rindel, seisavad tänapäeval juhtimine ja rahvas koos miljonite
töötajatega kõigist Euroopa maadest otsustunult võitleva rinde taga. Nad on otsustanud
seda gigantset saatuse võitlust alles siis lõpetada, kui vaenlane on lõplikult löödud ja
Euroopa kaitstud bolshevistlik-plutokraatükkude isude eest. Meie pildil: ülal: Nende väi

Tänapäeval on juhtkond ja rahvas Valmis tooma igat ohvrit. Nad on lahutamatu tervik.
(Pilt all.) Mehed ja naised On kodumaal väsimatult tööl, et toota relvi rinde jaoks.

(Pilt ülal.), Saksa sõdur garanteerib vabaduse. Tema ohvrivalmidusele, visadusele ja vastu

pidavusele võlgneme tänu, koi võime selle võitluse lõpul ütelda: vaenlane on langenud.

Edela pool Kiievit arenes omapoolsest vasturünnakust raske tankilahing
Führeri peakorterist. 10. nov. Sõjajõudu
Nevelist lõuna pool tekkis ka eile äge
de ülemjuhatus teatab:
daid võitlusi, millistes nõukogud peale esi
Krimmis tekkis eile ainult kohalikke algset raaastikuedu visati vasturünnakul
lähtepositsioonidele tagasi. Raskete»
võitlusi. Perekoplst kagu pool vallutasid oma
rumeenia Üksused vasturünnakul ajutiselt võitlustes idarinde lõunalõigus pälvisid OOMI
kadumaläinud kõrgustiku tagasi. Dajepri eeskujuliku strateegilise Juhtimisega erilist
rindel nurjusid vaenlase rünnakud Hersoni tunnustust brandenbncg-vestfaali g. soomaa
sillapeale, Dujepropetrovskist edelas ja diviis kolonel Frõhtichi ja brandenburgi Bs.
põhjapool Krivoi Rogi. Kaheksast vaenlase jalgväediviis kolonel Seheuerpfiugi juhtimi
sõidukist, millised püüdsid tungida sisse sel.
Lõuna-Itaalia rindel jätkub tõrjelahing
Dnjepri suudmest, uputati sõjalaevastiku
juigestussõidukite poolt 6, kuna 2 saadi lääne pool Volturnot alanemata ägedusega.
Üha uuesti teostatavad tugevate brltl-amee
sõjasaagiks.
rika jõudude läbimurderQnnakud meie kõr
Kiievi võiiluspiirkonnas kestavad kibe gustikuposltsioonidele,
eriti Migaaoo ja Ve
dad võitlused laial rindel ja tugevate jõu nafro juures, varisesid meie
tõrjetules ve
dudega ründava vaenlasega 'hoolimata hai riselt kokku. Jõuliste omapoolsete
vastu badyst ilmadest, Kiievi§t lääne ja loode pool rännakutega rilvlstati või puhastati mõtttn*
läksid meie üksused jätkatud üleolevate gad kohalikud sissemurrud, kusjuures võeti
vaenlase jõüdude iäbimurdekatsete tõrjel vange.
uutele positsioonidele. Linnast edela pool
tugevad saksa võitluslennukite üksused
arenes üks edukas omapoolne vasturünnak rändasid
möödunud 96! jälle vaenlase va
rasketeks tanklvõitlusteks. Hävitati 45 nõu rustustoetuspuukti
Napollt ja saavutasid
kogude tanki ning mitmed kadumaläinud otsetabamusi laevadele
ja väljalaadimistele
asulad vallutati tagasi.
sadamas.
Ka Smolenskist loode pooi jätkasid nõu
Nõrkade vaenlase lennujõqdude päeva
kogud oma rünnakuid. Kuna mõnedes koh rännakul! okupeeritud piirkontmse ja öistel
tades on võitlused kohalikke sissemurde häirimisrännakuil Lääne-Saksa piirkonda
saavutanud vaenlase jõududega veel käi dele, mis põhjustasid mõnedes kohtades
mas/ puhastati teised sissemurrukohad vas ehitistekahjnsid, tulistati alla 4 briti-amee
turünnakul!.
rika lennukit.

gevdab rinnet selle võitluses näiliselt või toime tulla sellega, võitluses ülevõimu maa
mata vastu, et ta jõuaks täiele selgusele, ilma vastu kanda võitlust kaugele teispoole
kuidas kogu meie rahva tulevik sõltub sel riigi piire. Ma olen uhke sellele, et olen
oma rahvast suureks, tugevaks ja õnnelikuks lest, et suudakSbUe kogu onSa jõudu mängu seife rahva j üht mitte ainult õnnelikkudel
jtehk; vaid et lasta teda ka osa võtta ajaloo pannes saavntada lõppvõidn. El saa seepä päevade), vaid alles õieti rasketel. Ma olen
llsegt arveteõiendusest, mis lõpuks otsus rast üldse esineda mingit Hund mõtet, kui õnnelik, et võia sellistel päevadel anda en
tab selle kontinendi' saatuse ja kultuur! üle. Vahkühtatü siht võidu saavutamiseks kõhk- dast rahvale jõudu ja usaldust ja ütelda
talle: saksa rahvas ole täiesti rahulik, mis
ka ei juhtuks, me tuleme sellega toimel
Lõpul seisab võit! (Minuteid kestev tormili
Bolshevikele tekitati raskeid kaotusi
ne kiiduavaldus.)
Nii kaua kui meile jääb see jõud, mis
Kertshi väinas uputati rida nõukogude sõjasõidukeid
hingestab meie rahVa, naised kaasaarvatud,
kõiki osasid, ei tarvitse meil meelt heita,
Ftthreri peakorterist, 9. nov. Sõjajõudu üht kiirpaati ja kahurpaati.
vaid võime vastuoksa vaadata uhke lootuse
Lõuna-Itaalia rindel paiskas vaenlane ei ga tulevikule.
dnde ülemjuhatus teatab:
Lõuna pool Kertshi tõrjuti uus nõukogu le võitlusse uusi jõude ja püüdis tugevate
Olen' tulnud siia vaid vähesteks tundi
rünnakutega läbi murda meie riunet,
de maabumiskatse.
deks, et kõneleda teile, mu vanad kaaslased
Kertshi väinas uputas üks sõjalaevastiku
Iseäranis Lääne ja loode pool Volturnot ja ma lähen homme jälle tagasi ja võtan
Julgestusüksus jälle 2 vaenlase moötor-fca võideldi päev läbi ägedalt mõningate kõr endaga ühes kauni mälestuse mu vanadest
hurpaati, samuti ühe kiirpaadi, vigastades gustikkude pärast. Rünnakud' tõrjuti kõrge võitluskaaslastest ja endisest võitlusajast.
fiht kahurpaati raskesti.
te kaotustega vaenlasele, kohalikud sisse
Ka Teie peate siit väljuma fanaatilise
Ravimtaimi tuli ülemaaliselt kokku
Krimmi põhjapoolsetel sissekäikudel pi murrud riivistati või suruti vastulöökidega meelekindlusega
ja fanaatilise usuga, qt ei
dasid meie väed ka eile vastu vaenlase koomale.
või olla midagi muud kui meie võitl Selle
rahuldavalt
kasvavale survele.
Väheste vaenlase lennukite häiriraisrün eest võitleme meie, selle eest on langenud
Üks omapoolne rünnaküritus edela pool nakutel riigi läänealade vastu tekkis mõnin väga paljud, selle eest toovad teised veelgi
Dnjepropetrovskit möödus edukalt. Vaenla gates kohtades kahjustusi hoonete alal ja samasuguse ohvri. Selle eest. elavad gene
Praegu on kogu maal käimas käes kadakamarju ja leesikalehti, millest
ne kannatas tunduvaid kaotusi inimeste ja väheseid inimkaotusi
oleval
aastal kogutud ravimtaimede valmistatakse ravimeid peamiselt põie
ratsioonid
ja
mitte
ainult
nüüd,
vaid
ka
tu
materjali näol, kana meie kaotused on
Saksa lennukid heitsid möödunud ööl levikus. See veri, mida nüüd valame, tasu transponeerimine Tallinna. Küni siiani ja neeruhaiguste vastu. Nendest ravi
vähesed.
taas pomme üksikeesmärkidele Londoni takse meie rahvale kord rikkalikult Meie
Kiievi vöitluspiirkonnas kasvas võitluste raamis.
rahvas võib miljonitele inimestele nende on kokku tulnud umbfes 40 000 kg meist tunti siiani teravat puudust.
ägedus eriti lõuna ja lääne pool linna. Ku
mitmesuguseid ravim ja teetaimi ja iga Samuti on nimetamisväärsel hulgal
na vaenlase rünnak suutis üksikutes lõiku
päev saabud Üsaks veel keskmiselt 1000 paakspuukoort, islandisamblikku, raud
des võita meie vägede otsustada tõrje vastu
Uusi eesti lendureid lõpetas lennukooli
kg uusi drooge.
rohu, teelehti ja muid drooge.
vaid aeglaselt pinda, võideti teistes kohta
des omapoolsete vasturünnakutega ülekaalu
Seda
hilist
ravitaimede
ärasaatmist
Mitteküllaldasel määral on kokku
Hiljuti toimus tihes lennukoolis eesti raadide hulgas on mehi, kes on silma paist
ka vaenlase vastu tagasi mitmed kaotsiläi lennuväelaste
põhjustavad
osalt
raskendatud
trans
toodud
palderjanijuuri, kummeliõisi ja
pidulik vannutamine.
nud hiilgava lahingutegevusega."
nud maakohad.
pordivõimalused,
mis
aga
viimasel
ajal
mõningaid
muid taimi. Nende taimede
Sündmuse
puhul
oli
lennuväljale
rivista
Seejärele
lennukooli
ülem
ülendas
võit
Loode pool Smolenskit alustasid nõuko
kaares viig lennukit, millede esiosad lustes headeks osutunud lennuväelasi tõe on tunduvalt avardunud.
suuremat kokkutoomist ei olnud meie
gud taas oma rünnakuid. Nad tõrjuti seejuu tud
kaunistatud tammelehtedega. Lennuki ni stuskraadis.
Kokkutulevaist üksikdroogidest on oludes küll eriliselt palju lootagi.
res peale mõningate vahepeal riivistatud olid
terivi ette olid rivistunud eesti lennukooli
Järgnevalt loeti ette vandetekst, mida veel varajane teha üldkokkuvõtet, sest
sissemurde tagasi.
Suurima osa ravimtaimede korjajaist
sõdurid ülestõstetud kätega kordasid, mille
Neveli sissemurruruumis paiskas üks õpilased.
iga
päev
saabub
veel
#uusi
saadetisi.
moodustasid
koolinoored, kellele ravim
Eesti lennuvSelaste paraadi võttis vastu ga nad vandusid oma rahva, südametun
omapoolne lõunast lähtuv vasturünnak vaen
lennukooli ülem saksa ja eesti muusikaheli nistuse ja Jumala ees võidelda ja taotleda Ometi võib juba nüüd ütelda, et mitme taimede korjamine oli õppetöö vahe
lase ägedale vastupanule vaatamata välja de
seatud sihti.
saatel.
droogiliigiga on võimalik kodumaa aas ajal kohustuslik. Seetõttu olenes kor
arvukaist tugevaist positsioonidest. Lääne
Lennukooli lõpetanud eestlased on osalt
ja kirde pool linna ründasid qõukogud osalt
jamismenukus suurel määral kohalike
Pärast paraadi tervitamist pöördus ta ees Eesti sõjaväes juba teeninud, osalt on nad tatarvidüst rahuldavalt katta.
värskelt saabunud vägedega. Nad peeti äge ti lennukooliõpilaste poole kõnega, milles
Piisaval
hulgal
on
kokku
tulnud
kooliõpetajate organiseerimisvõimeist. '
dates võitlustes kinni või 'tõrjuti veriselt rõhutas eelseisva vannutamise üllast mõtet noorematest aastakäikudest. Vanemate õpi
laste huiga? leidub mehi, kelledel on juba
tagasi.
üie saja vaenulennu seljataga.
Raske aoomusküttideüksus „93" hävita? ja märkis muu hulgas:
Teadaanne
Jaapani uus võiduteade
„Tänane päev oa märkimisväärne ja tä Kurt Eggersi nimeline SS-standard
viimastel nädalatel idarinde lõunaosas 153
Kõik, 1925. a. sündinud meesisikud-kut
nõukogude tanki, muutes veel 24 tanki hendusrikas eesti rahvale, kes seisab ühes
Tokiost, 10. nov. (DNB) Keiserlik pea
Berliinist, 7. 11. (DNB), Führer määras seaiused, kes mõnesugustel põhjustel (hai korter
liikumisvõimetuks. Ta omab seega suurt Saksamaa ja teiste kontinendi rahvastega
teatab, et teisipäeval on nppunad
osatähtsust vaenlase läbimarrukatsetõ takis rindel Euroopa kultuuri ja tsivilisatsiooni Reiehsführer SS öttepaoekul relva-SS sõja
vaenlase lahinglaev, kelle kohta oli teata
gus,
elukohast
äraolek
jne.)
ei
saanud
il
klrjasaatjateüksuate
nimeks
:
SS-standard
tamisel.
vaenlase vastu. See võitlus kujundab saatu
et ta oli raskesti vigastatud. Uued jaa
Võitluses bolshevistlikkude maabumia se, mis seob eesti rahvast Euroopa ühis ~Kurt Eggers". Tunjtud luuletaja Kurt Eggers muda kohalikku kaitseteenistuskomisjoni tud,
pani tulemused teises õhulahingus Bougan
üksuste vastu Kertshi väinas paistis eriti konnaga ja eriti saksa rahvaga. Praegu mak langAs hiljuti !da-> kui SS-obersturmführer selle komisjoni tegevuse kestvasel, on ko villei juures on järgmised; veel 3 suurt rist
tankikomandant SS-tankidiviisis „Vii dustatud ilmuma Tallinna I Kaltseteenis sejat kui ka üks väike ristleja või hävitaja
silma üks sõjalaevastiku julgestusüksus sab üksnes karm ja vali panus: kanda selle ja
kapten leitnant Klassmanni juhtimisel. Ük-. sõja rasket koormat, uskuda täielikku võitu ning".
tnskomisjoni, Oievimägi lõ, reedel, 12. no vigastatud. Peale selle veel 3 vaenlase len
sus uputas ajavahemikus 4. -8 novembrini, ja selle saavutamiseks kõik jõud mängu
vembril
1943.a. kella 9-ks hommikul.nukit alla tulistatud. Jaapani kaotused on
sageli lähimast kaugusest, 3 kahurpaati, panna. Eesti rahvas _ kannab endas kõiki Trükitehnilistel põhjustel hilines meie lehe
vahepeal suurenenud 5 lennuki võrra.
Tailinu, 8. novembril 1943. a.
2 kiirpaati, 5 maabumispaati vägedega ja väärtusi, et seda sihti taotella, saavutada ja käesoleva numbri ilmumine, mistõttu ka
ühe nõukogude veolaeva, vigastades raskesti; selle vääriline olla. Ka siia kogunenud kam- kättejõudmine tellijaile hilineb.
Kindralinspektor.

vate toimingute kohta ja nad on või
melised oma klientidele andma vaja
likku informatsiooni.
Juhime oma lugejate tähelepanu
eriti teostamiseeskirjade lõpposale, mille
järgi hoiused, millede väljamaksmiseks
kuni 1. aprillini 1944 ei ole esitatud
nõudmisi, välja ei maksta. Nii on iga
hoiuse omaniku enda huvides võimali
kult varakult astuda vastavaid samme.

f,Ainult vähesed minutid enne
kella 12"
Xroaatias ilmuv sabaakeelne nSdaialeht Perekonnaliikmeil ei tohtinud kunag1
pühendatud [ülevaate andmiseks Idaalade olla ühist puhkepäeva. Nüüd pidi ainult
kohta, Eesti Ocravalitsnse Juhi dr. Mäe veel valvata ma, et perekonnaliikmed,
artikli, mis kannab pealkirja ~Ainult vähe kes hilisel Õhtul või öösel lõpuks kok
sed minutid enne kella 12". Allpool toome ku said, ei muutuks enamlusele häda
kokkuvõtte sellest artiklist nimetatud näda ohtlikuks rakuks. Selle vältimiseks mää
lalehe Järgi:
Ma ei tarvitse laiemalt puudutada rati ühe isiku eluruumiks 6 Q rm põran
juutide katseid haarata enda kätte või dapinda, ja nii muudeti kõik ühepere
mu kogu maailmas, kuna need küsimu konnakorterid ühiskarteriks, kiis ei ol
sed on juba küllalt tuntud. Juutlus ei nud ühelgi perekonnal võimalik elada
leidnud oma võimu kindlustamiseks eraldatult .omaette.
See süsteem taheti rakendada kogu
ühtki teist teed peale kahepalgelise or
maailmas,
esmajoones just Euroopas.
ganisatsiooni; ühelt poolt kapitali orga
Seega
oleks
siis saanud tõeks juutide
niseerimine; rahvusvahelisel baasil (sa
maailmavalitsemine.
Selleks viidi Vene
muti nagu juudid on üldse rahvusvahe
maal
läbi
viisaastakupiaanid,
millede
lised) ja teisest küljest tööliskonna or
ainsaks
sihiks
oli
sõjaline
ettevalmistus
ganiseerimine kommunistlikus parteis
kui solsiaaldemograatia algastmel, jäl ootamatuks kallaletungiks Euroopale.
Selleni oleks ka tõesti jõutud, kui
legi rahvusvahelisel alusel.
Nende mõlemate süsteemide raskus mitte Führer, kes oli teadlik enamluse
punkt lasus peaasjalikult linnadel ja ka hädaohtlikkusest, poleks viimsel minu
pitalistlik-tõostuslikul majandusel. See til alustanud kogu Euroopa kultuuriva
on ka üsna loomulik, kuna juudid tege rade päästmiseks hävitussõda enamluse
lesid ainult neil aladel. Põllumajandusli vastu. Rahva arusaamist sellest näitab
kud maad ja maarahvas seevastu aga ei rõõmustav asjaolu, et paljud rahvad on
lasknud ennast iialgi vabatahtlikult tõm liitunud enamlusevastasesse võitlusse.
Enamluses väljendub väga silmator
mata nende võimupiirkonda. Oli loomu
kavalt
talmudlik formolism, sest ka
lik, et nüüdsest peale otsisid juudid teed,
enamlaste
ja iga nõukogude kodaniku
kuidas alistada põllumajanduslikke rah
peatarkus seisab „lühikese enamluse
vaid oma mõjupiirkonnale.
Selleks leiti olevat kohane enamlik ajaloo" ja selle formaalsete selgituste
süsteem, millega katsetati suurel põllu ning väljenduste tundmises.
Rahvas on seesmiselt tugev ainult
majanduslikul Venemaal ja mis seal ka
läbi viidi. Enamlikus süsteemis leiti pea siis kui iga üksik rahvuskaaslane kan
asjalikult poliitiline süsteem, mis indus nab südames esmajoones kogu rahva ja
trialiseerib põllumajandust ja mis, tühis kodumaa huve. Eriti olgu see öeldud
tades igasuguse eraomaduse, muudab pea-kultuurikandjate kohta, s.o. Euroo
kogu talupojaskonna sovhoosides ja kol pa rahvaste kohta. Iga rahva ajalugu
hoosides riigitõölisiks. Seega on enamlik üt|pl? meile, et kui rahvas võttis mida?
süsteem leidnud lahenduse, kuidas hävi gi ette üksmeelselt ja vaimustusega, siis
tada igasugune isiklik ja majanduslik teostati alati midagi .suurt.
Et sea ei ole mitte ainult ajalooline
isjespjgyps ning kuidas muuta iga üksik
riigikodapik ts ülalpeo suhtes riigist tunnetus, vaid et seda ka tänapäeval
tegudega on tõendatud, seda näitas
sõltuvaks.
Enamlaste viimaseks järjekindluseks meile Führer, kes muutis . rahvusliku
pii perekonna kui niisuguse hävitamine. jõu ärkamise teel seesmiselt lõhestatud
ja majandusliku laostumise äärel seisva
saksa rahva tugevaimaks rahvaks maa
ilmas.
Vabastatuna juutlikust imperialismist
Ja kommunismist ja kaitstuna enamlas
te hävitamisohu eest, võivad Euroopa
rahvad moodustada rahvaste ühiskonna,
mis- ehitab üles kultuuri ja muudab Eu
roopa jälle maailma keskuseks. Rahva
kapital ja rahvuslikud jõud ei tohi mitte
olla internatsionaalsed, need võivad olla
ainult rahvuslikud. Rahvuslikel ühis
konnil aga ei ole vastolusid omavahel,
sest nende ainuke siht on oma rahva
Õnn ja oma maa heaolu. Selliseil ühi
kuil puuduvad vastastikused vallutamis
plaanid ja sõjad on nende vahel võima
tud, sest ühised maailmavaatelised suu
nad eeldavad kõigi küsimuste rahulikku
lahendamist. Seega tähendab Euroopa
rahvaste Ühiskond rahu, rahvuslikku
ülesehitamist ja majanduslikku õitsen
gut. See ongi see uus Euroopa.
Tänapäeval võitleb kogu rhaailm. Ühel
poolel võitleb rahvuslik tahe eesotsas
Saksamaaga ülesehitamiseks ja rahuks;
Langevarjur lõunas laeb rasket granaadi teisel poolel võitleb organiseeritud juut
lik-rahvusvabeline kapital, juutlik-rahheitjat. (PK.-sõjahirj. Beschel. Wb.)
„Neue Ordnnng" tõi oma erlnombrip, mta on

Preemiatähtede väljaandmise
tähtpäevi on pikendatud kuni
1. dets. s. a.
Põllumajanduse Keskvalitsuse poolt
on seniseid preemiatähtede väljaand
mise tähtpäevi pikendatud kuni 1. dots.
s. a.

Sellepärast tuleb kõigil preemiani
guslikel isikuil hiljemalt 30. nov. s a.
võtta välja kohalikest omavalitsustest
ja piimatalitustest preemiatähed 1942/43
a. a. jooksul müüdud järgmiste saadus
Saksa grenadeerid ühe saare okupeerimisele asumise eel. PK.-sõjakirj. Scholz. (Wb.) te kohta: teravili ja selle seeme, kartul
ja selle seeme, koresööt, või, liha, ka
Määratakse nisunormid
namunad, linnuliha ja kuni 1. nov. s.a.
müüdud aed- ja juurvilja ning heina
Teravilja kokkuvõtt üldiselt toimub edukalt. Nisu aga on seni vähe
seeme.
kokku toodud
Pärast seda tähtaega enam ei anta
Teravilja kohuslike müüginormide seni kokkuostupunktidesse toodud ni preemiatähti möödunud majandusaastal
täitmisel on selgunud, et põllupidajad sukogused arvatakse vallale määratud tähendatud saaduste müümise eest.
1943/44 m. a. juba kehtestatud
on toiduteraviijanormi katteks enam nisunormi katteks.
jaolt rukist kokku toonud, kuna nisu
Taludele määratav lisanorm ei ole preemiajuhendite kohaselt (viljapeksmine,
äraandmine on tagasihoidlik.
mingi teraviljanormi lisanorm, vaid teravilja ja linaseemne müümine) saa
Toitlustamise üldolukorra kui ka las kuulub selle hulka ja äraandmisel ar vad põllupidajad preemiana ka tekstiil
te ja haiglate vajaduste rahuldamise vatakse taluje määratud teraviljanormi punkte tekstiilkaupade ostmiseks. Pree
miatähtede asemel kuni poole temale
seisukohalt on tingimata tarvilik, et täitmise katteks.
väljaarvatud
preemiapunktide ulatuses.
Nisunormi
ei
määrata
neile,
kes
ju
osa toiduviljanormist täidetakse nisu
ba on täielikult täitnud oma teravilja Tekstiilpunkte antakse välja vahekorra»
müümisega.
normi, ega ka neile, kel nisupõldu ei 1 preemiapunkt võrdub 3-le tekstiil
Neil asjaoludel määrati Turu korral olnud.
punktile. Näide: 20 preemiapunkt! saa
dusvalitsuse poolt nisunorm iga maa
Nisunormi määramise aluseks on ja võib 10 preemiapunkt! valida teks
konna kohta, mis jaotatakse valdade talu tegelik nisusaak.
tiilpunktides, saades 30 tekstiilpunkti.
vahel ja see omakord vallas asuvate
Preemiaõiguslased, kes on juba saa
Kirjalikud teated nisunormi määra
põllumajapidamiBte vahel.
mise kohta tuleb talupidajaile kätte nud preemiatähti viljapeksu, teravilja
Vallas asuvate majapidamiste poolt saata hiljemalt 15. nov. s. a.
kiirmüügi ja linaseemne müügi eest,,
võivad neile väljaantud preemiatähed
vahetada valla- ja linnavalitsustes teks
Endised hoiusummad väljaandmisele
tiilpunktide vastu.
Tekstiilpunktid saadetakse välja lä
Selgus Riigitööhoiukassasse paigutatud hoiuste väljamaksmise kord
hemail päevil, mil algab ka nende väl
Tänase lehe ametlike teadete osas hoiukassasse paigutatud kui ka enam-' jaandmine ja ümbervahetamine põllupi
avaldatakse 1. juhend endiste hoiuste laste.ajal teistest krediitasutistest Rii dajatele.
Linakiu ja linaseemne normitäitjaile
väljamaksmise kohta 1. XI 1943 aval gitööhoiukassasse sundkorras ülekantud
väljaantud peenrauakaupade hüvitustäh
datud teadaanne (vt. „ Eesti Sõna" nr. 254. hoiuste väljamaksmise korda.
4. skp.) rakendamiseks. See juhend sel
Endisesse eesti Riigihoiukassasse ja tede vastu võib alates 1. nov. s. a. osta
gitab endisesse eesti Riigihoiukassasse endisesse vene Riigitööhoiukassasse pai peenrauakaupu ja muid majatarbeese
ja endisesse vene Riigilööhoiukassasse gutatud hoiuste väljamaksmist tuleb meid, mida seni müüdi ainult üldistel
paigutatud kui ka enamlaste ajal teis nõutada postiasutiste kaudu. Vastavad preemiasedelitel oleva väärtpunkti vastu.
Peenrauakaupade hüvitustähtede vas
test krediitasutistest Riigitööhoiukassas fonnulaarid on saadaval kõikides posti
tu
saab
osta kaupu vahekorras 1. RM.
se sundkorras ülekantud hoiuste välja asutistes alates 10. skp. Ühes avaldus
võrdub
1-le
preemiapunktile.
maksmise korda. Endisesse eesti Riigi tega tulevad esitada ka hoiuraamatud.
Peenrauakaupade hüvitustähed 00.
hoiukassasse ja endisesse vene Riigitöö- Kui hoiuraamat on läinud kaduma oo
vajalik esitada vastav kirjalik * teade. maksvad preemiakaupade ostmiseks hil
vusvaheline enamlus oma rahvuslikkuse Arvesse võttes, et sõjaolude tõttu kind jemalt 31. dets. s. a.
ning rahvaste Ühiskonna vastu. Euroo lasti paljud hoiuraamatud on läinud
Paide elanike arv suurenenud
pa rahvail valida, kas nad võitle kaduma, püüavad vastavad asutised ka
vad tfbe Euroopa eest või vastu ja kas neil juhtudel väljamaksmist teostada.
Vastavalt Paide linna aadressbüroo
jäävad kõrvale ning ootavad tahtetult
Ka need isikud, kellede hoiused andmeile oli 1. novembriks Paides re
oma saatust.
nende endistest pankadest kanti üle gistreeritud kokku 3191 elanikku, mil
Võitlus enamluse ja juutliku kapita vene Riigitööhoiukassasse, peavad for lisest arvust oli mehi 1267 ja naisi*
lismi vastu on saatuslik võitlus, mis ot mulare tooma postiasutistest. Nad pöör 1924, seega 657 naist enam.
sustab aastasadadeks rahvaste ja Euroo dugu siis täidetud avaldustega oma
Võrreldes toodud arve vastavate ar
pa kultuuri edaspidise saatuse. Kella endise panga poole, milline astub edas vudega 1. oktoobrist, ilmneb oktoobri
12-st puuduvad vaid vähesed minutid. pidised sammud. Pangad on saanud kuus elanike arvu suurenemine 248Kes nüüd ei otsusta, selle tallab saatus õigeaegselt täpseid juhtnööre endiste isiku võrra, kusjuures suurenemine on
hoiuste väljamaksmisega ühenduses ole- toimunud 88 mehe ja 160 naise arvel.
jalge alla.

enamik seal tavalisti askeldavaist inimesist oli
nüüd juba kadunud, et varjuda laialipillatuna ela
mutest eemal asetsevates laaneosades. Ainult ük
sikuid nähti veel jooksmas siin-seal, ajamas talust
eemale mõnd looma või viimas metsapeitu mõnin
gaid riide- ning tarbeesemeid.
Taandudes pikkamööda ja kaitstes seejuures
visalt iga ründajaile loovutatavat maaribakest,
.—, p ROMAAN
olid Endel Puidu mehed, keda toetas nüüd ühel
tiival ka major Rannamäe väikearvuline grupp,
JüfvanmA l[xmpJ
majori enese asunult vahepeal talu kaitse üld
korraldajaks, jõudnud üsna Siimusoo lähedusse.
106.
Nende positsioonid polnud aga siin, lagedate väl
relvitute noorte meeste pärast, keda peavad teis jade vahel, enam soodsad, sest ründajail võimal
te hulgas kaitsma, kuivõrd naiste ja laste, palju dus hoida neid nüüd siin, varjudes ise heinamaa*
de raukadegi ja paljude kodude ning varade pä põõsastikes, veelgi ohtlikumaks muutuvama tule
rast. Ja eelkõige seepärast, et uus päike võiks all. Nad pidid tõmbuma seepärast veelgi enam
tõusta ja käia kord jälle üle maa, millise rahvas tagasi, jätma talugi üha uusi jõude ja uusi relvi
elab edasi. Jah, seepärast. Ja seepärast, et vana võitlusse viskava vaenlase kätesse ning asuma
dest, väga vanadest haudadest ning ürgseilt hiie ise üsna laane servale, et katsuda seal takistada
asemeilt on tõusnud kummaline hääl ja hajunud vähemalt ründajate voolu nende jälgedesse, kes
läinud laande nagu laialihirmutatud linnud, ai
nagu palvuslik käsk üle maa võidelge 1
Rutates nüüd jälle kohast teise ja peatudes mates ilmselt püünisvõrgu tõmbumist oma ümber.
Ja jälle, nende võitluste kestel juba mitmen
aegajalt hetkeks kord siin, siis seal, pidi Endel
mõtlema järsku isale ning Mäele, Kõnnuturjale ja dat korda, kandus Endel! mõte üle relvade ragi
Siimusoole. Ning teda järsult haaranud nimetu na, peatudes isal ja Mael. Kas said nad pageda
hirmu sunnil saatis ta samas talu juurde uue küllalt kaugele, et olla nüüd kaitstud? Kas saa
korralduse, et sealt tõmbutakse kiiresti metsades di langenud Joel ja haavatud Eerik toimetada
se. Kas oli see hirm läheneva ees, mis sundis õigeaegselt eemale kohast, millise nüüd vaenla
Endelit mõtlema järsku võitlustest mööda ja ette ? ne rullinud üle ? Katf on veel haavatuid, kas lan
Võib-olla, Endel ei teadnud seda, aga ta ei mõtel genuid ?
Aga vaenlase rünnak, paisunud automaatrel
nud sellele ka pikemalt. Ta tundis ainult, et het
kel, millal need sealt, tagapoolt, on jõudnud se vade ähvardava tule toetusel vahepeal veelgi
nisest kindlamasse metsapelgu, on muutunud te enam ja jõudnud nüüd juba talu lähedastele väi
jadeiegi, ei võimaldanud Endelil otsida üles enam
magi võitluses senisest kindlamaks.
Ja seepärast olid ta mõtted praegu mujal, kui kedagi, kes teadnuks vastata ta pakitsevaid kü
gi võitlus, vihane ja kaitsjaile näiliselt lootusetu, simusi. Tal tuli ainult loota, et kõik on arenenud
kees ta ümber üha ägenedes, paisudes ja laiene ja areneb käskumööda.
Hooti senisest ägedaimaks paisuv võitlus pi
des, nagu oleks ta vormitu ürgelukas, milline su
rub end üha laiemale, et matta ja hävitada kõik, durdus küll aegajalt, takerdus nagu hetkeks kus
ki ning korraks näis isegi, et Soomest tulnute
kõik, mis hingab ja elab.
marutui! on tekitanud ühel tiival ründajate rida
VI
des taas neid taandumisele sundiva kaose. Aga
VÕITLUSTE algusest oli nüüd möödunud juba nõnda tundus see kõik ainult lühikeseks hetkeks.
tunde, aga endiselt ja vähenemata jõuga Siis paisus rünnak jälle ja jälle oli tuli igas kül
voogas relvade heitlus üle metsase maastiku, lä jes, jälle tungiti igast küljqst peale väikesele
henedes vastase inimjõu tohutust ülekaalust sõl kaitsjate salgale. Süüdatud küünid kaugemal hei
namaadel lõid lõõmama.
tudes üha enam ja enam millise õuelt

Käskjalg, tulles major Rannamäe juurest kust
Küsimuste rida, mis hirmusegase karjana tu
ki staabi poolt, saabus nüüd lõpuks Endel! juurde. hises järsku läbi Endeli pea, surus ta laubale
„Nad murdsid seal, keskosas läbi, ka sõiduki suuri higipärleid. Hetkel ähmus ta silmi ees hulk
tega. Lõhutud tee ei takistanud neid," ütles ta nägusid. Seal oli Mae ja seal kolonel, seal selle
ruttavalt.
tubli vend, muud talu naisperet ja .. . kas nad
„Noh ?* küsis Endel. „Tee siia, taluni, on pääsesid sealt kõik?
neile nüüd siis vaba ?*
Kiiresti need küsimused tõusid ning sama kii
Käskjalg ei vastanud.
resti, saamata ühtki vastust, kadusid nad arene
«Mida käskis major ?" küsis Endel uuesti
vais sündmusis jälle. Põimudes keerlevad suitsu
«Pidada' siin vastu niipalju kui iganes võima pahmakad, mis tõusid Siimusoo hoonete vahelt
lik, et anda laanes varjujaile aega tõmbuda veel alul kuidagi arglikult, paisusid nüüd järsult, va
gi kaugemale. Siis vahetada positsiooni ja ühine jusid nagu kuidagi laiali ja näitasid juba siit-sealt,
da majori võitlusgrupiga tema poolt hiljem tea tinavalgete või sünktumedate suitsukerade vahelt,
tatavas punktis/
punakalt nilpsavaid leeke. Jah, kõik Siimusoo
Imelikult ebamäärane ja segane tundus küll hooned, nii need, mis asusid kobaras elamu ja
selline korraldus Endeiile, aga tal polnud praegu õue ümber, kui ka väiksemad eemal, olid korra
ei aega ega tahetki juurelda korralduse ümber ga süüdatud. Pikkamööda, kufd kindlalt tihenes
põhjalikumalt. Ammugi oli möödunud juba kesk hooneid endasse mässiv suits, üha enam leeke
päev ning taas hakkas päike kalduma läänes limpsis juba hoonete väliskülgedel, hammustades
madalamale. Küllap pidid mehed, kes ei saanud laiene vaid auke nende katusesse.
korralikult süüa juba hommikulgi, olema nüüd
Tüki aega seisis Endel nagu naelutatult sa
näljased.
mal kohal, pilk tardunult hävivail hooneil. Lask
«Kuidas on langenutega, haavatutega ?" pöör mine ümberringi oli peaeagu vaikinud, eriti Sii
dus ta käsutoojale, aga sellele ei teadnud see musoo suunas. Ainult talust kuski paremal kuu
anda ühtki vastust.
lis Endel ikka veel üksikut kuulipildujat ägedalt
Ning samal ajal lähenesid esimesed ründajad lurtsumas, ilma et tal oleks võimaldunud see
mööda kitsast väljateed juba Siimusoole. Endel juures määrata lähemalt tulistamise suunda.
nägi neid nüüd selgesti. Seal oli mehi mitmel
Ärgates järsult kogu ta tähelepanu pälvinud
mootorrattal, seal oli tagatipuks isegi meestega põlevate hoonete jälgimisest, pöördus Endel pa
laaditud veoautosid. Jah, nende jõud oli siiski rajasti hetkel, millal Ott oli jõudnud küljelt tul
liialt suur, siin polnud enam midagi teha. les temani.
Kümnekonna või veel vähemagi kilomeetri kau
„ Kolonel käseb koondada võimalikult kõik
gusel teati nüüd asuvat küll juba rinne, aga . . . mehed veelkordseks rünnnakuks talule," ütles ta
see kõik ei päästnud nüüd enam... ei, vähe pikema sissejuhatuseta. „0n põhjust karta, et
malt seda talu mitte Siimusood ja kööke, osa mehi jäi õuel ründajate kätte."
millised keetnud seni toitu metsavendadele.
„Kes ?" küsis Endel lühidalt ja järsult.
Just nagu Endeli hämar-raskete oletuste kin
«Kadunud on Siimusoo peremees, koloneli
nituseks kuulis ta samas talu suunast mitmeid vend, pole ilmunud ka Vanase Kustast ja ..."
pauke ning nägi, kuidas pikkamööda tekkiv ja
„Ja ?" kordas Endel, koondades kogu tähele
siis kiiresti kasvav suitsusammas hakkas mässi panu Oti ilmesse. „Ja kes veel?"
ma endasse Siimusoo rehte, sellest veidi kauge
„Ma ei tea ju kindlasti ja kindlasti ei tea se
mal asuvat viljaküüni, karjatalli ja jah, nüüd, da keegi, aga . .."
tõepoolest, hakkasid tõusma leegid juba ka ela
„Noh," muutus Endel ilmselt kärsituks, «ta
mu kohalt. Kas nad ... süütavad siis tõepoolest had sa ütelda, et kadunud on ehk ka Mae ?"
kogu talu, iga selle hoone üksikult ? Ning miks
Ott langetas pilgu.
naa seal ikka veel lasevad, kuigi üksikult ? Kas
pagesidki talust lõpuks kõik inimesed ja kas nad
.TARVA TEATAJA Nr. 130.
tegid seda õigeaegselt ?
Neljapäeval, 9. novembril 1943. a. Lhk. 2..

Vabadussoja-vaim - elab edasi Järvamaa®noortes
Kaitseteenistuskomisjoni ette Paides ilmus isegi Tabatahtlikke, kes olid õnnetud, et noorus
ei võimalda neil asuda täitma meLekohuseid kodumaa vabaduse eest
Läinud nädal Paides möödus õieti
Järvamaa nooruse tähe all, kuna näda
lalõpul mitme päeva jooksul toimusid
kaitseteenistuskomisjoni istungid 1925.
aastal sündinud meeskodanike läbivaa
tamiseks ja vastuvõtmiseks väljakuulu
tatud kaitseteenistusse astumisel. Vasta
valt ette nähtud päevadele ilmusid ko
misjoni ette kohustuste alla kuuluvad
noored kõikidest Järva linnadest ja val
dadest. Vesteldes noortega ja jälgides
nende omavahelisi keskustelusid, selgus
rõõmsaks Üllatuseks, et Järvamaa noor
tes elab kustumatult edasi see Vaba
dussõja-vaim, mis sundis omalajal noori
jätma, koolipingi ja raamatud ning asu
ma täitma rindel mehekohuseid kodu
maa vabaduse eest. Sama soov ilmnes
nüüdki mitmel juhul ja ühtlases kujus.
Olgu näitena juhus 15-aastase nooruki
ga, kelle kaks venda võitlevad vabataht
likena idarindel ja kes ilmus nüüd ko
misjoni ette, et saada vabatahtlikuna vas
tu võetud ja võida asuda seega koos
sõpradega ja vendadega sinna, kus tu
le ja relvaga kirjutatakse kodumaa saa
tust. Mõistagi ei saanud komisjon noor
mehe soovi rahuldada, mistõttu tal tuli

üsna resigneerunult siirduda tagasi
koju.
Samasugune võitlusvaim iseloomus
tas kaugelt valdavamat osa kutsealus
test, kellest enamik ütles lausa välja,
et nad on oodanud juba kaua seda sil
mapilku. Vaimustus, mis haaras noori
kodumaa kutse puhul, tingis kahtlema
ta ka nende korrektse lõbususe, mure
tuse ja vaimustuse, millisega peeti kin
ni kodulinnas puhkuselolevaid riudevõit
lejaid ja paluti jutustada lugusid elust
ja võitlustest idas. Selliste jutuajamiste
lõpul ei unustanud noored kunagi vih
jamast kahetsusega asjaolule, ei vajali
ku väljaõppe puudumine takistab neil
siirdumast otsekohe rindele ning nõuab
mõneajalist drilli tagalas asuvates väl
jaõppelaagrites. On rõõmustav ka see,
et noored ise on tõesti teadlikud põh
jaliku väljaõppe põhjapanevast tähtsu
sest tänapäeva võitlustes. «Aga välja
õpe lõpeb kord", ütlesid mitmed noo
red nagu Ühest suust, varjamata neid
haat-anud vaimustust, «ja täieõiguslike
sõduritena tuleme siis teie juurde ja
võitleme koos teiega, lahingutes ristitud
idavõitlejad."

«»

ülevaade metsatööde arengust
Järvamaal
Soe ja põllutöödeks soodne sügis on hoidnud seni põllumehi metsa
dest eemal
Mäletavasti määrati Metsade Kesk
valitsuse otsusel Järvamaa eeloleva
talve poolaasta kohustuslikuks raienor
miks 173.900 tööühikut, mis vastab
umbes samale arvule tihumeetritele.
Kagu nlitid jutuajamisel Metsade Kesk
valitsuse esindajaga Järvamaal selgub,
on raietööd Järvamaal seni arenenud
võrdlemisi tagasihoidlikult. Põhjuseks
siin on kahtlemata asjaolu, et pikk
ning põllu- ja kodusteks töödeks soodne
sügis on sidunud raiekchuslased seni
teiste tööülesannete külge, mistõttu
intensiivsemat raietööde algust tuleb
arvestada õieti käesolevasse ja võib
olla veelgi hoogsamalt järgnevasse
kuusse.
Kogu Järvamaa ulatuses raiuti ok
toobrikuu jooksul 5359,1 tööühikut
metsamaterjali, mis raiekohustuse ko
guhulgast haarab ümmarguselt 3 prot
senti. Kuna kuu jooksul oli kavas ja
ettenähtud kümne protsendi raiekohus
tuse täitmine, siis osutub puudujääk
oktoobrikuu arvel küllaltki
mis koormates omakorda tugevasti
järgmisi kuid. Huvitav on seejuures
märkida, et kaugelt valdavam osa eeni
tehtud tööst on sooritatud just oma
maakonna piirides, nimelt 4892,6 töö
ühikut, mis teeb välja oma maakonna
piirides raiutavast hulgast 3,1 protsenti.
Väljaspool maakonnapiire suudeti täita
oktoobrikuu jooksul raiekohustust ainult
466,5 tööühiku ulatuses, millega täideti

töökohustusest väljaspool oma maakon
napiire oa 2,3 protsenti.
Valdadest on raiekohustuse täies
oktoobrikuu ulatuses, s. o. 10-protsen
diliselt, täitnud ainult Albu vald.
Paremuselt teisel kohal on 6,6 protsen
diga Paide linn, kuna kolmandale ko
hale jääb 5,7 protsendiga Paide vald.
Edasi suutsid täita -oktoobrikuu jooksul
oma raiekohustust Järvamaa linnad
ja vallad järgmiselt: Tapa linn 1,3
protsenti, Türi linn 4,3, Ambla vaid
1,4, Kareda vald >O,B Koigi vald 1,2,
Käru vald 2,0, Kakke vald 4,1, Säre
vere v. 3,8, Vajangu v. 3,9, Väätsa v.
0,9, Võhmu ta v. 4,7 ja Lehtse v. 0,9
protsenti, kuna .huvitaval kombel Väin
järve vald ei ole leidnud võimaliku
üldse teostada oktoobrikuu jooksul raie
töid, platseerudes seega O-protsendilise
sooritatud tööhulgaga auväärsel lõpu
kohal Järvamaa valdade reas. Loode
tavasti aga väinjärvlased parandavad
oma positsiooni tugevasti juba käes
oleva kuu jooksul.
Üksikute maakondade järgi on teos
tatud kõige rohkem raiekohustuse alu
Eel .toimuvaid metsaraietöid oktoobri
kuu jooksul Purdi metskonas 9,9
protsenti sinna määratud kohustuste
koguarvust. Järgneb Varangu 6,7, Rava
5,0 ja Türi metskond (end. Kolu) 4,2
protsendiga, kuna viimaseks jääb Huuk
si metskond 0,7 protsendiga.

Stahhaanovlus ja obloomovlus
Enamliku kurnamissflsteemi telgitaguseid
di te hulgas, mis „võõraste vürstide" poolt
vene rahva jaoks vfilja on mõeldud, mitte
.Revolutsiooni ajal kippus Tolstoi õpe viimasejärgu tähtsusega. Milleks vanas
tus tegelikus elus teostuma:
ti oli nuut, ütleh prantsuse kirjanik
Esimeseks sammuks sel leel oli kuulutus
Andre Gide, kes enne sõda viibis mõnda
vaenlasele ei pea vastu hakkama: teiseks
aega Nõukogude Liidus, selleks OQ Ve
töö mittehindamine, mitte austamine, sest nemaal nüüd stahhaanovlus.
mis muud nimetust võib anda nähtusele, et
Eraomanduse kaotamisega sattus Nõuko
õppinud ja Õppimata töölisele püüti võima gude Liit mitmel korral kokkuvarisemise
likult ühesugune palk, eeskavamüüjale ja äärele.
kuulsaimale kunstnikule ühesugune töötasu
Milleks end nüüd enam pingu
määrata. See on tegelik hulgaline obloomov tada? See küsimus näis juhtivat kogu rah
lus, selle toonitamine, heakskiitmine» kas va mõtlemist ja tegutsemist. Tööstus kirat
vatamine, ergutamine; aee on sajamiljonili ses, toodang kõigil aladel oli N. Liidu mõõ
se rahva unistus logaskiriigist, kus voolavad tude juures armetult väike. Rohkem kui
piimajõed jabpudrumäed. Ükski ei küsi, kust iialgi varem oli Venemaa obloomovluse mä
need piimajõed ja pudrumäed tulevad, nagu dasohu uppumas.
ka Gonišarovi Oblomov selle üle pead ei
Ergutavad, stimuleerivad jõud, mis vene
murdnud. Ollakse mõnusas arvamises, et
juures juba ennegi olid nõrgad, olid
kõike on küllalt ja et küllast ei tule kunagi lase
kadunud. Neid tuli aga leida kui
puudu, sest mingisugune nähtamatu käsi viimseni
tahetud lõpetada üldise katastroofiga,
muretseb vedeleja, logeleja eest", leiab ei
nagu eeda Üksikuil aladel, eriti põllumajan
Tatnmsaare.
duses, juba küllalt valusalt oli saadud tunda.
Huvitav on Tammsaare arvates seegi as
Eriti kibedaks läks nõudmine töölist kan
jaolu, et Gontšarov, nagu mitmed teisedki
vene kirjanikud samasugustel puhkudel, oma nustava vahendi järele ühenduses Nõukogu
parasiteeriva Oblomovi vastandina esitab de kolmanda viisaastaku plaaniga, mis sisal
tarmuka teoinimese kujuna võõramaalase das endas Stalioi viimseid suurejoonelisi
Stolzi. , Vene elus tunti tarvidust uuendava, ettevalmistusi hüppeks Euroopasse. Toodang
korraldava ja loova käe järele, kuid selleks pidi plaani järgi tohutult suurenema. Töö
tada tuli rohkem ja kiiremini. Kuid milline
pidi saama keegi võõras. Korduks nagu ik nõiasõna
võis vene inimese tööle panna ?
ka ja jälle Venemaale valitsejate kutsumise
Päästev mõte arvati lõpuks pärast mit
ajalooline muinasjutt. „Meie maa on suur
mesuguseid katsetamisi olevat leitud stah
ja rikas, aga korda ei ole temas mitte. Tul haanovlases.
ge meile vürstiks ja valitsege meid."
Kuni augustikuuni 1935 ei teadnud Nõu
STAHHAANOVLUS - NUUT
kogude Liidus veel keegi, kes on Aleksei
Selle vene elu kirjutamata seaduse järgi, Stahh a n o v. Aga just siis, kui kõik
mis üteldakse määravat, et iga juht Vene mõeldavad loosungid ,kapitalistliku ümbrus
maal peab olema võõrast rahvusest, valitse konna hädaohtudest" toodangu ergutamise
v*d seal praegugi muulased. Need „võõrad ettekäändel juha käiku olid lastud, rahas
vürstid" gruusialane Stalin ja tema juudi partei propsganda-aparaat Nõukogude ava
aoost kaastöõlised Kaganovitš, Beria, Litvi- likkust sensatsioonilise teatega: kaevandus
J}?vj Maiski jt. teevad seda jnlmemini kui tööline Sukhanov oli 31. augustil omaenda
ükski nende eelkäija. Nende põlgus vene leiutatud parema meetodi abil tootnud 100
rahva vastu on kantud sellestsamast vaimust, tonni kivisütt.
See oli kuulmatu saavutus. Võrdluseks
£* ü i °m»aegsei enamlaste juhti, juut
Radek-bobelsohni, sundis Brest-Litovski ra olgu öeldud, et söekaevuri keskmiseks päe
hulepingu kinnitamisel pisarsilmi hüüdma: vatoodanguks oli tollal Donetsi basseinis
„ issand Jumal, oleks meie seljataga seisnud ainult 7 ja Ruhri kivisöekaevandustes Sak
selles võitluses mõni muu rahvas, mitte ve samaal 10 tonni.
nelased, me oleksime maailma paigalt ni
Stalilu nov oli tõeline aare, mis Nõuko
hutanud 1"
gude propagandale nagu taevast sülle kuk
Stahhaanovlus ei ole nende Bnrvevahen- kus. Seda aaret ei tohtinud peost lasta.
II

Noorte käitumise, meeleolu ja süüdi
matusega on täiesti rahül ka inimesed,
kes olid tegevad kaitseteenistuskomis
jonis. Hoolimata sellest, et komisjoni
inimestel puudusid õieti vastavad prak
tilised kogemused, arenes komisjoni töö
Järvamaal libedalt, ilma igasuguste häi
reteta ja igati ettenähtud korras.
Noorte sõjalis-sportlik kasva
tus korraldamisele
Samal ajal kui kõikjal maailmas toimub
noorte sõjalis-sportline ettevalmistus, on
eesti noorte juures see küsimus soikunud
juba mõnda aastat. Omariikluse ajal oli
kohustuslikult läbi viidud meie keskkoolide
ja gümnaasiumide õppekavades sõjaline väi

jaõpe kabe tunniga nädalas ja eriõppekava
ga 14 päeva kooiihooaja lõpul kõigile kooli
noortele.

vallutatud läänealadet külastas keiserlik Jaapani saadik Berliinis, kindral
Praegu esineb sel alal juba pikemat Ringsõidul
leitnant Oshima ka Atlandi-valli. Meie pildil näeme kindralleitnant Oshimat jälgimas
aega lünk ja kuna kooli õppeaeg on tunta
ühe rannapatarei harjutusi. (PK. sõjakirj. Haring. Wb.)
valt lühem, mis seisneb peamiselt peaõppe
aiuete läbivõtmises, kuna noorte kehaline
kui ka sõjalis-sportline kasvatus on pida
Ilves Väätsa metsades
nud tagaplaanile jääma. Kuna meie üldine
olukord nii sõja ajal eriti, kuid ka rahu ajal
vajab pidevat noorte kehalist treeningut, on Kitsede suur vaenlane on oma iseloomult kehvavõitu „naistepelgurÄ
ka sõjaiis-sportiise väljaõppe küsimus noorte
ja argpüks
osas kerkinud uuesti päevakorrale.
Juba mõnda aega on andmeid sellekobta, dub niigi arvulisemalt. Sel põhjusel on
Eesti Omavalitsuse Juhi ettepanekul on
Kindralkomissar oma otsusega 25. 9. 43 et Väätsa metsades elutseb üks meie met kohalikud metsamehed astunud ka samme
nõusoleku annud Eesti Noorte peastaabile sade suurimaid murdjaid -ilves. Usutavalt kitsede hirmu likvideerimiseks, mis mõista
sõjalis-sportlise kasvatuse läbiviimiseks väl on ta asunud Väätsa metsadesse mitte üksi, gi vastava jahi korraldamisega võib toimu
jaspool kooli õppekava kogu eesti mees kuid nähtavasti on ta seltsiline rännanud da soodsate lumeolude juures talvel.
noortele 16 17. a. ja vanematele, kui nad kuhugi naabermetskonda, kuna söödamaa
ilves on üsna > ihane ja verejanu
on kooliõpilased.
seal on osutunud arvatavasti paremaks. lineKuigi
murdja
ja suur vaenlane eriti kitsedele»
Sel alusel on Eesti Noorte peastaabi Ühegi ilvese hävitustöö on aga Väätsal
poolt väljatöötatud vastavad sõjalis-sportlise küllalt suur. Nagu sejgub jutuajamisel on ta iseloomult üsna nigel argpüks, s. t.
õppetegevuse kavad, miile kohaselt mees kohaliku metsaülemaga, on kitsede arv, mis selles osas, mis puutub kokkupuutumisse
noorte sõjalis-sportline kasvatus läbi viiakse, Väätsa metsades oli vahepeal üsna kesk inimestega. Seda kinnitab ka jthus kõne
samm sammult üritust laiendades juhtkonna mine, näidanud viimase aasta jooksul tuge aluse metskassiga, kelle „seik]ustest" on
ja tehnilise õppevarustuse võimaluste piires. vat langust. Kuna just selles ajavahemikus teada muuhulgas „kohtumine" ühe jalgrat
tal metsateed sõitva daamiga. Kohtumine»
Vastav ailjuhtide kaader moodustatakse on suudetud selgitada ilvese peatumine kõne mis
kandis muidugi täiesti juhuslikku laadi»
sobivate noorte hulgast, kes vabatahtlikena alustes metsades, siis pole kahtlust, et „tee lõppes
sellega, et nii ilves kui ka daam
võivad osa võtta vastavast sõjalis-sportlise ned" kitsede arvu kahanemisel langevad võimalikult
kiiresti katsusid kaduda jalg
kasvatuse laagrist Saksamaal, mille kursus ilvesele.
ratta
juurest
kahele poole metsasiht!, nagu
vältab üks kuu.
Olgugi ilves meie metsades haruldus, ei
just jalgratas see, kellele langeb süü
Laagrist osavõtuks vabastatakse noored sas siiski nõustuda selle rööxikuliigi tekki oleks
koolitööst ja ametist puhkuse korras. .Keele misega igasse metskonda, kuna neid Tartu ja keda peab kartma tolle eriskummalise
liste raskuste vältimiseks komandeeritakse ja Virumaa suurtes metsamassiivides lei- kohtumise pärast.
laagrisse Õppejõude Kesti Leegionist. Koor
te sõit alljuhtide laagrisse ja tagasi, samuti
Käitised hoolitsevad kvalifitseeritud
toitlustamine, on tasuta. Riietus ja jalanõud
antakse noortele kasutamiseks. Samuti on
tööjõu järelkasvu eest
noored õnnetuste ja haigestumise vastu
kindlustatud.

asuvad mänguasjade
valmistamisele
Mänguasjade valmistamise aktsioon on
mitmel pool noorte seas leidnud soodsat
kõlapinna. Kii töötavad mänguasjade val
mistamise alal juba mõnda aega Tallinna,
tütarlapsed, kusjuures innukalt jöõvad kaasa

ka ühe suurima käitise noored. Samuti on

asunud mänguasjade valmistamisele mitmed

grupid moori Rakveres ja Viljandis. Koorte

peastaap on omalt poolt astunud samme sel

leks mõningate materjalide saamiseks. Tü
tarlaste osas nn mänguasjade valmistamise
aktsiooni teostamine tehniliselt küljest mit
meti lihtsam kuna poisid seevastu on jälle
rohkem organiseeritud.

Kuigi mänguasjade valmistamise aktsi
oon on vaia väike osa noorte üldisest töö
osast, on selle kordaminekul praegusel ajal
küllaltki tähtsust, eest noorte tõösavntuse
süvendamise kõrt ai ta valmistab rõõmu nii
mänguasjade tegijaile kui ka väikestele
kingituste saajatele.

Kesti Kutsekogude noorsoo-osakond
pöördus augusti lõpul ringkirjaga kõi
gi käitiste poole, kus töötab üle 100
töölise, et kindlaks teha nende noorte
järelkasvu vajadust. Küsimusele vastas
120 käitist, et nad vajavad aastas 3000
noort töölisj. Suurimat noorte tööliste
arvu vajatakse meltalitööstuses, mehaa
nilistes ja elektritöökodades ning ehi
tusettevõtteis.
Et tagada edukat süstemaatilist noor
te tööliste väljaõpet, koostasid Eesti
Kutsekogud õppekava, mille järgi iga
õpilane võib 2—3 aasta jooksul oman
dada kvalifitseeritud töölise tunnistuse.
Suuremad käitised on õpilaste jaoks
sisse seadnud eri õppetöötoad. Teistes
käitistes satuvad noored kohe vanade
kogenud tootmistööliste juhatuse alla.
Kaiti&koole võivad endale lubada ai
nult väga suured käitised. Väiksemate
käitiste õpilased peavad seepärast käi-

ma kutsekoolides, milliseid leidub kõi
gis suuremais linnades. Et õpilastele
võimaldada korralikku korterit ja kül
laldast hoolitsust, on käitiste juures ellu
kutsutud õpilaskodud, Tallinnas on neid
viis, provintsis avatakse veel kaks kodu.
Noorte töökaitse järele valvavad käitiste
ncortevahendajad, kes asuvad igas käi
tises, kus noored töötavad.
Pcrekonna&eisuteateid Paidest
Pside linna perekonnaseisuametis regist
reeriti oktoobrikuu kestel 3 süüdi niüg 4
surmajuhtumit, kuna abieluregistreerimise
toimicguid ei olnud. Võrreldes esitatud arve
vastavate arvudega septembrikuust, ilmneb

oktoobrikuus süüdide arvu suurenemine ühe

sünni võrra, kuna surmajuhtumite osas see
arv on vähenenud kahe võrra.
Möödunud kuul süüdisid Tcorras Van,
Matti-Eldur Suurkask ja Eneken Kaup. Ma
nalasse varisesid Mirna Tõnurist. Maria Neuli

burg, Evdokia Parik ja Heino Väliste.

Eespool kirjeldatud teatrit rekordistid tohotnil plakateil. Ta olevat jõudnud nii
sõitsid oma mööda maad
kaugele, üteldi muile, et sooritab viie tun
end täiesti agitatsiooni teenistusse.
ringi tehti Jkqgu Nõukogude Liidus, et niga kaheksa päeva tööhulga. (Või oli see
Stahhanovist sai kutseline propagandist. stahhaanovlikku süsteemi populariseerida. kaheksa tunniga viie päeva töö ? Ei mäleta
Üle kogu Nõukogude Liidu kandis raadio See oli ka tarvilik; stahhaanovlase väljamõt enam). Küsisin, kas sellega tahetakse ütel
endise söekaevuri häält* kes kutsus töölisi lejad pidi olema selge, et „uus" süsteem da, et ta varemalt kulutas kaheksa päeva
üles endale järele tegema, avastades uusi võis tööliste hulgas olla ainult ebapopulaar et sooritada viie tunni töö? Koid minu kü
võtteid löö lihtsustamiseks ja produktsiooni ne. Sest mis oligi siis stahhaauovlue ? Si simus võeti halvasti vastu ja eelistati sel,
tõstmiseks. Oma brigaadiga sõitis ta miitin sult ja eesmärgilt .ei midagi muud kui kõik lele mitte vastata.
gult miitingule ja kaev annusest kaevandus needsamad tuutud töö ratsionaliseerimise
Mulle jutustati, et üks prantsuse söekae
se, et isikliku eeskujuga nõukogude rahvast süsteemid, mis paljudes kapitalistlikes maa vurite meeskond, kes reisis NSV Liidus, ole
tööle õhutada.
des, eriti aga Ameerika suurtööstuses, juba vat palunud luba seltsimehelikult asendada
aastaid tarvitusel olid ja mida lääne-maaii üht nõukogude kaevurite meeskonda ja ole
ma tööline vihkas hullemini kui surma.
NÕUKOGUDE »TftÖREKORDID"
vat end eriti pingutamata, seda aimamatagi
Muidugi ei saanud Kreml julmimaid ka teinud
stahhaanovlast..."
Sellel oli üllatavaid tulemusi. Varsti oli pitalistlikke
niisama lihtsalt üle
Stabhanovi enda rekord löödud. Bobkov võtta. Vana töövõtteid
Siin
midagi imestada. Sest need,
enamliku kombe järgi tuli siin kellede pole
tõstis selle 100 tonnilt 159-ni. Issaišenko aga
ülesandeks oli loidu ja piiratud aru
gi
veidi
maskeraadi
teha.
Esmalt
anti
süs
saavutas juba 201 ja Artjukov koguni 530
töölist tööle panna, olid lõppude
vene nimi, rõhutades sellega stah saamistega
tonni! Kui aga Borissov lõpuks SOO tonniga teemile
lõpuks ise samast kännust. Ja siit tulenes
haanovluse
nõukogude
algupära.
Teiseks
ar
neile saavutustele punkti pani, hakkas kogu vati suurkapitalistiikud kurnamisvõtted nõu lausa stahhaanovlikus külluses koomilisi
asi juba liiga vängest! kuulsate „potjomki kogude töölisele sel viisil suupärasemaks olukordi, milledest vist iga meiegi tööline,
ni külade'* järele lehkama. Olgu tähendatud,
stabhanovlusega oli tegemist, mõne lõ
teha, et siin ratsionaliseerimine pidi välju kel
busa anekdoodi võiks jutustada.
et makslmum-saavntusteka Ruhris olid sa ma
töölise
enda
algatusest,
s.
o.
vaba
mal ajal 16 ja 17 tonni.
Meenuvad ühe Tallinna metallitööstuse
tahtlikkuse põhimõttest. Missugune
Kuidas olid venelastel sellised saavutu maagiline
kogemused stahhaanovlasega enamlaste või
mõju
on
sõnal
„vabatahtlik"
Nõ
sed võimalikud?
Liidus, sellest saime meiegi väikese mut&emispäevilt.
: Selge on muidugi, et harilikes töötingi kogude
kujutluse
oma punase aasta kogemustest.
,Stantsisime sahahõlmu," jutustab üks
mustee ei oleks seda suutnud ükski inime
Neid, kes stahhaanovlase endale tõesti selle vabriku töölisi. „See oli lihtne töö,
ne. Kuid selles asi seisabki, et tingimused vabatahtlikult
kaela võtsid, oli endastmõis Raudplaat seati masina alla, millest see hõl
ei olnud harilikud.
tagi
vähe.
Kuid
jätkus üksikuistki, et saa ma välja lõikas.
Rekordimeestel, kes, muide elasid ja vutada seda, mida
kätte saada taheti. Need
Kui meilt stahhaanovlast hakati nõudma,
treenisid umbes mi nagu mujal maades elu üksikud rikkusid u.-ü.
„hinnad" ära, see tä ei mõistnud me esialgu midagi peale hakata.
kutselised sportlased, oli seejuures abiks hendab, ajasid töõnormid
kõrgele. Ei ole ju Olime kogu aja kiiresti töötanud, rohkem
terve brigaad eriliselt valitud töölisi. Rekor saladus, et just stahhaanovlikud
saavutused kiirustada ei olnud hästi enam võimalik.
dipurustamise eel tehti rida proove ja pea üldiste töönormide väljatöötamisel aluseks Toodangut
tuli aga tõsta: käidi kõvasti peale.
proov. Iga liigutus oli ette arvestatud ja pä võeti. Ja uute normide täitmine ei jäänud
Ühele mehele tuli viimaks mõte, et pa
he õpitud nagu teatris. Varises mõni mees juba enam töölise vabatahte asjaks . . .
neme kaks plaati korraga alla, ehk masin
„etenduse" ajal ülepingutusest kokku, asen
pöördi stahhaanovlus nende vastu, kes võtab läbi. Nii ka tegime. Endal süda väri
dati ta kohe varumehega. Tööaeg venitati Nii
seda
vabatahtlikult
kaasa
ei
teinud.
ses, et mis siis saab, kui ei võta... Kalli
tarviduse korral pikemaks kui õigus. Ja nii
Aleksei Stahhanov on surnud (lauges hinnaline välismaalt ostetud masin, uut ase
edasi, ja nii edasi. See oli rekordsport selle 1942.
aga kuruamissüsteem,
saada pole sõja ajal lootustki, on se
sõna halvimas tähenduses, kus kasutati ära millelea.tasöjaohvrina),
olla üsna pahaaimamatult mele
da pahandust vaja... Aga läbi võttis! Too
kõik võtted, ka kõverad, et tulemust tõsta. oma nimevõib
andis,
elab
edasi
orjapiitsana
dang tõusis jalamaid 100 protsenti ja meie
Kas aga tulemusedki alati niisugused olid,
olime stahhaanovlased. Seati eeskujuks teis
nagu avalikult teada anti, on küsitav. Ühegi Venemaa praeguste valitsejate kätes.
töölistele, kiideti ja ülistati mis.hirmus.
erapooletu maa vaatlejalt ei ole iialgi või
KUIDAS STAHHAANOVLUSE MÕTTEST teleSuurest
kiitmisest läksid mehed edevaks.
malik olnud neid kontrollida.
ARU SAADI
Nad otsustasid veelgi riskeerida ja panid
Huvitav on veel märkida, et samal ajal
Stahhaanoviuse teeneks tuleb lugeda ees kolm plaati korraga alla. Masin talus ime
kui üksikute tippmeeste saavutused enam
mingit piiri ei näinud tundvat, liikus too kätt just töönormide kõrgelekruvimist. Too kombel sellegi portsjoni; toodang kolmekor
dangu keskmine tõusu poole üsna vaevali dang ei tõusnud viimastega mitte samas distus. Noh ja ... nelja plaati ta siiski välja
sel tigusammul. Nii paranes söetoodang proportsioonis. Selles mõttes stahhaanovlus ei kannatanud. Hing läks välja..."
Varsti loobus ta kõrgemalt poolt tulnud et
tepanekul oma senisest töökohast* et anda

Stahhanovi-nimelises kaevanduses stahhaa temale pandud lootusi ei täitnud. Aga miks ?

(Lõpp)

novluse tagajärjel ainult 7 ja Donetsi piir
Siin jõuame jällegi tagasi vene obloo
konnas 15 kuni 20 protsendi võrra. See' tä moviikule arusaamisele tööst.
»Ühes vabrikus, mida külastasime," ju
hendab, keskmine produktsioon mis ju
lõpuks ongi ainus oluline jäi välismaa tustab Andre Uide, „esitledi mulle üht JÄRVA TEATAJA Nr. 130.
töölise omast ikkagi veel tubli tüki maha. stahhaanovlast, kelle näopilti olin näinud Neljapäeval, 11. novembril 1943. a Lhk. 3

Kaks head orkestriöhtut
Paides
Reedel, 5-dal ja esmaspäeval, Btcfel: nw
vembril külastas Paidet ühe grenaderide

Avara ruuni strateegia
Prestilsbikaotusi vSid vyichuga leevendad» M jalul© seadii,
vene- A eäkaaiusi aga mitte
Kunagi, seisime Doni ja Volga ääres, tti
na seisame Dnjepri ääres. Meie hoidsime
veel pärast raskeid taiveiahinguid 1044/43
ja 1942/43. oma käes Harkovit ja Gomelit
ning Smolenskit Donetsi basseinis. Täna
teame, et need linnad, olgugi et. nad on
lõhutud ja Inimesteta, oujälia vaenlase vai?
duses. Meie jätsime neile saagiks maa, mis
jõi sakslaste verd, sõjaväekalmistud, ja ko
had, kus olime alanud ülesehitustööd
sinna juurde kuuluvad põllud, kus saksa
külvist kasvas saksa leib.
Teisest küljest: vaenlane ei vallutanud
neid alasid, nagu meie neid vallutasime
mõne aasta eest; 1941. ja 1942. aastal oli
iga uue ala kaotus Nõukogudele ühtlasi ka
kaotatud lahinguks. Ikka jälle tungisid saksa
soomusmasiuad raami, haarates vaenlase
armee massidesse ja iga maalapiga, mis

rügemendi orkester, andes mõlemal eelnime

tatud päeval Paidb rahvamajas kontserdi.
Huvi äsja toimunud' kontsertide vasta oli

Sõdureile on iga t egas imar ss hingelisele

kohapeal sedavõrd suur, et pääsmed kumma

koormatuseks, Ometi ei tol» aM dhelegi
väejuhile meelde jsttta läbi viimata õiget

legi kontsert-õhtule milüdi läbi välk-kiirelt.
Üha kasvav huvi valitses külaliste teise
kontsert-õhtu vastu, kuna muljed, millised
omati esimesel kontsert õhtuk olid niivõrd
hääd, et taas sooviti nautida Paides nii har

tagasi tõmbamist, et vältida settega ema väe
.osade hingelist koor,mattist. Mida, aga sõdur

taluda võib, seda. võib ja peab tuMma ka
rahvas tagalas» Sui sõdur tavaliselt* ei tea,
mis johtub temast paremal j» vasakul, vaa
tamata sellele aga usaldab ta iseenda ülor
olekut ja juhtkonna tarkust, siia Võib ka
rahvalt loota sama arusaamist ja tugevat

va toimunud muusikaliselt kõrgeväärtuslikku

ja sisukat kontserti. Mõlemal õhtul toimu
nud kontserdi kava koosnes kolmest osast,
kusjuures kava esimeses osas esitati ooperi

operetihelindeid,. teises osas tantsumuusikat

usku. <-

ning kolmandas osas sõjaväe marsse. Kõik
hästi läbituntud ja viimisteldud palad võeti
rohkearvulise kuulajaskonna poolt kestvate
kiiduavaldustegÄ vastu ning külalistel tull
anda lisapalu. Orkestrit juhatas üte m raua
sikameister Erich Hos e.

Osa selle suure ruumi, kaotusest võib

mõjuda materiaalselt kõigevarem allee I®4M.

saagile, eeldusel; et meil ei õnnestu seda
kaotust asendada järeljäänud maaalade in
tensiivsemal majapidamisel. Meie teame, et
selles pikas ajaruumis valmivad strateegili
sed viljad, mille iduch asuvad rinde ja järel

nad temalt võtsid, tuli kaasa sadu tuhandeid veoteede lühendamises.

Nõukogude Vene. sõjalise probleemi
vange, relvi ja igasugust muud sõjasaaki.
Iga kilomeeter maad, mille kandsime oma lahendamine ei seisa Prantsusmaa sõjalise
airvele, oli vaenlase kaotuste mõõdupuuks. probleemi lahendamise eeskujul vallutamises.
Saksa tagasitõmbamine 1943. a. on aga va Kuigi seisame Dnjepri, Doni, Volga või ise
batahtlik.
gf Uurali ääres, oleks seal taga veel ikka
Enamlased ei ole vallutanud tormijooksu Nõukogude Vene. Kahe-aastaeed kogemused
ga ühtegi linna, neil ei ole mingil kombel on näidanud, et Nõukogude tugevust ei
õnnestunud meid sisse piirata, samuti pole mõjusta ruuroivõit ega kaotus. Teda tuleb
nad leidnud vallutatud maaaladel ees muud seal, kuhu ta peale tormab, ära kasutada,
kui õhkulastud seadeldisi ja tühje ladusid. purustada ja uärbutada, ta peab hukkuma
Nad ei märganud kunagi põgenemise tunnu ise. oma jõudude lagunemisel. Kus see juh
seid ja ka jälitamises ei jõudnud nad kana tub, seal ei ole enam poliitika- ega prestiiži
gi ettp meie koondatud vägede tagasimarsist. küsimus, seal on vaid veel küsimused sõja
Kus nad ka peale ei tunginud, põrkusid lisest otstarbekusest.
Meie oleme õppinud Napoleonilt, ja Karl
nad meie kindlustatud rinde tõrje vasta.
Ijfidagi ei tõenda saksa vägede plaanikind XII lt, lõpulikult õpime aga iseendalt kui
lat liikumist ja tema juhtimist nii, kui tõik, parimalt õpetajalt Ta ei riputa meile aga
et olulised taganemised toimuvad peagu mitte ninale, mida on juhtkond üksikasjali
alati vaenlasele märkamatult.
selt õppinud oma kogemusist, kuidas rinde
Ükski vaenlase võit ei ole meid sundi tagasitõmbumise teel on saavutatud üksi
nud taganema, välja arvatud Stalingradi kuid paremusi ja kuidas see mõjustab tule
kasre läbilõikamine 1942/43. Suurte maa vikuplaane. Tulevikus näeme, et unustatak-'
•tadeloovutamine tuleneb pigem juhtkonna se prestiižiküsimused, mis tänapäeval ühte
nõrgemast strateegiast, milles nad näevad või teist rõhuvad ja saavutatud edule järg

kasu sõja edasisele arengule.

Ruumi kaotust asendab kasvanud võitlus
jõud. Ruumilise loovutamise kõrval tuleb
märkida ka materiaalsete ja tundmuslike
väärtuste loovutamist Oleme kaotanud ära
antud ruumiga tükike majanduslikust sõja
potentsiaalist ja poliitilisest prestiižist, Rin
dejoone ja järel veoteede lühendamisega

Inglise ptutokraatia jätab lapsed vilet
susse

materiaalset kui ka töö- ja löögijõudu. Kao
tusi ja kasusid on veel raske võrrelda, ku
na need on kahel erisugusel tasapinnal.
Üksainus maa ala loovutamine vastasele pa
neb teda puhuma võtduaarve ja mõõtma
saksa võitlusvõime nõrgendamist kilomeetri

Milline sotsiaalne viletsus Inglismaal
valitseb, seda illustreerib kujukalt „Timesi"
juhtkiri 29. septembrist k. a. See juhtiv briti
ajaleht; kirjutab: ~Viimase 50: aasta jooksul
oli laste surevus Ibgiismaai ja Walesis kuus
lugejaga. Isegi oma rahvas l^nlduh mõnikord keskmiselt kaks korda nii kõrge kui Chi
märkima kaardil sõjavätjavaateld ja seda kagos jaisuurem kui Tbkios, Buenos Aire
eriti siis, kui ta on olnud pikemat aega hei- ses või Montevideos. Edasi tehti kindlaks,
Htatod meie edust. Majanduslikud kaalutlu et Inglismaal esineb enamik väikelaste sur
sed ja poliitilise prestiiži küsimused tohivad majuhte vaesemates kogukondades ja laste
vägede juhtimise strateegiast puudutada surevus on seega tihedas kooskõlas kehvu
Äärmiselt vähe. Kas oleks siis kohane majan sega.
dusprobleeme, mis mõjuvad pikema aja kes
Nii varem kui ka tänapäeval valitseb
tel ja prestiiži küsi musi, mis avaldavad sõja-* arvamine, et' sel lised olukorrad juuri takse
liat mõju ainult kõrvalteede kaudu, visata ajajooksul välja. ILM. Titmusst uuematest
ühte patta käesoleva aktuaalse strateegiaga? uurimustest aga selgub, et säärane optimist

Meie mäletame positsiooni sõja kohutavast
ja ohtu esimesest maailmasõjast See oli tin
situd kõrgema juhtkonna betooni tardunud
ifantaasiavaesusest ja kahurihirmust. Miljon
ilised väeosad seisid aastate kaupa üksteise
vestes kokkusurutud mornis, tihti lahutatud

lik ja rahustav arvamus ei ole millegagi
põhjendatud. Vastupidi, Titmuss nendib tõ

«Qffeneiividele järgnevaid võite arvestati
vallutatud külade järele, mis materiaalse
võitluse möllus juba ammu olid muutunud
tasandikeks ja mida võis leida veel ainult
kindralstaabi kaartidel. Defensiivi • mõõdeti
aga, „jalatäis" loovutamata maaga. Peale
tung j*ja kaitse nõudis mõlemalt poolelt
võrdselt määratult suuri ohvreid. Küll unis

ja 1,5 miljonit vähem lapsi kui 1911, ei

siasja et ajavahemikus 1911-31 langes laste

surevus küll 50 % võrra, kuid ainult sotsi
aalset paremas olukorras asuvate, rahva
kihtide juures. Tekitab muret, et ühel rah

-teineteisest vaid mõne-meetrilise vahemaaga. val, kei oli 1931. aastal kõrgem elustandard

õnnestunud hoolitseda nende eest sedavõrd',

et laste surevust üldiselt vähendada. J»
vaevalt võib arvata, nagu oleks oluko d
1931. a. alates paranenud. Meie maale on

ta pideva sündivuse juures raskeks mureks,

et kolme aasta jooksul 1930-32 suri ligi

90000 alla kaheaastast last."

Ajakiri „Spectatorile" kirjutas üks lugeja
23. juulil k. a. :„Ajal, kus tehakse nii palju,
et kaitsta lapsi, tabaksin vihjata millelegi,
millest muidu ei kõnelda. Kui vanemaid
karistatakse, et nad on jätnud oma lapsed
hooletusse ja nad satuvad vanglasse, siis
võtab linnavalitsus lapsed oma hoole. alla.
See on ilus ja hea, kuid mis saab siis, kui

mida võitlev sõdur teadis kuulujuttudest,
millede saavutamisele ta ei julgenud mõel
daisegi mitte pärast aastapikkust praktikat.
Võitlus toimus tõesti ainult prestiiži pärast.
Sõjalised võimalused, vajadused näisid
olevat tagala poliitikameeste prestiiživaja
dustega ja nende poolt selle järele trillitud vanemad taas vabanevad? > Ruumi puudasel
rahvaga nti tihedalt põimunud, et neid ei saadetakse lapsed kohe vanemate juurde
saanud lõpuks enam üldse lahutada. Ükski tagasi ja kogu hooldamine muutub illusoor
väejuht ei julgenud tookord läänes tõmmata seks. Viimase 14 päeva jooksul külastasin
rinnet tagasi, et kergendada sellega koor ma 7 maja kokku 40 lapsega, s. t. meie
must ja võita jõude, kes võiksid aidata laien parima toormaterjaliga. Peaaegu kellegi! ei
dada olukorda idas ja lõunas. Kui läänerin ole vähimatki aimu. olukorrast nendes ela
ne hakkas liikuma ja suurem osa Põhja- mutes ja seepärast esitan siin mõningad
Prantsusmaast ning Belgiast loovutati, arvas näited:

meie kodumaa, et ta ou võitluse kaotanud,
olgugi et vastane ei avaldanud kusagil eri
list sõjalist survet.
öeldakse, et soomusmasinad olevat üle
tanud positsioouisõja. See on õige vaid ruu
miliselt. Soomusmasinad on elustanud tar
dunud rinnet. Soomusdiviisid ei saa seista
aastate kaupa üksteise vastas käsigranaati
de viske alatuses. VOitlusrunmi proportsioo
nid on muutunud samuti nagu mõisted po
sitsioonist ja üldse rindest. See oli maksev
eelkõige laialdaste võitlusruumide suhtes
idas, kus lahingute raskuspunkt langeb üksi
kuile toetuspunktidele ja vähestele kõlbu
likkudele liiklusteedele. Aga ka siin on po
sitsioonisõda mõeldav ja võimalik. See aga
ei. toimu siis enam üksikute küngaste, küla

Esimene maja: etna ja viis last magavad
ühes voodis. Madrats on niiske, mustusega
koos. Põrand on täis udusulgi, määrdunud
räbalaid ja muud mustust. Ema on prosti
tueeritu.

Teine kodu: kuus last kakleb mustusest
lehkavas toas, Nad lebavad parandamist

vajaval vedrumadiatsil, mis asetseb mustuse

hunnikul. Nurgas roiskveepang, voodil puu
dub tekk, vankris lamab täisti märjana
imik. Tema jalad on kasimata ja varvaste
vahel ou tal lahtised kohad. 4

varemete või kaitsekraavide pärast, vaid see

toimub maaaladel, linnade, jõgede ja liiklus
sõlmpunktide pärast.

Kaitsesime linnu, nagu näit. HarJrov ja

Orel, nädalate kaupa vaenlase masside peale-,

tungi vastu. On mõeldav, et meie oleksime
võinud neid hoida oma käes isegi tänaseni
kuid selle hinna eest, mida nõuab sellis
tel juhtudel positsioonisõda. Meie hoidsime
neid oma käes vaid nii kaua, kui see oli
ruumi kindlustamiseks ja vaenlase löögijõu
fihtepunkti koondamiseks strateegiliselt hä
davajalik. Ühtegi linna ega kohta pole hoi
tud tundigi kauem käes, kui see ei olnud
mitte vajalik sõjaliselt vaatekohalt. Prestiiži

pärast ei ole ohverdatud ühtegi saksa sõdurit.

Meie sõjaväeline juhtkond ei tuuue kabu
hirmu. Ta lahutab puhtalt üksteisest pres
tiiži ja strateegia küsimused. Ta ei või pak
kuda vaenlasele mõneks ajaks mõjuvat pro
pagandaainet, samuti ei või ta lubada, et
n. ö. kõrtsistrateegid võiksid kõhklevalt
pead noogutada. See on võimalik poliitilise
ja sõjaväelise juhtimise ühte kätte koondatõttu.

Meil ei tarvitse sõjaväejuht karta poliiti
list juhti, kes väriseb poliitilise prestiiži pä
rast, millega ta toodab koalitsiooni ja ava
likku arvamist. Ka ei tarvitse poliitiline juht
karta sõjaväejuhti, kes oma isemeelse stra
teegiaga võiks rikkuda tema poliitilist kava.

Vanad võlad Eesti Maapangas tuleb
tasuda

Eesti Maapanga poolt on avaldatud
teadaanne vanade võlgade tasumise
kotita.
Võla tasumise toimingu hõlbustami
seks saadab Eesti Maapank laenusaa
jaiie nende sooviavaldusel lõpparved
seisuga selle kuu lõpuks, mii võlaarvet
soovitakse tasuda. Võla võib tasuda
otseselt või posti teel panga kassasse,
neb uus prestiiži võit.
samuti on see võimalik ühispankade
Prestiiži kaotused erinevad sõjas kõigist kaudu.
teistest kaotustest. Preslržikaotusi võib või
Võla tasunud võlgnikele võib pank
duga leevendada ja uuesti jalule seada,
nende soovil panga valduses olevad
vere- ja elukaotusi aga mitte.

ning kindlustatavatel maaaladel sõjaväeliste
veservide koondamisega oleme säästnud nii

tas juhtkond ruumi võitudest, läbimurdudest
ja lahendustest, kuid need olid kanged sihid,

Metsatukka kogunenud grenadeeride rühm ootab uusi käske. (PK.-sõjakirj. Berg
mann. Wb.)

Meie sõjalaevastiku tõkkevõrgud. Ükski
vaenlase torpeedo ei saa tungida sada
masse. 1/aid kitsas avaus, mis oma ük
suste läbilaskmiseks avatakse, viib sada
masse. (PK.-sõjakirj. Mehi. Wb.)

Võiksin jutustada veelgi vastumeelse
maid asju, kuid mu eesmargiks on selgita
da, et sellised vanemad ei suuda anda oma
lastele mingit kasvatust ja et see on kurb,
et teisal hoolitsetud lapsed peavad tagasi
pöörduma koju, mis on halvem kui sealaut.
Enne sõda võidi paljud lapsed saata laste
kodudesse. Olen vähe neist vi

letsaist olukorrist ja olen~veendunod, et laste

kaotus on kogu maal väga suur." Alla kirju
tanud R. W. L. Ward, Doncasterist.
| Kuidas aga on Iqgu sõjaaegsete laste
kodudega, sellest kirjutab „New Review"
|l2. svg. , Möödunud aastal, ühel külmal
rnärtsipäevai loovutas noa Herefordi piiskop

br.Richard j&odfrey kaks tuba oma
'õisi esimeselt korralt kasutamiseks evaku
eeritud lastele. Ta ütles tookord: ~Ma
rõõmustan, et ma nii varsti oma saabumise
järele olen olukorras, anda seda hoonet
tervishoiule kasulikuks otstarbeks kasutada."
Möödunud nädalal tõstis selle vastu
häält uy. Piggot, sõltumatu linnavalitsuse
liige, protesteerides järgmiste sõnadega:
~Ravideerisin seda lastesõime ametlikult ja
pidin nentima, et see on säärases olukorras
et teie keegi ei sooviks anda sinna hoiule
ka oma koeri. Kivipõrandad on niisked,

laenude kindlustuseks antud võladoku
mendid-kinnistusaklid tagasi anda. Ta*
gasiantavad võtadokuraendid varustab
pank pealkirjaga, et nende järgi on
võlg tasutud ja pandiõigus kuulub kin
nistusraamatust kustutamisele.
Eesti Maapanga ja tema valduses
olevad end. Eesti Maakrediitseltsi j»
Pikalaenu Panga kasuks kinnistatud
võladokumendid võib Eesti Maapank
võlgniku soovil ja kulul ka ise lasta
kinnistusraamatuist maha kustutada.
Sel puhul Eesti Maapank võladoku
mente laenusaajade välja ei anna, vaid
saadab need kinnistusametile pärast
keda, kui maakoha reprivatiseerimise
korras võimalus avaneb võla kustuta
miseks.
Paljud võlgnikud on viimaste kuude
jooksul Eesti Maapanga üleskutse alu
sel oma võlad tasunud. Eesti Maapank
loodab, et ka ülejäänud võlgnikud oma
võlad praegu kehtivat äärmiselt sood
sat ümberarvutamise kurssi (100 ekr.
= 125 rbl. 12,50 rmk.) arvesse võttes
lähemal ajal tasuvad, ka neil juhtu
meil, kui maakoha reprivatiseerimine
ei ole veel teostatud.
Ühtlasi juhib Eesti Maapank tähele
panu sellele, et 1. detsembrist s. a.
alates arvutatakse tasumata võlgade
7 protsenti intresse.
Raadio
NELJAPÄEV, 11. NOVEMBER 1943.
5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.15 Päeva
uudised. 6.30 Hoinmfkukontsert (ülekanne)
7.00 Päevauudised saksa keeles. 7.15 Kirev

Varahommik (hpl). 8.30 Põllumeestele: Kodu

Karistati hindade rikkujat
Harju- Järva abiprefekti otsusega karis
tati Väinjärve vallas, Abaja külas elutsevat
Richard R osenblatfi 1000-rmkrahatrah
viga põrsast iiighinna võtmise pärast.
Veel karistas Harju-Järva abiprefekt Ta
pal, Ambla mnt. 10 elutsevat kellasepp Jaan
M ä e o t s'a 20-rmk rahatrahviga sellepärast,

et viimane jättis temale kuuluvasse ärisse
üles panemata tööhinnakirjad ning polnud
sisse seadnud teilimisteraamatut.

AMETLIKUD TEATED
I. JUHEND
endiste hoiuste väljamaksmise kohta
1. 11. 1943 avaldatud teadaande
rakendamiseks

Kõik endisesse ven« Riigitööhoiukassasse
paigutatud makstakse alates 10.
novembrist 1943 Saksa Riigiposti Ida alal
kaudu välja. Väljamaksmisele kuuluvad:
a) endisesse Eesti Riigihoiukassasse pai

gatud hoiused

b) kõik endisesse Vene Riigihoiukassasse

otseselt paigutatud hoiused

c) teistest krediitasutustest Riigihoiukas

sasse ülekantud hoiused.

Hoiuste väljamaksmine toimub kas sula
rahas või ülekandmise teel uuesti avatavale
või juba olemasolevale postihõiuarvele sak
sa Riigiposti Ida alal juures.
Silmas pidada tuleb järgmisi üksikasja:
1. Isikud, kes omasid hoiuarveid endise»
eesti Riigihoiukässäsvõi vene Riigitööhoiukas

sas, võivad nõutada oma hoiuste väljamaks
mist kõikide postiasutiste kaudu Eestis esi
tades sealjuures oma hoiuraamatud. Vasta
vad formularid (vorm nr. 1) on saadaval
kõikides postiasutistes. Formulare tuleb täi
ta täpselt ja loetavalt ning hoiuarve omahf
kelt alla kirjutada. Kui avaldus esitatakse
kolmanda isiku poolt peab see. omad õigu
sed selleks toiminguks vastavate dokumenti
dega tõestama. Kui hoiuraamat on kaduma
läinud tuleb avaldusele juurde lisada vastav
teade, kusjuures hoiuraamatu kohta tulevad
esitada võimalikult täpsed andmed (kui tea
da hoiuraamatu nr., hoiuse suurus ja hoiu
arve omaniku endine aadress). Kui hoiusum
ma ja õigused selle vastuvõtmiseks suude
takse kindlaks teha, makstakse ka sel juhnl
hoius välja.
2. Isikud, kellede hoiused teiste krediit
asutiste poolt kanti üle Riigitõõhoiukassasse,

peavad esitama avalduse hoiuse väljamaks
miseks oma endise panga kaudu. Seiie grupi
formularid (vorm nr. 2) on samuti saadaval
postiasutistes. Formularide täitmisel on mak
sev p.I all öeldu.

Kahtluse korral annab vastav pank teateid
maised mineraalväetised (Maaviljelusevalit
suse referent agr. Tiit Nõges). 8.45 Päeva selle kohta, kas hoiuse ülekandmine Riigi
ruumidel puudub ventilatsioon-ja vastumeelne uudised. 9.00 Päevauudised saksa keeles. hoiukassasse on leidnud aset või mitte.
Hoiused, millede kohta kuni 1. aprillini
hais teeb «eal viibimise võimatuks. Pealegi 9.10 Landesdienst Ostland 9.25 Saatepaus.
Muusikaline ajaviide (hpl). 12.15 Päe 1944 ei ole esitatud nõudmisi, jäävad välja
ei ole lastesõim piisavalt valgustatud, nagu 11.30
nõuab laste tervis, ja seal aeleb ringi rotte." vauudised. 12.30 Päevauudised saksa keeles. maksmata.
Tallinn, 4. novembril 1943.
See süüdistus viis suurima krahhini, mida 12.45 Muusika lõunavaheajaks (Ühest raud
Kindralkomissari
Berefordi linn on aastate jooksul üle ela tee-parandusiöökojast. Ühe kaitsepataljoni
ülesandel
puhkpilliorkester ja solistid). 14.00 Päevauu
nud."
Lotze
dised
saksa
keeles.
14.20
Põhjamaisi
helisid
Selliselt hoolitsetakse rahva suurima
Tallinna postikomissar
varanduse—laste— eest riigis, mille juhid lo (hpl). 16.00 Muusika pärastlõunaks (Ringhää
Dr. Korde
bisevad Euroopa väikerahvaste meelitamiseks lingu tantsukapeil L. Tantsi juhatusel ja
heliplaadid). Saate kannab üle ka Riia saat
sotsiaalsest üheõijguslusest ja inimväärsest ja.
16,45 Päe&uudiÄddl: 17.(f0 Päev&uridisöd
TEADAANNE.
elust, suutmata seda oma koduski teostada.
Eesti Leegioni ja eesti vabatahtlike rin
Üks eesti vanasõna aga ütleb: ,Hpue pühi ja saatekava ülevaade saksa keeles. 17.15
puhtaks oma ukseesine, enne kui tähed Ooperitest ja operettidest (hpl). 1&00 Mudi depataljonlde sõjaväelaste perekondadele,
lastele: „Tigu hakkab ärimeheks", Aliide kel ei ole elektrivalgustest korterites, antak
teist õpetama!"
Dahlbergi kuuldemäng. 18.20 Rõõmsaid in se petrooli ostulubasid ' Järvamaa Hooldus
termezzoeid (hpl). 18.30 Aja kaja ja saate ohvitseri poolt, Paide, Turg 9.
Ostuloa saamiseks esitada: 1. Valla- või
kava ülevaade. 19.00 Muusika (ülek.) 19.15
Rindereportaaže (üiek,, saksa keeles). 19.30 linnavalitsuse tõend, et pole korteris telek
Saksa teatri kutsumus
Muusika (ülek.) 19.45 Poliitiline loeng'(ülek., trivalgustust ja ei oma petrooli tagavarasid.
Leipzigis toimunud esilavastusele tuleva saksa k.) 20.00 Päevauudised saksa keeles. 2. östuraamat.
Järvamaa Hooldnsohvitser.
te näidendite nädalal pidas riigidramaturg 20.15 Saksa sõduri tund (Erisaade eesti va
dr. Rainetr Schlösser kõne, milles ta muu batahtlikele. Raast.: Ringhäälingu tantsu
TEADAANNE
ütles, et Saksa riigijuhtimine just sõda kapell L. Tantsi juhatusel ja solistid). 21.00
Ainult Tartu: 21.15 „Kuldne
Paide Saksa Ametpostkontor teatab, et
ja viimases peituvat surmaelamuate tõusu Päevauudised.
silmas pidades rõhutab eriti elutahet, taot Kesktee", Kaia Raunaleedi kuuldemäng (He- alates 15. novembrist s. a. on postkontor
ledes seepärast igal tingimusel saksa teatri Uülesvõte 7. Xi 43, uign). 22.00 Päevauudi avatud kella 8-15
Paide Saksa Ametpostkontor
ja selle mõju säilitamist. Selle läbi tahetak sed saksa keeles. Järgnevalt saatelõpp.
se esile tõsta kõike loovat ja kasutada seda
relvana nihilismi tähe all võitleva vaenlase REEDE, 12. NOVEMBER 1943.
vastu. Saksa teatrid mängivad tänapäeval
5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.15 Päe
Uinus vaikselt meile unustamatult
riigi kõigis piirkondades ja nende arv on vauudised. 6.30 Hommikukontsert (ülek.)
armas
rahuaegadega võrrelduna tunduvalt tõusnud. 7.00 Päevauudised saksa keeles. 7.15 Hom
Saksa teatri tegevus ulatub kaugele kuni mikumuusika (ülek. Löömist ja Frankfurdist).
Olga Vaher
rinneteni ja sõjalaevastiku üksusteni. Ka 8.45 Päevauudised. 9.00 Päevauudised saksa
terrorirünnakute läbi purustatud linnades ei keeles. 9.10 Landesdienst Ostland 9.52 Saa
sünd. 28. VIII 1907., surn. 06. XI 1943.
ole lavaelu lakanud. Kui hooned on hävita tepaus. 11.30 Rõõmsalt ja lõbusalt (hpl.)
Mälestavad valusas leinas
tud, seal toimub kunstnikkude töö saalides, 12.15 Päevauudiseid. 12.30 Päevauudised sak
hallides ja vabrikuruuraides või ajaloolistes sa keeles. 12.45 Lõanamuusika (hpl). 14.00
abikaasa ja poeg, vanemad
paikades.
Päevauudised saksa keeles. 14.20 Ajaviiteks
ja vend perekonnaga.
Nagu kõikjal valvati selle üle, et ükski (Ülek. Königsbergist ja Breslaust). 15.30 Ees
Muldasängitamine reedel kell 14
ausam bi ei laostuks, nii omistati ka mängu riie avaneb! Helifilmi ja operetihelisid (hpl.)
Reopalu kalmistul.
kava koostamisele erilist tähelepanu. Kogu 16.45 Päevauudised. 17.00 Päevauudised ja
teatri alguseks, nii toonitas Rainer Schlös saatekava ülevaade saksa keeles. 17.15 Kont
Nõukogu ja juhatuse liiget mälestab
ser, olevat antiikse ühiskonna heroiline laul. sert pärastlõunaks (Juhan Kaljaspoolik, klar
leinas
Lauluga olevat kõigil aegadel ülistatud rah net ja Ringhäälingu suur orkester O. Rootsi
Paide Jumalaema Uinumise
va suurimate poegade -sangaritegusid. Nii juhatusel). Ülekanne Riiast. 18.00 Saksa suur
olevat ka olevikus lava dramaatiline laul mehi idaruumis (2): Jakob Michaei Reiohold
ap.-oigeusu koguduse juha
rahva südametul keks. Olevat iseloomustav, Lenz, „tormi ja tungi" mees (Dr. Walter
tus ja nõukogu
et 150 saksa näitekirjanikku , kuulub täna Maurach saksa keeles). 18.l5Väike laulude
päeval sõjaväkke. Pidevalt säabuvat talle tund (hpl.) 18.30 Aja kaja ja saatekava üle
kui riigidramaturgHe riudevõitlejate poolt vaade. 19.00 Loengutesari „Maie õhujõud*
koostatud käsikirju, mis on märgiks, etsak* (ülek. b. keeles). 19.15 Rindereportaaže ülek. PAIDE NÕÖRITÖÖ3TUS, Paides, Pikk tänav
sa luuletaja hing tõstab häält ka lahingu saksa keeles). 19.30 Muusika (ülek.) 19.45 10 valmistab ohja- ja köienööri tellija oma
käras.
materjalist (linavartest ja linadest)
Artikleid (üiek., 20.00 Päevauudised saksa
Teadagi töötavad teatrid rasketes tingi keeles. 20.15 Sümfooniakontsert. Max Reger:
mustes, ent lavastajad on üllatavalt leidnud Romantiline süit (Ringhäälingu suur orkes PALUN viivitamata TAGASI TUUA Vodja
uusi teid, et pakkuda parimaid lavalisi saa ter, juh. O. Roots). 21.00 Päevauudised. Ai r/tnõisa karjast äraviidud suvel karjasolnnd
vutusi lihtsaimate vahenditega. Sellistes uult Tartu. 2115 Jah, see on minu meloodia LAMMAS. Omandamise eest hoiatan.
raamides omab inimtüüpide kehastaja uue (hpl). 22.00 Päevauudised saksa keeles. Järg
tähenduse ja temaga koos ka luuletaja loo nevalt saatelõpp.
Toimetuse kõnetunnid igal tööpäeval kella
ming. Just olevikus on Goethe „Faust" ja
B—l 2, talitus avatud igal tööpäeval kella
Kiriklikke teateid
Hölderlini „Etnpedokiese surm" muutunud
8—17.30, laupäeval kella B—l3-ni. Kehtivad
Türi ap. -õigeusu kirik: laupäeval, 13. kuulutuste hinnad: O—nr. Ija R—nr.t.
paljumängitavateko ja rahvale arusaadava
teks teosteks. Kõigi aegade ja rahvaste klas novembril palve teenistus algusega kell 18.
Aadressi muutmine 20 penni.
sikud seisavad meie mängukavades, samuti Pühapäeval, 14. novembril teenistust ei ole.
JÄRVA TEATAjk Nr. 130.
kui antiikaja, renessaansi ja oleviku meis Teenib ja jutlustab pr. M. Raid.
terteoaed.
Koguduse juhatus.
Neljapäeval, 11. novembril 1943. a. Lhk. 4.

