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Meie vabadusvõitluse alguse rahvus

vaheline taust
Eesti Töörahva Kommuuna vene tääkide toetusel
1918. 'a.l 9. nor. näis Euroopa rahvas
te põliseid vaenlasi viivat nende vanale
eesmärgile märksa lähemale. Oli jn neil
pOhjust loota, et Saksa keiserriigi varise
misega langeb Euroopa bolsheviseerimise
teelt viimne tõke, millega õhtumaa orjas
tamine oleks saanud tõsiasjaks. Esimesena

klassi kohe vihale ärritada väikerahvaste

kust saksa vägedel tuli liitlaste nõudel tõm
buda tagasi. Uute rajariikide endi jõud olid
aga esimesel silmapilgul punaste vaenlaste
tõrjumiseks alles liiga nõrgad. Säärane oli
rahvusvahelise olukorra üldpilt veerand sa
jandit tagasi, mii algas meie kangelaslik

Rahvale avaldati üleskutsed: „Vene va
litsus ou ilma põhjuse teatamata oma väe
salkadele käsu andnud üle Eesti vabariigi
piiri tungida ... Ei taha me talve jooksul
kõige suurema häda ja viletsuse küüsi sat
tuda, siis peame Eesti riigi piiridele. tagasi
asuma .. . Kõik peavad nüüd oma kohust
täitma, sest Eestimaad ähvardab tõsine hä
daoht." Järgmisel päeval avaldati teadaan
ne sõja põhjustest: otstarbest
on EAV-1 ainult nii palju teada, et Vene
Põhja sõjaväe ülem Pozern neil päevil oma
sõjavägedele on kõnet pidanud, milles öel

õiguse vägistamisega.

Kui punavägi alustas sõjategevust Narva

vastu, vastas Eesti Ajutine Valitsus 29. nov.
sellele sõjaseaduse ja üldmobilisatsiooni
väljakuulutamisega ja otsustas siseriigis te

gutsevate enamlaste vastu võtta tarvitusele
pidi punase laine ohvriks langema Raltimaa, kõige valjemad abinõud.

vabadusvõitlus.

Eestiski leidus sel ajal oma maa tulevi
kus kahtlejaid palju. Neid ei puudunud ise
gi Eesti Ajutises Valitsuses. Kui Tallinna

saabus 1918. a. novembri lõpupäevil teateid,

&lnütraväe rünnak Eestile algab kõige lä
hemail pä-yyfV -n - ' õOv. kokku Ajuti
-86 Awsuiea. Arutati erakordselt

'* et otsustada, mida teha.

rahvaväel puudusid relvad,
puudus õieti ka alles elav inimmaterjal
sõdurid. Olukord oli igati kriitiline. Keegi
hoiatas väga tõsiselt uisapäisa talitamise
eest, toonitades hädaohtu, mille osaliseks
eesti rahvas siis saab, kui peaks juletama
suure Vene riigi sõjaväele relvadega vastu
astuda; ta soovitas enamlastega läbirääki
mistesse astuda ja kõik teha, mida tahe
takse, mitte aga nendega sõdima hakata.
Jõuga vene punaväele vastuhakkamine tä
hendaks jäljeta ja viibimatut kadu kogu

Võideldes edasi võiduni

eesti rahvale.

Veerand sajandit tagasi ja täna
Need olid üsna suured lootused, mis
lAitsid 25 aastat tagasi kommunistliku
katku kandjate päid, kuid nad valgus
tavad ühtlasi laitmatu selgusega ja varJamatult ka bolshevismi ainukest ja
'muutmatut iha vallutada maailma.
See oli 28. nov. 1918, kui Petrogradi
eovett võttis Pihkva vallutamise puhul
vastu resolutsiooni, et VII armee peab
'võimaldama ühinemise Saksa revolutsi
ooniga. Veidi hiljem avaldas „Izv. Vzika"
bolshevike tookordsed soovunelmad sõnaselgelt : „Leedu, Läti ja Eesti asuvad
keel, mis Venemaalt viib L.-Euroo
passe, ja on seega meie revolutsioonile
' takistuseks ... Lee labutav müür tuleb
jfimber lükata ... Balti mere tagasivõit
misega saaks Nõukogude Venemaa või
maluse ka Skandinaavia maades kergewini sotsialistliku revolutsiooni heaks
'lrihutust teha. Nii oleks Balti mere üles
andeks saada sotsiaalse revolutsiooni
mereks."
Ähvardused, mis sellise maailmavallutamise põhimõtte taustal Eesti arvel
' juba mõnda aega järjest sagenesid, kul
mineerusid 27. nov. Jamburgist saade
tud manitsuskirjas Narva saksa sõduritele. „ Nõukogude valitsus pannakse Ees
tis uuesti maksma, kui seks ka vereva
, tärnist peaks tarvis minema. Olge mõist
likud ja andke meile võimalus ilma ve
revalamiseta ja ilma linna purustamiseta
linna sisse minna ... Kui sillad õhku
lastakse, siis vastutab selle eest terve
Narva kodanlus oma elu ja varandusega
Ja sillad üle Narva jõe ehitatakse nende
surnukehadest..
Ning samal päeval alustas VI Vene
punaväe diviis, kuhu kuulus ka Eesti
enamlaste („Viljandi") polk, Jamburgist
'pealetungi. Teade seniste ähvarduste rea
liseerumisest reaalseks kallaletungiks
noorele Eesti vabariigile saabus otse
maapäeva istungjärgu kolmandal päe
val, 27. nov. õhtuse koosoleku ajal. Sei
sukord oli küll äärmiselt kriitiline, sest
midagi polnud meil saata meid hävita
\ma tulejaile vastu, kuid üks oli selge:
eesti rahvast ootab kas elu või surm.
Edasielamise võimalust võib võita ainult
võideldes ja võites, surm tabaks teda
aga igal juhul ilma võitluseta. Siis juba
>võidelda elu, vabaduse ja tuleviku
?aest. Ning Eesti võitles.
Meie teame, kuidas see võitlus kujunes, aga meie teame ka palju enam.
Bolshevikud kaotasid. Kolmeteistkümne
' kuu, s. t. 400 päeva jooksul tuli Eestil
{pidada kõige rängemat sõda Nõukogude
hiiglasega selleks, et viia tegelikult ellu
2. (15.) nov. 1917 Nõukogude võimu
poolt väljakuulutatud „Venemaa rahvas
te õiguste deklaratsiooni" rahvaste va
* ba enesemääramise õiguse kohta kuni
eraldumiseni ja iseseisva riigi kujunda
miseni. Kangelaslikus võitluses viidi
Eesti Vabadussõda võidukale lõpule
ning 2. veebr. 1919 kirjutati Tartus alla
.rahuleping, mille artikli II kohaselt hoi
j ševikud tõotasid pühalikult loobuda va
batahtlikult ja igaveseks ajaks kõigist
auveräänõigustest, Eesti rahva ja maa

Need defaitistlikud mõtted ei meeldinud
Eesti Ajutise Valitsuse juhile, peaminister
Pätsile. Ta kulmudele tekkisid kortsud,
kohta. Meil on aga ka meeles, mida K.
ta nägu läks punaseks. Siis kerkis kõrgele
ütles Lenin 26. jaan. 1919 peetud kõ laua kohale tema rusikas ja langes tugeva
nes (ajal, millal rahulepingu tingimus mürtsuga vastu lauda.
„Ei mingit kokkulepet kommunistide
tes oldi juba kokkuleppel ja teostati
ga 1 Igaühele, kes vägivallaga ise
veel ainult tekstuaalseid viimistlus! 1)
seisva Eesti pinnale tnngib, vasta
Eestiga rahusõlmimise kohta. „Meie ei
jõuga ja relvadega! Parem auga
võitlusväljal langeda, kai enamlaste
taha valada tööliste ja punaväelaste
metsiku meelevalla alla sattuda ja
verd tüki maa eest, seda enam, et see
seal niikuinii hävineda 1 Meil on Oi
järeleandmine ei ole igaveseks." Seega—
gas vaba rahvana vahal maal elada 1
samal ajal, millal oma allkirjadega kin
Meie plba kohus on oma maad kaits
ta 1 Kõik mehed idarajale, vasta vi
nitati pühalik tõotus Eesti igaveseks
letsuse Ja orjuse kandjatele!4
rahulejätpn*eks, tunnustas Lenin lepin
Need
K. Pätsi sõnad ja seisukohad
gu ainult paberilipakaks, tõotuse ainult Vastu olid
ei vaieldud. Liisk oli langenud, aja
tühjadeks sõnadeks ja rahu ajutiseks looline otsus tehtud. On kindel, et see me
hingetõmbamiseks.
hine laualepõrutamine aitas pöörata eesti
ajalugu tema hädaohtlikemal kää
Meile meenuvad 1924. a. sündmused rahva
nakul.
meil ja piiri taga, meile meenuvad aa.
Järgmisel hommikul langesid vene pu
1939 ja 1940 ning neile järgnenud naväe pommid rahulikku Narva linna. Sõ
sündmused, milliste najal võime suure da Vene ja Eesti vahel oli alganud. Sõja
mate raskusteta tõmmata võrdjooni prae komissar Trotzki oli juba 16. nov. kuulu
punaväe pealetungi kõigil rinnetel,
guse hetke ja aja ning sündmuste va tanud
eriti Kiievi kandu ühinemiseks Austriahel veerand sajandit tagasi.
Ungari revolutsiooniga —ja Pihkva-Vilno
25 aastat tagasi arvas Lenin, et ku kaudu ühinemiseks Saksa revolutsiooni
Sealjuures tähendas ta, et punaväele
nagi varem ei ole oldud maailmarevo ga.
on endiselt hädaohtlikuks rindeks ainult
lutsioonile nii lähedal (Lenine, Ihk. 137 jj.) lõunarinne, kuna läänerinne ei ähvardavat
ning tunnistas Eesti, Läti ja Leedu la mingi hädaohuga, seal tulevat punaväel
hutavaks vahemüüriks, mis tuleb lükata ainult oma tööd jätkata ja
»,asetuda Venemaa piiridesse, mis
ümber. Maailmarevolutsiooni loodeti saa
vastavad rahvahulkade tahtele, kes
vutada tollal koguulatuses siiski mitte
vana tsaariimpeeriumi asustasid".
sedavõrd relvade jõuga, kuivõrd toetu Seega lükkas Trotski ise ümber V. Kingis
des Maailmasõja järgsele olukorrale. sepa poolt hiljemini tehtud katse tembelda
da punaväe sissetungi Eestisse preven
Need lootused ebaõnnestusid, nagu eba tiivsõjaks
sealt ähvardanud hädaohu vastu.
õnnestus isegi Balti mere muutmine Pihkva vallutamise puhul võttis Petrogradi
„BotBiaalse revolutsiooni mereks". Kuid sovett 28. nov. vastu resolutsiooni, et nõu
hetkekski ei ole pannud bolshevism va kogude 7. armee peab võimaldama ühine
Saksa marksistliku revolutsiooniga.
hepeal „pasunaid" kotti. Ei, ikka on mise
„Leedu, Läti ja Eesti asuvad risti teel, mis
valmistatud maailma orjastamiseks. Sel Venemaalt viib Lääne-Euroopasse, ja on
leks orjastati kõige pealt Nõukogude seega meie revolutsioonile takistuseks, sest
nad lahutavad Nõukogude Venemaa revo
Liidu üle 150 miljoni suurune mass. lutsioonilisest
Saksamaast. See lahatav müür
Nendest õnnetutest said maailma orjas tuleb ümber lükata . ..
tamise tööriistad, kes ise ei teadnudki,
Balti mere tagasivõitmisega saaks
milline tõeliselt on maailm väljaspool
Nõukogude Venemaa võimaluse ka
Skandinaavia maades kergemini sot
Nõukogude „õnnelikku" põrgut. Nemad
sialistliku revolutsiooni heaks kihu
andsid miljonite elu, andsid oma vere
tust teha. Nii oleks Baiti mere üles
ja higi, andsid üldse kõik inimliku, et
andeks saada sotsiaalse revolutsioo
ni mereks.*
hukutada maailma. Ning kui juudid ja
Nii on ka väike Eesti äkki saanud kaht
nende käsilased arvasid olevat valmi
„au" osaliseks, kerkida Kolmanda In
nud juba küllalt relvi maailma murd lase
ternatsionaali veriste isude tulipunkti. Leni
miseks, siis see algas haisevate ja ni poolt deklareeritud teesid rahvaste ene
kirjaoskamatute siseasiaatide-punaväe semääramiseõigusest olid sellega praktiliselt
iaste massid valgusid pettuse ja arguse muidugi annulleeritud, kuigi neid kasutati
kannul Eestisse, Lätisse ja Leedusse, et suitsukatteks veel tükk aega edasi ja tahe
ti nende alusel koguni luua Eesti nõukogu
de-vabariiki, et eeskätt mitte saksa töötisJärg 3. leheküljel

Sest saadik, ja mitte enam...
Anna Haava
Kes valvet seal Eestimaa
väravail ?
Kes valvel seal Eestimaa väravail ?
Nad mehepojad kui müür I
Rind paisub neil, silmis kui päikesebäil,
On kadunud orjaküür.
Sarmaatia tagasi, röövlilik malev !

Siin oma kodumaad kaitseb nüüd Kalev I
Ja kostab kui meriste mürisev huil,
Kui raksuvad raudade kaljad,,
Kui hõiskasid haldijad Põhjamaa puil
Kõik ärganud vaimude-paljud:
„Sarmaatia tagasi, võõraste malev 1

Siin oma kodumaad uueks loob Kalev."
Novembris 1918.

nud :

.Meil on nälg suur, aga Baltimaal on
vilja küllalt, sellepärast läheme ja
võtame. .Et selle sõjakäigu otstar
beks meie maa vilja ja toiduainete
röövimine on, seda tunnistavad ka
vangivõetud venelaste seletused .. .
Röövli viisi pealetungijad on vaja ta
gasi lüüa, maksku mis maksab..
Kuna punastel õnnestas 29. nov. Narvat
vallutada, kuulutasid kaks nende juhtivat
tegelast J. Ikmelt ja J. Kasemets siin samal
päeval välja Eesti nõukogude vabariigi,
ametliku nimetusega: „Eesti töörahva Kora
ni uuna". Nimetus „kommuuua" pidi tähen
dama, et siin mingit iseseisvat riiki pole
tahetud luua, vaid ainult üht kommuunat
teiste endasarnaste seas. Kommuuna valit
suse esimeheks määrati J. Anvelt, rahvus
vaheliste läbikäimiste juhatajaks J. Mägi.
See valitsus avaldas kohe manifesti,
milles kuulutati lindpriiks „ Eesti Aju
tine Valitsus, kõik tema agendid ja
toetajad, kõik mõisnikud ja papid."

Igaüks kästi samas palgas maha lasta,

kes EAV käskude täitmist nõuab.
Mõni päev hiljem sai J. Anveldi valitsus

tunnustuse Vene rahvakomissaride nõukogu

poolt, kes omalt poolt vene sõja- ja tsiviil
võimudele ette kirjutas Eesti nõukogude
valitsusele ja tema vägedele igasugust abi
pakkuda Eesti vabastamiseks kodanluse ik
kest. Vene rahakomissariaati volitati laena
ma J. Anveldi valitsusele selle juudasliku
tegevuse eest 10 miljonit rubla.

hakkasid punaväelased kõigepealt rüüstama.

Ainult seega on seletatav, miks nad just

pealetungi esimestel nädalatel, kus vastpanu

kõige vähem, nii tigusammul edasi jõudsid,
liikudes Narvast Jõhvini kõigest 4 kilomeet
rit ja Pihkvast Võruni 6 kilomeetrit õõs päe
vas edasi.

Pe&la puhtsöjaliste vigade, mis punaväe
sissetungi lõpulikult nurja ajasid, oli mui
dugi veel teisi, sisemisi. Eesti Töörahva
Kommuuna ei saanud selleks, milleks tah
tis—revolutsioonivalitsuseks. Ta jäi ainult
okupatsioonivalitsuseks.

Kavatsetud kihtide kodusõda lõppes
meie võimsa rahvusliku ülestõusuga
Moskva hirmuvalitsejate ja nende
agentide vastu. Larissa Reisner kir
jutas Narvast „Izvestijale", eesti
haritlaskond olevat tervenisti valge
ja eesti punaväe eesotsas seisvat
väheste eranditega vene ohvitserid.
Anvelt rajas oma poliitika „sõjaväe, kni

tähtsama maailmarevolutsiooni teguri peale."

Vene punaväe toetusel ja maailmarevolutsi
ooni ootusel lootis ta eesti rahva loma ar
vestusest hoopis välja jätta võivat, liiati,
kuna tal viimaselt peale vihase raevu ja
needuse midagi loota ei olnud.
Eesti Töörahva Kommuuna juhid ei va
janud rahva toetuse otsimist, sest nad olid
oma lootuse pannud sõjaväele. Et ag' sõja
vägi oli Vene ülemjuhatuse käes, siis jäi
Eesti Töörahva Kommuuna võimu ainuke
seks tõeliseks funktsiooniks sisemine terror.
Nad uskusid, et kai küllalt elanikke
maha lasta, siis võib mistahes ühls
konnakorra maksma panna. Terror
oli nende juures kainelt ettearves
tatud, manifestides väljakuulutatud
ja plaanikindlalt läbiviidud valitse
missüsteem, mis rahva verd tarduma
pannes pidid igasuguse "vastupanu
juba ette halvama.

Oma sisemise nõrkuse tõttu seisid eesti
Et vange Sangaste keldris kuniipildujarga
enamlased kahe propaganda-ülesande ees,
mis käisid üksteisele risti vastu. Oma pool maha niideti. Tartu Krediitpanga keldris
dajaile Eestis, kellele nende nõrkus polnud kirvestega notiti, Narvas mustusaokude äärel
saladuseks, pidid nad kinnitama, et Vene maha lasti ja Rakveres neid endile hauda
kaevama sunniti, —säärased asjad olid enam
sõjaväed Eestisse tungivad.
Eesti soldatid, töölised, ma&tamehed ja väi lastele nii vähe ekstsessid, et nendega veel
kemaapidajad ! Vabadus läheneb teile Narva tagantjärele avalikult uhkustatigh
Kui enamlased Eestist välja kihutati,
poolt 1.. . Eesti saatus on otsustatud. Val
kahetsesid nad, et veel Uiga vähe
gel kaardil ei ole jõudu, et punaväe tuhan
on tapetud (Anvelt 1919. a. märtsis
deid tagasi lüüa. .." Nii seisis Anveldi
parteikonverentsil).
üleskutses. „Aga meie, eesti kommunistid,
ei ole Üksi ... Suur, kommunistlik Vene Enamlaste jaoks polnud mitteenamlane üld
maa toetab meid sõjalise jõuga4, julgustas se inimenegi ja seepärast imetlesid nad, mi
„Eesti Kütiväe Teataja4 21. detsembril.

da terrori tapatalgutes üldse hukkamõistmie

Samal ajal pidid aga Eesti enamla väärset leitakse. Põrandaalune ..Kommunist"
sed välismaailma ees fiktsiooni hoid kaebas „Eesti välisesitused laotavad peale
ma, et Eestis mingit Vene vägede muude valeteadete väljamaal laiali kuulsaid
sissetung! ei ole, vaid siin toimub „enamlasie veretööde ohvrite" pilte ja
ainult Eesti töörahva enesemääramine. nimekirjasid." See olevat aga kelmus, sest
eed „ohvrid" olevat ainult ..vihasemad
J. Anvelt andis 29. dets. raadioteate:
.Eesti kodanlus levitab laimuteateid, na rahvavenlased".
Anvelt hakkas eesti töörahva toetust ot
gu oleks Venemaa Eesti okupeerinud ja ri
kuks nüüd eestlaste enesemääramise õigust. sima alles siis, kui see juba hilja oli. 10.
Kordame veel, et Eestis on proletaarlik re jaan. 1919 üleskutses lõi ta alarmi :„Soome
volutsioon, mitte okupatsioon.4
lihunikkude löögirühmad on Eestisse jõud
Enesemääramise rikkumise vastu aval nud. .. Ja meie seltsimeeste häbiks need
das Anveldi valitsus koguni protesti, kui löögisalgakesed viskasid meid Tallinna alt
Soome abi Eestisse jõudis. Protestnoodis, tagasi ja tõstsid valgete lagunevates ridades
mille Vene väliskomissar Tshitserin 10. jaan. jälle meeleolu... Pole kahtlust, et äraantud
1919 Soome volinikule Ursinile edasi andis, jaamadele teised järgnevad, kui igaüks meist
öeldi, et viimastes Eesti kodanluse rünna kõike ei tee, mis meie võimuses... Kõik
kutes olevat Soome rügementide (!) juures töörahvas sõjariistu! Tulgu kõik vaprad, kus
olu avalikuks tulnud. Seda kinnitavat ka nüüd nende koht on. „Kuid see ei mõjunud
EAV 27. dets. üleskutse abipalvega, mis si enam mitte ainult töörahvale, vaid ka enam
juhtidele. Viimased põgenesid kabuhir
saldavat provokatsioonilist valet, nagu saa laste
daks Vene nõukogude-vabariik Eesti oku mus esimestena.
Äius, millele Eesti Töörahva Kem
peerimiseks vene, läti ja hiina vägesid.
muuna oma veriseid utoopiaid tahtis
Mingit okupeerimist võõraste väge
rajada Vene pnnavägi oma laisku
dega ei olevat, jutud hiina vägedest
se, ükskõiksuse ja korralagedusega
olevat aga alatu laim.
löi hoogsa vasturünnaku mõjul
Need kuulmatu salakavalusega teostatud
kõikuma ja tormas siis ülepeakaela
keerdkäigud kõnelevad selget keelt, et Nõu
piiride poole.
kogude Liidu arusaamad rahvaste vabast
enesemääramisest olid ja on ühesugused Ühes sellega kadus ka kuritegelik EOBU
nii 1918-dal, 1940-dal kui ka 1943-dal aas Töörahva Kommuuna kui painav unenägu,
tal. Süües ja salates tembeldati suurriigi jättes ometi meie rahvuskehaie endast mä
jõhker rünnak lahkulöönud väikerahvale lestuseks loendamatuid valusaid arme. See
eesti töölisklassi kus
eeskujulik tõrjevõit suure ülekaalu vastu
juures püüti kõigest hingest varjata selle aitas aga ühtlasi pidurdada holshevismi või
okupatsiooni tegelikke eesmärke ja läbivii dukäiku Euroopa väravatel, tõendades, et ka
jaid. Jääb üle sel puhul nentida vaid kur näiliselt tähtsuse tn abijõnd antud juhul
ba tõde, kui vähe on ajaloos õieti päriselt eesti rahvavägi võib teatavates olukorda
uut ja kuidas siiski alati leidub kergeusk des osutuda sündmuste kaalukeeleks, millest
likke, kes lasevad ead pimestada kõlavatest oleneb terve kontinendi saatus.

fraasidest. Õnneks on aga eesti rahvas ka
Jakob Liiv
hekordsete kibedate kogemuste mõjul muu
tunud viimaste vastu täiesti immuunseks.
Nüüd üles!
Vaatleme meie Vabadussõja algust veel
Nüüd üles I Ärgake, kõik suikel vaimud, ka maailmapoliitilises perspektiivis. Kui
enamlased Narva vallutasid, avanesid nen
Aeg suur ja püha, tõsine on tööl...
de ees kõige lootusrikkamad väljavaated.
Ju koidab hommik, põgenemas öö.
Käed leppel kokku, jäägu tülid, laimud I Sõjast kurnatud Euroopa lamas halvatuna
uute revolutsiooniplahvatuHte ootel. J. An
Kõik ühineme, vanad, noored, kaimud,
Mõõk kätte, tugevasti ümber vöö 1

Eesti enamlaste kahjuks oli punavägede
ülemjuhatus olukorda Baltimaal ekslikult
hinnanud. Punaarmee peajõud suunati Läti
maale, kuna nii arvati mõjuvalt kaasas aida
ta Saksamaa bolsheviseerumisele. Käis ja
Läti kandu otsem tee Saksamaale. Siin ei
arvestanud venelased küllalt Lätimaal viibi
vate saksa vägede kõrge moraaliga, kes
seal nende üürikese võidukäigu peagi pidur
dasid. Oli veel üks eripõhjus, mis punavä
gesid palju kinni pidas ja Eestile võimaluse
andis „võita kõige kallima asja sõjas aja/
Nälginud Venemaalt Eestisse jõudes, kus
veel toiduaineid võrdlemisi palju saadaval,

velt kiitles 5. dets. Narva nõukogus:

võime varsti Saksamaa euarnlisele
Nüüd kutsub isamaa... Vend, sekka löö! tavasti
valitsusele
õnne soovida... „Punanea Eesti
Et põgeneksid urgastesse maimud.
Kütiväe Teataja* kirjutas paar päeva hiljem:
Kord tarvis teha kindlaks Eesti rajad,
.Meie sotsialistlik tulevik on kindel...
Kas nüüd või enam mitte iialgi!
Ilmasõda on lõppenud, selle asemel
See teadmine meid kõiki vallaku.
on üle kogu Euroopa kodusõda möl
Nüüd vastu röövlitele elus-aiad I
lamas. .. Loodame kindlasti, et juba
Sest saadik, mitte sammu edasi I
1920. aastal meie üleeuroopalisest
nõukogude konverentsist osa võtame."
Sest saadik, iga vaim meil vandugu!

Kõik seo meenub meile eriti praegu uu
esti ja sügava selgusega, sest uuesti võitle
vad meie mehed idas. Enamlaste poolt de

sarmeeritud eesti rahvast kui lääne kaitsvast

eelpostist, milline tuli lükata ümber, on saa
nud jälle relvakandja rahvas, kes tunneb
oma võitluse sügavat mõtet ja oskab hinnata
selle võitluse tähtsust.

Meie tunneme praegu liialt hästi lähema

25 aasta ajalugu ja sündmusi, tunneme kinni
kasvamata haava ja haudasid, milliste juurde

rada iialgi ei rohtu. Liialt värske on veel
Btalini „tõotus" meid uuesti „vabastada", et
mitte anda sellele kiiret Ja otsustavat vas
tust. Võitlus, mis eesti rahval seisab veel

ees, on raske, aga seda võitlust juhib nüüdki,
nagu 25 aasta eest, kustumatu Vabadussõja

vaim. See vaim võib meie võitluse kindlale
võidule Euroopa ja Eesti tuleviku nimel.

Pühapäeva! täitub 25 aastat Vaba

Üksainus rügement hävitas 4 kuuga

dussõja algusest
Joala lahingus sündis esimene Saksa-Eesti relvavendlus
Pühapäeval, 28. nov. täitab kaksküm tagisi koos veefkohalolevate saksa sõdorf"
mend viis aastat Eesti Vabadussõja algusest, tega, millega pandi alus ka esimesele rel
mis kujunes üheks kangelaslikumaks võitlu vavendlusele eestlaste vahel enamlusvasta
seks eestlaste ajaloos ja mille lõppu kroo ses võitluses, mida silmapilgul 25 aasta
nis hiilgav võit idast pealevalguva tohutu möödudes idarindel edoga jätkatakse. *
enamluse laviini vastu. See võit andis ees
Ei olnud meile kerged Vabadussõja esi
ti rahvale kauaoodatud vabaduse, võimaluse
päevad. Leidus kõhklejaid, kes ei us
luua iseseisvat riiki ja arendada rahvus mesed
kunud võitluse edusse nii suurearvuliselt
kultuuri.
vastasega. Kuid eestlaste visa
Esimesele Maailmasõjale järgnenud laos ülekaaluka
võitlusvaim
lõi siingi läbi, järjest uusi my
tumise perioodil olid sündmuste ajaloolisel hi haaras vabatahtlikult
relvad pihku f®
arengul Eesti maa-ala okupeerinud Saksa selle tulemuseks oli see, et algul meie pii"
sõjaväed sunnitud Eestist lahkuma. Seda resse tunginud vaanlane paaniliselt põgenes.
söödust silmapilku kasutasid kohe Eesti
Vabadussõja vaim elab praegugi iga*
piiride taga varitsevad enamlaste jõugud
eestlases visalt edasi. See tiivustab meie
meie maa oma valdusse võtmiseks.
See ei läinud aga nii libedalt, nagu Geal võitlejaid rinde', tagalas töötavat põllu
pool arvestati. Kiires korras organiseeriti meest, töölist, kalurit merel. Üldse kog®
peamiselt koolipoistest vabatahtlikke, kes meie rahvast lootma ja soovima lõplikko
saadeti Narva rindele enamlaste massidele võitu enamluse üle piaegu käimasoleva*
vastu. Esimene enamlaste pealetung löödi hiiglaslikus heitluses.

654 nSukögude tanki ja 610 kahurit

Jäämere rindel hävitati 65 ründavast nõuk. lennukist 32. Idas vallutati tagasi hulk asu
laid. Varemeis Homel jäeti Vaenlasele
Föbreri peakorterist, 26. nov. Sõjajõu juba pikemat aega asus eelmisel võitlus deti pomme. Neil rönnakuil ja okupeeritud
dude ülemjuhatus teatab:
joonel, evakueeriti peale täielikku purusta läänepiirkondade kohal tulistati praegu
Nfkopoli sillapeal ja suures Dnjeprl kää mist.
veel ebatäiuslike andmete järgi alla 25
rus löödi nõukogude rünnakud kibedal»,
Nõukogude katsed, sissemurrukohta Ho briti-põbja-ameerika lennukit.
kuni hämarikuni kestvais võitlusis oluliselt melist loode pool laiendada, aeti rasketes
Saksa lennukid ründasid ööl vastu 26.
tagasi. Sissemurrukohas edela poo! Kre võitlustes nurja, kuna iäbimurdnnd vaenla nov. eesmärke Londonis ja Doweris.
mentsbugi võideldakse veel elavalt. Vaen se osad hävitati vasturünnak.
lane kaotas seal eile 112 tanki. Neist tu
Nevelist loode pool viskasid meie gre
Kõrgemad õppeasutused
listas raske tankiküttide rügement 656 re naderid oma sööstvõitluslennukidest mõju
Valge-Venes
servkoionel-leitnant von Jungenfeldti juh valt toetatud rünnaku jätkamisel vaenlase
timisel üksi kahjutuks 54 tanki. Erilist osa ta tugeva vasturünnaku pidevas tõrjes väl
Minskis t, 24. 11. (ON). Peale juba ole
täitis seejuures leitnant Kretsehmer, kes ja mitmest asulast ja tegid seejuures kah masoleva meditsiinilise instituudi Novaja
hävitas oma rünnabküttidega 21 vaenlase jutuks 10 tanki.
Vilejkas luuakse Valge-Venes veel kolm
tanki. Seega on rügement viimase 4 kuu
Jäämere rindel lõid saksa jatylennakid kõrgemat õppeasutust. Nimelt asutatakse
jooksul hävitanud 654 tanki ja 610 kahurit. ja õhujõudude õhutõrjesuurtükid vaenlase Minskis juurildilis-administratiivne, tehnili
Tsberkassi juures, ruumist lääne pool lennujõudude rünnaku ühele õhutoetus ne ja veterinaarinstituut. Neise õppeasutus
Ja Korostenl juures nurjusid arvukad vaen punktile tagasi, hävitades seejuures 65 tesse võetakse vastu ainult täieliku kesk
Kõrge, aumärk
lase rünnakud. Meiepoolsete vasturünnaku ründavast nõukogude lennukist 32.
haridusega isikuid. Üliõpilaste tarbeks luu
tega hävitati mitmed vaenlase osad, üks
Lõuna Itaalia rindel ei toimunud ka eile akse internaat, kns neid varustatakse rõi
miinilahingu* kangelasele
vastuse, pesu ja jalanõudega.
vaenlase sillapea siinpool Dnjeprit likvidee tähtsamat võitlustegevust.
riti ja võeti seejuures mitusada vangi.
Briti pommilennabite üksused teostasid
Berliin, (DNB) Führer annetas Tam hoidmise pärast on võimalik ainult osaliselt
Homeli ruumis kestavad ülevaatetus möödunud ööl terrorrünnakn Frankfurdile
melehe Raudristi Rüütliristi juure võitluses avaldada andmeid selle tegevuse kohta. Nii
maastikus Dnjeprl ja Pripeti vabel tugevad Maini ääres ja Offenbacbile. Ka mitmele Vabariiklaste presidendikandi
suguseks erandiks oli omal ajal eriteates
Ja vahelduvad võitlused. Linn ise, milline teisele asulale Beini Maini piirkonnas hei- daadiks USA-s Harold Stassen merel langenud korvetikapteniie dr. Karl avaldatud
Jumida miinitõkke suurejooneline
Genf ist, 24. 11. (DNB). Endine Min Friedrich Briilile, ühe miiniiaevade üksuse
nesota kuberner Harold Stassen, kes käes juhile, kui Saksa sõjajõudude 880 sõdurile. edu, mis „Tailinna miinilahingu" nime all
Korvetikapten Brilliga kaotas sõjalaevas läks meresõja ajalukku. See võit on kõigiku
oleval hetkel viibib Sitsiilias, valiti vaba
Läänepool Kiievit võideti raskeis maas
riiklaste riigikomitee poolt ühel häälel va tik oma silmapaistvaima miiniiaevade ko aegadeks tihedast! seotud korvetikapten Brit
bariiklaste presidendikandidaadiks eeloleva mandöri. Rohkem kui 50 ettevõttel, mida ta lt nimega. Tema juhtimisel asetati merre Ju
tikuoludes uut pinda
teostas ühe miiniiaevade üksuse juhina, pan minda tõke, mille otsa sõitis kogu Nõuko
tel valimistel.
di tema vastutaval jahtimisel merre rohkem gude laevastik, mis Tallinnast põgenes. See
Ka Nevelist loode pool areneb vasturünnak edukalt
kui 9000 miini ja tõkkeabiuõu. See arv an juures hukkus ühtekokku 130.000 touni vaen
„Ausalt üteldult../'
nab
vaid umbkaudse kujutluse korvetikap lase taevaruumi ja tuhanded sõdurid.
Ffthreri peakorterist, 25. nov. Sõjajõudu naadiheitjat. Nõukogudel oti kõrgeid veriseid
Genf i s t, 26. nov. (DNB). „ Ausalt öel ten Brilli
saavutustest, sest sõjasaladuse
de ülemjuhatus teatab:
kaotusi. Võeti arvukalt vange.
dult on sõda Vahemere ruumis saavutanud
Idarindel kestavad ägedad võitlused hal
Homeli võitiusruumis kestavad vihased pöördepunkti", kirjutab Liberator Londoni
vale ilmastikule vaatamata alanemata tuge võitlused lääne ja põhja pool linna sisse
Saksa ürituste ja enda hoole
vusega edasi.
Vaenlased kardavad meie
murdnud vaenlasega. Arvukad ümberhaara tuse läbi on anglo-ameeriklased sunnitud
Tänavalt leiti Rootsi allvee
Arvukad vaenlase rünnakud Hersoni sil miskatsed aeti omapoolsete vasturünnaku passiivsusele ja seda nimelt momendil, kus
sotsialismi
laevade plaanid
tega nurja, kusjuures nõukogude rünnakter ühine operatsioon oleks nõukogusid otsusta
lapea vastu nurjusid.
Dr.
Ley
kõneles
ühes käitises
Stokholm. DNB. „Stockholms Tidningen"
purustati või tõrjuti tagasi
valt aidata võinud. See pööre, arvab Libe
Nikopoli sillapeal ja suures Dnjepri kää vikud
teatab
sensatsioonilisest
leiust,
mis
oli
ühel
Loode
pool
Nevelit
teeb
meie
vasturün
Berliinist,
22.
11.
(DNB).
Reichsorga
rator,
ei
ühtu
Quebeckis
ja
Washingtonis
rus tõrjuti ka eile nõukogude rünnakud nak ägedate vaenlase Vastulöökide tõrjumise
mehel septembri lõpul Stokhoimi tänaval. Ta nisationsleiter dr. Ley kõneles ühes suure»
tehtud plaanidega.
karmides võitlustes tagasi, kusjuures mõned
nägi tänaval ümbrikut ja kui ta selle avas, Steieri relvatehases üle 5000 saksa ja välis
järele uusi edusamme. Hävitati 17 nõukogu
Misemurrud rilviatäti.
de tanki.
olevat ta olnud kohkunud selle sisu üle. See maa töölisele. Dr. Ley, kes oli juba
Lõuna pool Krementshugi õnnestus vaen
Mõni sopa Liivi tänapäevast
olevat sisaldanud kuus plaani üksikasjadega peale Alpi- ja Doonaumaade tagasipöördu
Mujal idarindel ei leidnud aset nimeta
lasel tugevate jalaväe- ja soomusjõudndega misväärset võitlustegevust.
Rootsi allveelaevade „Delfinen" ja „Nordpa mist riiki kõnelenud samas käitises, osutas
sisse murda meie liinidesse, vastulöögiga
Lõuna-liaalia rindel mõõdus päev üldiselt Prot. J. Mägiste ja prof G. Ränk paren" kohta. Leidja arvas algul, et siin on suurtele tulemustele ja edule, mida saavutati
hävitati üks vaenlase võitlusüksus koos ar rahulikult.
külastasid liivlasi
tegemist plaanidega, mis lae vastiku juhatu nende väheste aastatega ja sõjale vaatama
vukate tankidega ja kahuritega.
Tugev raskete saksa võitluslennukite ük
Koos teiste Baltikumi rahvastega jaga selt on varastatud ja mõne spiooni poolt ta. „See on meie , sotsialism, mida meie
Ruumis lääne pool Kiievit võitis oma sus ründas möödunud ööl La Maddalena ja vad liivlasedki ühist söjasaatust. Miski ei kaotatud. Ta viis leiu kiiresti lähimasse po vaenlased kardavad", ütles dr. Ley. Meie
poolne rünnak vaenlase vasturünnakute pi Lastis sadamates sadamaseadeldhi ja laeva tähista seda paremini kui tõsiasi, et ka lii litseipunbti, kes andis ümbriku üle leiubü ei uskunud küll mitte imedesse, aga oma4
vi noormehi võitles senini vabatahtlikkude roole ja teatas sellest telefoni teel laevas rahva jõusse. Dr. Ley rõhutas, et meie ei
deva tõrje saatel ja raskeis maastikuoludes koondisi igast kaliibrist pommidega.
Vähesed vaenlase bäirimislennukid len na idarindel, kns nii mõnigi neis.on leid tikujuhatusele. Üks kõrgem mereväeohvit tahtnud seda sõda, vaid et see sunniti mei
uut pinda. Eilses teates nimetatud tugevad
sissepiiratud vaenlase jõud hävitati. Kokku dasid öösi üle riigi põhjaalade.
nud kangelassurma. Ühes läti noortega tõt ser lunastas siis ümbriku plaanidega välja le juutide poolt peale. Nüüd aga hävitatak
said meie väed seal viimase nelja päeva
Vaenlase pommitamise järeldusel oli mõ tab nüüd lippude alla veel 10 aastakäiku 25 ööri eeet. Leidjale tasuti hiljem 10 kroo se selle sõja läbi juut ise. Mineviku võitlu
ni.
kestel saagiks või hävitasid 199 tanki, 554 ningate Lõuna-Prautsusmaa asulate elanik liivi noorusest.
sed ja heitlused leiavad nüüd oma täitumise
Igat liiki kahurit, 300 kuulipildujat ja gra- konnal tunduvaid kaotusi.
Sõda on vajutanud oma pitseri ka liiv
Kuidas ümbrik plaanidega sattus tänava viimase otsustava võiduga, mille saavutame*
luse muudele eluavaldustele. Liivlaste rah vale, on ikka veel saladuseks. Leht kritisee Adolf Hitleri juhtimisel.
vuslikkude püüete keskus, Liivi Selts, mis rib teravalt hooletust selliste tähtsate plaa
Hukkus Shveitsi sõialennuk
tänavu oleks võinud pühitseda oma kahe nide juures ja märgib seda õnnena õnnetu
bakse
endale
selgeks,
et
kõik
meie
kirjan
Tallinna kirjanikud Stalini
Bernist, 24. 11. (DNB). Üks shveitsi
duslikud suurteosed ei oleks võinud sündi kümnendat aastapäeva, on praegu varju ses, et joonised leidis üks õiglane rootsi ko
surmas. Sõjaaegade keerises on kannatada danik ja andis need kohe üle politseile.
sõjalennuk kukkus kolmapäeval harjutus
da nõukogude võimu all.
„vabastamise" vastu
lennul Adelbodeni lähedal alla ja süttis
Teades, et Stalini „vabastamlne" tooks saanud ka liivi raamatukogu. Siingi loetaks
See tooks kaasa mitte ainult loo kaasa mitte ainult loomingulise vabaduse meeleldi eestikeelset uudiskirjandust, kuna Bolshevistlikkude jõukude poolt põlema. Kahest ohvitserist koosnev mees
oskajaid leidub liivlaste hulgas
kond sai seejuures surma.
kaotuse, vaid hävingu kogu eesti rahvale, vennaskeele
mõrvatuid ka Dalmagtsias
mingulise vabaduse kaotamise,
avaldab Tallinna kirjanikkond kultuurse suhteliselt rohkesti.
Pöiast, 23. Ü. (DNB) tihe mäekaevan
vaid hävingu kogu eesti rahvale maailma ees Stalini kõne vastu oma äge
Veel halvab liivi rahvuslikku elu juht duse
Miitavi muuseum 125-aastane
lähedal Dalmaatsia rannikul Pola juu
Stalini kõne puhul, milles ta lubas saa daimat protesti.
konna laialipillatus. Nii viibib üks tähtsa res
avastati
massihaud,
kuhu
oli
kuhjatud
125 aasta eest asutati Miitavis Kuramaa
ta punaväed „vabastsma" eest] rahvast,
TALLINNA KIRJANIKKOND maid liivlaste juhte, köster K. Stalte, alles 224 laipa. Siin on tegemist kohalikkude ela
meenutab Tallinna kirjanikkond põlgusega
Saksamaal, kuhu ta koos perekonnaga siir nikkudega, kes on bolehevistlikkude jõuku kirjanduse ja kunsti seltsi poolt muuseum?.*
nais on tänapäeval Baltikumis vanim. Muu
nõukogude võimu aastat Eestis, mis mõjus Saaremaal anti tagasi 400 talu dus ümberasumise korras varjule bolshe de poolt küüditatud ja mõrvatud.
seum
sisaldab rikkalikke kogusid ja siinse
Teisipäeval
toimus
Kuressaare
teatrisaalis
vikkude
eest.
Ka
osa
teisi
ärksamaid
liivi
kirjanikele halvavalt, võttes nendelt vaba
te põliste perekondade kroonikaid.
duse jatkata ausalt ja oma südametunnis ulatuslikum talude tagasiandmine Saaremaa tegelasi on sattunud rannikult eemale.
Valimisskandaal Kuubal
tuse järgi loomingut, mis oleks kajastanud põllumeestele. Seekord said talud tagasi
Elustavalt mõjus seepärast Liivi ranni
Madridist, 24. IL (DNB). Hispaania Soome korjandus sõjaorvudele
autori enese ja eesti rahva tõelisi tõeks umbes 4GO endist omanikku.
kul eesti õpetlaste prof. J. Mägiste ja prof.
pidamisi.
Seda pidulikku sündmust tähistati aktu G. Ränki külaskäik, kes siin teostasid uu teadeteagenluur „EFE" teatab Havannast:
Helsingist, 24. 11. 17. oktoobril alus- >
Missugust kaotust meie rahvuslikule sega, miUest peale Saaremaa põllumajandus rimistöid eeskätt liivi keele ja etnograafia Kuuba rahvus-vabariiklik partei avaldas se tatnd korjandus soome sõjaorvude heaks
kultuurile, eriti kirjandusele, oleks tähen liku juhtkonna võttis osa rohkesti eeskuju alal. Selles näevad liivlased uut tõendit, et letuse, milles süüdistatakse president Batis tõi senini sisse üle miljoni marga. Korjan
danud nõukogude rtžfimi edasikestmine likke põllumehi ja taluperenaisi kogu Saare suurem vennasrahvas ei ole neid praegu tat, et see valmistavat 1944. a. juulis toimi dus teostatakse koolinoorsoo poolt ja see
vateks valimisteks ette suurt võltsimist.
selgi raskel katsumisajal unustanud.
Eestis, mõistetakse paremini siis, kui te- maalt ja Muhust.
kestab kuni aasta lõpuni.
Maa ja vabaduse eest
Kahe vabadusvõitluse kajastusi meie luules ja proosas
Eesti mõlemad saatuslikud Heitlused hoi
ehevismi vastu, see, mis toimus veerand
sajandit tagasi, ja käimasolev, on arusaada
val kombel jätnud sügavaid jälgi meie ilu
kirjandusse. Vabadussõda käsitlev ilukirjan
duslik looming näitas meil erilist kasvu nii
hulgalt kui ka kvaliteedilt just viimasel
aastakümnel, siis aga katkestas selle rõõ
mustava arengu ootamatult saabuv uus hu
katuslik vaenukeeris. 1941 1943 aastate
mitte vähem heroilistele sündmustele oleme

alles liiga lähedal, õieti veel alles nende
keskel, kui et need oleks juba ulatusliku
malt jõudnud kunstiks kristalliseeruda. Siis
ki leidub ka neistki küllalt arvestatavaid
kajastusi. On seejuures huvitav, et selliste
rahva elu kuni selle viimaste sügavusteni
vapustavate sündmuste puhul kaob sageli
vahe vanade ja noorte vahel, ja esimesed
on oma võitlejavaimus teinekord ehk vii
mastest nooruslikumadki. Eriti kujukalt ilm
nes see nähe otseselt meie Vabadussõja kes

Aastasajad kestnud Igatsus.

Vaba Eesti kõrge, püha kõla
Saatus maksis oma ebsivõla
Teie kaudu, vahvad võitlejad."
Ja meie kirjandusloos teenimatult unus
tusse jäänud noor isamaalaulilt Võrumaalt,
Axei Kallas, rõhutab oma luuletuskogus „Au
langenuile" (1922) seda suurt rahvast ühen
davat mõju, mis oii Vabadussõjas kantud
ohvritel:

„Võimsamalt kui ema palve
Lapse pärast vaiksel ööl,
Taevatähest kõrgemale

Tõuseb Eestis palvehääl:
See on verehääl
Haua ööl,

Kodu eest.
Mis nüüd ühendab kõik rahvast
Ahelatest kõvemalt,
Pruudi armastusepärjast,
Sõprusvandest kindlamalt?
See on verepael
Vaenuväljadel

Kaitstes omi maid ja metsi,
kas me süda tõrgub, eksib?
Ei, see meie püha suud!
Meil ei ole sõjaks relvi,
tihti peame saatma velje
välja kahel paljal käel.. .

Aga, mehed, meie loome,
loome otse tulejoonel
oma uue kaitseväel"

Samal teemil laulab K. E. Sööt luule

tuses ~On hädaohus isamaa":

„Meil kaitseda on varandus—

Mer vanemate pärandus:

Me viljaväljad, heinamaad

Ja hiied, metsad, karjaraad,
Me higi, vaev me põllupõim,
Me kodukolle, suguhõim.
Sest hinges vabaduse ind,
See nõuab, et me püha pind
Peab priiuspaistes särama
Ja kosuma ja kasvama,

Et elaks Eesti edasi,
Ei iket kannaks iialgi!"
Henrik Visnapuu on pühendanud Va
badussõjale peale oma hilisema romaani
värssides „Saatana vari" veel noorte lange
nud sõdurite mälestuseks luuletuse „Oie
tervitet, tervitet", mis on kujunenud üld

jendame oma võitlusmeeleolusid küll süve
nenuma rahvusluse ja viimistletuma värsi
kultuuri juures kui toona. Selle võitlusluule
'ideelised tõukejõud aga püsivad endistena,
kuigi teadvus hädaohu ulatusest on ehk
praegu suurem, kuna vahepeal on idavaen
lase "võikalt palgelt igasuguse inimlikkuse

alles puudub, millega see kirjandusliik on '
maha jäänud oma sõearaist lüürilisest ja
eepilisest luulest ning jutustavast proosast.
Kodumaa uus vabanemine kommunistli
kust ikkest on senini tõhusamat käsitlemist
leidnud Friedebert Tuglaselt ta novellide ja
miniatuuride kogus „Unelmate maa", kus
mask täielikult langenud.
muu seas on antud masendav kirjeldas
On loomulik, et proosas, milline kirjan Tartu
hävingust juulis 1941. Samas teose»
dusliik tavaliselt reageerib kaasaja sünd mõtiskleb omaaegne „Noor-Eestia juht valu
mustele aeglasemalt, kajastus Vabadussõda lise kibedusaga:
esialgu suhteliselt vähem kui luules. Alga
,1905—1906, 1917—1919 ja 1939—1941...
tajaks oli siin Albert Kivikas oma sõja no
vellide koguga „Verimusta (1920), kellele Kõike seda oleks juba nagu liig ühe inim
sekundeerisid paar teist kirjanikku. Kuid elu jaoks. Juba nagu tuimeneks kõige vastu.
alles Raamatu aasta järele üllatas Kivikas Nagu ei suudaks viha enam vihana ega va
lugejaskonda oma peateosega „Nimed mar lu valuna tunda. Nagu oleks võimalik vaid
mortahvlil". Selles romaanis on meie Vaba alistumine, kohanemine, ükskõiksusse lasku
dussõda käsitletud range asjalikkusega ja min... „Milleks veel!"
tõsielulisusega. Romaani peateemiks on tol
Ja ometi, nende õuduedaatumite vahel »
leaegse õppurkonna psühholoogilis-ideelise oleme
siiski ka elanud, oleme loonud selle,
arenguloo kujutamine, mis on teostatud tõ mis meil
oli väärtuslikku aineliselt ja vaim
sise suhtumise, kaasakiskuva pinevuse ja selt, tõustes
igakord kõrgemale tasemele.
elulähedusega.
Ja kui siis jälle kõik oli läinud, siis jäi
Teiseks Vabadussõja-aine Ilseks suurteo vähemalt mälestus sellest, mis oli saavuta
seks meie jutustavas proosas on August Gai tud. Ning see kannustas edasi uutele
liti romaan ~Isade maa", mis kujutab meie pingutustele. Kas mitte ka nüüd?" Ja kirja-4
sõdurite rindetagust elu. Selles teoses puu nik vastabki sellele küsimusele lootusrikka
dub sündmuste arengut juhtiv kangelane, optimismiga: „Meie isiklik elu võib ses
aga seda enam on võidud tähelepanu pööra
tulikahjus lõpule jõuda, kuid ei
ta laiema sõduriraassi üksikliikmeiie. Vaba kümnendite
jõua rahva oma. See ajab enese ikka jälle
dussõda peegeldub selles romaanis peami sirgu, nagu on ajanud sajandite jooksul sel
selt sõdurite verobutamise, luisuamislusti ja
maal. Ning see maa isegi pole
söjaanekdootide kaudu. See romaan saavu hävituste
meile sellest vähem armas. Kiindumus te
tas „Lied der Freiheit" nime all suure menu masse vaid kasvab. Lootuste ja tuleviku
ka saksakeelses tõlkes.
maal"
Vähemate kirjanduslikkude teekaaslaste
Eestlase sõdurivoorusi on meie kirjandus
Vabadussõja-ainelistest jutustustest nimeta rõhutanud
ärkamisajast peale (vt näit
gem eeskätt Elmar Õuna „Soomusrongil", lauluisa F. juba
R. Kreuizwaldi regivärsiline lu
millise episoodilistest kirjeldustest selguvad gulaul „Sõöa", Mihkel Veske ja Peeter Ja
kujukalt meie rohkelt vägitegusid sooritanud
kobsoni sõjalaulud). Kui puhkes meie Vaba
soomusrongide formeerimis- ja tegutse dussõda, täitsid seekordsed võitlusvõimeli
misraskused, milliseid siiski suudeti edu sed mehed oma kohustusi isamaa vastu sel
kalt ületada.
lise endastmõistetavusega, et alles tagant
Näitekirjanduses liiguti Vabadussõja ku järele hakkame mõistma nende tegude täit
jutamisel kaua aega ainult väikelavu rahul suurust. Praeguste võitlustega, mis on too
dava tarbekunsti raames. Tõhusajfnate selle naste otseseks jätkuks, on lugu samuti. See
alaliste katsetustena vöiks nimetada M. Ait pärast jäävad mõlemad meie kirjandusele
sami „Salmisto", A. Tammanni ~Söed", B. ammutamatuks varasalveks, mille rohkete
Kangermanni, E. J. Voitki, E. Nukki ja paa sangaritegude tagavaradelt toituvad moraal
ri teise näidendid. Kunstiliselt nõudlikumate selt veel kauged tulevased sugupõlved koos
taotlustega läheneb sellele võimsale aines oma vaimsete loojatega. Kaunis on elada ja
tikule alles Hugo Raudsepp oma näidendi võidelda säärasel suurel ajal, mil iga posi
tes „Lipud tormis" ja „Mustahamba". (Lisa tiivne tegu aitab otsustavalt kaasa kujun
gem, et Hugo Raudsepalt põlvneb ka paar dada oma maa ja rahva saatust!

tel, mil võitlusluule alal sammus esirinnas
tuntuks:
meie järelärkamisaegne generatsioon: A.
Künka all."
„01e tervitet, tervitet kodumaa!
Haava, Jakob Liiv, K. E. Sööt, kõnelemata
ieisal ütleb Axel Kallas, kelle luule
Surm kõiki me mehi ei murra:
sellest, et isegi üks päris ärkamisaja tipp tused ei tohiks puududa kunagi tulevikus
Kes üle jääb, vabalt võib elada.
mehi, F. Kuhlbars pühendas Vabadussõjale koostatavast Vabadussõja ainelisest luule
Õnn igavest olgu sinuga!
luuletuskogu „Mõõk ja kannel". Nooremad antoloogiast:
Nii
magus on sinu eest surra.
luuletajad järgisid oma kaalukamate teoste
„Ei tohi meie nende surmast laulda,
Nii ilus on surra, kui oled noor,
ga sel alal üldiselt alles märksa hiljem.
Kes terve kodu eluks ära taud.
nii päikesen magama minna.
Novembris 1918 hüüdis elatnnud Anna
Su ümber on sõprade leinav koor,
Ei, elulauludega võidke mulda,
Haava täis nooruslikku elujulgust:
Kust eesti rahvas uue elu saandl"
sa nende südamen noor,
„Nüüd lõkkele leegib, mis peitnud rind
said ruttu ju Jumala linna."
Vabadussõja algpäevade spontaanset
Kõik pilksed need aastate sajad!
Veerand sajandit hiljem oli see Marie
Nüüd võitleme vabaks sind, isade pind, meeleolupuhkemist idavaenlase vastu on
oma poeemis „Noored partisanid", mis ku Under, kes meie järjekordses tõrjevõitluses
Sul ehime heledad majad!
Kes arad ja loiud, veel orjena suutvad, jutab õppursõdurile sõjaseiklusi, hästi taba idaohuga leidis kogu meie rahva hinge sü
gavalt liigutavad emasõnad lahinguväljale
Kui julgete käed, need pilvini puutvad! nud J. Sütiste:
tõttajaile:
„Tuleb mehi maalt ja linnast,
Maa vabiseb vaprate sammudest,
kogub kokku igast sopist
„Tean, su tegu kaalub sinu vaeva,
Aeg tuhat toob sündmust nüüd päevas!
nagu muistne malevkond.
see on nendest, mida aeg ei söö;
Ja vanemad ärkavad haudadest!...
Püssid tõmmatakse vinna,
panen oma vaeva juure aeva,
Täiß koidutuld lõkendab taevas!"
võrisedes veereb Koplist
et saaks kallim kaunim sinu töö.
Jakob Liiv võrdleb Vabadusristi kandjaid
Narva poole soomusrong.
Ja ma õnnistan sind: Mine! Mine!
täi© õigusega meie muistsete rahvussanga
See, kes südames on saia
ehkki kurku kinni jääb mu hääl;
ritega:
halle aegu kandnud ala,
mina olen hoopis kõrvaline
„Aga Lembit, Kalev hüüdsid hauast:
käe relva külge lööb.
näeme üksteist jälle siin või seal!
„Valgu kokku, vahva maleva!
Mölder varna viskab sõela,
Lähed sinna lumeväljadele,
Põhja poege ramm on nagu rauast,
kaitsehaldijas su kõrval käib.
rätsep seina torkab nõela,
Vabaduse tung neil võitmata.
põllumeeski jätab tööd."
Ootan vaikselt, kuni tuled jälle,
Kõik, kes ähvardavad kodupinda,
kaasas võit ja vabadus ja leib."
Teisal laseb autor leitnant Mõrul (alias
Varisevad vastu Eesti rinda
Seega on ideoloogiliselt ring täis: kõrgeväärtuslikku Vabadussõja-noveil% mis
Julius Kuperjanovu) põhjendada kodukaitse
Lagunedes lausa varemeks!"
meie
luule
on jõudnud taas välja samasse, on paigutatud kogusse „Kivisse raiutud".)
vajadust
järgmiselt:
Teid siis täitis pronvetline väide,
kust ta Vabadussõja päevil alustas uut Kokkuvõttena ei pääse me siiski mainimast, JÄRVA TEATAJA Nr. 137.
„Aeg on jälle tulnud üllas,
Isamaa ja rahva armastus,
epohhi eesti kunstlaules. Tänapäeval väl- et õige vabadussõjaaineline suurdraama meil Laupäeval, 27. novembril 1943. a., Lhk 2
lähedal on pöördetuod...
Hiigla pingutuse all läks täide

Valmib sooje esemeid rindemeestele

Pühapäeval lehvivad

BRÜ-le anti luba villa ketramiseks väljaspool järjekorda. Harku valla
- mehed annetasid lambanahku

lipud
Ühenduses pühapäeval, 28. novembril
tähistatava Eesti Vabadussõja alguse 25.

Eesti rindemeestele jõuluks saadetavate
tervltMpakikeste sisustamiseks villaste ese
teete kudemine ja kingiks lambanahksete
kasukate valmistamine on leidnud elavat
vaetukSla. Sõduri kinnaste ja sokkide kudu
misele 00 asunud tuhanded virgad naised
Jft näitsikud.
Selleks, et iga eesti rindevõitleja saaks
paari villaseid kindaid või sokke, on tarvis
eunremat kogust villa ja lõnga, milleks an
netusi loodetaksse eriti taluperenaiste]t ja

Harjumaal tõid kaks kohalikku elatanud
põllumeest, neist üks 68 aastane, kumbki
ühe lamanaha ja teine peale selle veel ühe

aastapäevaga palutakse meid vastavalt poolt

Kaaskirjas ütlevad annetajad: „Stalin on
ähvardanud jälle eesti rahvast vabastama
tulla. Meie eestlased, teame kõik, mida
Staiini „ vabastamine" tähendab. See tähen
dab vabastada meie talupidajaid nende talu

Pärg Vabadussõjas langenuile
Paides
Pühapäeval, 28. novembril tähistatava
Resti VabadpssÕja alguse 25. aastapäeva
puhul toimub Paide Püha-Risti kirikus al
gusega kell 10.00 hommikul pidulik jumala
teenistus. Toimuval jumalateenistusel jut
lustab õp. M. Saar ning selle kestel aseta
takse pärg kirikus asuvale Eesti Vabadus

teatada, et nimetatud päeval tuleb majadel
heisata saksa ja eesti rahvuslipud.

villase näo-ja baeiasoojendaja.

dest, meie rahvast Ee&ti-bodumaast ja meie

poegi ja tütreid nende eludest.
peretütardelt.
Sellest päästab meid
Rindesõdureile soojade esemete kudumi ainult sõdur rindel. Sellepärast on meie
seks ennetava villa lõngaks ketramiseks kõigi kohus toetada oma sõdurit ia raskes
sõjas langenud kangelaste mälestusmärgile.
väljaspool järjekorda anti Kindralkomissari võitluses. Külma talve tulekut vajab sõdur
poolt ERÜ-le Juba, nii et raskusi ei tule ka hädasti sooje kindaid, sokke ja kampsoneid.
Jumalateenistusel oa kirikus esimesed pin
gid reserveeritud Vabadussõjast osavõtnuile.
ketrusega. Vajaline on ainult see, et anne BRÜ on rahvast üles kutsunud neid anne
tatav vill võimalikult kiirelt üle antaks tama jõulukingiks eesti sõdureile.
ERÜ-le, nii et see jõuaks õigeaegselt villa
Meie omalt poolt annetame kumbki ühe
Rakke suurpäev lükati
vabrikusse ja sealt kudujate kätte.
lambanaba ja kutsume ka teisi talupidajaid
Suurematest annetustest rindemeestele tegema sedasama, et võimaldada sõdureile
edasi
kinnaste ja sokkide valmistamiseks oleks sooje kasukaid.
pidi eeloleval pühapäeval,
märkida 80 kilo Villast lõnga, mis firma
Aitame kõik jõudumööda kaasa selleks,
juures pekstakse käesoleva-aastast saaki. (PK.- s.o.Teatavasti
»Läfine Tööstused" üleandis ERÜ Haa et eesti sõdur meie eest võideldes ei pea Üsna peavõitlusliini läheduses Neveli
28, novembrik toimuma Rakkes ulatusli
sõjakirj. Brieke. Wb.)
psalu ringkonnaametile. Villad on saadud kannatama külma käes. Saadame neile igast
kum põlluharijaskonna kokkutulek, millisest
Küsi villavabriku kandu annetustena talu vallast ka sooje kasukaid jõulukingiks."
osavõtuks oma nõusoleku oli annud ka Har
meestelt. *
Seega on Harku valla mehed esimestena
ju-JBrva ptirkonnakomissar, SA-oberführer
Õnnestunud tuletõrje korralduskuu
Juba on teatavaks saanud ka uusi anne järginud Saaremaa väiketaluniku üleskutsele.
Walter. Samal kokkutulekul pidi oberfüh
tusi rindemeestele jõuluks lambanahksete Selle eest aga, et Harku vald võiks esituse
rer Walter ühtlasi üle andma Rakke, Vajan
Paides
kasukate kinkimiseks, milleks ühe lamba na täita oma aukohustuse ja valmis õmmel
gu ja Väinjärve valdade põllupidajaile talu
naha kinkimisega alguse tegi Saaremaal da jõulukingi-kasukB, peavad hoolitsema Muretseti juurde mootorprits ja öhu-vahukustutaja ning värvati ligi de reprlvatiseerimlse ürikud. Nagu nüüd
Leisi vallas asuva väiketatu omanik Adu Harku valla teised peremehed, kiiresti kok
teatavaks on saanud, jääb eelnimetatud põl
100 uut liiget
Pors. Viimase poolt avaldatud soovi koha ku tuues kasuka valmistamiseks vajalise
luharijaskonna kokkutulek eeloleval püha
selt võttis ERÜ enda peale algatuse edasi arvu lambanahku.
päeval ära ning see toimub pühapäeval,
Teatavasti määras Eesti Tuletõrje gituna pole võimalik nimetamisväärsel 5. detsembril samas kohas ning sama kavaga.
arendamise, et vajaduse korral astuda sam
Ega teisteski valdades talude pööningud
me nahkade kiireks parkimiseks ja nendest ja lambanabkade muud panipaigad ei ole Liit novembrikuu tuletõrje korraldus* hulgal tuletõrjevarustust juurde soeta
Uusi nimekirju Nõukogude
kasukate õmblemiseks.
tühjad, eesti rindemeeste jaoks peaks talus kuuks, mille kestel tuletõrjel tuli kor da, õnnestus Paide linna vabatahtlik
ERÜ piirkonnajuhi kätte Harku vallas leiduma mõni nahk.
Liitu viidute kohta
da seada olemasolevad kustutamisva tuletõrje ühingul oma varustust täien
ERÜ
Järva
ringkonnaameti Paide büroos
hendid, parandada, puhastada ja juurde dada kahe hädavajaliku tulekustutusa
saabus neil päevil täiendavaid andmeid
kui ka tagala päev-päevalt üha tugeva asutada veevõtu- ja valvekohti, värva binõuga. Nii soetati juurde üks moo se
Veerand sajandit...
Nõukogude Liidus nähtud küüditatud ja mo
maks, võimaldades peagi vastupealetun ta uusi liikmeid, selgitada kodanikele torprits ja õhu-vahukustutaja. Võrdle biliseeritud eestlaste koht- Saabunud nime
Algus 1. leheküljel
gi, mis lõppes ründaja laostumisega ja kahjutulede ohtlikkust, tutvustada ini misi edukaks kujunes ühingule ka uute kirjadest sisaldab esim&ne andmeid 142
Liidus nähtud eestlase kohta, kuna
muuta Baltimerd nüüd lõpuks ometi ta paiskumisega meie piiride taha.
mesi tuletõrjeabinõudega ja kustuta liikmete värbamisaktsioon. Saadud and Nõuk.
teine nimekiri koosneb 33 nimest ja on
~revolutsiooni mereks'4 ja hüpata siis
Aastatega on aga muutunud bolshe mistöödega. Ühenduses toimunud kor meil suurenes Paide linna vabatahtl. koostatud
nende rahvuskaaslaste kohta, kes
kallale Euroopale ja kogu maailmale.
vike juures olukord samasuguseks, nagu ralduskuuga teostus ka Järvamaal tulet. ühingu pere 100 uue liikme võr on Nõuk. Liidus surnud. Saabunud nimesti
Meie teärtifc, mis järgnes. Ning iga kiskja looma juures, kes tundnud aina hoogne tuletõrjealane tegevus. Kõikjal ra, milline arv on küllaltki nimetamis kud on kodanikele tutvumiseks välja pan
dud ERÜ Järva ringkonnaameti Paide büroo
uue päeva Saksa sõjajõudude ülemju verelõhna, kuid pidanud jääma saagist korrastati olemasolevaid kustutusva väärne.
ruumesse Paides, Turg 10.
hatuse teated jutustavad selget keelt eemale. Ning lahingute keeris idas tõen hendeid ja soetati võimalust mööda
Korralduskuu lõppemisega korraldab
aeliest, milliseid masse ja millisel -hul dab, et samuti, nagu kiskja tuleb sel uusi juurde. Samuti õnnestus hästi ka Paide linna vabat. tulet. ühing täna
gal soomusmasinaid surmavalt haavatud leks, et võida tunda ennast tema suh uute tuletõrjeliikmete värbamine.
õhtul Paide rahvamajas tuletõrje oma
„Järva Teataja" luge
punane hiiglane nõristab ikka veel oma tes alatiseks väljaspool ohtu, lõplikult
Tuletõrje korralduskuu puhul osu vahelise sõprus- ja tutvumisõhtu ning
nõdrameelses agoonias kaela Euroopa hävitada> tuleb hävitada ka bolshevism tas ka Paide linna vabatahtlik tuletõrje pühapäeval algusega kell 12 päeval
jaile
kaitserindele, saades seejuures arvesta täielikult ja lõplikult.
Et vältida töõ kuhjumist aasta lõpu
ühing energilist tegevust. Sellele vaata turuplatsil uute tuletõrjevahendite de
tavat lisa Euroopa ja ta elujõuliste rah
le ja kindlustada sellega lehe korrapä
Bolshevismi hävitamine Euroopa kait mata, et praegusest sõjaolukorrast tin- monstreerimise koos rongkäiguga.
rast kättejõudmist tellijaile, palume lehe
vaste teistelt vaenlastelt.
seks kestab juba kolmandat aastat. On
tellimised 1944. a. peale ära anda hilje
Milline on meie järeldus kõigile sel tõsi, et bolshevistlik kiskja vaevleb ju
malt 15. detsembriks k. a.
Määratakse
kohuslikud
viljamiiügi
lele ning milline on õieti see põhjus, ba agoonias, kuid surevgi loom võib
Tellimisi võtavad vastu kõik post
mis sunnib meid täna minema hetkeks teha enne lõplikku mahavarisemist veel
kontorid, oma tellimiste vastuvõtjad
normid
kohtadel ja talitus teatavaks tehtud
tagasi ajajärku veerand sajandit tagasi, palju kurja. Seda peame kindlasti tead
töötundide ajal. Postkontorid lõpetavad
Ära tuleb anda pool kg. villa iga lamba pealt. Norm tuleb täita
et lasta kõneleda ajalugu tänapäevale ? ma. Seda enam, et Stalini sõnad Balti
tellimiste vastuvõtmise järgmise kuu
31. detsembriks 1943. a.
Kõige pealt tõsiasi, ei ajalugu on maade „vabastamisest" ei jää selguselt
peale 20. detsembril, kuid, nagu juba
õieti inimese paremaid õpetajaid.
märgitud, palub talitus mitte jätta telli
karvavõrdki maha Lenini sõnadest ja
Kindralkomissari
korraldusel
on
Põl
Vallaja
linnavalitsustel
tuleb
villa
mise andmist viimasteks päevadeks, ku
Meie võitsime oma kangelaslikus Va „Izvestija" kirjutisest 25 aastat tagasi.
see talitust liialt koormab ja võib
badussõjas veerand sajandit tagasi boi- Aga samuti, nagu veerand sajandi eest, lumajanduse Keskvalitsuse juhataja norm lambapidajaile kirjalikult teatada na
tekitada
lehe saatmisel häireid ja vigu.
hiljemalt
5.
dets.
1943.
a.
poolt
antud
juhend
villanormi
määra
Ševismi ja võtsime võimaluse valmistu on meile ka tänapäeval kallis ja püha
„Järva
Teataja"
trükiarvu suurenemise
miseks ja täitmiseks. .Villanormi määra
Villa müügi puhul tuleb villamüü tõttu on lehe tellimisi võimalik nüüdsest
da kallaletungiks kogu Euroopale, ta meie vabadus, kultuur, meie elu.
mise
alguseks
on
Idaalade
Riigikomis
jal kokkuostukohale esitada kohaliku alates võtta senisest märksa suuremal
inimestele ja kultuurile siit, Läänemere
Kui homme lehvivad taas lipud ning
omavalitsuse poolt saadud kirjalik tea arvul, see ei tähenda aga, nagu ei võiks
ja Soomelahe kallastelt, kuid meie ei meie meenutame väikese Eesti sangar sar! määrus 14. okt. 1943. a.
hilinejad jääda lehest ilma.
Maksrnapandud
korra
kohaselt
peab
de
villamkügikohustuse kohta ja talun tellimisega
hävitanud bolshevismi ja kõiki, mis sei likku heitlust ja sellele järgnenud kau
Tellimishinnad esialgu jäävad samaks,
sab selle taga selle hullumeelse vilet nist vabadust, siis peame kõige kindla iga lambapidaja 1943.a. sügispöest ära di põhiraamat. Kokkuostukohast antak kuigi lehe sisu veelgi täieneb. „Järva
suse ja juudalikkuse kandjana, lõpli mini kirjutama oma arusaamadesse kõi müüa pool kg. villa igalt lambalt se villamüüjale ostutoend, millele on Teataja" maksab aga esialgu endiselt
kult. Ning selles seisab ka tänase päe gutamata tõe tulikirja: 28. nov. 1918 ja tallelt K.K. „Estoniale" tema kok märgitud andmed müüdud villa koguse, 1 kuu Rm 0.60, 2 kuud Rm 1.20, 3 kuud
1.80, 6 kuud Rm 3.60 ja 12 kuud
va üks naelu.
sordi, puhtuse, hinna, aja ja müüja ni Rm
peab jääma hoiatava ja õpetava näite kuostupunktide kaudu.
Rm
7.20,
tellimisi võetakse
Äraantud
viil
võib
sisaldada
kõige
me kohta. Samuti märgivad kokkuostu vastu kunikusjuures
Jah, sest mitte selleks, et päevast, na igaveseks ja kustumatult meie mäl
uue korralduseni ühe kahe
millal puhkes Vabadussõda, möödub lu. Hoiatavana selles mõttes, et meie rohkem 0,25 talle villa. Villaku pude kohad villanormi täitmise talundi põhi ja kolme kuu peale.
„J.T" talitas
raamatusse, kuna sissekande talundile
parajasti veerand sajandit, ei meenuta ei tohi enne hetkekski puhata, kuni meid võib ära anda ainult pestult.
Norm määratakse kohalike omava hele teeb kohalik omavalitsus ostu tõen
meie täna „hea tooni" mõttes seda päe pole tehtud igavesti samade hävitus
va, vaid selleks, et seda päeva meenu eesmärkide poole rühkiva bolshevismi litsuste poolt, kusjuures tuleb aluseks di teisendi saamisel kokkuostukohalt. täitnud või on sellest eripõhjusil vabas
tades võiksime sündmuste arengut jäl ga lõpparvet ta täieliku hävitamise näol. võtta 26. juunil 1943.a. loomade loen
Kui lamba pidaja on müünud amet tatud, on õigustatud endavarustamiseks
gides midagi õppida, õppida sündmuste Ja selles mõttes, et bolshevism taotleb dusel majapidamises olnud lammaste likule ostukohale lambanaha või liha tekstiiisaadustega laskma villa ketrata
analoogiast on meil siin aga palju.
praegu kindlamini kui kunagi enne arv. Lammasteks loetakse ühtlasi uted, normi katteks, arvatakse iga lamba või ia kududa vastavates tööstustes.
Selleks tuleb tööstustele ettenäidata
Raske, peaaegu lootusetu oli meie meie hävitamist. Õpetavana aga selles jääred, oinad ja talled. Hiliemad muu selle naha müügiga pool kg. villanor
olukord Vabadussõja puhkemisel vee mõttes, et Vabadussõja vaim aitas meil datused loendatud lammaste arvus teeb mist kaetuks siis, kui lambanaha või kokkuostupunkti ostutõendid ja koha
rand sajandit tagasi, kuid sellel otsus* saavutada selle, mis tundus olevat või kindlaks vallavanem või linnapea.
lambal oli vill vähemalt 1,8 cm. pikk. liku omavalitsuse tõendid villanormist
Võõral arvel söödal peetud lambaid Sellekohased mütigitõendid tulevad müü vabastamise või villanormi täitmise
taval ja ohtlikul tunnil kerkis kõige matu.
tugevamini esile eesti rahva tugevus,
Vabadussõja vaim peab aitama meid ei loeta normimääramisel lambapidaja jal esitada kohalikule omavalitsusele kohta eluslamba või lambanahaga.
Ülenormi villamüüjatele antakse pree
olles kehastunud kindlasse usku oma võidelda ja võita kõik raskused ka nüüd. lambakoosseisu kuuluvaiks.
arvestuse tegemiseks hiljemalt 31. det
sembriks 1943.a. Samaks ajaks tuleb miad iga 1 RM väärtuses müüdud vil
eesmärgi pühadusse, oma õigustesse, Täna ei seisa meie üksi ega abitult,
võimetesse ja vaimsesse üleolekusse nagu 25 aastat tagasi. 28. nov. 1918 mise tagant meie vabadus. Jah, sest esitada avaldused villanormi täitmisest la kohta 8 punkti.
Villanormi mittetäitjad kuuluvad ka
metsiku ründaja ees. Selle asemel, et jääb kustutamatult meie teadvusse ning nüüd olgu see lüüasaamine juba täie vabastamise kohta erioludest tingitud
ristamisele vangimajaga ja rahatrahvi
kaotada pead, kuna vaenlane seisis ju palju kindlamini kui veerand sajandi lik bolshevismi häving.
asjaoludel.
ba Tallinna ees, muutus meie rinne eest paistab täna bolshevismi lüüasaaLambapidajad, kes on villanormid ga või ühega neist.
—sp.
Läbi sügisese Kesk-Saksamaa
I

Tallinna ja Meemeli vahel
Huvimatka peab vist ikka ette võt
ma äkitselt ja kiiresti, tegemata enne
seda mingeid pikki ettevalmistusi või
plaanitsusi. Siis on muljed, mida kogu
takse reisil, alati värsked, ning mat
kast saadud elamused ja rõõmud ikka
uued ja tugevad, sest neid pole suut
nud lämmatada ega nüristadfe reisuka
va üksikasjade koostamise asjalik ja
ettevalmistav kalkulatsioon.
Sündmuste ja olukordade õnneliku
kokkusattumise läbi tuli ka matk, mil
lest allpool pikemalt juttu, ka nende
ridade kirjutajale äkitselt, mis kahtle
matult ka omalt poolt suurendas üritu
se huvitavust ja veetlust.
Lustakalt sõitev ja sõjaolukorda ar
vestades küllaltki mugav „Ruhja eks
press" kandis meie 13-mehelise reisi
seltskonda kiires tempos läbi hämar
duva sügismaastiku ikka kaugemale
lõuna poole.
Märkamatult on möödunud Mõisa
küla ja Lesti Läti vaheline piir, rong
peatub lõplikult oleme Ruhjas.
Sätendavas kuuvalguses kanname
oma pakke rongist teise, et jätkata
laiarööpmelisel raudteel, mille lätlased
nähtavasti on ehitanud oma iseseisvuse
aja), teekonda Riia poole.

Vagunirataste korrapärane naksumi
ne ning sügisöine tinedus veavad vä
gisi une laugudele ning meelitavad
tukkumisele. Ning matkki tundub sel
letõttu lühemana.
Oleme lähenemas Riiale. Lühikesed
ja sagedased vahepeatused näitavad, et
oleme jõudmas Läti päälinna.
Lõpuks ometi peatub rong Riia pää
jaamas ning meie reisiseltskonnal tu
leb jälle vahetada rongi, et võida jat
kata edasisõitvf reisu veel nii kauge
eesmärgi Berliini poole.
Kui seni olime pidanud reisima pi
medais ja valgustamata vaguneis, siis
kogesime ümberistumisel, et rongiski
on võimalik sõita valgustatud vagunis
kuigi pimendatud akende taga.
Nii jätkame oma teekonda. Varsti
koidab hommik ning vaguniaknast või
me jälgida mööduvat Läti maastikku.
Me sõidame ju läbi Kuramaa Läti
rikkaima piirkonna Luba vi poole.
Maastik tundub veel nii tuttavalt
kodune, kased ja kuused, kõnnist
mustavad või orasest rohetavad põl
lud kõik see tundub nii tuttavalt
kodasena. Rohelised künkad ja nende
vahel orud sinetavate järvepeeglitega —
kas see ei meenuta veidi mõnda tut
tavat maastikku kuskil Lõuna-Eestis.
Ning keset seda toredat ja kaunist

maastikku kerkib siin ja sääl ki rge
mail künkail suuremaid hoonetegrup
pe need on jõukad ja suured kura
talud, rajatud isandlikul! laiali, eema
le üksteisest, iga talu oma maade sü
damesse nagu meilgi see kodus on
kombeks.
Vabrikukorstnad, suits ning eemalt
paistvad majadekogumikud tõendavad,
et oleme lähenemas ühele suuremale
linnale. See on Liibavi, Läti suurim sa
damalinn lahtise Läänemere ääres. Pu
rustused ja varemed, mis siin ja sääl
paistavad silma vaguniaknast vaatajale,
tõendavad, et sõda pole siit mitte täi
esti jäljetult üle käinud. Oli Liibavi ju
punalaevastiku üks baase Baitimail
ning laevastiku toetusel püüti siis ka
Liibavis osutada tõhusamat vastupanu
võidukalt pääletungivaile saksa väge
dele. Muidugi asjatult.
Varemed aga kõnelevad, et selle
Läti linna ning punalaevastiku kunagise
lõunapoolseima toetuspunkti pärast on
peetud vihaseid lahinguid.
Jälle veerevad rattad ning rong kan
nab meid läbi Kuramaa lõunaosa
Leedu poole.
Muutunud maastikupilt kõneleb vars
ti selgemat keelt, kui rongijuhi sõnad,
et oleme jõudnud Leedusse, rikkalt
Kuramaalt vaesemasse ja primitiivse
masse Samopitiasse.
Väiksemad taluhooned, sageli õlgka-

tusega, tõendavad, et oleme teisel maal.
Rohked hanekarjad igas taluõues, pisi
kesed või üldse puuduvad viljapuuaiad
näitavad, et viibimine teises kultuuri
piirkonnas.
Leedu on katoliiklik maa, ning se
da fakti rõhutavad kõikjal teeristidel
või teeveertel tõusvad kõrged puuris
tid, ning suuremate asulate keskel ker
kivad arvukad kirikutornid.
Lõpp hakkab lähenema meie tee
konna esimesele osale. Saabume Kre
tingasse, suurde raudtee sõlmpunkti ja
piirijaama Leedu ja Saksamaa piiril.
Siin valitseb elav vilgas tegevus, ron
ge saabub siia ning idast kui läänest
tulevad sõdurid rindel!, et sõita koju
puhkusele ning saabub puhkuselviibi
jaid läänest, et sõita taas tagasi oma
väeossa kusagil idas.
Meid ootavad siin ees toll ning di
viiside kontroll. Seletame ametnikele,
mis on peidus meis kohvreis ning va
hetame oma raha ümber Saksamaal
kehtivate rahamärkide vastu.
Kretingas oli meil esimest korda või
malik omal nahal tunda saada, millist
tänuväärset tööd teeb Saksa Punane
Rist rindelt kodu poole sõitvate sõdu
rite eest hoolitsemisel.
Igas suuremas jaamas võib sõdur
saada Punase Risti punkrist tasuta soo
ja rammusat suppi nii palju kui ta sü
da seda igatseb ning kuuma kohvi.

Ning selle kõige eest ei tule tal mida"
gi tasuda. Meiegi kasutame seda võima
lust sooja toidu saamiseks ning pidime
omagi poolt nentima, kui tark ja vaja
lik on see institutsioon.
Iga toidu saaja peab toidunõude
eest sisse maksma kautsjoniks vist 10
RM., kui tal juhuslikult pole seda raha
taskus, siis pole selgi juhul midagi kat
ki. Ta lihtsalt annab kautsjonina puna
se risti õe kätte oma mütsi või mõne
muu eseme, sööb oma kõhu täis ja
saab siis pärast toidnõude äraandmist
oma asjad või raha jälle tagasi. Ka
meie ekskursioonist osavõtjad panid
oma kaabud panti, et saada sooja sup
pi, pärast pikka, väsitavat rongisõiiu
läbi kolme Läänemere-äärse maa.
õhtu hämardudes hakkas rong liiku
ma, viies meid edasi lõunasse Saksamaa
poole.
Varsti on ületatud piir ning rong
saabus Meemelisse. Imelikuna tundus
meile valgustatud jaamahoone ning
veelgi imelikumana soojad, mugavad
ning täiesti rahuaegselt valgustatud va
gunid, kus alustasime oma reisi viimast
osa pärast viimast ümberistumist. Soo
jad, mugavad ja valgustatud vagunid
ning peaaegu rahuaegse tempoga sõitev
kiirrong, see oli esimene tervitus Sak
samaa poolt ning esimene meeldiv
mulje, mille saime, alustades oma tee
konna viimast osa Meemeiist Berliini.

Suur- Ida -Aasia rahvaste eesmärgid

Mõni aeg tagasi andis välisminister
Sigemitsu Jaapani riigipäeval seletusi
Suur-Ida-Aasia ülesehitamise kohta. Na
gu välisminister mainis, et selle üles
ehitamise seisukohaks kõikide SuurIda-Aasia ruumis elunevate rahvuste
vabatahtlik koostöö. Selleks on vajalik
kõikide üheõiguslikkus, mis loob mo
raalse põhialuse ja vaimsed eeldused
selleks. Välisminister tähendas muuhul
gas, et praegune konflikt olevat suu
rim imperialistlik sõda, mida kunagi
on üritanud Inglismaa ja Ühendriigid.
Oma auahnuses tahtvat nad muuta
kogu maailma oma asumaaks. Nad us
kusid, et Tšungking jätkab Aasia reet
mist ja et Aasia jääb igavesti nende
orjaks. Eriti kavatseb USA luua kogu
maailma haaravat impeeriumi. Selle si
higa paisatakse Ameerika ja Inglismaa
pojad võitlusse kaugel oma kodumaast.
Hoolimata sellest pole nad loobunud
oma vanast kavast, lasta oma eesmär
kide pärast valada teistel rahvastel oma
verd.
Alates ajast, millal Jaapan oma uue
Hiina-poliitika väljakuulutamisega tun-

nistas end traditsioonilise heanaaber
likkuse" printsiibi pooldajaks, muutsid
Inglismaa ja Ühendriigid oma propa
gandat Aasia suhtes. TŠungkingi meeli
tamiseks muudeti sisserändamiskitsen
dused, olgugi, et ameerika rassiline sal
limatus on täpselt teada. Samasse pea
tükki langeb ka see, kui president
Boosevelt nõudis kongressilt volitusi
Filipiinidele sõltumatuse andmiseks.
Suur-Ida-Aasia vabastatakse aga ainult
suveräänsete aasia rahvuste poolt.
Inglismaa võtab arvatavasti ka provi
soorse India valitsuse asutamise suhtes
halva ja vale seisukoha. Aga ka India
vallutamine teostub ainult hindude oma
käte läbi.
Edasi rääkis minister Sigemitsu, et
Suur-Ida-Aasia on idaaasialaste kodu
maa ja põhialus ja nüüd peab neid
alusmüüre kaitsema. Kui Jaapan ei
suuda täita oma ülesandeid Suur-IdaAasia kaitsemisel, muutub Suur-IdaAasia Inglismaa ja Ameesika eksplua
teerimisobjektiks. Sellest selgub kogu
sõja siht kaitsta Suur-Ida-Aasiat
vaenlase sissetungi eest ja vabastada

Võitlusse tuleohu vastu
Tuletõrje korralduskuu ning selle
raames korraldatud tulekaitse propa
ganda-nädal on jõudnud lõpule. Sel pu
hul pole üleliigne veelkord mõelda tu
lekaitseküsimustele, kuna need eriti sõ
ja ajal evivad suure tähtsuse.
Nagu igat inimest võivad tabada õn
netused, nii ähvardavad ohud ka tema
loomingut. Kõige suuremgi töö vaev,
kõige rängemgi pingutuse vili võib õn
netuse läbi muutuda tühiseks. Aastate
ja aastakümnete hool võib väheste tun
dide, isegi lühikeste minutite jooksul
variseda kokku, kui tabab õnnetus.
Seepärast on vähe sellest, kui üksik
inimene või kogn rahvas kannab en
das tugevat töötahet. Tal peab jatkuma
ohverdavat julgust ning tublit ettevõt
likkust, oskust ja hoolt hoida ja kaitsta
oma töötulemusi ähvardavate ohtude
vastu. Rahva tublidust tulebki õieti
hinnata selle järgi, kui võimeline ta
on hoidma seda, mis tal on, ning kui
visa ta on võitlema oma loomingut kah
justavate ohtudega.
Oks kardetavaim inimloomingut ja
elu ähvardavatest ohtudest on tule
oht Nälja kiskjana võib neelata leek
kõige kallimaid, suuremaid, tugevamaid
ja püsivamad inimloomingu väärtusi.
Hullunud hiiglasena võib ta hävitada
varu, mida saab oma meelevalla alla.
Määratu raudraske rattana võib ta pu
rustada kõik, mis sattub ta teele, kus
ei tõkestata ta veeremist.
Nagu kuri taud, kus ei jätku julgust
za oskust temaga võitlemiseks, murrab
inimesi sadu ja tuhandeid, võib tuli,
kui on vallandunud leekide meeletu
tants, hävitada varandusi määratul hul
gal, kui ei leidu neid, kes ennastoh
verdava kartmatusega ja meelekindlu
sega astuvad temaga võitlusse.
Võitlus tuleohu vastu, on võitlus
inimsaavutuste hoidmise ja säilitamise
eest!

Tuletõrjeühingud on võitluse kahju
tutega võtnud oma ülesandeks. Nad on
vabatahtlikult rakendunud oma kaas
kodanike teenimisele, kaitstes nende elu
ja vara tuleohu vastu. See on eeskuju
lik, õilis ja suur ülesanne. Ta kõneleb
egoismivabast ohvrimeelsusest, ligime
searmastusest ning suurest teotsemis
julgusest, mis oma jõudu ei ammuta
omakasust ja kuulsusejanust, vaid
kindlast tahtest aidata kaaskodanik
ke, kelle elu ja vara ähvardab kahju
tuli.
Oma ülesandeid on tuletõrjeühingud
võtnud sügava tõsidusega ning täie
arusaamisega oma raskete kohustuste
vääramata täitmise tähtsusest. Nad on
aga seega teeninud meie kõikide tänu
ja kiituse. Aga nad on seega teeninud
ka selle, et meie kõigiti peame abista
ma ja soodustama neid nende tegevu
ses.

Pole kahtlust, et meie kõige
sam abi tuletõrjele seisab eelkõige sel
les, et me tuleõnnetust püüame vältida.
Üldiselt on eestlane hoolas ja ettevaat
lik. On hea, kui meie oma hoolsust ja
ettevaatlikkust säilitame eriti tulega
ümberkäimisel. Alati on kergem õnne
tust ära hoida, kui seda likvideerida,
tema tagajärgi kustutada.
Teiseks, püüame tuletõrjet abistada
sel teel, et me oma teadlikkust nii
passiivsetes kui aktiivsetes tulekaitse
küsimustes süvendame. Teadliku ja
oskusliku käitumisega on kergem õnne
tusi vältida ja ka neid likvideerida.
See on vana tõde, millel on täis väär
tus ka tuleohu vastu võitlemisel.
Kolmandaks, püüame kodused tule
kaitse vahendid hoida heas korras. See
ülesanne ei ole ühelegi meist ülejõu
käiv. Tema korraliku täitmise tulemu
sed on aga kahtlemata suure tähtsuse
ga. Kus kahjutuli ei ole jõudnud veel

paisuda suureks, siis on ta kergemini
kustutatav ning siis on tema poolt te
kitatud kahjud loomulikult palju väik

semad.

Neljandaks, aga kaugeltki mitte kõi
ge viimaks, võtame igaüks aktiivselt
osa tuletõrje tegevusest ning aitame
oma nõu ja jõuga kaasa selleks, et
võitlus tuleohuga muutuks aina tõhu
samaks. Mida suurem on tuletõrjeühin
gute ümber koondunud pere, seda
väiksem on igale üksikule liikmele
langev kohustuste koorem, kuid seda
silmapaistvam on üldine töötulemus.
Tuletõrje korralduskuu lõppedes
veelkordselt mõeldes tuletõrje tähtsu
sele ja ülesannetele, jääb vaid soovida,
et tuletõrjeühingud ka tulevikus suu
daksid täita oma ülesandeid, ning et
nende ümber koonduks üha enam ini
mesi, kellel on arusaamist üldsuse
huvides solidaarse tegutsemise vajalik
kusest.
Kujunegu ilusad saavutused, kau
nid traditsioonid ning väärtuslikud ko
gemused tugevaks aluseks tuletõrje
edaspidistele edusammudele.
H. P

Raadio
LAUPÄEV, 27. NOVEMBER 1943.
5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.15 Päeva

uudised. 6.30 Hommikukontsert (ttlek.) 7.00
Päevauudised saksa keeles. 7.15 Väike hom
mikuviis (dpi). 8.45 Päevauudised. 9.00 Päeva
uudised saksa keeles. 9.10 Laodesdienst Ost

iand. 9.25 Saatepaus. 11.30 Väike kontsert
(ülek. Münchenist). 12.15 Päevauudised. 12.30
Päeva uudised saksa keeles. 12.45 Lõunamuu

sika. (Ülek. Berliinist). 14.00 Päevauudised
saksa keeles. 14.20 Kauneid duette (dpi).
14.40 Sõjaradadelt. 15.00 Lühidalt ja hästi

(dpi.) 15.10 Valitud saksa lühijutte: „Sanetus

Bazillus', K. H. Strobli lõbus jutustus, (sak
sa keeles). 15.30 Kirevaid helisid nädalalõ
puks (ringhäälingu tantsukapell L. Tautsi ju

hatusel, kõneleja ja hpl). Vaheajal kell 16.45
Päevauudised. 17.00 Päevauudised ja saate
kava ülevaade saksa keeles. 17.15 Rahvalikke

viise (Kapell «Pillipoisid" ja hpl.) 18.00 Noor
tele: „Uus õpilane", Leida Murdmaa uyor
soo jutuke. 16.20 Laule, mida meelsasti laul
dakse (hpl). 18.30 Aja kaja ja saatekava üle

teda vaenulikust mõjust. Suur-Ida-Aiasa
ühine elu ja arenemine tähendab aga
samal ajal ka kogu maailma ühist elu
ja õitsengut, ütles välisminister lõpuks.
Suur-Ida-Aasia on valmis aitama ühe
õiguslikkuse vaimus kaasa uue maail
makorra ülesehitamiseks. Seiles vaimus
on Jaapan täiesti kindlalt veendunud
oma võidus. Ühine elu, edu ja üheõi
guslikkus on Suur-Ida-Aasia rahvaste
eesmärk. Selles vaimus ongi nad täna
päeval asunud võitlusse.
Rukkijahu ja leiva uued
hinnad
Eesti hindadedlrektori poolt on kehtestatud

rukkijahu ja -leiva kohta 24. novembrist ala
tes uued hinnad.

Rukkijahu- ja jämeda rukkijahu veski Meie tankide hävitava tule läbi murti nõukogude küttide vastupanu. Nad väljuvad
oma urgastest ja alistuvad. (PK.-sõjakirj. Friedmann. Wb.)
müügihind hulgikaubandusele ja iimbertüö
tamiskäitistele 100 kg eest franko veski on

13,20 rmk., hulgikaubanduse müügihind Üm

bertöötamiskäitistele ja jaekauplustele 14
rmk. 100 kg eest ja tarbijahind 1 kg eest

Ukraina põgenevad linnad

15 riigipenni.

Lõputud põgenike kolonnid otsivad pääsu „ vabastajate" eest
Rukkijahust või jämedast rukkijahust
leiva tootja-müügihind jaemüüjale 1 kg eest
Budapestist, 23. 11. Pealkirja all
aeda mingi kohatava vaimu eest. Elanik
franko jaemüüja on 15,3 rgp. ja tarbijahind nevad linnad Ukrainas" avaldas üks ungari kond on küllastunud bolshevismist.
1 kg eest 17 riigipenni.
Rahvasterikastes linnades ja külades
kirjasaatja „Pester Lloyd'is kirjelduse uk
rainlaste põgenemisest bolshevistliku ,va kahmavad inimesed kiiresti oma maise va
bastamise" eest.
Tartus reprivatiseeritud
ra ning asuvad teekonnale läände. Nädalaid
nad maanteedel. Mahajäetud ela
926 maja
Ungari sõja-kirjasaatja kirjutab : Saksa rändavad
mutesse ei jää kedagi. Inimesed kannatavad
vägede
poolt
evakueeritud
Tshernigovi
lin
Reprivatiseerimise töö Tartus ja Tar
meelsamini kõiki viletsusi, hukkuvad kivis
na saatus, kus Nõukogude väed ajasid ela tel,
lõpututel teedel kui et veel kord tunda
tumaal on edenenud silmapaistvate tu nikkonna
kokku peaväljakule ja tapsid neid bolshevismi
võimu. Nendes inimestes pee
lemustega. Tartus on seni 2.222-elamut, seal massiliselt, kusjuures pääsesid ainult
geldub
massiline
hirm bolshevismi ees te
mis bolsevike poolt omal ajal on nat mõhed GPU agendid, levis kulutulena kogu ma kohatavas tõelisuses.
sionaliseeritud, omanike valdusse antud Ukrainas.
Tuhandetena põgenevad Inimesed,1-! et
1.270 maja. Nendest on reprivatiseeri
Paide maleturniiril juhib
pääseda bolshevike massimõrvade ohvriks
tud juba 926, millisele arvule lisandub langemisest.
A. Tammist
lähemal ajal veel 102. Endiste omanike
Lõputu on kolonn, mis venib halbadel
Paidea
s.-s.
.Järvapoegade" korraldus®
valdusse on tagasi andmata 478 maja, teedel lääne poole. Enamikel inimestel on toimuval maletajate
klassifitseerimisturniirf
mis enne natsionaliseerimist kuulusid kergetel vankritel kaasas kiiresti kokkuko juhib aeniui kindlalt, ilma ühegi kaotuse
gutud
varanatuke.
Nagu
rahvasterändamisel,
kas ümberasujatele, juriidilistele isiku
ta A. Tammist +6- 1 punktiga, keda võib
tele või mõnele teisele. 1943. aasta nii voolab korratuses mehi, naisi ja lapsi ennustada ka turniiri tõenäoliseks võitjaks
läände pärast seda, kui v sai teatavaks, et
J. Henna -j-5 -2, R. Altpere -J- 4
sõjasuvel suurtulikahju ajal hävis natsi sakslased nihutavad rinnet lääne poole. Järgnevad
-3, V. Juhandi +4-4, V. Kärp +3,5 - 3.5,
onaliseeritud Tartu majadest 474.
Näib, et kõik need inimesed tahavad pää- kuna teistel on vähem punkte. Kokka võtab
turniirist osa 12 maletajat.
Ravimtaimede kogumisel soovitud tule
Ed. Tubinal valmis uus sümfoonia
Neil päevil valmis meie noorema gene
mused
ratsiooni silmapaistvama! heliloojal Eduard
Tubinal uus sümfoonia, mis on komponisti
Suurim tulemus õpilase kohta 334 kg ravimtaimi
produktiivses loomingus järjekorras neljas.
Uus helitöö, mis Ed. Tubinalt tellitud
Tänavusel ravimtaimede kogumise hoo korjamiseks, anti igale õpilasele selleks
ajal saavutati kõigiti loodetud tulemusi. otstarbeks 10 päevu puhkust kas ühe kor Tallinna Ringhäälingu kaudu Berliinist 1.
jaanuariks 1944, kannab pealkirja „Lüiirüine
Eesmärgiks oli, koguda 50.000 kg ravimtai raga või osa viisi.
sümfoonia" ja jaguneb nelja ossa.
mi. missugust arvu peeti kevadel raskesti
Kui kevadel üldiselt arvati, et 3 kg droo
Esimene osa sellest on igatsevilmeline,
kättesaadavaks. Kuid juba tänaseni on vas gide
kogumine meie oludes osutub liiga teine elavana ja pulbitsevana suuremaid
tavatesse keskustesse kokku tulnud ligi raskeks,
selgus sügiseks, et see norm oli tundepuhanguid kätkev, kolmas aeglane,
50.000 kg drooge ning iga päev saabub kergesti ületatav.
Keskmiselt audis iga õpi tõsine ja enesesse süvenenud, kuna viimane
veel üha uusi saadetisi.
lane
ära
6—lo
kg
ravimtaimi. Esines juh osa, mis lõpeb eriti säravalt' on kiire ja
Suurema osa ravimtairaeist korjasid koo tumeid, kus üks õpilane
andis ära üle 100 sädelev. Kogu sümfooniat, mille ettekandeks
liõpilased, kellele see oli tehtud kohustu kg drooge.
knlub umbes 45 minutit, läbib puhas põhja
seks. Iga õpilane kuni 16-aasta vanuseni
Üle kogu maa saavutas suurima tulemu maiselt lüüriline joon.
pidi suve jooksul korjama vähimalt 3 kg
Praegu on heliloojal käsil vastse suure
drooge, mille vastu talle anti peale rahalise se Tallinna 10. algkooli õpilane Ülo Jõe helitöö
orkestreerimine.
salu, kes korjas Tallinna ümbrusest 3 kg
tasu veel preemiapunkte.
Kuna õpilased olid seotud põllutöödega asemel 334 kg ravimtaimi. Sealjuures alus
ja neil poleks jätkunud aega ravimtaimede tas ta korjamist alles kesksuvel.
AMETLIKUD TEATED
Päevauudised saksa Ifeeles. 7.15 Kommi
Ajakirjanduspõld kutsub
kumuusika (Ülek. Saarbrückenist ja kpl).
TEADAANNE.
8.45 Päevauudised. 9.00 Päevauudised saksa
noori jõude
Paide Linnavalitsus palub kõiki Paide
keeles. 9.10 Landesdienst Ostland. 9.25 Saa
linna piirkonnas elunevaid laste vanemaid
tepaus. 11.30 Heas tujus (kpl.) 12.15 Päeva
Et võimaldada noortel asjahuvilistel sü või hooldajaid, kes omi lapsi või hoolealu
uudised. 12.30 Päevauudised saksa keeles. venemist ajakirjanduslikku tõhe ja kasvata seid,
kes sündinud ajajärgul 1. jaanuarist
12.45 Kontsert lõunavaheajaks. Ühest metal da juurde noorte ajakirauike kaadrit, sel
1935. a. kuni 1. jaanuarini 1937.a. ,s. o.
litehasest. (Ringhäälingu suur orkester Olav leks on otsustatud võimaldada .Järva Tea saanud
1. jaanuariks 1943.a. 7.-aas
Rootsi juhatusel ja solistid). 14.00 Päeva taja" toimetuses asuda tegutsema kuni 3 ta seks, pole
seni Paide Linnavalitsuses
uudised saksa keeles. 14.20 Helisid kaugelt praktikandil mõlemast soost.
koolibofauslike laste nimekirja registreerinud
(hpl). 15.30 Saade perenaistele. 16.00 Muusi
Praktikantide töötasuks on ettenähtud
teha hiljemalt l. detsembri
ka pärastlõunaks (hpl.) 16.45 Päevauudised. 80 100 riigimark» kuus, kusjuures nad n seda
i 1943.a.
17.00 Päevauudised ja saatekava ülevaade peavad omama vähemalt keskhariduse. Prak
Paides, 25. nov. 1943.a.
saksa keeles. 17.15 Teeme muusikat (Ring tika aeg kohapealse ajalehe juures on ca 3
Linnavalitsus.
häälingu tantsukapell VI. Sapošnin juhatu kuud, millele järgneb täiendav praktika
sel). 18.00 Kirjanikke külastamas (9): Vest Tallinnas ja siirdumine otsesesse toimetus
lus professor Gustav Suitsuga tema 60. sün töhe juba vastavate palkadega.
Uinus vaikselt meie unustamatult ar
nipäeva puhul. Usutleja: Salme Sinimets.
Lähemaid teateid saab „Järva Teataja"
18.20 Naiskoorilaule (hpl.) 18.30 Aja kaja ja
mas ema ja vanaemake
peatoimetajalt
toimetuse
kõnetundide
ajal,
saatekava ülevaade. 19.00 Filosoofiline loeng
samuti
tulevad
sooviavaldused
saata
„Järva
ANNA MURUMÄGI
(ülek., saksa keeles). 19.15 Rindereportaaže

vaade 19.00 Muusika (ülek.) 19.15 Rinderepor
Teataja" peatoimetaja nimele Paide, Turg 10.
taaže. (ülek., s. k.). 19.30 Muusika (ülek). 19.45 (ülek., s. keeles). 19.30 Muusika (ülek.) 19.45
Ringhäälingu-ringvaade (ülek., saksa keeles). Poliitiline loeng (ülek.s. keeles.) 20.00 Päeva
20.00 Päevauudised saksa keeles. 20.15 Tant uudised saksa keeles. 20.15 Saksa sõduri
Raske karistus töökohustu

surütmis (Ringhäälingu tantsukapell, juh. L.
Tauts.) 21.00 Päevauudiseid. Ainult Tartu.
21.15 Erisaade eesti vabatahtlikele. Kaast.:
Ringhäälingu tantsukapell juh. L. Tauts, so
listid ja Omakaitse Tallinna Maleva sega

tund (Tantsuviise, mängib v Ringhäälingu
sest kõrvalehoidmise eest
tantsukapell VI. Sapošnini juhatusel). 21.00
Päevauudised. Ainult Tartu: 21.15 .Ohvri
Tallinna erikohus arutas oma 18.11. 1943.
suits", Põimik Gustav Suitsu luulest. Koos
tanud: Salme Sinimets. (Heliülesvõte 28. XI aasta istungil teenistuja Uno B. süütegu,
43, mgn). 21.45 Serenaad õhtul (hpl). 22.00 mis seisnes teise isiku töökohustuse täitmise
Päevauudised saksa keeles. Järgnevalt saa takistamises. Arutlus oli järgmine.

PÜHAPÄEV,I*2B, NOVEMBER 1943.
5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.30 Hom
mikumuusika (ülekanne ja hpl). 7.00 Päeva
uudised saksa keeles. 7.15 Päevauudised

käitises persouaalasjaajajaua. Tema ülesan
deks oli muuhulgas ka, vastavalt Kindralko

koor juh. H. Roosma. (Heliülesvöte 25. X 143,
mgn.) 22.00 Päevauudised saksa keeles. Järg
nevalt saatelõpp.
telõpp.

7.30 Põllumeestele :Lambatervishoiu küsimu

si talveperioodi algul (Dr. vet. Herman
Talts). 7.45 Tuntud meistrite kauneid meloo
diaid (hpl.) 8.30 Hommikuhardus: «Relvas
tatud hingeselguß*. 8.45 Landesdienst Ost
land. 9.00 Saksa aardelaekake Ülekanne).
10.00 Päevauudised saksa keeles. 10.10 Sere

naad pühapäeva-hommikuks (hpl.) 11.05
«Ohvrisuits*. Põimik Gustav Suitsu luulest.
Koostanud Saime Sinimets. 11.35 Artur Kapp:

Keelpillikvintett cis-moll (mgn). 12.15 Päe
vauudised. 12.30 Päevauudised saksa keeles.

12.45 Saksa rahvakontsert (ülek. Berliinist).

14.00 Päevauudised saksa keeles. 14.15 Lau

desdienst Ostland. 14.30 Lastele: «Ints ja
Raksi loomaaias", Gert Helbemäe kuulde
mäng. 15.00 Romantilistest ooperitest (hpl).

15.40 «Kaubamaja Paul Abner*, Karl Risti
kivi romaanist «Võõras maja*. 16.00 Hea
tuju, rõõmus meel (Ringhäälingu suur or
kester, juh. P. Karp, hpl. ja kõneleja). ,Vahe
ajal 16.45 Päevauudised ja saatekava üle
vaade. 17.00 Päevauudised ja saatekava
ülevaade saksakeeles. 18.00 ~Doktor Tamm"

Marta Sillaotsa ja Evald Paikre kuuldemäng,
Näitejuht: G. Helbemäe. 18.45 Eesti soolo
ja koorilaule (hpl.) 19.15 Helisev maailm
(Väike orkester, Leo Tautsi juhatusel). Vahe
ajal kell 20.00 Päevauudised saksa keeles.
21.00 Päevauudised. Ainult Tartu: 21.15
Lüüriline muusika (hpl). 22.00 Päevauudi
sed saksa keeles. Järgnevalt saatelõpp.

ESMASPÄEV, 29. NOVEMBER 1943.
5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.15 Päe

vauudised. 6.30 Hommikukontsert (ülek.) 7.00

Ringhäälingu saateaeg
pikendatud
Kõik Eesti ringhäälingu-saatjad tööta
vad nüüdsest peale õhtuti kuni kella 22.
15-ni, laupäeviti ja pühapäeviti kuni kella
24.00-ni.Saatekava lõpeb „Eesti leegionäri
de lauluga".

sünd. 14. sept 1864, surn. 23. nov. 1943.

mälestavad sügavas valus

lapsed, lapselapsed ja kaugelviibiv
poeg

Matmine 28. nov. Vahastu kalmistule
kell 13.00.

Kaebealune töötas ühes Tallinna suuremas

missari teadaandele 4. 5. 1943., asendamatu

se taotluse avalduste esitamine käitisejuha

tajale, kes neile pärast iga vastava teenistuja

tööiseioomu läbikaalumist alla kirjutas ja
nad vastavale tööametile edasi saatis. Teis
te kaebeal'iste poolt esitatud avalduste hul
gas oli ka avaldus kellegi L. kohta, kes too

Maga rahus kallis vanaisake
KARL-FRIEDRICH LOMP
sünd. 10. IV 1874., surn. 25. XI 1943.
Valusas leinas Omaksed
Matmine 29. nov. Reopalu kalmistul
kell 1.00

kord kuulus teenißtuskohustuslikku 1919./24.

Ühenduses saateaja pikendamisega tu -see aastakäiku. L. oli Uno B. tuttav, elukut
leb mõningaid ümberkorraldusi ka hilisõh selt elektrik ja ühtlasi teatrikooli õpilane.
tustes saadetes. Nii on kuuldemängu kor Ta ei ole kunagi teeninud nimetatud käitises.
damine kavas neljapäeva asemel kolma Kaebealune laskis teadlikult koos teiste asen
päeviti Kell 21.15 Ja eesti sõduritunni kor damatuse taotluse avaldustega kirjutada alla
damine laupäeviti mitte kell 21.15, vaid ka L. kohta käivale avaldusele, tahtes seega
kell 22.15 jne.
viimast vabastada tema töökohustusest. Te
gelikult tunnistatigi L. kuni 31. 7. 1943. a.
asendamatuks.
Tartumaal anti jälle tagasi
Nii on Uno B. sooritanud kuriteo Riigi
pärisomandiks 1800 talu
ministri 19. 12. 1941. korralduse vastu töö
Tartumaal toimus pühapäeval era kohustuse läbiviimise suhtes okupeeritud
omandi uuesti jaluleseadmise määruse Ida-alai, mille tõttu erikohus mõistis ta 3
ja selle esimese teostamisemääruse alu aastaks vanglasse. Kohta eesistuja viitas oma
sel ulatuslikum talundite tagasiandmi süüdistuse põhjendamises sellele, et tööko
hoidumine on võrdne sõjaväetee
ne pärisomandüts. Talundite omandi hustusest
nistusest hoidumisega. Käesolev sõda, kus
tõendite tagasiandmist toimetas Rannu Euroopa rahvad võitlevad bolševismi vastu,
ja Rõngu valdades Tartu maavanem on muutunud totaalseks sõjaks, mis nõuab
Metuusaiem, Saadjärve ja Kursi valda igalt üksikult inimeselt täit panust olgu kas
käes või oma töökohal. Kes ulatab
des maaagronoom, Audru ning Ahja ja relvaga
oma käe, et aidata teist kõrvale hoida tema
Meeksi valdades kreislandwirt Guthke, kohuste täitmisel, seda karistatakse võrdselt
kuna teistes valdades toimus omandi sellega, kes hoiab kõrvale oma kohuste täit
tõendite üleandmine põllupidajaile val misest. Olgugi et kaebealune on seni karis
tamata, tabab seda seadus kogu oma rasku
lavanemate poolt. Kogusummas anti sega,
kuna ta ei pidanud silmas bolševismi
pühapäeval talundeid tagasi 1.300 vastase võitluse läbiviimise hu
vides tarvitusele võetud korraldusi.
ümber.

Kaarel Tõniste
end. Tendermann
sünd. 12. II 1887., surn. 23. XI 1943.
leinavad

naine, tütar perekonnaga
ja teadmatuses viibiv poeg
MÜÜA vanem TÖÖHOBUNE. Hind Rm. 300.
Lähemaid andmeid saab Paide v., Puiatu k.,
Taneli talast.
KADUNUD OSTURAAMAT Elisabeth Steia
berg'i nimele, välja antud Koigi vallavalit
susest. Leiust teatada Koigi Ma j. Ühisusele.
KAOTATUD 24. nov. s. a. Koisu-Normsi va
helisel teel puldaniriidest VIHMAKUUB. Au
sat leidjat palutakse vaevatasu eest ära an
da J. Taalile, Paides, Pikk 16.
JÄRVA TEATAJA Nr. 137.
Laupäeval, 27. novembril 1943. a Lhk. 4

