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Mehised ja tõsised sõnad

Egeuse meres vallutati jälle kolm

vaenlase valduses olnud saart
Kiievi võitluspiirkonnas püüavad nõukogud siduda saksa vasturünnakute edu. Smolenskist
lääne pool tekitati vaenlasele jälle raskeid inim- ja tankikaotusi
FObreri peakorterist, 10. nov. Sõjajõu
dude Ülemjuhatus teatab:
Suures Dnjepri käärus ründas vaenlane
Icestvate sajuiimade juures eile ainult nõr
gemate jõududega, kusjuures ta löödi kõik
jal tagasi. Ka Tsherkassi juures jäid mit
«ned vaenlase rünnakud ja jõe ületamiskat
sed tagajärjetuiks.
Arvukate ägedate, kuld seejuures taga
järjetute rünnakutega Kiievi võftluspiirkon
sias püüdsid nõukogud saksa, vasturünna
kute edu siduda. Meie üksused murdsid
vaenlase tugeva vastupanu, laiendasid jul
ges rünnakus oma rünnaktulemust ja võt
sid arvukalt vaenlase poolt visalt kaitstud
asulaid. Korosteni ruumis kestavad kibedad
võitlused alanematult.

Retshiza lõigus tekkis samuti kestvaid
võitlusi. Tugevad vaenlase rünnakud vahel
duvad meiepoolsete jõuliste vasturünnaku
tega.

Smolenskist lääne pool nurjasid meie
diviisid ka eile kõik ülekaalukate jõudude*
ga teostatud nõukogude läblmurdekatsed
ja tekitasid vaenlasele taas kõrgeid inlm
ja tankikaotusi.
Edela pool Nevelit sunniti mõned sisse
snurderunmist ründavad vaenlase osad võit
lusse ja hajutati pärast osalt raskeid
võitlusi.
Vaenlase tormijooksude edukal tõrjel
Smolenskist lääne ja loode pool oli eriline
-osa grenaderiderügement (Mot) 119-da 2.
pataljonil major Nagengasi juhtimisel, sak
si 14. jalgväediviisil kindral leitnant Fioer
ke ja ida preisi 206. jalgväediviisil kind
ralleitnant Hitteri eeskujulikul juhtimisel.
Lõuna-ltaalias mõõdus päev, väljaarva
tud elav eelpostide tulevahetus rinde idaJõlgus, üldiselt vaikselt.
Egeuse meres tungisid kerged saksa

Me 323, maaitma suurim maalennuk, 6-mootorüine õhuvalitseja, milline juba mõnda
aega Saksa-õhujõududes kasutusel, eriti transport/nasinana pikkadel liinidel. (PK.-sõ
jakirj. Seeger Atl. Wb )
merejõud eile Lerosest põhja ja loode pool
asuvatele Lipsose, Patmose ja Nicariasaar
tele. Nad sundisid Badoglio-vägede itaalia
meeskonnad neil saartel relvad maha pane
ma ja võtsid ulatuslikult sõjasaaki.
Vaenlase lennuüksused ründasid eile
päeval Norra alasid ja möödunud ööl mi
tut asulat Lääne- ja Põhja-Saksainaai, nen
de hulgas ka riigi pealinna. Suurimaist kah
judest teatatakse Mannheimis*. Elanikkou
nal oli väiksemaid kaotusi. Õhukaitsejõud
hävitasid senistel teadetel 46 briti-põhja

See sõda lõpeb kindla
võiduga
Berliinist, 16. 11. Riigiminister dr.
Goebbels esines Friedriekstadtis kahetunni
se kõnega, mis kujunes saksa rahva vanku
matu võiduteadvuae ja fanaatilise tahte

veenvaks väljenduseks jätkata praegust sõda

võiduka lõpuni ükskõik millise hinnaga.
Üksikasjalises käsitluses puudutas riigi
minister praegu-e ajaloolise võitluse põhi
ameerika pommi lennukit.
mõttelisi probleeme ja ütles muu seas, et
Saksa rasked võitiuslennukid pommita praeguses sõjas ei oie tegemist üksikute
sid ööl vasta 19. nov. Uksikeesmärke Lon linnade või provintside puutumatusega,
doni linnapiirkonnas.
vaid saksa rahvusliku olemasolu ja kohaga,

mis kuulub saksa rahvale maailma rahvaste

ühiskonnas. Kui saksa rahvas när

Meretoetuspunkt Leros vallutati
Vaenlase merejöududele tekitati seejuures raskeid kaotusi. Saadi hulk
vange ja sõjasaaki
Führeri peakorterist. 17. nov, Sõjajõu
Vapratele maabumnsvägedele alistusid
dude ülemjuhatus audis kolmapäeva õhtul 200 inglise ohvitseri ja 3000 meest saare
järgmise eriteste:
inglasest komandandi kindrai Tilney juhti
Neljapäevase visa ja vahelduva võitluse misel ja 5000 meest itaalia Üadogho-väge
järele arvuliselt ja relvastuselt ülekaaluka dest itaalia admirali Bascharpa juhtimises.
vaenlase vastu vallutasid saksa sõjaväe ja 16 rasket inglise õhutõrjekahurii, kaksküm
-õhujõudude üksused kindral-leitnant Mül mend 2-sentimeetrilist õhutõrjekahurif, um
leri juhtimisel 16. novembril inglise mere bes 120 kahurit kuni 15 sentimeetrilise ka
toetuspunkti Lerose.
liibriga ja 80 õkutõrjekuuüpildujat saadi
Operatsioonist osavõtvad sõjalaevastiku saagjks.
ja õhujõudude võitlusüksused lõid oma ot
päevadel hävitati sõjalaevasti
sustava ja mõjuva panusega eeldused maa ku Eelnenud
ja õhujõudude poolt 9 hävitajat ja saa
bumiseks, põhjustades vaenlase mere- ja tepaat!,
keks vaivelaeva, kaks allveelaeva,
õhujõududele raskeid kaotusi.
üks
kahurpaat,
neli kaubalaeva ca. 12.000
Nad saavutasid tugevale tõrjele vaata

vid ja Führeri sõnade kohaselt paneb rel

vad käest alles 5 minutit pärast kella 12, siis

lahendab ta kõik need küsimused, mis kind

lustavad saksa rahva tulevikku eelseisvateks
sajanditeks.

Dr. Goebbels lõpetas: .See sõda lõpeb

samasuguse võiduga Saksamaa väliste vaen

laste üle, negn meile sai Saksamaal

võitluses võimu pärast.

Suur-Ida-Aasia ajakirjanik
kude konverents Tokios
. Toki o a t, 17. 11. (DNB). Tokios avati
kolmapäeval esimene Suur-Ida-Aasia aja
kirjanikkude konverents. Oli ilmunud 82
esindajat Suur-Ida-Aasia kõigilt aladelt,
et ühiselt väi la töötada juhtnööre sõjapida
mise toetamiseks ja Suur Ida-Aasia loo
miseks. Selle kokkutuleku tähtsust rõhutati
inforraatsioouiameti preisidenöi ja Suurbrt., samuti arvukalt vähemaid
mata eeldused maabutniseks kaljusaarel, ku
Ida-Aasia ministri tervituskõnedes, samuti
dukeid.
Üht
ristlejat,
üht
hävitajat
ja
kaht
na võitlus- ja sõöstvõitluslenoukiteük&used saatepaati tabati raskesti või hävitavalt.
ka läkituste ettelugemisega, rais olfd saabu
halvasid vastupanujõu lõplikult.
nud Saksamaalt ja teistelt sõbralikkudelt

Oleme juba toonud oma lehes sõnu
mi Kohila suurpäeva kohta, milline
toimus läinud pühapäeval ja kus pike
ma sõnavõtuga esines Harju Järva piir
konnakomissar, SA-oberführer Walter.
Oma sõnavõtus piirkonnakomissar kriip
sutas kõige pealt alla tungivat vajadust,
mille kirjutab silmapilk meist erandi
tult igaühele ette aja range käsuna
täita oma kohustusi võitleva rinde ja
tagala vastu, ja jätkas siis suurest si
semisest soojusest kantuna : *Aeg on
praegu karm ja sõda varjab kõik, mis
on mugav ning õilis. Peame taluma
kõik raskused ja jõudma läbi vaeva ja
viletsuste võidule.
Eesti rahvas on oma ajaloo vältel
kannud suuri raskusi, kuid ta on jää
nud püsima ja seisab julgelt ning kind
lalt oma maapinnal.
Ka saksa rahvas võitleb praeg-u äär
miste raskustega, kuid ta ületab need
raskused. See võitlusvaim on lähenda
nud saksa ja eesti rahva teineteisele ja
nii seisavad need rahvad nüüd ühises
võitluses ühise vaenlase vastu.
Niikaua kui seisame võitluses, pea
me ennast koos pingutama. Eesti saa
tus oleneb Saksamaa saatusest. Kaotab
Saksamaa, siis on ka Eesti kadunud.
Uskuge mind, hellitan eneses pari
maid ja soojemaid tundeid eesti rahva
ja maa vastu. Praegu ei seisa küsimus
mitte selles, kas oled sakslane või eest
lane, vaid kas koos elada või surra.
Minu soov ja palve on : jääge hea
deks, tublideks, vapraiks ja usinaiks
eestlasiks, nagu te seda alati olete ol
nud oina ajaloo vältel. Meie jääme tub
lideks sakalasteks ja nii leiame me
teed üksteise juurde ja südamesse."
Mõistes seejärgi teravalt hukka neid
kuulujutte ja sosistamist, milliseid vab
ritseerivad meie ühised vaenlased ja
milliste eesmärgiks on kõigutada kõige
raskemal ajal meie kodurinnet ning
külvata vaenu eestlaste ja sakslaste
kui võitluskaaslaste vahele, rõhutas piir
konna komissar oma kõnes edasi: „Mi
na kinnitan siin täna ametlikult, et
arenegu sõjakäik kuidas tahes Ees
ti julgeolek on kindlustatud.
Eesti püri ei ületa ükski punaväe
võitlev sõdur. See maa siin on eestlas
te maa ja jääb ka nende omaks. Eest
lased on seda maad harinud, on ta
eest raskeid ohvreid toonud, kuid nad
ei ole hävinud.
Ka talud on alati teie omad olnud,
kellelgi ei ole õigust neid ära võtta.

Bolshevikud ründasid asjatult

ning liitlaarahvastelt.

Läti vastus Moskvale
Hiia töötajaskonna võimas bolshevismivastane meeleavaldus
Riiast, 15. 11. Laupäeval leidis Riia too- koos Ameerikaga meid meie tuleviku ela
j akul aset võima» bolshevismivastane misvöimaluslegw hoolimatult maha müünud.
meeleavaldus, millest võtsid osa kõigi Riia Nad on nõusiunud bolshevike kategoorilise
käitiste töötajad. Esimesena astus poodiumi nõudega meid kui .Nõukogude rahvast"
le üks metallitöölisi ja selgitas käimasole Moskvale välja anda."
va meeleavalduse tähtsusi, pöördudes kogu
üle võiks ehk naerda, jätkas kõne
kultuurmaailma poole. Seejärel võttis sõna leja,Selle
kui ei oleks teada, et konverentsilaua
Kuteekognde Keskliidu Riia piirkonna ju tagant
Moskvas kõlanud fraasid varjavad
hataja Raitums, kes andis lühikese ülevaate kõigi aegade
suurimat brutaalsust ja jäle
esimesele maailmasõjale järgnenud bolshe daimat kuritegu.
Seepärast siis see kõigi
vistliku võimutsemise ajajärgust 1919. aas töötajate protesti meeleavaldus
üleskutse
tal. Järgnevail iseseisvus- ja rahuaastail ki Volbovi soodes vöitlevaile lätijaleegionäri
puti idast ähvardavat ohtu unustama, mis dele, et nende võitlusvaimu kinnitada ja
tõttu 17. juuni 1940 kujunes valusa ärkami neile ütelda: läti vennad ja õed kodus võit
se päevaks, millele järgnev kannatuste aas
ta tõi läti rahvale palju pisaraid ja verd, levad bol6hevismi vastu kuni viimse suure
õigusetust ja lootusetust, kuni viimaks 1941.

a. juulis järgnes pfiäsmine.
Tänasel päeval, jätkas kõneleja, pole lä
tti rahvas kokka tulnud aja raskuste üle
kartma, vaid et teh* teatavaks oma tahe
võidelda igal võimalikul viisil kaasa kuni
bolskevibe lõpliku hävitamiseni. Kõneleja
ütles: .Moskva konverentsil loovutati meie
maa ja rahvas bblshevismile. Meie tahtmi
sest küsimata en meie omaaegsed sõbrad
Kuusinen tulevat kolikamb
rist välja
„Kr&snaja Zvezda" vihjed bolshevi
ke kavatsusist Pdhja-fiuroopas
Stokhol m I s t, 16. 11. Rootsi ajaleht
»va Dagligt Allebanda" tsiteerib oma eri
sõnumis Moskvast Nõukogude sõjaväe hää
lekandja „Krasnaja Zvezda" väljendusi, mis
uuesti selgitavad Nõukogude kavatsusi Soo
me suhtes.

Kui saabub arveteõiendamise tund, lähe
vad soomlased sama teed kui sakslased,
kirjutab Nõukogude leht. Praegune Soome
valitsus pidavat siis tagasi astuma ja ruumi
tegema isikutele, kes „on valmis Nõukogu
de Liiduga hästi läbi saama". Ei tohtivat
unustada, et Põhja-Euroopa suutvat rahu ja
korda säilitaga ainult tiheda» koostöö» Nõu
kogude Liiduga.
Kuusinen tulevat nii siis kolikambrist väl
ja tuua, kui saabub olukord, nagu Mot-kva
aeda soovib. Taolised kujud ei ole aga ainult
Soome jaoks ette nähtud, vaid kogn Põhja
Euroopa jaoks, nagu bolshevike ajaleht seda

arveteõiendamise päevani.

Bougaioville ületab kaugelt
Pearl Harbouri
T o k i o s t, 17. 11. (DNB). Sõjalaevastiku

informaator, mereväekapten Tashiro teatas
tänasel Suur-Ida-Aasia ajakirjanikkude kon
verentsil Tokios oma kõne algul peakorteri
poolt vahepeal väljakuulutatud sõjalaevasti
ku võitlustulemnsi vetes Bougaiuville saare
juures. Ta ütles veel; „VõitiUBtegevus jät
kub; sealse õhulahingu algusest saadik on
juba nüüd saavutatud tulemus, mis kaugelt
ületab ameeriklaste kaotused Pearl Harbouria.

Laenukaupade tasuks kihu
tuskirjandust
Stokkolmibt, 16. li. „Laevad, mis
veavad rendi- Ja laenukaupu Nõukogude
Liitu, pöörduvad tagasi USA-sae pr opagan
damaterjaüga tuhandele ajalehtede ja aja
kirjade näol'', seletas Washingtonist saabu
nud teateil Michigani osariigi vabariiklik
rahvasaadik Dundero saadikutekojas. See
kominterni näilise laialisaatmise"groteskse

Seejärel kõneles Kutsekogu.de Keskliidu
juhataja Uoja. Tema lõppsõnade järel: „Me
võitleme bolsheviami vastu, ning võitleme
tema vastu kuni võiduka lõpuni. See on
meie sügavaim veendumus ja usk, see oo pettemanöövri sensatsiooniline paljastamine
meie paadiks Läti tulevikule!" avaldasid on äratanud USA laialdastes ringkondades
koosolijad vaimustatud poolehoidu, kuni elavat tähelepanu.
Dondero seletus oma kõnes edasi, et
meeleavaldus löopes kümnete tuhandete
töötajate suust kostva võimsa rahvushümniga. konverents olevat küti täiendanud sidet
Ameerika ja Nõukogude Liidu vahel, kuid
bolaheyistlike kirjutiste toimetamine lae
täie avameelsusega tunnistab. Seda peaksid vadel tJSA-ase on ebakõlaks vastastikustes
arvesse võtma ka need teatavad isikud Põh suhetes. Need ajalehed sisaldavad artikleid,
jalas, kes usuvad, et tulega võib karistama milles uQutakse bolshevistiike üksuste 100
tult mängid».
mist Ühendriikides. Nende ajalehtede ja
ajakirjade transportimine olevat alanud
alles pärast kominterni ..laialisaatmist".
Vaenlase toetuspunkt Samos
Ameerika rahvasaadiku paljastused Was
Lerose alistumise läbi
hingtoni parlamendis tõendavad ilmekalt,
kui Oige oii suhtuda Moskva seletuses ko
isoleeritud

Talupoeg ei ole maast lahutatav.
Kinnitan veel kord, et Eesti on kind
las olukorras. Võitleme ja kannatame
kõik raskused ühiselt oleme vääri
kad meie eest langenuile. Heisakem
kõrgele Eesti lipp ja kandkem hoolt
selle eest. et ta ei langeks. Eesti rahva
au on puhas ja Kõigekõrgem ei jäta ka
tulevikus maha eesti rahvast. Eesti rah
vas peab oma tasu saama."
Kõneleja lõpetas hüüdega eesti kee
les: „Elagu vaba eesti rahvas!'4
Need mehised ja julged sõnad OB
meile seda väärtuslikumad, et neis aval
dub sügav ja võltsimatu sõprus eesti
rahva vastu. See sõprus ei ole tihe vas
tutaval kohal seisva sakslase isiklik
tundeavaldus, vaid Euroopa valitseva,
juhtiva ja raskes võitluses tulevikku
kujundava elujulge rahva suhtumine
väikerahvasse, kellele jälle kord on lu
batud ja kuulutatud karm surmaotsus
nende poolt, kelle lühikese siinolekuaja
jäljed ei ole veel kustunud ega kustu
siit iialgi.
Eesti Omavalitsuse juht dr. Mäe on
oma kõnedes enam kui kord rõhutanud
ja analüüsinud sõbra tähtsust ja sel
le mõiste õiget sisu. On aeg, et mee
nutaksime ta sõnu seoses piirkonnako
missari kui Führeri ja saksa rahva ko
hapealse esindaja eeltoodud sõnadega.
Ei või ega saagi olla paremat võrdlust
sõ pr use mitmepalgelisusele, kui see,
mis meile nüüd selgunud ja mis meie
arusaamas kordub eeltoodut lugedes
taas värske Kord tulid bolshevi
kud siia Eesti „sõpradena", keelasid
meie rahvusvärvid, meie hümni ja kõik,
mis meile oli rahvuslik ja püha.Ärgem
rääkigemgi verest, tuhast ja pisaraist,
mis järgnes hiljem. Oli see sõprus? Nüüd
seisavad meie ees must valgel sõnad:
~ Jääge headeks, tublideks, vapraiks
eestlasiks, nagu meie jääme tublideks
sakslasiks. Heisakem kõrgele eesti lipp
ja hoolitsegem, et ta iialgi ei langeks.
Elagu vaba eesti rahvas!"
Mõtelgem korraks kõige selle üle pi
kemalt ja põhjalikumalt järele. Need
mehised sõnad on seda väärt ja neis
kajastuv sõprus nii sügav, võltsimatu
ja aus, et peame omalt poolt kinnitama:
„Iga eestlane näitab tegudes, et ta os
kab hinnata ausat sõprust. Koos, sõp
radena kõrvuti, läheme läbi raskete ae
gade ja karmide võitluste vastu võidu
le ja selle taga helkivale ilusale tule
vikule."
—sp.

Iga uus päev suurendab enamlaste inim- ja materjalikaotuste hulka
Führeri peakorterist, 18. nov. Sõjajõudude alanemata ägedusega. Koondatud jõududega
ülemjuhatus teatab:
päev läbi ründavad nõukogud löödi, kohati
Suures Dnjepri käärus jätkasid nõukogud ägedates lähivõitlustes, veriselt tagasi.

ka eile oma asjatuid rünnakuid edela pool Vaenlane kaotas seejuures siin eilsel pfie
Dnjepropetrovskit ja põhja pool Krivoi Ro val 94 tanki.
Ruumis ida pool Vitebskit ründasid nõu
gi. Tugevates ja vaenlasele erakordselt kao
tusrohketes võitlustes hävitati ainult ühe kogud palju kordi tulutult.
soomusdiviisi rindelõigus üksi 58 nõukogude
Edela pool Nevelit on käimas ägedad
tanki.

Loode pool Tsheikassõid valitseb elav

võitlused mitmete, sisseraurruruumist lõuna
ja kagu poole tungivate vaenlase jõududega.

10. õhutõrjediviisi üksused paistsid võit
Võitlusruuiniß lääne pool Klievit tungi lusruumis Kiievi ja Žitomiri ees silma eriti
sid meie väed ägedate vaenlase rünnakute oma otsustava sekkalöömisega maa võitlustes.
tõrjumise järel edasi põhja poole ja võitsid Lõuna-Itaalia rindel valitses ainnlt mõlema
tähtsaid maastikuosi tagasi. Korosteni juu poolne kahnrväe ja luuretegevns.
Vaenlase õhujõudude rünnakukatsed möö
res kestavad rasked võitlused ülekaalukate
vaenlase jõududega edasi.
dunud ööl riigi lääne- ja põhjaaladele põh
Ruumis Homeli ees tõrjuti edela pool justasid väheseid kahjusid. Kokka tulistati
linna vaenlase tugevad, tankidest toetatud eile Saksamaa, vallutatud läänealade ja
rünnakud, kohalikud sissemurrud rilvistati. Vahemere kohal alla 16 vaenlase lennukit,
Põhja pool linna nurjusid vaenlase uued enamikus rasked pommi lennukid. Atlandi
rünnakud.
kohal tulistati alla üks vaenlase suur lennu
Lääne pool Smolenskit jätkub tõrjelahing paat.
kohalik võitlustegevus.

Eesti ja Läti kommunismi vas
taste meeleavalduste vastukajad
Shveitsis
Bernist, 17. 11. Eesti Ja läti rahva

Pakid Eesti grenaderidele
lähetatakse teele pühapäeval
Rindel asuvaile Eesti brigaadi vabataht

Elias, leiavad Shveitsi ajakirjanduses suuri
mat tähelepanu. „Gazette de Lausanne* se
letab : Staiin ütles oma 6. novembri kõnes
selle välja, millest Moskva kommünikee vai
kis, nimelt, et Leedu, Läti, Eesti ja Soome
rahvaid tahetakse alistada nõukogude rezii
mile. ..Liitlaste pealinnades võeti see nõue
vastu, nagu oleks see endastmõistetav. Sel
lele astuvad vastu need, kes oleksid peami
minterni ~laialisaatmise" kohta skepsisega, sed ohvrid „Euroopa vabastamisel" bolshe
poolt. Nendes maades võivat, jät
mis on Nõukogude selliste teadete puhul vikknde
kab leht, konstateerida, et töölised kuulu
möödapääsmatu.
vad kommunismi vihasemate vaenlaste hul
ka. See olevat ka paratamatu.
Vihalame Londonis

vagun pakkidega. Rong peatub sõiduplaani
järgi kõigis jaamades, kusjuures Aegviidus
ollakse kell 4.03, Tapal 4.51, Jõgeval 8.257,

Lerose kadumaminebu järele seisab Ege
use meres vaenlase käsutuses ainult veel
Samose saar, mis on nõüd igast küljest
sisse piiratud saksa toetuspunktide poolt,
S t o k h o 1 m i s t, 17. 11. Sündmused Le
olles seeläbi isoleeritud. Võitlustes Lerose
vallutamiseks paistis eriti silma jõjalaevas ro;>e saarel leidsid Londonis elavat vastu
tik, mille hooleks oli dessandiks vajaliku kaja. „News Chronicfe" külvab Inglise vas
transpordi teostumine ja kaitsmine, õhujõud tutavad sõjalised asutused üle etteheidetega,
teostasid kogu aktsiooni võitlus- ja sööst et nad olevat alahinnanud Dodekanesi saar
vöitluslennukite mõjuva sekka löömisega, te sõjalist tähtsust. Kõik suurepärased kõne
millega operatsioon kujunes kolme vileliigi lused aoglo-arneeriklaste eelseisvaist rüünauueku übissaatoseks. Selle edu ja eelkõige KUkavatsustest Egeuse meres olevat asjatud,
arvuline suhe, milles ründajad kaitsjatega kuni need saared ei olevat kindlasti anglo
seisid, annavad uut lina saksa sõdurite võit ameeriklaste pihus. „Anglo-ameeriklaste stra
lusjõu ja moraali hindamiseks viiendal eõ teegia ei ole ilmselt osanud autud võima
lusi ära kasutada."
ja-aaatal.

meeleavaldused, eriti suur demonstratsioon likele lähetatakse pühapäeval, 21. novembril,
segarongi nr. 355 koosseisus Tallinnast teele

USA ja Nõukogude Liidu
„iihised huvid"
G enlist, 16.11. (DNB).USA välisminister
Hali seletas ajakirjanduse esindajatele, et
ta ei tea tei.-t kahte maad, kel oleks enam
ühiseid huvisid ja vähem lahkuminekuid
kui Ühendriikidel ja Nõukogude Liidul. Ise
loomustaval kombel ei maininud ta seejuu
res Inglismaad.

Tartus 9.49, Elvas 11.11 ja Valgas 13.45.

Rongi peatuse ajal jaamades võetakse
vabatahtlikele pakke vastu ka otseselt va

gunis.

Jaapanlaste tagajärjekas tõrje
To k io s t, 19. nov. (DNB). Ühest nime
tamata jaapani baasist teatatakse ägedast

Õhurünnakust, mis toimus kesknädalal Buka

saarel Bonganvilleist põhjas. Enam kui sa
jast ründajast tulistasid jaapani lennukid
alla 48. Vaenlase pommitajate poolt tekita
tud kahjud on väga tühised.
Jaapani õhujõud omalt poolt ründasid õõl
vasta 19. novembrit vaenlase positsioone
Mono saarel, kusjuures pommiheidetega te
kitati mitmes kohas tulikahjusid. Tororina
vastu suundusid samuti mitu jaapanlaste
rünnakut, tekitades kahjustusi ning uputa
des peale selle veel 3 maabumispaati. Ka
sellest üritusest, samuti kui rünnakust Mo
nole, pöördusid kõik jaapani lennukid tagasi'

Euroopa reetmise eellugu arenes juba 1923. aastal

. . . . Prantsuse välisministeeriumi arhiivis avastati sensatsiooniline sir Eyre Crowe' ülestunnistus, mis valgustab ka 1. dets. 1924. a. eellugusid
Inglismaa purustab sillad Euroopasse
Nõukogude Venemaa, Suur-Britannla ja
Põhja-Ameerika Ühendriikide välispoliitika
juhtide vahel Moskvas peetud konverents
•n Euroopat Ähvardava akuutse bolehevistItku ekspansioonihädaohu uuesti nihutanud
poliitilise huvi keskpunkti. See kogu õhtu
maist kultuuri, majandust ja korda ähvar
dav hädaoht kestab juba alates bolshevismi
võimuletulekust Venemaal. Ainult Saksa ar
mled ja nendega ühinenud Euroopa abiväed
kuulavad bolshevismi hädaohu täielikult ja
lõpulikult. Inglise-Ameerika poliitika, mis
uimab Euroopa noorte jõudude poolt koi
mikiiidu paktis ja antikominterni kokkulep
pes proklameeritud uuskorralduses oma
plutokraat!!kkude huvide kahjustamist, tun
gib Euroopa tõrjerindele bolshevistliku maa
ilmarevolutsiooni vastu seljatagant kallale
nii sõjaliselt kui ka tsiviilelanikkonna vastu
sihitud õhuterrorrünnakutega. 19. kuni 80.
uktoobrini kestnud Moskva konverents kin
nitas aga selle Euroopa häbiväärse reetmise
ulla uue pitsati. .Südamlikus üksmeeles"
bolshevistliku liitlasega, kes alates tsaa
rimõrvaga Jekateriuburgis kuni Katõnini on
uinud loendamatute miljonite inimeste mõr
variks ja kes hoolimata kõigist varjamiskat
eist jätkab oma verist hävitustööd kuni
uma võimu kokkuvarisemiseni, loovutatakse

Buroopa rahvad ilma igasuguse südametun
nistuse piinata punasele kaosele.

Niipalju kui Inglismaa on seejuures män
gus, vastab tema hoiak, mis nürjub SaksaBuroopa rinde kangelaslikkuse ja tegevuse
tõttu vanale traditsioonile. Selle kohta on
uueks tõendiks üks briti oma ülestunnistus,
mille väljendas täpselt 20 aasta eest hooli
mata selgusega sir Eyre Crowe üks Lon
doni poliitika tegelasi, kes Eduard VII kõr
val on läinud ajalukku hukatuslikema briti
kaassüüdlasena esimese maailmasõja puhke

mises. 1940. a. suvel sõjasaagiks saadud
Prantsuse välisministeeriumi arhiivis leidu
vate originaaldokumentide põhjal, millest
tähtsaimad avaldatakse fakßimilidena, võib

vahel aga jäädakse hoolimatult brutaalse
briti põhimõtte juurde: ~Käed eemale
väikeste rahvaste kaitsmisest!
Ja kui punasemaailmarevolutsi
oooi kaos ähvardab üle ujutada
Nõukogude Lj idu läänepiire,
siis lõhkugem Euroopasse vii
vad sillad. Elagu splendid isolation,
millega me oma saareriigis tahame kaitsta

teatada järgmist:

Prantsuse saadik Riias, Martei, esitas te
legrammis nr. 38/39 6. nov. 1923. a. Quai
d*Orsay'le kaks Läti välisminister Meier
•viesi küsimust:
1) kas Prantsosmsa oleks antud Juhul
valmis kokkuleppel Inglismaaga ja Itaaliaga
(kellele esitatakse sama toetuspalve) nõud
ma Nõukogude valitsuselt tema poolt Läti
piiril teostatud sõjaliste abinõude seisma
panekut, mida Läti poolt võetakse ähvardu
sena.

2) kas Balti riigid võivad nõukogude
kallaletungi puhul arvestada liitlaste abiga.
Samu küsimusi korrati päev hiljem, s. o.
7. nov. 1923. a. Läti Pariisi saadiku Gros
väldi külaskäigul Prantsuse välisministee
riumi Euroopa-osakonna alamdirektor de
Prantsuse vastus oli põiklev ja
tagaetiükkav. Esimese küsimuse suhtes tä
hendas de Lacroix: Prantsusmaal ei olevat
mingeid suhteid Nõukogude Liiduga, mille
tõttu välisministeeriumil olevat raskusi vas

tavate esitlete tegemisega Moskvas. Mis puu

tub teise küsimusse, siis rõhutas Euroopa
osakonna juhataja asetäitja küll Prantsuse
poolehoidu Lätile, viidates ühtlasi aga sel
lele, et Prantsusmaa ja Läti vahel puuduvat
liiduleping. Kui Läti pöörduks bolshevistide
kallaletungi puhul Rahvasteliidu poole, toe

taks Prantsusmaa Läti seisukohta. De Lacroix

teatas seda isiklikult (ä liire persoonel), kus
juures ta ütles sõnaselgelt, et Prantsuse vä-

oma „vahetuid peahuve!"

Ainult mis puutub reetmise ja akuutsete
ähvarduste häbitusse, siis võib nentida
1923. ja 1943. aasta sündmuste vahel kaht
olulist vahet, mis koormavad briti võlakoor
mat mitte millegagi enam ületaval viisil.
Siis oli Briti välisministeerium uimelt veel
küllalt häbelik, et säilitada oma äraütlemist
ühele väikesele ohustatud riigile salaakti
des ning mitte teatada sellest Kremlile.
Tänapäeval reisib aga mr. Anthony
Tõlkena toodud dokumendi nr. 540 tekst originaalkeeles
Eden Ameerika hallipäise riigisekretär
Hull'! saatel isiklikult Moskvasse, et seltsi
lisministeerium astu vi, t enne ametliku vas
Selle otsusega suleti aktid Läti toetus mees Stalinile, kes oletatavasti oma puna
tuse andmist ühendusse oma liitlastega (Ing palve kohta tollal veel Churchilli poolt arm eelaste verega toob inglastele ja amee
riklastele kastaneid tulest välja, ostuhinnana
ismaa ja Itaaliaga).
drastiliselt rünnatud ohu tõr
Selle jutuajamise tulemusena antakse jumiseks. Põhimõtteline valmisolek Euroo plutokraatlike peahuvide toetamise eest lu
Prantsusmaa suursaadikule Londonis, Saint pa reetmiseks, nagu see väljendub sir Eyre bada allkirja ja pitsatiga mitte ainult Balti
Aulaire'ile käskkirjaga (nr. 2521) 12. novemb Growe tunnistusest on sümptomaatiline Lon rahvaste, vaid enam vähem kõigi euroopa
rist 1023, milles olukord täpselt edasi an doni poliitika kohta, mille hoiakus pole rahvaste või Venemaa naabruses asuvate
takse, korraldus selgitada Briti valitsuse juu 1923. a. novembrist kuni 1943. a. novemb rahvaste orjastamist bolshevike poolt. Siis
res, kuidas nad kavatsevad vastata Läti rini midagi muutunud. Auväärne sir Eyre oli Nõukogude Liit veel liiga nõrk, et oma
toetuspalvele ja missuguseid samme nad Crowe võib küll vahepeal surnud otla, ähvardust teostada, siis poleks ka Saksa
võimalikult astuksid Balti riikide sõltumatu Churchiil ja Eden on aga tema liiki mehed maa temale Versailles's peale sunnitud sõ
se kindlustamiseks. Juba viis päeva hiljem, täpselt nii, nagu enne ja tema ajal oli seda javäelise jõuetuse tõttu olnud suuteline
17. nov. 1923, saadab Prantsuse saadik Saint pime lord Crey. Vaim, mis valitseb Foreign vastu seadma bolshevistlikuie lainele tuge
Aulaire peaminister Poincare'ie, kes täitis OfficeMt, oli eile ja jääb täna samaks. Ava vat tammi. Tänapäeval on Stalini pu
tol korral ühtlasi ka välisministri kohuseid, likku reetmist peidetakse kord Rahvaste naarmee tõsiseim vastane, kes tohutute
järgmise teate temale ülesandeks tehtud jä liidu pakti, kord Atlandi Charta ilusate sõ ohvritega ründab Saksamaa juhtimise all
relpärimiste tulemaste kohta:
nade ja garantiide taha. Vendade seas oma- seisvat noort Euroopat, kuna Inglismaa ja

PftDtSßlDläft Suursaatkond Londonis, 17. novembril 1923.
Inglismaal
Poliitiliste Ja kaubanduslike
asjade direktsioon

kaitsjate paljastatud relvade ees.

Meil OD väike ettepanek:
Lastagu vaenlase päeva ja
öölendurid lennata korraks
k 005...
Lellest ajast, kui ameeriklased hakkasid
Inglismaal koduselt elama, kadus briti kee
lepruugist nende uhke väljendus; „Minu
kodu on minu kindlus (My home is my
castle). Inglased tunnevad ennast oma isik
likus kodus sallitavate külalistena ja nad ou
juba ammu jõudnud selgusele, et see ei
olnud hea äri lasta ennast Ameerika poolt
okupeerida ainult seepärast, et Danzig tah
tis ühineda Saksamaaga. Jänkid joovad ing
lise viskit, võtavad tammidelt tütarlapsed
üle ja sülitavad oma närimiskummid sileda
le briti parketile, eluviis, mille vastu ise
gi briti proovitud ülbus on abita.
Meie teame ka seda, et tommid ja jän
kid hoidavad üksteisest võimalikult eemale
isegi siis, kui nad sammuvad ühisel sõja
teel. Ei ole ühtegi segagruppi inglastest ja
ameeriklastest. Ameerika 5. armee LõunaItaalias püüab tavaliselt kõik ebaõnnestumi
sed kirjutada Briti 8. armee arvele ja Briti
8. armee omalt poolt mnigab mõnitavalt
Ameerika 5. armee üle. Isegi õhnsõjas eral
duvad Ameerika gangsterid ja Briti vagad
palvevennad üksteisest: ameeriklased lenda
vad päeval, inglased aga öösi ja kumbki
neist peab oma terrorißÕda tähtsamaks.

Kuigi ollakse kõiges selles teadlik, imes
tutakae siiski, kuuldes ligemalt Anglo-Amee
rika südamlikkusest". Allatulistatud lendu
rite vangilaagris Lääne-Saksamaal, kohu
juurdevool on viimasel ajal eriti suurene
nud, viibivad Ameerika päevalendurid koos
Briti ööleudoritega. Tagajärg oli, et vahis
tatud liitlased avaldasid juba esimese 24
tunni jooksul teineteise suhtes elavat vae
nulikkust. Kni mitte enamik neist härradest
poleks olnud nii viletsas seisukorras, siis
oleks kahtlemata avanenud võimalus väär
tuslike järelduste tegemiseks inglise poksi
stiili ning ameerika „fighting"-poksi pare
musist ja vigadest.
Niisiis oldi 24 tunni jooksul jõutud nii
kaugele, et inglased pöördusid laagrikoman
dandi poole palvega eraldada neist ameerik
lased : nad ei võivat taluda hirmsat amee
rika tänava šargooni ja harimatute tõusikute
beategijalikult üleolevat käitumist nende

Buroopa

No 540 Prantsusmaa Suursaadik Londonis
Härra Pääministrile Ja Välisministrile.

Teie kirja Juhtnööride alasel 12. skp. nr. 2521 tegin ma Välisminis
teeriumi alatisele alamriiglsekretirile teatavaks Läti valitsuse poolt
avaldatud kartused ning küsimused, mis esitati meie esindajale Riias
liitlaste võimaliku kaasabi suhtes.
Bir Eyre Crowe seletas mulle, et seni pole Briti valitsuse juures
tehtud ühtegi taolist sammu. Tema arvab nagu meie, et Läti valitsuse
mared en vähemalt liialdatud ja et tema piiril märgitud vägede liiku
mised lasevad end seletada ilma igasuguse agressiooni mõtteta.
Ta lisas, et kui Läti valitsus esitaks Inglismaale sama palve kui meile,
siis antaks talle äärmiselt tagasihoidlik vastus. Balti riikidel, Ütles ta,
oa kalduvus küsida liitlaste valitsusiit nõu, mis alati seovsd enam või
vähem neid, kes neid annavad, knna need, kes neid saavad, lobavad
endale pärast, pääle nende mõtte väänamise, enam või vähem avantü
ristliku poliitika ajamist ja isegi tõhusa abi taotlemist. Inglise valitsus
on vähem kai kunagi valmis laskma end kaasa tõmmata komplikatsioo
nidesse, mis et puuduta vahetult tema olulisi huve. Igalt poolt vannu
tatakse teda lord Grey väljenduse järgi - läbi lõikama köied, mis seo
vad teda Euroopaga. See splendid isoiation'l programm näitab taile ole
vat pääle sunnitud olusuhteist betkei, kus kaos Euroopas annab Suur
' Britanaiale põhjust piirduda Iseendaga ja kus Impeeriumi konverentsi
kavad, kui mitte tulemused osutavad talle selleks vahendi.
Saint Aulaire.

suhtes.

Selle kohta arvasid ameeriklased lihtsalt,
et iDglased on iseennast täis narrid, kelle
igast liigendist variseb tolma ja lupja, ja
üldse peaksid nad oma neetud sõda üksi

pidama.

Meil on väike ettepanek: võib olla kaob
inglaste ja ameeriklaste vaheline antipaatia
maailmast igaveseks, kui päeva- ja öölen
durid lastaks kord koos lennata. Selle taga
järjel arenevast õhuvõitlusest jääb ju tõe
näolikult järele kas üks või teine.

Selle sir Eyre Crowe selgele ülestunnis
formatsioon
(nr. £BO
27. novemb
tusele Prantsuse suursaadiku ees järgneb ilest
kõnelebPoincare'le
Saint Ao]aire'i
järjekordne
in
kefce Liti toetuspalve vähem avameelne rist 1923).
tagasilükkamine Briti valitsuse poolt, miiSee kõlab järgmiselt:
Prantsusmaa Suursaatkond Londonis, 27. novembril 1923. a.
Inglismaal
Poliitiliste ja kaubanduslike
asjade direktsioon
Kuroopa
Kr. ISO Prantsusmaa Saarsaadin Londonis
Härra Pääministrile ja Välisministrile
Litt valitsuse kartused Nõuhognde suhtes.
Alatine Alamriigisekretär Foreign Ofi'iee'is andis malle äsja Läti va
litsuse kartuste asjus Nõukogude suhtes seletusi, mis täiendavad neid,

mis ma tegin teatavaks Teie Ekstsellentsile 17. skp. oma telegrammis 541.

Riia valitsus on teinud oma esindajale Londonis ülesandeks järele
pärida Foreign Office'iit, millisel määral Inglismaa oleks valmis toeta
ma Lätit, kas relvade saatmisega või diplomaatilise aktsiooniga Moskvas,
juhul kui Lätit rünnatakse, või ähvardatakse sõjaga Nõukogude poolt.
Härra Bisseneek'ile vastati, et samas olukorras täidaks Briti valitsus
piinlikult kõiki kohustusi, mis ta võttis enda pääle Rahvasteliidu pakti
allakirjutamisega, koid et praeguses olukorras ei oleks ei kasulik ega
võimalik ette näha täpsemaid kohustusi.
Saint Anlaire.

Ameerika annavad talle ulatuslikult materi
aalset, sõjaväelist ja poliitilist abi, mida
Euroopale ning ennekõike aga tema väike
sile rahvaile keelatakse.
Maailma ajalugu jääb maailma kohtuks
ka selle alatu reetmise üle, mis häbiväär
selt peab kokku varisema saksa ja euroopa

Dokument nr. 580 originaal

Metropoliit Aleksander
Pärnus
Teisipäeval lahkus Pärnust metro
poliit Aleksander, kes viibis koha peal
Eesti apostliku Õigeusu sinodi poolt
korraldatud ülemaaliste köster-KOorijuh
tide ettevalmistus-ja täienduskursuste
lõpu puhul.
Kursustel, mis kestsid kaks nädalat,
oli osavõtjaid peale Pärnu linna ja
maakonna veel Tallinnast, Harju-, Vil
jandi-, Tartu-, Valga-, Võru, Petseri
]B Saaremaalt, kokku 24. Kursustel
õpetati ja käsitleti jumalateenistuse ja
kiriklike talituste korda, teenistusraa
matute tundmist, kirjavahetust, muusi
ka algteooriat, kiriku põhi- ja rahva
lauluviiside tundmist, koorijuhtimist
ning lugemist.

Järvamaale seni asunud 340 ümber
asujat
Kodumaa saab uueks ja tõeliseks koduks neile, kes nüüd lõpuks pää
senud tänu saksa relvadele nõukogude põrgust

„Ugala" alustab uuesti
tegevust
Pühapäeva! toimus Viljandis teatriselts
„Ugala* üldkoosolek, mis oli kokku kutsu
tud pärast seltsile tegevusloa kättesaamist

tegevuse uuestijätkami&eks aluse rajamiseks.

Koosolekust võttis osa 35 liiget.
Koosoleku avas teatriseltsi ajutise juha
nes tööle talumaja pidamistesse ja pea
tuse esimees teatridirektor O. Härm, kes
miselt neiaae talundeis6e, kus seni on
ütles muu hulgas järgmist:
valitsenud; tööjõu puudus. Lisaks eluta
Ajast, mil leidis aset teatriseltsi viima
ne üldkoosolek, on möödunud kolm aastat.
inventarile on ümberasujad kodumaale
Teatriseltsi tegevus jäi seisma 10. oktoobril
kaasa toonud ka oma kariloomad. Ka
1940, millal teater natsionaliseeriti ning teat
need on võimaluse piires püütud pai
riseltsi tegevus lõpetati. Ponaseil päevil teat
gutada samadesse talunditesse, kus
ri publiku arv hakkas kiiresti vähenema
nende omanikud omale elu- ja töökoha
ning terve rida lavastusi läks korduvalt pea
aegu tühjale saalile. Nimetatud ajajärk lõp
leidnud.
pes bolehevikkude põgenemisega, millega
Raskustesse sattunud rahvuskaas
aga kaasas käis ka teatrihoone mahapõleta
laste vastu on kohalik elanikkond näi
mine. Maa uuesti vabanedes oli teater olu
danud kõigiti oma abivalmidust ning
korras, kus tal puudusid ruumid kai ka
enamus varandust, mis hukkus tules. Selle
ümberasujatesse on suhtutud soojalt
le vaatamata otsustati teatritööga uuesti
ning sõbralikult. Viimast asjaolu kinni
alustada, mispuhul ühtlasi Viljandi linna
tab kujukalt ka näide, et nõudmine
valitsus määras seltsile ajutise juhatuse.
kodumaale siirdunud kaasmaalaste
Kohe oma esimesel hooajal 1941-42 võia
teater anda 77 etendust, kusjuures neid
tööjõu järgi Järvamaa valdades on eri
külastati kaks korda elavamalt kui enne
ti suur. Seni kodumaale saabunud
sõda. Vaatamata selle hooaja lõpul teatrit
rahvuskaaslasist on ERÜ Järva ring
välistel põhjustel tabanud koosseisukriisile
osutas ka järgnev tööaasta edukaks. 1942-43.
konnaameti kaudu arvuliselt kõige roh
hooajal anti 154 etendust, kokka 54.000 -le
kem tööle rakendatud Lehtse, Ambla
pealtvaatajale. Välja arvatud mitmesugused
ja Võhmuta valdadesse, vähemal määral
koosseisulised muudatused teatris, on teatri
mujale. Ümberasujate transportimine
töö selle kahe aastaga täiesti stabiliseerunud
Tapalt maakonna mitmesse osadesse on
Asutatakse nisuspordiliil
ning teater võib tulevikule vastu minna
heade väljavaadetega. Väärib märkimist, et
RKP spordiameti juure moodustati nisu toimunud kõigiti ladusalt ning kiirelt,
selle kahe aastaga on tehtud tasa tule läbi
sperdi sektsioon, kelle ülesandeks on selle kusjuures on kasutatud nii raudteed
hukkunud varanduse kaotus, samuti on tea
le spordialale senisest snnremat tähelepana kui ka hobu veokeid.
Originaal-dok. nr. 580 (dok. algus vt. 2. külje all)
ter lahti saanud kõigist oma võlgadest.
Osutada, kana vahepeal pärast enamlaste ae
Praega, kus teatriselts „ügala* on saanud
ga nisasport oli jäetud vaeslapse ossa. Ju
tagasi ka tegutsemisloa, on olemas kõik
hatas astnb samme iseseisva nisnepordiliida
Vaivaras haarati relvad 10. novembril 1918 a.
eeldused testri töö edukaks jätkamiseks.
asutamiseks endise Eesti Talvespordiliida
Järgnes seltsi juhatuse valimine, kuhu
nisaala määruste ja korralduste alusel, kuid
valiti A. V|lmß, 0. Härm. A. Ohtla, S. Keeru
lahus teistest talvespordialadest. Kõik uisu
Sõjaväelisele organiseerimisele pani kohapeal aluse kapten Steinmann
taja, A. Küsis, A. Vihvelin ja P. Viitel.
alasse puutuvad määrused korraldatakse,
Seltsi liikmemaksuks määrati kolm riigi
koostatakse ja paljundatakse komisjoni al
25
aastat
tagasi,
olid
eestlased
bolševismi
ohus
nagu
nüüdki,
mil
ei
saanud
teisiti,
gatusel, kuhu kuuluvad H. Michelson, E. kui tuli igal relvakandevOimelisel mehel haarata kätte püss ning astuda võitlusse oma meeliköitev silmapilk. Kõlas kogupauk marka.
Pfiemel, J. Villemson.
olemasolu eest. Siis ei jäänud mehed ootama korraldust keskkohast, vaid üksikud piir jä võimsalt lauldi eesti hümni ning rah rii kuulutati Tallinnas välja sunduslik
konnad teostasid kohallkä meeskodanike värbamise juba varem ja enda algatusel. vast kogunes pidevalt tähtsale ajalooli Üldmobilisatsioon, milline Vaivaras oli
Võimlemise meistrivõistlused
Üheks sääraseks piirkonnaks oli Vaivara, kus kohalike energillsemate tegelaste organi sele sündmusele. Kapten Steinmann
juba 10. nov., see on 17 päeva varem,
seerimisel ja jahtimisel teostati valla meeskodanike kokkutulek ning samal päeval ao. hüüdis:
1944. a. kevadel
ja mis toimus täiesti omal algatusel
Rahvakasvatuse Peavalitsuse spordiameti 10. nov. värvati 54 meest. Rohkem polnud seekord mehi vaja, kuna puudusid rohkema
„Mobiliseerin teid selle lipu alla siin ning oma jõul. Vaivarlased võivad uh
arvu
meeskodanike
jaoks
relvad.
võimlemissektsiooni juhatuse koosolekul
Sõjaväelisele organiseerimisele pani Vaivaras aluse Kapten N. Steinmann koos maksva korra ja Eesti vabariigi nimel!" ked olla, et nemad olid ühed esimesi,
insp. O. Topman andis ülevaate sektsiooni
Puhkes suur vaimustustorm. Mehed
tööst suvehooajal. Tähtsaimaika ettevötteiks nooremate ohvitseridega, kelleks olid omariiklosaegne riigisekretär Karl Terras, Alf
Terra s, Jobanues Te ppi cb, Eduard Pa urmann ja Herman Männik, kes olid valmis kas või kohe lahingusse kes haarasid relvad ja ruttasid vastu
olid vöimlemisjuhtide kursused Viljandis ja red
punasele vaenlasele, kes oli hukatust
kõik tõsised eestlased ja täis isamaalist armastust. Kodanliku organiseerimise kor
Jäneda! ning võimlejate ja rahvatantsijate olid
tormama, hirm oli kui käega pühitud. toomas meie isademaale ja rahvale.
rähmade osavõtt Tallinna vabanemise aas raldasid Jaan Klaus, Aleks. Terras ja Ruuben Proment.
Samas kõlas kõikide üllatuseks ka sa
tapäeva pidustuaiat
Peale värbamist Vaivaras asutati siin
Kapten N. Steinmann oli aktiivne, uuesti meie maale sisse pääsevad. Mõ luut Eesti lipule saksa sõjaväelt, milli
Sektalooui kavas on tähtsamana võimle
ka kodukaitse miilits kelle ju
mis- ja rahvatantsujuhtide kursus algajaile kindlasõnaline ja otsustusvõimeline oh ned mehed hakkasid juba tuld võtma ne asus vaevalt kilomeetri kaugusel rah hiks oli Ruuben Proment. Sõjaväe
ja edasijõudnuile 3. kuni 7. jaanuarini 1544. vitser ning otsustas kohe tegutseda. Sa ja kaasa kõnelema.
vamajast, Perjatsi külas ning okupat
Sellest kursusest võtaksid osa ka tegevvõim lajaselt anti edasi teade, et pühapäe
„Eks härra tea ise paremini, kuidas siooniväed tunnustasid sellega Eesti varustamiseks ja rahvatoitlustamise juh
timiseks loodi Vaivarra oma ajutine va
lejad ja tegevsportlased, kuna käsitatakse val, 10. novembril tulgu kõik mehed, kaitset luua ja korraldada ning enam vabariiki.
ka erispordialast võimlemist.
litsus, kuna Tallinnaga puudus seekord
Kevadel kavatsetakse läbi viia võimle noored kui vanad rahvamaja juurde lastele vastu minna, ise koolitatud mees,
Kõigile koosviibijaile oli meeldejää igasugune ühendus ja side. Ajutise va
koosolekule.
ohvitser ja niisuguseid asju ajanud !* vana moment rahvamaja ees vana rah
mise meistrivõistlused meestele ja naistele
litsuse esimeheks valiti vana rahvajuht
kava järgi, mis oli ette nähtud 1943. a. pi
10. novembri hommikul koguneski hõigati, i.
vajutu ja ärkamisaegse tegelase Mart Aleksander Terras (riigisekr. isa),
damata jäänud meistrivõistlusteks.
.Tähendab, olete nõus, et mina oma Sorro kõne. Vana hallipäine mees oli
Vaivara rahvamaja juurde vähemalt
paarsada
meest.
Oli
pisut
ärev
meele
äranägemisel
otsustan, kes minuga kaa pisarateni liigutatud sellest isamaalisest liikmeteks Jaan Klaus ja Ruuben Pro
Eesti Kutsekogud uutes
olu, kuna kokkutuleku põhjus ei ol sa tuleb ?* küsis kapten Steinmann ot vaimustusest ning ta ütles mobilisee ment.
ruumides
Siinjuures tuleks ka mainida, kes
nud kõigil selge, kuid midagi suurt ja sustavalt.
rituile:
Eesti Kutsekogud on endale Tallinnas õige tähtsat pidi sündima.
majast
majja käies julgustas kartlikke
„Oleme nõust* hõigati vastu.
seanad uued raamid Pikal tänaval, kas es
Kasvagu
teie
rida
pidevaks
kaitseks
ja
õhutas
kõiki sõjaväkke astuma.
„Tublil Sina tuled kaasa! Ja sina
Kapten Steinmann astus meeste et
maspäeva õhtul toimus esimene kokkutu
siit Viru rannast kuni Peipsi piirini."
Vabadussõjas langes Vaivara vaprast
lek kntsutad külalistele, kusjuures Kutse te kõnega, et enamlased hakkavad lah samuti !*
Vana rahvajuhi südamesoov tSituski, roodust kaks ohvitseri, kolm allohvitse
kogude volinik Relchshauptstellenleiter Ebe kuvate okupatsioonivõimude kannul meie
Noor taluperemees ja tugev noor
ehkki
kfill mõni kuu hiljem.
ling ja peaosakonna ,Puhkus ja Elurõõmu"
ri ja seitse sõdurit, kokku 12 meest.
juhataja Idla andsid ülevaate peaosakonna maale tungima, mispärast on tarvis vii mees astusid rivist välja kindlalt ja
Endisel eeskujul astus bolshevike
Nii
organiseeriti
Vaivaras
54
vaha
teadlikult,
kuna
tunti
ja
kuuldi
oma
sü
ja Elurõõmu'* tegevusest tööjõud bimata tegutseda. Kes tuleb mi
vastu võitlusse 1941. aastal saabunud
dusevõitlejat,
kes
paar
nödalat
hiljem,
dames
isamaa
kutset.
lust tõstva tegurina. Ettekandeist selgus, et
nuga kaasa, et Eesti iseseis
saksa vägedega ka päris rohkesti vai
„Puhkua ja Elurõõm" on kujunenud asutu vust kaitsta ?Ä
„Egas minagi teistest halvem ole, kas 28. novembril, kui kahurimürin kuulu varalasi ja neidki, kes 23 aastat tagasi
seks, kes oma tegevusega toetab laiemate
tas
punaste
rünnakut
Narvale,
olid
ju
Kokkutulnud mehed ootasid küll mina ei ole eestlane?* öeldi ja asuti
hulkade koostööle ja teenib suurte töötaja
ba Narva juures lahingus. Need vaprad võitlesid enamlastega. Üheks neist on
ta-hulkade huve.
kõike muud, kui seda, et minna paljakä sõjamehe tragidusega väljavalitute kõr vaivarlased oma juhtidega andsid ees H- Männik, kes bolshevike vastu võit
si suure Vene riigi vastu. Puudus usk, isegi vale.
Avati ERÜ lastekasvatajate
Ükski ei vaielnud enam vastu. Näod kuju rahvale, kelle isamaa vajas jul lusesse siirdudes annetas oma kaks ta
lootus. Palju oli .neidki, kes polnud püs
lu ja mitu Sillamäel asuvat suvilat
geid kaitsjaid.
seminar
si käeski hoidnud ning nii ei osanud olid sõdurlikult tõsised ja otsustuses
ERÜ-le. K.
Olgu
märgitud,
et
alles
27.
novembERÜ Lastekasvatajate seminari pidu meestejõuk muud kui vaikida ja van kaljukindlad. Varsti oli koos 54 meest.
lik avamine toimus esmaspäeva ennelõu gutada pead. Pealegi oli kõik see liiga Rohkem polnudki esmalt vaja, sest roh
Hektaarilt 200 kg ropsilinu
nat seminari ruumes. Peale õpilas-ja ootamatu. Aga kapt. Steinmanni kem ei olnud püssegi. Juba varemalt
rahvamaja
taha
viidud
püssid
toodi
nüüd
öpetajapere viibisid aktusel külalistena raudne tahtejõud aitas siiski temal olu
Määrati kindlaks lina- ja takunormid
välja ja jagati meestele.
ERÜ peajuht Otto Leesment, kindral korra peremeheks saada.
Ta häbistas mehi ja tuletas meelde
Kapten N. Steinmann tõi esile rõõm
komissariaadi esindaja dr. Held, haridus
16. novembril jõustus kindralkomis ropsilinade, takkude, murtud (lõuguta
direktooriumi haridusosakonna juhataja enamlaste verist lahkumist meie arm savärvilise sini-must-valge riidekanga sari poolt antud lina kokkuostu mää tud) või leotatud linade koguse eest
Maisina, ERÜ Tallinna ringkonnaameti salt kodumaalt aasta algul. Kujutas ning viis selle isiklikult lehvima Vaiva ruse teostamise määrus.
makstakse preemiana 2 tekstiilkauba
meestele, mis sünnib, kui enamlased ra rahvamaja katusele. See oli suur ja
Juhataja Viidik ja teisi.
Määruse järgi peab iga linakasva punkti.
Üksikuid linakasvatajaid võid ära
taja 1943. aasta saagist külvipinna iga
andmiskohustusest
vabastada Põlluma
hektaari
kohta
ära
andma
vähemalt
Walter Flex vetruvat jõudu. Ta keha on tammena tugev
Nii pilkad aa mind!
ja õilis ja tema ise täis tuld. 4
Ei, ütles ingel, ent ea ei mõista mind. 200 kg ropsilina või takku või 600 kg janduse Keskvalitsuse juhataja, kui
Ei! hüüdsin jälle. Aga ingel naeratas ai Tahan sinnga kõnelda teisiti. Annad sa murtud (lõugutatud) lina või 1200 kg nad tõendavad, et nende saak on lina
Unelm surmast
nult ja ütles: Siis pead sa selle eest ar mnlle enda silmavalgnse lapse ema asemel ? leotatud lina. Äraandmiskohuslikest li südi või linavõrmi esinemise tõttu hä
Võta see! hüüdsin ma. Otsekohe pime nadest tuleb 60% ära anda kuni 30. vinud või et neid on tabanud loodus
Toome Surnutepüha puhul minia mastama seda.
Ja ta osutas täisjõulise mehe kujule, nes mn ümber. Knid tajusin läbi pimeduse, aprillini 1944 ja ülejäänud 40% kuni jõust tingitud ikaldus.
tuuri nimeka saksa kirjaniku sulest,
mis mind ümbritses, lapse rahalist hinga
kes leidis leitnandina kangelassurma kes tumeda habemega ja torm%indlana väl mist
kui lõhnavat õö tuult.
30. juunini 1944.
Enne käesoleva määruse väljakuli
Saaremaa puhastamisel bolshevikku jus eesriide tagant. Ei iial!, hüüsin jällegi.
Lina kokkuostu teostamine toimub tamist väljaantud tunnistused ja tea
dest a. 1917. Alljärgnev legend on lial ei armasta ma teda! Saan teda vihka
Sellest ei piisa, ütles ingel. Anna mnlle
oma kuulmine 1
võetud tema viimsest, rindel kirju ma.
eranditult Ostland-Faser-Gesellschafti ted ning tehtud korraldused äraand
Või too siin? jätkas ingel minuga kaup
tatud raamatust nlgavesest õhtusöö
Võta!
hüüdsin
taas
ja
põimisin
käed
lap
m.
b. H. ja selle poolt selleks volita miskohustusest vabastamise kohta kao
lemist. Seal seisis laiaõlalise mehe asemel sukese keha ümber. Nii tundsin vaikusele
maajast."
Hämaras toas istusid kaks üksindast hõbehärmas vanake. Mul aga jooksid hirmu ja pimedusele vaatamata ta vere rahulikku tud organisatsioonide, linavabrikute ja tavad kehtivuse. Juhtnööre määruse
kohta annab Põllumajanduse Keskva
salat» ei teke ja noor lesk. Nende leinarõi judinad veel tugevamini Üle keha ,ja ma ringlemist. Imesin endasse tillukese keha linafirmade kaudu.
vad olid mustemad hallist ööst. Nende val hüüdsin tass : Ei, ma ei vsheta teda iial! magusat hõngu ja nautisin seda sügavas
Iga ühe rmk. väärtuses äraantud litsuse juhataja.
suudluses.
ged käed ja valevad näod hõõgusid kahva Tee, et sa kaod ja jäta. mulle mu laps 1
Siis naeratas ingel veel kord ja ta ütles:
tst valgust. Nõrk kuma» mida nõrgus noore
Sellest ei piisa, kordas ingel oma nõn»»t.
maa on tuntud oma kadakaste karja
Eesti Kirjanduse Selts jätkab
aise kätelt, Ümbritses noore sõdalase pilti, Sa vahetad siiski ja oled õnnelik. Elu ja Ja ma
kuulsin ta häält, koigi muidu olin
surm on üks. Surma ei olegi.
kes oli langenud Flandrias.
maade
poolest.
tegevust
kurt kõigile häältele. Anna mulle kõik mee
Kui ta sai seda öelnud, kadus ta. Är led.
Mõlemad naised istusid kaua sõnatult ja
Kadakamari
kui flks väärtusliku
Eest! Kirjanduse Selts jätkab 1. nov.
pisaraistult. Viimaks lahutas eideke õrnalt kasin värisedes oma lapse hälli karval.
Võta
need
1
hüüdsin,
vajudes
tühjusse.
alates
Sisedirektori
loal
oma
tööd
senise
maid
drooge,
lasti
seni maha pudene
Aga
aastad
läksid
ja
võtsin
neilt
vastu
lapselapse käed surnud abikaasa pildist.
Elab mu laps? küsisin ma värisedes, põhikirja alusel. Lähemal ajal kavatsetakse da, kuid tänavuse kogumisaktsiooniga
„Laps," lausus ta tasa, „tahad sa mind kuu lapse asemel poisikese, poisikese asemel
lata ?* Noor naine ei vastanud, ent eideke nooruki, nooruki asemel mehe ja mehe ase kuna tundsin, et ta oli minust hoopis kau kokku kutsuda liikmete üldkogu ja asemik on päästetud hulk viinamarjasuhkrut,
mel taadi. Ja tundsin neid ära üksteise jär genenud.
kude kogu koosolekud ning uuendada ju
jätkas:
Usu vaid, ütles ingel, ta elab. Mis sinu hatust. Koosolekuist teatatakse aegsasti aja mis peitub kadakamarjas ja on eriti
„Kui Jumal kinkis mulle esimese lapse, gi sellistena, nsgn olin neid näinud une
uinusin kord magama, käsi kätki veerel. Ja näos. Hallijuukselist meest tundsid sinagi: meeltest eemaldub, ei ole seepärast veel kirjanduse kaudu. Seltsi büroo asub Seltsi väärtuslik lastele.
surnud. Ei ole mingit surma. Jumal lõi ai omas majas Tartus, Aia Id II korral, avatud
ma nägin kummalist und. Hõljuva eesriide see on mu poeg, sinu armas isa!"
Eideke vaikis. Kuid lapselaps tõstis oma nult elu. Mõistad sa mind nüüd ?
esialgu iga päev k. 10—12. seltsi juhatus
tagant väljus sünge ingel, lähenedes mulle
Prof. dr. Lüüs 65-aastane
palub seniseid seltsi liikmeid oma liikme
ja lapsele, nõudes minult mu maimukest. kadunu pildi silme ette ja hoigas: „Ent see
Nende
ingli
sõnade
peale
ärkasin
unest,
Laotasin käed kätki üle ja kisendasin: Ma siin ei olnud miski vahetus. See oli röövi mõeldes kaua selle üle järele. Ja aegamisi maksud (2 Rmk. aastas) lahkesti tasuda
Teisipäeval pühitses oma 65- aastast
mine !"
ei loovuta teda sulle, Surm!
mõistsin ma selle mõtet. Inimene on oma posti teel või isiklikult EKS-i büroole. Nii
„Jäta," vaigistas eideke. „Ma ei ole veel viie meele ori. Jumal aga, tuhande meele saaks Selts asuda korraldama oma liikmete sünnipäeva Tartu Ülikooli lastehaiguste
Aga ingel naeratas ja ütles : Mu nimi ei
ole Surm, olen Elu. Võtan sinult lapse siis lõpul. Järgmisel Ööl jätkus unelm. Nägin isand, võib seda, mida me armastame, viia nimestikku, lõua uuesti kontakti oma laia professor ja ülikooli lastekliiniku juha
ki. Tehkem vahetust! Tahad sa vastu seda? veel kord poisikest, noorukit, meest ja läbi muudatuste, kas me ei suuda seda lise liikmeskonnaga ja tõmmata teda kaas taja prof. dr. Aadu Lüüs. Sünnipäeva
Kuna ta rääkis, kõrvaldas ta veidi ees rauka ning värisesin nende ees. Kuid selle kuulda, näha ega haarata. Seepärast kõnele tööle Seltsi uue tegevusjärgu algades.
puhul sai juubilar rohkete tervituste ja
riide, läbi miile ta oli tulnud ja lasi esile järele, kui ta oli näidanud mulle neid kõiki me surmast. Ent surma ei olegi. Elu riisub
austusavalduste osaliseks.
astuda poisikese. Poiss oli ilus ja tugev, naga eelmiselgi ööl, jätkas ingel:
ja kingib vahetpidamata; see on jõaluingel,
Hiiumaalt 5,6 tonni ravim
Senini oli see vaid mäng. Nüüd pead kes kuhjab ukse taga kinke, kuni saabub
rõõsa jume ja siniste silmadega. Mulle aga
Prof. Aadu Lüüs on esimene Eesti las
taimi
oli ta võõras ja ma hüüdsin: Ma ei taha raske vahetusega nõustuma. Võta see.
päev, mil need saavad meie emaks. Kui ini
tearst-eriteadlane,
kes on ülikoolis ped
Ma
sl
näe
kedagi,
hüüdsin
ma.
teda! Ei iial 1 Ennem surma mind!
mene mõistaks oma valu, muutuks see lau
Rekordilise koguse ravimtaimede istriale rajanud aluse ja arendanud seda
Ta ei olegi nähtav, vastas ingel.
Keegi ei snuda surmata, vastas ingel.
sa elurõõmuks/'
korjamisel on annud Hiiumaa. Käes
Ma ei kuule kedagi!
Sellegi pärast pead leppima vahetusega. Või
Eideke ja lapselaps vaikisid. Viimaks oleval aaatal on ravimtaimi korjatud suurima hoolega edasi.
Ta ei olegi kuuldav.
soovid meelsamini toda?
noor naine pea vanaema rüppe ja
Kobasin hirmunult ringi: Siin ei ole ke langetas
Seal libises poisike eesriide taha ja te
küsis värinal: „Kes sulle õpetas kõike seda, Hiiumaal kokku 5600 kilo, neist pea
dagi
peale
meie.
ata asemele ilmus nooruk.
sa hea ?"
miselt kadakamarju 5200 kilo. See JÄRVA TEATAJA Nr. 134.
Siiski, ütles ingel, kuid ta ei lase end
Võta tema 1 ütles ingel. Vaata, ta on kau
on aga ka täiesti mõistetav, kuna Hiiu- Laupäeval, 20. novembril 1843. a. Lbk. 3
„Elu," vastas eideke; „surm."
haarata.
uis ja paenduv kehalt ning hingelt ju täis
Teatavasti teostatakse alates 1. ok
toobrist Peipsi - taguste eestlaste ümber
asustamist kodumaale. Nimetatud ajast
alates on Järvamaal seni omale pea
varju ja töökoha leidnud 340 ümber
asujat, kes valdavamas enamuses on
kodumaale siirdunud Luuga ja Katshi
na linnade ümbruskonnast. Kodumaale
saabunud rahvuskaaslaste vastuvõtmist
ning toitlustamist kuni nende vasta
vate elu- ja töökohtade leidmiseni kor
raldab Järvamaal ERÜ Järva ringkon
naamet, kusjuures on lähtutud põhi
mõttest, et kõiki ümberasujaid rahvus
kaaslasi koheldakse kohalikkude ela
nikkudega samaväärselt. Samuti on
omaks võetud põhimõte, et kõik saabu
nud ümberasujad vastavalt olemasole
vaile võimalusile rakendatakse tööle
juba varem omandatud kutsealal, Kuna
enamik saabunuist on kutselt põllutöö
bsed, siis on nad rakendatud esmajoo-

OHE ARMEE TAGALAS

Härg allatulistatud mootori juures
Teeosa Gatšina-Narva-TalUnna on kind
ralkolonel Lindemanni saksa põhaarmeele,
milline Leningradi, Ilmjärve ja Volfaovi
vahel kahe-frondi-sõda itta ja põhja peab,
ida-lääne teljeks. Sõites piki hästi väljaehi
tatud maanteed jääb pealiskaudsel vaatle
misel mulje, et laiarnumillses aasade ning
metsade aladel võib kohata üsna vähe saksa

sõdureid. Aga vaade petab. Kes suunanäiia
jaid asul aisa© sissesõitudel ja teeristidel
lugeda mõistab, märkab, et ka see armee
tagalapiirkond on hästi organiseeritud ja
tehtud kaugeleulatavalt kasulikuks. Siin lei
duvad nimelt kõik seadmed, mis peavõitlus
liinil võitlevaile truppidele selgrooks.
Igal diviisil on siin kõigeesmalt oma ma
janduspiirkond, niinimetatud .heinapiir
konda, milles hobustele hädavajalik kore
toit toodetakse. Siin on ka hobuste ravimis
kohad, kas frondil mittekasutatavaid hobu
seid suuris kopleis karjatatakse. Nende läi
kiv nahk, mille läbi kttljekondid enam loe
tavad ei ole, rõõmustab silma. Endistes
suurtes kolhoosides, millede maad võis tu
gevasti kahanenud elanikkonnale ainult osa
liselt välja jagada, omavad suuremad üksu
sed oma lamba- ja loomakarjad. Nende rasv

Seesugune on saatus, mis tabab kõiki vaenlase lennukeid saksa tõrjes. Pk.-sõjakirj
Lechleitner. (Wb.)
Neil päevil ilmus ühes madalmaade
ajalehes huvitav pilt : allatulistatud
Ameerika neljamootorilise pommileunu
ki «Liberator* kõrval seisis rahulikult
mäletsev härg, vaadeldes sügavasse
mõttesse vajunult võimsat lennukimoo
torit, mis oli allakukkumisel tunginud
sügavasse maasse. Arvatavasti küsis ta
endalt, kas need tähelepanuväärivad
nähtused juba ei lakka kordumast, kus
mootoreid ja põlevaid lennukeid kukub
seeriate kaupu kõige ilusämaile ja
mahla ka ma iie aasadele ja kas tõesti on
nii lõbus ehitada vaevaliselt 40 meetri
pikkuseid pommiiennukeid ja ristida
neid ilusa niinega „Liberator" (rais
tähendab «vabastaja") ainult selleks,
et need lõhkeainetega täidetud «vabas
tajad" vaid ainult härga häiriksid.
Mainitud pilt, eriti aga sellel kuju
tatud härja näoilme, oli mõjurikkaks
illustratsiooniks härra Hoosevelti poolt
15. okt. Valges Majas peetud pressi
konverentsile. Konverentsist osavõtnute

Kord anglo-ameeriklaste uhkus nüüd
vaid veel hunnik vanarauda ja plekki.
Suurel arvul lebab ühel vastaval kogumis
platsil allatulistatud terrorilennukeid. (PK
sõjakirj. Freytag. Wb.)

teatel olevat härra Roosevelt sel päe
val olnud väga närviline ja rahutu.
Miks ? Kuna ta nägi ette küsimuse,
mis pidi tulema, kuid millele vastamine
talle ei meeldinud. Ja oodatud küsimus
tuligi, «öelge, härra president, kas see
vastab tõele, et eilsel lennul Schwein
furtile tulistasid sakslased alla 121
USA pommilennukit ?"
Härra Roosevelt ei oleks mitte här
ra Roosevelt, kui tal, vaatamata kogu
oma närviiikkusele, ei oleks vastus
ühes väikese pettuskomplektiga (palu
takse enne tarvitamist kergesti loksuta
da 1) juba valmis. Ta vastaski nii, na
gu oleks revolvrist lastud «Ja, meil
on olnud ränki kaotusi. Asi on
meile väga tõsine. Meie ei või endale
lubada, et ineie igakord kaotame ...
60 lennukit." Seepeale märkisid USA
reporterid : president on mures—ta on
kaotanud 60 pommitajat.
Roosevelt kasutab nüüdsest peale
oma Pearl-Harbouri meetodit ka PearlHarbouri õhulahingus. Ka tookord, kui
jaapanlased hävitasid Vaikses ookeanis
ameerika lahinglaevad, oli härra Roo
sevelt mures (tal oli selleks tõepoolest
küllalt põhjust) ja ta lubas teatada
kuue uputatud lahingiaeva asemel ai
nult ühest uputatud laevast. (Umbes
aasta hiljem tunnistas ta ka nende
viie ülejäänud lahingiaeva kaotust).
Nüüd katsetab ta veelkord
võib olla õnnestub tal sel korralgi ?
On karta, et tal aga seekord ei õn
nestu. Roosevelti mure on usutav, 60
pommituslennuki kohta teame üsna
täpselt öelda, et nende arv oli vähe
malt kahekordne. Pealegi teame veel
midagi, mida härra Roosevelt ei taha
hästi uskuda, ja nimelt: need juhused,
kus Normandia, Madalmaade ja LääneSaksamaa härjad söövad allatulistatud
„vabastajate" mootorite kõrval rohtu
ja imestavad Ameerika üle, ei piirdu
mitte selle 121 juhusega, vaid neid ju
huseid tuleb veel väga tihti. Kui här
ra Roosevelt hakkab sellest aru saama,
siis on karta, et ta sarnaneb väga tol
lele, kes vaatleb imestunult allatulista
tud lennukimootorit...

ja saatekava ülevaade saksa
keeles. 17.15 Kirev palett (Ringhäälingu tan
tsukapell, juh. VI. Sapošnin). 18.00 Vestlus
PÜHAPÄEV, 21. NOVEMBER 1943,
raamatukapi juures (42): Gustav Suitsust te
5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.30 Hom ma 60. sünnipäeva puhul. Käsikiri Marta
mikumuusika (ülekanne ja hpl). 7.00 Päeva Sillaots. 18.20 Laulab meeskvartett. 18.30
uudised saksa keeles. 7.15 Päevauudised Aja kaja ja saatekava ülevaade. 19.00 Loen
7.30 Põllumeestele : Eiektriühistud ja talude gutesari ~Meie armee" (ülek., saksa keeles).
elektrifitseerimine (Põllumajanduse Mehha 19.15 Rindereportaaže (ülek., s. keeles). 19.30
niseerimise Keskühistu asjaajajadirektor Il Muusika (ülek.) 19.45 Poliitiline loeng (ülek.
mar Harras). 7.45 Mõtlikke viise (hpl). 8.45 s. keeles.) 20;00 Päevauudised saksa keeles.
Landesdienst Osti and. 9.00 Tallinna kont 20.15 Saksa sõdurttund (Tantsuviise, mängib
serdid 1948-44. II orelikontsert. Heinrich El Ringhäälingu tantsnkapell VI. Sapošnini ju
ter. (Toomkirikunt). 10.00 Päevauudised sak hatusel). 21.00 Päevauudised. Ainult Tartu:
sa keeles. 10.10 Jumalateenistus Kaarli kiri 21.15 Päev lõpeb (hpl). 22.00 Päevauudised
kust. Jutlustab õp. Paul Voldemar Koppel. saksa keeles. Järgnevalt saatelöpp.
10.80 Saksamaa kaja. Läbilõige elust Saksa
maal (saksa keeles, mgn). 12.15 Päevauu
Selgusid Eesti muusikaajaloo
dised. 12.30 Päevauudised saksa keeles. 12.45
Lõunamuusika (mgn. ja hpl). 14.00 Päevauu
liste kirjandite võistluste
dised saksa keeles. 14.15 Laudesdienst Ost
tulemused
land. 14.30 Lastele: „Vanaema peied", Hans
Eesti muusikaajaloolise Uurimistöö eden
Aanrudi raamatust „Poiss Päikesemaalt".
14.45 Cyrillus Kreek: Requiem (mgn). 15.30 damiseks muusibaõpilaste hulgas kuulutas
„K*uged kirikukellad", sõnalis-rauusikaline E. O. Rahvakasvatuse Peavalitsus bfiesoleva
saade. Koostanud Salme Sinlmets. 16.00 Mi aasta algul vftlja eesti muusikaajalugu käsit
da sõdurid soovivad, (ülek. Berliinist). 16.45 levate kirjandite võistluse, millest võisid
Päevauudised ja saatekava ülevaade. 17.00 osa võtta Tallinna Konservatooriumi ja Tar
Päevauudised ja saatekava ülevaade saksa tu Kõrgema Muusikakooli õpilased.
Võistluse zürii, millesse kuulusid A. Ka
keeles. 18.00 ..Kõrboja peremees", A. Särevl
kuuldemäng A. H. Tammsaare samanimelise semets, T. Vettik ja V. Kliimand, otsustas
romaani järele. 19.00 Õhtukontsert (Ringhää taonustada auhinna vääriliseks kaks esita
lingu suur orkester, juh. P. Karp ja hpl). tud kirjandit, nimelt .Eesti esimene üldlau
20.00 Päevauudised saksa keeles. 21.00 Päe lupidu 1869. a.*, mille autoriks osutus
vauudised. Ainult Tartu : 21.15 Vaikne muu Tartu Kõrgema Muusikakooli õpilane Aino
sika (hpl). 22.00 Päevauudised saksa keeles. Undla-Põldmäe ja .Eesimese < eesti süafoo
niaorkestri arengulugu", mille autoriks
Järgnevalt saatelöpp.
osutus Tartu Kõrgema Muusikakooli õpilane
Psut Sarv.
ESMASPÄEV, 22. NOVEMBER 1943.
Esimene kirjand annab ülevaate meie
f 6.00 Saade saksa sõjaväele. 6.15 Päe esimese Üldlaulupeo eelloost, toimumisest ja
vauudised* 6.36 Hommikukontsert (tllek.) 7.00 järelmõjudest, kusjuures uudse materjalina
Päevauudised saksa keeles. 7.15 Hoinmi on käsitletud laulupeo kajastusi tolleaegses
kumuusika (ülek. Böömi saatjast ja hpl). soome, ungari, baltisaksa j. m. ajakirjandu
8.45 Päevauudised. 9.00 Päevauudised saksa ses ning Eesti Kultuurloolises Arhiivis lei
keeles. 9.10 Landesdionst Oatland. 9.25 Ssa duvaid materjale.
Kui seni üldiselt hinnati meie esimest
tepaus. 11.30 Värske puhang (hpl.) 12.15
Päevauudised. 12.30 Päevauudised saksa kee üldlaulupidu tegurina, miile mõjul vallan
les. 12.45 Lõunamuusika (Ringhäälingu aja dusid eestlases akkumuieerunud jõud hoog
viitrerkester Leo Tantsi juhatusel hpl). Üle saks rahvuslikuks arenguks, n. n. .ärkamis
kanne kilast. 14.00 Päevauudised saksa kee ajaks", siis A. Undla-Põldmäe tuleb oma
les. 14.20 Väike meloodiate ringmäng (Ring kirjandis otsusele, et esimese üldlaulupeo
häälingu ajaviiteorkester, juh. L. Tauts). puhul pandi ka alus meie hõlmutööle, nii
15.00 Jaapani kaasaegne muusika (mgn). et Lydia Koidula sel puhul võib lausuda
15.30 Saade perenaistele. 16.00 Muusika pä Kreutzwaldile: .Meie oleme palju ehituse
tööd ära teinud, meie oleme .soome sillale*
Raadio

rastlõunaks (mgn). 16.45 Päevauudised. 17.00

ja liba täiendab truppide toitlustust ja aitab
armee püüdlustele oma tagalast elada, et
sellisel teel kodumaa koormist vähendada
tublisti kaasa.

Majandusliku kasutatavuse kõrval, miile
juurde tuleb veel vilja, kartuli, ajavilja ja
ehituspuidu tootmine, on diviisidel selles
piirkonnas oma alljuhtide koolid, reivakur
sused ja väli-varupataljonid paigutatud. Siia
on ruumi ja rahu väljaõppeks kui ka uute
varude aeglaseks harjutamiseks ida elamis
vabekordade, maastiku ja võitlusviisidega.
Ka üksikute diviiside ilusad ja muga
vasti sisustatud puhkekodud asuvad selles
piirkonnas. Siin toretsevais metsades, vaik
sete järvede ääres ja Soome lahe rannal
leiavad kergestibaavatud, võidelnud ja ko
sumißtvajavad ohvitserid ja sõdurid suur
võitluse või poaiteioonisõja raskete kuude
pingutustest vabanemist. Sellisel viisil värs
kenevad, vastandina eelmisele maailmasõja

le, kestvalt eesmistel liinidel viibivad divii
sid iseendis, nii et ka raskete kaotusrikaste
lahingute järele jääb üksustele ikka veel

oma Koolides, oma tnajandusjaoskondades ja
puhkekodudes vanade kogenud võtlejate tüvi.

arvurikaste eeliste kõrval saavutatakse selli ja tehastega kai imeilus viljaksndev aed.
se sügava tagala korraldamise ja üksuste Põhjaarmee sõdur ei ole seepärast teda il
jaotamisega ka kaugeleulatuv partisani tege ma põhjuseta ristluud .põhjakaare Flandri
vuse tõkestamine, kuna kõikjal ikka võitlus aka" (Fiandern des Nordens), ja ta võtalj
võimelised üksused koheseks päälehakkami võimaliku komandeerimise Eestisse ikka
seks kasutuses seisavad koos rahuliku, suure rõõmuga vastu. Tema tundmuste jär
rahulolu ja hästitoidetud kohaliku elanik gi algab Euroopa alles õieti Narva juures.
konnaga kogu piirkonda püsivalt jälgivad. Idarindevõitlejate tundmustele ja vaadetele
Nii võivad vaenlase banded aisalt ligipääs tuleb vastu eestlaste arusaamisrikas käitu
raipe, kes oma nahal on tundnud, mis bol
matutes suurtes soopiirkoudades asuda.
Aga ka siin võivad nad ainult väheseid äeviam ja tema .õnnistused" endaga kaasa
kahjusid teha, sest maanteed ja raudteed toovad. Saksa põhjaarmee saavutuste vaatle
seisavad alatise kontrolli all. Valve otstar misel peab mõtlema ka tema tagala teene
beks rakendatakse siin Lindemanni armee tele ja tsiviil valitsuse vaevadele, kusjuures
tagalas eelkõige eesti vabatahtlike üksused, saksa põhjaarmee ülemkomando, tsi vi il va
kes näevad sellises väljaastumises auteenis litsuse ja eesti rahva vahel seisavad eesku
tust ja annavad Oma truu valvega tähtsat julik koostöö ja arvurikkad isiklikud side
toetust oma kodumaa vabastamiseks bolše meid, mis tulevad kõik rinde tulemustele
vismist. Peab mainima, et need eestlas-pa ja Euroopa kaitsjatele kasuks. Ida-lääne
taljonid, kes üsna väljapaistvalt väike-sõjaks telg saksa põhjaarmeel ulatub tagasi Tal
bandiitide vastu pühendavad, ka mõrvalikus linnani, kus ta teise teljega, ühendusteede
materjalilahingus raske kahurväe, tankide ga, mis Soome viivad, lõikub. Tallinnal on
ja lenuukiteparvede vastu, jdlmima talve samaaegselt oma tähtsuse kõrva) rindesoon
külma juures ou kõige paremini võidelnud te lõikepunkti ja pealinnana tähelepandav
ja oma usaldatavust tõendanud.

Põllu- ja metsamajandusliku kasutamise
ning järelvalve, koolide ja puhkekodude,
töökodade ja magasinide kltsasilmiline võrk
täieneb veel jaoskonna- ja kohalike kõman
datuuride valitsusasutiste, arvurikaste OT
postide ja töökohtade, mis oma teedeehita
mistega edasiseks piirkonna avamiseks töö
tavad, kui ka teatesõdurite rikketruppide ja
keskjaamade läbi.

Kõike vaadeldes on saksa põhjaarmee
tagala suurejooneline kaugele hargnev ja
eeskujulik organisatsioon, mis pikkade kuude

jooksul välja ehitatud ja on nüüd kui püsiv

läte tugevais võitlusis seisvale armeele.

Vaenlane, kellele on küllaltki hästi tea
da millist kasu saksa põhjaarmee oma ta
gala kaudu saavutab, võib praegu kuna
bandiitide tegevus tagajärjetuks pidi jääma
ainult juhuslike lennuriinuakute läbi se
gada. Oma sisselendudel otsivad bolsevikud

oma eesmärkideks suuremaid asulaid ja
sildu Narva ja Luuga jõel. Nii ilmuvad nad
võimaiikulut öösiti Narva ja Jamburi kohale.
Siit aetakse neid aga fiaki tõrjetulega mi
nema või takistatakse laialdase kunstudu
piirkonnaga plaanitsetud pommi viset seda
võrd, et see ida-iääue telg ja saksa põhja
armee elusoon ikka senini intaktseks jääb.
Vana piirikindluse Narva—taga, kus
lõvknälestussammas Rootsi kuninga Karl XII
lahingut Peeter Suure vastu meenutab, al
gab Idaalade Riigikomissariaadi piirkond.
Sellele kes rindelt tuleb, paistab see oma

tähendus Leningradi sulgemisel lääne.

Sõjakirjasaatja Günther Heysing
Tehnikaülikooli protest
Stalini vastu
Teisipäeva keskpäeval loengute ja prak
tiliste tööde vaheajal kogunesid suurde au
ditooriumi Tallinna Tehnikaülikooli üliõpi
lased ja õppejõud. Nende poole pöördus kõ
nega Tallinna Tehnikaülikooli rektor prof.
Liviänder, kes meenutas oma kõne algul
isiklikke mälestusi punasest terroriaastast
ja tõi näiteid Tallinna Tehnikaülikooli üli
õpilaste vaenulikust suhtumisest bolsevismi.
Kõneleja jutustas muuhulgas sellest, kuidas
pärast mõnede Tehnikaülikooli õppejõudu
de vahistamist pöörduti tolleaegsete koha
like võimukandjate poole. Need mehed aga
kehitasid õlgu ja ütlesid, et neil pole või
mu. Sellest selgub, et vastamata konstitut
sioonile ja muule, mis seisis paberil, Nõu
kogude Liidus on ainuke kõikvõimas
NKVD.
Edasi Tallinna Tehnikaülikooli rektor
kõneles sellest, kuidas Eesti vastu meie
endi tahtmist kombineeriti Nõukogude Liitu,
ja üties: ~Pöördun siinkohal kogu maailma
akadeemiii.se noorsoo ja õppejõudude poole
protestiga Stalini väite vastu, nagu kuuluks
meie Nõukogude Liidu rahvaste perre.
Meie ei taha Nõukogude võimu, sest kui

Neile diviiside sissesead meile tulevad
veel juurde armee enese omad, nii näit. iga
relvaliigi jaoks suuremad koolid, võitlus
koolid, kursused, töökojad ja igasugused
katseplatsid. Siin asuvad ka ruumid reser
vide jaoks. Nii on kogu saksa põhjaarmee haritud põldudega, oma karjatatavate looma punaarmee ainult lühikeseks ajakski pääseks
tagala suures sügavuses rühmitatua. Teiste karjadega, puhaste külade, vanade linnade meie kodumaale, oleks meie rahvas kadu
nud. Rektori sõnad võeti vastu elavate kii
duavaldustega. Üliõpilased ja õppejõud laul
sid ühiselt Eesti hümni.
150 a. prof. Eschscholzi sünnist
Üheks Tartu Ülikooli õppejõuks, kes oma
nime jäädvustanud järgnevatele põlvedele
paljudeks sajanditeks, on prof. Johann
Friedrich Eschscholz, kelle sünnist käesole
va aasta 12. novembril möödus 150 aastat.
Johann Friedrich Eschscholz algas oma
võrdlemisi lühikest maist rännakut Tartus
12. novembril 1793. aastal notari pojana.
Pärast keskhariduse omandamist astus ta
Tartu Ülikooli arstiteaduskonda, mille lõpe
tas 1815. aastal. Veel samal aastal juulis
alustas ta kapten Otto von Kotzebue juha
tusel oleval purjekal „Rjuriku ümbermaail
mareisi. Ta tegi selle kolmeaastase ekspe
ditsiooni kaasa arstina ja loodusteadlasena.
Maailmareisi sihiks oli 17. ja 18. sajandil
hollandlaste poolt avastatud Lõunamere
maade lähem uurimine ja ühtlasi pidi eks
peditsioon selgitama Vaiksest ookeanist lae
vaga Atlandi ookeani sõitmise võimalusi.
Veebruaris 1816 möödus purjelaev „Rju
rik'4 Ameerika lõunapoolsest tipust Kap
Hornist. Oma edaspidisel reisil avastati rida
uusi saari. Kaugel põhjas, Beringi merekit
susest, sama aasta augustis avastati uus
väin, mis nimetati Kotzebue väinaks ja üks
kõrgekaldaline laht sai nimeks Eschscholzi

üksnes temanimelise saarestiku ja lahe kau
du, vaid ka üks taimeliike mooni sugu
konnast kannab nime Eschscholzis. Selle
taimeliigi ulatuslikum levikuala asub PõhjaAmeerikas, läänepoolses osas. Tuntuimaks
sellest liigist on Eschscholzis Kalifornias,
mida kasvatatakse Euroopas ainult suvilille
na, kuna ta on külmakartlik taim.
Oma lühikese eluaja kestel avaldas
Eschscholz suure hulga kirjutisi, peamiselt
zooloogia alalt. Tema oli Tartu Ülikooli esi
mene arstiteaduskonna lõpetaja, kes hiljem
samas õppeasutuses asus tööle õppejõuna.
AMETLIKUD TEATED
Lina kokkuostu määruse teostamise
MÄÄRUS
15. novembril 1943.

Ida-ala Riigi komissari lina kokkuostu
määruse, 21. septembrist 1943 (VBIRKO lk.
136, ABI. Revai lk. 545), § 2 alusel määran

Ida-maaala Riigikomissari nõusolekul:

helid" Paide rahva
majas
Eeloleval kolmapäeval, s. o. 24. skp. kü
lastab Paidet ühe sõjaväeüksasa orkester,
korraldades satna päeva õhtul algusega
kell 19 30 Paide rahvamajas kontserdi
~Kirevad helid" uime all. Kõigi eelduste
kohaselt kujuneb eelseisev kontsert kõigiti
sisukaks ning huviküllaseks. Kontserti kor
raldatavat orkestrit juhatab üieuimuusika
meister Losse.

leb töötajatele anda tasuta ülalpidamine ja
korter.

Kuivõrd ei anta korterit, ei tule töötaja
tele maksta erilist ühtlustustasu, andmata
ülalpidamise eest tuleb töötajatele anda ase
tasuna igal tööpäeval 70 riigipenni. Kui ülal
pidamist võimaldatakse ainult osaliselt, on
töötajad õigustatud saama järgmist asetasu:
hommikusöögi asemel 16 riigipenni
lõunasöögi „ 30 „
õhtusöögi „ 25 „
2. Kisaks p.l tähendatud tasule saavad
linaropsijad taluperemeestelt ropsitud linade

§ 1. «
Iga linakasvataja peab 1943 aasta saa
Oma esimeselt maailmareisilt jõudis gist ktilvipinna iga hektaari kohta ära and igalt 100 kilolt 25 preemiapunkti.
Muud lisatasud rahas vöi asi väärtus es ei
Eschscholz tagasi 1818. aastal. Järgmise ma vähemalt
aasta lõpul nimetati ta Tartu Ülikooli ana
200 kg ropsilinu või täkke või ole lubatud.
Tallinnas, 15. Novembril 1943. s.
690 kg murtud (lõugutatud) linu
toomia instituudi prorektoriks. Kaks aastat
Kindralkomissar Tallinnas
hiljem haridusministeeriumi otsusega eral
või 1200 kg leotatud linu.
ülesandel
dati Tartu Ülikooli loodusteaduse ajaloo ka
§ 2.
Hohenlohe
binetist zooloogia kabiuett, mida hakkas
Äraandmiskohuslikküdest tuleb 60% ära
juhtima Eschscholz.
1823. aastal asus ta teist korda Otto von anda kuni 30. aprillini 1944 ja ülejäänud
Kotzebue'ga ümber-maailmareisile, seekord 40% kuni 30. juunini 1944.
Pika, raske haiguse järele suikus
juba peaarstina ja muidugi ka loodusuuri
§ 3.
unele meie unustamata kallis ema ja
jana, sest ta oli võtnud enesele kohustuse
abikaasa
Lina kokkuostu teostamine toimub eran
kõik oma reisilt kaasatoodud loodusteadli ditult
Ostland-Faser G. m. b. H. ja tema
kud kogud anda Tartu Ülikooli kollektsioo poolt
Saime Paap
selleks volitatud organisatsioonide,
ni täiendamiseks. Ka sel maailmareisil avas
\inavabrikute
ja
liuafirmade
kaudu.
tati uusi saari ja üks koralli saarte grupp
(neiuna Allmann)
Vaikses ookeanis Maršalli saarestikus nime
§ 4.
sünd.
9.
IV 1906., surn. 18. XI 1943.
tati Eschscholz! saarteks. Ka see maailma
Iga rmk. 1.- väärtuses äraantud rops! ii na
Valusas leinas
reis kestis kolm aastat ja tagasi tulles tõi de, takkude, murtud (lõigatud) või leotatud
Eschscholz Tartu Ülikoolile rikkaliku zoo linade koguse eest antakse preemiaks 2
lapsed Aadu ja Marju ning
loogilise kogu, mis sisaldas 2400 loomaliigi tekstiilkaubapunkti.
abikaasa
esindajat.
§ 5Selle uurimisreisi töötulemusi hinnati
Eduard Paap perekonnaga
vene valitsuse poolt Eschscholzile ordeni ja
(1) Põllumajanduse Keskvalitsuse juhata
Matmine Paide Püha kisti kirikus
suurema rahalise toetuse annetamisega.
ja võib üksikuid linakasvatajaid äraandmise
21. nov. kell 13.
1831. aasta algul nimetati Eschscholz kohusest vabastada, kui nad tõendavad:
Tartu Ülikooli arstiteaduskonna anatoomia
1. et nende saak on linasiidi (linavõrmi)
Palume kõiki sõpru ja tuttavaid
õppetooli korraliseks professoriks, kellena esinemise tõtta hävinud,
lahkunut ta viimsel teekonnal saatma
ta sai töötada ainult mõned kuud, sest juba
tulla.
2. et neid on tabanud loodusejõududest
19. mail samal aastal viis tüüfus selle väsi tingitud ikaldus.
rnatu teadusmehe liiga varakult hauda.
(2) Enne käesoleva määruse väljakuu
Johann Friedrich Eschscholz! nimi on lutamist väljaantud tunnistused ja tehtud
kandunud järeltulevatele põlvedele mitte korraldused äraandmise kohusest vabastami KOOLITEENIJAT meesisikut vajatakse Paide
Tööstuskooli. Korter kooli juures olemas.
se kohta kaotavad kehtivuse.
Töölevõtmine tööameti kaudu.
§6
põhjuski vi paunad". S&muti leiab ta, et
Koolijuhataja.
kana esimese laulupeo vastukaja ulatus
Põllumajanduse Keskvalitsuse juhataja
läbi mitme maa, siis see pole ainult fraas, annab vajalikud juhtnöörid.
PAIDE NÖÖRITÖÖSTUS, Paides, Pikk tänav
kui öelda: esimese laulupeoga läks eestlane
10 valmistab ohja- ja köienööri tellija oma
§ 7esmakordselt Euroopasse.
materjalist (linavartest ja linadest)
Käesolev
määrus
jõustub
16.
novembril
Teise kirjandi autor anneb üksikasjalise
1943.
a.
ülevaate Tartu eeimese sünfooniaprkestri
KAOTATUD Koigi as. ja Paide vahelisel teel
Tallinnas, 15. novembril 1943.
loomisest ja tegevusest, rõhutades sel pu
KOTT, millel aadress Päinurme postiag. San
hul eriti vanameistri A. Lätte andumusüku
KINDRALKOMISSAR TALLINNAS
dis. Auaat leidjat palutakse kaotatud ese ta
ülesandel
ja visa töö tähtsust. Selle sümfooniaorkest
su eest ära tuua Paide politsei jaoskonda või
HOHENLOHE
ri loomine tähistab murrangumoment! meie
Koigi rajooni konstaabli j norde.
muusika elus: algab muusika kui kunsti
TEADAANNE
käsitlus, kusjuures muusika kui rahvustunde
VAHETAN aastase friisi SUGUPULLI ja
õhutaja ja kui mõistliku ajaviite moment iinaropsimise tükitöötasu tingimuste kohta NUUMSEA (200 kg) noore hobuse vastu.
Eesti kindralkomissari-piirkonnaa
jääb teisele plaanile. Orkestri seitse aastat
Teatada Paide /.» Särevere as. Maigi t. P.
aastaks 1943.
kestnud tegevus on suurel määral kaasa ai
Kullile.
15. novembrist 1943.
danud meie muusikaarengu süvendamisel,
Ida-ala
Riigikomissari
Põllumajanduslik
Paide vangimaja vajab VANGIVALVURIT.
eriti aga hoogu annud meie algupärase
kude tööjõudude töötaau ja töötingimuste Töölevõtmine toimub Paide tööameti kaudu.
sümfoonilise heliloomingu tekkimiseks.
korraldamise määruse, 30. märtsist 1948
Vangimaja ülem.
(VBIRKO lk. 35; ABI. Reval lk. 194), § 15
Talude reprivatiseerimine
alusel annab teada järgmist aastal 1943 li Kõrgem RIIGIAMETNIK, eestlane, soovib
Paide linna kaasüürilise korterina OMAETTE
naropsimise eest tasa maksmiseks:
Läänemaal
TUBA.
Omal küte olemas. Pakkum. sit. „Kor
1.
Kuivõrd
linaropt-imine
toimub
tükitöö
Kolmapäeval algas Läänemaal taluda korras, saavad töötajad
ter-f-l* all.
reprivatiseerimine. Esimesel päeval anti
a) ropsitud linade igalt kilolt 40 riigip.
JÄRVA TEATAJA Nr. IS4.
talusid pärisomandiks tagasi Märjamaa,
b) takkude , „ 30 „
Lisaks a) ja b) tähendatud määrades ta- Laupäeval, 20. novembril 1948. a .. Lhk. 4.
Velise ja Vigala valdade talupidajaile.

laht.

