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Euroopa rinne tugevneb üha

Bolshevike 31 üha pealetormava

MEIE SÕJALISELT KIRJASAATJALT
diviisi rünnakud tõrjuti veriselt

Idarinde lõunalõigii* andis võitluštegevus järele. Berliini köha l*t ülistati alla 58 briti
terrorpommitajat
Pfthrerl peakorterist, 3. dets. Sõjajõudu
de Ülemjuhatus tdatah:
Kestvalt tugeva sajulalne järeldusel
liUild võitlused ldarlode lõunaosas eile
ikgeduses järele.. Ainult slssemurrukohas
Krementsbugist edela peol ja Tsherkasst
raamis valitses elav võlUustegevus. Hävi
tati 26 nõukogude tanki.
Kesklõtgna oli vaenlase surve meie po
sitsioonidele Homeli ruumis nõrgem. Eelmis
te päevade visades ja kibedates tõrjevõitlus*

tea ajasid siin Mainfranki 4. tankidiviis kiud
:ru!-leitnant von Sauckenja baieri 296. jalg
väediviis kindral leitnant Kullmeri juhtimi
sel raskete võltlustlngtmuste juures kõik
nõukogude Jäbimurdekatsed nurja.
Lääne pool Smolensklt jätkasid nõuko
gud oma rünnakuid peagu katkestamatult
jn viskasid võitlusse uusi tiksust. Tugevals,
fcntd tagajärjekata võitlusis löödi 31 tiba
jälle pealetormava jalgväedivllst ja tugeva
te tanklüksuste rünnakud veriselt tagasi.
Edela ja lääne pool Nevelit tegid meie
vaenlase vihasest vastupanust
«hoolimata uusi edusamme.

Ülejäänud idarindelt «ei teatatud erilisi

sündmusi.

Lõuna-Itaalia rindel asus kogu päeva
vaenlase tugev suurtükituii meie pesitsioo
uidel ISfinelõigus. Idalõigus teostas vaenla
ne arvukaid tugevaid rünnakuid, milliseid
Ühe järjekordse vaenlase lennuki lõpp (Wb.)
pandi kibedas võitlusis kobaiike sissemur
dude riivistamisega seisma. Kogu rinde
kohal valitsen elav mõlemapoolne iennute sid peale pomm (tabamusi. Hulk laevu sai
Uus tunnustus eestlaste
gevus. Briti-ameerika lennujõudude arvu tunduvaid vigastusi.
Tugevad
briti
pommitajateüksused
teos
kal! rünnakul! tulistati alla 16 vaenlase
vaprusele
tasid möödunud ööl uue terrorrünnaku rii
lennukit.
Ööl vastu 8. detsembrit ründasid tugevad gi pealinnale. Löögivõimsalt rakendatud Kahele eesti lendurile I-kl. Raud
vöitloslennukite üksused vaenlase varus õhukaitse tekitas vaenlasele tunduvaid
ristid
tnstoetuspunkti Barit Apuullas ja tekita kaotusi. 58 vaenlase pommilennuklt tulis
tati
alla.
Kõrgema
väejuhatuse
otsusel annetati
sid pommitabamustega sadamapiirkonnas
Lääne-Saksamaal ei tekkinud üksikute vaenulendudei ülesnäidatud vapruse eesmõjuvaid purustusi. Senistel ebatäiuslikel
Andmeil uputati 2 prahilaeva. 2 kütteaine bfiireiennukite pommiheidete tõttu nimeta I klassi Raudristid Eesti lennugrupi lilkt
meile Itn. William Laanekörbile ja Int.
vS laskemoonaga laaditud laeva plahvata- misväärseid kahjusid.
Ants Repnaule, kes Eesti lennugrupi ellu
kutsumisest alates on sooritanud rohkear
vuliselt edukaid vaenulende vaenlase ter
Krimmi võitlusväli
ritooriumile. Vapraile lendureiie kinnitas
I klassi Raudristid rinda Eesti iennngrupi
ttnsnt kni aasta ei kuuldud Krimmis lapeaga Saksa lõunarinde nurga sambaks, ja komandör kapten Lehmann.
Halvad» tärinat Saol kui itta ettanihutatud nüüd, kas Miusi ning Donetsi asemel või
väil Kubani sillapea seisis vankuma deldakse Dnepril, näevad Nõukogud selles
I kl Raudrist eesti pataljoni
tšlt enamlike voogude ees, oli Krimm ise poolsaares alatist' ähvardust oma vasakule
ülemale
tnttutanud tagata sõjapiirkonnaks, miile ot tiivale. Nende rünnakut võia seetõttu ooda
aeses lähedases kestis sõda ja mis vaenlase ta ja seepärast ei olnud see Üllatuseks, et
Ühe eesti Idapataljoni ülemale major
ifaälrimisrünnakutel Saksa järelveoiiinidele nad püüdsid Krimmis kanda kinnitada mit Rebasele on annetatud I klaasi Kaadrist.
oeda sageli otseselt tunda sai. Nüüd on see te ainult vanal teel üle Kertši väina, vaid Et major Rebane ise viimaseil pfievil Tal
poolsaar jällegi muutunud võitluse tulipunk ka samal ajal alustasid rünnakut läbi No linnas ametisSidul viibis, siis andis talle
tiks. Eilsetel lahinguväljadel möllavad jäi gai stepi põhja poolt.
Raudristi reedel üte kapten Lehota, kes
Sõjajõudude ülemjuhatuse tea teist nähtub, saadu» Tallinna rindevõitlejate delegat
/Jagi võitlused.
Kola gigantset lahingut peeti Krimmis et enamlased alates novembri esimesist päe siooniga.
käesoleva sõja kestel. 1941. a. oktoobrikuu vist seisavad kindluse väravate taga. Nendel, - Edasi annetati vabrase eest ii klassi*
viimaseil päevil murdsid Šsksa sõjajõud õnnestus Kertši läheda! siiiapäid moodusta Raudristid veet järgmisiie rindevõitlejaile
riivi, avades ohvriterikkas, kuid da. Enamlaste Dnjepri alamjooksule paisa Leitnant Virkusele, leitnant Laasile, alloh
vastupandamatus võitluses loodepoolse tud väed on jõudnud ka Perekopini kuid vitser Vilgatsile, kapral Jõgevale, vabat.
jtinsepäüsa poolsaarele Perekop! maakitsuses. nii siin kui seal pole vaenlasel õnnestunud Tomsonlle, vabat. Trollile ja vabat. Rand
Ha mai tatariastevallii, mis kulgeb Perekopist laiendada oma kohalikke edu.

isheksa kilomeetri pikkuselt Karkiniti lahest
kpni Sivaši mere roiskunud vyteui. kus prae
igH meie sõdurid jällegi enamlaste vastas
-asisavtd, püüdis vaeUlane toi korral asjatult
Saksa rünnakule Vastu pidada. El ajaloo
chjpa tõke, 50 m laiune ja 15 m sügavune
Icfaav koos järsu mniiavalligs, mis tõuseb
?*nria stepis hiiglasliku hiina müürina lõ
putust lagendikust, ei .ka moodsad tõrjerel
vad. millega see möödunud sajandite kind
lustus ott varustatud, suutnud vastu panna
Jaksa rünnakpataljonldele.
Ja kai läbimurre oli teostatud, voolasid
-meie väed kohe kuni poolsaare viimse kol
kani. 28. oktoobril vallutati Perekop! maa
-fcitsas, novembri esimesil päevil lehvis Sak
se lipp Krimmi pealinnal Simferoopolii,
Hädal hiljem murti läbi Jaila mäestikust,
Mis kaitseb Krimmi kagurannikut põhjast
puhuvate stepitanlte eest ja muudab selle
:|da Rivieraks. Novembri keskpaiku seisid
saksa sõdurid esmakordselt Kertši väina
!Gäres. Igatahes püüdsid enamlased aasta
viimaseil päevil kaotatut tagasi võita. Nad
mgabasid mitmes kohas Kertši poolsaarel
jjg suutsid tungida isegi koni Arabati maa
jkltsuseni. Siin aga muutus rinne jälle kindJaks ta nii jäi esimese sõjatalve lõpul pool
saarele -veel kaks tugevasti kindlustatud
Vaenlase bastioni: Kerlš ja Sevastoopol,
-enamlased olid muutunud äärmiselt võim
.saks -kindluseks ja mida nad ise vallutama
(tuka pidasid.

Kahes lahingus, mis jõudude suuruselt
ja tugevuselt ületasid kangelt esimese Krini
ini sõjakäigu, vallutati need mõlemad vastu
pattused. Kertši tnaakitsuses alustasid Saksa

«Ojajõud mai algul 1942. a. esimest ofensii
<vllõõki. Positsioonisünteem, mille enamlased
olid kuude vältel ehitanud üha tugevamek<s

ja suurepäraselt varastatud löögiarmee, mis

.611 tteodet valmis omapoolseks offensiiviks,

-varisesid Saksa diviiside rünnakus kokku.

Seejuures võeti 150.000 vangi.

jNelitelst päeva hiljem, juuni esimesel
«ädalal, algas rünnak Sevastoopoliie. Prae
;jguse sõja ajaloos omab see rünnak erilise
Koha. Saksa rahvas sai nädalaringvaadete
aneelejäävalst ja unustsmatuist piltidest vä
jhimalt välise mulje sellest visast ja halasta
matust heitlusest, mis kestis 25 päev». lg»
«ruutmeetri maapinna pärast tuli või elda,
jflks kindlus teise järel vallutada. Ku> Se
vastoopol lõpeks langes, olid saksa sõdurid
ja nende rumeenia kamraadid, kes Krimmi
vihaseis võitlusis andsid tõenduse oma ssl
mapaistvast vaprusest, lahinguvälja -valitse
jad poolsaarel.
«Krimm on väärtuslikemaks valduseks,
mida hoiti ka 1942. ja 1943. a. talvistes tor
,roides kindlalt käes. Ta jäi koos Kubani sil-

Ka viimaseil päevil võideldi mõlemas ko
has raskeid võitlusi. Kerlšist ida ja põhja
pool pidasid Saksa ja Rumeenia väed kõigi
le enamlaste rünnakaile vankumatult vastu.
Saksa merejõud tekitasid vaenlase järelveo
lae vastikule suuri kaotusi. Tatari kraavil Pe
rekop! juures seisavad samuti saksa ja ru
meenia rügemendid teineteise kõrval. Tea
des, et kiire rünnak on pool võita, paiska
sid enamlased kõik käepärast olevad jõud
maakitsuse ahtakesse kaela. Kui need osalt

vihastas läht või tl ustes tagasi löödi, püüdsid
nad üle Sivaši mere meie seljataha pääseda.

Kuid ka see üritas varises veriselt kokka.
Saksa stokad tegid vaenlase nnabutnispaa
tide keskel kohatavat hävitustöö *. Üksused,

kes suutsid pääseda otseses lähe

duses asetsevale Tšuvaši poolsaarele, hävita
ti seal vasturünnakus viimse meheni.

Kuna seni Euroopa vabaduse pä
rast peetavas maailmaheitiuses, eriti
aga bolshevismi tõrjumisel on võitlu
sed idas sügisese pori perioodi ajal ül
diselt tavatsenud vaibuda, siis ei saa
sel aastal sellest kõnelda, kuigi eba
soodsed ilmastikutingimused on juba
tugevasti piiranud liikumisvõimalusi ning
seega põhjustanud suuri raskusi kõigi
operatsioonide läbiviimiseks.
Suure tõrjelahingu raskuspunkt
mis nüüd astub oma viiendasse kuus
se asus kuni viimase ajani ruumis
Kiievist lääne poole. Nõukogude läbi
murd siin, mis võitluste jooksul oli vii
maseil nädalail laienenud kuni Zitomi
rini ja Korostenini, pidi edasi arenema
lääne suunas üle sääl lõunast põhja
kulgeva raudteeliini ja nõnda teineteist
eraldava saksa rinde põhja- ja lõuna
osa, neid seega läbi lõigates. See ka
vatsus aeti nurja Saksa väejuhatuse
poolt alustatud vasturünnakuga, mille
teostasid kindral kolonel väed.
Suure hooga vallutati tagasi Zitomiri
linn, hoolimata visast vastupanust, ja
suruti vaenlane 100 km idla ja 50 km
põhja poole tagasi üle maa-ala, mis
bolshevike poolt kohaliku elanikkonna
abiga oli tugevasti välja ehitatud ja
mineeritud. Nõukogude tugipunktid sel
les piirkonnas piirati sisse ja hävitati.
Saksa vasturünnaku strateegiline edu
seisneb aga selles, et põhjast lõunasse
kulgev raudteeühendus seisab jälle sak
sa väejuhatuse käsutuses.
Vastavalt oma põhimõttele, et kui
rünnak on kinni joosnud, tuleb otsida
uus raskuspunkt, püüdsid nõukogud,
pärast seda, kui nende Kiievist lääne
poole suunatud pealöögi ebaõnnestumi
ne oli ilmne, oma läbi murruka va tsüst
sellega teostada, et nad tugevdasid oma
juba pikemat aega arenevat rünnakut
Kometist lääne pool ja taotlevad nüüd
siin läbimurdu. r

Hävitati üks enamlaste pataljon
Pripeti ja Beresina vahel likvideeriti sissemurrukohti, Smolenski maan
tee ääres saavutati uut tõrjeedu
de ülemjuhatus teatab :

Edela ja lääne pool Nevelit arenesid
meie rünoakoperatsioonid vaenlase visast

nakuga üks sissemurdnud patsijon.

200. õhnvõida.

Führeri peakorterist, 2. dets. Sõjajõudu

Suures Dnjepri käärus ründas vaenlane vastupanust hoolimata edukalt.
tulemusteta ainult vähestes kohtades nõr
Idarinde kohal tulistati novembris alla
gemate jõududega. Selle vastu ägenesid 865 nõukogude lennukit, neist 54 maaväe
võitlused Krementshngist edela pool sisse üksuste poolt. Kapten Bartborn, grupi ülem
murrukoha pärast. Siin hävitati vasturün ühes jahilennukite es kaadris, saavutas oma

Tsherkassi juures vabastasid meie väed
eduka tegevusega ja vasturünnakuga kau
gel ees eraldatult major Kaesteri juhatuse
Tunnustati Rumeenia 10. Jala
all võidelnud 105 tankigrenaderida rüge
väedi viisi teeneid
mendi. Pripeti ja Beresina vahe! likvidee
Bukarest, 30. 11. (DNB). Marssal riti vasturünnakutega mitu eelmistel päeva
Antonescu päevakäsuga rahvale tõsteti esile del tekkinud sissemurrukohta ja paisati
Rumeenia 10. jalaväed!viisi teeneid, milline vaenlase ründavad võitlnsgrupid tagasi. Loo
sõja algusest kuni täaapäevani võtab osa de pool Beresina suuet purustati tõhusate
Rumeenia armee võitlustest idarindel, või õhurünnakute ja koondatud suurtükitulega
deldes Odessa juures, Donezi ääres, Kubani tugevad nõukogude jõud juba lähteposit
sillapeal ja Krimmis. „ Pide vait võitluses üle sioonidel. Rasked võitlused lääne pool Krit
kaalukate jõudude vastu,'8 nii üteldakse shevi kestavad.
Smolenski maantee ääres jätkub tõrje
päevakäsus, „ras*otes ja vahelduvates võit
lustes on peile vapra diviisi ohvitserid ja võitlus kasvava ägedusega. Bolshevikud rün
meeskonnad sooritanud kuulsusrikkaid relva dasid õõ tulekuni 22 laskurdiviisiga saksa
tegusid, mis on leidnud vastukaja üle meie positsioone. Meie väed lõid uad veriselt ta
ojale.

maa piiride."

gasi, saavutades uut tõrjeedu.

Kui enamlased lootsid Krimmile üllatus
Eesti Brigaad paiskas enamlased tagasi
rünnakuga teed avada, siis on see kavatsus
juba nüüd nurjunud. Edaspidistele võitlus Võitlus järvekitsustes. Eesti vabatahtlike saavutused Neveli juures
tele poolsaarel võime aga rahulikult vastu
vaadata. Saksa ja rumeenia diviisid, kes
SS—PK—telegramm.
edasi, lõigates läbi neli boläevike tõrjepo
võitlevad seal verestoiisutatud maakamaral,
Edelapool Nevelit õnnestus nõukogudel sitsiooni kuue km. sügavuses. Nii loodi sak
on väärilised traditsioonidele, mis loodi ka ebasoodsais ilmastikutlogimusis, ülevaate sa operatsioonidele soodus positsioon.
hel möödunud aastal samadel lahinguvälja tus ja läbistamatus metsa-ja soomaastikus
Vahepeal olid ka ühes naaberlõigos sis
del.
se murdnud arvukalt üleolevad vaenlase
sisse tungida saksa liinidesse.
Ühte paljudest järvekitsustest rakendati jõud.
Türgi saavutused liikluse korral
Siin samuti tegevusse rakendatud eesti
riivistamiseks Eesi 88 vabatahtlike brigaa
damise alal
di osad.
vabatahtlikud peatasid vaenlase edasitungi
Istanbulis*, 30. 11. (DNB) Pool-amet
Rasketes võitlustes löödi nõukogud sei ja paiskasid ta siis kuuepäevases ägedas
tikkudest türgi väljaannetest selgub, et Tür sukohtadest võija. Seepeale püüdsid nad võitluses üle kaheksa km tagasi. Seejuures
gi on viimase 20 aasta jooksul ehitanud edasi lõuna pool teises järvekitsuses pinda kaotasid nõukogud palju mehi surnutena
3.360 kilomeetrit uusi raudteid ja 43.136 ki võita. Ka säüt tõrjusid kiiresti ettepaisatud ja haavatutena.
lomeetrit maanteid.
Eesti 3S-vabatahtlike brigaadi osad ägedad I Võeti arvukalt vange, muuhulgas ka
rünnakud tagasi ja tungisid seepeale veel I üks pataljon! komandör kogu staabiga.
Katoliiklased koostöö vastu
Moskvaga
liri naiste näljastreik
Konfiskeeritakse juutide varan
Genfls t, 1. 12. (DNB). USA katoliku
dusi
Sto kho 1m i st, 30.11.(DNB). Armaghi
kiriku piiskopid on „Tribunea teatel alus vanglas Pöhja-liri pealinnas Belfastis alus
Milanost,
29.
11. (DNB). Ministrite
tanud rünnakut Moskva konverentsi otsus tasid 16 interneeritud iiri naist näljastreiki, nõukogu otsuse põhjal
konfiskeeritakse
tele. Nad on igasuguse koostöö vastu Nõu mis kestab nüüd juba 9-dat päeva.
kõik
juutide
valduses
olevad
kunsti ja muin
kogude Liiduga peale rünna
susemed ning raamatukogud.
kud, jätkab leht, omavad suurt mõju, sest 500 anglo-ameeriklaste õhuter
Roosevelt on kõige valimiste puhul oluli
rori ohvrit Toulonis
Staiio vaatab Iraanile kui
selt sõltunud katoliiklaste häältest.
P a r i i s i s t, 30. 11. (DNB). Jnimeste arv,
Nõukogude alale
Karjala kirikute heaks
kes kaotasid elu anglo-ameeriklaste terrori
Istanbulis t, 3. dets. (DNB). Vastavalt
Helsingist, 1. 12. Talvesõja jooksul rünnakul Toulooile, on tõusnud nüüd üle 500.
Reuteri teatele on Churcbiü, Roosevelt ja
enamikus hö virunud Karjala kirikute heaks
algab „Karjnla kirikute nädal*, miile kes Ülemaaline muusikanädal Soo Stalin jõudnud TSbrisesse.
Istanbulis!, 3. dets. (DNB). Türgi
tej luhitakse kogu maa tfibelpanu tööle,
mes
ajaleht „Tasviri Efüiar" kirjutab eelolevate
mida Karjala kogudustel tuleb teostada
R ei si n g i s t, 29. 11. (DNB). Detsembri äbirääkimiste suhtes Iraanis, et kui Staiin
raskeimates õlides. Taasülesehitarnise toe
tuseks teostatakse üle maa kõigis kirikutes algul toimub Soomes ülemaaline muusika tuleb Teherani, siis sünnib see sellepärast,
korjandusi Karjala koguduste heaks. Täna nädal. Helsingis, Turus, Viiburis, Lahtis ja et ta vaatab IraaniJe kui aõak. alale ja ta
vu sügisel toimunud Kirikukogu koosolekul arvukates teistes kohtades toimub selle hab seal vastu võtta kolme riigimeest. Aja
Turus otsustati Karjala kogudustele oma jooksul rida sümfoonia, kiriku- ja noorsoo leht ütleb irooniliselt, et Stalin näitab selle
pühakodade ülesehitamiseks anda 100 mil kontserte, milliste korraldamisel on kaas reisnga suurt vastutulekut oma demokraat
jonit soome marka laenu.

tegevad väljapaistvaimad soome kunstnikud.

Siin veel möllavad rasked võitlused*
mis viisid Homeli ja Hetšitsa loovuta
miseni Dnjepri ääres, omavad, nagu
Kiievi ja Kerostenigi juures, liikumis
sõja iseloomu. Nad kujutavad endast
üht osa lahinguist Dnjepri joone pärast,
mis ikka uuesti puhkevad ka teistes
kohtades, Njkopoli juures ja Dnjepri
suures käärus .. . Liin, jõe alamjook
su!, ulatud saksa rinne praegu kaugele
itta ja moodustab nii botshevikele olu
lise ohu.
Idarinde põhjaosas, kus nõukogudel
on õnnestunud Neveli juures ette tun
gida, surutakse see rõõmustavalt edu
kate saksa vasturünnakutega nii lõuna
kai ka põhjapool linna idasse tagasi.
Saksa tõrjejõud ja peale selle ka võime,
tähtsate rindepunktide kaitsel läbi vim
tugevaid ja edukaid vasturünnakuid,
mis nagu viimastel nädalateigi, on põh
justanud nõukogudele eriti raskeid kao
tusi, tõestavad nüüd nagu varemgi sak
sa juhtimise jõudu idas. Küsimus, kui
kaua võivad nõukogud taluda oma ikka
edasikestva suurofensiivi kõrgeid vere
ohvreid, teeb nüüd ka Nõukogude liit
lastele muret.
Nii kirjutab nõukogude-sõbralik ing
lise vasakpoolne-radikaalne ajaleht
„Tribune4<: „Kui kaua võib üks rahvas,
kui veendunud ja tugev ta ka ei võiks
olla, taluda selliseid pingutusi abita
väljastpoolt? Inglismaal teatakse, milli
seid määratuid nõudeid esitas anglo
araeeriklastele suhteliselt väike Vahe
mere operatsioon nii produktsiooni, lae
vatonnaaži kui ka inimmaterjali alal.
Selle valgel võib arvestada, mida mak
savad sellised pingutused, mida teevad
nõukogud, kogu maale tema reservide
suhtes.
Kas on Inglismaal ja USA-s selgust
tagajärgedest, kui nõukogude pingutu
sed küllaldase anglo-ameerika abi puu
dusel lõpptulemuses ebaõnnestuvad?"
(Lõpp 4. küljel)

like kolleegide vastu.

Lõuna Itaalia rindel nõrgenes ajutiselt
vaenlase rünnaktegevus idalõigus. Ainolt
ühes kohas ründasid tankidest toetatud
briti jõud 4 korda järjest meie positsioone.
Nad tõrjuti veriselt ja mõned tankid hävi
tati.

Saksa lahingulennukid saavutasid täista
bamusi vaenlase patareidele Sangro-snud
mes ja hävitasid tunduval arvnl mootorsõi
dukeid. Õhuvõitlnstes tulistati alla 8 vaen
lase lennukit.

Põhja-Ameerika lennuüksused sooritasid
eile päeval sissetungi Saksamaa läänealade
ie ja heitsid pomme mõnele asulale. Sel
rünnakul kaotas vaenlane 43 lennukit, pea

miselt rasked 4-mootorlised pommilennukid.

Saksa lennukid ründasid ööl vastu 2. det

sembrit eesmärke Lõuna-Ingiismaai.

Kiirpaadid uputasid ööl vastu 2. detsemb
rit ühest tugevasti julgestatnd briti ranni
kukonvoist otse Inglismaa lõunaranniku ees
ühe suure, 1000-brt. auriku.

Itaalias interneeritakse kõik
juudid
Roomast, 2. 12. (DNB). Üks äsja aval
datud dekreet määrab, et kõik juudid paigu

tataksb eranditult koonduslaagritesse. Nende

varandus konfiskeeritakse ja läheb angio
ameeriklaste terrorirünnakute ohvrite abista
miseks.

Soome Talvesõja aastapäev
Helsingi. (DNB) Soome ajakirjandus

seisis esmaspäeval Soomele toimunud enam

liku kallaletungi neljanda aastapäeva tähe
all. Rõõmsasti ja õnnelikult pulbitses ela
Soomes kuni selle päevani ütleb „&uomen
Sosialidemokraatti', mis on kustutamatuna
sööbinud soome rahva ajju ja südamesse.
Alles siis, kui saaglabue hiiglaelajas sirutas
idast oma käpad kaitsetu Soome järele, suu
deti üldse uskuda lepingu murdmist.
Tookord reageerisid Anglo-Saksi riigid
tugevasti ja mõistsid hukka N. Liidu kuri
teo. Vastupidiselt tookordsele ajale on nüüd

teatavate riikide poliitika nende nelja aasta
jooksul oma meelt muutnud. Soome aga
meenutab seda päeva nelja aasta eest
teadmises, et ta tunneb selle vaenlase vasta

idas vaid üht lõplikku eesmärki.
1941. a. Soomes abiellumiste
rekordaastaks
He isi ngi st, 2. 12. (DNB). Nagu neil
päivil ametlikult kinnitati, oli abiellumiste
arv Soomes 1941. a. 37662 abiellumisega
suhteliselt kõrgeim alates a 1700, mil haka
ti pidama vastavat statistikat. Ka sündivus
saavutas 1941. a. 2,3% oma kõrgseisu 1912.
a. saadik.

Autobusel 3500 km. läbji sõjaaegse Saksamaa

Babbit univormis

Eesti ajakirjanikud tutyunesid Saksamaa eeskujuljfckude Sppetaludega ja talumajapldamistega
Saksa pSHumees kindlustab oma rahva toitlustamist
2.
Bussisõit jätkub. Oleme jõudnud
veinimägede piirkonda. Mäekülgedel näe
me keppide ümber koltunud viinamar
japõõsaid. Seal. kaugema), paistavad
hiiglaslikud kanepipõllud, tihedalt täis
tipitud õunapuid. Varsti oleme jõudnud
järgmisse sihtpunkti Stadzendorfi.
Talumees Sterkel, kes on tulnud
meid tervitama, on 68 aastat vana,
kuid küllaltki kõbus mees. Me kujut
lusvõime ei peta meid, kui kuuleme,
et kevadeti ta jalg astub esimesena
adra taha. Ta pojad on sõjaväljal. Nen
de asemel teevad tööd 5 välist öö jõudu,
lisaks naisele ja tütrele ning suveti on
hooajatöödel abiks veel 2 inimest. See
42 ha-line talu toodab peamiselt nisu,
rukist, suhkrupeete ja kartuleid. Maa
pind on siin kehvem kui eelmises ko
has, kuid usin põllumees on saanud
palju kiituskirju oma eeskujuliku toot
mise eest. Rukist sai ha-lt 2300 kg,
nisu 3000 kg. Lehmi on talus 16, pea
le selle üks pull. Erilist rõhku on pe
remees pannud noorkarja soetamisele
Siin näeme ka suuremal hulgal küüli
kuid. Taluelamu ja kõrvalhoonete pai
gutus on siin pea samasugune kui eel
mises kohas. Huvitava pildina jääb sil
mi ette keset õue asetsev suur tuvide
torn, kust linde sisse ja välja lendab.
Elamu tagant näitab hallipäine põlista
lpnjk oma poole hektaari suurust vei
uipõldu, kus nagu kõikjal Lõuna-Saksa
maal on tänavu olnud haruldaselt hea
lõikus nii sisult kui ka kogult.
Põllumajandus, nii nagu Saksa talu
des üldiselt kõikjal, on mehhaniseeri
tud. Elekter on rakendatud peale val
gustuse veel tööjõuna. Parajasti, kui
külastasime talu kõrvalruume, toimus
seal sigadele vilja jahvatamine koduses
Veskis. Talus kasvatati 44 siga. Paar
emist olid just mõni päev Ugasi uute
pesakondadega hakkama saanud.
On tavaline pilt Saksamaa põldudel,
et veoloomana kasutatakse härga. Härg
on oma rahuliku sammuga saksa põl
lumehele tubliks abiliseks adra ees ja
veab kõrgete koormatega plaanvank
reid ning seda mitte ainult maanteedel,
vaid ka linnade ja alevite tänavail näeb
veohärgi. Veohärg on sobiv veol oom ka
hobuse kõrval. Me nägime korduvalt,
et härg oli rakendatud hobusega paaris.
Erinevana Eestist paistis kõikjal Sak
samaal silma, et kuigi kaugeltki kõik
talupidajad ei kasvatanud tõukarja ei
olnud siiski kuski näha segatüübilist
või täiesti tõuta karja. Ka vähem häs
ti majandatud taludes võis kõikjal näha
ainult tõutüübilist karja.
Samuti on huvitav see, et Saksa
maal kasvatatakse taludes palju roh
kem kodulinde kui meil. Kõnejpmata
kanadest ja hanedest, mida näeb kõik
jal, võis Saksamaal peagu igas vähegi
suuremas talus näha ka suuri kalkuni
karju, ning sääl, kus leidus vett, ka

parte. Ei puudunud mõnes kohas isegi
eksootilised linnud, nagu pärlkanad
ning Ida-Aasiast pärit kühmnokk- ehk
luikhaned.
Viinamarjakasvatus nimetatud piir
konnas on tähtis majapidamise kõrval
haru. Iga talb, olenevalt tema põllu
pinna kohasusest, kasvatab suuremal
või vähemal määral viinamarju. Muide
peab märkima, et viinamarjapõld va
jab eriti rohkesti töökäsi. Üks ha vii
namarjaistandusi vajab keskmiselt sa
mapalju tööjõudu kui 25 ha põllumaad.
Viinamarja istandustele rakendatakse
suveti erialatõölisi, millega saksa talu
de töölispere selles piirkonnas on ta
valiselt aastatõöliste arvust märgata
valt suurem.
Reichersdorfis külastasime üht seal
set talu, mille krunt 39 ha ja kus ter
velt kolm ha viinamarjaistanduse all.
Taluperemees Franz Leitameyer, arsti
poeg, kes õppinud ülikoolis, on asunud
talumajapidamist juhtima alles mõni
aasta tagasi. Talus kasvatatakse peale
meile tuntud viljakultuuride veel rapsi.
Ka siin on kõik viimase võimaluseni
mehhaniseeritud. Suuresti on rõhku
pandud sigade kasvatamisele, nagu kõi
gis nimetatud piirkonna talumajapida
mistes. Sigade peamise sööda moodus
tab kõigis neis taludes mais ja silo.
Üldse peab rõhutama, et kõikides neis
taludes, mida Eesti ajakirjanikel või
maldati näha, on väga hästi välja ehi
tatud silotornid. On tavaline, et igas
majapidamises öh 2—3 siiotorni. Vii
matinimetatud talus oli kolgi siiotorni,
kokku 65-kuupmeetrilise mahuga. Hei
na ja juurviljapealsete sileerimine on
kõikjal leidnud praktilist kasutamist.
Olles tutvunud talu ruumidega,
sõitsime paar kilomeetrit eemal asuvas
se sama talu juurde kuuluvasse viina
marjsistandusse, kus meile võimaldati
tutvuda talu veinikeldriga ja selle too
danguga. Viinamarjalõikus, nagu üldse
kogu tänavune lõikus Saksamaal, on
olnud hea ja taluomanik on pannud
tänavu üle 4.000 liitri veini käärima.
Põllumehe töövaev on aga kõikjal
ühesugune. Kõigilt nõuab ta ülimat
pingutust ja ränka vaeva, ' eriti sõja
ajal, mil kõigil peab selge olema siht sil
me ees —toolftiislahingu võitmine. See
pärast vcimalikult enam saaki põllult
toota, omada täis loomalauta ning nor
mide täitmises näidata eeskuju. Ja seda
kõike vähema tööjõuga kui varem,
kunstliku väetise puudumisel, vajaliste
kaupade, kütteõlide ja masinate nappu
se).

Meid huvitab ka normide küsimus.
Saksa ei tunne norme nagu meie. Seal
peab põllumees kõik ära andma riigile,
mis tal jääb üle oma tarvitusest ja
seemnest. Samuti ei tunta Saksamaal
preemia süsteemi. Üldiselt täidab saksa
põllumees temale pandud kohustusi
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kiiresti ja sügavasti, väga sügavasti, nii et Mae
seda selgesti kuulis. Ning alles pikkamööda kii
renesid Endel! sammud, kuni Mael oli raske jõu
da talle järele.
Nad jõudsid väljaservale ja nägid, et see oli
laut, mis puistas pakse suitsupilvi vaikse Kõnnu*
turja tühjale õuele. Nad nägid, et suitsud tõusid
ka Avarkülast ning et paar in£est jooksis üle
välja Koplimäkke, kadudes üle selle. Ning veidi
vasemal neist, peaaegu heinamaa serval, ilmus
uusi mehi metsast, rutates nüüd sauiuti Kõnnu*
turja suunas. Endel tundis nad ainsa hetkega
need olid mehed siitsamast, Avarkülast Kustas,
Ott ja teised.
«Kustutame hoone, katsume päästa P hüüdsid
nad Eudeli ja Mae juurde jõudes. «Elumaja pole
nad suutnud süüdata .. ."
Ning juha nad ruttasidki majja, et otsida ämb
reid ja vett, vett, vett . . . kiiresti. Endel järgnes
neile parajasti hetkel, millal esimesed kahuri
granaadid hakkasid vinguma vilistades üle hoo
nete, langedes küllap kuski seal kaugemal, võib
olla alevis. Teda ei huvitanudki aga esialgu nii
võrd põleva lauda kustutamine, kuivõrd küsimus,
kas isa on tulnud siia, koju.
Aga ruumid olid tühjad ning miski ei kinni
tanud oletust, et Taavet oli üldse siin käinud.
Abivalmis kaaslaste kannul ruttas Endel taas
õuele. Ta seisatus ukse ees ning vaatas otsivalt
ringi, ei näinud aga õuele jäänud Maet ning läks
siis koos teistega lauda poole, pikkamööda, kui
dagi mõttes.
Alles järsk kiljatus teiselpool põlevat hoonet
oli see, mis sundis Endelit tõstma pead ja rut
tama. Aga juba mõne sammu järgi sulges Mae

väga kohusetundlikult. Saksa talunik
omab distsipliini ja vastutustunnet, kuna
tH on teadlik, et tema on saksa sõduri
kõrval sõja peamiseks kandjaks.
Tagasisõidul Viini laseme silme
eest ja mälust veel läbi käia pilte
Saksa põllumehe tööst. Iseloomustava
maks on saksa põllumehe juures tugev
tahe põllult kätte võidelda viimast, kus
juures panuseks on ainulaadne virkus
ja hool. Nii Väiteks väetavad :;ad hei
namaad, et see "järgmisel aastal annaks
paremat saaki* Saksamaal* ükskõik mis
piirkonnas, ei olnud näha üldse ühtegi
harimata maalappi. Samuti silmatorkav
oli see, et põllud olid umbrohust ees
kujulikult puhtad.
Imestamapanevad on mägi talunike
saavutused, kuidas nad seal üle tuhan
de meetri kõrgusel majandavad oma
väiketalusid ning töötavad raskuste
saatel, millest väljaspool seisjal on
vaevalt aimu.
Üksiktalud asetsevad järskude} mäevahel nagu kaljule kleebitud,
kusjuures töötamine kaljujärsakuil' sü
gavate orgude veertel nõuab suurimat
pingutust ning osavust. Me nägime aa
su, kus põllumees heina ajal pidi end
köie külge kinnitama ja niimoodi töö
tarna, kuna kallak oli sedavõrd järsk.
Saksa põllumees töötab väsimatult,
ületades kõiki sõjas tekkinud raskusi
jä ta on täiesti teadlik, et tema õlul
lasub vastutav ülesanne kaasa aidata
saksa rahva toitlustamise kindlustami
seks. .
Noortejuhtide Õppetalus
Alpides
Meie autobus peatub sõidul Salzbur
gist Linzi Alpides ühel mägestikuteel.
Siin on juba sadanud värskel lund
nüüd hakkab see suiatnä, kiskudes
puudelt viimseid sügislehti. Teetulbalt
loeme nime Kuchlbach.
Meid ümbritsevad kuni 2500 m kõr
gused mäed, millede tipud on sompus
ilma tõttu udupilveis.
Kui oleme ületanud mägestiku kii
revoolulise jõekese ja kulgenud piki
käänulist vooreserva, kerkib nagu oo
tamatult kaunis vaatepilt majadegrupi
le, mis asetseb omakorda kahel nõlva
kul.
Vaadake, siin imekaunis kohas asub
ki Riigi noortejuhtide põllumajanduslik
õppetalu. Eespool näete ühiselamut, ta
gapool poiste elamut ja teisel pool mäe
serval on tüdrukute asula.
Hooned on ehtsad alpi stiilsed rõdu
dega, suhteliselt väikeste akendega ja
mitmekordsed. Kuigi nad on suured ja
seest küllaltki ruumirohked, ometi haa
rab meid siin hiiglamägede all tahtma
tult mulje, et tegemist oa kaunite nu
kumajakestega.
Õppetalu maa ala haarab oma alla
300 ha. Sellest pool on metsa, 100 ha

ta tee
„Ei, Endel, ära mine sinna! Ära mine 1 See
on nii kole ..
Endel astus tast sõnalausumata mööda ning
suundus sinna, kust Mae oli tulnud. Ning seal. . .
tõepoolest, Endel tuikus hetkeks... nähes isa
peaaegu seljali põlluserval, hahe ja rind kattunud
pori ning verega, mõlemad käed surutud tugevas
ti mullasse, isegi kangestunud peod mulda täis.
Hetke seisatus ta tardunult, siis langes ta sa
masse, isa juurde, põlvili. Ta pilk ähmus ning
sga mõte seisatus Järsult. Pikkamööda, väga pik
kamööda ristitas ta siis käed ning palvetas, pea
aegu alateadlikult.
„Isa l isa !" oli kõik, mis ulatus ta kõrvale
tulnud Mäeni.
Minutid möödusid, õuelt kostus kaaslaste hää
li, kes võitlesid seal leekidega, hoides neid eemale
eluhoonest. Kustki tulid hõbedased ja kiired
võitlusmasinad, ületades kõrgel sinise taeva all
Kõnnuturja ning sööstsid siis alevi läheduses
alla, heites oma pommikoorma. Ja jälle möödu
sid minutid.
«Endel P hüüdis viimaks Mae teda vaikselt.
Endel tõusis nüüd pikkamööda, pilgu jäädes
endiselt isale.
«Siis nõnda nad said ta ikkagi .. ." ütles ta
vaikselt, aga tundmatuseni muutunud häälel ja
raskeil.
«Nõnda, nagu . . . onugi .. ." lisandas Mae.
Ka Ott tuli nüüd õuelt, võpatas Taavetit nä
hes ja seisatus ristiskäsi otse nende kõrval.
«Neetud . . . metsalised P ütles ta viimaks.
Ka Endel ärkas nüüd.
„Jah, neetud metsalised P kordas ta. «Nad
said ta ikkagi, ja viimasel tunnil. Aga nad pole
kaugel ja kättemaks võib ulatuda ka kaugele."
«Mida sa sellega, Endel ?" vaatas Mae talle
hirmusegase küsimusega otsa.
Endel ei vastanud kohe. Aga siis võttis ta
Mae käe ning osutas parajasti jälle kõrgelt
Me libisevatele teraslindudele.
«Seda, Mae, et minugi tee on nüüd seal, kuhu
lendavad need sinise taeva all hõljuvad linnud.
Kuula, kuidas nad laulavad . . . kättemaksu. Ne
mad lendavad kõrgel ja siluvad haavu sealt, aga
mina .. . lähen otse mööda metsalise verist ning
tuhast, pisaratesse kastetud rada ja kõnelen sa-

Jutuajamisi ameerika sõjavangidega
SS-PK. Pole raske viimaseil , nädalail kooli puritaanlik vaim on teinud tema Blä
Lõutta-Itaaliasvangi langenud ameeriklaste hema tuka vana maailma" vastaseks, mis
ga vestlusse sattuda. Nad kõnelevad meelel olevat „nfirbunud" ja „küps hukkamiseks,*
di oma saatusest. Seal on Alired Carroll, kaasaarvatud Inglismaa, naga ta avameel
22 aastat vana, sündinud Philadelphias. Te selt väidab Raymond C. oma lunravater
ma, nagu tema kamraadidki, pole olnud ku kassile omaste liigutustega reedab kõige
nagi varem Euroopas. Veel mõne kuu eest selgemini oma sisemuses peituvat esivane
olPbinult USA tema maailmaks, maailmaks, mate kirjut paletti. Just nimelt säärased on
mida ta oli harjunud vaatama läbi lõputult inimesed, keda vajavad salapärased USA
roosade prillide. Tõsi küll, ka Ameerikas kuningad, järsud ja mõtlematud, instinktide
polnud kõik kuld, mis hiilgas, ja poliiti le ' järgnevad, tahtejõuetud ja brutaalsed.
ka see oj! tuust äri, aga' ameerika demo Vaid mõningate sõnadega on neid kerge
kraatia mängureeglite järele oli temale, üles piitsutada ja juhtida.
nagu igale noorele ameeriklasele, antud või
Raymond C. peab meile nüüd elava jnt
maius ükskord rikkaks saada ja edu omada. lase „vaesest rünnatud Ameerikast", mida
Et ta edu ja õnne all mõistis ainult majan tema ja tema kaaslased on kaitsta.
duslikku jõukust, sellele polnud ta kunagi See, et nad siin, Euroopa pinnal, on sisse
varem mõelnud. Ta teadis vaid seda, et tungijad, ei ole temale üldse pähe tulnu t.
seisis ees Ameerika sajand ja kogu inim Ta satgab kirgiiselt väidet, et see vana
konna õnüeaa pidi terve maailm kujunda kontinent on nende kõikide oma, millest
tama ameerika mustri järele. Tema arvates nad veel praegugi seesmiselt on ärarippu
oli see päris loomulik ja kui keegi vaidles vad. Ta on vihane, et ameeriklaste edasi
sellele vastu, siis oli see mõjutatud saksa marss ei edene nii jõudsalt nagu nad kõik
propagandast.
olid arvanud ja asetab omad lootosed nõu
häda «seisin aga selles, et sakslased ja kogudele, kes peavad tulema idast. Küsimu
jaapanlased tulid ja hakkasid Ameerika maa sele, kas ta ka ise oa kommunist, jätab ta
il ma vallutamist takistama. Sellega tungisid vastuse võlgu, õhuterror naiste ja laste vas
nad Ameerikale kallale ja ohustasid maail tu on tema arvates täiesti õigustatud. Tema
ma rahn ja vabadust. Te usub, mida ta kõ le ei tähenda inimelud midagi, samuti nagu
neleb ja on valmis selle eest tulle tormama, nõukogude maal. Ta küsib, millal saksla
et ta ei oie meeleldi sõjas. Ta näitab meile sed gaasisõja peale üle lähevad ja tunneb'
oma naise pilti, kellest ta ei ole juha kuid huvi poliitilis-söjalis-arengu kohta. Kultuur
enam midagi kuulnud. Temal nagu kõigil teoste hävitamine? See teda ei huvita, võib
tema kaaslasteigi on palavaimaks sooviks olla ta arvab, et nad on juba küllalt vana
ja põnevaimaks küsimuseks: kuidas ja mil pahna suutnud üle mere Ameerikasse ve
lal avaneb tal võimalus saada ühendust ko dada. Ka minevikust ei tea ta palju jutus
dustega. Sest on ju nemad ainsaks eluees tada, nagu oma lapsepõlvestki tema elab
märgile, muidugi rahateenimise kõrval. Ta ainult tulevikule.
on tüübiline ameeriklane, kes ka veel nel
Oleme kaua vestelnud sellel päeval, päi
jakümne aastaselt on oma emale ja naisele ke hakkab juba loojuma. Mida teavad need
suur laps. Ta tunneb kojuigatsust ja kui noored mehed Euroopast, kontinendist, mi
me temale nüüd laulaksime esimesest maa da nad tulid vallutama? Kas nad usuvad, et
ilmasõjast tuntud ameerika emade lauiu nad suudavad neid väärtusi, milliseid nad
„ I did not raise roy boy tobe a soldier" mõtlematult hävitavad, üles kaaluda selle
(„Ma pole oma poega selleks kasvatanud, et „õunistusega", mida oad enestega toovad?
temast sõdur saaks"), siis puhkeks ta kind Kas nad taipavad oma nüridas mõtlematus
lasti nutma. Kuigi ta tunnistab, et saksla rahuldamatuses midagi neist nähtamatuist
sed on tublid sõdurid ja et kohtlemine ja ohjadest, milledega neid juhitakse, sellest
toitlustamine alates tema vangilangemisest kunstlikult õhutatud dotlarijahist, mis on
on laitmatu, on ta meie peale oma südame mürgiselt vürtsitatud närvekõditavate tiimh
põhjas siiski nagu tige.
de, magasinide ja heliplaatidega. Ei, nad ei
Aga sellest, millest tema vaikib, jutus taipa seda. Ja kuidas peaksidki nemad seda
tab meile ta naaber, kes seni kangekaelselt mõistma, kni nii paljudki euroopa haritla
sõnagi pole lausunud. Kaymond Crockett, sed ei saa sellest aru! Meie ülesandeks ei
sündinud 30. 8. 1922 ludiaupolisis on üks ole aga nende vaateid muuta, vaid meie
ameeriklasi, kes õppinud lapsepõlvest peale sihiks on endid sissetungijate vastu kaitsta..
Euroopat vihkama. Ühe väikese kesklääne
SS-sõjakirjasaatja Franz Otto Wrede..
heinamaad, ülejäänud peamiselt põld.
Siinsed õpilased, arvult 30 poissi, ja
30 tüdrukut valimik Hitleri-noorte
juhtide seast saavad siin viimse põl
lumajandusliku lihvi. Enne seda pea
vad nad aga sooritama üheaastase maa
töö-teenistuse, mis toimub ühiselt, laag
rite kaupa. Teine järk on jällegi aasta
pikkune, mil noor peab läbi tegema
kõik põllutööd aastaläbi üksikuna tege
liku põllumehe kõrval. Pärast seda toi
mub valikiaager, kust paremad saavad
võimaluse astuda sellistesse õppe talu
desse. Peale praktiliste töövõtete täien
datakse end siin ka poliitilisel alal.
Nüüd tutvume talu majapidamisega.
Talus on 30 lehma, 25 siga, 20 lam
mast. Lehmad on suured austria maa
tõugu ja annavad aastas keskmiselt üle
3000 liitri piima, rasvaprotsendiga 3,7-4.
Eraldi ruumina on otstarbekalt sisse
seatud piimakamber ja omaette jahu
tusruum. Loomade eest hoolitsemine on
kõik õpilaste endi kätes.
Talu krunt asub mitmesuguses kõr-

ma keelt, mida nemadki ... selle mulla eest,
miile järele isa haaras veel surreski, ja isa ning
kõikide elude eest . . ."
„Endel! Kui sa nüüd lähed, siis ei tule sa
enam," kahtles Mae. „Ja isa ... ta tahab malta.. .
Tuligi lõõmab alles ..."
„Tuligi lõõmab! Ei, ma tulen, Mae. Jah, oota
mind vaid, ma tulen .. . kas või aastate pärast,
aga ma tulen . . . võitjana."
„Ja isa," meenutas Mae talle uuesti. „Isa ja
Kõnnuturja ?"
„Isa!" kordas Endel ning vaatas järsku Otile.
„Kas sina, Ott, ei hoolitseks mu isa matmise
eest ?"
Ott raputas pead. *
„Tulen sinuga ühes, Endel!" ütles ta kindlalt.
„Jah, tulen sinuga ühes."
BSiis Kustas !" arvas Endel uuesti ning, pöör
dudes samas Mäele, ta lisandas: „Meie läheme,
ja läheme kohe, aga sina ütle Kustasele, et ta
hoolitseks siin nii isa muldasängitamise kui ka
Kõnnuturja eest. Kuni tulen tagasi.. ."
„Kuni tuled tagasi l Kuni tuled tagasi, Endel!
Ma tunnen aga, et sa ei tule enam. Ah, Endel I"
„Mae, ära ole nüüd nii lootusetu ega kaota
ka närve", võttis Endel tal järsku tugevasti ja
kindlalt õlgadest.
„Aga see on valus, nii väga valus !"
„Rahustu, Mae? Või arvad, et minagi läheksin
muu kui valu pärast. Mu seljataga on hauad ja
surnud. Joel, Eerik ja nüüd ka . . . isa. Ka tema!
Ning palju valu. Ma polekski mees, kui ma ei
teaks nüüd, kuidas tuua uut õnne metsalise ra
jale. Ei, Mae, ma tulen tagasi, aga enne pean
katma valu ning haavad tegudega, mis sama pü
had nagu muld, mille isa Käed on haaranud
surreski pihku."
Ja haarates tüdruku veelgi tugevamini õlga
dest, surus ta selle tihedalt enda vastu.
„Oota mind, Ma.e!"
Tükk aega möödus. Siis vabastas Endel tüd
ruku, läks uuesti isa juurde ja silitas väga õrnalt
ta palet, juukseid ning habet, võitis käed, mille
sõrmede vahelt pudenes seejuures mulda ning
asetas need rinnale risti. Hetkeks tardus ta see
juures liikumatuks ja sõnatuks, siis tõusis aga
järsult ja sirgus püsti.
„Oled sa valmis, Ott ?" küsis ta kuidagi jär-

guses. Suveti viiakse loomad mägedes
se kuhu nad jäävad talve tulekuni. Lüp
sinõud sõidavad mitu korda päevas
köisraudteega üles, piim tuleb omakor
da tagasi alla. Seal on loomadele ka
suurem laut ja heinamail rammusamad
söödamaad.
õppetaiu varustab end ise ka elekt
riga. Otse kõrge mäe all asub hiigla
suu? tamm, selle kõrval jõujaam 50
hobusejõuga. Poiste elumaja on puhas,
otse sõjaväeliselt korras. Iga asi korra
likult omas paigas. Nagu loeme õppe
kavast, toimub tõusmine kail 5.30,
luures praktilised tööd algavad kell 7.15.
Magama minnakse kell 21.30.
Kui väljume neist ruumidest, kuu*
leme alt orust tõusvat tõsist marsilau
lu. Sealt nad tulevadki, kasvandikud,
ees poisid, uende järel tüdrukud. Nad
on käinud lähedases alevikus pärgi ase
tamas sõdurite kalmudele. On ju täna
kangelaste mälestuspäev...
Lõunatame ühiselt noortega. Enne
Järg 4. leheküljel

sult. «Näed, head linnud sinise taeva all näita
vad teed tegudeks ja tulevikuks."
„Ma olen valmis!" kõlas nooruki vastus.
«Siis läheme, Ott. Andesta mulle, Mae, aga
teisiti ma ei saa. Ei, teisiti mitte. Sina ja Kustas
ning teised seal, õuel, hoolitsege mu isa viimse
puhkepaiga eest . .."
Ta hääl suri uuesti kähisevaks ja vaikseks,
ent kui Mae pööras kuidagi abituna, kuigi vai
kides, pea kõrvale, nagu oleks tal midagi varja'
ta, astus ta veel kord tüdruku juurde, tõstis sel
le langetatud pea püsti ja vaatas hetke ta niis.kunud silmisse.
«Mae, ma mõtlen ikka sinule. Sinule ja Kõn
nuturjale, kahele ainsale! . .
Ning just nagu oleks ta häbenenud oma vii
maseid sõnu, pöördus ta samas kiiresti, viipas
Otile ning eemaldus sellega koos kiirete sammu
dega majadest.
Ainult Mae jäi seisma samasse ning vaatas
talle järele. Üksikud pisarad, suured ja kuumad,,
pudenesid ta silmist ning veeresid pikkamööda
üle palete. Aga kui Kustase hääl hetke parast
ta kõrval küsis, kuhu Endel nüüd ruttab, siis sir
gus temagi püstipäiseks ja uhkeks.
„Sinna, kuhu lendavad teraslinnud sinise tae
va all — meeste teele," ütles ta järsu kindlusega.
Kustas ei küsinud enam rohkem. Nad seisid
seal nüüd kõrvuti ning vaat .sid lahkujaile järele.
Mae lontis endamisi, et Endel vaatab veel kor
rakski tagasi. Ta oli valmis lehvitama talle nüüd
Koguni õnnegi järele, kas või Kustase kiuste, et
näida tublina, aga ei Endel ega Ott pöördunud
enam. Nad ruttasid, nagu kardaksid hilineda ku
hugi, kust ei tohita puududa. Nende südamed
lõid pisut ärev ootavalt ja kiiresti, kui nägid hel
juvat valgete pilvede taustal üle sinise taeva üha
jälle ja jälle vilkaid teraslinde. Ning nende soos
tumise võigas vile ja kaugelt eest kostuvad pom
mide kurjakuulutavad prahvatused tundusid pea
aegu õrna muusikana.
Nad läksid meeste teele ning teraslinnud sini
se taeva all juhtisid võiureina nende rada.
Lõpp.
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Sõjaline õppus eesti noortele kuni 17 aastani

«Eesti Noorte" peastaabi Ülem G. Kalkun kõneles Tartus noorte lippkonnajubtide õppepäeval
Tartos toimonod noorte lippkonnajubtide

Niipalju koi õppe väljadel- vaiatakse higi, seb J* mitte fjärele ta sammub. Sõjaline
niisama palju säästetakse verd labiogütes. väljaõpe noortele õu esimeseks kellalöbgika
peastaabi ttlein 6. Kalkun, kes mao hulgas ' Mäletame Vabadussõja päevilt, et hooli sinnapoole, mida eestlane soovis. 1 '- '
oma kõnea märkis:
õppepäeval esioes kõnega ka „ Eesti Noorte"

maht suorest vaimustusest, mis meie noortel

Teie olete veel noored, aga teievanuseid
ki. poisse on joba lahinguväljal väitlemas.
Osa nendest lamab koguni Volhovi soodes
kaseristide all. Teie aeg on veel ees ja teilt
ki ootab meie rahvas tegusid. Meie põhimõt
teks olgu parem püsti surra kui põlvili
" elada. Tervitan teid Eesti Noorte" peastaa
bi nimel ja soovin, et te mõistaksite selle
töö suurust, mis teil ees seisab. See töö po
le mitte lapsemäng. Sõjaline ettevalmistus
on meie noortele hädavajalik,
i Sõjaliste õppuste all ei mõtle meie mitte
kuiva rivi-driui ja mingisuguseid .manööv
reid". Siiski kord ja distsipliin peavad
valitsema. Saksamaalt noortelaagritest taga
situlnud poisis on muile rääkinud sellest
elust ja kiirusest, millega seal noored har
i juvad. Piltlikult ütles Üks poiss: vahetusime
nii kiiresti rõivaid, et üks jalg oli ühe pük
si sääres, teine juba teistes pükstes.
Meil ei võimalda praegune aeg poisse
aastaid siluda ja paitada mitmesuguste kas
vatusmeetoditega. Võibolla juba homme või
ülehomme vajame neid noori. Kogemused

Noortele korraldatakse ks edaspidi Õppe

õppur sõduritel oli, lauges ueid palju esimes laagreid ja Õppepäevi, nagu see oli omariik
tes lahingutee Oströvi ja Pihkva all, sest
luse päevi). '

puudna väljaõpe. Kogenud sõdur aga tunneb

Oleme jälle saanud samma edasi. Asmnti

ohtu Joba kntili vingumisest ja surub end naga salme edasi Siis, koi loodi eesti rah
vastu emakest maad, kes talle kaitset pakub. vuslik väeosa. Teame uhkusega, i desti
Silu mõistame ka nende nii vihatud püati LL-brlgaadiirid on vahetult rindel, kaitstes
pikali-harjutuste tähtsust.

meie kodumaad.

Noorte sõjalisel kasvatusel on nagu ra
Lee, millest aastaid tagasi ainult unista
halgi kaks külge, mida iga noortejuht peab sime, on saanud tõeks. On tõde, et meie
teadma. Esimehe väline külg on drill väeosad võitlevad vahvalt. Need on uhked
ja kõtra arendamine. Teine külg on see, mis tulemused, millega meie nööred võitlevad.
süvendab meie vaimset hoiakut ja ajab meid Sellist tugevust oma noorsoole saab luba
sirgu teadmises, dif püsti olles suudame da ainult see rahvas, kes võitleb oma vaba
midagi ka korda saMla. Vaimne hoiak peab duse eest. RelvakaasJasena suurrahvaga on
eesti noori tegudele, juhtima.
meil ainult tiks mõte Lja siht võidelda
See on esimene kord Eestis, kus noorte idanaabri vastu.
sõjaline kasvatus viiakse noorteorganisat
siooni tegevuskavva Eesti Omavalitsuse ju
Tootmislahingu koosolek
hi poolt 28. oktoobril sel aastal antud kor
raldusega. Juhid, teil lasub selle kasvatuse
Tallinnas
Eesti SS-vabatahtlike brigaadi tuleristsed. SS-Obergruppenführer von der Bach on
läbiviimine ja siin peab teie hoiak olema
saabunud rügemendi lahingpositsioonile.
Teisipäeval kogunesid Tallinnas mus
kindel ja te peate vaimselt tugevad olema.
Sõjaline ettevalmistus ei viida läbi mitte tapeade klubi ruumesse tootmislahingu
üksnes noorteorganisatsioonis, vaid kogu koosolekuks maa-agronomid kõikidest
Tubaka kokkuost jätkub
varasemaist tegevuspäevist on näidanud, et eesti noorsoo hulgas 16 kuni 17 aastani.
igasugune kõvem distsipliin kutsub esile hir See on kohustuslik ja kooliõpilastele jätkub maakondadest ning jaoskondade konsu
lendid üle kogu maa, arvatud välja
Harju-, Järva-, Lääne- ja Saaremaal
mu noorte miiitariseerimise pärast. Oldi põ see ka vanemais eluaastais.
himõtteliselt selle vastu. Praegu aga on loo
Meie sõjalise kasvatuse sisseseadmisel neli maakonda, kus on toimunud juba
Praegu toimub tubaka kokkuvõtt üle ja 14. detsembril.
mulik, et viime sõjalise kasvatuse oma on sügavam mõte, kui see esialgu nfiib: selline koosolek.
noorte ridadesse.
maa. Viis vagunit on juba ETK tubakavab
selles peitub see, mille järele eestlane igatMärjamaa Majandusühin
Koosolejatele esines pikema ette rikusse jõudnud ja uusi saadetisi jõuab iga gusLäänemaal:
9. detsembril, Vigala Tarvitajate ühingus
kandega prof. Kahanitz, kes on toot päevaga kobale. Niiskem tubakas, mis seis 11. detsembril, Karuse Tarvitajateühingus
misosakonna juhataja Idaalade riigiko misel rikki võib minna, kuivata takse kiires Lihulas 13. detsembril, Kullamaa Majandus
Põllumehed kogunevad Rakkesse
üle. Tubaka kvaliteet on parem ühingus 15. detsembril, ETK Haapsalu haru
missari juures Riias. Oma kõnes käsi korras
möödunud aastast eriti ehtsa tubaka osas, kaupluses 17. detsembril, Käina Majandus
tas ta kõiki küsimusi, mis puudutavad kuna mahorkakasvatajad on vähem vaeva ühingus 20. detsembril.
Kolme valla põllumajanduslikul päeval Rakkes esineb pühapäeval
kõnega piirkonnakomissar SA-oberführer Walter
tootmist põllumajanduses. Eriti rõhutas näinud, mille tulemuseks on kehvem kaup. Saaremaal : ETK Kuressaare haru
kõneleja seemnevilja puhtuse vajadust. Kõige paremat tubakat on annud ja kõige kontoris 16. detsembril.
29. nov. teatavasti pidi toimuma lumeeste esindaja sõnavõtt, veel kord Pärast ettekannet järgnesid läbirääki hoolsamalt oma lepingu kohustust täitnud
Rakkes põllumajanduslik päev, kus ettekanne orkestrilt ja aktuse lõpusõ mised. Tootmislahingu koosolek jätkus Abja ümbruskonna tubakakasvatajad.
Rivilaulude võistlusele saade
Mahorkakasvatajatel võtab tubakavarte
muuhulgas ettenähtud Harju-Järva piir* na. Aktus lõpeb Kulli bravuurse ko teisipäeva õhtupoolikul, kus oli kavas kuivatamine
veel aega.
tud seni 525 rivilauluteksti
konnakomissari SA-oberführer Wa 11 eri dumaaga" ühe kaitsepataljoni orkestrilt. veel loeng prof. RuschiJt Riiast.
Detsembrikuul toimub tubaka kokkuvõtt
Eesti väeosadel nii rindel kui taga
alljärgnevates maakondades ja alljärgneva
pikem sõnavõtt ja talude omanditiriku
Nagu juba märgitud, kujuneb põllu
las puudub suurem valik lauludest,
tes kohtades ning kellaaegadel:
te üleandmine Rakke, Wajangu ja Väin meeste kokkutulek Rakkes rõõmupäe
Noor-Eesti kirjastab Gustav
Harjumaal: Rapla Majandusühingus mida sobiks laulda nii rivis kui ka
järve valla talupidajaile. Kavatsetud vaks kolme valla Rakke, Vajangu
6. ja 7. detsembri), Kuusalu Majandusühin jõudehetketel. Puuduse kõrvaldamisele
Suitsu
artiklite
kogu
päev tuli aga ettenähtamatuil takistusil ja Väinjärve talupidajaile, kuna päe
gus 7. detsembril, Kose Tarvitajateühingus
Noor-Eesti kirjastus Tartus on võtnud 10. detsembril, Kohila Majandusühingus li. asus Rahvakasvatuse Peavalitsus koos
lükata edus! ning toimub homme, s. o. val toimub ulatuslik talude omandiüri
lähemasse töökavva Gustav Suitsu ar detsembril, Riisipere übiskaupluses 13. det Eesti Leegioni Sõprade Seltsi ja Eesti
pühapäeval, 5. detsembril, algusega kute üleandmine. Sellele lisaks omab oma
tiklite kirjastamise. Kava kohaselt ilmuvad sembril, Keila Harju Majandusühingu kaup Lauljate Liiduga, astudes ühiselt sam
täpselt kell 12.00 (on soovitav, et osa aga päev suurt tähtsust ja laialdaste need neljas köites, kusjuures esimene köi luses 22. detsembril. Tallinna ümbruse tu me sobivate laulusõnade saamiseks.
võtjad oleksid Rahvamajas kohal hilje hulkade pigustatud huvi ning tähelepa de ilmuks juba eeloleva aasta algul Gustav bakakasvatajatelt võtab ETK tubakavabrik Selleks pöörduti otseselt meie luuleta
Suitsu kriitiliste, publitsistlike ja kirjandus tubakat vastu igal äripäeval kella 9—15,
malt kell 11.45.)
nu ka veel seetõttu, et see on õieti teaduslike artiklitega.
jate poole, avaldades ühtlasi ka vasta
laupäevadel kell 9—13.
Päev algab avasõnaga Rakke valla esimene kord, kus piirkonnakomissar,
Esimene köide sisaldab kirjutusi Eesti
Järvamaal: Ambla Majandusühingus va sisulise üleskutse kõigile sõnasep
vanemalt, mille järele ühe kaitsepatal maavanem, maa agronoom ja teised vanemast ilukirjandusest, teine osa kirjutu 6. detsembril. Koeru Tarvitajateühingus 7. padele nii rindel kui tagalas. Üleskut
joni orkester F. Tammari juhatusel esi juhtivad isikud lähevad Rakke, Vajangu si Eesti uuemast kirjandusest, kuna kolmas detsembril, Järva Jaani Tarvitajateühingus sele reageeriti väga elavalt, ja senini
osa käsitleks maailmakirjandus! ning neljas 9. detsembril, Paide ETK harukontoris 19
tab avamängu „Kalev ja Linda'4. Peale ja Väinjärve põlluharijaskonna
ja 11. detsembril, Türi Majandusühingus 13 on saabunud 525 rivilaulu teksti, mil
maavanema H. Lipu sõnavõttu järgneb et avaldada neile ühelt poolt tunnus osa variat
lised praegu on vastava žürii käes läbi
ettekandeid kohalikult laulukoorilt, mil tust nende panuse eest võidu teenistus
vaadata. Žürii loodab oma tööga lõpu
Jõuludeks antakse lisatoiduaineid
le järele pikema kõnega esineb piir se, teiselt poolt aga anda ülevaateid ja
le jõuda detsembri alguseks, valides
konnakomissar, SA-oberführer Walter. juhiseid praegustest olukordadest. See
Põllumajanduse Keskvalitsuse turukor
Kompvekke antakse kõigile eiatustarbe esitatud tekstide hulgast välja sobivad,
Kõnele järgnevad Eesti ja Saksa hüm tõttu on ka igati mõistetav selle huvi
raldusvalitause
teatel
antakse
eeloleval
27.
põbikaartide omajaiie kahesugustes millised antakse heliloojatele vilistami
nid ning rahvatantse, millele järgnevalt suurus, mis valitseb nimetatud valdade toitlusperioodil kõigile elaiustarbeainete põ ainete
kogustes.
Kuni 17-aastased tarbijad saavad seks.
võtab sõna maa-agronoom M. Karu põlluharijaskonnas päeva vastu.
hikaardi omajalp jõulude puhul ühekordselt 259 g kompvekke põhikaardi erikupong
maa. Järgnevad orkestri ettekanne, põllisaratsioonina mitmesuguseid toiduaineid. „27 B" vastu ning 18-aastased ja vanemad
100 paari suuski rindevõitle
grammi.
Suhkrut saavad 27. toitlusperioodil kuni I§9 Lasteasutused
ja laste raviasutused saavad
jate lastele
5-aastased lapsed 800 grammi, 6-aastased ja
Mitte ühtki abiellumist!
Karistati hindade rikkujaid
lisaratsioonina
koo
pvekke
159
grammi
iga
Eefolevaiks
jõulupühadeks valmistab
vanemad 400 grammi ning „A" kaardi oma lapse kohta. 9
abiprefekti otsustega karis jad
Paide linna perekonnaseisuametis regist tatiHarju-Järva
peale
põhiratsii
oni
veel
720
grammi.
ERÜ
peale
eesti
rindevõitlejatele saade
hindade rikkumise pärast
Lastekodud, kes omavad pöllumajapida
reeriti novembrikuu kestel 3 & tindi ning 6 kodäoilik6
tavate
tervituspakikeste
kingituspakike
Pealeselle
antakse
kõigile
elatustarbeai
mise
ja
kelle
kasvandikel
puudavad
eiatus
surmajuhtumit Võrreldes toodud arve vas
Kundas, Vabriku t. 112-2 elutsevat Gus nete põhikaardi omajaile ühekordse lisana tarbeainete põhikaardid, saavad iga lapse sed ka rindemeeste ja enamluse vastases
tavate arvudega oktoobrikuust, ilmneb, et
tav Luuki 20-rmk rahatrahviga raudteel 100 grammi suhkrut põhikaardi erikupong kohta 259 grammi kompvekke.
sündide osas osutub novembrikuu võrdseks lubamatu
võitluses langenute lastele. Selleks ots
koguses toitainete kaasaskandmise ,27 M* vastu.
Biskviiti saavad eelseisval 27. toitlus tarbeks seni juba kokkutulnud annetus
oktoobrikuuga. Surmajuhtumile osas näitab
toitainete võtmise pärast.
Samuti rahuldatakse koduste haigete perioodil kõik lasteasutused ja laeteraviasu
aga novembrikuu väikest suurenemise ten ja töötasuks
Kareda vallas, Vodja külas elutsevat suhkrukupongid. Vastavate juhendite alusel tused ostulubade vorm »B" alusel 200 grammi te hulgas väärib eriti väljatõstmist
dentsi. Kui oktoobrikuus Paide linna perekon
Eesti spordijuht Jüri Lossmanni anne
naseisuametis regieteeriti neli surmajuhtumit, Otto NaadePit 50>rmk rahatrahviga tööta saavad suhkrut ka haiglad, lastekodud, las iga lapse kohta.
teaiad, lastesõimed, lastemängumurud, õp
Viiua antakse jõulupühiks 0,5 liitrit tus, 100 paari suuski, mis jagatakse
tõusis see arv novembrikuus kuuele. Häm suks toitainete andmise pärast.
Koigi vallas Laimetsa asunduses elutse peasutused õppeotstarbeks jne.
18 a. ja vanematele elatustarbeainete põhi
mastaval kombel ei registreeritud aga linna
välja rindevõitlejate laste
vat
Johannes Koch'i 750-rmk rahatrahviga
Lastekodud, kes omavad pOHumajapidU kaardi omajaile erikupong „27 Uu vastu.Vii kingitusena
perekonnaseisuametis nii oktoobri kui ka
vahel.
sealihast
iiighinna
võtmise
pärast.
mise
ja
kelle
kasvandikel
puuduvad
elatus
na
antakse
nii
meestele
kui
naistele.
novembrikuudel ühtki abielu.
Koigi vaiias Laimetsa asunduses elutse tarbeainete põhikaardid, saavad suhkrut iga
Novembrikuus sündisid: Urve Roomet,
Rindevõitlejatele tubakakotte
Märt Alamaa ja Katrin Haas, kuna surid: vat Hugo Talvisted 300-rmk rahatrahviga kuni 5-aastase lapse kohta 800 grammi ning
Anti
kirjatuvide
määrus
Tartust
sealihast liighinna nõudmise ja vahetalitu iga 6-aastase ja vanema lapse kohta 400
Alma Krass, Olga Vaher, August Klvikink, sest
kõrgtasu võtmise pärast.
grammi.
Seoses eesti rindevõitlejaile jõulu
Ülo Reinmets, Karl-Frtedrich Lomp ja
Kindralkomissaari poolt on antud
Liha antakse 27. toitlusperioodi esimese
R. Karro nimetati Eesti Kut
Martha Valentin.
ja teise nädala jooksul kõigile elatustarbe määrus kirjatuvide ja muude teadete kingituspakikeste valmistamisega on
sekogude presidendiks
ainete põhikaartide omajaile peale lavalise üleandmiseks kõlvuliste tuvide pidami Tartu linnakoolivalitsuse juhataja E. Kii
Sunr naiste ülekaal Paides
Kindralkomissari otsusega 26. novemb normi lisaratsioonina ühekordselt 250 gram se kohta. Nimetatud määrus on ilmu mani algatusel Tartu koolid asunud
rist 1943 on Eesti Kutsekogude senine ko
põhikaardi erikupong „27 D" vastu.
nud ajalehes „Lesti Sõna" nr. 276, valmistama rindevõitlejaile jõuluks tu
Vastavalt Paide linna sadresbüroo and missaarne juhataja Roman Karro nimeta mi Nisujahu
saavad kõik elatistarbeainete 30. novembriBtl943 ametlike teadete bakakotte, mida lisatakse ERÜ poolt
meile oli 1. detsembril Paides registreeri tud Eesti Kutsekogude presidendiks arvates põhikaartide
omajad 250 grammi erikupong
tud 846 J elanikku. Nimetatud arvust oli 1. maist 1943.
valmistavate tervituspakikeste juurde.
osas.
,27 A" vastu.
mehi 1326 ja naisi 2134, seega 808 naist
enam.

Kui võrrelda esitatud arve vastavate
arvudega 1. novembrist s a., ilmneb no I lIIMII lUlllllillilllllUilllllillllllliliiUlllülü
HIRMU
vembrikuus elanike arvu suurenemine
269 isiku võrra eelmise kuu 248 vastu.
Elanikkonna suurenemine on toimunud
õudust ja idülli g
peamiselt naiskodanike arvel ja seda ni iiininiffliiitiiiii(iitiiiiiiiiniiitiit(nniiiii{ii}iiffliiiiiiiiiifiitiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif
melt 210 Isiku võrra, kuna meeste osas see
arv suurenes vaid 59 võrra. Üldine elanik
konna suurenemine on peamiselt siiski MÄLESTUSI SÄREVERE SÕJAKÄIGUST
toimunud linna siirdunud õpilaste arvel.
Suvine varahommik. 9. juuli 1941.
Päike sätendab. Linnud peavad laulu
Järva noori lippkonnajuhtide
peo eelproovi. Vana pruuni koolimaja
õppepäevadele
ees tukuvad äsjavalminud valendava
Ühenduses Eesti Noorte Peastaabi poolt pargitee ääres tüviroosid, igas õie kuur
S.-5. dets. Tallinnas korraldatavate noorte
lippkonnajuhtide õppepäevadega asusid nel melehes särav kastepiisk.
japäeval Paidest, Tapalt ja Türilt Tallinna
Põliste pargipuude kobaras asuv en
noole teele kaksteist Järva noorte malevasse
dine
härrastemaja, nüüd haridustempel,
kuuluvat noort. Toimuvaist õppepäevadest
võtab Paidest osa L. Veeber, G. Peets, E. on veel üsna vaikne. Pikad puude var
Paesüld, E. Vahesalu ja K. Kassroussen. jud joonistavad kruusatatud majaesisele
Türilt sõitsid õppepäevadele H. Müürsepp, mitmekesiseid arabeske. Üle rohelise
G. Meres ning Tapalt A. Krappe, U. Uude muruplatsi sinetab jõe helkiv lint. Taa
lepp, L. Paal ja V. Tschakkar. Lisaks eel mal tõsine mets.
pool nimetatud noortele võtab õppepäevadest
veel osa käesoleval ajal Tallinnas elutsev
Ristlevailt Pärnu-Viljandi maanteilt
Järva noorte maleva liige J. Salu.
kõmiseb üle silla Türi poole sõitvaid
vankreid. Ja nende kõmina sekka kau
Järvalasi Tallinnasse õppe
gelt metsa takka tugevaid tumedaid la
päevadele
jatusi. Ikka jälle, väheste vaheaegade
Nagu varem juba teatatnd, korraldab ga. Juba fnitu päeva.
Eesti Kutsekogude noortetöö osakond 6., 7.
Kondenspiimavabriku hele hoone ühes
ja 8. detsembril Tallinnas noortetöö maa rõõmsa elumajaga uhkeldab teispool
kondlike referentide ja bäitisnoorte vahen
daiate õppepäevad. Toimuvale õppepäevade Viljandi maanteed.
kavas on ettekandeid Eesti Katsekogude,
Piiritusetehase pikk punane korsten
Eesti Noorte, Majanduskoja j. t. asutiste sääl kõrval pürgib kõrgele õhku.
juhtivate tegelaste poolt ning suuremate
Pisut itta valitseb künkalt kogu Sä
Tallinna käitiste õppetöökodade ja noorte
kodudega tutvumine. Toimuvatest õppepäeva revere majade rühma uus, moodne ja
dest võtavad Järvamaalt osa noortetöö ruumikas punasekatuseline karjalaut,
maakondlik referent H. Ansmik ning käitis eesriietena õrnad noored kased maan
noorte vahendajad H. Perlmann, J. Mäearu, tee serval.
x. Remsalu ja G. Purro.

Teispool teed vaatab alandlikult uue
le laudale üles pisut unarusse jäänud
vana karjalauda ja hobustetalli maja
deplokk nelinurk. Säälsamas lähe
dal kössitab laiatiivulisena mõisa ait
sigala tuletõrje kuur, tagaküljes uh
keldavad sambad ja räästaalune nagu
mõnel vanal kõrtsil.
Veel öks vana kiviküün ladu,
kõvasti pehastanud pilpakatusega, koo
li soliidne sääl lähedal,
ning teispool jõge ning silda kesk ro
helist avarat aeda valitseja ruumikas
villa need ongi kõik - põhjapoolsed
Särevere hooned. Koolimajast lõunasse
asub vana valitsejamaja, nüüd kooli
„Kivilatt, kõrval, üsna juurvilja aia
äärde pugenud, mõisa n.n. väike ait, ja
pargi kagunurgaß kivist puukuur, kas
vuhooned ja hiljuti valminud rõõmsail
meline kanalamaja.
Nii on Särevere mõisa ja Kontroll
assistentide kool, Türist, maa südamest,
paar kilomeetrit lõunasse. Särevere,
jõukas vald, asub Järva kagunurgas,
Pikkmetsa küla terava noolena tungi
mas Pärnumaa ja Viljandimaa vahele.
Mõisas asus kodumajandus kool, mis
„baaside ajajärgul" Kuusikult evakuee
ritud Konlroll-assistentide koolile ruu
mi pidi andma, ja ise lõppeks Viljandi
maale Vana-Võitu kolis. Mõisa tore kar
jalaut, valla jõukas karjamajanduslik
seisund ja muidki asjaolusid arvati vas
tavate võimude poolt eriti sobivaks
Kontroll-assistentide koolile, missugune
nüüd vanas majas, pargis ja kõrvalhoo-

tes endale energiliselt*uut kodu oli asu
tanud. Remonteeriti, korraldati, vajati
uusi teid ja käike, ehitati sillakesi ja
istutati puid-põõsaid. Põõsastara sai tol
kevadel mitmeidkümneid meetreid
lähedalt Türi aiamajandusgümnaasiumist
oli ju tuhandeid istikuid saada. Uute
teede ääres ja pargi põliste puude all
valendasid kooli osava puutööõpetaja
meisterdatud aiapingid ... Oli juba pä
ris mugav, kodune ja vaikne, kui tol
suvehommikul koolimaja klaasveranda
kaudu eesuksest väljus perenaine, käes
aiakann. Vaja minna kurke niisutama,
enne kui kaste kaob!
Endisest majapidamisekooli juurvil
jaaiast, mis nüüd mõisa käes, olid eral
datud koolile ja õppejõududele „oma
maalapikesed", mida siis võidu korras
taheti hoida.
Jõudnud maja lõunanurka, naine
märkab äkki kanala ümber hiilimas
punaväelasi, püssid laskevalmis, tule
mas maja otsas asuva elukorteri aken
de ümber 1

Issand, sääl oli ju n.n. „aktivi&tide
staap!" Sääl käis kooli noore agronoo
mi korteris Türi inimesi ja kõik Säre
vere omad õpetajad vahest nõu pida
mas ja „tegevuskavasid" arutamas. Kül
lap sääl relvigi viimati oli ehmatab
pe "ie. Reetmine, haarang?
Ta tagasi majja, hoiatama.
Se tõusnud ja jäi
gr iknast, mis kana
la
puude taga väljal.

Kahurid laaditakse maha, neid haka
takse kiiresti-kiiresti pargiservale üles
seadma.

Tähendab ... haarang siiski ei ole,
sõda on äkki lähedal 1
Meeskond võttis sisse positsiooni.
Kaevati kuulipildujatepesi mitmesse pai
ka, ikka üsna koolimaja lähedale, ka
hest küljest: idast ja lõunast, Viljandi
(Taikse) ja Pärnu (Laupa) suunast.
Näis nii, et Särevere oli nagu la
hingu keskele määratud, punaväe ka
hurite ja kuulipildujate selja taha, see
ga saksa tuie alla!
Kes veel olid lootnud sõjast pääse
mist, pidid nüüd veenduma vastupidi
ses. Energilisemalt hakati mööbleid ja
majatarbeid koolimaja võlvitud keldri
tesse kandma. Päeva jooksul jäid toad
päris lagedaks, sest majaalused keldrid
mahutasid neid tublisti.
õhtul oodati jälle kõike neid kole
dusi, mis võivad juhtuda enne lahin
gut ja venelaste lahkumist; maja põle
ma süütamist, kõige kaasa võtmist, mis
võtta annab .. . Meenusid hiljutised
~mustad tõllad" . . . Hävituspataljon . ..
Pambud väheste toiduainetega ja
riidevarustusega olid valmis pandud,
juhuks, kui tuleks kuhugi metsa või
kraavi minna. Peeti nõu, uuriti lähema
ümbruse redukohti.
Magamisest polnud juttugi. Vaid
üheksaaastane tüdruk, kes vahvalt omas
te juurde jäänud ja mitte teiste maja
lastega metsa läinud, see vaid magas
rahulikult keldris.

Autobusel 3500 km. . . .

ERÜ sai 2000 kg lõnga kinnaste kudu
miseks
Kindralkomissar andis vabaks villast lõnga eesti rindevõitlejaile jõulu
kingi valmistamiseks. Kogu Eesti naisteperel on täita rahvuslik au
kohustus soojad esemed valmis kudud» >
Kindralkomissari poolt anti ERÜ'Je
vabaks 2000 kg villast lõnga eesti rin
õemeestele jõulukingiks kinnaste, sokki
de ja teiste soojade ' esemete kudumi
seks. Lõnga ostad ERÜ enda poolt täi
enduseks annetustena üle maa selleks
otstarbeks kokkutulevale villale ja lõn
gale.
Varem on ERÜ laenuna välja and
nud lõnga 1300 paari kinnaste kudu
miseks, millele nüüd saadud lõng on
tõhusaks lisaks. Kui juure arvata aune
tustena kokkutoodav lõng ja viil, mille
hulga kohta praegu puudub ülevaade,
samuti ülemaaliselt naiste ja näitsikute
poolt end aa iga taset kootavad kindad ja
sokid, siis ei ole kahtlust, et iga eesti
rindemees võib jõuluks saada vähemalt
ühe paari kindaid või sokke, kui lõng
jõutakse ära kududa.
Seni pidurdas linnades kudumistööd
lõnga vähesus. Nüüd on see takistus
ületatud ja tarvis on ainult palju tuhan
deid virku käsi, kes lõnga veel õigeaeg
selt kooks soojadeks esemeteks. See on
Eesti kogu naisperele auküsimuseks. Sel
le suure ülesandega peavad meie naised
ja neiud toime tulema kahe nädalaga,
et soojad esemed koos tervituspakikes
tega jõuaksid jõulupühiks rindele.
Peale laskurkinnastfe ja sokkide va
javad eesti vabatahtlikud käesoleval

talvel külmakaitseks sooje veste, põlve
soojendajaid, kõrvakaitseid, peakotte jne.
Nii on algajail ja vähevilunud kudujail
võimalik valida tõõd, mis ei nõua nii
suurt kudumisoskust kui näiteks laskur
kinda kudumine.
Maakonnalinnades antakse lõnga ku
dumiseks välja ERÜ ringkonnaametitest.
Asutuste ja käitiste naisteenistujail, koo
lide naisõpilastel ja kodustel perenais
tel peaks igaühel jatkuma niipalju ae
ga, et kududa rindemeestele vähemalt
ühe paari kindaid või sokke. Teatavasti
erineb laskurkinnas harilikust peokindast
seega, et esimene sõrm on kootud eral
di, sarnanevalt sõrmkindale.
Maaperenaistelt oodatakse mitte ai
nult villa ja lõnga annetamist, vaid es
majoones soojade esemete valmiskudu
dumist, nii et maal valmistatavad jõu
lutervituspakid sisaldaksid ka rindemees
te poolt igatsusega ootavaid sooje ese
meid.

Eestis on 149.000 talu. Kui igas vii
endas talus perenaine annetab ka ai
nult 100 gr villast lõnga, juba siis ko
guneb lõnga niipalju, et iga eesti rin
de võitle ja saab mitte ühe paari kindaid
või sokke, vaid terve soojade esemete
komplekti. Seda võlgneme oma kodu
maakaitsjaile 1

Euroopa rinne tugevneb üha
Algus 1. leheküljel
Tegelikult muutuvad nõuded Itaalia
sõjatandril anglo ameeriklastele ikka
suuremaks. Pärast seda, kui nad taan
duvaid saksa järelüksusi olid ainult et
tevaatlikult jälginud, on nad pühapäe
vast alates pärast ebaharilikult ägedat
auurtükituie-ettevalmistuBt asunud suur
te jõududega oodatavale suurrünnakule
kõige kaugemale ulatuval rindeosal.
Rünnakul kasutatakse peamiselt
uusmeremaalast ja inglasi. Inglise ülem
juhataja Montgomery ühes oma päeva
käsus on Rooma seadnud uueks briti
ofepsiivi eesmärgiks, siis on selle tõsi
dus ka mõistetav. Kuid siiski vastased
pole senini saavutanud mingit edu.
Võitlused toimuvad veel saksa peavõit
lusjoone ees. Saksa üksuste kõrval, kes,
nagu inglise sõjaline kriitik kirjutab,
9oma seisukohti peavad ka tugevaima
angio ameerika pommirahe all", ei ole
ka saksa õhuvägi tegevuseta. Hoolima
ta tugevast rakendusest idarindel on ta
ka Vahemerel küllalt tugev, et jagada
hävitavaid lööke. Õhujõud ja allveelae
vad ründasid vaenlast igal vähegi so
bival võimalusel hoolimata uljusega ja
uputasid novembrikuul 38 vägede transportlaeva ja kaubalaeva 306.900 brt,
"" 27 vägede transport- ja kaubalaeva
176.000 brt vigastati nii raskesti, et
võib arvestada paljude nende laevade
uppumisega. Veel 19 laeva ümmargu
selt 19.000 brt said pommi- ja torpee
dotabamusi.
Kui juba uputatud ja raskestivigas
tatud brt summa on imponeeriv, siis
saab seetõttu pilf/jveel erilise ilme, et
peale 14 vaenlase hävitaja ja mitme
vahilaeva ka teisi sõjalaevu võidi hä
vitada, eriti vägede transportlaevu, mil
lega toimus järel vedu Lõuna-Itaaüa rin
dele, mille meeskonnad koosnesid Ba
doglio poolt välja antud laevastiku
madrustest. Sellepärast peab neid võite
eriti rõhutama. Nad näitavad, et vaen
lased pole ühelgi merel kindlad ja nad
vastavalt sellele kannavad kaotusi sek
toreis, millel neid võib kõige mõjuka
malt tabada.
Seega on Briti poolel satutud olu
korda, mida igasuguste trikkidega püü
ti vältida. Arvati, et ollakse tugevaim
mereriik maailmas ja et nii nagu mine
vikus võib ka tulevikus elada meresõ
jast. Nüüd aga nähakse äkki, et see
sõda mida Inglismaa olevat alusta
nud väikeste riikide kaitseks, kes alles
äsja reedeti taas Hui li ja Edeni poolt
Moskvas haarab üle maa kõiki ini
mesi. Kauge, rahva poolt vaevalt tun
tav raeresõda, rõõmusvärske rööv- ja
kaapersõda meredel ei eksisteeri enam.
Vaenlase ja neutraalset kaubandust ei
saa enam kahjustada, kuna see
bandus ei ole Euroopa jaoks praegusel
hetkel enam eluliselt vajalik.
Süütamised ja rüüstamised ei ole
praeguse rannaeel kaitse tõttu enam
võimaliKud. Asumaade röövimisest ,on
samuti tulnud loobuda ainult endis
te liitlaste suhtes on see veel aset
leidnud, kuid säälgi ainult seetõttu, et
reeturlikud kindralid ja admiralid män
gisid oma musta mängu. Laevu ja rel
vi, mida vanasti hangiti raskusteta
omalt maalt, saab nüüd muretseda ai
nult ülemere abiga. Relvastumine nõuab
toorainete tohutut sissevedu. 40 prot
senti kõigist toiduaineist tuleb ema
maale vedada üle merede. Blokaad,
mis veel Maailmasõjas suutis lüüa

keskriike, on tagajärjetu, kuna Euroo
pa kindlus on saanud tugevaks. Seepä
rast peab Inglismaa tänapäeval tege
vusse rakendama maavägesid, millesse
on tõmmatud kõik, mis laevastik ja
relvastustööstus on järele jätnud
olukord, millest britid on sajandite
vältel tahtlikult kõrvale hoidunud.
Aga nende liitlaste, põhja-a meeri k
laste,kavad ei saa küpseks. Pearl Har
bourist üle Bouganvillei kuni Gilbert
saarteni, kus neljas õhulahingus uuesti
hävitati 7 lennukitekandjat ja 4 ristle
jat ning 3 lennukitekandjat, 8 lahing
laeva ja 1 transportlaeva raskelt vigas
tati, ulatub vaprate jaapani lendurite
poolt uputatud vaenlase üksuste pikk
rida ja "kostab ookeani märjas hauas
uppunud meeste hääk Alatu pommisõ
ja odav edu Euroopas kaalub seda USA
laevastikule antud lööki samavõrra üles,
nagu agitaatori sõuad Kairo konve
rentsil. Dr. D.
Rumeenias edendatakse] sõja
kirjandust
Rumeenia naiste rahvuskomitee asutas
kaks auhinda kirjanduslikkude teoste eest,
mis käsitlevad rumeenia naiste osa praegu
ses sõjas. Rumeenia haritlaste liit asutas
neil päevil samuti kaks auhinda kauneimate

Algus 2 IsdskMjsl
lauda istumist võetakse üksteisel kä
test kinni ja lausutakse lõbusalt üks *
vanema õpilasega üheskoos salmi, mis
tõlkes kõlab umbes nii:
~Kes igapäev sööb kooki, moosi
pasteeti, praadi terve noosi,
sel pühapäevast aimu pole
ta tuju päevast päeva kolel"
See sütitab noori. Nad räägivad,' et
siin üldse on väga lõbus ja kamraad
lik. Need, keskmiselt 16-aastased poisid
ja tüdrukud, on õnnelikud, et just ,
neile on saanud osaks õnn siia Alpide
jalale tulla elukutset õppima. Tahtjaid
Hitleri-noorte hulgas olevat väga palju,
valikut tehakse mitmesuguste kaalutlus
te järgi.
Kui oleme söönud maitsvat rammu
sat ühepajatoitu, on saabunud aeg
lahkuda. Noored tulevad meid saatma,
küsivad huvitatult, kuidas elatakse
meie pool, saadavad tervitusi eesti
Grenaderid jälgivad rahulikul pilgul saksa võitluslennukite rünnaklendu. Nad teavad, noortele ja tublide noorte põllumeeste
et nende hävitustöö järgi saabub rünnakukäsk ka grenaderidele. (PK.-sõjak. Grönert Wb.) naiste käeviibete saatel tõuseb me
buss edasi Salzburgi imekaunitesse
Alpidesse.
Mis maksavad moodsad sõjad?
Kui asuda kõrvutama käesoleva sõ
ja kulusid eelmise Maailmasõja omade
ga, siis on juha ette selge, et praegune
sõda läheb maksma märksa rohkem kui
1914.—-18. aastate sõda. Pole mitte ai
nult laienenud sõjatandred kuival maal,
vaid sõditakse ka palju intensiivsemalt
ja suuremate tehniliste kulutustega kui
tookord. Vastavalt sellele On kõigi sõja
lised väljaminekud normaalselt ka juba
kujunenud vähimalt poole suuremaks
eelmise Maailmasõja omadest.
Nõnda on Saksamaa esimese nelja
aastaga praeguses sõjas juba ku
lutanud 292 miljardit riigimarka, kuna
aga Eaimese Maailmasõja kulud Saksa
maal olid 150-165 miljardit riigimarka.
Inglismaal on sõjalised väljaminekud
1914.—18. aastate kuludega võrreldes
kasvanud juba peagu kahe jä'poolekord
seks (6,5 miljardilt 15 miljardi naelster
lingini). ühendriikide sõjakulud aga, mis
eelmises sõjas olid 32 miljardit dollarit,
on kuni tänavu augusti lõpuni paisunud
juba 123 miljardini, millest 10 miljardit
on kulunud laenuks USA liitlastele.
Prantsusmaa sõjakulud olid 1914. ku
ni 1918. aastail 135 miljardit franki.
Praegune sõda aga on Prantsusmaale
juba maksma läinud üle 700 miljardi
frangi, sellest 165 miljardit otseste sõ-

sulest.

Homtnikuhardus: «Igaüks on oma õnne sepp."

•*.

Lõunmuusika (hpl.) 14.00 Päevauudised saksa vahemäng (hpi). 18.30 Aja kaja ja saatekava

ja saatekava ülevaade. 17.00 Päevauudised
ja saatekava ülevaade saksa keeles. 18.00
«Mõru viii", Kaarel Korseui kuuldemäng.
19.00 Soome laulütund. Kst: Liidia Aadre,
sopran, Olav Roots, klaver, ja «Raudami"

segakoor Karl Leinuse juhatusel. 20.00 Päeva

uudised saksa keeles. 20.15 Särav tuju
(Ringhäälingu tantsukapeli VI. Sapdšuini ju
hatusel.) 21.00 Päevauudised. 21.15 Tuhat
lõbusat nooti (Ringhäälingu tantsukapeli
VI. Sapošnini juhatusel.) 22.00 Päevauudi
sed saksa keeles. 22.15 Kirev päevalõpp
(hpl). 24.00 Saatelõpp.

ESMASPÄEV, 6. DETSEMBER 1948.
5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.15 Päe

vauudised. 6J30 Hommiku kontsert (tllek.) 7.00

Päevauudised saksa keeles. 7.15 Hommi

ku muusika (ülek. Böömi riigisaatjast ja Kpl).
8.45 Päevauudised. 9.00 Päevauudised saksa
keeles. 9.10 Landesdieust Ostland. 9.25 S»a
tepaus. 11.30 Tähelepanu algame! (Ringhää

lingu tantsnkapell, juh. VI. Sapošnin.) 12.15

Päevauudised. 12.30 Päevauudised saksa kee*

108. 12.45 Lõunarauusika (Riia ringkonna
politsei puhkpilliorkester Janis Rabe juha
tusel, Werner Franz Kaiseri kapell ja hpl.)
(Ülekanne Riiast.) 14.00 Päevauudised saksa

keeles. 14.10 Landesdienst Ostland. 14.20

Intsrumentide paraad (hpl). 15.30 Saade pere
naistele. 16.00 Muusika pärastlõunaks (Ring

häälingu suur orkester, juh. L. Tants.) Saate
kannab iile ka Riia saatja. Vaheajal kell
16.45 Päevauudised. 17.00 Päevauudised ja
saatekava ülevaade saksa keeles. 18.00 «Kilp

lased", Fr. R. Kreutzwaldi raamatust «Kilp
laste imevärki jutud ja teod." 18.15 Väike

Kõik need arvud üksinda ei anna
küll kulude vahekordade muutumisest
täiesti õiget pilti, kuna paljudes maades
on muutunud ka elanike arv ja nende
ostujõud. Siiski aga peaks olema ilmne, et
käesolevas Maailmasõjas rahvastel lasuv
aineline koormus on palju raskem eel
mise sõja omast.

Akadeemilise koostöö rahvusva
Üksnes esiisade usu hindamine, kai seda
heline ajakiri ,Junges Europa" aval tuntakse ja selle järele käia püütakse, sääs
dab alljärgi evad mõttetihedad aforis tab meid üksindusest ja nõrkusest ning ai
mid praeguse Rumeenia riigijuhi nult siis ei suuda mööduvad murrangud

Luured rahvad ja suured rahvajuhid rai
8.45 Landesdienst Ostland. 9.00 Kenad as
jad, mis meid rõõmustavad (hpl.) 10.00 Päe usid endale tee ajalukku üksnes seeläbi, et
vauudised saksa keeles. 10.10 Serenaad raamatute ja töö võim avas neile perspek
pühapäeva hommikuks (hpl.) 11.00 «Oli tiivid kaugele tulevikku.
kord.. ."Muinasjutte täiskasvanule sõnas ja
Ainult siis, kui tuntakse enda ajaloolisi
muusikas. 11.30 Sümfooniline maasika. Lud
vig van Beethoven: Sümfoonia nr. 3, Es-duur, õigusi, suudetakse kirjutada oma rahva ta
op. 55, «Eroica" (hpl) 2.15 Päevauudised. het ajaloo raamatusse.
12.30 Päevauudised saksa keeles. 12.45

Ülekanne.) Vaheajal kell 16.45 Päevauudised

Eriti tugevasti on tõusnud ka üleme
remaade sõjakulud. Nii on Austraalia
praeguses sõjas juba kulutanud 1194
miljonit naela, eelmise sõja 265 miljo
ni vastu, ja Kanada on uues Maailma
sõjas välja annud ümmarguselt 10 mil
jardit dollarit omaaegse 1,33 miljardi
dollari vastu. Isegi erapooletul Sveitsil
on nüüd mobilisatsiooniks ja erakord
seiks ettevalmistusabinõudeks tulnud
kulutada kuni 5 miljardit franki Esime
se Maailmasõja 1,2 miljardi vastu.

Marssal Antonescu poliitilisi aforisme

Igal ülemal tuleb oma alluvate suhtes
süvendada humaansust. Inimlik tunne ei
tohi puududa ka sõjaväeteenistuses, kus va
jalik distsipliin asetab* mõnel juhul eriti
karme nõudeid* Alluvate poolt vastatakse
teoste eest teemai „Rumeenia vaprus pühas inimlikku kaastunnet armastusega töö vas
tu, usaldusega juhtidesse, sisemise osavõtu
sõjas".
ga kõige suhtes, mida tuleb teha, alluv tun
neb sel puhul uhkusega, et teda hinnatakse
Raadio
inimesena, mis laenab talle isiksuse väär
tust. Igas astmes juhtidel tuleb selliseid
PÜHAPÄEV, 5. DETSEMBER 1943.
5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.30 Hom ergutusi pidevalt ja igal võimalusel eden
mikumnusika (ülekanne ja hpl). 7.00 Päeva dada ja igas {alluvas võimalust mööda tu
uudised saksa keeles. 7.15 Päevauudised gevdada Isikliku väärikuse tunnet.
7.30 Põllumeestele: Ületalve ainult terved
Me ei suuda luua midagi jäädavat, kui
kanad! (Veterinaarinspektor Dr Herman
Talts). 7.4sVäike hommikuviis (hpl.) 8.30 me ei austa inimsuse ja elu seadusi.

keeles. 14.15 Landesdieust Ostland. 14.30
Lastele: «Eluvesi", Grimmi muinasjutt.
14.45 Albert Lortzingi kauneid meloodiaid
(mgn) jahpl.) 15.45 «Peipsil*, Juhan Liiv!
miniatüüre. 16.00 Mida sõdurid soovivad

jaliste väljaminekutena ja 537 miljardit
on seni kulunud sõja likvideerimiseks
ning okupatsioonikulude katteks. Ühtla
si tuleb aga arvestada, et frangi väär
tus oli juba enne praeguse sõja algust
tugevasti langenud. Analoogilistel põh
justel ei saa ka Itaalia eelmise soja ku
lusid, mis ulatusid 42 miljardi liirini,
hästi kõrvutada praegustega, mil juba
on kulutatud üle 300 miljardi liiri.

meid vapustada.

Ühe rahva tulevik peitub tema kultuu
riaaretes, mida minevik on kuhjanud raa
matute lehekülgedele ja tarkuse õpetustes
se.

Ja nõnda nagu elumaja ei saa ehitada
ilma hingeta ja telliskivideta, nii tuleb ka

hümniga.

päev
Eesti tuntud luuletaja prof. Gastav Suita
pühitses teisipäeval Tartus oma 60. sünni
päeva, mispuhul ta sai paljude tervituste ja
südamlike austusavalduste osaliseks. Juba
alates hommiku kella 7-st saabus prof. Suit
su korterisse Õnnesoovijaid ja nende vool
jätkus kogn päev läbi. Juubilari õnnitlejaid
oli kaugelt üle 100 nii organisatsioonide ja
asutuste esindajate kui ka üksikisikute näol.
Ka väljaspeolt Tartut oli saabunud õnnitle
jaid.

Asutatakse suusaspordi liit
Esmaspäeval oli spordiameti ruumesse
Tallinnas kokku kutsutud spordiseltside
esindajate koosolek suusatamise alal erilii
du moodustamiseks. Pärast spordiameti hal
dus- ja organisatsiooniosakouna inspektor
Arnu Sork'i selgitavat ettekannet võeti vas
tu põhimõtteline otsus Eesti Suusaspordi
Liidu asutamiseks. Vastav põhikiri on prae
gu seltsides läbivaatamisel. Kuni põhikirja
registeerimiseni otsustati moodustada liidu
ajutine juhatus.
liri jääb valjult erapoole
tuks
Dublin i s t, 29. 11. (DNÕ). De Vai era
kinnitas oma teisipäevases kõnes uuesti
liri erapooletust, milleks sel riigil o'evat
mitte üksnes õigus, vaid ka kohustus.
Seejuures määritles de Valera liri suh
teid USA- ga ja meenutas 1919. aastat, mil
ta sõitis noore liri vabariigi esindajana
Ühendriikidesse, et sea), toetudes Wilsoni
lubatustele väikerahvaste enesemääramise
õiguse suhtes, taotleda liri tunnustamist
Washingtoni poolt. De Valera rõhutas, et
selline ülesanne võivat tänapäeval näida
lootusetu ja isegi naljakas, kaid et toonas
tes oludes president Wilson proklameeris
rahvaste võrdsust, ja kana Wilsoni vaadete
järele ,suurte ja väikestele, nõrkade ja
tugevate rahvaste õigus julgeolule, vaba
dusele ja enesemääramisele pidi olema
rahu alusmüüriks* siis olevat ka de Valera
tookordne missioon paistnud lootusrikkana.
Ometi jäänud see oma olulistes panktitea
tagajärjetuks.

De Valera lõpetas: „Me tahame säilitada
pidada nurgakivideks üksikisikute ja rah positsiooni, milles me viibime. See on aus
seisukoht. Me omame õigust sõjast eemale
vaste arenguloos.
jääda ja teemegi seda, sattugu ta meie
teele
kus tahes".5
Kultaur on tsivilisatsiooni tulemus, mida
ei saavutata üle öö. Võõraste kultuuride jä
relaimamisega ei ole võimalik luua rahvus
Suur-Bulgaaria loomulikud
likku kultuuri, mis hädavajalikult peab are
nema omriiklike vajaduste raamides.
piirid
Kultuur! läbi jõutakse endatunnetusele
Sofia
a
t,
(DNB).
Rahvasaadik Koachu
oma rahvuslikust missioonist teiste rahvaste
charoff väljendas sobranje istungil, et Bul
hulgas.
peab Traakiat, Makedooniat ja Dob
Ainult kultuuri läbi võime omada maa gaaria
rudshat enda omaks Ja ei loobu neist iialgi.
ilmas kohta, mis kuulub meile õigusega,
tänu meie andekusele, tahtejõule ja meie
fanaatilisele usule, et ükski vöõrkultuur ei Diplomaatlikud suhted Nõukogu
suuda meilt röövida pinda, mis kuulub ja
de Liidu ja Brasiilia vahel
jääb igavesti meile.
loomisel
valgustust raamatute kaudu ja töödistsipliini

J. Semper Valga maakonna põl
lu majand usameti juhatajaks
ne loeng (ülek. s. keeles.) 20.00 Päevauudised
Põllumajandusliku Keskvalitsuse juhata
saksa keeles. 20.15 Saksa sõduritund ja käekirjaga on agronoom J. Semper ni
(Tantsuviise, mängib Ringhäälingu tantsu metatud Valga maakonna põllumajandus
kapell juh. VI. Sapošnin). 21.00 Päevauudi ameti juhatajaks.
sed.: 21.15 Igale midagi (Ülek. Leipzigist.)
Agr. Semper oli varem Tartu maavalit
22.00 Päevauudised saksa keeles. Järgnevalt suse liikmeks ja abimaavanemaks ning põl
saatelõpp.
lumajändusametite ellukutsumisel nimetati'
ta Tartu maakonna pöliumajandusameti
juhatajaks, millisel kohal töötas kuni 1.
Tartu ülikooli aastapäev
novembrini.
1. dets. pühitses Tartu ülikool järjekord
selt aastapäeva. Hoolimata söjapgevadest
Juhendeid metsa ja puidu
tehti seda ka tänavu traditsioonide kohaselt.
majanduse alalt
Aula oli end ehtinud pidurüüga. Langenud
üliõpilaste mälestusmonumendi juures sei
Ida-ala
Riigikomissariaadi
metsa ja puidu
sid meesüliõpilased auvalvel, et erilist aus
tust avaldada pidupäeval neile, kes oma peakoondise juhataja poolt on avaldatud
noore elu andnud selleks, et meie võiks va määras lõivude tasumise kohta turustamis
korras realiseeritud puidult. Samuti on an
badena elada.
Ülikooli pidulikule aktusele oli kogune tud juhend nr. 1 mis käsitab metsa ja
puidamajanduslike toodete turustamise ja
nud ka rohkesti aukülalisi.
Eesti asutuste juhtivaist isikuist olid ko väljaveo küsimusi ning juhend nr. 2, mis
hal Eesti Omavalitsuse Juhi esindaja hal käib okaspuu saetud materjali mõõtmiste
dusdirektori abi prof. dr. Vasar, Tartu lin korraldamist. Lisana on antud puidumõõdud
napea Keerdoja, omakaitse Tartumaa male prusside, palkide ja kätuselattide kohta.
va ülem kolonelleitnant Jaansoo, prefekt
Sise di rektor nimetas maa
Roovere ja teisi.
Aktuse avasõnad ütles arstiteaduskonna
nõunikud Tartumaal
dekaan prof. Pärli, kuna nii rektõr kui ka
prorektor ei viibinud kohal. Seejärele pidas
Sisedirektor nimetas Tartu maavanema
teadusliku peokõne majandusteaduskonna de ettepanekul ja Tartu Piirkonnakomissari
kaan prof. Kaasik teemal ~Majanduslikud nõusolekul järgmised isikud maanõunikku
põhiõigused 19. ja 20. sajandi põhiseaduste deks Tartu maakonnas: Eduard Konstn, Leo
järgi."
pold Peterson, Edgar Ots, Jaan Kurik, Paul
Järgnes aktuse elevusrikkam osa ülikooli Lukk, Oskar Laanekuru, Karl Jalak, Arminpoolt väljakuulutatud auhinnatööde tulemus Eduard Saluots, August Parts, Eduard Kon
te teatavaks tegemine. Auhinnad said 4 üli sa, Arnold Ruubas, Kristof Meremäe, Karl
õpilast.
Parvel, Joosep Sild, Arnold Reial ja Valter
Ülikooli aastapäeva aktuse lõppsõnad lau Jalviste.
sus dekaan prof. Pärli. Aktus lõppes Eesti
ülevaade. 19.15 Rindereportaaže (ülek., s.
keeles). 19.30 Muusika (ülek.) 19.45 Poliitili

Prof. G. Suitsu 60 a. sünni

s:t{o k h o 1 m i s t, (DNB). Nõukogude saa

dik Mehhikos Umansky peab läbirääkimisi
diplomaatlikkude suhete alustamiseks Bra
siiliaga.

Ka Goethe-maja sai
kannatada
Frankfurdist, 26. 11. (DNB), Auglo
ameeriklaste viimasel terrorirünnakul Frank
fürdile Maini Säres tabati peale senini tea
tatud kultuurimälestiste ka Johann Wolf
gang von Goethe sünnimaja, mida tunti ko
gu maailmas. Maja, mis muu seas oma mait
seka sisustusega vahendas meile 18. sajan
di patriitsiperekondade elustiili, sai raskeid
vigastusi.

Ühine toit Itaalia sõjaväes
Roomast. (DNB). Itaalia sõjaminister,
marssal Graziani, tegi korralduse, et vaba
riigi ohvitserid, allohvitserid ja meeskonnad
saavad eranditult ühesugust toitu. Sellega
lõpetatakse pahe, mis mõjus Itaalia endises
armees väga halvasti.

1. dets. b. a. KADUS Prääma teel meesterah
va parema käe villane LABAKINNAS. Leiust

teatada Prääma lastekodusse.

Riigiasutus Paides vajab kohe KÄSKJALGA
KORISTAJAT. Kirjad slt «Käskjalg" all.
Töölevõtmine toimub Tööameti kaudu.
Väätsa Piimaühistu ja Väätsa EieWtriühMu
vajavad kahte KONTORITÖUJOUDU* Teata
da Paide Tööameti või Väätsa Piimaühistulo,
Väätsa ag.

Töölevõtmine Paide Tööameti kaudu-
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