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kaitseteenistusse
Besti Omavalitsuse juhi poolt avaldati vastav määrus

Saksa välisminister von Ribbentropi kõne koimikliidu 2. aastapäeval
DNB. Berliin li. detsember. Saksa ring
ftiälingtfs kõneles Saksa välisminister von
JUhbentrop Saksa-Itaalla-Jaapanl sõjalise
liida teise aastapäeva puhul. Välisminister
atles kokkuvõttes järgmist:
Saksa-ltaalia-Jaapani sõjalise liidu teise
aastapäeva puhul annan meie liitlastele üle
Fdhreri nimel saksa rahva tervitused jaapa
ni ja itaalia rahvale.
Liidu teine aastapäev seisab suurte võit
luste tähe all. Ida-Aasias hoiavad jaapani
sangarlikud väed võimu kindlamini oma
Käes lyii kunagi varem ja kaitsevad oma
olemist inglaste ja ameeriklaste vastu.
Euroopas on võim kindlalt saksa ja tema
liitlasvägede käes.

Meie väed on saavutanud positsioonid,
mis oma paremuselt pole kergesti ületata
vad ja mida vaenlane kunagi meie käest

Ira ei võta.

meelega nentida, et niihästi Euroopas kui suured maa alad ja nii otsustada Euroopa
ka Aasias pole Vaenlased Buutnud saavuta saatus.
Meie eurooplased kõneleme hoopis vähem
da oma sõjalisi eesmärke. Ummikust pää
semiseks on inglased ja ameeriklased asu Euroopa tuleviku kujundamisest
nud uutele teedele tsiviilelanikkonna
Meie esimeseks püüdeks on sõja võidu
ründamisele.

kas lõpp.

Pärast seda alles on aega otsustada lä
hemaid küsimusi. Kindel on see, et saksa,
itaalia ja nende liitlasrahvaste tuleviku ku
ju on sootn teine, kai seda sooviksid Chnrc
hill, Roosevelt ja Stalin oma Imperialistlike
nõrgendatud, vaid vastupidi just tugevamaks võimnpüüete aimas. Eelkõige peame uues
muudetud. Iga allaheidetud pommiga kas Euroopas valvama, et Euroopa mandri saa
vab kindel teadmine, et enne pole võimalik tust ei tuleks määrama jõud, kel pole meie
saavutada rahu, kui on kätte tasutud sellele ga midagi ühist, kes juba ruumiliselt siia
maale, kust pärinevad naiste ja laste kes ei kuulu. Nagu Ida-Aasias valitsevad sealsed
jõud, nii ei tohi ka meie mandrile tangida
kele loobitud pommid.
võõras võim.
Ka vaenlase teine meetod murda vastu ükski
Tuleviku
Euroopat kujundavad, valitse
panu hulgaliste konverentside pidamine
vad ja kaitsevad ainult eurooplased.
ei anna mingisuguseid tagajärgi. .
Kuigi meie vaenlased ennustavad suurt
Suurte sõitude ja sõnadega tahetakse üldist
rünnakut Euroopa mandrile, vastame
meid veenda vastase suures jõus ja koimik neile
kindlalt: „Nad võivad tulla. Meie ole
Et ka see meetod ei anna mingisuguseid
tagajärgi, selgub saksa rahva kindlast ja
vankumatust hoiakust, vaatamata rängima
teiegi õhu rünnak utele. Sellega pole meie
rahva, meie naiste ja laste moraali mitte

Vaadeldes kolmikpakti võitluse viimasel
-aastal, tuleb märkida, et see on möödunud
suurte võitluste tähe all. Võime olla kind liidu mõttetuses.
lad, et meie saavutuste tagajärjed on kind
Churchill, Roosevelt ja teised vastase
lalt meie käes ja lepinglaste võitlustagajär
jed kindlustavad meie võitu. Idas seisab leerist püüavad oma rahvaile luua peite
saksa sõjavägi kindla ja vankümatu vallina pilte, mille järgi nõukogude täht ripub Idavaenlase jõukude vastu. Enamlased on kand Euroopa kohal ja inglise, ameerika kauban
and tohutuid kaotusi ja oleme kindlad, et dustegelased on oma börsid Frankfurtis ja
kord saabub aeg, kus ka Nõukogude Liidu Berliinis jälle avanud. Tegelikkus aga kõ
-.söjareservid on lõpukorral. Saksa sõdur täi neleb suurest rahutusest ja ummikust vas
tase poolel, millest pole loota mingit välja
dab vankumatult oma kohust.
Ka Itaalia endise kuninga alatu reeturi pääsu.
Ka kõigi konverentside tagajärgi võib
töö pole andnud neid tagajärgi, mida loot
sid meie vaenlased. Fübreri kiire otsusta nimetada äärmiselt nigelaks.
mise ja tegutsemise tagajärjena seisavad
Konverentside asjaosalised ei nsn vist
praega inglise ja ameerika väed rasketes isegi, et nad suudavad kolmikliidu juhtkon
võitlustes saksa ja nendega liitunud itaalia nale avaldada suuremat mõju«, Kõigiks ae
vägedega. Neid suurelt plaanitsetud võitlusi gadeks on selge, kes on tegelikult selle sõ
on inglise omad asjatundjad võrrelnud teo ja põhjustajaid. Need oa Churchill, kes oa
aeglase roomamisega.
peasüüdlane sõjas Inglismaaga, siis Staiin,
Ei kohuta meid ka vaenlaste seletus kes 20 aastat valmistas punaarmeed ette
suurest ofensiivist Euroopa läänerannikul. rünnaku Euroopale ja kõigepealt Roosevelt,
Kui see oleks täitunud juba varem, seisak kes andis esimesena käsu tulistada saksa
sid vastase jõud praegu Reiui ääres. Tänu laevu ja uputas viimaseid. Igaühele on sel
Führeri juhigeeniusele ja saksa rahva ter ge, et nende võimude püüded ou kõigepealt
vele hoiakule on meie piirid ja kogu Eu imperialistlikku laadi. Iga nimetatud kolme
roopa kiadlalt kaitstud. Võime rahuliku võimu püüdeks on vallutada võimalikult

Eesti Omavalitsuse Juht poolt avaldati lõpetanud, saavad selle klassi lõpetamise
tunnistuse. Ülikooli vastuvõetud kaitsetee
kutsumise määrus, mis jõustus 10. det nistuskohusiasteie antakse ülikooli poolt
sembril ja millise avaldasime meie lehe puhkus.
eelmises numbris.
Määruse teostamine on Handod kindral
Määruqe järgi on kaitseteenistuskohus- inspektor
Soodlale, kes on volitatud
Ukud kõik 1924. sünniaastakäigu mehed, andma määruse
teostamiseks ka vajalikke
kes kuni 20. junnini 1940 omasid endise eeskirju.
Eesti vabariigi kodakondsust, ja nad on
kohustatud vastavalt sellekohastele teada
Seda, kes arstlikust järelvaatusest või

1924. a. sündinud meeste kaitseteenistusse

annetele ilmuma arstlikule järelvaatusele.

Olemasolevaid tõõvahekordl kaitsetee
nistusse katsumine ei lõpeta. Tõõvõtjad
toetakse puhkusel viibijaiks.
Kaitseteenistusse vastuvõetud, kes on
edukalt lõpetanud gümnaaasiumi eelviima
se klassi, saavad selle kooli lõputunnistuse.
Need õpilased aga, kes kolme mitterahul
dava hinnangu või veel mitteõiendatud
järeleksamite tõttu ei ole eelviimast klassi

totaalseks panuseks kuni lõppvõiduni.

Kell 11. 59 pühendas rahvas ühe minuti
vaikseks palveks võidu eest. Päeva jooksul
saadeti sõduritele kingitusi ja kirju. Jaapani
naisorganisatsioon korraldas õhutõrjeharju
tuse.

8. detsember oli ühtlasi Suur-Jaapani
noorsooliidu 15 miljoni liikme mobiliseeri
mise tähtajaks, kes rakendatakse uudismaade

harimisele, samuti ka rahvusliku säästmis
liikumise toetamiseks ja teisteks ülesanne

teks, mida sõda nõuab.
Kell 19. 20 kõneles Jaapani ringhäälingus

peaminister Tojo.

USA lahingulaev „Wisconsin"
uppunud
Bolshevikele tekitati mitmes lõigus
Tokio, 11. 12. (DNB) Erapooletnist al
likaist saadud informatsiooni põhjal lasti
tunduvaid kaotusi
neil päevil Philadelphia sõjasadatnas vette
USA lahingulaev „WiBConsin". Kuna pole
kombeks anda kahele laevale üht ja sama
Nõukogud alustasid oodatud rünnakut, mis realiseerus aga Saksa
nime, on uue laeva vetndaskmine vaid USA
üksuste täieks tõrjeeduks
valitsuse manöövriks, et pääseda „Wiscon
sini" hukkunuks tunnistamisest, milline laev
Põhreri peakorterist, 15. dets. Sõjajõu tulistati kahjutuks.
uppus ühes viimastes Bouganville'i lahin
Lõuna pool Nevelit tugevdas vaenlane gutes.
dude ülemjuh&tus teatab:
Kirovogradi tõigas iöödi taial rindel peale uute jõudude juurdetoomist oluliselt
teostatud nõukogude rünnakud veriselt oma survet. Ka siin löödi rünnakud tuge
Politrukid anglo-ameeriklaste
tagasi. Saksa soomusüksused, õhujõududest vale võitlusis tagasi, üksikud kohalikud
mõjuvalt toetatud, läksid vasturünnakule sissemurrud riivistati.
väeosadesse
üle, murdsid vaenlase vastupanu ja lõid ta Lõuna Itaalias ründas vaenlane eile
Stokholm,
11. 12. (DNB) „Ny Dagligt
üksikutest sissemurrukobtadest välja. See Aadria rannikul kitsal rindel uuesti. Ing
juures vallutati üks ajutiselt kaotsiläinud laste rünnakud saavutasid hoolimata tuge Allehandale" teatatakse Alziirist, et juba
tähtis asula põhja pool Kirovogradi tagasi. vast suurtükitule- ja õhujõudude toetusest lähemal ajal saadetakse Nõukogude „au
Ruumis kirdepool Zhitomiri lõid meie ainult üksikutes kohtades vähest maastiku kompaoiid" (tähendab, politrukid) mitme
üksused tugevat vaenlast ja tekitasid talle võitu, varisesid aga siiski tõrjetules või sugustele sõjategevuse väljadele tööle. Need
läbivõitluses kokku. Võitlused sissemurru üksused koosnevat politrukkidest, kes on
tunduvaid kaotusi.
võitlustes rdarindel näidanud üles erilist
Edela pool Shlobini asusid nõukogud kobtade ümber on veel käimas.
tublidust ja kes nüüd Inglise ja USA väe
Saksa
võitluslennukite
üksus
ründas
tugevate jalgväe- ja soomusüksustega ooda
tud rünnakule. Kibedais võitlusis saavuta ööl vastu 14. dets. vaenlase järelveotoe osadele peavad andma „eeskuju".
sid meie üksused täie tõrjeedu. Ajutiseks tuspunkti Barit ja saavutasid tabamusi sa
Lätis neli aastakäiku mehi
sissemurdnud vaenlase võitlusgrupid visati damaseadmeisse.
Vabemereruumi kohal tulistati eile alla
-vasturünnakul tagasi. Nõukogud kandsid
tegevteenistusse
.selles lõigus eriti raskeid kaotusi. 40 tanki 7 vaenlase lennukit.
Läti vabatahtliku SS-leegioni kindralina
pektori R. Bankerkise poolt ävaldati 1. det
sembril korraldus, millega kutsutakse varem
Lennukitega bandiitide vastu
avaldatud seaduse alusel tegevväe teenis
tusse kõik Läti meeskodanikud, kes on sün
Õhujõudude tõhus panus Balkani ruumi puhastamisel
dinud 1924., 1923., 1922. ja 1918. a. Meeste
vastuvõtmine algas Riias 6. dets,, kuna mu
bandiidid,
loovutades
oma
positsioonid
maan
Berliinist, (DNB). Võitlustes kommu
jal ülemaaliselt aga 13. dets.
nistlike jõukude vastu Lääne-Balkanil osu tee ääres, mis vabanes sellega taas liiklusele.
Ka Boslna piirkondade puhastamisel jõu
tavad saksa lähiluurelennukid maavägedele
Neegus taotleb uuesti-J
väärtuslikku kaasabi. Valvates pidevalt ruu kudest toetasid saksa lahinguiennukid maa
mide kohal, kust teatakse jõukude liikumis vägesid, rünnates bandiitide valduses ole
: kroonimist
test, võimaldavad nad puhaßtusaktsioonideks vaid vastupanupesi ja asulaid. Et maastik
Roomast.
14. 12. (DNB). Nagu Rooma
rakendatud maaväe ja relva-88 üksustele on kaljune, siis teostatakse rünnakuid ma
nende piirkondade süstemaatilist läbikaud dalas kõrguses, mis nõuab lendureilt suurt teadetebüroo „Corrispondenza'* teatab, on
neegus pöördunud täie tõega Inglismaa
ettenägelikkust ja suuri võimeid.
mist ja puhastamist.
Piirkondade läbikammimisel, kas asub poole sooviga, et ta tahab end lasta peale
Montenegro ruumi puhastamisel raksu
datl Bööstlennukeid rüüna kuiks bandiitide bandiite, teatavad maaväe ja relva-SS ük sõja lõppn Rooma kapitoolil uuesti kroonida.
fantastilist nõuet toetab Abesöiinia
poolt teedeta mägimaastikus loodud vastu sused korduvalt saksa lahingulennukite ma Seda
orjadepidaja
vihjega, et selle läbi tehakse
dalrünuakute
tõhusast
mõjust
tugevasti
pannpesadele. Neil päevil teostasid saksa
kahjud, mida ta olevat kannatanud
sööstlennukid üllatusrünuaku bandiitide kindlustatud vastupanupesadele. Jõugud kan heaks
Jõukudele, kes tõkestasid üht maanteed. navad sealjuures alati kõrgeid, veriseid maa okupeerimisel itaallaste läbi.
Peale veriste kaotuste kandmist põgenesid kaotusi.
Briljandid kolonel Schulzile
Führeri peakorterist, 15. dets.
FQbrer annetas kolonel Adalbert Schal
zile, ühe soomusrügemendi komandörile,
kui 9-dale sõdurile Saksa sõjaväes Tamme.
lehe mõõkadega ja briljantidega Raudristi
Rüütliristi juurde.
r.\*— . *.

või kedagi teist püüab Ülevaatusest või

kaitseteenistusse kutsumisest eemale hoida

langeb karistuse alla endise Eesti sõjaväe
kriminaalseadustiku kohaselt. Samuti karis

tatakse seda, kes sissekutsumist teostavate

asutuste korraldusi ei täida, kui on sõna
selgelt tähendatud et need korraldused
käivad sissekutsumiae kohta. Kõikide süü
tegude asju otsustab sõjaerikohus.

4.400 vangi ja 11.000 surnut
Tsherkassõi linn jäeti ööl vastu 14. detsembrit vaenlasele

me valvel ja võtame nad vastu ägeda tulega."

Tokio mõtleb rindekange
lastele
T o k i o st, (DNB). Jaapani pealinn pühit
ses Suur-lda-Aasia sõja teist aastapäeva
pidulikkustega, mis kõik oli pühendatud
rinde võitlejatele ja kinnitas uuesti tahet

kaitseteenistusse kutsumisest «kõrvale hoiab

Führeri peakorterist, 14. dets. Sõjajõudu

de ülemjuhatus teatab:

Kirovogradi ja Tsherkassõi ruumis tu
gevdas vaenlane oma survet. Tekkis kibe
daid, veel kestvaid võitlusi, milliste kestel
nõukogud suutsid kõrgete veriste ohvritega
saavutada mõningas kohas maastikulist või
tu. Tsherkassõi linn, millise meeskonda
vaenlane oli püüdnud nädälapikkuetes võit
lustes asjatult sulgeda, evakueeriti möödu
nud ööl meie üksuste poolt käsukohaselt.
Rüuuakruumis kirde pool Žitomiri puhas
tasid meie üksused Teterevi läänekalda
hajutatud vaenlase osadest. 6.-13. <'ets. kao

tas vaenlane seal 4400 vangi ja ümmargu
selt 11.000 surnut. Saagiks saadi või hävi
tati 927 kahurit, 254 tanki ja suur arv ker
geid ja raskeid jalaväerelvi.
Neis võitlusis tõendasid eriti oma tubli
dust Tüüringi 1. Soomusdiviis kindralleit
nant Krügeri ?ja Brandenburgi 68. jalgväe
diviis kolonel Scheuerpflugi juhtimisel.
Lõuna pool Nevelit ründasid nõukogud
pärast tugevat suurtükitule ettevalmistust
mitme diviisiga ja tugevate soomusjõudu
dega. Nad löödi tagasi, sissemurrud riivista
ti, teised puhastati vasturünnakutel. Arvu
kas hulk tanke jäi parukstulistatuna võit
lusväljadele.

Lõuna-Itaalia rindel möödus päev, välja
arvatud kohalik võitlustegevus Aadria ran
Linnulennult vaadatuna: stukagrupp star
nikul, ka eile vaikselt.
panuseks. (Pk.-sõjakirj.
Vaenlase pommitajate üksused lendasid dib järjekordseks
Grosse. GDJ
eile lõunatundidel udu ja tiheda pilvituse
varjus. Loode-Saksatnaale. Arvukad kild -ja
Möödunud öö! heiteid vaenlase häirimis
süütepommid põhjustasid kahjustusi mitme
asula elamukvartaalides. 11 vaenlase lennu lennukid pomme Reini-Vestfaali tööstuspiir
konnale.
kit tulistati alla.
iga itaalia kaljurahn on muudetud
kindluseks
Londoni ajalehtede rindeteadete masendatud toon
Genfi 8 t. (DNB) Londoni ajalehtedes päevilt
ilmuvad teated Lõuna-Itaalia rindelt on
„Daily Herald i ' sõjakirjasaatja ütleb, et
endiselt väga masendatud. Nii kirjutab iga jalatäis maad tuleb vallutada surmavas
„Tiraes", et kflflgis rindelõikudes võideldakse ohus ja vihastes võitlustes.
vihaselt, sest sakslased osutuvad anglo
„Mancheeter Guardian'i" rindekirjasaatja
ameerikla9tele kõige visamat vastupanu. Iga kõneleb sakslaste külmaverelisest vastupa
kaljurahn ja mäehari on muudetud kindlu nust. Vaenlase poolel osutavad väiksemadki

seks.

üksused nii visa vastupanu, et anglo ameerik

„News Cbronicle" kirjutab: praeguses lased peavad nendega"heitlema sageli päevi,
olukorras meenutavad võitlused Itaalias ilma et neil õnnetuks sakslasi välja lüüa
halba unelmat 1914.—1918. a. maailmasõja-

Kunstiühing Pailas alustab
uuesti tegevust
Kunstiühing Pailas pidas hiljuti erakor
ralise peakoosoleku oma tegevuse uuesti
alustamiseks. Juhatuse esimees Pütsep ter
vitas kokkutulnud liikmeid ja avaldas rõõ
mu ühingu auliikme, hiljutise juubilari
prof. Gustav Suitsu kohalviibimise üle. Va
hepealsete sündmuste keerises surma läbi
lahkunud auliikmeid Ants Laikmad ja Krist
jan Randa ning lihtliikmeid Ormissoni ja
Miikmaad mälestati vaikse püstitõusmisega.

Kuulates ära senise juhatuse poolt koos
tatud aruanded, volitas koosolek senist ju
hatust edasi ajama ühingu asju kuni järg
mise aastakoosolekuni, mis peaks kokka
tulema kevadel. Ühtlasi võeti vastu lähema
aja tegevuskava, kus peamiseks sündmuseks

näib kujunevat ühingu 25-da aastapäeva tä
histamine. Leiti, et sel puhul tuleb korral
dada suurem kunstinäitus ja pidulik aktus.
Koosolekul võeti vastu ka 4 uut liiget ja
endega koos on ühingu liikmete arv tõus
nud 47-le.

Jaroslavski ohvritall „marssal" Stalini
„uue usu" ja „sõpruse" altaril

nende positsioonidest.

Moskva konverentsi esi
mene tulemus
Stokholmist, 13. 12. (DNB). Nagu
Moskva ringhääling teatab, sõlmiti Kremlis
3talini ja Beneshi vabel leping vastastik
kuse ahistamise ja koostöö kohta".
See leping on Moskva konverentsi esi
mene järeldus, millega Stalinile ta anglo
ameerika Hidukaaslaste poolt kinnitati Eu
roopa loovutamine bolshevismi hooleks. Ka
sutades Beneshit peidutuslinnuna, avatleb
bolshevistlik diktaator teisi emigrantide
klikke järgima Beneshi eeskujule. Nii loo
dab ta teostada oma soovunelmat bolshe
vistlikust Euroopast. Tähelepanuväärne on,
et London ei mainigi emigrantide lepinguid.
See tähendab sama palju, kui et Staiin.ei
võta neid lepinguid tõsiselt Tema üksinda
määrab, mis on lepingukõlvuline ja rais
näib talle bolshevismi teerajajana kontinen
dil sobivana.

See Stalin-Beneshi leping on Inglismaa

väljalülitamise ja võimetuse uueks tõendiks»

sama Inglismaa, kes kord etendas väikeste
rahvaste ..kaitsjat" ja tõmbas selle pettuse
ga pagulasvalitsusi enda poole. Nii on pilt

muutunud: Inglismaal ei ole tahet ega jõudu

tõmmata kriipsu läbi Staiini plaanidest, ka
sutada väikerahvaid bolshevismi eelväena.
Stokholmist, 15. dets. (DNB). Siin mise teele asuda, mida ta oma isiku seisu
Churchilli blasfeemiline hü
seis neutraalsele ringkonnis püsivad visad kohalt täiel määral toetab, aga Jaroslavski
vastijätt Staliniga
kuuldused, et äsja surnud nõukogude jumala vastupanu olevat talle hetkel diplomaatilis
vastane liikumise juht Jaroslavski ei ole taktilistel kaalutlusil ebasoovitav olnud.
Madridist. (DNB). Londoni „Ya" kir
jasaatja nimetab saatuse irooniaks, et Chure
surnud loomulikku surma, vaid on Stalini
käsul mõrvatud. Stalin olevat teda nii öel
hill jättis Teheranis Staiini järgmiste sõna
Führer õnnitles Musserti
dega jumalaga: „Elage hästi, marssal Stalin,
da oma uue sõpruse'' altarile Yorki ja
Berliinist, 13. 12. (DNB). Hollandi Jumal saatku Teid!"
Cinterbory piiskoppidele ohvriks toonud. rahvussotsialistliku
liikumise 12. aastapäeva
Anglikaani piiskoppide poolt olevat Krem
lile ikka jälle tähendatud, et Jaroslavski puhul saatis Führer liikumise juhile Mus
Peatoimetajate vahetus
isiksus raskendab uõukogude-iuglise suhteid. sertile telegraafi teel oma õnnesoovi.

Anglikaani kirik ei saa täiel määral nõuko
gusid toetada niikaua, kui Jaroslavski, kui
gi väliselt kõrvale lükatuua, ikka edasi nii
öelda reservis hoitakse.

pj. .riaitz- Atl on andnud ülaltoodud joonisel edasi jaapanlaste õhurünnaku ühele
ameerika lennukikandjale

Stalin ise olevat ka vihastunud, et Ja
roslavski tema „uut kurssi" erakõnedes te
ravalt kritiseeris. Stalioii olevat küll kavat
sus parajal juhul jälle jumalavastase liiku-

Kingituspakke kaitsepataljo
nidele
nr. 288 ja nr. 289, kaaluga kuni 2 kilogram
mi, võetakse edasitoimetamiseks veel kuni
17. detsembrini vastu Tartus, Aia tän. 35 ja
Tallinnas Tõnismägi 16.

„Maa Sõnas"
Rahvakasvatuse Peavalitsuse juhataja
B. Meret, kes oli ühtlasi auametlikult ~Maa
Sõua" peatoimetajaks, on töörohkuse tõttu
omal soovil lahkuaud peatoimetaja kohalt.
~Maa Sõna" uueks peatoimetajaks ou nime
tatud senine „Eesti Sõna" peatoimetaja
A. Kivikas.

Välismaa tunneb huvi Eesti vastu

Eesti sanitarile kangelastegude

Eestlased esinesid ettekannetega välismaal bolshevistli
kust ajast Eestis

eest Raudrist

Svištovist jätkasime teekonda Plevenisse,
Tallinna Ringhäälingu saatekava juhata
et säält pöörduda tagasi Sofiasse.
ja
Herman
Malvet
jõudis
äsja
tagasi
pike
Ka haavatasaamine ei takistanud teda täitmast oma kohuseid kamraadide abistamisel
Kus kohas toimusid Teie ettekanded?
malt matkalt Kagu-Euroopasse, kus ta saksa
Ettekanded toimusid kõigis linnades,
riigi propagandaministeeriumi ja välisminis
„Haavatuid ei tobi mingil juhul ma
teeriumi korraldusel esines koos oma kaas kus peatusime. Selleks oli alati reserveeri
ha jätta!'4 need on kirjutamata käsksõ
lastega ettekannetega bolsbevistliku aja koh tud suurim kohalik saal, kas mõnes teatris,
ta Eestis. Oma huvitava reisi muljete kohta kinos või mujal. Kuulajaid oli vastavalt
nad rindel. Ja haavatuid ei jäetagi
andis H. Maivet ajakirjanduse esindajaile ruumi suurusele 500 1000 inimest. Oma
maha, vaid neid ahistatakse igal juhul,
jutuajamise,
kõneldes oma reisi eesmärgist ettekandeis andsin mina ülevaate Eesti oku
olgu olukord kuitahes raske., Haavatud
peerimise eelloost Nõukogude poolt 1939. a
ning kogutud elamusist.
teavad seda ning usuvad ja usaldavad
Milliseid maid külastasite Teie oma mat ning samuti 1940 ja 1941 aasta sündmu
kal? esitame härra Malvefile esimese sist, kuna minu kaaslased jutustasid oma
sanitare, kes -neid abistavad. Alljärg
e>amusi Nõukogude Liidus.
küsimuse.
nev lugu on eesti vabatahtlikust, sani-v
Ettekannetele suhtuti kõikjal suure hu
Minu
reisi
eesmärgiks
oli
Bulgaaria,
tar Arnold H. st, kes kolmel juhul haa
kuid vahepeal olid kavas ka lühemad pea viga, esitati palju küsimusi, ning nfiitekg
Svištovis tuli mul esineda kahes gümnaasi
vatud kaasvõitlejaid abistades riskis
tused Serbias, Ungaris ja Slovakkias.
—Milliseid piirkondi Bulgaarias puudu umis eriettekandeiga Eesti üle vastavate
oma eluga.
koolide juhatajate tungival soovil. '
tas Teie reis?" jätkame oma usutelu.
s Asusime rindelõigus St. ümbruses.
Ettekandeil Sofias, millest võttis osa va
Minu
reisikaaslased
ja
mina
saabusime
Vaenlane ei lasknud neil päevil endast
kõigepääit Bulgaaria päälinna Sofiasse. Pean litsuseliikmeid, parlamendisaadikuid, kõrge
midagi kuulda. Meie kompanii seisuko
nimelt mainima, et koos minuga tegid selle maid sõjaväelasi, ajakirjanduse esindajaid ja
reisi kaasa ka kaks teist eestlast, härrad Kii teisi Bulgaaria avaliku elu tegelasi, tuli an
had ja ei-kellegi-maa olid selges päi
rats ja Treier, kellel 1942 aasta lõpul õn da sageli ka üksikasjalisi vastuseid nende
kesepaistes.
nestus Velikije Luki juures üle tulla puna poolt esitatud detailküsimusile.
Üks meie mehi oli roomanud üksin
Milline oli Teie üldmulje Bulgaariast?
armeest Saksa poolele.
da läbi meie traattõkke, et kõrvaldada
Kõigepäält pean rõhutama, et meile
Sofiast jätkasime teekonda Plovdivi, Bul
bolshevike miine, mis olid meie seisu
gaaria tubakatööstuse keskusse, säält läks osutatud vastuvõtt oli suurepärane. Kuigi
reis Stara Zagorasse ning edasi Tirnovosse, Bulgaarias tunti Eeslit vähe, osutati meie
kohtade ette välja pandud. Vaenlase
Bulgaaria vanasse pääliona. See ajalooline vastu suurt huvi ja tähelepanu. Bulgaaria
täpsuslaskurid aga olid valvel. Nad
rahvast võib mitmeti võrrelda eesti rahvaga
ja kaunis linn on kõigile bulgaarlasile
märkasid meie kaasvõitlejat ning ava
eriti
tungilt hariduse järele. Hoolimata sõ
nagu
mingiks
pühapaigaks.
Iga
bulgaarlane
Bolshevike hirm siukad siirduvad järjekordsele panusele. (GDj
peab oma kohuseks vähemalt kord oma jast käib Bulgaarias ülesehitustöö täie hoo
sid talle hästisihitud püssitule.
elus külastada Tirnovot. Linna ajaloolist ga, mis üldse iseloomustab bulgaarlast kui
Olime kaasvõitleja kaotanud silmist,
tähtsust iseloomustal} seegi fakt, et Bulgaa üht edasipüüdlikku ja teadmiste jänulist
sest maastik, kus ta asus, oli meie tamisele, seisis küsimuse ees, kas väl ai. Seejuures saime ligemale paarküm ria
kuningriigi troonipärija kannab alati rahvast.
tida
vaenlase
tulistamise
all
asuvat
maa
mend
vangi.
Seepeale
külvas
vaenlane
kaevikuist raskelt nähtav. Äkki kuulsi
tiitlit Tirnovo vürst.
Kus kohas peatusite Te veel oma mat
Tirnovost siirdusime Šumenisse, kus elab kal?
me, et kaasvõitleja annab signaaivile ala ja teha suur ringtee või joosta otse meid tund aega suurtükitulega üle.
Bulgaariast lahkumise järele oli peatus
ga hädasignaale. Meie kompanii sani läbi suurtükitule. Otsustamine polnud Selle tule läbi olid meil mõned haava palju türklasi. Kõnelemata arvukaist mošee
dest asub selles linnas ka türgi vaimulik Serbias, kus Belgradis tuli samuti esineda
tar H. palus luba minna aitama kaas raske: kuna sanitar pidi sellega arves tud. Haavatud lamasid meie võitluslõi ülikool.
Huvitav oli jälgida nende tulevaste ettekandega. Üldiselt aga jättis Serbia mul
võitlejat, kes kahtlemata on haavatud tama, et raskelthaavatud kaasvõitleja gus mitmes kohas. Vaenlase maru tule islami vaimulike elu. Noored poisid, kes je, et ta on sõjast rohkem puudutatud. See
ega suuda enam roomata tagasi. Saa elu alalhoidmine sõltub minuteist, siis all pidi sanitar H. neile andma esma valmistuvad islami vaimulike kutsele, saa järele sõitsime läbi Budapesti Bratislavasse
nud loa, lahkus H. kohe kaevikust jooksis H. otsejoones üle kaitseta ja abi ja siis toimetama haavatud sidu vad õppeasutuselt prii korteri, kuna söök Slovakkia päälinna, kus tuli meil taas esi
neile kodunt järele. Ka toitu pea neda ettekandeiga boishevike võimu üle
ja roomas suunas, kus ta ärvas asuvat vaenlase tule all oleva maa-ala ja jõu mispunkti. Sealjuures sai uljas sanitar tuuakse
Eestis.
vad nad valmistama ise.
dis
õnnelikult
raskestihaavatu
juurde.
H.
ise
haavata
peatuma
jäänud
haavatud kaasvõitleja. Jaoülem läks
Edasi sõitsime Varnasse mere
Peab ütlema, et Bulgaarias, eriti aga Un
Kaasvõitleja oli haavatud mürsukil mürsu killust vasemasse Õlavarde. Hoo ääres, mis on Bulgaaria suurimaks ja tun garis ja Slovakkias sõites tekib paratama
temaga kaasa. Algul bolshevikud ei
tult mulje, nagu polekski kuskil sõda, vaid
märganud neid ning tulistamine vaibus lust kaela. Kild oli purustanud rangluu limata haavast jätkas H. haavatud kaas tuimaks kuurordiks.
Kuigi vee soojus oli veel 14 150, ei kõige sügavam rahuaeg, kuna neis mais
täielikult. Kui aga sanitar ja jaoülem ja tunginud siis hingekõri ja kpelatuik võitlejate abistamist, kuni kõigile oli peetud
lõunamaal suplemist enam võimali leidub kõike niivõrd külluses.
jõudsid' kaasvõitleja lähedusse, kelle soone vahelt kaela, kus jäänud peata esmaabi antud ja läks alles siis ise si kuks, kuna
Mis keeles esinesite Teie ja Teie kaas
sääl inimesed ei minevat vette,
dumisele.
lased, esitame taas vaheküsimuse?
hädasignaale me äsja olime kuulnud, ma. Sanitar asetas haavatule hädaside
kui veesoojus on alla 20°.
Siinkirjeldatud kolmel juhul haava
Meie kõnelesime saksa, vene ja isegi
Järgmine peatus oli Svištovis, mis on
märkasid bolshevikud siiski neid ja ava me ja viis siis kaasvõitleja sidumis
tud kaasvõitlejate ennastsalgava abis Bulgaaria suurim koolilinn. Peale kauban prantsuse keeles, kusjuures meie ettekan
sid neile püssitule. Abistajad jäid nüüd punkti.
dusakadeemia leidub sääl ka mitu gümnaa ded tõlgiti kohe bulgaaria keelde.
Veidi hiljem ründasid bolshevikud tamise eest annetati Führeri poolt sa siumi,
ühte madalamasse kohta, mis hädavae
Milline oli Teie üldmulje reisist?
kuhu saadetakse lapsi õppima isegi
Sofiast.
valt pakkus varju, lamama? Siis aga meid, kuid visati vasturünnakuga taga- nitar Arnold H.-le II klassi Raudrist.
Pean ütlema, et meie ringsõidu ajal
Bulgaarias kirjutasid ettäised lehed õige
liikusid järkjooksus ja hüpetena kait
palju Eesti kohta, mis kahtlematult oli väga
seta maastikul ja vaenlase tule all
Kakskümmend viis aastat põlevkivi
meeldivaks elamuseks. Üldse võib ütelda,
edasi, haarasid kaasvõitleja, kelle nad
et
nende 12 päeva jooksul, mis viibisime
tööstust Eestis
leidsid haavatuna lamamas ja vedasid
Bulgaarias, kirjutati Eestist vahest ehk roh
kem kui möödunud kahekümne aasta jook"
ta ühiselt ühte vaondisse. Bolshevikud
sul.
Käesoleva, 1943. aasta sügisele lan vikaevandus töö juba 29. novembril
tulistasid kõiki kolme ägedasti; õnneks
H. Treffneri gümnaasiumi 60.
aga ei tabanud. Sellest vaondist veda ges Kesti põlevkivitööstuse ajaloos kaks 1918, mil saksa juhtkond lahkus. Enam
lased
võtsid
üle
kaevanduse
7.
det
tähelepanuväärivat
tähtpäeva.
aastapäev
sid sanitar ja jaoülem hiljem haavatu
sembril.
meie kaevikusse.
Hugo
Treffneri
nimeline gümnaasium
Septembris kahekümne viie aasta
Mõni päev hiljem tulistasid bolshe eest, saksa okupatsioonivõimude poolt
Tartus pühitses laupäeval ja pühapäe
Pärast enamlaste põgenemist 1919. a.
vikud suurtükkidest üle meie peade antud eriloal, alustas Berliini firma jaanuaris (Kohtla-Järve vabanes 16. jaa
val oma 60-dat aastapäeva. Aastapäeva
meie seljatagust maa ala. Sel maa alal A/G. „Internationales Baukonsortium" nuaril) võttis säilinud seadmed ning
tähistavad sündmused algasid laupäeva
õhtul ülikooli kirikus korraldatud
peitusid „pardid" (meie vabatahtlike põlevkivi kaevamise töid Kohtla-Järvel tööde juhtimise üle Eesti Ajutise Valit
erikeeles bandiidid, mis on lühend sõ ja kaks kuud hiljem, 25. novembril suse kaubandustööstusministeerium. Ku
jumalateenistusega, millest osa võttis
kooli õpetajas- ja õpilaskond, lastevane
nast „partisan"), kes ähvardasid meid 1918, võttis insener M. Raud Eesti Aju na muutunud oludes saksa firma ei
mad ja Tartu koolitegelased.
seljatagant. Seepärast olid saadetud tise Valitsuse volinikuna Kohtla-Järve tunnud enam asja vastu huvi, tasus
Pühapäeva hommikul gümnaasiumi
välja selles suunas külgsalgad, kes pi põlevkivimurrud A,G. „Internationales Eesti Valitsus pärast Vabadussõja lõppu,
did seal luuret toimetäma ja meie sel Baukonsortiumilt" üle, leppides kokku vastava kokkuleppe alusel, A,G. „Inter
praegune direktor A. Raielo asetas Tar
tu ülikooli uuel surnuaial kooli asutaja
jatagust julgestama. Üks külgsalkadest Kohtia-Järvel töid juhtiva saksa ülem nationales BaukoDSortiumile" KohtlaHugo Treffneri kalmukünkale pärja,
sattus aga bolshevike suurtükitule alla inseneri G. Ktoeberiga, et kaevandus Järvele toodud ja sinna mahajäänud
ning üks vabatahtlikke varises raskesti tööd jätkuvad esialgu A/G. „Internatio seadmete hinna ning kulud.
mille juures viibisid gümnaasiumi kõigi
klasside esindused.
haavatuna maha. Käskjala kaudu kelle naies Baukonsortiumi" juhtimisel, kuid
Eespool toodud asjaoludel loetakse
Pidustuste keskpunktiks kujunes kell
külgsalga vanem saatis meie kaevikus alates 25. novembrist 1918 Eesti valit Eesti vanima põlevkivitööstuse sünni
12 kooli võimlemissaalis korraldatud
se, paluti sanitari abiks. Sanitar H., suse arvel. •
ajaks ja põlevkivi-tööstuse alguseks
kellele nende ridade kirjutaja tegi üles
Idast pealetungivate enamlaste sur Eestis üldse 1918. a. sügist.
Ikka lõbusalt ja naeratades võitleb saksa aastapäevaaktus, millest peale kooli
oma pere võttis osa arvukalt aukülalisi
andeks asuda aegaviitmata haavatu abis- vel aga katkestas Kohtla-Järve põlevkisõdur nii lõunas k-i põhjas (Wb.)
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MÄLESTUSI SÄREVERE SÕJAKÄIGUST
Hulga inimeste toitlustamine keldris
läks keeruliseks. Kõigil polnud oma
toidutagavarasid kaasas, eriti neil, kes
kaugemalt töölismajadest lastega keldri
kogunenud. Mõned olid linnastki. Ela
mutesse tagasi ei saanud. Tulistamine
oli liiga äge. Suitsu pärast keeta ka ei
saanud.
Moodustati lõpuks asutustevaheline
toitlüskomitee valitseja, vabrikudirektori
ja kooliõppejõududega eesotsas. Komi
tee ülesandeks jäi toiduainete hankimi
ne. Tegelikuks tööks jagunes varjendi
rahva naispere nelja rühma, igaüks eri
toitlusjuhiga eesotsas. Toitlustada tuli
ligikaudu 60 inimest päevas. Mõnikord
pisut vähem, mõnikord aga rohkemgi,
sest linnast tuli vahest sõjapõgenejaid,
kes lühemat aega peatusid ja siis luba
dega kaugemale rinde taha lasti minna.
Eriti palju oli „läbikäijaid", kui Türil
mobilisatsioon oli välja kuulutatud.
Esimene komitee ühislõuna valmista
ti priimustel all keldris. Kooli suure
alnminiumkatla alla asetati kolm prii
must, mille eest hoolitses eriline teh
niline jõud" (üks piimatehase mehi).
Olid veel veetoojad, puulõhkujad ja
muud «ametimehed". Oli üsna lõbus ja
põnev kogu see askeldamine. Inimestel
oli tegevust ja ülesandeid, ning tähele
panu sai üha ägenevalt lakkamatult ka
hurimüralt pisut kõrvale juhtida.
Mõned naispõgenikud olidki juba
üsna verest ära, ja mõned lapsedki
hoidsid valjemate kärgatuste juures ju
ba kõrvu kinni.
Ühel õhtupoolel toodi kolm poissi,
kes metsast tabatud. Pandi öösiks keld
ri. Hommikul viidi rügemendi staapi.

Meie väerühma staap asus uue karja
lauda ülesõidu all.
õhtul läks pommitamine nii ägedaks,
et magamisest enam juttugi ei olnud.
Kuulatati vaid, kuidas haukusid punas
te suured „koeradM ja siis väikese va
heaja järgi hakkasid tuliselt ja ägedasti
peale ka „meieM vähemad. Oli see
aga alles üks ladumine ! Aga süda oli
nii rõõmus ja kerge, kui keegi ütles:
„Das sind jetzt unsere !*
Öösi toodi üks tüdruk, kes ütles en
da Türilt põgenenud olevat. Ujunud lä
bi jõe. Sillast muidugi üle ei saanud.
Andis mõningaid teateid punaste
miiniheitjate asukohtade üle, kõneles
samuti piilujaist-tulejuhtidest majades
ja kirikutornis.
Tüdruk viidi staapi, lauda juurde,
majori ette. Perenaine tõlgina kaasas.
Sääl kordas oma teateid. Siis mässiti
läbimärg tüdruk vaipadesse, asetati moo
torratta kõrvalkorvi ja saadeti rügemen
di staapi. Pidi autasu saama, kui teated
õiged.
Särevere staabi üle aga lendas säde
roetevihke. Äsja oli süüdatud üks töö
lismaja lauda taga. See lõõmas leeki
des. Pikad tulekeeled limpsasid uue
laudagi järele, sädemetest kõnelemata.
Kiviehitis aga ei süttinud nii kergesti,
ja tuuleõhk kandis sädemeid lagedate
väljade suuyas. õnneks.
Töölismajast polnud päästa enam
midagi. Kuus perekonda jälle ilma pea
varjuta ja enamasti puupaljad!
Kui vaid naabermajagi säiluks I
Läbi vaikiva, võikalt valgustatud
pargi läks perenaine tagasi keldri. Mis
südamega sa teatad nüüd inimestele,
et peavari hävib! Ei, parem juba esi
algu mitte midagi lausuda. Tekib öösi
paanika. Päästa ei saa niikuinii mida
gi. Aga südamelt peab see painaja ker
gendust saamä. Sosistab naabrile, va
litsejaprouale, milles asi seisneb.. . See
ohkab ja vaikib ka . ..
Granaadiheitjad töötavad vaid edasi.

Vaheaegadega. Kaugemal, siis jälle lä
hemal kõmisevad mürtsud .. . Lapsed
magavad. . .
Ja siis hakkab keldri eesruumis vaik
selt halisema ja nutma vana haiglane
naine ...
Tüdruk oli staabist tagasi toidud
keldrisse ööbima ja eidekesele usalda
nud, et töölismaja põles.
Seal hävis eidekese varandus. Kõik
riided, viljakotid, mööblinatuke ja ma
jariistad ...
Ja muidugi kerge see pole. „Aga
elu on alles, mees ka siin varjul, küll
läheb jälle kõik edasi kui rahu tu
leb" ... trööstitakse eidekest ja palu
takse kannatada. Raske see oli, hoida
vaikselt vanakest, et vähemalt lapsed
ei ärkaks ja öösi hirmu ei tunneks,
õnneks olid teised põlenud maja ela
nikud ka kaugemal keldri võlvide all,
ei kuulnud halisemist.
Ja hommikul selgus, et tolle eideke
se elukorter polnudki põlenud 1 Teine
töölismaja, kus ta asus, oli imekombel
säilinud.
Kannatajad olid hoopis teised pere
konnad, kes enamikus oma vallasva
rast üsna lagedaks jäid. Aga taluti vap
ralt. Isegi vana aidamehe naine, kes
oli päästnud vaid poja õmblusmasina
ja mõned mehe riidetükid, mis ennem
sugulaste tallu viinud, istus vaikselt,
silmist langes vaid paar üksikut pisa
rat, kui oli ahervare ümber ära käinud
ja hävitust näinud.
Järgmine hommik, 22. juuli, sõja
algusest esimene kuu möödunud, oli
vaikne, ja ilm väga kaunis.
Kõik granaadi- ja miiniheitjad olid
puhkama heitnud. Meie omad oma töö
teinud.
Lubati juba leivaahju kütta ja köö
gis toimetada.
Hommikueineks söödi siiski veel sõ
durileiba, mida qoor sõber Gerhard lah
kesti oma majandusülemalt muretsenud.
Lõuna oli uhke: vasikapraad salati-

ga ja kartulitega, piima sai ka veel
Kõik värskes õhus. ?uude all.
Mehed matsid pargis 6 hobuse
korjust.
Kõigi asutuste juhtkonnad olid labi
datööl. Vahel võeti ol
lust", mis vabrikust veel säilinud. Eriti
hääs tujus oli valitseja, kes ühisvaimu
ja ühistööd väga ülistas.
Egas need , juhid" muidu nii ühist
keelt küll ei leidnudki! Nüüd aga ker
kis Särevere parki ühine pikk kääbas
ja säilis mälestuseks tollest üksmeel
selt kaunist suvepäevast.
Naisedki leidsid üksteist, istusid trep
pidel ja pargis ning ajasid pikki jutte
minevikust, elust ja tulevikust.
Mehed olid töö lõpetanud ja end
vana kaevu juures puhtaks küürinud.
Valitseja seisis veel sääl ja kamandas
midagi, nagu isand kunagi.
Äkki viuul! ja varsti prauhhl!
Granaat lendas üle pargipuude ja maan
dus puuviljaaias. Kusagilt vingus veel
paar kuuli.
Härra pruunid silmad välgatasid kor
ra kotkanina kohal kuulide suunas ja
siis jalgadele valu!
See oli tõsisest olukorrast hoolimata
üsna lustakas pilt, kui tüse väiksekas
vuline härra, jalas ~ obligatoorsed* laiad
valitsejakalifeed, sai sellise kiiruse sis
se, mis parimale iühimaajooksjale vi i
väleda!male karjapoisile poleks häbi
teinud!
Eks teised ju jooksnud ka.
Kui kõik õnnelikult keldris, va
litseja oma tugitoolil puhates nöö
kis noorvalitseja vanamehelikult-tõsi
selt: „ Küll aga isa lidus 1* ... Endal
silmanurgas sama kelmikas naerumuie,
mis nüüd väljaspoole hädaohtu pääse
nud isalgi.
Õhtusöögiks, niisiis, pidi keldrisse
jääma.
Kogu aja haukusid kahurid vasta
misi, nagu suured koerad.
Hiljem, kui pisut vaiksemaks jäi,

asuti muidugi jälle õue tagasi suviõh
tut nautima.
Äkki uuesti prahvatus ja Punni
saare mäel süttis momentaalselt põle
ma elamu. Leek lõi kõrgele. Suitsu
keerles heleda maanteeriba kohal mäe
veerul ... Nüüd siis lendavad juba tu
lilinnud ! ...
Oli see süütepomm määratud meile?
Või tulevad kohe järgmised ? Inimesi
haaras hirm. Maja oli küll igatkanti lä
bi lastud, aga imekombel siiski veel
mitte põlema süttinud. Katuses 6 suurt
täistabamuse auku. Oks korsten maas..
Osa ülakorra seinagi lammutatud. Pää
le selle lugematud killuaugud ja krii
mustused, täistabamused keldrimüüri ja
verandasse. Veranda oli soga. Vasak
poolne alusmüürigi ots oli lõhutud. Aken
dest räpnes vaid raamiräbalaid. Klaasi
puru lademes maja ümber. Veetorud
kui sõelapõhjad. Kõlkus telefonitraate...
Nüüd tuli siis oodata seda viimast
tuld. Kahurid aina kõmisesid, ja iga
paugu järgi ootasid, kas leegid ei löõ
kusagil pragisema .. . Õhtul hilja ilmus
keldri jälle põgenikke Türilt.
Järvamaal olid bolshevikud üldmo
bilisatsiooni välja kuulutanud : kõik me
hed 23—35 aastani! Ja nüüd neid va
jus laiali. Osa Säreverregi.
Keldri mehed teadsid, et öösiks on
ette nähtud Türi vallutamine. Rügemen
di komandör käinud õhtupoolel staa
bis, peatunud hobustematuselt tulnud
meestegi juures, kui nad parajasti kae
vu ääres endi puhastustöödel olnud ja
teatanud, et tuleb lõpp teha Türiga.
„Meiea väeosa asus öösi pääletungi
le, osa Särevere veski, teine Tori silla
kaudu. Staap siirdus edasi. Olime het
keks kaitsetud.
Hommikul, 23. juulil, asus uus staap
ka keldri. Sai kusagile kolude ja toi
duainete vahele härra oberstleitnant
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Elektrivalgus särab Lõõlas
Valminud elektriliin on pikim, millise ehitanud
ükski elektriühistu

hendrik Adamson.
Meie vastus Idale
Ei otsi me odavat haletsost
Täit tahame tunnnstamaigt.

Ei vaja me varjuvalitsust
Ega orjaunistamiat.
mille ehitanud ükski elektriühistu. Elekt
Ikka seisame lauba vasta laup
riliini ehitamine on nõudnud ürituse
Ja vaatame igale silma:
eesotsas seisvalt palju jõudu, samuti
Ikka anda meil kauba vastu kaup
palju vaeva ja tööpäevi ühistu liik
Ei üheltki midagi ilma.
meilt. Nii mõnigi ühistu liikmeskonda
Relv relva ja surma vastu surm.
kuuluv talupidaja vaatas teatava mure
Nii on meie iidne tava;
Vaid siis, kui meid tukastanud on turm.
ga põllule, kuhu viimane teda pakili
Te laiutada jääb lava.
selt kutsus, kuid ta pingutas end ka
hekordselt, mille tulemuseks tema tööd
Jõuluküünlaid pühiks
kroonis täielik võit.
Eelseisvaiks
jõulupühiks on vabaks
Kõrgepingeliini valmimisega ei tohi
antud
teatav
kogus
jõuluküünlaid. Jõulu
aga jääda puhkama juba saavutatud
küünlad
tulevad
müügile
ostulubade
loorbereile. Veel seisab ees pingsat tööd
alusel. Ostulubasid annavad välja koha
madalpingeliini lõpliku väljaehitamise
likud omavalitsused. Tallinnas, Tartus,
ga. Kuigi selle valmimine toimub tule
Pärnus
ja Narvas linnavalitsused, kõigis
vikus, vast hiljemalt paari aasta pärast,
teistes keskustes maavalitsused.
ei katkesta oma seni tehtud tööd ühis
J Küünlaid jaotatakse esmajoones
tu juhatus ning loodab sama ka kogu
asutuste poolt korraldatavate ühisjõulu
ümbruskonna tublidelt talupidajaiit. Loo
Julgestuspaadid varjavad üht Egeuse mere sadamat kunstliku uduga, et takistada puude jaoks, nagu lastesõimed, laste
detavasti pole see aeg enam siiski kau
. vaenlase lennukite rünnakut, (PK-sõjakir/as. Peter-Scherl.)
aiad, lastekodud, kooli,- hoolekandeasu
gel, kus kõik ühistusse koondunud ta
tised, haiglad, omavalitsuse asutised, jne.
lupidajad, arvult 350, näevad säramas
Ühisjõulupuude
jaoks ettenähtud küünal
oma taludes elektrivalgust.
Türi Spordiring jälle eluõiguses
de arv ei tohi tõusta Üle 30. Edasi
Käesoleva kirjutise raames ei saa
tuleksid küünlatega varustamisele Üksi
Uus juhatus valiti ametisse
aga jätta nimetamata ühe. osa talupida
kud lasterikkad perekonnad, kuid mitte
jate passiivsust. Sellele vaatamata, et
Möödunud pühapäeval pidas Türi Spor lahendust leida tekkinud olukorrast ülesaa üle 10 küünla perekonna peale.
kõhklejaid tänapäeval leidub iga uudse diring omakaitse ruumes pikema vaheaja miseks. Rahaline läbikäik selle aja vahemi
Teatav kogus küünlaid reserveeri
üldpeakoosoleku oma tegevuse uues kul on olnud 2500 rmk. Suuremaid sissetu takse rindevõitlejate perekondadele,
ürituse juures, on nende arv ometi väi järele
alusta cuiseks.
lekuid on saadud võistlustest 1100 rmk
ke, et avaldada mõju Selle osa talupi
Koosolekut juhatas V. Kaasik, kes andis a toetusena 800 rmk. Sellest summast on kellele need jaotatakse hooldusohvitse
dajaile, kes on rangelt sihikindlad kord kokkutulnud spordiliikmeile ülevaate Spor ruumide
korrashoid' (end. kaitseliidu maja) riae kaudu.
alustatud sihtides ning üritusis. Möödas diringi elus vahepeal aset leidnud sündmus nõudnud 1000 rmk, muudeks kuludeks on
näib olevat aeg, kus väätsalane küsi test ja tegevusest „Järvapoegade" Türi osa läinud sama paiju.
Perekonna abiraha laiemale
konnana peale maa vabastamist kuni käes
musele : „Kust mees sa oled ?*, vastab: olev
Järgnenud
valimistel
moodustati
Spordi
alusele
ajani.
uus juhatus järgmises koosseisus:
„Väätsalt, eks sa loooomast nää t"
Türi Spordiring, nagu muudki omariik ringi
V. Kaasik, E. Hansu, A. Paosalu, E. Aasme,
Seni kehtinud määruste põhjal võisid
lusaegsed organisatsioonid, pidi oma tege O.
Ventsel, J. Allam ja O. Piiber. Revisjoni sõjaväeteenistusse kutsutute vanemad ainult
vuse: lõpetama 1940. a. Ta kujundati ümber
komisjoni valiti E. Valgre, A. Reinsalu ja siis perekounatoetusraha saada, kui oli tõen
Naistesukki langenute perekondadele
Türi Tööiisspordiringiks, organisatsiooniks, A.
Põdra.
datud, et sõjaväkke kutsutu oli enne sõja
mille juhatuse enamus määrati tolleaegsete
Uuele juhatusele tehti ülesandeks sam väeteenistusse astumist kannud hoolt vane
ERÜ poolt antakse enamlusevasta vahekord langenuga ja tõend mehe või võimumeeste poolt, et sellega ringi täieli
kult tasa lülitada ja olenevaks teha uue kor me astuda ruumide leidmiseks, mis võima! mate eest. See korraldus valmistas raskusi
ses' võitluses langenud eesti rahvusest poja langemise kohta enamlusvastases ra
käsu meestest. Mõni aeg hiljem aga muu daks ringil alustada mitmekülgset tegevus sel puhul, kui isik kutsuti kutseväljaõppe
võitlejate naistele ja emadele jõulu- ja võitluses, mis välja antud väeosa, hool deti seegi seltsiks ja ta sai nimetuseks Türi ja koondada ringi ümber kõiki spordihuvi ajal sõjaväeteenistusse. Need raskused leia
vad kõrvaldamist Riigikomissari järgmise
uusaastakrngina paar sukki. Õigustatud dusohvitseri, politsei või vallavalitsuse rahvamaja kehakultuuri kollektiiv. Seegi lisi eri aladelt.
korraldusega:
sukki saama on kõigi praeguse sõja poolt. Vabadussõjas langenute naistel ja nurisünnitus ei saanud kaugemale oma sün
Kui sõjaväkke kutsutu enne sõjaväetee
L. Koidula 100. a. sünni
Nii kuulsusetult lõppeski vana au
ajal langenute naised ja emad, olene emadel tuleb esitada ka pensionisaa dimisest.
nistusse määramist Õpilasena polnud veel
väärse Türi Spordiringi mitmekordne noo
mata sellest, kas langenu võitles enam mist tõendav dokument. Soovitav on rendamine selleaegsete spordikokkade poolt.
oma vanemate toitja, on vanemad siiski
päeva pidustused Pärnus
õigustatud saama perekouua-toetusraha, sest
luse vastu metsavennana, Eesti Oma teada ka suka suuruse number.
Maa vabastamise järele ei saanud ring
et pärast kutseväljaõppe
Pühapäeval toimusid Pärnus Lydia Koidu kui arvestada,
Sooviavaldusi võetakse vastu kuni küll kohe oma pärißõigusi tagasi, kuid eda
kaitse liikmena, politseiüksuses, eesti
lõpule viimist oleks vasta
la saja-aastase sünnipäeva pidustused aktuse
sitegutsemine
võimaldus
„Järvapoegade"
pataljonides või Eesti SS-Brigaadis. Va 15. jaanuarini 1944.a. Pärast seda täht Türi osakonnana, mis tr kistus! ei teinud ja pärja asetamisega Koidula mälestussam valt oma seaduslikule toetus kohustusele,
toetanud oma vanemaid.
badussõjas langenute naistest ja ema aega esitatud sooviavaldustele ei anta ringil oma sportlikku tegevust jatkata ees bale.
Ülalpidamise kohuse alguseks loetakse
dest on õigustatud sukki saama need, käiku. Sukke antakse ERÜ ringkonna tiaegses vaimus.
Aktus Pärnu 2. gümnaasiumi aulas algas
8. okt. s. a. sai Spordiring jälle ametliku kell 11. Juba aegsasti enne seda olid aega, mil kutseväljaõpe oleks lõpule jõud
kes saavad pensioni.
ametitest välja või saadetakse postiga
loa vana põhikirja alusel edasi tegutseda gümnaasiumi avarad ruumid täitunud noor nud Loomulikult võivad ka siis vanemad
Sukkade saamiseks tuleb esitada koju suulise või kirjaliku sooviavalduoma
vana nime all.
tega, kelle hulgas oli külalistena rohkesti perekonnatoetusraha saada, kui sõjaväkke
elukoha järele kohalikule ERÜ ringkon se ja nõutavate dokumentide esitami
kutsutu kutseväljaõpe lühikest aega enne
Viimase 2 aasta kestel „Järvapoegadea ka kooli vilistlasi.
võtmist lõpule
naametile suuline või kirjalik soovi sel. Nendel, kes sooviavalduse esitanud osakonnana tegutsedes on spordiring pidanud
Aktuse puhul oli kooli asulas korralda tema sõjaväeteenistusse
jõudis. K
avaldus ja dokumendid, millest nähtub kuni 15. jaanuarini 1944, on võimalik kokku 22 jalgpallivõistlust, neist 5 väljas tud ka Lydia Koidula töödest, piltidest ja
Igal juhul on aga ainult neil vanemail
Türit. Suurema üritusena on korralda kooliarhiivis leiduvatest dokumentidest näi
sooviavaldaja alaline elukoht, sugulus- sukki kätte saada kuni 15. veebruarini. pool
tud maakondlik raskejõustik ning osa võe tus, millega õpilased ja külalised tutvusid õigus perekonnatoetuste saamiseks, kes pole
tud edukalt Järva Mängudest, kusjuures ta enne aktuse algust. Väljapanekute hulgas võimelised ise omale ülalpidamist teenima.
vastavad avaldused tuleb esitada vallalipäevadel tuldi üldvõitjaks 70 osavõtjaga pälvisid erilist tähelepanu kooliarhiivis lei
Ilmub „Eesti rahva kannatuste
esinedes, millega omandati Järva talipäeva duvad vanad õpilaste vastuvõturaamatud ja J®ne?"Jele; tz»! iuhut tuleb juure lisada
de karikas.
koolitunnistuste ärakirjad. Neist ürikutest sõjaväkke kutsutu väeosa tõend sõjapalga
Möödunud talvel on harrastatud edukalt nähtus, et Lydia on astunud Pärnu kõrge (Kriegsbeeoldung) mittesaamise kohta
aasta" II osa
rohke osavõtjaskonnaga sieesporti. Nii olid masse tütarlaste kooli—praeguse teise güm
tegevuses mitmesugused rühmad rahvatant naasiumi 2. augustil 1854.a., seega U-e
Jõulupühade eel ilmub müügile > kõike noorsugu haarata ükskõik mis su, käsipalli, võimlemise ja muul alal. Edu aastasena. Samuti oli näha, et Koidula kuu
PÄEVAD KAOVAD KIIRESTI,
Rahvakasvatuse Peavalitsuse toimetusel vahenditega oma mõjude alia ja Ümber ga töötas malering ja tegeldi maadlusmati lus kooli parimate ja andekamate õpilaste seepärast asuge veel täna valmis
tõstekangide juures. Ainult ruumide puu hulka, kuna ta tunnistuste hinded olid ala
Eesti Omavalitsuse ametliku väljaande kasvatada bolshevistliku väärõpetuse ja
dus
on olnud takistuseks, et seda hoogsat
lõputunnistusel vaid väga tama jõuluks tervituspakikesi eesti
na avaldatava koguteose «Eesti rahva vaimus. Ometi oli aga just eesti kool tegevust jatkata. Siingi loodetakse . mõnd ti head ja kooli head.
6
rlndemeestele.
kannatuste aasta" II osa. Teose kirjas ja õppiv noorsugu see, kes osutas kõi
ge
selgemal
kujul
oma
vaenu
kõigi
tab «Eesti Kirjastus" Tallinnas.
Koguteose teine osa käsitleb meie bolsheviseerimiskatsete vastu ja kuju
EL Marep
„Selbsttier"
Sibaveres oli kirjandusõhtu
rahva võitlust bolshevismi vastu ja tas endast üht meie rahvusluse kõige
vankumatumat
kantsi.
annab ülevaate üksikute elualade koh
Mitteametlikud andmed kõnelevad,
koolmeister oma kahetunnist ilukõ I Lõõtsa Lull pidas ise ennast küla koo et umbes 75 prots. meie linna elanik
Kirjutised teatri, kunsti ja muusika netKui
ta bolshevistliku hirmuvalitsuse all, mis
lõpetades paatosega kantslist kärgatas: rekihti kuuluvaks. Ta püüdis parajasti kool
ei leidnud käsitlemist koguteose esi kohta näitavad, kuidas nõukogude „Mu pasun pangu ärkama, kõik meeste mee meistrile selgeks teha, et kadunuke Jaan konnast on saksa keele ära õppinud
terror ei piirdunud mitte ainult otsese j led märkama", siis paukusid ka kõrvalruu Muda olevat kord oma luules tarvitanud iseõppimise teel. Ja mis seal siis lõ
meses osas.
Koguteose II osa esimene kirjutis vägivallaga, vaid püüdis ka terroriseeri-1 mides juba kurjaennustavalt pudelikorgid. proosalise sõna „või" asemel selle allegoo puks ära ei ole, kui leidub head pea
Konstaabel, kes ametikohuseid täites kohu rilist vormi: iüpsendi- hapendi- kiopend.
lehakkamist, mahukas sõnastik ja tut
on pühendatud metsavendadele. Selles da ja bolsheviseerida vaimu- ja kunsti setruult
kõnet oli jälginud, tegi käega eba
Kuuldes
austavast
ettepanekust,
oü
ta
tav sõjaväelane, kes võimaldab keele
antakse ülevaade metsavendade võitlus elu.
määrase liigutuse, nagu tahaks kurjast vae
valmis oma kõrge kunsti taset demonst
harjutamises
head praktikat! Ent kui
te kohta bolshevike vastu üksikute W Koguteose viimane kirjutis on vajast lahti saada. Ja valvekorra pritsimehe kohe
reerima.
teinekord kuuled neid iseõppijaid, siis
maakondade kaupa, järgnevalt käsitel pühendatud eesti põllumajandusele kõrisõlm tegi jõnksti, nagu kassil, kel kii
Ja
juba
kõlasidki
kurvalt
tuntud
roman
saluu kurku läinud. Ainult külavanem hiil
lakse metsavendade elu olu metsades, holshevistlikul ajal. On selge, et Eesti gas
heastmeelesl, kui heakskiitvalt suurest si helid, mille refrään mõnelegi piigale pi tundub küll, et mõnigi on oma keele
Õppimise meetoditega läinud natukene
nende relvastust, mitmesuguseid varja kui põllumajanduslikku maad ja eesti pingutusest minestusega võitlevale kool sara silmaveerele pitsitas:
viltu.
Amanda istus diivanil,
misviise, toitlustamist ning tuuakse pal põllumeest kui rahva kandvamat tuge meistrile selga koputas: „Sa oled ikka üks
ja
kiikas
otsa
livaniL
kuradi
täitsa
vunts.
Jüripäevaks
laseme
Su
Nagu näiteks, tõlgitakse : pealinn
ju üksikuid episoode ja lugusid metsa puudutasid kõige valusamini bolshevike
lõõrile uue tahmaukse ette pan
Publik sattus vaimustusse. Koolilapsed Kopfstadt, püssirohi Flintengrass,
vendade võitlustegevusest, mis kajastab terroriabinõud meie põllumajanduse ja pesuköögi
na. Pane tähele, mina vastutan selle trampisid ja möirgasid üle kõige. Paar nõr
nende vaprust, võitlusvalmidust, enese põlise talupoja vastu ning katsed painu eest."
gemat popsiiast, kes normitoidul olid läbi põhjanael Grundnagel, silmakirjalik
ohverdust ja kodumaaarmastust, ning tada boiševistliku süsteemi alla. Kirjutis
Järgmiseks oli ettenähtud õpilaste poolt ajanud, kanti minestanult saalist välja. Kor augenbrieflieh. Aga hiljuti ma tabasin
mõnegi traagilist saatust. Kirjutis met annab masendava pildi bolshevistliku re kooris laulmine. Vaheajal toibunud kool raldajad otsustasid nõrkusehoos suure tam iseõppijate leksikonist veel ühe uue
savendadest ei tõsta esile üksikuid isi žiimi laoBtamistööst mis põllumajanduses meister vehkis meeleheitlikult takti lüüa, mepärja, mis oli määratud küll koolmeist toreda sona Selbsttier. Sai murda
kui peletaks põuaajal parme eemale. See te rile kõne lõpul, aga mis hoopis ära oli
tükk aega pead, mida see sõna võiks
kuid, vaid jutusab eesti metsavenna enne sõja lahti puhkemist ning bolshe gi nalja juba parajas tujus saalivalgunud unustatud, annetada Lõõtsa Luliile.
tähendada,
alles viimaks tuli arusaa
kui nimetu kangelase sangaritegudest vike purustus- ja hävitustööst sõja ajal, publikule.
Endastmõistetava loomulikkusega tuli
—• „Küll kurat tiirutab nii kui aku anda viis lisapala. Ja kui saali vaimustusest mine nagu välk selgest taevast see
oma kodude ja perekondade elude mis polnud üksi suunatud meie põllu
laadimise generaator", hüüdis keegi saali kaikuvasse avarusse vajusid viimase lisapa pole ju midagi muud kui iseloomlj Kes
kaitsmisel ja oma kodumaa vabastami majanduse, vaid ennekõike just põllu kaugemast
nurgast.
la unistavad helid:
ei usu, vaadaku sõnastikust järele:
sel. Kirjutis on koostatud, isikute ja mehe isiku vastu, keda aga ei suutnud
„Rahul", möirgas konstaabel kohuse
Sind täna õhtul ootan ma,
asutiste ülemaaliselt kogutud andmete j painutada ega murda see lõpmatute truult. Kuid tuju oli juba sarnane, et isegi
„selbst" on ise ja *Tier" on loom. Selge!
kui tuled, tule jooksuga,
Selle „Selbsttieriga" kohtasin ma
varal. Aine ulatus ja materjalide roh kannatuste aasta.
tema autoriteetseid korraldusi ignoreeriti. siis leidsid korraldajad, et aeg on läinud ju
„Ara
looda
niipea
ei
tule'*,
piiksus
ba
liiga
hiliseks,
ja,
et
eeskavaline
osa
tu
tänaval
juhuslikult. Jalutas mu ees
Raamat
on
üle
400
leheküljeline,
kus, kuid samaaegne ruumi nappus
keegi mujalt.
leks lõpetada. Mis sest, et kavas oli ette noorpaar: pika sirge rühiga sõjaväelane
võimaldab valgustada ainult kõige olu sisaldab rohkesti pite sügavtrükis ning
Vahepeal närveeris kohutavalt meieri nähtud veel koolmeistrilt klassiline oreli ja võluva välimusega daam (hõbereba
kaarte. Raihatu hinnaks on Rmk. 4. 50. emand
lisemat.
oma kuuepuudases olemises. Koha soolo. Seda lugu võis ta ka väga hästi järg
Koguteose teine kirjutis puudutab Koguteose » Kesti rahva kannatuste liku primadonnana oli usaldatud temale misel päeval lastele palvetunnis jorutada. ne, elektrilokid, nõelumata siidsukad).
Nüüd läks alles see õige pidu lahti. Kant Daam tõrjub tagasi mingeid sõjaväela
bolshevistliku terrorirešiimi üht kõige aasta*4 II osa on koostatud, nagu esi mõningaid eleegilisi deklamatsioone. Sattu
hoogu, põrutas ta aga juba vahvalt, sel ja toolid löödi kolinal kokku ja avaval se püüdlusi, seletades, et kuigi tal ole
metsikumat ja verejanulisemat tööriista menegi osa, dokumentide, arhiivmater des
heakskiitvate vahelehüü;te saatel:
si võluvas taktis hõljus tüse meierieraand vat hea „Selbsttier*, ei võivat ta ome
nimelt hävituspataJjone. Dokumentide, jalide ning isikute jututuste ja mäles
kiilutaoliselt
kiitsaka külavanemaga üle pa ti... jne.
...
Väljas
tuuled
tuuli
viivad,
randa.
säilunud arhiivmaterjcli ja isikute jutus tuste alusel.
kuskil naksub uksepiit.
Kõrvalruumides käis aga kibe töö. Miili
Härra (ei taipa muidugi esimesel
Oleksid mul liouutiivad,
tuste põhjal on selles peatükis antud Elav osavõtt „Postimeheu lühi
ne just, sellest vaikib külakroonik. Kui aga hetkel „Selbsttieri" mõtet): Was? Sie
ära lendaksin ma siit.
ülevaade hävituspataljonide kujunda
juttude võistluselt
„Ei seda korpust kanna linnutiivad", po kell kolm öösel alustas väsimatu Lõõtsa sind ein selbstloses Tier?" (Mis? Teie
misest, nende struktuurist ja eesti rah
rises Poriaugu metsavaht" Pomm arvusta Lull marupolkat, siis ainukese taaruva paa oJete üks omakasupüüdmatu /oom?)
Teatavasti
kuulutas
„Postimees"
mõne
va kallal sooritatud hirmutegudest, mis aja eest välja lühijuttude võistluse. Käsikir valt.
ri moodustasid Karskuse Seltsi toetaja liige
Daam: „Nein, neinl Sie verstehen
„Võta vähemalt transportlennuk", böis- Kännu Priidu ja kohalik konstaabel Võru.
Põhjustasid kõikjal ebainimlikke kanna jade viimaseks esitamise tähtpäevaks oli
Kuna pidustuste tempo oli muutunud micn nieht! Ich wollte sagen ich
tusi ia hüvitust.
1. detsember. Võistlustest osavõtt kujunes I kas keegi heatahtlikult juurde. Konstaabel
üle ootuste elavaks. Ühtekokku saabus toi lõi lootusetult käega ja lahkus kõrvalruu- peadpööritavalt kiireks, mille objektiivne habe gute Selbsttier..(Li, ei! Te ei
Kolmas kirjutis käsitleb miitinguid metusele
I mi, et närvide pinget lõdvendada kesva jälgimine oli küsitav, siis loobun ma sellest saa minust aru! Ma tahtsin öelda
87 käsikirja.
targu.
ja rongkäike, mis teatavasti ka olid
Võistlustöid auhindav zhürii, kelle esi märjaga.
Faktiliseks märkuseks olgu vaid, et väsi mul on hea „Selbsttier").
bolshevikkude üheks terroriseerimise meheks on kirjapik K. A. Hindrey, on asu
Vaheajal kippus aga asi korraldajatel
viltu jooksma. Külarätsep Kääksu Kustilt nud piduliste koju transporteerimiseks oli
Härra: „Welche Tiere haben sie?
kuid ühtlasi mõttetuks agitatsiooni nud käsikirju läbi vaatama.
välja käsutanud küüdikorras Lause?" (Missugused loomad on?
Auhinnatud tööd ja nende autorid sa oli ettenähtud mõningaid viiulisoologid. Kuid külavanem
vahemiks, millega püüti rahvast nivel muti
viiskümmend
kohalikku
hobnsepidajat.
kui parim töö avaldatakse aasta vii kuua eelmisel laupäeval pulmas keegi võ
Lõpusõnaks võiks öelda, et kogu kupa Täid?) Edasi ma ei kuulnud. Jah, mis
leerida ning vormida mingiks h&lliks mases lehes.
hik mõned viiulikeeled katki oli timminud
tus
oli õnnestunud vähemalt sada protsenti. sa teed, üks ei saa ühest ega teine
ja
uusi
isegi
sealiha
vastu
vahetada
pole
tahtejõuetuks massiks.
VIRGAD KÄED
olnud, siis tuli seda numbrit paratamatult . Järgmisel päeval käis vaid meie kohalik teisest aru. Neetud sõnastik oma riu
Järgmine kirjutis puudutab eesti
asendada muuga. Viimases hädas meenus kirjasaatja palderjanijanuse kassina ringi, gastega!
kooli nõukogude ajal. Teatavasti pidi jõuavad ka täna veel kududa eesti leidlikkudele
korraldajatele tantsuks koha et valutavale peale piiska paitavat palsami
kool bolshevike silmis olema üheks rindemeestele jõuluks paari kindaid leteliitud üle valla kuulus lõõtsamees Lõõt leida.
JÄRVA TEATAJA Nr. 145.
sa Luti. See pidi asendama puudujat.
päävahendiks, mille abil püüti enne- või sokke.
Neljapäeval, 16. detsembril 1943. a. Lhk. Ä
Käesoleva aasta juulikuu lõpus pee
ti vastavate asjaomaste ringkondade
kokkukutsel Lõõlas Väätsa elektriühis
tu asutajate esimene koosolek. Kuigi
toimunud koosolekule ilmus vaid taga
sihoidlikul arvul Lõõia ja Väätsa küla
de talupidajaid, otsustati asutada Väät
sa elektriühistu. Elektriühistu asutamise
tingis asjaolu, et võimaldada elektri
voolu sisseviimist Väätsa ja selle ümb
ruse talumajapidamisesse. Kuigi alul
tekkis näiliselt ülepääsematuid raskusi
voolu sisseviimiseks Lõõlasse, ei heidu
tanud see siiski agaraid asjasthuvitä
tuid, vaid seda pingsamalt asuti tegeli
ke ettevalmistustööde teostamisele. Eri
lisi teeneid osutas siin ühistu energili
ne esimees Heinrich Mark, kelle otse
aol juhtimisel teostus kogu. ulatuslik
Selle töö tulemusena võidi juba
möödunud laupäeval juhtida elektri
vool äsja valminud kõrgepingeliini. Teh
tud töö on seda hinnatavam, et see
toimus olukorras, kus leidus rida kõhk
lejaid, kes alustatud üritusse suhtusid
küllaltki pessimistlikult. Möödunud lau
päev aga tõendas, et hoolimata pessi
mismist ning muudest asjaoludest elekt
rivalgus siiski vallutas Lõõla. Allakriip
sutades ühistu esimehe H. Marki tee
neid, oleme kaugel sellest, et alahinna
ta teisi ühistu tegelasi. Ei. Saavutatud
tulemused tuginevad kõigi ühistu liik
mete ühistele j õupingutusile. Äsja val
minud elektriliin on muide Eesti pikim,

Tallinnas avati näitus „ Eesti

Mats Mõtslane „mõtslasest mats"

rahva eluvõitlus"
Külaskäik kirjanikule, kellest on saanud koolmeister, aednik-meslnik ja isegi metsatööline
Laupäeval, 11. detsembril kell 12
Oma kauasest pedagoogilisest tegevusest
Mats Mõtslane, kodanliku nimega Mart Kiirats, ilmus enam kai ko tnebümne
toimus Tallinna Kunstihoones E.O. Rah
iie aasta eest meie kirjandusse Ernst Särgava külarealismi jätkajana ja on seda ol on Mötslasel mõndagi pajatada.
nud kogu oma toodangus. Naga mitme teisegi kirjaniku pnbni,/esineb Mõtslasegi juu
„Minu elus esineb määrava tähtsusega vakasvatuse Peavalitsuse poolt korral
res, et ta esikteos on parim, mida järgnevad pole suutnud Aietada. Peale ..Kraavitajate" arv 7. Ikka olen ma siin või seal 7 aastat datud näituse , Eesti rahva eluvõitlus"
on Mats Mõtslaselt ilmunud kOll kümmekond romaani ja jutustust, kuid neist pole elanud või 7 aastat sel ja tol alal töötanud.
ükski saavutanud seda kirjanduslikku taset mis „Kraatitajad", kuigi hilisemgi Mõtsla Kui ma kord olin boheemlikust tegevusest avamine.
ae toodang on olnud laiale publikule meelepärane lugemisvara.
tüdinud, otsustasin pedagoogiks hakata.
Näituse pidulikule avamisele olid il
Et Mats Mõtslase nime pole hulgal ajal enam.kirjanduses esinenud, siis siirdusime Kandideerisin siin ja seal, aga ikka ja munud
Eesti Omavalitsuse juht dr. Mäe,
ikka ei saanud ma valimistel tarvilikku
teda külastama, et pisut lähemalt kuulda ja näha, kuidas „kadunud kirjanik" elab.
Pärnumaa mehena on ta elo nüüd oma sünnimaakoonale truuks jäänud. Peale seik häälteenamust. Hing läks täis ja ma küsisin Kindralkomissariaadi, Eesti Omavalitsu
lus- ja hettlüsrlkast elu siin seal on ta nüüd jnba enam kui kümme aastat Pärnumaa siis üheit vallasekretärilt, et miks mind ei se ning teiste asutuste juhtivad amet
koolmeister. Sedapuhku kolmandat aastat Vändra alevikus, sealses algkoolis.
valitud. „Sellepärast, et olete kirjanik. Kar
Kuigi ta varsti on 60-aastaseks saamas ja viimati temaga koos sai oldud aasta viie deti, et hakkate kõike kirja panema, mis isikud ning ajakirjanduse esindajad.
eest, pole kirjaniku välises olekus vahepeal midagi muutunud. Ta on ikka endiselt meie vallas on ja ei ole", naeratas sekretär.
Näituse avasõna ütles Rahvakasva
krapsakas, jutukas, näpitsprillid hoolikalt ninal. Miski ei reeda, et sellel mehel on peat
Järgmises kobas sain aga täieliku ena tuse Peavalitsuse juhataja B. Meret,
selt kuuskümmend täis.
muse hääli. See pani imestama. Pärisin, et märkides oma kõnes, et selle näituse
kuidas see küll jahtuda võis, ma siin võhi
silmas
pidada
saeteritamise
ja
puulangemi
»,Tuleme, kuulame ja vaatame, kuldas
võõras
ja pole mul eestkostjaid ega midagi. ülesandeks on esitada eesti rahva aja
kirjanik Mats Mõtslane elab", alustame usut se juures, ühe sõnaga tbeie jutt liigub
Valisime
sellepärast, et olete klrjitnik; töökäiku algaegadest tänaseni. Edasi
lemisega.
neil-teemade), mis nüüd on akuutsed.
Et Vändra alevikus on ainult kaks raa Sest meil on igast kutsealast õpetajaid olnud tähendas kõneleja, et selle näituse põh
„Asjata.., Kirjanik Mats Mõtslast pole
pole nendega õnne olnud. No eks japanev tähtsus seisned selles, et siin
onam, temast on saanud mõtslasest mats", dioaparaati (sest sõjatules hävis mitusada mekunagi
siis
valinud
prooviks kirjaniku,
naeratleb läikleva palja pealaega vanahärra aparaati), ja alevik muulgi viisil on välis et vaadata, kasseekord
saab õpetajana asja või on esmakordselt leidnud avaldamist
astu ja süütab „pinntagnse." Ta ei lase maailmast niisama hästi kui isoleeritud, siis mitte", vastati mulle".
meie arheoloogide uurimuste tulemused
vtnt küsimast esitada, sest jnba ta jätkab: on kirjanikul võõrale palju esitada sõja ja
„Ja nad ei kahetsedud?"
soome-ugri rahvaste ja sellega ke eest
«Pole midagi imestada: ma olen metsistunud.. meie tuleviku teemadel. y
„Vist mitte, sest olin 7 aastat kohal", laste saamisloo ning päritolu kohta.
Teate jn isegi, et karudki ei ole saanud
..Tahaksin nii väga peaiesõjasesse Tartus
Mats Mõtslane temale isikupärase Arheoloogiline materjal tõendab, et
Vändra mstsast välja, kaldas peaks see siis se minna, sest ma olin viimhtl Tartus 14 naeratab
näpits-prillide tagant.
mul võimalik olema! Jah, kahe aasta kestel aasta eest .. aga egas siit see sõit nalja muhedusega
Lahkudes soovime kuuekümnenda künni meie esivanemad pole oma kodumaale
pole ma Vändra alevikust kaugemale jõud asi ole. Ja pealegi suurem jagu mu sõp sel kirjanikule õnn ja edu juba ette, manit
rännanud kuskilt idast, vaid on tulnud
nud seda enam, et jalgrattakumme ei ru-tuttavaid on vahepeal Tartust kadunud,
et nüüd on veel aeg oma rikkalikku läänest. Need tõed, mis näitusel piltli
•aa milgi viisil parandada. Aga mitte selle kes küüditatud, kes viidud, kes ise läinud ... sedes,
de elukogemuste varal uute romaanide
pärast töö hoiab kinni. Ei lase päevaks, nii et pole nagu mõtetki..lähendab usul kirjutamisele
kult on esitatud, peavad saama igale
asuda.
tnnnikski ~maalima kaema", kuigi tahtmist letav.
eestlasele tuttavaks.
„Eks
me
vaata;
koi
aed
ja
mets
aega
nieks."
„Aga Tartu elab siiski... Suits, Tuglas, annavad. Petrooleumi poolest pole enam
Ja siis jutustab Mats Mõtslane, kuidas ta Hindrey, Luts ja mitmed teised teie- ealised takistusi, sest eile hakkas Vändra elektri
Pärast Rahvakasvatuse Peavalitsuse
koolis tunde annab, kuidas aiandust aren kirjanikud on alles ..
jaam jällegi tööle", kostavad labkumissõnad. juhataja avasõna järgnes tutvunemisdab, mesindusega mässab ja metsas puid
„Oh.. . aga egas ma neid tunnegi. Olen
langetab-saeb. Ning milline mõnu sellel on, elanud
rohkem „oma moodi" põllumehe
võrreldes munga, nii-öelda kultuuriliste as na ja koolmeistrina.
Tühistati asendamatus 1924. a. sündi
Kirjanikuna või nii
jadega.4'
boheemlasena ma ei puutunud paliu
Nii on see läinud juba aastast-aastasse. öelda
nud meeste kohta
kirjainimestega kokku. Siiski, Hind
Tõesti, ma olen mõtslasest mats. Vöib-olla teiste
reyga
olen
kord
malet
mänginud...
aga
on see minu traagika, kuid olgu. Ma olen nooremaid, nagu Mälku ja teisi, pole ma
Kindralkomissari poolt on avaldatud tea list ajapikendust säärastele erialalistele töö
siiski päris rahul, sest linnas, seal, kus on oma ihusilmaga üldse näinud."
daanne 1924 a. sündinud meeste kaitsetee jõududele, kelle puudumisel mõne käitise
knitnur ja kõik mun, pole seda, mis siin
Jutt on kaldunud jällegi kirjanduslikule nistusse kutsumise kohta.
sõjaliselt tähtis toodang võiks soiku jääda.
rahu, töörõõmu ja lõpuks toidupoolistki sel
Ajapikenduse palved kuuluvad otsusta
Teadaande järgi tähistatakse kohese
määral, nagu terve, töötav inimene vajab." teemale ning Mõtslane jutustab huvitava 100
kestvusega asendamatuks tunnistamised kõi misele pädeva kaitseteenistuskomisjoni poolt.
„Aga kirjandus, muusa? Kas midagi on oma hilisemast minevikust.
paremaid aegu ootamas?"
Enam kui kahekümne aasta eest kirjutas gi 1924. a. sündinud meeskodanike kohta. Avaldused väljaspool põllumajandust tegut
~Kes seda teabl Võib olla..mõtiskleb ta ühe jutustuse, mille pealkirjaks on pea Ühtlasi tunnistatakse teadaandega kehtetuks sevatele kaitseteenistuskohuslasile ajapiken
Mõtslane ja kostab siis: „Otseselt öeldes tegelase nimi. See ilmus eriraamatuna ning 1923. a. sündinud meestele varemate järele duse andmise kohta võivad kuuluda arves
sain ma hiljuti kirjanduslikku äratust Tar on leidnud võrdlemisi laia lugejaskonna. vaatuste puhul väljaantud vabastamisotsused. tamisele vaid siis, kui need esitatakse kut
Asendamatuks tunnistamised ei ole Ees sealuse käitise juhataja poolt koos üksikas
tust. Juba arvasin, et nüüd hakkan jätkame, Peategelase nimi on „laest võetud" ja sünd
kuid... Nojah, „Noor Eesti" kir jutas ja pa mustikki fabuleeritud. Möödus kaks aasta ti Omavalitsuse juhi poolt 10. detsembril jaliku põhjendusega vastavale piirkonna
lus loba mi „Kraavitajate" neljan kümmet. Ja siis—hiljuti ilmub jutustuse antud 1924. a. sündinud meeste kaitsetee komissarile tööameti või selle kõrvalasutu
da trüki avaldamiseks. Andsin nõusoleku. peategelase nimeline isik, kes leiab, et teda nistusse kutsumise määruse alusel teostava se kaudu.
Teadaande täielik tekst on toodud ära
Kuid siis tuli vastus täname, kuid kahjuks on solvatud. Järgneb rida sekeldusi, pahan järel vaatuse puhul lubatud. Ainult üksikuil
oi tule siiski asjast midagi välja, sõjaaeg, dusi, arusaamatusi ja ametlikke asjaõien erandjuhtumeil on võimalik anda lühiaja- meie tänase lehe ametlike teadete osas.
paberipuudhs. Ja eks see võtnudki minult damisi... Ühe sõnaga ebameeldivusi.
tuju ja tahtmise uuteks kavatsusteks. Esi
Umbes analoogilist on omal ajal esile
algu oleksin lõpule viinud uue, ammu kutsunud ka .Kraavitajad", mille tegevus
Tekstiilkaupu kutsekogude kaudu
sest ajast pooliku teose ~Kevadised vood" paika ja tegelasi on otsitud Kiiingi-Nõmmel,
kolmanda osa, mille eelmine osa ilmus küm mis olevat aga väär, sest .Kraavitajad" ei
Esemete jagamiskava määrati kindlaks
ne aasta eest."
ole seotud Kiiiugi-Nõrnme ja ta elanikkonna
ga. Senini valitses meil aga üldine arvamine
„Nii et midagi on siiski käsil?"
Tekstiilkaupade jagamisel töötajaile jõu
Eelseisvateks jõuludeks tuleb Eesti Kut
„Kui nii öelda võib, siis seda küll."
ka kirjanduslikes väljaannetes, et .Kraavi sekogude kaudu neile töötajaile, kes on Kut ludeks väljastatakse ostuluba ainult järgne
Aga edasi ei taha jutt kirjanduslikel tee tajad" sündmustik on lavastatud Kiiingi- sekogude liikmed, jaotamisele kogusummas vatele kaupadele; BK ülikonnad, BK
madel hargneda. Mõtslane seletab, kuidas on Nõmmel. Samuti pole „Kraavitaja" tegela
3.800.000 punkti väärtuses mitmesuguseid meestemanllid, BK naistemantlid, BK
Oige viis tubakat parkida, milline tubaka sed sellest Pärnumaa väikelinnast, vaid need tekstiilkaupu, millele lisandub veel mees jopiriie, BK riie, puuvillane pleekimata
seeme on meie kliimas parim, mida tuleb on kirjanikul ette kujutatud.
töötajaile väljajagamiseks 80.000 paari sokke. pesuriie, puuvillane pleekimata flanell, laud
Selle koguse õiglaseks jaotamiseks mää linariie, käterätiriie, kleidiriideks värvitud
ravad Eesti Kutsekogud igale käitisele, ar jlanell, kangaskoes meeste aluspesu, puu
Põllumajanduses töötajate varustamine
vesse võttes selle sõjalist tähtsust ning töö villased varrukatega ja varrukateta pullo
iseloomu.
vastava hulga tekstiilkaupade verid, puuvillased meeste supelpüksid, nais
tekstiilkaupadega
punkte, mille põhjal käitis koostab esemete te supeltrikood, puuvillased silmkoes sport
Põllumajanduses töötajate varusta
mise kindlustamiseks tekstiilkaupadega,
<on Ida alade Riigikomissari käskkirjade
ga antud võimalus põllumajanduslike
saaduste äraandjaid varustada tekstiil
kaupadega tekstiil-punktitähtede alusel.
Varustamine toimub üldise preemiate
kava raames. R. K. 0. käskkiri näeb
ette, et pooled preemiapunktidest, mis
arvestatakse põllumajanduslike saaduste
äraandjaile, võib välja anda tekstiil
kaupade-punktitähtede näol. Vahekord
tekstiilkaupade-punktitähtede arvestami
sel preemiatähtedele on 1-3 s. t. 1
preemiatäht - 3 tekstiilkaupade punk
titähte. See vahetus resp. tähtede välja
andfnine toimub ära antud lina ja villa
vastu Estonia ja tema ülesostukohtade
kaudu, kõikide teiste*äraantud saaduste
vastu valla- resp. linnavalitsuste kaudu.
Et kindlustada tekstiilkaupade ostja
le vajalikku kaupade valikut, oli vaja
lik piirata tekstiilkaupade-müügivõrku
teatud kauplustega. Üldiselt On Eesti
ala jaoks ette nähtud 64 kauplust, mil
lel on tekstiilkaupade mtiügiõigus teks
tiilkaupade- punktitähtede vastu. Kaup
luste asukohtade määramisel on silmas
peetud geograafilisi tingimusi, et või
maldada talupidajatele tekstiilkaupade

kättesaamist ilma pikemate teekonda
teta. Kauplyste kaugus üksteisest on
keskmiselt 25. km. Põllumajanduslike
saaduste peakogumis- ja äraandmis
kohtades on kauplusvõrk sellekohaselt
tihedam. Eesti-ala jaoks on üldiselt
tekstiilkaupade-punktitähtedega varusta
miseks kasutada antud 4,2 miljonit
tekstiilkaupade punkti, nii et on ole
mas' võimalus kõik punktid katta teks
tiilkaupadega. Tekstiilkaupade väärtus
on arvestatud Saksa riigis maksvate
hindade alusel, kuid on olemas võima
lus halvemate kvaliteetide juures arves
dada punktide väärtust madalamalt.
Kõik tekstiiikaubad on hinnatud punk
tide järgi, nii et ostjal on alati võima
lus kindlaks määrata üksikute kauba
liikide jaoks ära antava punktide arvu.
Tekstiilkaupade müügi jaoks määra
tud kauplused kuulutatakse välja kind
ralkomissari sellekohase teadaandega
kõigis ajalehis. Tekstiilkaupade-punkti
tähtede väljaandmine vallavalitsuste
ning Estonia üsesostukohtade kaudu
algab otsekohe, nii et poleks võimalik
juba jõuluks varustada tekstiilkaupade
ga. Kaup on nimetatud kauplusiie ju
ba välja jagatud, nii et pole enam
karta viivitusi.

varustama iseostmise teel. Ostulubade saa
„Järvapoegadele" suuski
miseks on eesõigus lasterobkeil emadel.
Ostuloa saamiseks tuleb emadel esitada
S-B „Järvapojad" liikmeil osutub võima
likuks eelolevaks talvespordi hooajaks saa kirjalik sooviavaldus kohalikule ERÜ piir
da suuski. Suuskade saamiseks tuleb seltsi konnajuhile, kuna imikutarvete müük toi
liikmeil kirjalikult pöörduda S-s „Järvapo mub A. Sonbergi kauplusest, Paides, Turg 10.
jad" kohapealse osak. juhi poole, kusjuures
vastav avaldus peab sisaldama järgmisi and
Pärnumaa praostkonna õpeta
meid: sooviavaldaja ees-ja perekonnanimi,
vanus, kas avalduse esitaja on võistlussuusa
jate konverents
taja vöi snusaspordihuviline ja soovitava
Pärnus lõppes pühapäeval kaks päeva
suusa suuras. Väljajagamisele kuulavad suu kestnud Pärnumaa praostkonna õpetajate
sad on keppidega, kuid sidemeteta ning konverents, millest võtsid osa kõik nimeta
nende hind kõigub Rmk. 15—20 vahel. Vas tud maakonna vaimulikud. Konverentsi esi
tavate sooviavalduste esitamise viimaseks mesel päeval, mida juhatas Pärnumaa praost
tähtpäevaks on 22. dets.
Reidak, arutati kirikus Ilu puutuvaid küsi
Paide osakonna liikmeil on võimalik en musi, kusjuures tähtsamaks punktiks oli
kirikliku noortetöö koondamise ala. Ühtlasi
di soove teatada ka telefonil Paide 67.
käsitleti õpetajate tänapäeva ülesandeid,
mis ajaraskuste tõttu on muutunud eriti
Järvamaa isevarustajatele
vastutusrikkaks.
emadele ERÜ kaudu imiku
Läbirääkimistel puudutati mõningaid
ametitalituslikke küsimusi, mille ühtlusta
varustust
mine on vajalik.
Konverentsi teine tööpäev algas õpetaja
Majandus- ja Rahandusdirektooriumi poolt
anti ERÜ käsutusse 30.000 punkti väärtuses Nuudi referaadiga ametialaiiste toimingute
imiku varustust, millest Järva ringkonnas tu ühtlustamise üle praktilises osas. Järgne
leb jagamisele koos ringkonnaameti endise valt kõneles Vändra õpetaja Raudsepp ki
reserviga 43 komplekti imikutarbeid. Iga riku noortetööst maal, mille järele sama
komplekt sisaldab vajalikke imikutarbeid küsimuse kohta linnas esines ettekandega
Pärnu Niguliste koguduse Õpetaja Sõmer.
63 punkti väärtuses.
Nimetatud imikuvarustus tuleb ostuluba Viimasena refereeris Häädemeeste õpetaja
de vastu jaotamisele maal elunevatele käsi Varblane jutluse koostamise ja ettekande
tööliste ja neile isevarustajatele emadele, üle.
kes ei ole suutelised eud imiku tarvetega

ringkäik näitusel kutsutud külaliste
poolt.
Näitus „Esst! rahva eluvöitius" an
nab oma eksponaatide ülevaatliku ja
selge pildi eesti rahva arengu- ja aja
loost, alates kiviajast ja esimeste asu
kate tulekust meie maale, kuni Nõu
kogude okupatsioonini, ja sellele järg
nevale maa vabastamisele bolshevike
ikkest. Ei ole unustatud ka eesti va
batahtlikke idarindel ning Narva patal
joni ja Eesti Brigaadi.
Huvitavamaid väljapanekuid näitu
sel on arheoloogiliste leidude ja eesti
muistse vabadusvõitluses kasutatud
relvade ülevaatlikud kartogrammid
eesti rahva vanimast ajaloost.
Väärtuslikumaid väljapanekuid meie
rahva uuemast ajaloost on Tartu rahu
lepingu algtekst, sulepea, millega see
alla kirjutati ning Jaan Poska prillid,
mida ta kandis rahuläbirääkimiste ajal.
Samuti on originaalis välja pandud
Vabadusristi I liigi kõik kolm klassi.
Mõjusaks taustaks neile ja teistele va
badussõda puudutavaile väljapanekuile
ou meie sõjaväe rügementide lipud.
Ringkäik näitusel juhib meid pidu
likult sisse meie rahvuse ajaloo kõi
gisse ajajärkudesse ja nende problee
midesse ning annab ülevaate meie
ajaloolisest missioonist meie hõimude
kodumaa kahjuks küll ajaloo vältel
nii ahtaks muutunud pinnal.
AMETLIKUD TEATED
TEADAANNE
1924. aastal sündinud meeste kaitseteenis
tusse kutsumise kohta. 18 dets. 1943.
Kõik 4. mai 1943. a. asendamatuse me
netluse teadaande alusel toimunud asenda
matuks tunnistamised 1924. aastal sündi
nud meeste suhtes, kes Eesti Omavalitsuse
Juhi 1924. aastal sündinud meeste kaitse
teenistusse kutsumise määruse, 10. detsemb

rist 1943 (AT 1943, 26, 93) alusel on kaitse
teenistuskokuslikud, jtühistatakse kohese
kehtivusega. Ühtlasi tunnistatakse käesole
vaga kehtetuks 1924. aastal sündinud mees
tele varemate järelevaatuste puhul väljaan
tud vabastamisotsused.

Asendamatuks tunnistamised ei ole ees
pool nimetatud määruse alusel teostatava
järelevaatuse puhul võimalikud. Ainult ük
sikuil erandjuhtumeil on võimalik anda lü
hiajalist ajapikendust säärastele erioskusega

tööjõududele, kelle puudumisel mõne käiti
se sõjaliselt otsustav toodang võiks soiku
jääda. Ajapikenduse palved kuuluvad otsus
tamisele pädeva kaitseteenistuskomisjoni
poolt. Avaldused väljaspool põllumajandust
tegevatele kaitseteenistuskohuslastele ajapi

kenduse andmise kohta võivad kuuluda ar
vestamisele üksnes siis, kui need esitatakse
kutsealuse käitisejuhataja poolt üksikasjalise

kirjaliku põhjendusega ametiasutuse või käi
tise asukoha järgi pädevale piirkonna komis
sarile (tööamet või tööameti kõrvalasutus)
saadetakse tagasi Kutsekogudele, kes seda tekstiilkaupu nimetatakse „A" liiki kaupa ja kui need sinna saabuvad hiljemalt päe
val enne kutsealuse järelevaatust, kellele
kontrollivad ning kinnitatult käitisele tagasi deks.
saadavad.
Erakorralise vajaduse korral lubatakse ajapikendust palutakse.
Tallinnas, 13. dets. 1943.
Edasi esitab käitise juhatus Kutsekogu erandina väljastada ostulube piiratud ula
Kindralkomissari Tallinnas
de poolt kinnitatud ettepanekunimekirjad tuses ka mitmesugustele teistele artiklitele,
ülesannetes HOHENLOHE
Tallinnas linnavalitsuse kaubandus-tööstus nagu peakatted, sallid jne., kuid mitte enam
osakonna varustusametile ning mujal vasta kai 2% ulatuses käitisele määratud punkti
TEADAANNE
veis ostulube väljaandvale asutusele, kes de arvust, kusjuures neid tekstiiikaupu ni kindiustuskaartide
ja rendisekindlustusosa
siis ostuload väljastab.
metatakse „B" liiki kaupadeks.
maksude kohta
Rendisekindlustusasutis juhib kõigi pal
Päevauudseid saksa keeles. 21.00 Päevauu galiselt töötajate tähelepanu asjaolule, et
Raadio
dised. 21.15 Päev jõuab lõpule (lipi.) 22.00 nad omavad edaspidi õiguse saada töövõi
Päevauudised saksa keeles. Järgnevalt saa metuse või vanaduse puhul rendist (pensi
NELJAPÄEV, 16. DETSEMBER 1943.
telõpp.
oni) ainult siis, kui nende jaoks on välja
5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.15 Päeva
kirjutatud kiodlustuskaart Kindiustuskaardi
uudised. 6.30 Hommikukontsert (ülekanne)
Juuksureile riiet ja niiti
peavad alates 1. juulist 1943 omama kõik
7.00 Päevauudised saksa keeles. 7.15 Rõõm
kindlustuskohuse alla kuuluvad omamaised
Eesti
Majanduskoja
käsitööstuse
peaosa
sate viisidega alustame uut päeva (hpl).
palgaliselt töötajad, ühes arvatud ka maa
8.30 Põllumeestele : Mesilasperede talvitumi konna teadaande kohaselt on Tallinnas ja
töölised ja majateenijad. Kindiustuskaardi
Harjumaal
töötavail
juuksureil
võimalik
osta
sest (agr. Jaan Roots.) 8.45 Päevauudised.
9 00 Päevauudised saksa keeles. 9.10 Landes käsitöösturi osturaamatu ja -tunnistuse esi on kohustatud töötajaile muretsema tööand
dienst Ostland 9.25 Saatepaus. 11.30 Lühidalt tamisel üks meeter puuvillast riiet ja „ üks ja, sealhulgas ka talupidajad. Kindiustus
rull niiti.
kaartide plankette võib tasuta saada Rendi
ja hästi (hpl). 12.15 Päevauudised. 12.30 Päe
Teistes maakondades ja linnades asuval! aekindlustusaßutiselt, allpool tähendatud
vauudised saksa keeles. 12.45 Löunamuusika
väljaarvatud Viljandis ja Pärnus, Rendisekindlustusasutise kohalikelt esinda
(Ringhäälingu suur orkester juh. L. Tauts juuksureil,
tuleb esitada avaldused nende materjalide jatelt ja vallavalitsustelt. Kindiustuskaardi
ja hpl. Saate kannab üle ka Riia saatja.) 14.00 ostmiseks
käsitöösturkonua vastavatele ühen hoiab alal tööandja ja see antakse töötajale
Päevauudised saksa keeles. 14.10 Landes dustele. Viljandi
ja Pärnu maakondades välja ainult haigus- |või rendisekindfustus
dienat Ostland. 14.20 Ajaviiteks (Ülei. Bres ning linnades eiunevaile
juuksureile riide sammete nõutamisel või töövahekorra lõp
laust ja Hamburgist). 16.00 Muusika pärast ja õmblusniidi ostuvõimalusteest
teatatakse pedes.
lõunaks (Ringhäälingu tantsukapell Vi. eraldi.
Tööandjal tuleb kindlustuskaardile iga
Sapoechnin.) Vaheajal kell 16.45 Päevauudi
töötamisnädala kohta vastavalt töötasu suu
sed. 17.00 Päevauudised ja saatekava ülevaa
JÕuvankrijuhtide katsed
rusele kleepida rendisemargid. Rendisemar
de saksa keeles. 18.00 Noortele: „Hõõglambi
Paides
ke müüakse postkontorites ja neid on või
leiutamine", Waldeuoar Glaseri kuuldemäng.
Teisipäeval, 21. detsenibril algusega kell malik tellida posfiagentuuridest. Rendise
Laiutaja Heinrich Goebeli 50. surmapäeva
tähistamiseks. 18.30 Aja kaja ja saatekava 11 hommikul algavad Järva maavalitsuse margid kuuluvad kleepimisele arvates 1. juu
ülevaade. 19.15 Rindereportaaže (Ülek., sak liiklus- ja transportosakonna juures jõu list 1943. Võlguolevad rendisekindlustasosa
maksud tulevad viivitamatult õiendada mak
sa keeles). 19.30 Muusika (ülek.) 19.45 Po vankrijuhtide katsed. Katsetele on asja hu suvõlad
aja eest 1. juulist kuni 1. detsemb
vilistel
võimalik
registreerida
kuni
katsete
liitiline loeng (ülek., s. b. 20.00 Päevauu tegeliku alguseni.
rini
1943
hiljemalt 81. detsembriks 1943.
dised saksa keeles. 20.15 Eesti sõduritund
Tööandjaid, kes ei ole tähtajaks õiendanud
(Sõduritekvartett, instrumentaal- ja vokaal
Estonia teatriselts alustas
rendisekindlustusosamakse, võidakse karis
soliste jne). 21.00 Päevauudised. 21.15 Vähe
tada rahatrahviga piiramatus ulatuses. Peale
tegevust
tuntud, kuid siiski huvitav (hpl). 22.00 Päe
võib töötaja tööõnnetuse korral kahju
vauudised saksa keeles. Järgnevalt saa telõpp.
Üle kolmeaastase vaheaja järele peeti selle
tasu maksmise kohustus langeda tööandjale.
möödunud
pühapäeval
Estonia
teatrimaja
REEDE, 17. DETSEMBER 1943.
Reudisekindlustusosamaksude tasu miss
Punases saalis Estonia seltsi koosolek, mil
5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.15 Päe lest harukordse elavusega võttis osa ligi korra kohta võib tarbekorral saada tasuta
teatmelehe ja lähemaid teateid Rendisekiod
vauudised. 6.30 Honamikukontsert (dlek.) 100 liiget.
7.00 Päevauudised saksa keeles. 7.15 Hom
Koosoleku juhatajaks valiti A. Veiler, iustusasutiselt Tallinnas, Tõnismägi 5 (tel.
mlkukontsert (ülekanne Hamburgist ja miile järele audis ülevaate vahepealsetest 463-12) või Rendisekindlnstusasutise kohali
hpl). 8.45 Päevauudised. 9.00 Päevauudised sündmustest ja seltsi praegusest olukorrast kelt esindajatelt, kes asuvad:
Tartus Gildi 8 (te 1.33-23)
saksa keeles. 9.10 Landesdieust Ostland senine abiesimees B. Rostfeldt.
Paides Tallinna 4 (tei. 112)
9.52 Saatepaus. 11.30 Väike kontsert (ülek.
Seltsi uude juhatusse valiti E. Auderson,
Narvas Peetri pl. 12-17 (tel. 183)
Frankfurdist). 12.15 Päevauudiseid. 12.30 Päe E. Eek, E. Kokker, P. Olak, R. Muremaa, J.
Valgas Kesk 6 2
vauudised saksa keeles. 12.45 Lõunamuusika Piiroja, B. Rostfeldt, A. Susi ja F. Tanner.
Võrus Jüri 31 (tel. 246)
(hpl.) 14.00 Päevauudised saksa keeles. 14.10 Revisjonikomisjoni valiti J. Jaanson, P.
Pärnus Hommiku 17
Landeßdienst Ostland. 14.20 Operetimeist Rebane, A. Oibrei, P. Feldmann ja Grüuberg.
Pstseris Kiriku 18 (tel. 219)
rid (hpl). 15.30 Muusika pärastlõunaks (hpl).
Seltsi liikmemaksuks määrati 10 rmk.
Viljandis Eha 4 (tel. 167)
16.45 Päevauudised. 17.00 Päevauudised ja aastas.
Haapsalus Karja 8 (tel. 86)
saatekava ülevaade saksa keeles. 17.15 Rah
Rakveres Lai 17 (tel. 341)
valik puhkpillimuusika (Ühe kaitsepataijoni
Kuressaares Pruuli 1 (tel. 174)
Piinarikka võitluse järgi uinusid sa
puhkpilliorkester muusikameister A. Kõhe
Eesti K.p. Rendisekindlustusasutis.
igavesse unne, meie kõige kallim,
liku juhatusel). 18.00 Saksa suurmehi ida
isa-ema silmaterake, meie hellake õde
ruumis (3): Johann Gottfried Herder. Tema
Vabandan Anna Piimaühingu meieri A. Püve
140. surmapäeva puhul (Dr. C. J. Drink mann,
ees laimujutü levitamise pärast juustu puu
saksa keeles). 18.15 Franz Schuberti laule
Helma Saarma
dujäägi üle., Hille Äike
(hpl) 18.30 Aja kaja ja saatekava ülevaade.
snd- 1. II 1931, surn. 11. XII 1943
19.00 Tallinna kontserdid 1943-44. 111 avalik
Ära anda OINAS või JÄÄR kahe PÕRSA
sümfooniakontsert („Estonia" teatri korral
vastu. Teatada Paides, Kalda 4. K. Tam
mälestavad kustumata valusas
dusel). Kst.: J. Kaljaspoolik, klarnet (Ring
mehoid. (Tannebaum).
leinas
vanemad,
õed,
vend,
hääling), ning ringhäälingu ja „Estonia\
vanaema ja omaksed.
«JÄRVA TEATA.JA Nr. 145
teatri ühendatud orkestrid juh. E. Kalam,
Neljapäeval, 16. detsembril 1943. a Lbk. 4.
(„Estonia" kontsertsaalist). Vaheajal 20.00
töötajaile jagamise p aani.
püksid ja sportsärgid, puuvillased töösärgid,
Nimetatud tekstiileeemete jagamise plaan
aiste sidemed ning võrksärgid. Mainitud

