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Lõpetamatu

Saksa vasturünnak Zhitomiri ja Koros

MEIE SÕJALISELT KAASTÖÖLISELT
teni ruumis saavutas head edu

tfertshi juures vallutati tormijooksuga tähtsaid kõrgustikugruppe. Tõrjuti briti kiirpaa
tide rünnak ning kaks paati tulistati põlema
Fähreri peakorterist, 10. dets. Sõjajõu
dude ülemjuhatus teatab:
Kertehi juures rflndvallutasld meie rttn
uakttksused tähtsa kõrgustikugrupi.
iase rünnakud Hersoni sillapeal jäid taga
järjetul ks.
Ruumis edela poo Krementsbugi võidel
di ka elle tihedas lumetuisus raskesti. Vaen
lase arvukaist tugevaist rünnakuist õnnes
tus enamikku vasturünnakul peatada. Mõ
mingas sissemurrukohas on võitlused veel
täies hoos.
Tsherkassõl lõigus teostas vaenlane
nnsi ägedaid rünnakuid.
" Zhitomiri ja Korosteni ruumis tegi meie
drfinnak tugevnenud vaenlase vastupanust
hoolimata häid edusamme.

Prlpeti ja Berezina vahel ning Dnlepri
lirea põhja pool Berezina suuet tõrjuti
mitmed vaenlase tugevamad rünnakud, ük
sikud sissemurrud riivistati ja nõukogude
lähtepositsioonid purustati koondatud
tulega
ülejäänud idarindelt ei teatata tähtsa
maist võitlusist.
Viimaste nädalate rasketes tõrjevõitlus
tei keskmises rledelõlgos on olnud eriti
-silmapaistev 102. sieesia jalgvftediviis ko
donel Berckeni juhtimisel.
Lõuna-Itaaiia rinde ISänelõigus asus Kiired saksa „EW l 90l tüüpi jahUennukid
vaenlane mõlemal pool Cassinosse kulge julgestuslenn-l Vahemere rannikul Mar
vat teed mõningaile mäegruppidele. Peale seille juures. (PK.-sõjakirj. Bankhardt GD)
vahelduvaid võitlusi tõmmati seal meie
'kaitserlnne mõne kilomeetri võrra tagasi
loodesse.
nukit alla, 2 lennukit hüvitati kergete sak
Lõunalõigus üritasid inglased mitut, sa mereksitsejõudade poolt Vahemere kohal.
osalt tankidest toetatud nõrgemat rünna
Ohe saksa konvoi lulgestussõidukid
kat, millised kõik nurjusid.
tõrjusid möödunud öõl Hollandi ranniku
Lõuna-ltaalla rindepiirkonna kohal tu ees briti kiirpaatlde rünnaku ja tulistasid
listas õhujõudude õhutõrje 9 vaenlase len- neist 2 põlema.

Neegus protsessib
Stokholmist, (DNB). Naga „Nya Dag
lit Allehanda" Zürichist teatab, alustas nee
gus protsessi Londoni loomaaia vastu. Põh
juseks on, et loomaaed on ostnud kaks lõ
vi, mis varem kuulusid neegusele ja hiljem
langesid Addis Abebas sõjasaagina Badoglio
kätte.

Otsitakse süüdlasi Peari Har
bouri katastroofis
Stokhoimist, (DNB). USA-senat võt
tis, naga teatab Reuter, Qhel häälel vastu
otsuse, millega pikendati tähtaega, mille
jooksul kontr-adrniral Kimmel ja kindral
leitnant Shorti võidakse anda Pearl Harbou
ri asjus sõjakohtu alla, kuue kuu võrra.
Senaator Ciark oli enne seda teinud kind
laks, et Stimson ja Knox on tulnud toime
kohuserikkuioisega", lükates asja
juurdluse edasi.

Uus samm Mehhiko bolshe
viseerimiseks
Vigo s t. (DNB). Nagu Mehhikost tea
tatakse, alustas president usuliste talituste
kaudset takistamist. Antud korraldused on
põhjustanud rahvastiku katoliiklikes ringi
des tõsiseid kartusi. Esimese määrusega
keelati kõik kiriklikud rongikäigud jä usu
lised tseremooniad vabas looduses, teine
keelab sõjaväelastele jumalateenistusel vii
bimise mundris.

Ei ole kahtlust, nii ütleb hispaania kor
respondent, et need Mehhiko valitsuse abi
nõud tähendavad uusi samme maa bolshe
viseerimiseks.

Viimastel nädalatel ei ole suur la
hing idas oma tugevuselt sugugi vähe
nenud. See oli ühtlustatud anglo
ameeriklaste suurrünnakuga Lõuna-Itaa
lias ja seeria raskemate terrorrünna
kutega Saksa riigi territooriumile.
Ei ole sugugi vale, otsides selle
kolmekordse pingutuse tagapõhja po
liitilisel pinnal. Igaüks kolmest vaen
lasejõust püüdis luua endale nende
kokkutulekul, olgu see siis Kairos või
Tährises, võimalikult soodsat positsioo
ni. Pingutused ei ole aga neile pandud
lootusi hoopiski täitnud. Konverentsidel
on nagu inglise ajalehed ettevaat
likult väljendavad kõigepealt agi
taatorlik väärtus ja ofensiivid ei ole
senini saavutanud oma eesmärke.
Lahing idas erineb nii võitluse kui
ka raskuspunkti suhtes möödunud nä
dala sündmustest. Vastane on ku
na ta läbimurdepingutused rinde teistes
raskuspunktides jäid asjatuks tõm
bunud jälle*tagasi suurde Dnjepri-kääru
võitlusruumi. Ta toob lahinguväljale
arvukaid jalgväe- ja soomusdiviise nii
et võib oodata uut rasket tõrjevõitlust.
Teatavasti õnnestus Nõukogudel ok
toobris Krementšugi ja Dnepropetrovs
ki vahel sissemurd saksa positsiooni
desse läänepool Dnjepri kääru; ta viis
võidetud ruumi tugevad jõud ja püü
dis siis novembris läbimurda saksa po
sitsioone Nikopoli ja Krivoi-Rogi suu
nas. Juba näis tähtis linn Krivoi-Rog
olevat tõsiselt ohustatud ja isegi Kiro
vogradi lähedal ilmus nõukogude tanke.
Siis tabas tugevalt juhitud saksa
vastulöök, mis Kirovogradist lähtudes
haaras Nõukogusid sügavalt tiivalt, vas
tase pead, hävitas ta soomusjõud ja
paiskas ta tagasi esialgsesse sissemur
deruumi, mis oli igast küljest kaitstud
tõkkepositsioonidega.

Nii Kasti oli hädaoht kõrvaldatud,
et bolshevikud pidasid raitu neli näda
lat ja pöördusid teistele rindelõikudele,
et siduda saksa reserve ja meelitada
neid ära kriitilisest kohast. Ta teab
seejuures muidugi, et vahepeal on
muutunud oluliselt kogu võitlusseis.
' Lääne pool Kiievit, kus pärast Ži
tomiri kaotusi ja Korosteni ähvardust
olukord näis mõni aeg kriitilisena, on
initsiatiiv kahtlematult üle läinud Sak
sa poole. Ka võitlusruumis läänepool
Homelit on vaenlase edasitung tõkes
tatud ja saksa võimsa vastulöögiga
hävitatud.
Kuid bolshevike ofensiivid on jooks
nud täiesti karile mitte üksi Smolens
ki lõigus, vaid ka Neveli juures, kus
need olid mõeldud ohtlike ähvardusina
Baltimaadele. Smolenski juures on
vaenlane pärast kolmepäevast rasket
lahingut pidanud oma rünnaku katkes
tama. Neveli juures on ta aga isegi su
rutud kaitsele.
Eesti 83 vabatahtlike brigaadi üksu
sed on siin jällegi tõestanud oma või
meid võitluses. See oli vastus Stalini
uuesti ähvardatud „ vabastamisele.*
Oma tagasivaates kirjutab Hispaa
nia ajalehe „Arriba* sõjaline kaastöö
line, nagu olevat ofensiivist tähtsaks
lõppjärelduseks see, et Saksa ülemjuha
tus avaldab ainult sääl tugevat vastu
panu, kus Nõukogude edasitungid tä
hendavad tõsist ohtu, tõmbuvad see
vastu alati tagasi sääl, kus kaitsmine
ei tasu jõudude rakendamist. Kui aga
sakslased otsustasid teostada vasturün
naku, siis võisid nad mitte üksi Nõu
kogude edasitungi seisma panna, vaid
panid ühtlasi küllalt jõude mängu, et
suuta vastast tagasi lüüa tema lähte
punkti. Dr. D.
(Lõpp 4. küljel)

Bukarestis tabati juudi-bolshe
vikkude salaorganisatsioon
Bukarestist, (DNB). Nagu ametlikult
teatati, avastas Bukaresti politsei 66 kom
Nende tohutud rünnakud löödi kõikjal suurte kaotustega tagasi
munistist, nende hulgas 44 juuti, koosneva
Organisatsiooni õõnes
Õhujõud ründasid tugevate jõududega salaorganisatsiooni.
FQhreri peakorterist, 9. dets. Sõjajõudu
keskuseks oli eelkõige Rumeenia
de ülemjuhatus teatab:
halbadele ilmastikuoludele vaatamata vaen tustöö
Araabia rahva tund tuleviku ülesehita
pealinn ja mõned suuremad provintsilinnad.
Edela pool Dajepropetrovskit löödi tihe lase vügedekoondisi ja marsiliiklusi Neveli 44. jaoti, kes, nagu kindlaks tehti, asusid
ruumis hea eduga päeval ja öösi, tulistades eriti heas materjaalses oiu korras, kogunesid
da udu varjul ründavad tugevad vaenlase
miseks olgu lähedane
üksnes eile selles vöitlusruumis alla 33
jõnd tagasi.
reeglipäraselt
tervelt
üheksasse
majja,
et
lennukit.
Raamis edela pool Krementshugi seisid nõukogude
vaenlase raadiosaateid ja .teha de
Berliin, 10.
Lõuna-Itaaiia rinde) tekkis lääne- ja ida kuulata
faitistlikku propagandat.
meie väed kogu päeva jooksul vibastes võit lõigus
dets. (DNB). Araa
vähemaid võitlusi. Vaenlase rünnakud
lustes üha uuest! ründavate nõukogudega. tõrjuti ja üksikud eelmiste! päevadel tekki
bia muhamedi ohv
Nende rünnakute tõrjel hävitati arvukalt nud vähemad sissemurrud puhastati vastu
ri
püha Id ui Adha
Arreteeriti
Fiandin
vaenlase tanke.
puhul pöördus vä
löökidega meie vägede poolt. Edela pool
Algeeirasest,
8.
12
(DNB).
Viimasel
Võitlusrnumis kirde pool Žitomiri ja Venafrot võideldakse veel ühe mägede ajal on Prantsuse Põhja-Aafrikas kommunis lisminister von Rib
mõlema
HOuna pool Korosteni jätkas vaenlane meie rühma pärast.
tide nõudel arreteeritud terve rida prantsu bentrop
Saksamaal viibiva
«rünnakutele visa vastupanu, suutmata siiski
Rindel
valitses
elav
mõlempoolne
iennu
se
tegelasi.
Nende
hulgas
on
ka
endine
unele vägede edasitungi takistada*
tegevus. Seejuures tulistati siin, eelkõige Prantsuse peaminister Fiandin, kes mängis araabia vabaduslii
KesklÕigus ründasid nõukogud Pripeti ja õhutõrjepatareide poolt, alla 16 ja mujal Prantsusmaal enne relvade vaherahu tähe kumise eestvõitleja
lepanuväärset osa. Fiandini rünnati pikemat Iraki peaminister
Serezina vahel nivg edela pool Kritshevi Vahemere ruumis 6 vaenlase lennukit.
uuesti tulutult. Üksikutes vähemates sisse
Viimaste päevade rasketes võitlustes ajas aega nii Inglismaast sõltuvas ~I'anger Ga I Raschid ali Gailani
Jeruusalemma
murrukohtades on võitlused veel käimas. kindralleitnant vabahärra von Luettvitzi zetteV kui ka kommunistlikus ajalehes jja
suurmufti poole 18Dduks omapoolse vasturünnaku juures Pri juhatusel võitlev 26. soomusdiviis oma „Liberto".
speti ääres saadi vange ja sõjasaaki. Üks eeskujuliku hoiakuga ja kindlusega nurja
See arreteerimine on Alžeerias valitseva 1 kitusega, milles öel
kohaliku tähtsusega rünnak lääne pool kõik inglaste läbimurrukatsed Lõuna-Itaaiia jälitamismaania uueks sümptoomiks ja näi dakse muuhulgas:
on sõp
rSmolenskit saavutas asetatud eesmärgid.
rinde idalõigus.
tab, et de Gatflle võimud on ka seekord Saksamaa
russidemetega seo
taas kapituleerunud kommunistide nõudmis tud
araabia rahva
te ees.
Bernard Shav ütleb:
ga ja on täna enam
Tartus maeti SS-Eesti bri
kui kunagi varem
leidub juba nüüd boi
Paul Kerese edu Soomes
tema loomulik liit
gaadi ohvitser R. Steinpik
shevikke!"
Helsingist, 8. 12. Eesti suurmeisterlane. Nõndanime
Oenfist, 6. 12. (DNB) „KlaBsivõitluB Paul Keres esines siin rivimales 42 parima tatud „juudirahvus
Pühapäeval maeti Tartus SS-Eesti bri
ja kogu maailma läbiimbumine bolshevist soome maletaja vastu, saavutades 4,5 tunni kodu" kõrvaldami
Vasakul : Jeruusalemma suurmufti. Paremal: Iraki peaminister
gaadi ohvitser obersturmführer Rudolf likkude
mõttekäikudega ja meetotidega ou
35 võitu, 3 viiki ja kaotas ainult ne ja kõikide araa
Gailani. (Weltbild)
Steinpik» kes kuu aja eest sai idarin käesoleva maailmasõja järeldustena täiesti jooksul
bia
maade
vabas
neli partiid. Eile alustas Keres üht võist
tamine Jääne või
del haavata ja hoolimata vahepealsetest mõeldavad," ütles Bernard Shav intervjuus lusmängude seeriat kaitseväe vastu.
mude rõhumisest ja väljakurnamisest on vaa võib täies sõltumatuses oma tulevikku
paranemislootustest suri möödunud nä Mehhiko ajalehe „Prensa" Londoni korres
pondendile.
Bolshevikud
omavad
sadu
uksi,
Suur Saksa riigi poliitika muutmatu põhi üles ehitada ia vaba enesemääramisega ühte
Helmi
Mäelo
romaan
„Üliõpilane
dalal Tartu haiglas.
mis ei avane ühel ajal. Inglismaa, arvas
osa.
Olgu tund lähedane, kus araabia rah- kuuluvust kujundada.
Soomest" ilmus
, Rudolf Steinpik oli Eesti omariiklu Shav edasi, omavat juba nüüd kõikjal bols
„Noor-EestiÄ kirjastus sai teatavasti k.
se päevil ohvitseriks Kuperjanovi parti hevikke, teede ja tänavate ehitamisel, vesi
Noorte tõhus tööaasta
sanide pataljonis. Bolshevike võimu varustuse juures, politseis ja kõigis väeosa a. aigul taas kirjastamisloa. Esimese teosena
ilmus
kirastuselt
neil
päevil
Helmi
Mäelo
des.
Kas
Inglismaal
saabub
bolshevistlik
re
päevil asus ta ümber Saksamaale, kus volutsioon või mitte, see sõltub sellest, mil romaan «Üliõpilane Soomest". Uudisteos pole
Noortemalevate juhid esitasid aruandeid
astus uuesti sõjaväkke eestlastest moo list lunaraha plulokraatiad olevat valmis veel müügile lastud, kuid esimese kingitus
dustatud üksusse.
bolshevismile pakku na, muidu aga tulevat eksemoiari kirjastuselt sai neil päevil prof.
Teisipäeval algasid Tallinnas Eesti Noor kirjanduse hea suhtumine noorte töösse.
Gustav Suits sünnipäevaks.
Obersturmführer Rudolf Steinpiku klassisõda nagu Hispaanias.
te malevate juhtide päevad.
Tartus, Viljandis, Valgas, Petseris ja mujal
ärasaatmine toimus pühapäeval uue
Omas avasõnas peastaabi ülem G. Kalknn gi ilmuvad kohaliku ajalehtede juures noor
märkis möödunud tegevusaastast tähtsama te nurgad, kus Jka noored on ise kaastege
anatoomikumi juurest, kus kirstupane
õnnestunud ettevõttena põllutöö abiteeois vad.
ku- ja ärasaatmistalituse pidas Peetri
Noorte spordielu edenemisel on suure
tUßt. Nii noorte abiteenistus kui ka eelole
koguduse teise pihtkonna õpetaja .laan
mad teened Tartumaa, Viru, Saare ja Järva
ve noorte sõjalis-sportiiku kasvatusega on noorte
malevatel. Üldse on sportlik tegevus
Muru. Kadunu puusärk kanti sõprade
organisatsioon omandanud tunnustatud sei Eesti noorte
üheks kütkestavamaks tegevus
ja sõjakaaslaste õlgade) välja, kuna sa
sukoha. Meie töösuund on kujunenud aasta haruks.
jooksul palju selgemaks.
mal ajal omakaitse orkester mängis
Praegu ollakse kõikjal innukalt tegevu
Külalisena Eestis viibiv HJ obergebiets
leinaviisi ja omakaitse üksus oli au
fiihrer Lü e r tervitussõna võttes märkis ses sõjas kannatanute lastele mfinguasjade
kompaniina valvel.
aasta jooksul tehtud tõhusat tööd Eesti valmistamisega ning ahistatakse ka rinde
võitlejaile jõulukingituste kogumisel.
Noorte peres.
Matuserong liikus kadunu arvukate
Esimesena refereeris noorte organiseeri
sugulaste, sõprade ja tuttavate saatel
Kindral-feldmarssal Rommel
misest peastaabi osakonna juhataja W. Sui
orkestrihelide! Maarja kalmistule. Ma
viibis Taanis
gusaar.
tuserongi ees kanti kadunu aumärke,
Järgnevalt ettekantud noorte malevate
Berliin, 10. (DNB). Viimaseil päevil
juhtide aruanded toovad silmi ette hulga külastas kindral-feldmarssal Rommel saksa
-mille hulgas leidus ka hiljuti anneta
elavaid pilte üsna mitmekülgsest noorte elust vägesid Taanimaal. Kindral-feldmarssal, kel
tud Raudrist.
ja tööst.
lega viibisid kaasas mitu kiudlustusehituse
Soomes uued kirjamargid
Rõhuva joonena läbib kõikjal noorte põl eriteadlast, kontrollis Führeri käsul saksa
lutöö abiteenistuße heaks kordaminekuks kaitseseadmete ehitust ja tõrjeval niidust
Nigu igal aastal, nii annab Soome Pana
tehtud pingutused. Hoolimata paljudest tõ Jütimaal.
ne Rist ka sel aastavahetusel välja uue
kestustest, on abiteenistus üldiselt õnnesta
margi-seeria, mis koosneb neljast margist.
Führer võttis vastu Musserti
Ka udu ei suuda bolshevikke aidata

'Varasemad Soome Punase Risti margiseeriad
on äratanud margi koguja te seas suurr tähele

pana. Tuntud soome kirjaniku Minna Can
thi 100. sünnipäeva puhul antakse tuleva
aasta algul välja juubelimark. .

nud. Ülemaalised noorte päevad septembris
on kõikjal tõstnud elavust, süvendades noor
te vahel sõprusvaimu.

Kõikidest noorte malevatest on noored

osa võtnud ülemaalistest õppepäevadest, õp
pelaagreiat ja tutvumisreisidest Saksamaale,

mis palju kaasa mõjunud noortes rahvustun
14 rahasorti Põhja-Aafrikas
de süvendamiseks.
Vigost, (DNB). Juudid kasutavad segas)
Saare ja Sakala noortele toimusid ka
- olukorda Prantsuse Põhja-Aafrika rahaturul,
omad laagrid. Noorte õppetegevuse osas on
mis tekkis automaatselt pärast aüglo-amee
toimunud rohkesti kursusi ja õp
rikiaste invasiooni. Nüüd on olukord ar,>nr Führer kõneles hiljuti 20.000 ohvitserikandidaadile. Meie pildil: Führer saabub koos kohtadel
nud niikaugele, et seal 011 käibel 14 %erisu olekule, tagaplaanil feldmarssal Keitet, Reischsfiihrer-SS Him'er. kindralfeldmarssal pepäevi.
Palju on kaasa aidanud noorte tööks ajaAl il eh, SA-staabijuht Schepmann. (Presse-Hoffmann).
rgnst rahasorti.

Führeri peakorterist, 7. dets.
Führer võttis oma peakorteris vastu Hollan
di rahvussotsialistliku liikumise " juhi
A. A. Musserti, kellega ta arutas pikemas
kõneluses lahtiseid küsimusi usaldusliku ja
südamliku koostöö vaimus. Kõneluse juures
viibisid vallutatud Hollandi alade riigi ko
missar, riigiminister dr. Seyss-Inqart, riigi
minister ja riigikantselei juht dr. Lammers,
samuti ka reichsleiter Boriuann, edasi Mus
serti asetäitja van Geelkerken ja NSDAP-i
tööpiirkonna juht Hollandis Ritterbusch.

Autobusel 3500 koju läbi sõjaaegse Saksamaa
4.

Lrfngeittarck-Študiiiiii õppeasutus aiuulaödfirete meetoditega

Lesti ajakirjanikel Oli võimalus oma ringreisilt Saksamaal tutvuneda erÜÜÜbiljse
Õppeasutuse liigiga, n. n. Laugemarck Studiumiga.
JJke sellenimeline õppeasntns asub tlbe tunni rongisõidu kaugusel Kõnigsberglst. Ees
ti ajakirjanikke võtab väikese Bledau jaamas vastu sõjaväelane, üks „Langemarck-S,tu
divml" juhtivaid õppejõude. Ta juhib meid pärnadega palistatud tänavale, mis nüüd
on kattnnud porritallatud sügisiebtedega. Kümme minutit jalutuskäiku jahedas, niiskes
tonles, mille kestel silm on haaranud kabeltpoolt teed silmapiirini laiuvaid madalaid
põlde ja heinamaid, ja raagunud põlispuie vahelt kerkivad nähtavale „Langemarck-Stu
diuroi'* õppeasutuse valged hooned. Seal, peaukse), ootabki meid juba kooli juhataja, ja
varsti istume lõunalauas, kus kuuleme selle õppeasutuse eesmärkidest ja Õppetööst
lähemalt.

Mis kool see on, mille poolest ta erineb teistest õppeasutustest ja miks antakse tal
le suur tähtsus saksa riiklikus kasvatussüsteemis? Eriti kerkib meis uudishimu, kui
kuuleme, et õppimisvõimalused on tulevikus avatud seal ka eesti noortele.
Langemani-Sludiumi aluseks on le andekale saksa noormehele, ükskõik,
arusaamine, et rahvussotsialistlikule rii mis elukutses ta seni töötanud, eesku
gile on mitte ainult endastmõistetavaks julikku haridust ja kasvatust ning väl
kohuseks, vaid kogemustest saadud põ* jaõpet, mis saab talle osaks kui riigi
himõtete loomulikuks järelduseks, haa ja rahva poolt väljavalitule. Arvestama
rata loova rahva laiematest kihtidest ta põlvenemist, senist kooliharidust,
päritolevad tublid ja eriti andekad rah seisust ning vanemate varanduslikku
vuskaaslased ja nendele võimaldada olukorda, saab JLangemarek-Studiurni"
nende loomulikkudele annetele vastav kaudu vastaya haridusliku väljaõppe
haridus. Nendele, kellele senini pääs osaliseks see, kes selleks saab välja
kõrgemasse kooli või ülikooli oli takis valitud oma hoiaku ja saavutuste
tatud, mitte sellepärast, et nad oleksid põhjal.
kiidetud, vaid et nende vanemate kehv
Taotlejaks „Langemarck-Studiumist"
majanduslik olukord või muud sarna osavõtuks võib olla iga saksa rahvus
sed põjused seda ei võimaldanud, [pidi kaaslane 17—23 a. vanuses; erandid
nüüd tee selleks vaba olema.
on lubatud, eriti sõja ajal. Eelharidu
Kogemused on näidanud, et need sena on nõuetiiv vaid alg- või kesk
noored, kes seisid võitluses ja töös, kooli lõpetamine, kusjuures aga taotle
omasid tugevat ja loovat annet, ning ja peab tundma mingit käsitööd või
neile tuli anda ainult võimalust ja õi muud praktilist kutseala ja seisma tee
get haridust, et neile võimaldada koht, nistuses.
mida nad olid väärt, ja millel nad või
Taotlemise puhul on eeltingimusiks:
sid rahva hääks juhtivalt teha loovat üle keskpärasuse küündiv vaimne tase
tööd. Seepärast tuli need püüdlikud ning arenemisvõimeline anne, poliitiline
noored jõud haarata, teostada nende maailmavaateline äraproovitus, laitmatu
seas valikut, anda vastav kooliharidus, ja tugev iseloom, kehaline tervis ning
mis neile avaks tee kõrgemaks hari täielik töövõime (sõjas vigastuste koh
duseks. Nendest põhimõtetest lähtudes ta maksavad erieeskirjad).
asutati esimesed Langemarck-Studiumi
Need, kes pole sooritanud veel
Õppeasutused 1934. a. Kõnisbergis Prei tööteenistust ning väekohustust, soori
simaal ja Heidelbergis. Tänaseni kasvas tavad selle enne Langemarck Studium'i
nende arv 12-ni, ning peale sõda on algust.
kavatsus suurendada veelgi.
Asutamisega seoses tuli kõige pealt
lahendada kaks peaprobleemi: esiteks,
kuidas välja valida õiged mehed, tei
seks, kuidas kujundada kasvatust ja
õppetööd nii, et õpilased, kes üldiselt
pidid omama mitte rohkem kui alg
kooli . hariduse, oleksid pidanud juba
peale poolteist aastat olema nii kaugel,
et võiksid olla mõne Ülikooli juures täis
väärtuslikud üliõpilased ja hiljem oma
kutseelus väljapaistvad asjatundjad.
Vastus» võiksid anda teadja koge
mused. Kolmeaastase, intensiivse tööga
viidi katsed läbi. Kolme meeskonnaga
tehti igaühega aasta vältel katseid ja
loodi kindlad normid väljavalikuks ja
õppetööks. Peale küpsuskatseid läksid
esimeste õppekäikude mehed ülikooli
desse ning enamus neist on vahe-peal
oma stuudiumi lõpetanud ja tõendanud
saavutusi* mis Oletavad keskmise läbi
lõike. Selle katsetöö põhjal oli kava
läbiviidavus tõendatud ning 1937. a.
ja 1938. LangemarcfrSkudium lõplikult
ellu viidud ning üle Saksamaa 10 pai Vaade ühete briti terrorirünnaku läbi pu
gas sisse seatud.
rustatud näitussaa/ite Berliinis. (ScherlLacgemarck-Studium võimaldab igaBilderdienst)

»udust'lieldWll|

4

MÄLESTUSI SÄREVERE SÕJAKÄIGUST
Seletas siis, et eelmisel päeva) oli
olnud rõngas.
„Kuidas te siis pääsesile?"
„Ei tea. Mina tulistasin ja mind tu
listati. .. jooksin.. "
Läks siis varsti ära, soovides „õnne
likku jäämist!" Inimesi oli nendegi
seas...

Väljas kõmisesid ikka kahurid.
Kus, kui kaugel ei teadnud keegi
midagi, õhtu lähenes. Päike loojenes
veripunases põuaudus. Lapsed jäid uni
seks. Asetati neid kastidele ja kottide
le. Täiskasvanud tukkusid siin-sääl too
lidel ja kompsudel.
Keldris käis veel mingi sõdur, väi
gutas taskulambiga, arvatavasti tollesa
maga, mis juhatajal koolimajast äsja
kaotsi läinud.Räägiti talle, et üks po
litruk kõiki välja tahtis ajada.
„On ju mõned sellised marutõbised!"
julges mees nöögata, siis kadus seegi.
Öö läbi kärises ja ragises mingi au
tode ja sõidukite rodu üle silla, ikka
Türi poole. Hommiku eel jäi kõik vaik
seks. Sillad ja tehased seisid endiselt
paigal.
14. juulil sai keldris end mugava
malt korraldama hakatud, sest nähta
vasti niipea polnud pääsu loota. Kee
deti ühistoitu ja loodeti siiski, et ehk
jäädakse sõjast puutumata, sest „Tom
mid" olid kanala juurest jälle ära sõit
nud. õhtuks toodi aga kahurid uuesti
kohale ja üks uus leitnant tegi oma
korraldused koolijuhatajale: Vastutab
kõikide eest. „Kui midagi juhtub, siis
lastakse juhataja mahal" Mitmendamat
korda see juba oli?!

ŽSelstüudium koosneb 1,5 kuni 2
aastasest kursusest. Õpingutele vastu
võetud isikud koondatakse meeskonda
de kaupa õppejõududeks ja saavad
peale vaimse ja teadusliku, veel poliiti
lisemaailmavaatelise ja kehalise kasva
tuse. Ee.lstuudiumi läbivõtmisele järgneb
eksam, mille sooritamine õigustab
õpingute jätkamist valitud erialal Sak
sa Ülikoolides ja kõrgemais õppeasutisis.
Stuudiumi algusega astub õppetööst
osavõtja säksa üliõpilaste ridadesse.
wLangemarek-Studiuma ei tee vali
kut sõltuvaks üksiku majanduslikust
olukorrast. Seetõttu on nii eelstuudium
kui kä stuudium tasuta, väljaarvatud
juhtumid, kus õpilase vanenjate sisse
tulek või nende majanduslik olukord Saksa soomusjöudude vastulöök põhja pool Krivoi Rogi. Suitsupilved tühistavad soo
musiuuresöidukite poolt tule alla võetud boishevike vastupanupesi. (PK-scjakirjas.^
lubab maksta toetust.
Klintsh-Scherl.)
Vastuvõetud taotlejad Kutsutakse
võtma osa „Langemarck-Studiuni'i" va
Rahu ja korra huvides
lik-laagrist, mis tegutseb aasta läbi,
peaasjalikult aga suvi- ja sügiskuudel.
teostati raskeimad sammud Oslo üliõpilaste vastu
Rahvussotsialistliku Saksa töölispartei
ringkonna .juhi juures teostatakse eel
Oslo. Korra üliõpilaskonnas kujunes le eeoßes Rootsi välisministri läbirääkimise
valik. Vaiiklõagris, rojs kestab viis maa okupeerimisest saadik vastupanugrupp ga Saksa saadikuga Stokholmis sabotaaži
päeva, jälgitakse taotlejaid mitte nenee okupatsioonivõimu ja Suur-Saksa riigi pooit aktide tõttu vangistatud Oslo tudengite kü
seniste teadmiste põhjal, vaid nende tunnustatud Norra riigi juhtkonna vastu. simuses, et Saksa riigi valitsus ei näe end
vaimsete ning kehaliste võimete arene Hoolimata sõbralikust vaimust kantud ja olevat seisukorras, arutarnaks Rootsi valit
kohtlemisest, hoolimata kõigist susega sellelaadseid küsimusi ja et ta peabmißvõime järele. Valiklaagris otsustatak rüütellikust
hoiatusist ja manitsusiat Üliõpilaskonna aad Rootsi valitsust paluma, tulevikus hoiduda
se taotleja vastuvõtt BLatigemarck-Stü ressil, esines pidevalt raskeid sabotaažiakte segamast Saksa ja Norra vahelisse küsimus
dium'i* õpingutele või mõnesse erakoo ja roimariibke atentaate, mis ohustasid nor tesse. Riigi välisminister avaldas siinjuures
li. Otsus on lõplik. Kõigile teistele osa ra rahva ja saksa okupatsioonivõimude jul Rootsi esindajale Saksa riigi valitsuse võõ
geolekut. Raudtee- ja lõhkeaineteatentaati rastust selle kohta, et Rootsi valitsus ow
võtjaile antakse praktilist juhatusi ning dei
norra ja saksa laevadele tehti ikka jälle teinud diplomaatliku sammu objektiks oku
nõu kui nad on näidanud Üles tahet kindlaks norra üliõpilasi ppajuhtidena või patsioonivõimude enesestmõistetava abinõu
ja sobivust edasiõppimises, õppetöö al vähemalt vaimsete autoritena. Oslo ülikooli Norras, nimelt sabotöõride ja tulesüütajate
tudengid võtsid peale selle juhtivalt osa kahjntukstegemise, mis mitte kõige viimase
gab tavaliselt igal aastal 1. novembril. terrofirünnakute
organiseerimisest Norra riigi
polnud nõutav Norra enese huvide seisu
Sõja kestel võetakse õppetööle vas ja saksa okupatsioonivõimude seadeldiste na
kohast. Saksa valitsuse võõrastus olevat se
tu valiklaagrite kaudu ainult selliseid vastu. Ka iugiise ja boiševike päritoluga da suurem, kuna Rootsi valitsus tänini ka
õppehimulisi, kes pole jõudnud veel lendlehtede levitamisel olid ülekaalus tege nagi pole pidanud sündsaks inglismaa, USA
vad üliõpilased. Lõppeks on ka hiljutine või Nõukogude Liidu ees tõsta kaebust Skan
väekohuslikku ikka.
Oslo ülikooli aulas tagasivii dinaavia huvide tõeliste ja küllap raskeima
Sõjaväelased võivad igal ajal esita tulesüütamine
dav neile roimarlikele elementidele. Peale te rikkumiste vastu nende riikide poolt.
da sooviavaldused. Puhkuse andmise muu oo see iseloomustav selle vaenlaepro Nii polevat Rootsi valitsus muide mitte puu
valikläagrist osavõtuks otsustavad sõja paganda poolt ülesässitatud üliõpilasgrupi dutatud, kui Inglismaa oma rüünaktoim.in
vaimsesse hoiakule, et ta protesteeris sellis gntegn Norra vastu sõja üldse alles kandis
väelised juhtivad asutused.
üliõpilaste vastuvõtmise vastu, kes on 'Skandinaaviasse. Sama vähe on Rootsis ol
Sõjas vigastatud kui ka sõjaväest te
vabatahtlikena võtnud osa võitlusest bolše dud mures Nõukogude Liidu kujuteldama
vabanenud, kui ka puhkusel viibivad vismi vastu.
tute meteikuete pärast Baiti riikide bolše
Nende eelsündmuste põhjal nägi Riigi viseerimise puhul, kus muuhulgas ca 17.000
sõdurid võetakse valiklaagri kaudu ot
komissar end olevat sunnitud Norra elu eestlast, lätlast ja leedulast, nende seas
sekohe vastu kursustele.
kaitseks
ja rahu oiog korra säilitamiseks kümneid tuhandeid naisi ja lapsi, deportee
Nagu kuuleme on „Langemarck-Stu toimima nende
üliõpilaste vastu ja viima riti Nõukogude Liitu ja seal anti saagiks
dium'i" lõpetanud 2.000 õpilast. Praegu uad Saksamaale vastavasse erilaagrisse, sa hävingule. Neil juhtudel polevat mitte aval
õpib Bledau'B 30 meeät, kes valiti väl mal ajal kui lojaalse iie üliõpilasile antakse dunud seotuse vennalik tunne, millele nüüd
võimalus jätkata oma stuudiumi teises ko apelleerivat Rootsi valitsus vaenlase agen
ja valik laagris 360 hulgast. Bledau has
Norras.
tide poolt ülesässitatud norra tulesüütajate
„Langemarck-Studium,i uhkuseks on
puhul. Eelkõige aga seisvat maailm vapus
Keri
liu.
Välisasjade
riigiminister
von
ta suurepärane raamatukogu, kus õpi Ribbentrop palus enese juurde kuningliku tava tõsiasja ees, et Rootsi jätab maha soo
laste käsutuses on teoseid igalt teadu Rootsi asjadeajaja härra Post'i ja teatas tai- ime venuasrabva tema sangarlikus olelus
võitluses boiševismi vastu, mida see peab
sealalt. Ruumikas saal mugavate vai
hii oma kui ka Rootsi huvides. Kõigist
landlaste
flaamlaste
ja
norralastega,
gustuSseadeldistega on nagu loodud
neist johtuvana olevat saksa rah
süvenemiseks ja mõtete keskendamiseks. kes jutustavad oma senisest elukäigust vale mõistetamatu Rootsi hoiak. '
ja
edaspidistest
kavatsustest.
Siin
mär
Peale selle on veel õpilaste eluruumi
Jõhvi kooiiõpiiase surm rongi
des väikesed käsiraamatukogud. Kui kab nende keskel ka sõjas vigastanuid.
all
oleme vaadelnud ka loengutesaali ja Meid saatev õpilane-grupivanem on
Jõhvis juhtus raske õnnetus kohali
suurt söögituba, siirdume üliõpilaste kaotanud langevarjurina parema käe
ning ta rinda ehib Raudristi lint. Ta ku gümnaasiumi 1. kl. õpilase 13-aas
eluruumidesse;*
Kaugelt kõlab järsk valvel-hüüe. raske vigastus ei võimaldanud enam tase Jaak Petersoniga,'kes õhtul koolist
Toavanem raporteerib. Igas toas elab tagas! siirdumist rindele ja nii pääsis koju tulles jäi manööverdava liivarongi*
neli meest. Toad on sisustatud lihtsalt, ta sellesse õppeasutusse, mille lõpeta alla. Vagunirattad lõikasid poisil mõle
mad jalad altpoolt põlve ära. Pealesel
kuid otstarbekalt, igal oma voodi, kapp mise järele kavatseb astuda ülikooli.
ja töölaud, õpilased kannavad ühtlast õppeasutuse juhataja teatab meile, et le oli tal parema jala puusaluu ja va
musta mundrit, käisel hõbekiri „Lan ka eestlastel, eriti rindevõitlejatel võib saku käe luumurre ning suur verekao
gemarck-Studium". Käime läbi mitmed avaneda võimalus täiendada oma poo tus. Õnnetu heitis Rakvere haiglas
toad ja vestleme muuhulgas ka hol- lelijäänud haridust selles õppeasutuses. hinge.

Öösi võrdlemisi vaikne. Organiseeriti
aiagamisasemete korraldamist ja puhati
kaunis korralikult.
15. juuli varahommfkul oli keldri
akende taga punaEÕdureid õige armetu
välimusega. Tolmused, määrdinud, kat
kenud ja väsinud. Palusid leiba. Olevat
väeosast maha jäänud. Pidime ju and
ma, kuigi ennem nähtud rüüstamine
ja röövimine nad kõik oli vastikuks
teinud. Käsigranaadid olid neil vöö).
Kahurid otid pargist jälle kadunud,
kuid mürin käis niihästi Taikse kui
Kolu pool kandis.
Sõitis Taikse poole mõnikümmend
autot ja omnibussi meestega. Vähe aja
pärast kihutasid nad tagasi Türi suu
nas.

Imetfk ja arusaadamatu sõda: vahet
pidamata edasi-tagasi sõitmine! On's
nad ümber paisatud ja otsivad pääsu
rõngast?
Käitumine läheb nagu viisakamaks.
Ei kärgita ega ähvardata enam maha
laskmisega. Lubatakse aeda minna ja
köögis keeta.
Sõdurid käivad õhtuti pargis mõisa
poistega kaarte mängimas, ja mõni
lõõbib koguni õpilastega. On ju var
jendirahva hulgas 7 nais- ja 1 mees
õpilane kontrollassistentide koolist.
Kuscgii kaugel kõmisevad ikka ka
hurid. Otsitakse tegevust. Endises „pu
nases nurgas" mängitakse bridži. Keegi
korraldab mängijaile koguni kohvi li
kööriga. On päris mõnus, õhtul toodi
veel mingi ajaleht, millest nähti, et
front palju ed£si nihkunud polnud.
Kahjuks!
Käis korraks keldri ukse ees ka
mingi väeosa ülem, kapten. Õpetas jäl
le, kuidas -aknaid liivakottidega matta.
Keelas aga maja ülemisele korrale mi
neku. Majja seni ükski punasodur oma
jalga polnud pistnud.
Varjendimehed jäid paarikaupa val
vele kogu ööks. Üldiselt üsna vaikne.

Eemal, kusagil kaugel, aina kõmises.
Päeval käis Telka metsa kohal paar
Vaksa lennukit, mida kõvasti tulistati
16. juuli. Kolmapäev. Üks vaikseim
päev. Ühtegi lennukit polnud näha.
Vaid Õhtul urises üks, ja kuuldus kuu
lipilduja praginat.
Hommikupoolel käinud üks puna
väelane, toonud saksakeelseid prokla
matsioone. Seletanud, Viljandi olevat
tagasi võetud, vaenlane üsna kaugele
aetud. Egas ju keegi polnud ütelnudki,
et Viljandi juba langenud ! Saadi aru,
kiideti kõigele järgi, aga jäädi õnneli
kule eriarvamisele.
Mõisa raamatupidaja algatas valitse
jamajast korteri sisustuse päästmise
aktsiooni. Üle silla lasti sõnalausumata,
kui valvurile käigu põhjus olfseletatud.
Korteris istus kolimise ajal sinisilmiline
NKVD-mees. Urises, miks kohe polnud
kraami ära viidud. Nüüd kõik paberid
segi. „Sam tšort ne razberet 1" Mõisa
raamatupidaja eraldas aga kiiresti täht
samad raamatud ja dokumendid. Kõik
tõsteti vahepeal kooliteenija poolt koha
letoodud kärule, otsa kirjutusmasin ja
seinakell. Valitseja köögis askeldasid
pliidi juures sõdih-id, majaproua panni
del särisesid suured pekitükid, mis siit
sealt sahvritest ja keldritest „leitud."
Kartulikoori, aedvilja jäätmeid, solki ja
pori põrand paksult täis. Kärbseid, mus
tust, kirjeldamatut korralagedust kõigis
tubades paaripäevase „äravõitmata pu
naarmee" asumise tunnistajaina.
Aga kontoriraamatud ja kõik häda
vajalik toodi ara kooli keldri varjavais
se võlvialustesse.
Oli mürske. Jlm jahedam ja pilves.
Järgmisel päeval päris vilu (10°).
Staabihärrad käivad kuuma vett nuia
mas. Seegi viidi vankri alla.
Üks varjendis asunud mees soovis
külla minna. Pidi staabi juurde luba
küsima minema. Jalutas sääl vankri lä
hedas elatanud hallipäine sõdur, seljas

«Teid tarvis siia jätta", lausus kee
gi. Vaatas ümber, nagu otsides, kuhu
„Kas vabatahtlikult sõjas olete ?* end peita. Heitis siiski püssi õlale. Seltsi
küsis keegi. „Ei." „Küll teil siis aga mees kadus juha.
mobiliseeritakse aastates mehi."
«Toil tarvis end vangi anda", soovi
„Ma olen arst." Näoilme endal sün tas meie nooruk. «Ega nad midagi ei
tee," lisas veel keegi. Vaatas mees uni
ge ja tõsine.
Politruk käinud keldri juures, luge sena ja tülpiuuna ringi. Väljus siiski,
üud sakslaste kirju. Ruhr olevat täiesti kuigi näis, et ta meelsamini ei läheks
purustatud! Säälsamas maininud ise, ki lahingusse.
Kuulid vingusid juba üsna lähedat
et Leningradist naised-lapsed evakuee
ritud. Nii saadi teateid rindeseisukor Kahurimürin Laupa poolt aina tugevnes.
rast. Taipama pidi lausete vahelt. Tai Kazahh vaatas surmtõsise näoga ringi,
batigi ja loodeti!
järgides kuulide suunda. Lausus siis rah
18. juulil, hommikupoolsel ööl, al vale: „Parem teil ka ära keldri minna J*
gas oodatud lahing. Kahurid kõmise Ja siis kadus ta kasvuhoone taha ruk
sid, kuulipildujad pragisesid. Majja veel kisse.
miski ei puutunud. Kuuldi järjekordset
Lahing oli juba täies hoos, kui kõik
taganemist niihästi Viljandi kui Pärnu varjendisse said. Maja veel tabamusi
poolt. Hommikul seisis Vene autosid ei saanud. Jälgiti aknapragudest, mis
pargis puude all. Ikka veel veed pii sillal toimus. Märgati ikka veel vägede
mavabrikust kaste ja purke. I&skeid taganemist kogu lahingu kestel kella
kahureid vajus Türi poole.
11-13. Siis tugev mürts ja sild lendas
Kuulipildujad jäid endiselt juurvilja õhku. Plahvatus oli oodatud ja karde
aeda. Jaigväge oli asetatud rukkisse
tud märksa nõrgemniihästi Viljandi kui Pärnu maantee Vähe aja pärast käis üksteise järgi veel
äärde. Vilu hommik. Kuks sõdurit tul 2 tumedat plahvatust. Viinavabrik ja
nud keldri sooja teed otsima. Jäänud piimatehas lõid leekides lõõmama. Tuul*
priimuse juurde ise ka soojendama. Üks kandis tule ja suitsu õnneks põhja*neist kirjutas kirja. Jutles. Kooliõpetaja poole.
Kazahhiast. Ootamatult sõtta sattunud.
Kahurid olid sedapuhku oma töö lõ
Seltsimees vist .boiševik.
petanud. Rahvas julges keldrist välja»
Kõneles napilt. Kiitis oma korda ja tulla. Lähemale põlevatele majadele.
Leningradi mugavusi.
Katsuti veel päästa, mis saab. Veeti tu
Köögis tehti tuli pliita alla. Keegi letõrje pritsid kohale jõe äärde. Katsu
ei keelanud, kuigi tulistamist üha lä ti tuld sumbutada.
hemalt kuuldus. Punaväelased asusid
Piimatehase direktor teiste abil oli
samuti kööki. Soojendama. Kazahh nä vabriku alt paar veel lõhkemata düna
gi kõrvaltoas vana diivani. Vajus sinna. miidi tünni välja toonud, sellepärast
Magas silmapilkselt. Jõudis ainult püssi jäi osa vabriku seina püsti ja n.n. pulb
asetada ja binokli lauale.
ritorn terveks ning mõningad masinad
Usaldas oma varanduse „rahva juurde." rikkumata.
«Kui teised edasi lähevad, äratage
Inimesed askeldasid põlevate hoone
ka mind !" oli kõik, mis suutis lausuda. te ümber, kui jälle kuulipildujate praTuligi aga varsti teda ~seltsimees"
äratama. Tusasena ja unisena ta ringu JÄRVA TEATAJA Nr. 143
tas.
Laupäeval, 11. detsembrit 1943. 'a Lhk. 2pikk hall sinel, ilma ühegi eraldusmär

gida.

Põlluitiajandusliidti maakondlikuks ju

Need» kelle talud anti Rakkes täfcjäši

hatajaks Järvamaal A. Suurkivi
Läinud pühapäeval iagasiantud taludest asub enamus Väinjärve ja Rakke vallas
Nagu joba varem teatasime» jmti pflha
pfleval Rakkes toimunud pidulikul aktusel
Harfu-JSrva piirkonnakomissari, SA-oberfüh
rer Walteri poolt 260 põllumehele üle nende
talude reprlvatiseeriaiistirikud. Avaldame
käesolevaga nende talupidajate nimed,

ander Seller .Mäe", Lilli Jflrendi .Kasemäe",
Mari Merivälja .Poja", Hans Kalja .Jõe",
August Vatsel .Vainu", Artur Laas .Viijala",
Leonhard Laast .Heinaste", Erich Laas
.Kasemäe"' Artur Laas .Tammisoo", Martin
Kala .Väijavabi", Mart Einpalu .Vähja",
Ado Raudsepp .Uku", Arnold Mätlik «Alli
ka", Johannes Sepp «Teedla", Ernst Matie
sen. «Jaani", August Luht «Hindreku", Jaan
Verbo «Kooli", Erik Etti „Ao" veski, Jüri
Lubjak «Pärna", Elfriede Mere „Jürirahva",
Aleksander Alaisei «Käävimihkn", Ferdi

Naarits „Aaviku", Aleksander Uljas „Laane
oisa", Paaline Priitberg „Jaani", Joban Lelli
„Lalli", Johannes Tammekänd „Kaevumäe",
Martin Ormus, „Vorbi", Anette Palusson
~Mutika", Leena Selge ja Leonore Abbi
..kokamäe", Eduard Einpanl ~Kõrtsi", Kari
Kestav ja Liisa Tõllassaar „Matka", Tiido
Kore „Jõeotsa", Aleksander Tärk „TBrga",
August Elias „Pärnamäe", Jakob Nukke
Kursi", Johannes Eevard „Sanglepa", Lud
vig Sisask „Koidu", Kusta Kukk „Metsari"
ja Leonard Stegmanni „Nirgi" talu.

August Prits „Känuastiku", Eduard Soohik
„Suveoja", Gustav Kivimaa .Metsavahi",
Jüri freimann .Kubjani", Salme Tedre .Väl
jaotsa" ja Aleksander Reise .Sõnajala" talu.
Vajangu vallas reprivatiseeriti järgmised
talud: Hcndrik Tammaru .Tolli" talu, Ar
nold Tohu .Käbre", Julie Saar .Nutaku",
Aleksander Roosileht .Rohumaa", Gustav
Uuemäe .Kiige", August Vask .Kokka",
Marie Sõber .Ojasoo", Karl Uudeküll .Juhani"
Evald Taimi .Saare", Hans Prandi .Torila",
Nikolai Terk„Mäe" Johanneß Snell «Jaaguri"
Evald Gross „Sepa'" Johannes Möll Varbo
la", Karl Tinnori Nurme", Karl Kruusimägi
„Vanatoa", Karl Kruusimägi „Siimu", Karl
.Veski", Aleksander Laane veri .Kabepäeva", Kruusimägi «Johani", Johannes Laupa „Alt
Vassili Saareoks .Kangro", V. Piirmaa .Rät Ohaka", Anette Tammpuu ~ Sepa", Hans
sepa", Jaan Piirman .Siniallika"» Oskar Tarn järv «Lepiku", Oskar Tamjörv «Uustalu"
Krut|sberg, .Kaasiku", Kaarel Liivak .Otsa", August Joa „Anda", Alfred Lipp «Õue",
Kaarel Aiba .Lauri", Ida Kool •Vauakõrtsi", Keri Kruusimägi «Tõnu", Karl Lillepalu
Jaan Vahter .Vanakõrtsi", Salme Umbra Tuuleveski", Engelhard Põld «Põllu", Joh
.Pällo", Karl Kasemägi .Raja", Hans Hind annes Egars «Lepiku", Johannes Uudeküll
refaus .Käftti", Marie Sildoja .Uustalu", Uu «Koplimetsa", Johannes Uudeberg „Kubja",
go Verba .Tuuleveski", Ella Verba .Lobjaka", Karl Kruusimägi «Reinu", Arvo ja Otto
Silvi Raamat .Kase", Hans Sokkui .Aru",
Uudemäe Uudeberg «Mihk
Johannes Käär di .Mahiramäe", Liisa Tedre li", Ando Sokk «Kaasiku", Karl Kruusimägi
mets .Peita", Karl Rohtla .Mäenhdu"' Aleks- „Mäe", Jüri Herne «Ellerheina", Aleksander

Juljus Uring „Kebja"talu, Jakob Tiik „Oru"
August Tamberg ..Kanarbiku", Martin Meller
„Mardimäe", Johannes See „Pasrnnrru," Os

kelle omandiõigused taastati.

Rakke vallas said vastavad ürikud kütte

järgmised isikud: Liuda Saaremägi .Altsauna"

talu, Hildegard Bach .Nurme", Mihkel Vaht
la .Ristkase", Voldemar Kbosmaun .Raja",
Mihkel Kaik .Lullearu", Juljus Saaremägi
.Voldikare," August Pällo .Sipelgamäe",
Johann Merioja .Kaseaugu", August Pärn
.'Tagametsa", Rudolf-Karl Kaljuste .Välja
vahi", August Rääk .Kopli", Johannes Kal
juste .Saueaugu", Rudolf Kruus .Talli",
Karl Põder .Maasikamäe", Aleksander Oja
•Paemurru", August Kaseo Rein
Põldmaa .Pagari", Adolf Pälla .Küünisoone",
Johannes Aun .Pällo-Juhani", Jakob Jablo
kov .Jaago", Mart Karro .Madise", Oskar
telk .Kaarli", Juhan Kruusa mägi .Mardi",
Jlüitfi Iraks .Traksi", Karia Puusepp .Laane
välja", Auna Vermann .Reiuo", Oskar
Kruusberg .Lepiku". Villem Veermanu
.Mikka", Voldemar Roosmann .Merja",
Mihkel. Vahtla .Ristkase", Oskar Kruusberg

nand Alataei «Uustalu", Edurd Soar «Jaagu",

Jõulupuu rinidevõitlejate perekonnaliik
meile Paides
Koos rindevõitlejate perekonnaliikmetega valmistatakse jõulu
rõõmu ka ERÜ hoolealustele
; Praegu veel lahtisel kuupäeval, kuid
tõenäoliselt 19. või 21. dets. korralda
takse Paide Rahvamajas jõulupuu rin
devõitlejate perekondadele ja ERÜ hoo
lealustele. Kuna sel puhul jagatakse
lastele ka kingituspakke, siis tuleb rin
devõitlejate perekonnaliikmel! kuni 15.
detsembrini registreerida hQoldusohvit
seri juures Paides, Turg 9, laste arv ja
vanus. Jõulupuu toimub Paide linnas
ja Paide vallas elavaile asjaosalistele.
Ohtu kavas on ettekandeid, tõenäo
liselt naiskutsekooli koorilt, vaimulik

talitus, kõne hooldusohvitserilt ja ERÜ
esindaja sõnavõtt ning lõpuks mui
dugi jõuluvana.
| Samalaadseid jõulupuid korraldatakse
ka teistes linnades ja valdades. Seetõttu
teostub samasugune registreerimine ka
mujal, kusjuures seda toimetavad koha
pealsed ERÜ piirkonnajuhid.
' Kuna jõulud pole enam kaugel, jõu
lupuud vajavad aga küllaldast etteval
mistust, siis tuleks kõigil asjaosalistel
registreerimisega rutata, et seega soo
dustada vajalikke eeltöid.

Õnnestunud Juhan Liivi mälestusõhtu
Paides
vPuhkuse ja Elurõõmu" Paide kesk
osakonna korraldusel toimus kolmapäe
val Paide Rahvamajas kirjandusõhtu
Juhan Liivi 30. surmapäeva tähistami
seks. õhtu avas EK Paide osakonna
juhataja hr. A. So 11 er, rõhutades oma
hoogsas sõnavõtus, et kadunu oli seda
laadi suuriuuletajaid, kelle üle oleks
põhjust uhkust tunda igal rahval. Tihe
da ülevaatega Juhan Liivi elust ja loo
mingust esines kirjandusteadlane mag.
Bernhard Sööt, kes pakkus meie Õn
netu murelauliku käekäigust terve rea
uudseid momente. Eriti kujukalt tõstis
referent esile Liivi tähtsust isamaaluu
letajana ja meie realistliku jutustava
proosa teerajana.
Järgnes ettekandeid Juhan Liivi loo
mingust. Näitekunstnik E. Türk esitas
erilise hingestatusega tema „Noor Ees
tile4' ja ..Rändaja", saades kauakestva
aplausi osaliseks. Prl. J. Annuselt kuul
sime luuletused „Üks suu" ja „Must
lagi on meie toal", pr. E. Suitsult „Ta*
lendab mesipuu poole" ja „Ema ja tü
tar". Lõpuks esitas hr. Q. Pukk Juhan
Liivi Kodavere murdes kirjutatud lühi
pala „JuakM. Kõik kolm esinesid asja-

Väinjärve vallas said omandiürikud kätte:

vald Valtser „Muda", Karl Pergelbaum „Paju",

Edu a/d Kuusmann „KÕrtsi", Vilhelmine-Ma
rie Vunner ..Paemurru", Alfred Grünmann
„Telisniäe", Johannes Saar „Koldnla" Johan
nes Kopelmann „Pae", JoJbannes Krull „Sal
lumäe" Aleksander Yeeber „Mäe
poolse", Helmi Sõnajalg ja Maria Toom
..Kokkama", Ferdinand Takk „Mäe-Juhani",
Heinrich Mäe , „Lombi". Karl Traksmann

..Saare", Johannes Piilov ..Kasemetsa", Jakob

Jairus „Hiiu", August Laas „Mihkii", Rosa
iie Siibermann ..Abrami", Johannea Ellamaa
..Vaheliku", Karl-Rudolf Tanuing „Kopli",
Juljus Amtmann „Aidame", Aleksander
Pihlak ..Heinvälja", Eduard Kobkas „Oja",
Voldemar Kruusmann „Laa»i", Karl Aljas
ite „Kõverdikn", Karl Paju „Nürga", Jaan
Paju ..Liivamäe", Karl Aljäste „Ot&a", HildaHelene Nestor „Uienurme", Kari Eltermann
~Laari", Gustav Tambur „Kubjaretau", Leo
pold Stokmann „Mäe," Gustav Kopti „Sõero",

PÕllumajandusliidu juhid nimetati ametisse
Neil päevil nimetati ametisse Eesti rimaal V. Tedersoo.
Liidu nõukogusse on nimetatud prof.
PÕllumajandusliidu juhid, millega liit
võib nüüd täie koormatisega tööle asu dr. agr. N. Rootsi Tartu Ülikooli
da.
põllumajandusteaduskonna esindajana
Liidu häälekandja ..Põllumehe Nä P. Männik kohalike omavalitsuste esin
dalalehe" vastutavaks peatoimetajaks, jana, A. Ekbaum—ühistegevuse esinda
ühtlasi liidu peanõunikuks ja asjaajaja jana, mag. agr. J. Nõu kutseharidu
direktori asendajaks nimetati dr. E. Jär se esindajana, Aino Käsper maa
vesoo, liidu nõunikuks agr. R. Hallin naiste esindajana, M. Köstner maa
krediidiala esindajana, H. Sassian
gu ja peasekretäriks A. Kits.
maatööliste esindajana, A. Pullerits
Liidu maakondlikeks juhatajateks on Statistikaala esindajana, J. Ümarik
nimetatud Virumaal R. Wanderer, Jär agronoomide esindajana ja H. Saar
vamaal A. Suurkivi, Harjumaal A. Loss Hindadeasutuse esindajana.
mann, Läänemaal V. PiilbusGh, Saare
Põllumajandusliidu nõukogu esimene
maal J. Männa, Pärnumaal J. Kalda,
Viljandimaal J. Pruuden, Valgamaal koosolek on kutsutud kokku Tallinna
K. Palu, Võrumaal V. Erlemann, f4etse- 18. detsembriks.
Asutustele toitaineid lihtsus
tatud korras
Põllumajanduse Keskvalitsuse juhataja
poolt on pandud maitsma juhend, mille ko
haselt asutused ja käitised, nagu laste- ja
vanadekodud, haiglad, karusloomade kasva
tused ja teised saavad toitaineid ja sööta
lihtsustatud korras, et vältida asjata vedu
sid ja tööd.
Korra kohaselt saavad tähendatud asu
tused põllumajandustooteid eeskätt nende
endi majapidamistest. Seal aga, kus oma
põllomajapidamist ei ole, saavad neid too
teid kas vahetuskeskustest või naabruses
asuvatelt põllupidajailt.
Oma põllupidamisi omavatele asuva
tele ja käitistele kirjutatakse ostuload
välja kohaliku omavalitsuse poolt ees
kätt nende asutuste või käitiste eudi
majapidamiste poolt üldkorras ära and
misele kuuluvate normide arvel. Sel
puhul ostuloal märgitakse ostjana ja
Imüüjana sama asutus või käitis. Kui
[tähendatud ostja vajab toitaineid või
sööla normideks määratud kogustest
vähem, siis kuulub ülejäänud osa ära
andmisele normitäitmiseks üldalustel.
Normideks määratud kogustest rohkem
tarvitamise puhul kirjutatakse täienda
vad ostuload puuduva osa ainete ost
miseks kas varustuskeskusest või va
hetult talupidajailt.

Hugo Vilmre „Tooma", Aleksander Eigo
,;Reinu" Johannes Elli „Tihom", Karl Liiv
ikas „Tiigi'VOskar-August Valten „Olii", Kar
ita Lintermann ~Kasemäe", Johan Luberg
|„Klumsi", Ado Öunbaum Saueaugu", Paul
Aal „Risti", Oskar Aasavee ..Mõisamäe", JoIhanues Pärna „Saare", Erich Noorsälu
|„Löusa", Aleksander Selter ..Varekse", Au
jguet Mäeots „Kangru", Jüri Neeme ,»Vilja
ipuuaid", August Blum „Tamraiku", Volde
mar Steinberg „Siniaugu", Kustas Grauberg
;„VänBpuusepa", Kaarel Ainojõe „Ailrah
jva", Eduard Tein ..Tänavaotsa", Richard
Selter „Mäe", Rudolf Tombach „Metearaja",
Martin-Eduard Vebernreitamann ..Viiruki",
Johannes Ormus ..Sõduri", August Kuil
..Vahemetsa", Isak Roomann, „Salu", Fried
iiich Rosenberg „Halliöte", Alfred Kurg ,sKu
re" Robert Lükki „Veeru", Johannes kirsi
;„Henaste", Johannes Krebsbsch „Aia", Ha
rald Tammik ..Talari", Ernst Põllu „Prääma",
Miina Rosenbusch ..Pearna", Aleksander Ja
kobs „Lepiku", Arnold Roos „Väbisoo",
Gustav Piilbaum „Madise", Jakob Koppel
•„Karrolauri", Johannes Piir „Peegi", Helmi
Sõnajalg „Tõnise", Karl Tambauer „Punna",
(Voldemar Reinsalu ..Rätsepa", Miina Rosen
;blatt j.Koidureinu", Arnold Arismann „Koi
du", Jaan Lepp Põllu", Hans Veebel pruu Auete Letens „Jõe", Eduard Holm „Vahe
li", Aleksander Aan ..Ado", Rossile Kün laane", Jaak Nugia «Allika44, Paul Stokeby
saar „Teeääre", Elmar Aäsa „Reheu, Gustav ..Kõrtsu", Johannes Reinhold „MBe", Hein
Lindermann ..Rägestikn", Hugo Laur Loo rich Neier „HBllimäe44,Evald Hummel „Lõõt
tuse", Eduard Kivisalu „Aru", Karla-Hein sa", Johannes Vakker «Lubjaahju44, Evald
rich Piiiberg ..Väljaotsa", Jaan Kivisaar „Lii Hummel «Tuuleveski44, August Schnur «Rat
vamäe", Jüri Ojarand „Lombi", August Joa ta'4, Hugo Reinberg ~Aäsi", Andreas Sike
j,,Hanao", Meeri Kabrits „Tõnne", Jüri Valk mSe «Kaeepaku44, Maria Ojamaa ..Kaasiku44,
„Neo", Tõnu Grosberg ..Uustalu", Ida Kurg Gußtav Jõe «Tamroardi44, Alfred Sõnajalg
j,,Postisaare", Hinno Sõnajalg „Kurre", Karl i„Lauri44, August ja Aleksander Kruus „Pal
Sa koi „Kalleste", August Kingsepp „K!ngse tere4', Aleksander Kull «Sõjamäe41, August

Põllumajapidamisi mitteomavatele
asusustele ja käitistele kirjutatakse os
tul oad ainete ostmiseks kas varustus
keskusest või talupidajailt.
Vahetult talupidajailt
saad osta ainult kartuleid,
aedvilja ka koresööta. Muude
le ainetele võib ostuluba väljastada ai
nult juhul, kui varustuskeskuse kaugu
se tõttu on otstarbekohasem osta saa
dusi naabruses asuvatest majapidamis
test. Sel juhul tuleb ostuloal märkida
aineid müüja põllumajapidamise nime
tus.

Saadud ostuload piimasaadusile tu
leb esineda normikohuslasele määratud
piimatööstusele või taluvõi kokkuostu
kohale kuna estuload muudele ainetele
tuleb esitada normikohuslase kohaliku
le omavalitsusele.
Asutuse omast majapidamisest aine
te saamisel jääb väljakirjutatud ostulu
ba kohalikku omavalitsusse ja selle põh
jal tehakse vastavad sissekanded nor
mide täitmise kohta niDg väljastatakse
preemiatähed üldalustel.
Ostuloa alusel teraviljanormide täit
mine asutuse või käitise oma majapi
damisest arvestatakse ainete võtmisel
järgmiselt: 1 kg leiba võrdub 0,77 kg
toiduviljale, 1 kg kuivtoitainet võrdub
2 kg kaerale või 1,3 kg odrale.
Kõneall olev kord kuulub rakenda
misele peaasjalikult maal asuvate asu
tuste ja käitiste tarvete rahuldamiseks
ja sellega tehakse lõpp senisele keeru
lisele asjaajamisele, kus üks ja sama
asutus pidi oma saadusi viima varus
tuskeskusse ja seda sealt omakorda ta
gasi tooma personali ja hoolealuste
ülalpidamiseks.
Ei mäleta mõrva
Hiljuti leiti Võrumaal Misso valla Morka
küla põllult sama küla elaniku Oskar Tiia
leri laip. Arstlikul üleaaatusel selgus, et
surm oli tekitatud vintpüssi lasust. Kuna
Tiisler oli eelmisel õbtul koos olnud oma
tuttava P. T-ga ja temaga tülli läinud, siis

armastajate kohta küllaltki viimistletud
tasemel.
Ohtu muusikalises osas langes kand
vamal yrvul numbreid Paide naiskutse p«", Raoni Grass ~Sirtsa", Hans Lindermann Neier «Lepiku44 ja «Parila44, August Liivasaar
kooli koorile, millised tõendasid, et „Rägurnetsa", Jakob Bergmann „Võllingi", «Saueaugu44 ja Paul Piir «Vanatoa44 talud.
koorijuht hr. A. Ruut on oma koori
juures teinud tublit tööd. Ettenähtama
Valla põllumeeste poolt ära antud lina
Preemiaid Järvamaa lina
tutei põhjustel ära langenud salongor
hulgale. Eripreemiateks on raua margid
kestri ettekandeid asendasid hr. V. Ju
kasvatajaile
ja taskukellad. Järvamaal jagunesid
handi klaveri- ja prl. A. Leithammeli
preemiad
valdade vabel järgmiselt: Käru
Meie
põllundussaadustest
on
üheks
lauluettekanded, kes mõlemad rahulda
tähtsamaks sõjamajanduslikuks toorai vaid: 480 km. väärtuses rauamarke ja
sid.
See kirjandusõhtu oli Paides üle neks lina. Et kõikidele linakasvatajatele 10 taskukella, Paide vald: 75 km.
hulga aja esmakordne ja sellisena vä rohkem vastu tulla, otsustas Ostland- rauamarke ja 1 taskukell, Rakke vald: lauges kahtlus mõrva teostamises viimasele.
ga teretulnud, nagu tõendas ka soe Faser g. m. b. H. tõsta nüüdsest linade 45 km. eest rauamarke, Vajangu vald:
Politseis tunnistaski P. T. end süüdi,
vastuvõtt saalitäielt publikult. Jääb soo müügipreemiaid. Nüüdsest alates saab 85 km. väärtuses rauamarke ja 1 (tuid seletas, et kõik juhtunud purjus peaga
taskukell,
Särsvere
vald:
360
km.
eest
ja ta ei mäleta midagi.
vida, et korraldajad ei laseks end hei iga 1. km. väärtuses müüdud linade
rauamarke ja 2 taskukella, Väinjärve
dutada uudsete asjade puhul tavaliselt eest 2 tekstiilpunkti.
Ühtlasi premeeriti 1942. a. kohustus vald: 20 km, väärtuses rauamarke,
MEIE EEST VÄLJAS
peagu paratamatutest vähematest libas
Väätsa
vald:
60
km
väärtuses
raua
liku
linamüüginormi
korralike
täitmise
tornistest ja stiilist väljalangemistest
on eesti rindevõitlejad. Hinnakem
selle all on eeskätt mõeldud üht kol Üle maa eest väljapaistvamaid põllu marke ja 1 taskukell. Preemiasaajate nende ohvrivalmidust jõulukingi
mandat, viimasel hetkel kavasse võe mehi. Selleks määrati iga valla kohta nimed saadetakse vallavalitsustele kätte tuste saatmisega
tud muusikalist asendajat, kes sellisel teatav eripreemiate kontingent, vastavalt pitseeritud ümbrikkudes.
õhtul ei olnud siiski oma kohal,
vaid et sedalaadi üritustega ka edaspi
selline hääl kodust ulatuvad jõnlnpühikss küünal kaunistab võõralt pinnalt lõigatud
Jõulud ja silda
rindele, sünnitasid nüsi mõtteid ja tundeid.. igihaljast kuuseoksa, kostuks läbi relvade
di kirjanduslikkude tähtpäevade puhul
„Passi vaenlast ja looda Jumalale, siis; tärina jõulukellade vaikne kaja.
rikastataks ja mitmekesistataks Paide
Ajalehemees on harjunud rohkemaga kui võidad surma I'* soovis vana, värisev»häälne; See on tundehell ja ilus soov, kuid eel
seltskondliku elu talvehooaega. O.K. tavaline kodanik. Kui igapäev, pidevalt emake oma pojale Rakkes. ..Koduküla noo- kõige helisevad neis tervitustes rindevõit
hommikust õhtuni, ulatavad temani sajad ja ' red on vaimus Sinu juures I" üteldi samas. lejaile läbi lühikeste jõulupäevade ning
sajad sündmused kogu maailmast, kui tuleb
Aga Tartus üteldi veelgi rohkem. „Kallisj neist edasigi koduste südamed. Need, kes
TÜRI UUDISEID
tõusta kutse huvides vahel õõsigi või jääda vennake,
häid pühi ja jõndn võitluseks jai pole iialgi istunud punkris, karm tuisk
üles peaaegu hommikuni, mida juhtub mit võidaks nuel
aastal Loodame kõik sinui lakkamas nigela varjendi välisseina, salaka
te
just
harva,
siis
muudab
see
aastate
jook
Sokke ja kindaid rindevõitlejaile. ERÜ õhtu kontsert oma sisukuse poolest jättis
peatset
tagasitulekut
võitjana isamajja."-4 vai vaenlane hiilimas kuski püha*öö häma
Türi komitee ja naisomakaitee teevad ping eriti mõjuva elamuse ja sai väga sooja vas sul nii kestes ja kordudes ajalehemebe mit „Võitle vapralt ja saabn varsti koos võidu. ruses, aimavad vaevalt, mida tähendab rin
te ainult ükskõikseks, vaid isegi tuimaks. ga !" ~Rõõmsaid jõulusid ja kiiret g parane. devõitlejale selline koduste südamete heli
said ettevalmistusi eesti rindevõitlejaile tuvõtu osaliseks. Kuulajaskonna soe poole Tunded
peavad jääma ju ajalehemebe tööst mist, kallis vennake! Olid vapper sõdurpoiss."-4 semiue. Seda enam, et need südamed on
jõnlupaklkeste valmistamiseks. Peale muu hoid tingis mitmete lisapalade andmise.
alati eemale, sest vastasel korral kannataks
tahetakse jõnlopakikeatea rindele läkitada
„Armas mees, usu, kõik läheb hästi. Südam- terved. Jõulumõte on igavene ja püha, jõu
Jõuitikoosviibimisi teenistujaile. Nagu ta
kaine kriitikameel.
•nuremal arvul suoje esemeid ja raamatuid. möödunud aastal, nii ka tänavu korralda
likke tervitusi kodurahvalt pühiks!" „Meiei lu ajal ja särava jõulupuu all muutub va
Ja ometi on hetki, millal puruneb lehe ilusa Eesti, meie kalli kodumaa kaitsjale
nagi taas lapseks ning ta süda lööb ta vali»
Soojade esemele valmistamiaeka on anne vad käitised, asutused ja organisatsioonid
tustena kogutud 38 kg villa, mia juba osa Oma liikmeskonnale ja teenistujaile jõulu mehegi tunde ja külma mõistuse vahel aset raugematut jõudu, tervist ja häid pühi va. sest teisiti. Aga ometi on karm aeg võtt
liaeit on töödeldud lõngaks jakudujaiie auk koosviibimisi särava jõulukuuse all. Esime sev sein, nagu sulab kevadel iga jää.
nemailt!" „Relvade lärmas kostku sullegi[ nud igavese jöulumõttegi. Võitlus-ja võidn
Selline hetk saabus nende ridade kirju jõulukellade kaja! Ema ja teised kodused." -1 tahe on tõusnud kõrgemale ja surunud en
kade-kinnaate valmistamiseks välja jagatud. sena korraldab jõulukoosviibimise oma tee
päivil, millal avanes võimalus „Häid pühi, kallid pojad I Jumal Kkaitsku t dast alamale perekonna koosoln-igatsu
Spordiring alustab jäl e tegevust. Amet nijaskounale Türi raudteesõlm, mis toimub tajale neil
mikrofoni kõrval ja jälgida noori ja teid ka uuel aastal!"
sed särava jõulupuu all. Ainult kirikukellad,
liku loa edasitegutsemiseks on saanud ka 18. detsembril. Seejärele, päev hiljem, leiab seista
naisi ja mehi, kes tulid oma töö juu
helisevad sel pühal-ööl, kannavad ar
Türi Spordiring, pidades pühapäeval oma aset tuletõrjeühingu liikmespere jõulupuu vanu,
Kas on veel vaja pikendada nende soo mis
rest ja läksid sinna t; gasi, kasutades lühi
mastust
paigast paika. Ja miks ei või siis
üldkoosoleku juhatuse ja muude organite ühingu ruumes.
vide kordavat loetelu, mis rändavad helilõi kirikukellade
jõuluöiselt kume kõla ulatuda
Jõulupupl pakutava suu pool ise eest pea kest vahehetke selleks, et meenutada lähe getena
valimiseks.
võitlejate
junrde?
Vaevalt,
sest
sü
vad osavõtjad ise hoolitsema vastavate nevate jõulude puhul rindevõitlejaid ning damete, kodu, jõulude ja rinde sideme puhas ühes jõuludega ka hämaratesse punkritesse,
Ruumide puudusel ei ole Spordiringil, „normide"
läkitada neile mõnd sõnakest. Ei oleks us
1 kui seal helisevad juba koduste südamed
ette annetamisega.
mis siiani tegutses „Järvapoegade" Türi
kunud, et lühike hetk mikrofoni kõrval läbipõimitus tohiks olia siit niigi juba selge. ' ja jutustavad sellest, et kodumaa tulevik
Neile
järgneb
rida
teisi
jõulukcosviibi
osakonnana, võimalusi sisespordi harrastami rniai.
„Jõulud on perekondlikud pühad " alus ja võitlus selle tuleviku eest on võitnud
võib jätta selliselt püsiv-kauni mulje ning
seks eelmise talveperioooi eeskujul, mil edu
panna ajalehemehegi mõtlema tundevarjun tas Rakkes tehtud helllõiget J. Kitsberg Tal neis südameis esikoha. Rindelt tullakse ta
ga töötasid võimlemisrühmad, rahvatantsu Ametisse kinnitamist Tartu üli dilisi mõtteid ainult seetõttu, et oled näi linna Ringhäälingust. Meie teame seda kõik ' gasi ühes võiduga, võtku see aega kui pal
trupid ja käsipaiiirühmad. Ka malering on
koolis
nud ema ja naise huuli pisut värisevat, kui ja ikka on see olnud nii, et jõuludeks oo ju tahes. Ja rindele läheb uusi võitlejaid,
pidanud oma tegevuse-katkestama kuni ruu
paluvad õnne ja õnnistust armsatele, kes tame koju või isamajja kogu peret, olgu kui rinne neid vajab. Ka see heliseb, kuigi
Tartu
Ülikooli
rektori
otsusega
on
kiuni
mide leidmiseni.
taud alates 1. detsembrist käesoleval aas peavad jääma jõulupiibikski kodumaa kait nad muidu või terve aasta laiali. Aga nen varjatuna, neis tervjtusie.
Mõtted, mis tekkisid mikrofoni kõrval
Algkooliõpiiased saavad sooja toitu. tal Tartu orgaanilise keemia instituudi assis seks relvade juurde valvele; et oled kuul des õnnesoovides, mis tekitasid isegi tuime
nud imelikke ja värisevaid sõnu lapse noor mas tundepakitsuse, polnud peaaegu sõnagi seistes ja tervitajaid ning nende tervitusi
Eelmise õppeaasta eeskujul võimaldatakse tendiks mag. Hans Sossi.
ka käesoleval aastal algkooliõpilastele soo
2. sisehaiguste kliiniku ajutiseks abijõuks süütust suust ja pidanud olema tunnista kojuigatsusest jõuludeks. Ja nõnda on see jälgides, said tundeid vallandavat toitu ees
ja lõuna Baamist. Praegu antakse sooja sup on Kinnitatud arstiteaduskonna üliõpilane jaks mõnele tundeliigutusele või pisarale ilus ning õige. Mitte neid, kes valguse pü kätt võimsaks kasvanud 'mõistest kodu
vana ema ja isa silmist, mis takerdavad hadel istuvad hämaras ning üksildases maa. Ning sellega seostuvaist kohustusist ja
pi 350 algkooliõpiiasele. Toit valmistatakse Helgi Vadi.
sõnadki nagu kinninööritult häälepaeitesse. punkris, ei oodata jõuluks koju, vaid mõttes kohusel undeist.
samas hoones, kus algkool töötab.
rutatakse koguni sinna, nende ja nende ko
Tartumaa noorte maievatütar Kas siiski ainult seepärast ?
Südamed, mis helisevad mehekeel! ja
Kaks muusikalist õhtut. Nädala algul
Ma usun mitte. Jah, sest rohkem kui hustuse juurde. Jõudu soovitakse neile võit saatsid tervitusi meeste teele, olid võitnud
leidis Türil aset kaks muusikalist õhtut vä
laste
juhiks
Anita
Sokk
sellesuunalised välised tähelepanekud, ära luseks ja võiduks. Ainult koos võiduga oo perekonna pühade mõtte ja tõusnud ülima
liskülaliste korraldatuna. Neist esimene
Eesti Noorte peastaabi ülema poolt on tasid uinuvaid tundeid sõnad, mis süda datakse neid tagasi. Ning selles mõttes ter ni ning pühimani kodumaani ning selle
toimus esmaspäeva õhtul „Puhkuse ja Elu
rõõmu" varieteetrupi esituses, kus peale määratud Tartumaa noorte maleva tütar mest tulnuna rändasid mikrofonisse ja kos vitatakse ja julgustatakse nii haavatuid kui kõike muud unustama sundiva kaitseni.
See oli sellekski põhjuseks, mis vallan
solistide ja kandlemängija Joosep Kotka tatte juhi kohuseid täitma Anita Sokk. Et tuvad nüüd varsti kaugel idas, hämaras terveid. „Usu, kõik läheb veel hästi!" heli
ikka ja ikka läbi tervituste Eesti, meie das allakirjutaja tunded. Rein.
etinemist pakuti ka tantsunumbreid, ja tei tevalmibtused tütarlaste üksuste loomiseks puukriüksilduses. Sõnad, südamed, jõulud ja seb
kodumaa kaitsjaile, millega liitub südamest
ne, teisipäeva õhtul, ühe grenaderide rüge on praegu käimas tütarlaste juhi poolt kaas kogumulje olid need, mis murdeid tunded tulev
soov, et neile ka seal, hämaras punk JÄRVA TEATAJA Nr. 143.
mendi suure orkestri kontsert. Mõlema õhtu tööliste valiku näol staapi ja loodavatesse valla ajalehemebe külma ükskõiksuse ta
gant. Teadmine, et sellised sõnad ja ris, kus võib-olla ainult üksainus virvendav Laupäeval, 11. detsembril 1948. a. Lhfc. 3
vastu valitses elav huvi, kusjuures teise üksustesse.

Sõjas vigastatute ja langenute perekon
dadele lisatoiduaineid
Lisatoiduainete saamiseks antakse vastavate tõendite alusel välja elatustarbeainete|lisa
kaardid „A" ja nende omanikele kindlustatakse tavaliste toidunormide kättesaamine fjtäies
ulatuses
Põllumajanduse Keskvalitsuse juhataja
poolt on avaldatud juhend sõja vigastus
tesse ja haigustesse surnute ning jäljetult
kadunute perekonnaliikmete elatustarbe
ainetega varustamise kohta. i
Selle juhendi alusel varustatakse kOik
eespool nimetatud isikute omakseid üsa»
toiduainetega ja ühtlasi kindlustatakse neile
pfthikaardlle trükitud elatustarheainete
ratsioonide t&ielik kättesaamine.

vad samasse leibkonda, kui nad knulusid
lelbkonda määratletud isiku eespool loet
letud üksuste teenistusse astumisel või kui
määratletud isik audis oma vanemaile, õde
dele ja vendadele elatust enne teenistusse

Isikute elatustarbeainetekaartidel tembelda
takse kaardi väljaandmisel kohaliku omava
litsuse pool vQi-, liba-, kuivtoidu- ja manna -

või kaerahelvete- kupongid omavalitsuse
ametliku templiga. Tembeldatud kupongide
astumist loetletud üksustesse.
vastu peab määdama vastavaid «aineid ku
Kõik eespool loetletud Isikud on õigusta pongidel trükitud koguses ka siis, kui muu
tud elatustarheainete lisakaart! „A* saama elanikkonna kohta on tehtud ainete suhtes
ainult siis ja niikaua, kui neile on väljas kitsendavaid korraldusi või aineid kõigile ei
tatud kohaliku omavalitsuse poolt elatus jätku.
Lisatoiduatnetega varastatavalle antakse tarheainete põhi kaart.
Seega on sõjas vigastatute, langenute,Elatustarheainete lisakaardi „A" saami sõjas vigastustesse ja haigustesse surnute
välja elatustarheainete ll6akaardid „A".
Lisatoiduainete andmine toimub ühtlasel seks peab lisakaardi taotleja esitama koha ning jäljetult kadunute perekonnaliikmeile
alusel teiste selle lisakaardi omanikega. likule omavalitsusele sellekohase tõendi.
kindlustatud esmajärjekorras "elatustarbeai
Sõjas vigastatuks, langenuks, sõjas vigas
Tõendist peab nähtuma, et lisakaardi nete täies koguses kättesaamine.
tustesse või haigustesse surnuks ja jäljetult taotleja on eespool mää attetud isiku pere
kadunuks ja loetakse selle juhendi mõttes konnaliige või kuulub tema leibkonda.
Lõpetamatu
Vastavaid tõendeid on õigustatud välja
isikud, kes praeggses Suur-Saksamaa ja ta
liitlaste sõjajõude SS- või politseiüksuste või andma hooldusohvitserid. Kui Eesti üksusel,
(Algus 1 küljel)
sõjajõudude abi üksuste nagu organisatsioon mille koosseisu kuulus sõjas vigastatu, lan
Inglismaal
aga kaldutakse juba ar
Todti ja rilgitõöteennistuse koosseisus on genu, sõjas vigastustesse või haigustesse
saanud vigastada, langenud, haavadesse või surnu või jäljetult kadunu, ei ole hooldus vama, et kogu „öldplaan" olevat ida
haigustesse surnud või jäljetult kadunud, ohvitseri, siis annab tõendi väeosa ülem, rinde uusimate sündmustega lõplikult
alates 1941. aastast.
selleks õigustatud komandantuur või mõni nurjunud, ja suurelt kavatsetud vene
Juhendi kohaselt antakse lisakaardid muu sõjaväeasutus.
sõjas vigastatnile, kui nad on saadud ter
Kui sõjas vigastatu, langenu, sõjas vi offensiivi saatus olevat jääda lõpeta
visrikke tõttu vabastatud eespool nimetatud gastustesse või haigustesse surnu või jälje matuks".
üksuste teenistusest kõlbmatui&a.
tult kadunu kuulus mõne välisriigi sõjajõu
Ka „marss Rooma" on veninud. Pä
Samuti saavad Hsakaardi eespool nime dude koosseisu, siis loetakse kehtivaks sel rast kuudepikkust ettevalmistust on
tatud isikute abielunaised ja lapsed kuui 17. le riigi diplomaatiliste või sõjaväeliste esin vaenlane 29. novembril alustanud rün
eluaastani, viimane kaasa arvatud. Määrat dajate või konsulite poolt väljaantud tõen
letud isikute õed ja vennad, samuti nende did.
nakut kõigepealt rinde idalõigus 5. ja
vanemad, saavad lisakaardidt kui nad kuuluKõigi Hsakaardi saamiseks õigustatud seepeale ka 8. inglise armeega.
Pärast suurtükitule ettevalmistust
Maailmasõja mõõtudes ja tavatult suure
Pühadepakid Eesti Brigaadile anti üle
lahinglendurite rakendamiseks õnnestus
Eesti Leegioni Sõprade Seltsi delegatsioon saabus rindelt tagasi. Eesti Montgomeryil sisse murda Aadria mere
vabatahtlikud on näidanud erilist julgust ja teeninud täit tunnustust vahetus läheduses väheste kilomeetrite
Pühapäeva õhtupoolikul jõudis Valga
kaudu kodumaale tagasi Eesti Leegioni
Sõprade Seltsi delegatsioon, koos ajakirjan
duse esindajatega, kes viisid rindel võitle
vale Eesti 88 vabatahtlike brigaadile kin
gltuspakke eelolevateks jõulupühadeks. De
legatsioon, kes viibis mitmeid päevi rindel,
tõi sealt kaasa muljeid Eesti SS brigaadis
valitsevast beast meeleolust ja eestlaste
silmapaistvast ning täit tunnustust vääri
vast vaprusest võitluses vaenlase vastu.
Eesti Leegioni Sõprade Seltsi dele
gatsioon, kuhu kuulusid pr. Laidre
ELSS büroo esindajana Tallinnast, pr.
Raska ELSS Tapa osakonnast ning
Tartu abimaavanem Mäeloog ELSS Tar
tumaa osakonna esindajana, asus tea
te vasti teele 21. novembril. Rindele
jõuti pärast 4 päeva kestnud sõitu ja
pakkide ning kirjade kätteandmine va
batahtlikele toimus kõigiti ladusalt, ku
na sihtjaama jõudes rakendati delegat
siooni poolt kaasa toodud pakkide ko
bale toimetamiseks mootorsõidukid.
Delegatsiooniliikmed ja kaasa sõitRaadio
LAUPÄEV, 11. DETSEMBER 1943.
5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.15 Päeva

uudised. 6.30 Horamikukontsert (üiek.) 7.00

Päevauudised saksa keeles. 7.15 Kirev
Hommikutund (hpl). 8.45 Päevauudised.

9.00 Päevauudised saksa keeles. 910 Landes
dienst Ostland. 9.25 Saatepaus. 11.30 Väike
kontsert 12.15 Päevauudised. 12.30 Päevauu

dised saksa keeles. 12.45 Lõunamuusika.
(Läti komandandi puhkpilliorkester ülem
muusikajuhi Friedrich Tileganli juhatusel,
Riia Ringhäälingu Tantsukapell Arnolds
Korneliuse juhatusel, ja hpl.) Ülekanne
Riiast. 14.00 Päevauudised saksa keeles.
14.10 Landesdienst Ostiand. 14.20 Kauneid
hääli (hpl). 14.40 Sõjaradadelt. 15.00 Vanad

kamraadid (hpk) 15.10 Vaiitnd saksa lühi
jutte: «Talv saabub"(J. von der Goltz, saksa
keeles). 15.30 Kirevaid helisid nädalalõpuks
(ringhäälingu tantsukapell VI. Sapošuini
juhatusel, solistid, kõneleja ja hpl. saksa kee
les.) 16.45 Päevauudised. 17.00 Päevauudised

ja saatekava ülevaade saksa keeles. 17.15
Rahvalikke viise "(Elmar Tamm, akordion,
Eduard Kärk, kannel, ja hpl.) 18.00 .Robert
Koch", Alfred Purgeli kuuldepilte. Kuulsa
saksa arstiteadlase 100. sünnipäeva puhul.
18.80 Aja kaja ja saatekava ülevaade 19.00
Poliitiline loeng (Üiek., saksa k.) 19.15 Rin
dereportaaže. (ülek.,s. k). 19.30 Muusika
(üiek). 19.45 Rioghäälingu-ringvaade (üiek.,
saksa keeles). 20.00 Päevauudised-saksa kee

les. 20.15 Ohtu Johann Straussi juures
Ringhäälingu suur orkester, juh. L. Tants.)
21.00 Päevauudiseid. 21.15 Muusikaline pil
diraamat (Ringhäälingu suur orkester, juh.

L. Tants.) 22.00 Päevauudised saksa keeles.

22.15 Eesti sõduritnnd. Kirev meloodia
Eestist. Kat.: Solistid, kooridi külamoose-

| »Vastus*. (PK-sõjstkirj. Fteck)

sügavuses.

nud ajakirjanduse esindajad viibisid
Siis aga purunesid kõik ta rünna
rindel 3—4 päeva, missuguse aja kes kud ägeda saksa tõrje tagajärjel ja
tel oli neil võimalus koguda muljeid 8. armee ei tunginud vaenlase vasa
eesti rindemeeste sõjamehelikust vap kul tiival üldse edasi. Nüüd on võit
rusest.
lustegevuse raskuspunkt nihkunud lää
Möödunud kuu keskpaigu on Eesti nelõiku, kus Ameerika 5. armee on
SS-vabatahtlike brigaadil olnud 3 võit asunud saksa poolt oodatavale rünna
lusrohket päeva. Neis lahingutes paisati kule.
vaenlane, nagu meie lehes SS PK eri
Ameeriklased peavad siin ründama
telegrammiga juba teatatud, raskete üle laiade paljaste nõlvakute, kus Saksa
kaotustega tagasi ning osa vaenlase üksused paiknevad häädes mägistes
üksusi riivistati. Neis võitlustes on ees "positsioonides. Hoolimata hiiglasli
ti vabatahtlikud näidanud erakordset kust suurtükiväe ja raskete relvade ra
julgust, ning mõnigi mees, kes saadud kendamisest ei ole saadud saksa seisu
haava tõttu oli sunnitud haiglasse mi kohti senini murda,
Ameeriklaste kaotused surnute ja
nema, sai haavata liigjulguse tõttu.
Ka varustus ja toitlustamine on vä haavatute näol on juba nüüd väga kõr
ga hea, nagu mehed sellele tähelepa ged, kuigi kõik võitlused Itaalia rindel
nu juhtisid.
toimuvad veel tõeliste pea võitlusliinide
Tagasisõidule asus delegatsioon Ees eesväljadel.
Meredel on selle aasta jooksul teos
ti brigaadi rindelõigust möödunud nä
dala lõpul, viies rindemeestelt kõigile tunud muudatus, mida aga vastased
kodumaalastele kaasa paremaid tervitusi. oma arvamise väljendamisel oh nähta
vasti jätnud tähelepanemata. On teada,
kandid, ühe kaitsepataljoni puhkpilliorkes et alates 1943. a. aprillist on Saksa
ter Fr. Tammari juhatusel ja Ringhäälingu allveelaevade poolt uputatud kaubalae
tantsukapell Leo Tautsi juhatuse). (Heliüles vade kõverjoon langenud, kuna saksa
võte 9. Xli 43, mgn.) 24.00 Saatelõpp.
Õhurelvade osa on uputamistes tõus
PÜHAPÄEV, 12. DETSEMBER 1943.
5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.30 Hom nud. Seevastu aga tõusis uputatud sõ
mikumuusika (ülekanne ja hpl). 7.00 Päeva jalaevade arv kiiresti. Alates jaanuari
uudised saksa keeles. 7,15 Päevauudised kuust kuni märtsini uputati 33 sõja
7.30 Põllumeestele: Karjakontrollist 1912-43.
kontrollaastal. (Agr. Bruno Rätsepp). 7.45 laeva, aprillist juulini 47 sõjalaeva
Kenad palad mis meid rõõmustavad (hpl.) ja augustist novembrini 1 lahioglaev,
8.45 Landesdienst Gstland. 9.00 Saksa hom 6 ristlejat, 51 hävitajat, 3 torpeedo
mikusaade Friedrich Hebbeli 80. surmapäe paati, 5 allveelaeva, 37 valvelaeva ja
va puhul. 9.30 Klassikute kauneid meloodi
aid (hpl.) 10.00 Päevauudised saksa keeles. teisi, kokku 103.
Augustikuust senini kiiresti tõusnud
10.10 Jumalateenistus Kaarli kirikust. Jut
lustab õp. P. V. Koppel. 11.30 Sümfooniline uputatud sõjalaevade arv on nii silma
muusika. Franz Liszti helitöid (hpl.) 12.15 torkav, et seda ei saa vaadelda juhus
Päevauudised. 12.30 Päevauudised saksa kee
les. 12.45 Saksa rahvakontsert (üiek. Bres likuna, seda vähem, et alates sellest
luust). 14.00 Päevauudised saksa keeles. 14.15 kuust on r tõusnud erakordselt ka vi
Landesdienst Ostlaud. 14.30 Lastele: «Vana gastatud anglo-saksi sõjalaevade arv,
ema maja", lugusid Leida Tigase samanime nimelt vigastati jaanuarist märtsini
lisest auhinnatud lasteraamatust. 14.50 Ar
mastatud ooperiviise (hpl) 15.40 «Asunikuta 22, aprillist - juunini 25 ja augustist—
lu saab perenaise", A. Kivikase romaanist novembrini 112 sõjalaeva.
„Karuskose". 16.00 Hea tuju, rõõmus meel!
Selles kiires uputatud ja vigastatud
(Ringhäälingu suur orkester juh. L. Tauts, sõjalaevade arvu tõusus võib märgata
kõneleja ja hpl.) Vaheajal kell 16.45 Päeva
uudised ja saatekava ülevaade. 17.00 Päeva teatud uut strateegiat Saksa meresõja
uudised ja saatekava ülevaade saksa keeles. juhtimises. Selle eesmärk on selge, kui
18.00 «Kivid", Eduard Nuki kuuldemäng. pidada silmas, et inglased ja ameerik
19.00 Eesti laulutund. (Meeskoor „Eesti Lau lased tarvitasid enam kui kolm aastat
lu mehed" juh. Ado Velmet ja solistid).
20.00 Päevauudised saksa keeles. 20.15 Muu oma transportlaevu julgestavate sõjalae
sikaline ajaviide (Ringhäälingu tantsukapell vade ja lennukite arvu suurendamiseks
VI. Sapošuini juhatusel.) 21.00 Päevauudised. niivõrd, et võisid alla suruda oma lae
21.15 Tuhat lõbusat nooti (Ringhäälingu vade uputamiskõvera. Sõjalaevad aga,
tantsukapell VI. Sapošuini juhatusel.) 22.00
Päevauudised saksa keeles. 22.15 Rõõmus isegi väiksemad, vajavad oluliselt pi
finaal (hpl). 24.00 Saatelõpp.
kemat ehitusaega, kui transportlaevad,
ESMASPÄEV, 13. DETSEMBER 1943.
pealegi saab neid ehitada ainult spet
5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.15 Päe siaal-sadamatehastes, millede arv on
vauudised. 6.30 Hommikukontsert (Olek.) 7.00
Päevauudised saksa keeles. 7.15 Hommi piiratud.
kukontsert (Olek. Saarbrückeuist ja hpl).
Kuid ka transportruumi areng ei to
8.45 Päevauudised. 9.00 Päevauudised saksa
hiks
olla läänejõududele triumfi põhju
keeles. 9.10 Landesdieust Ostland. 9.25 Ssa
seks,
sest ajutise uputamiste vähene
tepaus. 11.30 Nädal algab esmaspäeval
(Ringhäälingu tantsukapell, juh. VI. Sapoš misele on siin vastukaaluks oluliselt
nin.) 12.15 Päevauudised. 12.30 Päevauudised suurem tarvidus transportruumi järele
saksa keeles. 12.45 Lõunakontsert Läii ko briti ja ameerika vägede varustamiseks.
mandandi puhkpilliorkester ülem muusika Ameeriklastel tarvitseb oma Aafrika
meister Fr. Tileganti juhatusel, (Riia ring
häälingu tantsukapell A. Koroeliuse juhatu maandunud väeosi varustada ainult
sel ja hpl.) (Ülekanne Riiast.) 14.00 Päeva 1942. a. viimastel kuudel. 1943. a. ra
uudised saksa keeles. 14.10 Landesdienst kendati Aafrikas ja Lõuna-Itaalias ole
Ostland. 14.20 Helisev orkaan (hpl). 15.30
Saade perenaistele. 16.00 Muusika pärastlõu vate Ameerika väeosade varustamiseks
naks (hpl.) 16.45 Päevauudised. 17.00 Päeva tunduvalt rohkem taevaruumi. Sellele
uudised ja saatekava ülevaade saksa keeles. lisandub Ameerika väeosade oluliselt
17.15 Viini leksik n (hpl.) 18.00 Saksa kir tugevdatud rakendamine Vaikses- ooke
janik Friedrich Hebbel (Tema 80. surmapäe anis 1943. a. Nii on ka seletatav prae
va puhul). 18.10 Rõõmus vahemäng (hpl).
18.30 Aja kaja ja saatekava ülevaade. 19.15 gu Inglismaal ilmnenud asjaolu, et Ing
Tallinna Kontserdid 1943/44. II karnmermuu lismaal ei saadud suurendada toidunor
sika-õhtu. Kst,: Artur Värik, viiul, Andrei me ja et Briti toitlustamisminister ei
Christiansen, bariton, ja Ringhäälingu kla saanud isegi jõulupühade puhul lubada
veritrio. kontsertsaalist), 20.00
Päevauudised saksa keeles. 20.15 Saksa erinorme.
sõduri tund (Tantsuviise, mängib Ringhää
Vaikne-ookean muutub aegamööda
lingu tantsukapell juh. VI. Sapošuin). 21.00 Põhja-Ameerika Jae vastiku võitlusjõudu
Päevauudised.: 21.15 Igale midagi (Ütek,
Leipzigist.) 22.00 Päevauudised saksa keeles. de hauaks. 27; oktoobrist kuni 7. det-

Idarinde kaevikus jagatakse saabunud posti. (PK.-sõjakirj. Ebert. Wb.)
Vaenlase hiigelkallid terrorrünnakud
Kuidas toimub ja kui kallis on õieti 800 terrorlenuuki rünnak
Saksa ajakirjanduse töökoosolekul,
millest tõime lähema teate juha meie
lehe eelmises numbris, märkis Saksa
pressisheff dr. Dietrich muuhulgas, vii
bates vaenlase terrorrilnnakutele, mis
toimuvad selleks et hävitada saksa nai
si ja lapsi ning murda seega Saksamaa
närve: „Laastatud linnad ehitatakse
üles ilusamaina kui nad olid enne meie
vaenlaste hävituslainet. Rahu saabumi
sel on Euroopa tugevaim ja võimeli
sim püsimiseks suures arenemiskäigus,
kui ta on kultuuriliselt mitmekesine,
majanduslikult üks ja poliitiliselt ise
seisvate rahvuste ühiskond."
Niipalju, kui võimaldab seda silma
pilk, on seega üteldud tulevase Euroo
pa kujunemise kohta ja sellest on meil
küllalt. Meie poolel on rahulikkus ja
võiduteadvus, vaenlase poolel metsik
soov hävitada Euroopa kultuurivarasid
ja kunstiväärtust, tappa naisi ja lapsi.
Meie poolel on mehed sõjas ja relvade
juures, vaenlase poolel haudutakse
plaane, kuidas hävitada rahulikke ela
nikke terrorlendudega. Meie ei närvitse,
kuigi võit peaks olema veel aegade
taga, aga vaenlase leeris kasvavad mu
relikud hääled üha. Kurdetakse, et ter
rorrünnakud lähevad liialt kalliks ja
nõuavad liialt palju ohvreid. Et seesu
gused kurtmised on küllaltki põhjenda
tud, see selgub aga kõige kujukamalt
inglise ajakirjast „London Illustrated
News", milline ühes oma hilisemas
numbris toob rea jooniseid terrorrünna
ku ettevalmistamisest ja teostumisest.
Ta teeb seda teatava uhkusega, kuid
reedab ühtlasi tahtmatult, millist kao
tust vaenlasele tähendab õieti kümne,
kahekümne või kolmekümne protsendi
allatulistamine ründavatest lennukitest.
Londoni ajakiri lähtub 800 terrorlen
nuki rünnakule valmistumist ja vaat
leb siis kogu rünnaku käiku algusest
lõpuni. Sellekohastest joonistest selgub,
et juba ilmastiku kaardi valmistamine
ja ilmateadete kogumine nõuab esime
se sammuna üsna tublisti vaeva ja ae
ga. See kestab kuni kella 9-ni hom
mikul. Järgneb järgneva öörünnaku ees
märgi kindlaksmääramine võitluslennu
kite juhataja peakorteris. Kui lõpuks on
sembrini, see on päevani, mis tähistab
Suur-Ida-Aasia sõtta astumise kolmanda
aasta algust, hävitasid Jaapani keiser
liku peakorteri andmetel Jaapani lae
vastiku mereväe* õhujõud ja pealvee
võitlusjõud 5 lahinglaeva, 6 lennuki
kandjat, 7 suurt ristlejat, 9 ristlejat, 4
ristlejat või suurt hävitajat, 8 hävitajat,
1 määramata liiki kuuluva sõjalaeva,
10 suurt ja 3 keskmise suurusega trans
portlaeva. Selline on Jaapani vastus
sõjareeturite ähvardusele.
Need ei kohuta ka Euroopat. „Uute
kavade väljatöötamine" Täbrise konve
rentsil, millele vaenuliku ajakirjanduse
esialgselt tagasihoidlikud kommentaarid
vihjavad, näeb Inglismaas ainult kaa
sajooksjat, seevastu aga esiplaanil Roo
sevelti ja Stalinit mõlemaid kui või
malikult peatsest sõja lõppemisest eriti
huvitujaid esimene tungivaist sise
poliitilisist kaalutlusist ja teine oma
määratu sõjalise kulutuspoliitika tõttu.
Kui Reuter'i kirjasaatja Teheranis kriip
sutab alla, et «sõjalised küsimused" olid
näiliselt ülekaalus, siis ei tohi seda
mingil juhul lugeda tähtsusetuks; Ometi
aga on meie kindel teadmine, et meie
pääseme lääne plutokraatide ja bolshe
vike surmavast kägistamishaardest, mi
da nad ikka jälle püüavad kõige vas
tikumate abinõudega läbi viia, teistel
alustel kui need, mis on käsutada vas
taspoolel: Laksa ja temaga liidus olev
sõdur hoiavad seda oma tugevates kä
tes! Dr. D.
TEADAANNE
kõigile Paide liuna piires asuvaile lamba
pidajaile.

Paide Linnavalitsus kohustab kõiki lam
bapidajaid ilmuma hiljemalt 15. detsemb
riks s. a. linnavalitsuse kantseleisse villa—
normi määramiseks ja müügiteate vastu
võtmiseks.

Paides, 10. dets. 1943. a. Linnavalitsus.

tehtud korraldus, et terrorrünnakust
võtab osa 800 lennukit, töötatakse väl
ja mitmesuguste õhukaitsejõud ude koos
töös täpne kava. Seejärgi saadetakse
õhuiiksustele teated selle kohta, kui mi
tu lennukit ühest või teisest tüübist
võtab terrorrünnakust osa. Lõunaks on
siis lõpuks teada, missuguste lennuki
tega ja missuguste meeskondadega võib
arvestada. Nüüd järgneb staabis uus
nõupidamine, millest võtavad osa in
formatsiooniohvitserid ja meteoroloogid
ning seejärgi asutakse väljatöötama «len
nuplaani", mis puudutab üksusi suure
mast alates kuni üksiklennukini. «Minu
tilise täpsusega stardivad siis mitmesu
gustelt lennuväljadelt terrormasinad, et
ettenähtud kohas koonduda armaadaks.
Lõpuks näidatakse siis terrorlennukeid
eesmärgi kohal ja lisatakse, et tiksus
jääb eesmärgi kohale täpselt 50 mi
nutiks. Igale üksikule lennukile olevat
määratud kindlaks minutilise täpsusega
aeg, mis ta võib olla eesmärgi kohal,
et vältida segadusi ja kokkupõrkeid.
Nõnda umbes kõlab illustreeritud
~suursugune" osa. Kuid asjal on veel
teine külg ja selle avaldab ajakiri taht
matult. Kõige pealt selgub, et seesugu
se 800-lennukilise terror armaada terror
rünnaku ettevalmistamisest võtab osa
otseselt või kaudselt 100.000 inimest,
kuna meeskond ise koosneb 5-6.000
mehest. Kogu pommikoorem umbes
1000 km lennu juures ulatub 1800 ton
nile, bensiini kulub selliseks rünnakuks
ümmarguselt 4 miljonit liitrit. Üksainus
4- mootoril!ne võitluslennuk maksab
võetuna jällegi „Londoni lilustrated
Newsi" andmeist üle poole miljoni
marga. Kogu armaada väärtus ulatub
seega üle poolele miljardile.
Meie ei hakka siinkohal lähemalt
arvutama kulude kujunemist isegi sel
juhul, kui neliviiendikku terror armaa
dast jõuaks kord jälle tagasi lähtelen
nuväijadele, kuid meie juhime lugejate
tähelepanu seni avaldatud kaotusprot
sentidele ja soovitame siis ise teha vas
tavaid arvutusi nii üksikasjaliselt, kui
see kellegile meeldib. Järeldus on meil
ju niigi käes: terrorrünnakutega ei
murta ega vallutata Euroopa kaitset ega
kõigutata ka saksa rahva närve. Ülal
toodud statistika on aga kujukaks il
lustratsiooniks vaenlase leeri 100.000
mehe «sõdurlikkusele* ja kinnitab, et
üksikute arusaajamate nurisemised ter
rorünnakute kallidusest on põhjendatud.
Kindlasti ei kujune senisest kaunimate
linnade ülesehitamine peale sõja võidu
kat lõppu ja rahu kindlustamist kalli
maks sellest, mida vaenlane kulutab
oma «sõdurlikkuses* 100.000 mehe
truul koostööl ja rahva viletsuse ning
puuduse järjekindlal süvenemisel. Aga
see pole talle ju tähtis, sest lõpuks sün
nib kõik juutide huvides ning juut ise
kulutab sellest summast kindlasti üsna
vähe. Ja kindlasti ei võta juut osa
«suurrünnakukt* meeskonna koossei
sus.

Mälestame Sinu 22. sünnipäeva
Osvald Ilves
õed, isa ja ema
KADUNUD noor SCHOTI 'LAMBAKOER.
Tundemärgid: pika karvaga kollane rind,
nina ja kaei valged. Teatada Ed. Nnlsoniie,
Poakal. Telk. Paide 72-b. Omandamise eest
hoiatanl

PORTFELL KAOTATUD Tarbja köhi vahe
lisel teel. Kollase kanderihmaga, lukul „VK*,
taga küljel auk. Teatada V. Krupmannile,
Paide, Eivere. Omastamise eest hoiatan!
Paide Saksa Ametiro-dkonioris on ÜHE
MEES-JA ÜHE NAISAMETNIKU KHNDI
DAATIDE KOHAD VABAD. Palk RM 70,40
kuus. õppeaeg 2 aastat. Tingimuseo: nais
kandidaadil vähemalt 3 kl. gümnaasiumi,
rneeskundidaadil gümnaasiumi haridus, va
nuse ülemmäär 25 aastat. Tööle võtmine
tööameti kaudu. Paide Saksa Auiet'Past"
kontor.

