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Moskva kohtupäev

Idas hävitati eelmisel päeval sisse

piiratud vaenlase uusi jõude
Krimmis jätkasid nõukogud kogu päeva läbi oma tugevaid rünnakuid. Itaalias ainult
kohalikku tulevahetust. „Viking" pälvis jälle tunnustust
Fllhreri peakorterist, 6. dets. Söjajöa
4ade ülemjuhatus teatab:
Krimmis jätkasid nõukogud oma tuge
jaid rünnakuid kirde pool Kertshi kogu
Päeva läbi. Nad löödi suures enamuses ju
4>a meie positsioonide ees suurtükitule ja
irünnaksuurtükkide mõjuval toetusel pu
raks, kusjuures 25 vaenlase tanki hävitati
jõi muudeti liikumisvõimetuks. Lõuna pool
Kertshi tegi rumeenia üksuste rünnak uusi
"edusamme. Vaenlase maabumispea suruti
alaliselt kokku.
Suures Dnjeprl käärus alustaß vaenlane
tugeva lumetormi juures üleolevate •jõudu
dega uuesti rünnakuid. Ta tõrjuti kirde ja
toode pool Krivoi Rogi ning edela pool
Krementshngi ägedais, kuni pimeduseni
jätkanud võitlusis. Ohel sissemurrubobal
tekkisid Ägedad tankllahiugud, millised
Teel kestavad. Kogusummas hävitati selles
ruumis eile 80 nõukogude tanki.
Tsberkassi juures lõid meie üksused
vaenlase korduvad rünnakud tagasi ja hä
vitasid uusi eelmise päeva võitlustes ära
lõigatud vaenlase võitlusgruppe. Selles
rindelõigus paistis eeskujuliku vöitlejahoiaItuga päevi siia ja sinna vooganud võitlu
eis eriti silma mosell 72. jalgväediviis ko
lonel Hohni juhtimisel koos SS-soomus
diviisi „Viking" osadega ja 10. õhutõrje
diviisi üksustega.
Ülejäänud idarindelt teatatakse elava
jälgib grenader lahinglendurite
maid kohalikke võitlusi vesi ainult lõiku Rah-'likult
lendu, oodates seejätgi rünnakkäsKU ka ise.
deni Homelist loode ja Neveiist lääne pool.
(PK-sõjak. Grönet. Wb.)
Lõnna-itaaiias oli eile püsivalt halbade
Ilmade jnores ainult üksikutes rindelõiku
des elavamat kohalikku tulevahetust. See pist, milline visati Adria rannikul meie po
juures tulistati ühest vaenlase võitlusgru- sitsioonide vastu, kahjutuks 6 tanki.

Jaapanlaste õhurünnak
Kalkuttale
Tokiost, 6. 12. (DNB). Keiserlik peakor

ter teatas:

Keiserliku maa- ja mereväe õhujõud
ründasid pühapäeval Kalkuttat, pommita
sid vaenlase sadamas ankrus seisvaid lae
vu nibg sadamaseadmeid ja sundisid see
juures võitlusse 40 vaenlase jahilennukit.
Keiserlikud õhujõud saavutasid seejuures
järgmisi tulemusi:
3 suurt transportlaeva vigastati ja süü
dati põlema, peate selle purustati või süü
dati põlema sadamaseadmeid ja arvukaid
laohooneid, lisaks sellele vigastati kaht
transportlaeva ja tulistati alla 2 vaenlase
lennukit.

Londonis ja Washingtonis ei ole
iialgi kõvemini sarve puhutud kui pä
rast bolshvistiiku ja plutokraatiiku
välisministrite vahel kaks nädalat kest
nud läbirääkimiste lõppu Moskvas. Pea
le konverenstipäevade perioodi teatas
Valge Maja šeff endast kohe, et kiidu
avalduste saatel kuulutada, et kõik on
paremas korras. Siis avaldati komüni
kee, mis koosnes paljudest lehekülge
dest jä mille tõelise sisu varjamiseks
nähtud palju vaeva fraaside valinguga.
Lee järgi kostis Washingtonist hääl, mis
ütles paatoslikult, et Moskva deklaratsi
oon olevat meie generatsiooni MagnaCharta. Londonis käituti nii, nagu oleks
neile selle paberiga käes vabad käed
Saksamaa tükeldamiseks tühiseks väike
riikideks. See kõik toimus nii kärarik
kalt-närvilikult ja põhjusetult ägedalt,
et arukal inimesel oli kerge mõista, et
siin salapäratsetakse rohkem, kui võiks
arvata.

Caurchiiri ja Rooseveltt katsest, kir
jutada Stalini bolshevistlikule internat
sioonile ette piirjooni, ei tulnud mi
dagi välja. Nad pidid Moskvale alistu
ma. öeldakse küll, et Euroopa prob
leemide lahendamiseks õieks pidanud
asutatama rahvasteliidu taoline komis
jon. Moskva oli.sellega nõus, kuna ta
pidas ennast läbirääkimistel tugevai
maks pooleks. Ta ei ole oma maail
ma bolsheviseerimisabinõusid kunagi
väga hoolikalt läbi mõelnud. Kremlil
on täiesti ükskõik, kas võetakse tarvi
tusele põrgumasinad või peetakse lä
birääkimisi. Eesmärk on igal juhul sa
ma, nimelt Euroopa bolsheviseeri
mine.

Stalinil oli Moskva konverentsil kaht
lemata tulemusi. Jaapani ajaleht „Yo
miuri Fotši" iseloomustab seda õigus
tatult nagu kohtuprotsessi, kus USA-d
ja Inglismaad süüdistati sõjasabotaašis
ja kus nad pidid alistuma Moskva
kohtuniku otsusele. See on võibolla
natuke teravalt väljendatud, kuid see
tabab probleemi tuuma. Kui inglased
ja ameeriklased algasid sõda, lootuses
lõpetada see odava raha ja poliitiliste
trikkidega, siis pettusid nad kibedalt.
See sõda maksab neile verd, ning pal
ju enam verd, kui inglased suudavad
seda anda ja kui ameeriklased tahavad
seda valada.
Saksamaa ei tee praeguses sõjas
endale mingeid illusioone. Ta tunneb
käesoleva sõja ülesandeid ja ohvreid
ja ei lase ennast eksitada Moskva
fanfaaridest. Sisetundetute je kuritege
like meeste konverents Moskvas ei
lähe ajalukku mitte tuleviku üritusena,
vaid ta jääb sinna pettuse dokumen
dina. Euroopa väravate ees aga seisab
Saksa armee nagu ennegi raudselt
kindlustatud liinidel idas ja hiiglasli
kel kindlustusil läänes. Tema ütleb
Moskva konverentsi väärtuse ja väär
tusetuse kohta viimase sõna.

Toome siis paar niisugust sümp
Meie kaotused on 2 lennukit, mis kas
sööstsid oma eesmärkidele vöi ei oie taga toomi. 1. novembri kommünikees öel
si pöördunud.
dakse: „Meie oleme täiesti üksmeelsed.
Roosevelt kommenteeris, et meie oleme
Riia hoiab Novgorodi varan
nii üksmeelsed, et meie ei tarvitse üld
dusi
se läbi rääkida." Teiste sõnadega—
Novgorodist päästeti umbes 34000 köidet Churehill-Roosevelt-Stalini kolmikkon
raamatuid, nende hulgas haruldased vene verentsist pole enam juttu. Põhjus ei
keelsed väljaanded, vanad käsikirjad 16. seisa aga mitte täielikus kooskõlas, vaid
sajandist ja vene trükised 17. sajandist. See
huvitav kollektsioon auti säilitamiseks üle selleks, et bolshevikud ei lase endaga
Riia Keskraamatukogule. Peale selle suudeti enam läbirääkimisi pidada. Nad püsti
endisest „jumalavastaste muuseumist" pääs tasid juba ammu oma Euroopa-prog
ta üle 100 vana piibli ja evangeeliumi, rammi: nad tahavad Euroopat täielikult
mis auti esialgselt vene-õigeusu koguduste
le tingimusega, et need tuleb peale sõda omada. Kui väga ootasid paljud väike
riigid kommünikeest rahusõnumitl
kodukohta tagasi toimetada.
Neid ei nimetata aga mitte ühegi
Suhete elavnemine Nõukogu
sõnaga. Salapärane teade Kremlist vai
kib Eesti, Läti, Leedu, Poola, Soome
de Liidu ja Rootsi vahel
Ka neljas Smolenski tõrjelahing lõppes
ja
Laikani probleemist. Moskva tege
Stouholmist, 4. 12. (DNB) Nagu
saksa eduga
kuuleb „Socialdemokraten", on juba valmis vusplaanis aga on need maad juba
kavad instituudi asutamiseks, mis aitaks
Itõuna pool Kertshi sooritasid rumeenia üksused eduka rünnaku, tun „edeudada" Nõukogude Liidu ja Rootsi va ammu Nõukogude Liidu arvele kantud,
gides rannikuni
helisi suhteid. Ka ülikooli juures asutatakse nagu hiljem Stalini kõnest selgus.Kõ
vene raamatukogu ja hakatakse õpetama nest millele Eesti ja Läti on andnud
juba oma vastuse.
Führeri peakorterist, 5. dets. Sõjajõudude kude andmete järele 4 kaubalaeva kokku vene keelt.
31.000 brt., nende hulgas üks suur tauklaev.
-ülemjuhatus teatab:
Peale selle tabati 9 transportlaeva kokku
Krimmis jätkasid eile nõukogud tugeva
Arstide puudus USA-s
kahuritule ettevalmistuse järele ja arvuka 45.000 brt., samuti ka üht keskmise suuru
Stokholmist,
3. 12. (DNB) Arstide
sega
sõjalaeva
hävitavalt.
Kaks
oma
lennu
le tankide toetusel oma maabumispealt kir kit läks kaduma.
Ida-Karjala kannatustee
puudus muutub Ühendriikides üha põleta
de pool Kertshi lähtudes tugevaid ägedaid
vamaks
probleemiks.
Ameerika
arstideliidu
Eilsetel
õhtutundidel
heitsid
vaenlase
rünnakuid. Nad tõrjuti kõrgete kaotustega häirimislennukid Lääne-Saksamaa aladele ajakiri seletab, et ainult 80% haigusjuhtude
Tartu rahust Euroopa ristisõja alguseni
tagasi, kusjuures hävitati 13 tauki.
jaoks suudetakse hankida arstiabi,
üksikuid
pomme.
Rumeenia väed ründasid maabumispead
Koos oma Soome vennasmaaga pühitses
Alates 1935. »' muutis Nõukogude Vene
lõona pool Kertshi, murdsid läbi vaenlase
6. skp. ka vabastatud Ida-Karjala kaasa esi ka väliselt oma Ida-Karjala nn. nrahvoslik
ja tungisid rannikuni. Tuge
mese 26. iseseisvuspäeva. Kaks korda oli ku" poliitikat. 1935—1938 viidi läbi snnr
Tõrjelahingut! lumetuisus #
vad õhujõudude üksused toetasid hea mõ
Soome a. 1918 1922 teinud katset, pöörata puhastustöö. Tuhandetesse ulatuv soome
juvusega võitlusi mõlemal pool Kertshi.
Ida-Karjala saatust vägivalla-ikke alt elutee kommunistidest ametkond lasti ametist lahti
Mereväe kahuri praamid ründasid Kertshi väi
Enamlaste tormijooksud tõrjuti veriselt. -Terrorrftnoak Leipzigile
le, kuid tagajärjetult. Vabaduspäike koitis ja asendati venelastega, soome keel surnti
maa üht lõunapoolse maaburaispea jaoks
põlisl«ante kohal alles 1941. a. ametliku keele kohalt välja ja asendati kar
Inglise pommltusöksssed 'teostasid täna Ida-Karjala
Führeri peakorterist, 4. detsembril. Sõ
määratud vsrostustransporti ja uputasid 2
alustatud pühas ristisõjas, mil Euroopa piiri jala murrakuga, mis segatud vene keelega.
varahommikul
terrorirünnaku
Leipzigile.
jajõudude
ülemjuhatus
teatab:
mootorkaburpaati, ühe veolaeva, ühe laske
siingi tunduvalt ida poole.
Kool muudeti venekeelseks, kaotati soome
Idarinde lõunaosas arenes vaid edela Linna piirkonnas said elamulinnajaod, ühis nihutati
moonaga laetud kerge laeva ja viis muud
See ca 120.000 ruutkilomeetrillse pindala keelne ajakirjandus ja ka soome kirjandus
kondlikud
hooned,
kunstija
kultuuripaigad
pool Krementšugi ja Tšerkassöi juures suu
Sõidukit.
ga ja umbes poole miijouiiise elanikkonnaga
põlu alla. Olukord Karjala Sotsialist
Soures Dnjepri käärus ja Dnjepri kesk rem võitluategevus. Kõik vaenlase rünnakud, raskeid tabamusi. Teised vaenlase lennukid soome sugu rahvaste eelpost kirdes pidi pandi
likus Vabariigis oli nüüd säärane, nagu see
jooksul tekkis, kohalikud võitlused välja välja arvatud väikesed kohalikud sissemur lendasid üle Saksamaa pealinna kahju teki 1920. a. Tartus sõlmitud Soome ja Nõuko polnud kõige mustematel päevadel tsaari
tamata. Seni on kindlaks tehtud 28 allatu gude Liidu rahulepinguga saama küllaldase valitsuse aegu.
arvatud, ainult Tehdrkasst juures elavamaid rud, tõrjuti. Ühes kohas on veel käimas listatud
vaenlase pommitnslennukit.
võitlused sisse murdnud vaenlase üksusega.
võitlusi.
Tegelikult aga ei pidanud Nõu
Kui 1939. a. algas Soome Talvesõda, kat
Kauglaskepatareid vastasid eile Inglise autonoomia.
Pripeti ja Bereziua vahel tungisid enam
Nõukogude rünnakud lääne ja edela pool
kogud antud lubadustest kinni ja Ida-Karjala setasid belshevikud jälle „Soome Rahvavaba
patareide tulele üle Inglise kanali ja tulis kaks viimast aastakümmet kujunesid sellegi
«aeda liuna nurjusid. Lõuna pool Tsherkassit lased mitmes kohas meie positsioonidesse, tasid
riigiga", millega ühendati osa Ida-Karjala
heade tulemustega tähtsaid eesmärke
läbi murdnud vaenlase jõud hävitati suure löödi aga otsekohe vasturünnakul jälle taga
maa vaheldusrikkas ajaloos enneolematult alasid. See katse kukkus teatavasti haledalt
Doveris, Dealis ja FolkestoneMs.
si.
malt osalt.
karmideks, kusjuures teda Soomest rangelt läbi. Siis moodustati ..Sotsialistlik KarjalaLääne pool Kritševit on käimas ägedad
isoleeriti.
Pripeti ja Bereslna vahel kestavad ras
Soorae Nõukogude Vabariik", millele pütlti
ked võitlused edasi. Lääne pool Kritshevi võitlused tugevamate, tankide poolt toeta
Näljademonstratsioonid
Ida-Karjala valitsemissüsteem kujunes anda soomekeelne ilme ja samad soomlased,
vallutati üks mööduvalt kaotsiläinud rinde tud vaenlase üksustega. Võitlnsruumis lääne
samalaadiliseks nagu Nõukogude Liidus üld kes mõne aasta eest olid maa reeturitena
Marokos
pool Smolenskit teostasid enamlased suure
tõik vasturünnakuga tagasi.
se. Tegelikult oli kohal ainuvõimeline kom
toodi vangilaagritest välja, et
Smolenski võitlusruumis loobusid nõu tõrjelahingu neljandal päeval tihedas lume Vich y s t, 3. 12. (DNB) Maroko linnades, munistlik partei, mille tegevast juhiti Nõu kukutatud,
neid
kasutada
Nõukogude Liidu suurte eks
teiste
hulgas
Fezis,
Meknesis
ja
Rabatis,
tuisus
uuesti
ägedaid
rünnakuid,
mida
nad
kogud oma kõrgete inim- ja materjalikao
kogude Liidust. Algusest peale oli see vaba pansioonipüüete puhul läände. Samal ajal
tekkis
elatisvahendite
puuduse
tõttu
rahutu
üha
suurenevaist
kaotusist
hoolimata
kor
tuste sunnil ja oma läbtmnrrukatsete asja
riik mõeldud tugipunktina enamluse eks
Karjala rahvas äärmises viletsuses, vil
tuse tõttu eile oma rünnakuist. Sellega lõp dasid pimeduse tulekuni. Kõik rünnakud si. Nälgiv rahvas korraldas gaullistide ame pansioonipoliitikate läände ja loodesse. elas
di läbi sundkorras kollektiviseerimine ja
tiasutuste
ees
protestimeeleavaldusi
pes neljas tõrjelahing Smolenski maantee tõrjuti veriselt; põhja poo! maanteed sisse
Taotleti Nõukogude riigi loomist, mis oleks iseseisvad talupojad aeti välja oma taludest.
murdnud vaenlase üksus hävitati.
Ääres taas saksa vägede täieliku eduga.
hõlmanud Soome ja Skandinaavia, nagu see Taotledes kõige karmimal viisil Karjala boi
õnnesoov
Francole
Lõuna Itaalia rindel andsid vaenlase rün
nähtub kominterni keskkomitee resolutsioo sheviseerumi&t, hävitati ära ka igasugune
Lääne pool Nevelit saavutati meie rün
nidest.
nakud ja tugev kahurituli eelmiste päeva naku il kohalikke maa-alalisi võite. Tugevad
Führeri peakorterist. 4. 12,
jumalateenistus.
vaenlase vasturünnakud nurjusid. Seejuures
dega võrrelduna järele.
Führer saatis Hispaania riigijuhile kind
Et seda sihti saavutada, taheti Nõukogu
sooritati Nõukogude Karjalas jul
Rinde läänelõigus varisesid ameerika hävitati 24 Nõukogude tanki ja neli tanki ral Francole ta sünnipäeva puhul 4. det de Karjalale anda rahvuslikku värvingut ja maÜhtlasi
venestamist.
Eriti raskeks läks soome
vägede rünnakud kõrgete kaotustega kokku tulistati iiiklusvõimefuks^
sembril südamliku õnnesooviteiegrammi.
anti juhtimine 1918. a. Soomest põgenenud sugu rahva seisukord 1935. a. alates. Nüüd
meie tõrjetules.
Lõuna Itaalia rinde lääneosas on paljudes
kommunistide juhtidele eesotsas dr. E. muutusid küüditamised metsikumaks, kui
Gyllinguga. Nende ülesandeks oli Karjala see kunagi varem oli olnud. Enamlaste kö
Idaiõigus ei jätkanud eile inglased oma kohtades käimas ägedad võitlused. Saksa
Saksa sõdurid päästsid vene
võimalikult kiire boisheviseerimine. Et seda lonisatsioonipoliitika Ida Karjalas näitab sel
snurrünnakut. Üks ajutiselt kaotsiläinud reservid likvideerisid mõne sissemurru ja
pühapildi
•maakoht vallutati meie vägede poolt tagasi. võtsid vange. Meie rinde äärmisel vasaktii
kiirustada, määrati Nõukogude Karjala amet gesti, kuidas Nõukogude Liidule alluvaid
Belgradist, 3. 12. (DNB). Neil päivil likuks keeleks peale vene keele soome kee). rahvaid süstemaatiliselt hävitati. Kuid Nõu
Tugevate saksa võittuslennukiteüksuste val peatati 9. Inglise armee tugevad rünna
rünnakul vaenlase jörelveotoetuspunkti Bari kud ühes positsiooniõigus, mis asetseb mõ anti tihe saksa sõjayäe esindaja poolt met Arendati välja kaunis tugev koolivõrk. Sa kogude tegutsemine Ida-Karjalas näitab ka,
vastu ööl vastu 3. detsembrit uputati lõplik- ni kilomeeter tagapool.
ropoliit Anastasiusele üle lihvini jumalaema mal ajal, kui Nõukogude Karjala saijVäüselt et Nõukogude Liidu sihiks oli edusitung põh
imetegev pilt. See asetatakse nüüdsest Belg näilised rahvuslikud raamid, näris Nõukogu ja ja Atlandi ookeani suunas. See oli Soo
radi kirikusse. Saksa sõdurid päästsid selle de Vene tegelikult poliitiliste, sotsiaalsete mele suuremaks hädaohuks kui ükski teine
pildi Tihvlnis nõukogude poolt pommitata ja majanduslikkude abinõudega karjalaste hädaoht enne seda. Ainult see kergendas
olemasoluvõimaluste kallal.
vast kirikust ja tõld Belgradi.
veidi seisukorda, et Karjala põhirahvastik
oli sitke ja maaletoodud vene sundasunikud
polnud eluvõimelised Karjala mittesigitaval
15. detsembril toimub loomade iild
põllupinnasel ja metsastel aladel. Nõuko
gud püüdsid venelasi asandada ka puht kar
loendus ja sügiskülvi kindlakstegemine
jalaste poolt asustatud piirkondades, kasu

Puhkus ja valve käivad rindel käsikäes. (Wb.)

tades selleks sõjaväest vabastatuid, koonda

poolt nõutavaid andmeid. Loendajad on õi des neid Soome piirile eritistesse ..sõdurite
põhjal toimub statistiliste ja rahvamajan gustatud vajaduse korral üle vaatama lauta kolooniatesse". Neis paikades, kus toimuvad
duslike eesmärkide huvides 15. detsembril ald ja muid loomapidamiseks kasutatavaid metsatööd, kasutati nn. kaadritöölisteua pea
1943. a. Me kogu Eesti loomade üidloendus ruume ning on kohustatud vajalikke and miselt sunnitööle mõistetud ukrainlasi, vai
ge-veneiasi ja tatarlasi.
ja etigisküivi kindlaks tegemine. Eesti Oma meid kontrollima.
valitsuse juhi poolt on antud sellekohane
Nn olid olud Nõukogude Karjalas ja oa
Keres Soomes
määrus. Selle järele on loomade loenduse ja
veelgi needes Karjala osades, mis veel bol
Helsingist,
4.
12.
Eesti
suurmeister
sögiskülvide kindlakstegemine korraldamine
shevikkuf"e käes. Muidugi on see nüüd va
ja juhtimine paudud Eesti Statistika Valit P. Keres mängis Soomes maleliidu külalise bastatud Karjala osades, mis Soome kätte
na
Soome
meistri
Osmo
Kaila
vastu
ja
või
susele, kuna kohapeal teostavad selle valla tis 38-dal käigul.
läinud, hoopis teisiti. Koos Ida Karjala järk
vanemad ja linnapead nende poolt raken
järgulise vabastamisega edeneb ka selle
Soomes teostatakse laialdasi
datud loendajate kaudu.
varjusurutud maa ülesehitamine. Nõukogud
on küll taganedes maha põletanud külad,
röntgeni-läjDivaatamisi
Loendus toimub valdades kohalike põllu
majandusjuhtide tööpiirkondade järgi, kuna
Helsingist, 4. 12. Tiisikuse vastu laastanud metsigi, õhku lasknud sillad ja
linnades teostatakse seda nende loendus võitlemiseks alustas Rahvatervishoiulist Ös üles kiskunud raudteed, jätkates vanu vene
piirkondade järgi, millesse linnad olid jao terbottnias ulatuslikke massi uurimisi. Sei sõjatraditeioone. EJI haavu võib parandada,
tatud loomade loenduse puhul detsembris laks otstarbeka annetati Rootsist moodne uut ülesehitada ja järgmine kevad paneb
1942. a.
röntgeniaparaat 60.000 filmiga, millega võib tass kõik haljendama. Piinatud ida-karjala
on valmis ohverdama kõike, et lõ
Loomapidajad ja põllumajanduslike käi päevas sooritada 1000 ülesvõtet. Läbivaata rahvas
tiste pidajad või nende volinikud on kohus mine toimub tasuta ja see haarab eelkõi puks ometi saavutada hingerahu.
tatud loendajatele andma kõiki viimaste ge noori.
Ida-ala riigikomissari sellekohase määruse

VIKERLASTE SÕJASÕIDUST

Autobusel 3500 km. läbi sõjaaegse Saksamaa

Üks uueaegne kangelassaaga
Muljeid eesti ajakirjanike külaskäigult Hitleri-noorte juhtide akadeemiasse Braunshweigis
S.

Kaunis sügispäike ülendas meeleolu,
kui asusime ühel varahommikul Braun
•ehweigist jätkama oma ringsõitu. Braun
schweig veidi Tallinnast suurem linn
Berliinist lääne pool oli jätnud meile
kõigile kauni mälestuse oma koduse ja
ajaloolise ilmega, kui meil sel hommiku
poolikul avanes võimalus kogeda, kui
das selles minevikumälestustega rikka
likult kuhjatud ümbruses kasvatatakse
ja suunatakse saksa uut noorust, kes
peab kord saama Saksamaa tuleviku
kujune ajaks.
Linn, nii karge oma ajaloolise ilme
pärast käesoleva sõja meeleoludest ja
puutumata sõja purustustest, algas uut
argipäeva, kui meie autobus vuras lä
bi keskaegse ilmega tänavate. Kõrged
viilkatustega majad, kolme neljakordsed,
milledest iga ülemine ulatub kaugemale
väljaspool© alumisest, kaunistatud roh
kelt nikerdustega; kitsad tänavad nalja
kate nimedega (nagu näiteks Flohwin
kel), uhke piiskopiloss, toom, raekoda,
sammas Braunschweigi lõviga, kaev Eu
lenspiegeliga, aastasadu vana raekoda
oma härjaveres vastupidavaks imbuta
tud palkidega, see on vanalinna süda
mik, millega on kooskõlas ka uuslinn
oma laiemate tänavate ja moodsamate
hoonetega.
Linna serval, kus sügiskuidsed puud
piiravad maju, peatub meie autobus
suurejoonelise sammastikuga hoone ees.
Ses ongi Akademie für JugendführungNoorsoo juhtide akadeemia—millega tut
vumine meil seisis päevakorras. See on
Hitleri-noorte kõrgeim õppeasutus. Siin
valmistatakse ette Hitleri-noorte juhte.
Nüüd, sõja ajal, on õpilasteks ainult
tegelikult oma tublidust tõen
danud noormehed. Noored, kes karmis
aaatuBvõüiuses on karastatud meesteks.
Paljud neist on kaotanud võitluses käe
või jala või on nad saanud teisi ras
keid haavu, mis ei luba neid jätkata
võitlust sõjaväljal.
Kuid nende vereohvrite kaudu on seda
tugevamaks karastunud nende vaim,
nende meelsus ja nende ideaalid, .mii
le edasiistutamiseks järelkasvavaisse
noortesse nad nüüd ette valmistuvad.
Sellepärast nad ongi välja valitud noor
soo kasvatajaiks ja juhtideks, rahvus
sotsialismi vaimus ja meelsuses. Selleks
on neile ka riigi poolt selle õppeasutu
se näol kindlustatud eeskujulikumad
võimalused, või õigemini ideaalsed
võimalused, nagu see meile selgus, kui
oleme tutvunud õppeasutuse sissesea
dega. Sest ja sisseseadet
nii mõõtude, mugavuse ja ilu järgi võib
hinnata otse ainulaadseks ja sellel on
kahtlemata suur mõju ka õppe-ja kas
vatustööle.
Üks akadeemia õppejõududest tut
vustab meid hoone ja tema elanikega.
Ta jutustab, et akadeemiasse pääseb
tavaliselt ainult valikvõistluste kaudu.
Nüüd, sõja ajal, on õpilaste kõige veen
vamaks kõlbulikkuse tõenduseks Raud
rist, mille omanikeks neist on paljud,
õppimine akadeemias on tasuta ja õpi
lased saavad isegi taskuraha. Pärast
akadeemia lõpetamist nad määratakse
kohtadele Hitierinoorte bannführeritena,
mis võrdluse korral sõjaväeliste nime
tuste ja kohtadega vastab koloneli ko
hale, Hitleri-noorte organisatsioonis, õpi
lasi on kursusel harilikult 50 ümber,
keskmise vanusega 25 aastat. Akadee
mias on viimastel kursustel olnud ka
välismaalasi vastavaist organisatsiooni
dest välisriikides, peamiselt hollandlasi,
flaame ja valloone, ning ka praegu
kestval kursusel on üks valloon, üks
flaam ja isegi üks soomlane.
Akadeemia õppekava kohta seletak
se, et pearõhk on asetatud noorte juhti
de maailmavaatelisele väljaarendamisele
ja suunamisele. Vastavalt sellele ees
märgile on ka õppetöös tähtsamateks

Kaunis kool Saksa noorte juhtidele

Vaade Hitler-noorte akadeemia hoone esiosale
õppeaineteks ajalugu ja rassiteadus.
Nende kõrval on aga noortejuhtidele
sama tähtsad ka niisugused Õppeained,
nagu psühholoogia ja noorte organisat
siooni tegelik juhtimistöö. Erilist rõhku
asetatakse aga noortejuhtide kunstimee
le, ilutunde ja maitse kujundamisele ja
väljaarendamisele. Sellel eesmärgil kor
raldatakse akadeemias reeglipäraselt
kunstinäitusi, kus noored asjatundjate
selgituse) ja juhtimisel saavad hinnata
ja süveneda väärtuslike kunstiteoste si
susse kui ka tehnikasse. Meie akadee
mia külaskäigu eel oli seal äsja lõppe
nud Flandria maalikunsti näitus, kus
esitatud teosed seisid pakitult akadee
mia näituse saalis.
Huvitavaks ja sisukaks osutus ka
akadeemias tarvitusele võetud teadusli
ke töönädala te meetod. See meetod seis
neb selles, et üht i teataval nädalal Võe
takse läbitöötamisele mingi probleem
kogu tema ajaloolises ulatuses ja sisu
lises sügavuses. Loengutega selle prob
leemi üle tulevad akadeemia õpilastele
esinema silmapaistvaimaid teadusmehed
kogu Saksamaalt. Meie külaskäigu nä
dalal oli käsil parajasti kasvatuse prob
leem, mille üle kuulsad professorid pi
dasid loenguid Vana-Kreeka, Rooma,
Germaani, keskaja, Pestalozzi, Ameeri
ka, inglise ja Nõukogude Liidu kasva
tusideaalide ja tulemuste aineil. Jaapani
kasvatusprobleemide üle oli akadeemias
esinenud näiteks ettekandja Jaapani
Berliini suursaatkonna nõunik.
Pärast neid sissejuhatavaid seletusi
akadeemia tegevuse üle asume ringkäi
gule hoones endas. Akadeemia suure
jooneline peahoone on valminud ja sis
seõnnistatud 26. augustil 1939. a., see
ga ainult paar päeva enne praeguse sõ
ja algust. Akadeemia hoonetekomplek
sist on seni valmis ehitatud üldse pea
hoone, viis elumaja akadeemia õpilas
tele, akadeemia komandöri elumaja,
väike rokoko loss pargis ja mõned vä
hemad majandushooned. Ehitamata, aga
loomulikult põhjalikult planeeritud ja
ettevalmistatud on võimla, laskerajad,
ratsamaneež tallidega, kuna on ettenäh
tud ratsahobune iga õpilase kohta ja
samuti ka autogaraaž, kuna vähemalt
iga 3 4 õpilase kohta on tulevikus
ette nähtud ka rahvaauto. Kogu aka
deemia ulatusest ja ehitustest saame
ülevaate kipsmudelilt, kus on kujuta
tud nii valmis kui ka veel ehitamisele
tulevad hooned.
Kogu akadeemiaga tutvumise valda
vaks üldmuljeks oli see suurejooneli-

ldalvõitlejate hädavajalise talvevarustuse hulka kuuluvad ka need suusakepid, mis
ootavad siin rindele saatmist

sus, ilu, mugavus ja täiuslikkus, mille
ga ümbritsetult tulevased noortejuhid
valmistuvad ette oma kutsele. Kahtle
mata on see nende ettevalmistuse üks
tähtsamaid tegureid. See täiuslikkus ja
viimistletud heol nende eest riigivõimu
poolt annab neile loomulikult silma
paistva iseteadvuse, suure enesekindlu
se, rahulikkuse ja tasakaalustatud ise
loomu, mis on nii põhjapaneva tähtsu
sega just noorte-juhtide tööks ja üles
andeiks.
Läbistame suurejoonelise halli, kus
seinu ilustavad ajaloolised gravüürid,
joonistused preisi sõduritest, klaasvitrii
nid maitsekalt asetatud mitmesuguste
muinasleidudega relvadest, kaunis möö
bel, need kõik valmistavad meid ette
veelgi kaunimatele ruumidele. Akadee
mia peosaal oma avaruse, heleda peh
me mööbliga, haruldaselt kauni klaas
kroonlühtriga, põhjustavad vaatleja imet
luse, sama kordub aga, kui siseneme
söögisaali, mille moodsale ja stiilsele
mööblile on väärtuslikuks täienduseks
suur ja hinnaline kobelään, 17. sajan
dist. Kuid niisama mõjuvad kui suured
peosaalid ja esindusruumid, oma suure
joonelise iluga on ka väiksemad ruu
mid ja saalid oma tagasihoidlikuma in
tiimsusega, nagu väike kasiino ruum,
vaatega rõdult üle kallaku muruvälja
väikesele järvele, väike teesaal, kuhu
akadeerhia õpilased kogunevad sageli
musitseerima ise või kuulama ettekan
deid mõnelt kunstnikult, tihti ka saa
lis asetseval spinetil, tollel mozarti-aeg
sel kiaveritaolisel graatsilisel muusika
riistal. „ Järgneb.

SS.—PK.— Asetses idas kummaline ning ning tundmata vaenlase maal järeltulevate--#
obtjik maa. Tugevad müürid eraldasid teda le peajõududele oma edasitungiga teed ra
jasid, kuni nad tungisid salapärase Kaukaa
töökatest kes ehitasid ar
mastusega oma kodu ning hoolitsesid sugu suse eelmaile. Siin jõudis Vanem oma mees
võsade hüfiolu eest. Suletud olid selle tume tega esimesena Kubuni laiskade veteni.
Nende raskete löökide all taganesid Ida
da maa linnaväravad ja siilinahkne traat
müüridel kohutas eemale uudishimulikke. moloki tihedad massid. Alati oli aga Vane
ma eeskuju ees, mis vikerlast ikka uutele
Palju kõneldi sellest kummalisest maast.
Aga vaikivad ballid valvurid jalutasid tegudele tiivustaaid. Vikerlaste sõjateed aga *
selle maa müüridel. Ja taamal Läänes ju tähistasid nii mõnedki vaikivad ristid, mia
tustasid isad õhtuti oma poegadele lugusid kandsid Päikeseiatta märki, otsegu võrdkuju
tolie.-t Hirmu ning õuduse Maast. Nad Elu ja Valguse poole. Edasi aga kestis ve
jutustasid neile omaaeg-eist pilusilmaiiste rine taplus. . .
Vikeriaste sõjatee viis nüüd edasi kesk- f
hordide rüü»terelkist, tollest uuest MasinJumalast, kes tuli ning hirmus vägevaks päeva poole, Kaukasuse maile, mis vanul
kasvas ja polüübina rahva verd imes, kuni ajul oli Kuldvillaku riigiks.
Edasi võitlesid vikerlased ja juba nägid
nad ka ühtlaste hallide pisimasinatena oma
tööorjust täitsid. Aga nende veri, süda ning nad kõrgematel tippudel seistes sinetavas
aju imeti kõik ühte maa keskel asuvasse kauguses kaevude iorue. Ennekuulmatu oli
kuldsete sibultormdega linna. Ja siin lebas see, millega vikerlased olid hakkama saa- '
võimsate müüride jalal klaasine kirst, mil nud, nad oid purustanud muinasjutu. Ida
les asetses toile maa koletu Masin Jumala moloki riig' lõpmatusest, sest nad olid jõud
külm süda. Täitmatu oli tema ahnus, mida nud selle maa piirini. Aga nad olid ka kõi
väsimatult püüdsid rahuldada tema teenrid, gile näidanud tõde selle maa kohutavusest
nood isamaatud hulkurid, kes kunagi hallis ning seega teise muinasjutu tollest verdime
minevikus piitsadega oma kodumaalt välja vast Koletisest maa südames tõestanud. *
Neil ajul kasvas ikka enam ja enam vi
aetud. Ja selle maa valvurid olid kõik oma
tunded ning mõtted kaotanud. Oma uuest kerlaste võitlusvaim ning vaimustus. Ikka
jumalalt olid nad saanud tükikese tollelt uusi sõdalasi kõikidest maadest voolas nen
kokkuimetud ajumassist. Ja nõnda ei saa de lipu alla. Ja vikerlased kirjutasid kustu
nud nad ise muud mõtelda, kui nende Ju tamatu lehekülje suure Idasõjakäigu ajaluk
mal tolles kuldsete sibultornidega kindluses. ku. Halastamatult ning kangekaelselt varit- '
Inimesed läänes hakkasid tasapisi aima ses aga vaenlase halli massi tühjades kol
ma ähvardavat hädaohtu, mis nende kohale pades Idamoloki vaim. Nad lahkusid viker
kerkis ja nad tagusid omale uusi relvi ning laste mõõga ulatusest ja pugesid sügavale
harjutasid käsivart, sest ükskord pidi toile teetutesse lõhandikkudesse selles metsikus
kohutava Idamolokiga heitlus tulema, kes mäestikus, et oodata abi ajult, mil pakane 1
oma ahned haarmed nende õitsva maa järgi ja jää kogu elu tarreiab.
sirutas.
Karmid päevad möödusid ja too aeg saa
Ja palju aastaid möödas, palja vett vee bus. Nüüd arvas ldamolok paraja aja tul

retasid jõed meredesse.

Pojad Läänes oiid sirgunud suureks, kui
kord avapesid saladuslikud väravad Idas ja
kuulekate käsilaste hall mass tungles keva
dise suurveena näljaselt lääneinimeste elu
maile. Veres värvitud lipud lehvisid nende
pää kohal ja ahnelt haarasid nad kõike
uut ning purustasid hoolimatult, otsides
hävituses oma kaotatud südant. Ikka edasi
voogas näljane mass ja nende teed tähista
sid masendavad laipade mäed, Karjala va
remed, Katyni, Tartu ja Vlnnitsa künkad...
Oli aeg, et harjutustes karastatud käsi
vars haaraks enda ja oma õitseva maa
päästmiseks mõõga.

Lääne südames tõusis üles üks lihtne
mees ja kutsus kõiki üles, et alustada ühist
suurt heitlust tolle Idamoloki vastu. Kogu
nesid vabatahtlikad. Kasvasid sõjalaste sai
gad. Need olid mehed, kelle soontes tuisk
les veel igiammune vabade ning uhkete
esivanemate veri, keda vikerlasteks kutsuti.
Need olid mehed, kes armastasid vabadust
enam kui oma elu, kes olid valmis pigem
tapluses langema, kui loovutama oma süda
uing aju ahnele Idamolokile. Ja nad vandu
sid verivannet niog nende hulkade kohal
lehvis võidukas Päikeseratta märk, mis ju
ba hallil ajal vabade * vikerlaste saledate
laevade mastitippudes kiirganud.

nud olevat.

- Öö tumeda hõlma varjus ajas ta välja
oma massid kaljupeidikuist ning kihutas
neid uutele rünnakutele vikerlaste laagrite
vastu.

Mõõtmatud olid kannatused, mis see talv
sõdalastele tõi, aga vikerlased seisid
des nagu mägede visad tammed, kuni saa
bas käsk Suurvanemalt: nad pöördugu üm
ber ja tulgu selle maa piirilt tagasi.
Vanem katsus oma mehed kokku ja pan
nes naeruks kohutavaid kannatusi jning
raskusi talid vikerlased tagasi. Nad tulid
samm-sammult ja olid viimased suures sõ
jakeerises, mis nüüd Lääue poole lähemale
voogas. Päev-päevalt võitlesid nad omale
teed, sest too hall mass piiras neid nagw
näljaste huntide parved. Metsikud ning ve
rised olid need taplused, ometi kindlustasid
vikerlased mõõgaga tagasitee suurele sõja
väele.

Lõpuks jõudis vägev maleva jälle tasa
sele maale ja nende selgade taga kadusid
Kuldvillaku riigi kaljutipud lumesse ning
tormi. Karm talv oli juba täies meheeas,
kui suur maleva oma teei päikeseloojaku
suunas peatus ja end kindlustas ühe linnu
se all, mida Armeiskojeks kutsuti. Veristes
taplustes purustati siin vaenlase raudne
rõngas.

Ja kui vanem oli oma raskesti katsutud
Ja juba veeres sõjavanker mürinal üle
maa, aga tema rataste all, suitsevas tuhas, sõdalaste hõrenenud read jälle korraldanud
ning päike jälle bõöguvkuumana sõjateede
hakkas idanema vabadus.
tolmul kiirgas, alustasid vikerlased jälle
Vikerlased olid sõjasõidul.
Võimsa löögiga purustasid nad saladusli oma poolelijäänud sõjateed. Nüüd aga seisid
kud müürid ning astusid Idamoloki tumeda paljudes lahingutes karastatud vanade võit
riigi pinnale. Vaprad vanemad juhtisid oma lejato kõrval rida noori, keda vikerlaste veri
jõu ja vaimustusega Päikereratta
mehi ühest taplusest teise. Ja nõnda sam värske
musid vikerlaste salgad üle laiade Dnjepri alla kutsunud.
Need noored olid linaste joustega, sini
vete. Samm-sammult võitlesid nad endile
teed Donetsini ja ületasid ka selle. Hiljem silmsed ja nende tugeved käsivarred olid
ehitasid nad kõikuvad parved ja tungisid ammugi harjunud kilpi ja mõõka kandma.
rasketes heitlustes üle järgmise suure jõe, Nad nimetasid endid eestlasteks ning tulid*
mida kasakate jõeks Doniks nimetatakse. tormise Läänemere kallastelt, nad sarnanesid
Edasi viis neid nende sõjatee ja läbi Ma vapratele soome vikerlaslele, kes juba am
nõtzi tühjade lagendikkude püüdlesid nad mu olid tublide sõdalastena nende ridades
tuntud. Nende soontes ja südametes pakitses
edasi. Kubuni soiste kallaste suunas.
Ja sääl oli vikerlaste juht, keda nad va igivana ning verivärske viha tolle Idamoloki
nemakß kutsusid, see, kes oma julge viker vastu, kes poegi ja tütreid nende suguvõsa
laste-rusikaga uusi lööke vaenlasele jagas des välja rebisid ja oma- maa südamesse
küüditas. Nüüd olid noored kättemaksjad
vikerlasteks saanud. Ja võitlus jätkus. Kõli
sesid
mõõgad ja kaikus vikerlaste uljas
Eesti rindevõitleja kangelastegu
sõjahüüd. Donetsi kallastel püüdis Idamolok
oma tohutu kuuleka massiga võitu endale
Hiljuti annetati Führeri poolt ühe eesti kui märkasime üht ohvitseriõlakuidega bolše kiskuda. Ennenähtamatu tormijooksuga alus
rindepataljoni vabatahtlikule, kapral Ro vikku meie kallale sööstmas. Suutsin veel tas ta jälle heitlust, sest kaame nälg sirutan
bert K-le II klassi Raudrist selle eest, et ta, õigel ajal oma püssi kasutada, lasksin taile oma kondised käed tema käsilaste järgi.
ise haavatuna, algul oma raskestihaavatud kuuli silmade vahele ja nii olime temast Nad tulid raudsete koletiste loendamatu
kompaniüiema ja hiljem samuti raskestihaa lahti. Nüüd hakkasin jälle oma kompanii hulkadega ning tormasid ulgudes Lääne sõ
vatud rühmaülema vaenlase tule alt ohu ülema eest hoolitsema ning tahtsin teda jäl dalaste ridade poole, ja läbi kuuma õhu
tumasse kohta toimetas ja sellega nende le kaevikust välja kanda. Mu ülemieitnant saatsid nad põrisevaid teraslinde, mis põle
langemist vaenlase kätte vältis. Huvitusin eilubanudagaseda ja mina pidintemakategoo vaid tunglaid võitlejate sekka heitsid.
ja hakkasin R. K-it pärima, kuidas ja mil rilise käsu kohaselt kaevikusse lamama jät
Hirmus oli lahingutormide mäss.
listes oludes ta selle kangelasteo sooritas. ma. Ta andis muile oma pöstol-kuulipildu
Kolm päeva ja kolm ööd seisid ka nood
Tagasisoidlikult tähendas kõnetatav, kes ja üle ning sõnas : «Ainult edasi I" Kui olin uued linalakalised sõdalased keset palavaid
muuseas juba 1941. a. juuni lõpp-päevist mõned meetrid edasi tunginud, et kogu taplusi päälevoogavate masside vastu. Aga
peale võitleb bolshevike vastu, et ta ei tea löökrühm oli vallutanud bolshevike eelpos lõpuks murdus vihane vaenlase tormilõõm
kangelasteost midagi, ta on täitnud vaid ti kaeviku ning punkri. Nüüd läksin oma vikerlaste vankumatu tahte ees. Üliinimoma kohust, ja see on kõik. Kuna mul juh kompaniiülema juurde tagasi ning kuna Hkud olid nende saavutused. Kuldsete täh
tus käepärast olema välikirjavahetusblokk olen tugeva kehaehitusega, siis kandsin ta tedega kirjutati need teod selle sõjakäigu
ja pliiats, siis märkisin värske Raudristi tule alt välja. Kuid viiekümne meetri järe kangelasraamatusse, et tulevased põlved kum
le olin nii rammestunud, et pidin hetkeks marduksid aukartuses nende surmapõlgavate
kavaleri katkendilise jutustuse üles:
peatuma, et hinge tagasi tõmmata. Seejuu võitlejate ees, kes seadsid oma kehad vaba
«See septembrikuu päev valgenes pune res
saime bol&hevikelt ägedat miinipildaja
tavana, kui kaheteistkümnekesi asusime tuld. Tõmbasin ülemleituandi ühte vaon tahtlikult Idamolok! hirmsale tormile vastu,Nüüd pöördus vikerlaste sõjasõit, nad
löökrühmaüritusele. Meiega liitus jagu sak disse. Kuna aga sellest vaondist ei piisanud,
sa pioneere lõhkelaadungitega. Meie üles siis katsin kompaniiülema oma kehaga, et sammusid Põhjanaela suunas ja siin, suure
oli ühe bolshevike eelposti hävitamine ja teda edasiste haavamiste eest päästa. See viljalinna kõrgustikkudel tormas nende sur
selle punkri õhkulaskhiine. Meie lähtekoht juures sain reiest kergesti haavata. Aga ma mav kiil taas vaenlase massile vastu.
asus meie eelpostide juures. Pärast ülesan pidin oma kompaniiülema tule alt välja vii
Palju kordi vaatasid lõõmav päike ningr
de selgitamist väljusime oma lähtealusest. ma, maksku see mis tahes. Roomasin, oma vaikne külm kuu Maa seljandikel mässavat
Olime vaevalt viiskümmend meetrit eda ülemleituanti enda järel lohistades, meie inimeste rajutormi, maa sambad ja pilved
si jõudnud, kui bolsbevikud avasid meile lähtealuseni, kus kohtasin kompaniivelsk taevas värisesid. Kuulmatu oli ründavate Jda
tule. Edasisööst polnud lageda maa tõttu rit. Kuna olin vaid kergesti haavatud, andis moloki masside hoog ning tohutu ülevõim,
mida iga vikerlane kõike trotsides purustasvõimalik, seepärast pidime vaenlase kaevi ülemieitnant raketipüstoli mulle üle, mille Siis
saabus võitlejaile jälle käsk Suurvane
kuni roomama. Kui olime jõudnud bolshe pidin rühmaülemale viima ühes kompanii
vikele umbes sajaviiekümne meetrini, oli ülema suuliste juhenditega. Roomasin jälle malt: nad jätku maha tapluspaigad Musta
meil esimene haavatu, keda meie veel õi oma kaasvõitlejate juurde ja tahtsin raketi mulla Maapiiril ning jätkaku heitlustDnjep
gel ajal tule alt ära lohistada saime. Nüüd püstoli rühmaülemale üle anda. Aga kui ri voogude kallastel.
Ja seegi kord sammusid vikerlased suu
saime nii rasket miinipildujatuld, et meie olin pärale, jõudnud, nentisin, et ka leitnant
enam edasi ei saanud. Minu kõrval lamav oli raskest! haavatud. -Visanud parajasti kä re maleva ääremail, ning kindlustasid oma
kaasvõitleja 0. sai killust peast haavata. sigranaadi, silmanud ta mõne meetri kau mõõgaga teed.
Mõne millimeetri võrra kild madalamale,
gusel bolshevikku tulistamas. Ta tundnud
Karm sõjasõit oli kündnud sügavad vaod
siis oleks O. olnud surnud, kliid nüüd õn äkki tugevat lööki rindu ja komistanud. Ei vikerlaste vanema nagu kivist raiutud näk
neks kild vaid tekitas pealuus kerge haava mõistnud, mis oli juhtunud, tundus vaid, ku, tema pää oli halliks muutunud, aga jul
ja värvis 0. näo verega punaseks. Nüüd et midagi sooja voolab põue ja suust hak getes silmades loitis endine sära ning kiir
gas elav tarkus. Ja tema rinnas oli tuksu
roomas ka meie kompaniiülem meie juur kab tulema verd . . .
Langenud maha, tundes väsimust. Nüüd mas tema oma noor süda.
de. Löökrühia jagunes kaheks. Rühmaülem
Suurvanema käsu kohaselt kindlustasid
viie mehega liikus vasakule, kuna kompa hakanud talle selguma, miks rauges ta
oiiületn üljäänutega pöördus paremale. Lü jõud ta oli haavatud. Lebas abitult kahe nad end Dnjepri keskjooksul, ehitasid laag
hikese ajaga olime punaste kaevikule paa tule vahel. Katsunud leida kaitset, rooma rid ja sattusid uuesti vastu järeltungivale
rikümne meetrini lähenenud. Nüüd arenes tes küünarnukkide najal ühe vaondi poole, vaenlasete. Piki looklevaid jõekaldaid ehita
aga käsi granaadi võitlus, kusjuures mmu kuuldus lakkamata laskmist ja hüüdeid
sid vikerlased tugevaid valla ning kaevasid
Kompaniiülem sai mõlemast jalast, haavata. seal hävitasid meie mehed bolshevikke. Siis liivasse ühendusteid laargite vahele. Nad
kadunud
ta
teadvus
..
.
Leitnant
tuli
mõis
: Kuna lamasin ülernleitnandist vaid kümne
valmistasid endid siin eite, et kord alustada
i meetri.kaugusel, võisin näha, kuidas ülem tusele, kui lohistasin ta samasse vaondisse, suurt lööki, mis lõpplikuit purustas Idamo
i leitnant kätega end maad mööda lohistades kuhu olin ennist ülemleitnandi lohistanud. loki võimu ning kõrvaldab selle ähvarduse! katsus pääseda lähedal asuvasse vaondisse, Siin veidi hinge tõmmanud, roomasin, leit
Lipp 3. Ihk,
kus ta jõud ütles üles. Hüppasin oma kom nanti enda järel lohistades, meie lähtealu
paniiülema juurde ja lohistasin ta vaenlase sele, kus ka tema velskrile üle andsin. Siin JÄRVA TEATAJA Nr. 141
kaevikusse, kuhu rühmaülem oma meestega selgus, et leitnant on haavatud paremast
Teisipäeval, 7. detsembril 1943. a Lhk. 2.
üba oli tunginud. Vaevalt olime kaevikus, kopsust.

Sõda kirjutab meile ette karme eluseadusi

ja nõuab tööd ning ohvreid
Rakkes toimus piirkonnakomissari osavõtul Rakke, Vajangu ja Väinjärve valdade põllu
harijaskonna suur kokkutulek
Omandiürikud 260 Järvamaa põllumehele
Rakke alevikule kujunes möödunud pühapäev tõeliseks pidupäevaks. Joba hommi
kupooliku) hakkas kogunema alevikku põllumehi niog nende perekonnaliikmeid Rakke,
Vajangn Ja Väinjärve valdadest. Majadele heisatud lipud täiendasid päeva pidulikkust.
Kella 12-neks saabus Rakkesse Harju-Järva pllrkonnakomissar, BA-oberföhrer WalIe r, keda saatsid Järva maavanem H. Lipp, piirkonna põilumajandusjoht Hage,
Harju-Järva prefekt Laasi, abiprefekt Rel o, Omakaitse Järva maleva ülem major
Jaa gund J.t. Rahvamajas toimunud sisukast aktusest, kus piirkounakommissar esi
ea ligi tunni kestnud kõnega, andes üle talude omandiürikud 260 põllumehele eelnime
tatud kolmest vallast, võttis osa Ilgemale 700 inimest, nii et rahvamaja saal ei mahu
tanud kaugeltki kõiki osavõttu soovijaid ning paljudel tuli aktust jälgida kõrvalruumist.
Piirkonnakomissari vastuvõtuks ta Rak ärakuulamist ühe kaitßepataljonl orkestri
kesse saabumisel oli rivistatud rahvamaja esituses F. Tammari juhatusel, asus kõne
ette üles omakaitselaste aukompanii koos tooli Järva maavanem H. Lipp, kes oma
ühe kaitsepateljoni orkestriga. Orkestri män sõnavõtus vaatles eestlaste võitlusteid oma
gides tervitusmarss! saabus pllrkonnakomis maa ja vabaduse eest sajandite jooksul ning
sar koos saatjaskonnaga rahvamaja juurde, käsitles siis lähemalt momendi ülesandeid
kus vaatas üle ja tervitas Rakke omakaitse eestlusele seoses käimasoleva võitlusega.
kompaniid, siirdudes siis saksa ja eesti rah Maavanema tegudele õhutav ning siiras ja
vuslippudega ning kadakroheiisega rikkali veendunud sõnavõtt lõppes kinnitusega, et
kult kaunistatud saali, kus samas algas aktus. eestlane iialgi ei alistu, vaid pigem langeb
Aktuse avasõna ütles Rakke vallavanem ausalt oma maa ja vabaduse eest võideldes.
A. V öör man, kes tervitas piirkonnako
Kohaliku kodutöõstuskooli Õpilaskoori
missari, rõhutas põllumehe
hinge ja avaldas lootust, et see päev kuju esituses pr. Tammaru juhatusel kuulati see
neb Rakke, Vajangu ja Väinjärve valla rah järgi kolm laulu, millised kviteeriti kaua
kestva aplausiga, nii et kooril tuli anda
vale ilusaks pidupäevaks.
Peale Kulli avamängu „Kalev ja Linda" lisapala.
Mitte kuulujutud, vaid ohvrid aitavad
võita sõja

On kergem, kui teame, et raskusi
ei tule kanda üksi. Kuid ärgem tehkem
aega raskemaks, kui ta on. Ja ärgem
andkem oma kõrvu igale kuulujutule.
Kuulujutte ja nende levitajaid on pal
ju ning igaüks tahab olla teisest tar
gem. Kui mõistmatult ühel või teisel
juhul reageeritakse, sellest paar näidet
Kui andsin Tallinnas korralduse, et
perekonnad, kellel pole seal midagi
teha, lahkuksid, siis puudutas see esma
joones saksa perekondi. Targemad ütle
sid siis rotid põgenevad vajuvalt lae
valt. Küllap nüüd tulevad bolshevikud,
sest saklased lahkuvad! Kas ei näita
see, kui patju rumalust on maailmas!
Või teine juhtum : mõne nädala eest
istutasin oma aias maasikaid ja samas
olid ka jutud lahti piirkonnakomissar
istutab maasikaid. Kuna ta saab neid
süüa alles tuleval aastal, siis tähendab
see —ta kavatseb jääda siia.
Koi maasikate laiutamine mõjub rahvale
nii rahustavalt, stls, põllumehed, palun,
iatutage endale Igaüks maasikaid!
Mina võin aga kõikidele tarkadele
siinkohal ütelda: kesti olukord on
kindlustatud, ükski bolshevik ei pääse
üle kesti piiride. Olen tulnud siia teie
hea, võib olla koguni parima sõbrana
ja räägin avameelselt. Ma tean, et igal
pool ei suhtuta meisse, sakslastesse,
hästi. Ma tean ka põhjusi. Kuid ärgem
unustagem: seisame 5-das sõja aastas.
Ja seal ei seisa mitte ainult Saksamaa,
vaid kõik Euroopa rahvad. Mida sõda
endaga kaasa toob, seda teab eesti rah
vas küllalt hästi. Sõjaajad ei ole kdna
gi kerged.
Viimane gramm viija, viimane liiter pii
ma kuulub täna sõdurile. Sõda nõuab
ohvreid ning temale peame tooma ohv
riks normid, puu, töö, töö ja veel kord
töö ning võitluse.
Need on tõsised asjad ja oleks pa
rem, talupidajad, kui pühendaksite nei
le asjadele suuremat tähelepanu selle
asemel, et kuulda rumalaid lohisemist.
On mõistlikum suunata pilk „Narva"
pataljonile ja eesti grenaderidele. Nemad
võitlevad praegu rindel ja valavad verd,
et Eesti tulevik oleks kindlustatud.
Oleks vajalik, et need, kes pole rindel
täidaksid vähemalt kodumaal oma ko
hust. Oleks aeg mõtelda järele tegeliku
elu üle,
selle asemel et ainult lobiseda.
Üks rahvas saab selle saatuse
osaliseks, mille ta võitleb endale kätte.

Piirkonnakomissari, SA-oberföhrer Walteri sõnavõtt
Seejärgi sai põhjalikuks ja sfidamlikukß palju pisaraid, verd ja ohvreid nõutakse
kOneka sõna Harju-Järva piirkonnakomissar, meilt. Meil on praegu võimatu teada,
SA-oberfUhrer Wa 11 er, kelle kõnet kat
kestasid korduvad kiiduavaldused. Piirkon kui palju pisaraid voolab veel. Kõik,
nakomissar rõhutas, et tal on harva oma mida tänä mõtleme, teeme ja kavatse
tõö Juurest aega teostada sõite läbi maa, me, on kaetud sõja tumedast varjust.
magu tegi seda sel päeval ja jätkas siis Sõja seadused on karmid ja peaaegu
kokkuvõttes:
hoolimatud. Vaevalt ükski teine rahvas
Rõõmustan seda enam, et võin see
on olnud sunnitud tooma nii
juures kohata nii suurel hulgal põllu Euroopas
raskeid ohvreid kui eesti rahvas. Mõne
harijaid. Olen ise vana põllumees ja
mul on heameel puutuda kokku ini nädala pärast lõpeb see aasta. On aeg
möödunu üle järele mõtelda. Kui palju
mestega maalt.
surnuid ja küüditatuid on Eesti pida
Sõites tundide kaupa läbi maa, nud
ohverdama! Kui mõtleme enne
tulevad pähe kummalised mõtted. On
jõulu
küüditatute saatusele, muutub
hilissügis ja talve algus. Kogu loodus süda raskeks.
sammub vastu surmale. Lehed on lan
Kui mõtlete jõuluõhtul küüditatuile,
genud, linnud ei laula enam ja päike
siis
mõtelge aga ka tuhandeile saksa
ei paista enam nii nagu suvel. Nii
muutub meel kurvaks, aga siis ma sõdurite haudadele, mis asuvad Eestis.
ütlen endale kord tuleb talvele lõpp, Mõtelge neile,
kes puhkavad kaugel kodust, võõras
siis tuleb jälle kevad ja jälle paistab
mullas. Ja mõtelge, et nende kodus
päike ning jälle õitsevad lilled ja lau
nutetakse kuumi pisaraid.
lavad linnud.
Ja mõtelge üht: kui poleks neid
Ühe rahva ja ühe inimese elus on
sõdurihaudu,
ei oleks ka rahvast
see tSpselt samuti. Vahel usud juha
Need
sõdurid
pole
langenud mitte ainult
aja olevat nii raske ja pimeda, et pole
Saksamaa eest, vaid ka Eesti tuleviku
gi väljapääsu, kuid siis tuleb jälle ke
eest.
vad. Ja uskuge mind,
Ning kõigis raskusis mõtelge üht
ka flle Eestimaa paistab kord jälle päike lasi neile raskusile, mis on kanda sak
(kiiduavaldused) ja teie raskesti proovi sa rahval. Kui paljud tuhanded naised
Põllumees! Mõtle silmapilgule ja
tud ning paljukannatanud rahvale saa
ja lapsed on pidanud õhurünnakute pea meeles, et Sinu võitlus on
bub jälle õnnelik aeg.
oma kohuste kiire ja täpne täitmine.
Aeg praegu on raske ja karm. Kui läbi kannatama.
linill I »»II»I»»I»IIlIU»!I»»lIUI!IUII»IW gunesid Särevere elanikud, vaatlesid
raadiojaama hooneterühmast tõusvat pak
HIRMU
su musta suitsu, nägid kõrge masti va
2
jumist.
Kiruti tasa. Valjusti ei juletud.
õudust ja idülli |
Järgmisena oodati Särevere jõesilla
glHllllHlllllllllll
õhkulaskmist. Valitsejarahvas kolis oma
MÄLESTUSI SÄREVERE SÕJAKÄIGUST mööbleid kooli keldritesse. Oleks ju
üle jõe pääsemine varsti lõppenud. SU
Koolimaja rahvas kogunes klaas lavalvurid kolimist ei takistanud. Luba
verandale, kust valge saabudes pägi ti isegi mõnel isikul veel üle teise sil
teeristile, sillale ja mõlemale teele, nii la Särevere veskis ära käia ja säält
hästi Pärnu kui Viljandi suunas. Tule mõningaid pisiasju tuua. Veski sild oli
veel terve. Veski pererahvas ühes las
tõrje valve oli väljas.
tega
oli juba ammugi külas redus. Ves
Ikka veel kõik vaikne. Inimesed
ki
komissar-direktor
jälginud iga liigu
ootus- ja lootusärevuses jutlesid tasa.
Punase nurga ettekäände all säilinud tust, nii et majast midagi välja ei saa
kooli raadiot ei usaldatud enam kuu nud tuua.
Öösiks koguneti keldrisse ja puhati
lata.
kuidagi
sinna asetatud toolidel. Kõik
Kell 1/tl öösi kõva plahvatus. Oli
lastud õhku kitsarööpmelise raudtee jäi veel vaikseks.
Laupäeval, 12. juulil. Hommikul kel
gild, nagu pärast kuuldi.
Maja taga liikumine ja elevus. Vähe la 4 paiku venisid jälle suured voorid
aja pärast rägisesid kahurimeeste au taganedes Türi poole. Oli kõiksuguseid
tod mõlemalt poolt maja, sõitsid üle autosid,, nähtavasti röövitud, vankreid
ja hobuseid. Laupa poolt aeti ära ilu
silla ja kadusid Türi suunas.
Suur kergendustunne valdas kõiki. sat punast karja, ratsanikud pikkade
Tundus, nagu oldaks lahingu piirkon piitsadega kõrval ja taga. Jälle hobus
tevoor, kõrval jooksmas väikeseid vä
nast juba väljas
Juhataja oli väga ärevil. Avas kogu ledaid varssu.
Kell V 2 1 käis uus plahvatus: pu
ni verandaakna, vahtis üksisilmi sillale,
rustati
mõisa kuivatuse tamm-sild. Ka
oodates nähtavasti päästjate tulemist.
hurite kõmin oli juba nagu lähemal ja
Aga kõik jäi seekord vaikseks.
Järgmisel päevalgi oli kõik rahulik. kostis igast ilmakaarest.
Suure silla valvur, juut, kes valitse
Hommikul vara vaid nähti mingeid voo
jamajas
üsna koduseks saanud, oli se
re kihutamas Taikse poolt Türi suunas.
Õhtupoolel seisid pargis puude all letanud valitsejaprouale, et peab kivi
tükk aega mõned autod. Mehed kola majja kolima. nSilla lähedane puumaja
sid kõikjal ringi. Paar neist käis kogu võib plahvatusest variseda või põlema
ni majaski. Ilma tervitamata, ilma sõ süttida. Eraisikuid enam üle silla ei
nagi lausumata jalutasid nad tühjades lastud, sest sild oli mineeritud. Kolisid
ki siis valitsejamajagi elanikud keldri.
tubades ringi.
Keskpäeval asus jälle paar äutot
Keegi käis veel Türil. Lastud va
balt läbi. Linnavahel olnud autodel kuulipildujatega parki. Kaevati augud
juurviljaaeda ja eemale orasepõilule
haavatuid.
Reedel, 11. juulil, see oli järgmine ning jäädi ootama. Majarahvale tähen
päev, käis kaks kõva plahvatust: hä das see hirmutunde seniks, kuni autod
vis raadiojaam ja langes raadioinast. Türi suunas ära sõitsid.
Imelik, nüüd läks aga voor, jala
Ilm oli endiselt palav, vaikne, päikese
paistene. Uue karjalauda künkale ko- ning kahurväelasi, Laupa suunas ja

tagasi nad ei tulnudki. Kondenspiima
vabrikust mööda minnes oli igaühe ko
huseks tehase piimapurkide ja piima
pulbri tagavaradest jõudumööda ikka
rohkem kaasa võtta. Kui tehase direk
tor keeldus alul võtmeid andmast, vii
butab revolreid ja käsigranaate. Piima*purke kummutati säälsamas pargiser
val tühjaks ja heideti teeäärde.
Autosid sagis edasi tagasi, nagu hal
le hiiri. Keegi nagu ei teadnud mis,
kes ja kust tuleb.
Kella 22 paigu teatas „sõbralik"
sillavalvur, et öösi on vabrikute ja
sildade õhkulaskmist oodata. ko
gunesid oma hädatarvilike pampudega
keldrisse.
Istuti siis tolle varjendi võlvide all
pimedas ja kuuldi kaunis tumedalt kost
vaid kahuripauke. Nii oodati lõpu al
gust ja oldi kindel, et nüüd varsti on
see kõik läbi. Väike hirm ja suur loo
tus vabanemistunne südames.
Kuuldi ja nähtigi hommikuhämaru
ses suurte tankvägede taganemist kella
B—48—4 ümber. Kohutava mürina ja ra
ginaga veeres igasuguseid masinaid üle
silla Türi poole. Kõik nad tulid Viljan
di suunast, Taikse kandist.
Kui lõpuks vaikseks jäi, oli iga hetk
silla ja tehaste Õhkulaskmist oodata.
Kellelgi polnud kujutlust, kui tugevad
on plahvatused ja kui kõrged tulelee
gid. Kas variseb või süttib kooli ma
jagi?...
Kõneldi tohutust hulgast dünamii
dist, mis kondenspiima-vabriku müüri
de alla pandud (700 kg.).
Kardeti piiritusekeldri plahvatust.
Oli sääl ju umbes 22.000 ltr piiritust
hävimisele määratud!
Seni majja jäänud viinameistri pere
kond ja piimavabrikumaja elanikkond
oli keskööl korteritest välja aetud.
Needki kogunesid koolimaja võlvi
alustesse, et samuti plahvatusi ja „lõp
pu" oodata.
Kuid sõdurid tulid veel piirituse
keldri võtmeid otsima.. . Saidki need

Võitlusest hoidumisega ega mugavu
sega ei võideta tulevikku endale ega
oma rahvale. Tänastes sündmustes ei
küsita, kas rahvas on suur või väike,
kas oled eestlane või sakslane. Meie
küsime ainult, kui palju on tarvis sõ
dureid. Ei ole ükski pisiasi praegu
sel silmapilgul tähtis. Tähtis on aga
kas tahad elada või surra. Ja ma usun

meist igaüks tahab elada.
Tähtsaim eesti rahvale on viia sõda
võidukale lõpule. Meie ei tea, mis kõik
sünnid, kuid üht ütleksin teile küll :
meil, nii saksa kui ka eesti rahval, on
tuleviku jaoks kindel tagatis. See taga
tis on Juht, Führer. Teie ei tunne te
da, aga mina tunnen. Ja teie võite mind,
vana inimest, uskuda :
kui on keegi mees, kes pühendanud en
nast õiglusele, siis on see tema, Führer.
Ja teie võite olla kindlad, et ta annab
ka eesti rahvale õiglase tuleviku.
Kõige pealt tuleb aga võita sõda,
milleks on vajalikud ka Eesti jõud.
Mulle ei ole midagi meeldivamat, kui
kokkulepe, mille sõlmiksime siin täna
omavahel: hoiduge igasugusest ruma
last lobast ja andke kogu jõud võidu
saavutamiseks. Teile on ju selge, et
kui Saksamaa kaotab sõja, siis on Ees
ti kadunud. Selles peitubki eesti ja
saksa rahva ühine saatus.
Kriipsutanud seega alla ja rõhutanud

õnnitlenud Beejärgi vallavaHemate kan
du kõiki ürikute saajaid, iisaodas piirkonna
komissar, et need dokumendid on eelkõige
tunnistuseks eeskujuliku kohuste täitmise
eest ja avaldas lootust, et kõige lähemal
ajal ka kõige väiksem talunik saab sellise
dokumendi omanikuks.

Kinnitades oma vankumatut usaldust
eesti rahva ja usku ta kauni ning õnneliku
tuleviku vastu, kriipsutas kõneleja alla lü
hikese meie ajaloo traagika meenutamise
kaudu eestluse suurt elutahet ja elujõudu
ning avaldas soovi, et kõik eestlased jääksid
ikka ja tõepoolest tublideks eestlasteks ja
hoiaksid kõrgel oma ilusa sini- must-valge
lipu, laskmata seda kunagi määrduda. Palu
des lõpuks, et Kõigevägevam õnnistaks mõ
lema rahva võitluut ja tulevikku, lõpetas
kõneleja eeöti keeles: „ Elagu vaba eesti rah
vas 1"

Rahvarõivais tütarlapsed ulatasid piir
konnakomissarile kimbu lilli, mille järele
kõlas võimsalt laulduna Eesti hümn.
Vahepalana esitatud rahvatantsude järele

kodutööstuskooli rahvatantsu trupilt esines
veel sõnavõtuga Järva maa-agronoom M. Ka
ru maa, käsitledes põllumeeste kohustusi
ja rõhutades, et silmapilgu käsk põllumehe
le on rohkem toota!
Jga rohkem toodetud piimakilo ja vilja
tera aitab rasket sõjaaegset olukorda peh
mendada ja lühendada.

Ta juhtis kuulajate tähelepanu tootmis
lahingu kursustele ja soovis põllumeestele
kui tootmisiahingu sõdureile Onne selle la
hingu võitmiseks.

Järgnes orkestriettekanne ning põllu
meeste esingaja F. Kaljuste sõnavõtt, kes
muuhulgas märkis, et rinde ja tagala ühi
ühelt poolt veenvate ja avameelsete sõnades sel koostööl ja pingutusel suudetakse võita
milline riisus meilt nii raskes
seda rumalast, mis ilmneb igasuguste kuu tibolsheviem,
võidetud
vabaduse,
ja uuesti ülesehitada
lujuttude uskumises ja tihtipeale koguni meie armas ning laastatud
kodumaa. Põllu
nende edasilevitamises ilma enesekontrollita,
mees seda mõistes täidab kõige kindlamalt
teiselt poolt aga tõsiasja, et tähtsaim kõi oma
kohustused rinde ja tagala vastu.
gest on praega võitlus ja võit kui ainus
Lõpueõna järgi Vajangu vallavanem Pöl
iiUßa tuleviku pant eesti rahvale, märkis
piirkonnakomissar edasi, et kui ta annab lult lõppes aktus ühislauluga .Eesti lipp"
täna kätte talude omandiürikud 260 Rakke, Kulli marsiga .Kodumaa" orkestrilt, miile
Vajaugu ja Väinjärve valla põllumehele, siis järele siirdut! tagasihoidlikule koosviibi
ei tähenda see, nagu annaks ta neiltz tagasi misele.

nende maa. Talad, külad ja maa, ütles piir
bennakomissar, on olnud ikka teie omad.
Ükski võim ei tohi neid teilt võtta. Ma ei
auna teile täna tagasi maad, sest see on iu
ikka teie oma, vaid annan ainult dokumen
did kui teie vanade õiguste tõendused.

Päev, kujunenud kolmele Järvamaa val
lale toeliseks suurpäevaks, omas erilist
tähelpanu ka ringhäälingu ja filmimeeste
ringkonnas. Aktuse käigust tehti heliülea
võte, millist võimaldus eile õhtut ringhää
lingus kuulda. Samuti filmiti aktuse käik.

Järvamaa saatis jõulutervitusi
rindevõitlejaile
Koos kolme valla põllumeeste suur
päevaga toimus pühapäeval Rakkes ka
jõulutervituste saatmine rindevõitlejaile.
Peale sissejuhatavaid sõnu heliplaadis
tati esimesena Järva maavanem H. Lipu
tervitus, kes maakonna nimel ütles all
järgnevat:

võitlejale. Teiste hulgas saatsid tervitus
Harju-Järva abiprefekt J. R e io, Rakke
omakaitse juht Uu. Tamm, j. t.
Nagu tervituste ütlejad ise samas
hiljem võisid veenduda, oli nende ter
vituste heliplaadistamine igati õnnestu
nud ning laitmatu loom uhkusega ula
tub koduste hääl jõuluks kangete võit
„Kogu Järvamaa süda tuksub uhkuses ja
tänutundes oma poegade mehetegudele rin lejate juurde.
del. Õnne teile ja õnnistust teie tegudele,
Eesti tuleviku sepad! Eesti südamaakond
Annetusi rindepakikeste val
tahab olla alati otna töövõitlusea teie relva
võitluse vääriline. Saates oma võitlevaile
mistamiseks Tartus
poegadele kaunemaid tervitusi jõuludeks,
Ühispank Tartu Lesti Majanduspanga ju
ühendab Järvamaa ueed soovid palvega, et
Kõigevägevam õnnistaks ka jõuludel teie hatu» on ühispanga repri vati seerimise ja
relvi."
liikmeskonnale tagasiandmise puhul anne
tanud ERÜ Tartu ringbonnaametile 1000 rii
ütelnud seejärgi edasi ka isikliku gi marka rindepakikeste valmistamiseks.
tervituse rinde võitlejale Rudolf Jalastele,
ERÜ Tartu ringkonnaametile on tulnud
astus üksteise järgi mikrofoni ette mi annetusi samaks otstarbeks ka paljudelt teis
tukümmend järvalast, vanast emast ku telt asutustelt ja ettevõtetelt. Nii annetas
ni noorukesteni, saates võitlejaile õn Tööstus-Kaubandus-Keskuee Tartu kontor
hulgas kirjutustarbeid ja Toomas
nistused ja soovid jõuludeks. Kogusum suuremal
soni viilaiööstus 12 kg villast lõnga ja 25
mas ütles tervitusi ligi 50 järvalast, kus paari kindaid.
juures tervitusi saadeti mitmele sajale
valitsejalt. Ja siis viibis õhkulaskmine
määratud ajast (hom. k. 725) kauemi
ni, märksa kauemini.
Pühapäeva hommik, 13 juuli, saa
bus samuti kui kõik teised ilusad su
vised pühapäevahommikud. Kõik oli
imelikult vaikne.
Sõdureid nähti piirilusekeldris sees
käimas. Tassiti ka veel ikka kastide
viisi piimapulbrit ja kondenspiima au
todele. ..
Inimesed käisid keldri ukse ees rin
gi nagu haiged. Kaugemale keegi ei
söandanud minna. Oodati südame vä
risedes. ..
Lõppeks aga viidi üle silla hulk
väge jälle tagasi Taikse poole.
Autod vaid tärisesid ja rägisesid
elanike lootus vähenes!
BVahepeai oli piiritusekelder oma mõ
ju avaldanud: valvurid tuikusid ringi,
osa vajus vabriku seina äärde magama...
Siis jäi kõik üsna vaikseks ja al
gas nagu harilik päev: päike põletas
(varjus 30o), linnud siristasid, lilled
õitsesid ja lõhnasid...
Mindi perekondadega jälle majja.
Söödi hommikueinet ja asuti siia-sinna
puhkama. Perenaine läks veranda alla
keldrisse, hommikul vara oli
päästetud vabrikumajas elava kooli õp
pejõu parem mööbel. Elanikest tühjen
datud maju oli nimelt põhjalikult „re
videeritud". Lukustatud uksed kõik
metsikult tääkidega lahti lõhutud, kaa
sa võetud kõik vähemad asjad: habe
menoad, seebid, äratuskellad, käteräti
kud jne. Sinna pärast päästetud mööbli
varjupaika asus siis perenaine ühele
kušetile, et öösisest ärevus-ootusest väl
ja puhata. „Vaenlast" polnud ju veel
kuski näha-kuulda. Sillad ja tehased
seisid veel tervetena.
Uni tuligi ja kestis.tükk aega. Äkki
mingi jooksmine ja kähku-käimine. Kõ
nelemist. Paar inimest, laps ja juhataja
kaovad õige kiiresti keldri sissekäigu

punasõdur istub püssiga maja nurga
juures pingil ega mõtlegi ära minnal
„No-noh", mõtleb perenaine, aga
ei taha sõduri nähes oma peiduurkast
väljuda, et reeta mööbli ja majatarvete
varjukohta. Ootab. Sõdur istub edasi.
Maja elanikest pole kedagi enam näha
ega kuulda. ..
Ta muutub juba rahutuks kaua
sa ikka ootad, tarvis vaatama minna,
mis seal's on.
Võimalikult tähelepandamatult poeb
ta välja, läheb sõduri juurde ja kü
sib „gde nasi?"
Vaikides osutab sõdur seljataha, ma
ja teise nurga poolsele rohuplatsile.
Kogu varjendi rahvas istub seal vaik
selt puude all, rühmades, keegi ei aja
juttugi.
Ta astub juhataja kõrvale: „Mis on?"
— on ainuke sõna.
Siis jälle vaikus ja hirmuärevuses oo
tamine.
Ohvitser (või oli see politruk?) paari
punasõduriga on majas. Varsti ilmub
säält peretütar, kuidagi virilalt naerata
des, istub ka rohule ja vaikib.
Leitnant paari sõduri saatel tuleb
välja. Püssid seljas, revolvrid peos. Näh
tavasti midagi polnud leitud. Nõuti kii
resti keldri võtmeid ja asuti sinna
sisse.

Issand sääl on paar kolm raa
dioaparaati, revolvreid, laskemoona, vist
püssegi!

Kuulsime kohvri avamise kõlinat,
sinna olid kogutud lusikad ja muud
lauatarbed.
Oleme pingul, kõigil surmtõsised
näod, juhataja päris hall. Nagu meele
heide käis ringi...
Mis nad leiavad? Mis nad teevad?
fulid kõiksugu segiiäbised mõtted: kas
saadavad meid nüüd ära „asumisele ,
või juhtub hullematki? ..
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suunas...

V. A. Koskenniemi

Mees, kolm käsigranaati ja 40 punaväelast

Tinasoldatid
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Avaldame käesolevaga peatüki soome tä

napäeva juhtivama kirjaniku, prof. V. A.
Koskenniemi, kes on ühtlasi Euroopa Kirja
nike Liidu abiesimees, noornsmttlestuste ko
gust „ õnne annid".
..Lehvivate lippude ja põrisevate trummi
dega tftis ohvrimeelt ja vankumatut võitlus
tahet, marssisid nad läbi ma lapsepõlve
päevade. Nad olid kai väikesed tinasse va
latud mõtted, mis rivistusid mu silme ees
rühmadeks, et teenida üht kõrgemat kor
raldavat ja juhtivat võimu. Nad olid ühtlasi
kangelasteks saatusedraamas, sest nende
peade kohal hõljus elu või surma liisk.
Minu käsutuses ei seisnud suur sõjavägi
tinasoldatid olid kallid mänguasjad,
raa lohutasin ead sellega, et Igas sõduris
võis peituda ohvitser, nii hüvitas kvaliteet
vähest hulka. Jõulud ja sünnipäevad tegid
minu kümnendaks eluaastaks isevalitseja
kolmekümnenelja tillukese sõduri üle.

Eel kõige oti seal tosin ratsanikke, kes
lõpetatud verise mängu järele kogusid koos
oma hõbehallide hobustega roosas sahtlis
uut jõudu. Neid juhtis kindral, kes erines
oma husaaridest ainult sellega, et tema
traavel paiskas esijalgu kõrgele õhku. kat
aurkindraüle kuulus mu püritult usaldav
Imetlus, ja kui ta tormas oma üksuse ees
otsas üle lageds välja vaenuliste kindlus
tuste poole, voldin põrandal lamades kaua
aega hingetult jälgida tema julget rünnak
traavi. Kuna ma enda üksindastes sõjamän
gudes pidin enamasti esindama ka vallide
taga varitsevat vastaspoolt, siis võisin nõn
da alati mängida salapärast saatust ja oma
kindralit, kelle ümbert kahurtuli halastama
tult mehi niitis, nagu ime läbi surmast pääs
ta. Samuti langes talle korrapäraselt osaks,
hävitada patarei kõiki kaitsjaid, et siis ju
bedas üksinduses, keset langenud relva ven

di ja vaenlasi, nautida oma muinasjutulist
eõjaõnne. Nii keelasin ma kummalise eba
loogikaga enda lemmikule ülimaid loorbe
reid: sangarisurma au.

Minu sõjajõudude hulka kuulusid veel
kaksteist täpsuskütti, kelledest kolm oma

relvadega lakkamatult põlvitavas asendis äh

vardasid lähemale nihkuvat vaenlast, kuna
Ülejäänud vapralt mässisid, püssid õlal. Nen
de juht, sale pealik, surus oma paljastatud
mõõka edevalt puusale, selle asemel, et se
da julgustava žestiga keerutada vaenlaste
vastu.

Seepärast jäi ta mulle igavesti salongi
ohvitseri algkujuks. Lipukandjagi valmistas
mulle muret, sest selle võimas lipp langes
nii raskeis voltides ta turjale, et ta ainult
leidlike tehniliste abivahendite najal suutis
püsti seista ja eel kanda oma riigisümbolit,
millel uhkutsesid Saksamaa värvid.
Omapärase rühma moodustasid mu ar
mees kümme pappsõdurit vanaema kin
gitus, keiie kõrval Friedrich Suure kaar
diväelased olid kääbused. Need hiiglased
kõlbasid pidevalt kahurilihaks. Ave Caesar,
morituri ts salutant! võinuks nad hüüda
minust, oma valitsejast, mõõda marssides.
Sageli niideti neid kõiki loona ja ma ei
suuda meenutada ainustki juhust, kus nad
oleksid vaenlast edukalt tõrjunud. Küllap
ma uskusin, et Jumal oli, laenates neile eba
tavalise kehakasvu, vastavalt vähendanud
vaiimiande. Et mul seekord puudas igasu
gune inimtundmine, oli see dualistlik käsit
lus keha ja vaimu vastoludest tõenäoliselt
külge sündinud.
Minu kahurvägi koosnes ainsast suurtü
kist, mis oli nii kaugelt neutraalne, et käis
ühelt poolt teisele poole ja põmmutas oma
hernekunle vaheldumisi mõlemas saunas.
Käsi aga, mis kahurituld juhtis, ei olnud
tavaliselt sugugi nõnda erapooletu.

Mu ükeindate mängude tuuma moodus
tasid alati sõda ja võitlus. Kuna ma enda
naiselikult ümbruselt loomulikult ei saanud
mingit ergutost sõjalisel alal, tuleb vist mu
mängude militarismile vaadelda kui kahet
susväärsele mehelikule atavismile. Nagu
ümberrõlvastatud kreeka poisike Skyroses
Odüsaeusele, reetsin minagi oma naiselikule

ümbrusele kergesti enda suga. Nii armasta
sin salaja silitada mõõku, mida mu tädide
peigmehed, noored ohvitserid, asetasid sa
longin urka. Ja mu lapsepõlve suurima On
nehetke kinkis mulle trumm, mis kord koo
rus välja tohutust, paljude punaste lakkpit
seritega pakist, miile jõulumees lasi kukku
da just minu ette. Nagu pisike shamaan
võlusin ma selle põrisevalt pinnalt esile
vaime ja jõude, apokalüptilisi väehulki, kes
aga ta põrina tõttu enamasti pidid lahingu
väljalt kiirelt kaduma.
Kuni oma kaheteistkümnenda eluaastani
olin suur militarist. Kandsin endas ääretut
imetlust mitte üksnes kangelaste vaata, na
gu Sven Dufva ja leitnant Ziden Rnnebergi
„Lipnik Stahii jutustustes", vaid ka Bis
mareki ja Moltke vastu. Koi omasin enda
sõjamängudeks kaaslast, valisin alati meel
samini preisi väed, sest Saksa-Prantsuse sõ
da, kuigi lõpetatud viisteist aastat enne mu
sündi, heitis veelgi oma vägevat varju mn
lapsepõlve esimesele aastakümnele. Mulle
tundus alati, nagu omanuks võitja pool, ke
da nägin preislastee, sõjajamalat ennast oma

kindralstaabis. Ma ei saada enam meenuta
da Beid kanaleid, mille kaudu kord usk
saksa sõjajõusse voolas soome õppuri süda
messe, ent nüüd tunnetan nelja aastkümne
järele, et see on üks neid veendumusi mn
elus, millele olen alati jäänud truuks. Kui
Hindenburgi rünnaküksused tsaari armee
laiali paiskasid ja sellega Soomegi iseseis
vusele teed tasandasid, leidis see lapsepõl
ve usk oma kauneima tasu. Ja see usk ei
jätnud mind maha ka tollal, kui ma maail
masõja lõpul veidi enne keisririigi lan
gust sõjavägede ülemjuhatuse külalisena,
võisin koos mitme kaasmaalasega lähemalt
jälgida Bismarcki loodud riiki tema meele
heitlikus võitluses teotuste ja relvade üle
võimu vaatn.

Kui ma ka olevikus tohin end teatava
Iga sega nimetada — oleneks see,
minust, leiduks maailmas sama vähe sõdu
kni armeesidki, siis võlgnen ometi oma
tinaeoldatitele tänu, et ma nende saatuse
draama koolis õppisin kõrgelt hindama me
hiseid sõdurlikke voorusi."
Pai<)e mälestab Juhan Liivi
30. sünnipäeva
„Puhkuse ja Eiurõõmu" Paide keskosa
konna korraldusel toimub kolmapäeval,
8. skp. Paide rahvamajas kirjandusõhtu
Juhan Liivi 30. surmapäeva tähistamiseks,
õhtul esineb kirjandusteadlane mag. B. Sööt
ülevaatega luuletaja elust ja loomingust,
kuna ta teostest esitavad näiteid kohalikud
teatrijõud eesotsas E, Türgiga. Muusikalist
osa täidavad naiskutsekooli koor hr. K. Ruuti

ja saiougorkester hr. V. Juhandi juhtimisel.
Mäiestusõhtu algus on keli 20.

SS-PK.-Neetud sigadus, nii et või see niiülem vastab mehi üksteise järgi . Sli
asi enam edasi minna t Rünnakkompanii, hüüab ta ühte. ..Tahad?"— Rottenführer on
kes peab vabastama pataljoni ümberpiirami teda kohe mõistnud. „Just nii, untersturm
ramisest, on küll jõudnud küla esimeste führer*! Lükib käsigrauaadid vöö vahele
hooneteni ainu kesse kohta, kus on või uiog torkab saaoasäärtesse, niihästi kui see
malus läbi murda kuid nüüd on nende lamades läheb. Untersturmftthrer annab talle
tee tõkestatud. Punaväelaste tuli ei lase veel oma püstol-knulipildnja, ning rotten
pead isegi paari sentimeetrit üles tõsta.
führer lahkub tahapoole. Kamraadid tulis
Kompaniiülem lamab maantekraavis ja tavad maja, mis relvad võtavad, et juhtida
vaatab kella. See võib teha hullumeelseks t
rottenführerilt, kes
Tunni kestel peab ülesanne täidetud olema, tahab nähtamatult ligineda majale. Sada
muidu läheb kogu pataljonil kehvasti ! Ve meetrit liigub ta tagasi, siis teeb haagi,
nelased veavad kogu aeg jõude. »Noh, pöördub paremale ning hakkab majala ligi
läheb üritame veel korra: püsti marss nema. See ou neetult raske. Ainult üks tä
marss!" hüüab ta oma meestele. Kuid vaen helepanematu liigutus ning ta on avastatud.
lase tuli on veelgi tihenenud ja nad jõuavad Lohust lohuni läheb ligemale, siin paknb
ainult ühe maja edasi.
varju pisike . põõsas ja siiu vana puutüvi.
Kakssada meetrit neist eemal, veidi täna Rottenführer! süda taob lõhkemiseni, ku
va kõrval, on maia, mis peab punasõdurite ni jah,.kuni ta on liginenud vaevalt mõ
ga täis topitud olema. Akendest vihiseb tõe nele meetrile. Siis on ta üpris rahulik. Kaas
line kuulirahe meestele, kes eod tihedasti lased on lakanud tulistamast, et mitte teda
vastu maad litsuvad. Jah, kui oleks kahurvä tabada, aga bolshevikud katavad rünnak
ge! Lapsemäng oleks aeda kuradipes* maa kompanii positsioonid ikka veel metsiku
päält minema pühkida, kuid nii ? Kompa- tulega.
Kalevala-rahvakunstist Soomes
Kalevala-Seltsi töö muistse puunikerduskunsti taaselustamisel
Kunsti igipõlises valdkonnas liituvad
loodus ja rahvus harmooniliseks tervi
kuks, ja mõte, et selle maailma suur
tele ja väikestele asjadele on ilu jaga
tud õiglaselt, et elu imed avanevad
sellele, kes tungib ta südamesse, jää
des suletuks sellele, kes riivab ainult
elu pealispinda, näib olevat rahvahin
ge vaiksete apostlite salavõtmeks.
Kui Elias Lõnnrot matkas saja aas
ta eest mööda Soomet külast külla ja
laanetalust laanetallu, et, nagu kord
Martin Luther endast ütles, „vaadata
rahvale suhu," kandes seejuures kokku
imekauneid ja rahvapärimustes alles
elavana säilinud muinas-soome runosid
ja rahvaviise Soome suureks rahvaee
poseks „Kalevalaks", siis oli sellega
Põhjala kultuurrahva sügavatest ja rik
kalikkudest aaretest võrsunud testa
ment, mis ületab ajahammast ja aitab
pidevalt kaasa rahvusliku omapära
kujunemisele, kuni rahvas peab sellest
testamendist ustavalt kinni.
Kuid ühe rahva maailmavaade ei
avaldu üksnes rahvalauludes ja -viisi
des. Kõik ta elualad peavad olema
läbiimbunud samast põhihoiakust ja
dokumenteerima selle avaldusi. Kui
ühe rahva hinge tahetaks tunnetada
üksnes selle inimühiskonna luulest, võib
kerkida hädaoht, et see osutuks õõn
saks, ja et sel, mida oldi liiga kergesti
valmis kõrgelt hindama, puudub süga
vus.

Alles sügavasti juurdunud rahvahin
ge iialgi lakkav, eluküllane allikas,
mis end avaldab ellusuhtumise kõigil
aladel, loob jäädavaid väärtusi. Sellise
na tunnustame ka soome rahvuslust,
ja tõsiasi, et ~ Kale vala-Korua nimeli
ne aktsiaselts on asunud- Soomes tööle
selleks, et isade rikkalikust pärandist
üht aaret teise järele esile tuua, ühen
dades neid „Kalevala" rahvusliku Üld
mõiste alla, on meie sissejuhatavate
mõtete tabavaks kinnituseks.
Viie kasta eest alustas see ühing
ruuinas-soome ehteasjade kogumisega
ja ümbertöötlemisega. See nn. „Kaieva
la-ehe" on tnuutunud Euroopa kultuu
riloos Soome märgutuleks, koondades
maailma tähelepanu selle nõnda avatud
ja ometi endassesulgenud, omaette ela
va maa tundmatuile rahvuslikele rik
kustele.
Neil päevil alustas ühing ..Kalevala
naised" uue üritusega. Vanade säilunud
soome puutööde eeskujul laseb ta
kunstniku ja Soome kunstiakadeemia
õppejõu Qermun Paaeri juhatusel val
mistada majapidamise tarbeesemeid,
mille juures peetakse silmas muinas
leide ja säilunud rahvalikku tarbe
kunsti. Nendes tarbeesemetes jäljen
datakse stiili, millega esiisade päevil
soome nooruk valmistas oma mõrsjale

enne selle kojutoomist kunstipärase
kingi, milles noor ja vana nikerdas
saunakütmise kestel laupäeva õhtul, mil
lises lõpuks iga soome talupoeg oma
igapäevase elu tarbeasjad ise valmistas,
andes seega oma kodule elava hinge,
mida veel tänapäeval aukartusega tun
netame vanamoelistes talumajades või
isagi olevikus kasütamatuina seisvais
ja ammugi hüljatud elamuis Seurasaa
re vabaõhumuuseumis Helsingi läheda
sel saarel.
Kõik need loendamatud koduse elu
pisikünstiteosed: nikerdatud ja maali
tud vokid, tainarullimislauad, ratastoo
lid mis 16. ja 17. sajandil olid eel
kõige Põhja-Soomes ta väliseimaks ja
kogukamaks mõrsjakingiks pesuhar
jad, kübarakarbid, kihlakarbikesed ja
paljud muud elustuvad nüüd asjatund
like käte all uuesti. Tähernotiivid, aas
taajad, stiliseeritud lillede ja loomade
motiivid ilmuvad vanade ehtevormide
kujul uuesti nähtavale. Ürg-soomelik
kudele kasekooretöödele antakse vas
tandina tänapäeva kohatistele lames
tumistendentsidele tagasi nende ehtsad
traditsioonid.
Seda puhta rahvakunsti viljelemist
laiendatakse veelgi valitud kunstilise
tööga ehtekarpide ja kastide valmista
misel, mille nikerdused tuginevad „Ka
levalast* ja suure soome kirjaniku
Aleksis Kivi teostest laeuatud motii
videle.
Kõik need tööd on enam kui rikka
likult õnnistatud rahvahinge tunnista
jad, milline oma argielus vajalikud tar
beesemed kaunistas enda fantaasia va
ral väärtuslikkudeks knnstitoodeteks.
Nad ei ole mitte üksnes üleva elustii
li väljendajaiks. Ei, nad vahendavad
oma laadis otsustavaimat: ühtlase, sü
gavalt rahvaga seotud jõu ilmet, Põh
jala omapärast ornamentikat.
Raadio
KOLMAPÄEV, 8. DETSEMBER 1943.
5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.15 Päeva
uudised. 6.30 Hommikukontsert (ülek.) /AO
Päevauudised saksa keeles. / i 5 Hommi
ku muusika (ülek. Saarbrückenist ja hpl).
8.30 Homroikuhardns: .Püha eeskuju". 8.45
Päevauudised. 9.00 Päevauudised saksa keeles

9.10 Landesdienßt Ostland. 9.25 Saatepaus.

11.30 Hoogne mäng (hpl). 12.15 Päevauudi
sed. 12.80 Päevauudised saksa keeles. 12.45

Lõunamuusika (ülek. Brdslauat). 14.00 Päe
vauudised saksa keeles. 14.20 Laule ja In
gasid operetiriigist (hpl). 16.00
rastlõunaks (hpl). 16.45 Päevauudised. 17.00

Päevauudised ja saatekava ülevaade saksa
keeles. 17.15 Jean Sibeliuse helitöid. Tema

BÜnnipäeva puhul. (hpl). 18.00 „Nutu- ja nae
rupisarad", veste. 18.15 Lõbusaid klassikuid

(hpl). 18.30 Aja kaja ja saatekava ülevaade.

19.00, Loengutesari ~Meresöda ja mere jõud"
(ülek. s. keeles). 19.15 Rindereportaaže (ülek.,

saksa keeles). 19.30 Muusika (ülek.) 19.45
Poliitiline loeng (ülek., saksa keeles). 20.00
Päevauudised saksa keeles. 20.15 Saksa sõ
duri- tund. (Kirev tund solistide ja Gloria

kapelliga). 21.00 Päevauudised. Ainult Tartu:

21.15 Erik Laidsaare kuul
Vikerlaste sõjasõidust
demäng. (Heliülesvõte 24. X 43, rogn). 22.00
Päevauudised saksa keeles. Järgnevalt saate
Algus 2. Ihk.
ga mõõga, mis läänerahvaste peade kohal lõpp.
TEISIPÄEV, 7. DETSEMBER 1943.
ripub. ,
**
5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.15 Päeva
Taamal läänes aga kiigutavad vanaisad uudised. 6.30 Hommikukontsert (ülek). 7.00
õhtuvaikuses oma kuldjuukseliai pojapoegi Päevauudised saksa keeles 7.15 Rõõmus al
põlvedel ning jutustavad sosinal lugusid tol gus (hpl.) 8.30 Põllumeestele: Linaharimine
lest kohutavast Idamolokist.
(Linakasvatuse-inspektor Juhan Võrk). 8,45
Päevauudised. 9.00 Päevauudised saksa kee
.Aga vanaisa," küsib pojapoeg,
les. 9.10 Landesdienst Ostland. 9.25 Laate
„kus on mu isa nii kaua ?"
Vanaisa pöörab oma pilgu elavalt lapse paus. 11.30 Helisev ajaviide (hpl.) 12.15 Päe
näolt õhtutaevasse.

vauudised. 12.30 Päevauudised saksa keeles.

„Poeg, poeg, ikka veel võitleb su isa
sääl kaugel Idas, kus üksluises maatühjuses
voolavad tohutud vaikivad jõed. Tuhandete
teiste isade ja vendadega võitlevad nad, et
lõpuks hävitada too verejanuline Idamolok,
kes meile südamete vabadust neelata ta
hab. —"

12.45 Lõunamuusika (Ringhäälingu tantsu
kapell juh. VI. Sapošnin ja hpl.) Ülekanne

sosinaga, .sääl ülal, öötumedal taevavõl
vil seisavad loendamatud säravad tähed.
Need on sädemed tapluse kolisevatelt mõõ
kadelt, mis juba ammu- ammu ja nüüd jäl
le vuhisevad vaprate vikerlaste käes, ja
nende mõõkaade tera alt on hüpanud pala
vail tapluspäevil nood elavad sädamed tae
vasse. Igal õhlul aga ratsutavad langenud
kangelaste hinged üle taeva ning puhuvad
hõõguma vahepeal tuhmunud tähed, kuni
nad jälle säravad ja kiirgavad, sisendades
võitjaile Maa pääl julgust ning kindlust eda

pell Vi. Saposchnini juhatusel). 18.00 „Kui
valgus tuli", Jakob Mändmetsa jutustus.
18.10 Meloodaid kinoorelil (hpl.) 18.30 Aja
kaja. 19.00 Saatekava veste. 19.15 Rindere

Riiast. 14.00 Päevauudised saksa keeles. 14.20

Ajaviiteks (ülek. Viinist ja Saarbrückenist).
15.20 Muusika pärastlõunaks (hpl.) 16.45
Päevauudised. 17.00 Päevauudised ja saate

kava ülevaade saksa keeles. 17.15 Väikesi

„Vaata poeg," jätkab vanaisa väriseva valsse ja serenaade (Ringhäälingu tantsu ka

sisteks võitlusteks Vabaduse eest 1"

SS-sõjakirjasaatja Elmar Tõnismäe

portaaže (ülek., saksa keeles). 19.30 Muusika

(ülek.) 19.45 Poliitiline loeng (ülek,, saksa
k.) 20.00 Päevauudised saksa keeles. 20.15
Saksa sõduri tund (Sõdurid lõbustavad sõ
dureid). 21.00 käf vauudised Ainult Tartu:
21.15 „01i kord..." Muinasjutte täiskasva
nuile sõnas ja muusikas. (Heliülesvõte 5.11.43

mgn). 21.45 Mõtlikud minutid (hpl.) 22.00

Päevauudised saksa keeles. Järgnevalt saate
lõpp.

Roftenführer valmistab pisikese künka
taga hüppeks naga Jooksja stardiks. Pare
mas käes hoiab ta kaht käsigranaati, kru
vib jnlgestaskapslid ära, hüppab üles
kolm sammu ettepoole, tõmbab süüte är
ja paiskab granaadid külgmise akna kand»
majja. Veel ühe paiskab ta sinna, ning sii
pikali! Samal ajal kajavad ka plahvatussd
Püsti, püstolkuulipilduja kätte ning tul<
bolsbvikele, kes veel majast lahkuda püüa
vad. Koid ainult väheseid on tal tarvis tn
listada, 40 langenud punasõdurit leiavad na<

majast, kui küla on rünnakuga vallutatud

ja pataljon haardest vabastatud.

Juhan kiivi 30. a. surma
päeva mälestusõhtu
Neljapäeval toimus Tallinnas Eesti Kut
sekogode maja suures saalis meeleolukas
õhtu Juhan LII vi 30. a. surmapäeva tähis
tamiseks. Õhtu korraldajaks oli Eesti Kutse
kogude peaosakond .Puhkus ja Elurõõm".
Loenguõhtu algas Gustav Suitsu luuletu
se ,Käkimäe käo" ettekandega, milles Ju
han Liivl hingeelu leiab kujuka väljenduse.
Selle esitas näitleja Heli Viisimaa. „Käki
mäe käo* pühendas Gustav Suits Juhan
Lii vile juba tema eluajal ning sellest olnud
Juhan Liiv sügavasti liigutatud.
Pikema loengu teemal „Juhan Liivi elu
saatus ja kirjanduslik pärand" pidas kir
jandusteadlane Karl Mihkla, kes andis üle
vaatliku pildi Juhan Liivi isikust kui suur
vaimust ja isamaalasest, tema kurvast elu
saatusest niug tähelepanu väärivast loo
mingust. Kuigi Juhan Liivi looming, põhjus
tatud tema tervislikust seisukorrast, ei ole
suur-tema loominguline tööaeg piirdub tege

Säärane raske kandam ei ole sõduril ha
ruldus (Wb.)
Järvamaa kaupmehed tulevad
kokku
Pühapäeva?, 12. ekp. alguäega k.lO toi
mub Paide linnavalitsuse saalis Järvamaa
kaupmeesteühingu asutamiskoosolek, millest

võtab osa ka Üleriiklise Kaupmeeste Kesk
liidu esindaja. Kell 14 toimub samas Järva

maa erakaupmeeste päev, mille päevakorras

sõnavõtud Eesti Majanduskoja ja Üleriiklise
Kaupmeesteseltside Keskliidu esindajailt.
lihtsas stiilis luuletusi ja jutustusi lugeda Osavõtt mõlemast koosolekust on soovitav
meie rahvale lähedasimaiks. Oma loomingu
kaupmeestele. K. 18 toimub osavõt
ga on Juhan Liiv jätnud eesti rahvakultuu kõigile
jaile flhine koosviibimine.
rile hinuatamatu kirjandusliku pärandi.
$ Loengu lõppedes austas kogn kuulajas
kond meie südamelähedasemat lüürikut
150 noorte juhti Tallinna õppe
Juhan Liivi 30. a. surmapäeval minutilise
püstiseismisega.
päeval
Järgnevalt esitas Heli Viisimaa Liivi tuntu
Reedel algasid Tallinnas Eesti Noorte
maid luuletusi „Ma lille sideme võtaks",
.Emale" ja „Hornmik". Sopran Helmi Sarap Uopkonnaiubtide ia nende abiliste Õppepäe
kandis ette kaks Juhan Liivi sõnadel loo vad, mis kestavad kolm päeva. Päevale ava
dud laulu: E. Tubina «Lumehelbeke" ja P. miseks oli kogunenud ERÜ saalis, 150 noor
tejuhtš keskmiselt 14-17.a. vanuses, hulgas
Ardna .Hällilaul".
„ Draamateatri" näitleja Alfred Maring võis nähs ka mitmeid vanemaid noortej ihte
luges Juhan Liivi psühholoogilise jutustuse nii maa'<t kui limast. Osavõtjaid oli kogu
„Peip9i pea!" ja katkendi „Varjust" peal nenud Tallinna ja Narva linnadest, Harja-,
Järva , Lääne , Pärnu-, Sakala-, ja Saare
kirjaga „Haldjas".
õhtu lõppes luuletustega .Rändaja", „Ta maalt. Koosolekute saal ia kõnetool oli
lendab mesipuu poo e" ja „Kui tume veel kaunistatud lippads ja lilledega. Saali ette
otsa oli asetunud voimirõi vais noorte spaleer.
pauaks. Heii Viisimaa ettekandes.
likult seitsme aastaga-võib tema otsekoheses

Soome ajakirjandus
Kui kuuleme tänapäeval hinnanguid oma, milles need peaaegu puuduvad,
soome ajakirjanduse kohta, siis võib või siis on nad ka vastavalt kuuldus
sageli kohata lööksõna tasalülitami tena märgitud ühes päritolu äranäita
sest", mis olevat tabanud soome aja misega. Kui mitte arvestada juhuslikke
lehti. See ütlus ja etteheide on suureks iibastumisi, millest ei ole vaba ka pa
ülekohtuks tolle maa ajakirjanduse vas rim ajakirjandus, niikaua kuni eksimine
tu, milline on põhiliselt võttes eesku on inimlik, ja kui jätta tähele panema
julikult informeeritud, selgitav ja imet ta, et see või teine leht osutab mõni
luBvääriliselt mitmekülgne. Sõjast tingi kord tendentsi, mille üle võib nii või
tud ja sõjavajalik tsensuur, mis asetab teisiti vaielda ja mis mõnele kolman
veto tervele hulgale välistele ja sise dale ei meeldi, siis tuleb nentida, et
mistele ning eelkõige sõjalistele nähe see vaimselt erakordselt intensiivne ja
tele, nende käsitlemist viivitades, har liikuv rahvas omab head, mitmekülg
va hoopis keelates, on tulnud seda set, omapärast ja ka nõnda hästi in
peab möönma toime sellega, mitte formeeritud ajakirjandust, kui seda
tekitada oma riigi ja rahva huvides va sõjaolud üldse lubavad. Mõnigi maa,
jaliku olemasoluga vaimseid kahjustusi mis arvab omavat palju tähtsamat aja
ega riivata isiklikku algatust, üldsuse kirjandust ja mõtleb nn. tasalülitami
mitmepalgelisust ja ajalehtede omapä sest" väga üleolevalt, võiks võtta siit
ra. Liiati omab soome ajakirjanduse pa eeskuju.
remik head regulatiivi suures endadist Narva õpilased kogusid 778 kg.
sipliinis oma kujundajate poolt, kes
ravimtaimi
käsutavad tähelepanu vääriliselt asjatund
Narva koolide õpilased kogumid tänavu
likku ja hariduslikult kõrget taset, oma suve jooksul ravi na taimi, nagu näitavad
vad fantaasiat ja kirjutavad selget, head kokkuvõtted, kogusummas 778 kg, Esikohale
ja kujukat keelt. SeUe rahva talupoeg tuli Narva-Jõesun linnaosa algkiol, kns
õpilased olid kogunenud 207 kg. ravimtaimi.
lik element, mis enamasti avaldub ka Narva
koolide kogumistulemusi võib pida
neis rahulikkudes ja kaaluvates, sellele da rahuldavaks, arvestades seda, et suurem
vaatamata siiski kõike muud kui kivi osa õpilasi ei viibinud suvekuudel linnas
nenud toimetajakujudes, osutub ka sel ja tegid aktsiooni kaasa mujal.
alal soome rahva põhiolemuse tähista
Muldvärvid vabamüügil^
jaks. Kui aga seda endadistsipliini ja
Kindralkomissariaadi poolt on antud
üha jälle ning ka teravaimates olukor mütigivabaks mitmesuguseid muldvärve. Va
bamüügile tulevad ooker, oksüüdpanaue,
dades ilmnevat üksmeelt põhiliste ja rootsi
punane, veneetsia punane, siena pruun,
otsustavate küsimuste suhtes nagu umbra, põranda kruntvärv, inglise punane,
kategooriline seisukohavõtt bolshevismi ultramariiu, lubjakollane, lubjaoranž, lubja
vastu ja igasuguse Kompromissi vastu sinine ja teisi muldvärve. Tinavalge, tina tsink- ja kroonivärvide, samuti lito
Moskvaga tahetaks pidada „tasalüli punase,
pooni müük toimub aga endiselt lubade
tamiseks", siis oleks tegu siinse olukor alusel. Vabaksantud värvid jagatakse mliü
ra kui ka soome rahvusliku struktuuri gipuuktide vahel nende tellimiste "alusel,
kusjuures arvestatakse laos olevaid tagava
täieliku mittemõistmisega; see tähendaks rasid.
ühe terve rahva vabatustahte ja rah
Samuti lastakse vabamüügile kivisöetõr
vusliku hoiaku ignoreerimist „tasalüli va-destillaat, imrautuskarbolineum.
tamisenaft.
Meestöötajaile jõuluks paar
Selle ülekohtuselt taunitava ajakir
sokke
janduse võrdlus tõepoolest mitte tasa
Lesti Kutsekogude presidendi teabel ja
lülitatuks nimetatava Rootsi naaberaja gatakse eelolevaiks jõulupüblks igale mees
kirjandusega võrdlus, mis sunnib töötajale, kes oli k. a 1. detsembril Eesti
end ikka jälle uuesti peale, annab Kutsekogude liikmeks, üks paar sokke.
Sokkide jagamine teostub käitise kaudu,
tulemuse, et põhiliselt on mõlema sel milleks
käitiste jubatajail tuleb koostada
gituslikud funktsioonid sarnased. Vahe käitise meestöötajate nimekiri ja see esita
peitub nn. tundesisaldavuses, nagu se da käitise juhataja ja käitisvahendja allkirja
ga hiljemalt 8. detsembriks Kutseko
da hiljuti märgiti.
kohalikule esindusele. Tallinnas ja
Selles mõttes piirdub soome ajakirjan gude
Harjumaal tuleb nimekiri esitada vastavale
dus kainete tõsiasjadega, asetades eba kutsealale Tallinn, Uus 22.
asjaliku temperamendi enamasti eratarvi
tuseks. Temperament ja tunded ei leia sel
AMETLIKUD TEATED
le ajakirjanduse suuremas osas paika, kui
on tegu isamaa asjadega. Isegi seal, kus
Kiriklik teade
Soomes ei tunta kompromissi, nimelt
Metodisti kirik, Pärnu 61. Esmaspäevast
suhtumises bolshevismisse, jäädakse 6. det>. kuni laupäevani 11. dets. jg;jl õhtul
7 jumalateenistused. Jutlustavad õp.
kaineks ja asjalikuks millega oma kell
A. Poobus Tartust ja Õp. M. Kuigre Rakve
takse samuti piisavalt argumente , rest. Laulud keelpilliorkestiüt. Pühapäeval
kuna teatakse, et sõimamine mõjub 12. dets. jumalateenistused kell 10 hom. ja
harva veenvalt ja tõendina. Kes jälgib kell 4. pääle lõunat.
Koguduse juhatus.
tähelepanelikult rootsi ajakirjandust, see
võib märkida edasise vahena, et see JÄRVA TEATAJA Nr. 141.
on palju rikkam kuuldustest kui soome Teisipäeval, 7. detsembril 1943. a. Ehk. 4

