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Saksa vasturünnakud võitsid rasketes

MEIE SÕJALISELT KIRJASAATJALT
võitlustes uut pinda
Bolshevikud kaotasid oma asjatul! rünnak uil mitukümmend tanki. Kunstlik udu ei toonud
vaenlasele loodetud edu
Pährerl peakorterist, 17. dets. Sõjajõu
dude ülemjuhatus teatab:
Kertshi väinas uputas üks mereväe
rannapatarei Ühe bolshevike kiirpaadi ja
tulistas alla ühe vaenlase pommllennuki.
Need, tankidest ja lahinglennukitest
toetatud bolshevike rünnakud Hersoni sil
lapeale löödi meie mäglküttide poolt vaen
lase kõrgete veriste kaotustega tagasi, kus
juures tulistati kahjutuks 19 nõukogude
tanki.
Nõukogud ründasid ka elle Kirovogradi
• runmiä paljudes kohtades tugevamate jõu
dudega asjatult. Meie vasturünnakud võit
sid tugevais võitlusis uut pinda. Vaenlane
kaotas siin 33 tanki ja 23 kahurit.
Pripeti ja Berezina vahel nurjusid ar
vukad vaenlase rünnakud.
Ka Shlobini ruumis iõödi tugevad nõu
kogude rünnakud tagasi ning hajutati rün
nakuvalmis väeosi ja tahkikoondisi.
Lääne pool Kritsbevi ründas vaenlane
kunstliku udu varjul ilma igasuguse tule
museta.

Ruumis edela pool Nevelit kestsid ras
ked tõrjevõitlused kogu päeva. 51 vaenlase
tanki hävitati ühe armeekorpuse piirkon
nas. Nõukogud laiendasid oma rünnakuid
eile ka ruumis lääne ja loode pool Nevelit.
Kohalikud rünnakud' ühele etteulatuvale
positsiooniiõigule lõuna pool Leningradi
nurjusid kõrgete kaotustega vaenlasele.
Järeluedu veereb. Kolonn kolonni järele vuhiseb mööda, ei kamraadidel ei tuleks
Lõuus Itaalia rinde! kestavad tõrjevõit
millestki puudus. (PK.-sõjakirj. Bergmann. Wb)
lused mõlemal pool Venafrot. Idalõigus jät
kasid briti jõud, tugevaist suurtüki- ja õhueiamutapiirkonda. eriti Bree
Soome naiskirjanikud külas
Jõududest toetatud, oma rünnakuid. Kibe
date võitluste kestel saavutas vaenlane menis raskeid purustusi. asenda
tasid Saksamaad
kõrgetest veristest ohvritest hoolimata ai matuid kultuuriväärtusi.]
Tunnustus
Saksa sotsiaalsele
Õhtutundidel teostasid briti-ameerika
nult vähest pinuavõitu. Ta kavatsetud lä
hoolekandele
bimurre nurjus. Arvukas hulk vaenlase pommliennuküe üksused uue raske terror
rünnaku Tekkis tunduvaid
-tanke hävitati ja 10 briti-ameerika lennu
Helsingist, 16. 12. (DNB). Täna saa
kit tulistati aila.
kahjusid. Õhukaitsejõud hävitasid hoolima bas Helsingisse tagasi kümnest nimekamast
Vaenlase lennuüksused lendasid päeval ta ilmastikuliseit raskeist tõrjetingiruusist, soome naiskirjanikult koosnev delegatsioon
üle Saksa lahe ja heitsid suura arvu kiid niipalju kui praeg I kindlakstehtud, 38 rün eesotsas Elsa Enäjärvi-Haavioga, rfriljine
ja süütepomme mitme Loode-Saksa asula davat briti-ameerika po umilenaukit.
riiginaisjuhi kutsel võttis osa Saksa Viilis
maateaduste Instituudi poolt Weimaris kor
raldatud õppepäevadest. ICui delegatsioonilt
Tormijooksuga teostati rida asulate
päriti reisimuljeid, väljendas selle juht eel
kõige
oma imetlevat tunnustust rahvussot
vallutusi
sialistliku Saksamaa sotsiaalpoliitiliste kor
ralduste kohta, tõstes eriti esile laste- ja
Itaalias kandis 'vaenlane raskeid kaotusi inimeste ja materjalide näol emadekodusid ning prautidekoole ja eesku
julikku, igapäevase elu ustele kohanda
Eile tulistad idariadel alla 76 vaenlase tud perekonna- ja suguvõsadeuurimist.
Fiihreri peakorterist, 16. dets. Sõjajõudu
de ülem juhatus teatab:

Arvukad nõukogude rünnakud Hersoai
sillapea vastu varisesid koondatud tõrje tu
les kokku.
Kirovögradi ruumis jätakasid meie väed
vaenlase rünnakute tõrjumise järele oma
vasturünnakuid ja vallutasid vaenlase visast
vastupanust hoolimata hulga asulaid ja
tähtsaid maastikulõike tormijooksuga. Pripeti

ääres ründasid nõukogud tankide toetusel.
3lad löödi kõrgete veriste kaotustega tagasi.
Shlobini võitiusruumis nurjusid vaenlase
läbimnrrukatsed vaheldusrikastes võitlustes
ka eile.
Lõuna pool Nevelit on käimas rasked
törjevõitluaed üleolevate jõududega ründa
vate nõukogudega.

lennukit.

Lõuna-Itaalia rinde läänelõigus alustas
vaenlane eile mõlemal pool Mignanot tuge
vate jõududega rünnakut, kõnnakud tõrjuti,
kusjuures hävitati arvukalt tauke. Ühe kao
tatud kõrgustiku pärast loode pool Mig
nanot käib veel võitlus.
Oma tankidest toetatud rünnakute jätka
misel rinde idalõigus kandsid inglased ka
eile raskeid kaotusi inimeste ja materjali

Uuendati Soome-Shveitsi
kaubaleping
Bernist, 16. 12. (DNB). Hiljuti Bernis
alustatud majanduslikud läbirääkimised
Shveitsi ja Soome vahel jõudsid kolmapäe
val uue kaubalepingu allakirjutamisega lõ
pule. Leping korraldab vastastikkust kauba

»Üks põhja ameerika pomruilennukiteük
sus rüüdas keskpäeval Innsbrucki. Lõhke
pommide läbi tekkis kahjustusi eeskätt ela
mnkvartalites ja kultuuriste hoonete juures.

Lätis hoolitsetakse rin de võit
lejate vaimsete vajaduste eest
Riiast, 15. 12. (DNB). Nagu Läti sõ
duriteabi teatab, trükiti läti sõduritele ja

aial.

Möödunud ööl lendasid vähesed vaenlase

häirimialennukid Reini-Westfaali tööstus
piirkonda.

18. ja 19. dets. ERÜ järjekord
Faide tuletõrjeühing peab
ne karbikorjandus
peakoosoleku
Eeloleval lau- ja pühapäeval toimub Jär Peakoosolekud toimuvad ka Kä
vamaal Paide, Türi ja Tapa linnades ja Rak
rus Ja Amblas
ke, Käru, Järva-Jaani ning Ambla alevikku
des järjekordne karbikorjandus ERÜ heaks.
Teatavasti anti sisedirektori vastavate
Silmas pidades lähenevate jõulude mõtte otsustega paljudele varemtegutsenud orga
kooskõla ERÜ õilsa tööga, on seekordse kai nisatsioonidele load nende tegevuse taas
r bikorjanduse läbiviimise enda hooleks võt alustamiseks. Ühenduses sellega on alusta
nud meie usuühingud.
nud loasaanud seltsid peakoosolekute pida
misega, et õigeaegselt, s. o. 1. jaanuariks
Aegviidu haridusseltsi pea
1944. a. moodustada seltsidele uued juhatu
koosolek
sed ja muud põhikirjades ettenähtud orga
Eeloleval pühapäeval, s.o. 19. det nid. Lähtudes nimetatud asjaolust peab ka
Linna Vabatahtlik Tuletõrjeühing tei
sembril, algusega kell 11 peab Aegvii Paide
sipäeval, 28. detsembril algusega kell 18.00
du Eesti Haridusselts Aegviidu algkooli Paide Rahvamaja ruumes oma peakoosole
-ruumes oma peakoosoleku. Toimuva ku. Toimuva peakoosoleku päevakorras on
peakoosoleku päevakorras on koosoleku koosoleku rakendus, valimised ning läbi
Ühingu tegevusse puutuvais
rakendamine, seltsi aruanne ja 1944. a. rääkimised
küsimusis.
eelarve, valimised põhikirja järgi ning
Eeloleval pühapäeval, s. o. 19. skp. peab
läbirääkimised.
Käru Valla Vabatahtlik Tuletõrjeühing al
gusega kell 11.00 hommikul ühingu ruumes
Tapa Noorsoo Kasvatuse Selts
oma erakorralise peakoosoleku, mille päeva
korras on koosoleku rakendus, ühingu or
alustab tegevust
valimised ning läbirääkimised.
Neil päevil sai Tapa Noorsoo Kasvatuse ganite
Ühenduses oma tegutsemiseks loasaami
Selts, milline bolshevike võimuletulek» aeg
peab Ambla Haridusselts eeloleval es
oma tegevuse oli sunnitud lõpetama, side sega
maspäeval, s. o. 20. detsembril Ambla alg
direktori otsusel uuesti tegutsemiseks loa. kooli
ruumes oma peakoosoleku. Toimuv
Vastavalt sellele peab selts pühapäeval, peakoosolek
algab kell 18.00 Ja selle päeva
19. detsembril algusega kell 14.00 oma pea korras on ülevaade
seltsi praegusest olukor
koosoleku. Koosoleku päevakorras on üle rast, seltsi 1944. a. eelarve
Ja tegevuskava,
vaade seltsi tegevusest, seltsi 1944. a. tege valimised põhikirja järele ning kohal alga
vuskava ja valimised põhikirja järele.
tatud küsimusi.
Tartu Peetri koguduse haavatute
hooidusringi tegevusest
Eesti Kirjanduse Seltsi
Tartu Peetri koguduse haavatute hooi
koosolek Tartus
dusringi le on saabunud ka teistelt kogudus
Pühapäeval toimus Tartu ülikooli suures
telt mitmesuguseid esemeid sõjameestele
jagamiseks. Nii on saabunud kindaid, sokke, auditooriumis, Aia tn. 46, Eesti Kirjanduse
sooje peakatteid ja teisi sooje esemeid. Se Seltsi liikmetekogu koosolek. Koosoleku
ni on ära saatnud euda kogutud asjad Põlt päevakorras oli avasõna, surma läbi lahku
samaa kogudus, Tartu Maarja kogudus, Võru uud liikmete mälestamine, aruanded, tege
kogudus ja Räpina kogudus. Viimane saatis vuskava ja eelarve, asemikekogu liikmete
lisaks villastele esemetele ka küpsiseid ja valimine ning neli ettekannet: T. Palgilt
jöuluõimu. Hooldusringile on saabunud M. Kampmaa kirjandusloolasena, A. Saares
ka lõnga ja villa, millest hooidusringi liik telt Eesti sõnavara rikkusest, dr. A. An
med valmistavad sooje esemeid sõjameestele. niatelt Kreutzwaldi muinasjuttude algu
Ka Tartu Peetri koguduse liikmete poolt pära ja kriitika ning E. Annuse ettekanne
Eesti raamatutoodangu bibliograafiline
on toodud kokku kindaid, sokke, raamatuid
ülevaade 1940-1942.
ja suitsetamismaterjali.

vahedust 1944 aastal.

Euroopa vabaduse pärast peetava
tohutu heitluse 52. kuu on nüüd saabu
nud. Meie arvudesse-uskuvad vastased
on ka seekord pannud oma lootused
sellele kuule, mis tõi endaga kaasa ka
esimese Maailmasõja lõppemise. Need
lootused ei ole täitunud, vaid teljerii
gid ja nende liitlased jätkavad võitlust
rangemata jõuga. Asumisest talvekorte
risse ei saa olla juttugi, hoopis vastu
pidi: võib juhtuda, et se£ talv toob
rohkem eelmänge jii vöillölla ka otsus
tavaid vaatusi, kui seda sündjnud mõ
nel eelnenud suvel.
Stalin, kelle käes on vastaste poo
lel kõige kavatsuste juhtimine absoluut
semalt kui kunagi enne, on sellest vä
gagi teadlik; brutaalsus ja hoolimatus
on temale sobivaimad relvad. Tema
jaoks pole olemas mingit talve, mis
vöiks katkestada tema taotlust oma
eesmärgi saksa rinde läbilaskmise
saavutamiseks, kuigi ta peab sel-J
leks ohverdama tohutud hulgad inim
elusid ja ma|ferjali.
Kolm raskuspunkti, kus praegu toi
muvad võitlused idarindel, väljendavad
seda taotlust. Nõukogude pingutused
keskenduvad ennekõike Kirovogradi
rindelõiku ja edasi idapoole Zitom>rist
ja Korostenist. Bolshevikud taotlevad
sääl nähtavasti eesmärki saada en
da kätte Kirovogradi linu, mida rünna
takse idast ja juba ka lõunast ja põh
jast. Saksa väejuhatus jälgib seevastu
läbiproovitud taktikat lasta enne
küpseda olukorral, mis avaldub edasi
tagasi voogavais, selle tõrjelahingu ras
kusi peegelduvais omapärases võitlus
faasides ja rakendab iga olukorra vea
tut hindamist, enne kui ta võtab tarvi
tusele suuremaid abinõusid uute saksa
üksuste ja raskete relvade paiskamise
ga lahingusse. Seepärast suhtutakse ra
huga nõukogude kohalikele pinffavõitu
delöK kuna see kõik ei mupda olukorra
pilti,5 Stfe juhtimise üleolek on eUtLtee
iises olukorris, nagu näiteks Kiiev-Ko
rosteni lõigus, juba korduvalt tõenda
nud ja põhjustanud üllatavaid pöördeid.
Samast seisukohast tuleb ka hinnata
rünnakuid Tšerkassõi ruumis, mis sei
savad strateegiliselt ühenduses rünna
kutega Kirovogradi juures. Nad kuju
tavad endast katset vapustada läbimur
rul põhja tiivast Saksa positsiooai Ki
rovogradi ees. Nende operatsioonide
käigus loovutati Tšerkassõi linn, mille
ümber juba nädalaid käisid rasked
võitlused, pärast seda, kui õnnestus

400.000 küüditatud Poola last suri

gamiseks 50000 taskukalendrit. Rinde võitle

jate lastele jagatakse jõuludeks arvukas
tiraashis ilmunud lasteraamatut „Isa on sõ
dur", samuti ka sõduriabi poolt välja autifd
raamatut „Kodumaa tööl".

Leiti maailma suurim kulla
tükk
Stokhol m i s t, 15. 12. (DNB). Nagu
.Aftonbladet" New-Yorkist teatab, leiti Bei
gia-Kongos Costermansville maakonnas 68
kg. raskune kullakamp. Asjatundjate seletu
sel on tegemist maailma suurima kullatüki
ga, mis senini leitud.

täielikult tõmmata linnast välja garni
son, mis oli kord juba bolshevike poolt
ära lõigatud.
Kogu olukorra areng selles võitlus
ruumis ei ole seega veel sugugi lõpule
jõudnud, vaid on veel täies käigus.
Mõõduandev ei ole ka siin teatavate
maakohtade enda käes hoidmine, vaid
vaenlase läbimurdekavatsuste ;nurjaaja
mine.
Saksa initsiatiivi mõjuvus on vahe
f>eal tõestunud vasturünnakus ida pool
Zitomiri Teterevi läänekalda vallutami
sega. Sääi vaenlase poolt ettenihutatud
sillapea on kõrvaldatud ja siinpoolne
jõekallas vaenlasest puhastatud.
Bolshevikud kaotasid siin võitluste
kestel 6.-13. detsembrini 4400 vangi ja
ümmarguselt 11.000 surnut. Edasi 927
suurtükki ja 254 tanki, samuti suur
hulk kergeid ja raskeid jalaväerelvi.
Nendest kõrgetest kaotustest võib järel
dada massilist raskete ja raskemate rel
vade, eriti aga kahurväe moodustamist
nõukogude tõrjepositsioonidele.
Nende idarinde tõrjelahingute senis
tele raskuspunktidele on nüüd uuesti
lisandunud ruum lõunapool Nevelit.
Nõukogud on siin kavatsenud läbi mur
da, mida nad Neveli ümbruse üievaa
tetus ja järve- ja soomaastikus püüd
sid laiendada. Saksa poolt oli sellele
vastukaaluks ette võetud vastuoperat
sioon. Selles paistsid välja ka Eesti 33vabatahtlike brigaadi üksused eduga,
mis üksi ei seadinud jalule endist olu
korda, vaid surus nõukogud isegi pike
maks ajaks kaitsele.
Need püüavad nüüd nähtavasti uuesti
teostada plaani Balti ruumi suhtes, mi
da nad esialgu taotlesid läbimurdudega
Neveli juures, on pidanud aga senini
asjatuks jäänud katsete puhul juba esi
mestel päevadel vastu võtma raskeid
kaotusi, eriti tankide arvel.
Lõuna-Itaalia rindel on anglo-araee
rikiašeä~oma suürrünnaku praegusel
hetkel peatanud. Tohutud kaotused,
millele vastavaid mainimisväärseid piu
:iavõitö ei saavutatud, põhjustasid näh
tavasti ümbergrupearimisi, mille tõttu
pole seni suuremaid aktsioone järgne
nud. Pole võimatu, et siin annavad
ennast tunda ruumisõjas mitte alati
nähtavad kang!muudatused, kuna need
USA-le nii kaotusrikkad mere- ja õhu
lahingud Vaikses ookeanis avaldavad
nüüd ehk oma mõju ka Vahemereruu
mile ja Euroopale. Dr. D.
Lõpp 4. küljel

Nõukogude Liidus
Genf, 15. detsembril. Ucnbes4oo.ooo
Poola last, keda enamlased küüditasid
Nõukogude Liitu, on surnud, kirjutab
Poola katoliku piiskop Gavlina Inglise
ajakirjas „Catholic Times". Lastel puu
dub Nõukogude Liidus igasugune hoo
litsemine. 22.213 Nõukogude Liidust
Kesk-Itta viidud alla 3 aasta vanusest
Poola lapsest on vaid 100 elus, niivõrd
viletsad on sealsed elamistingimused.

Stalini peibutuslind" pagulastele

Üks pealtnägija, kes lapsi nägi, kui
nad ületasid Iraani piiri, seletas, et lap
sed olevat olnud „räbalaisse mähitud
luukered ning üleni täis paiseid ja muh
ke". Teheranis oldi sunnitud Poola las
te jaoks asutama uus kalmistu.
Gripi epideemia Ohendriiges
Genjfist, 17. (DNB). Vastavalt agen
tuur EFE teatele on USA-s valitsev gripi
epideemia haaranud juba ühe miljoni isiku,
selles üksi Washingtonis 100.000. Võitlus
epideemiaga sattub suurematele raskustele,

kuna mitut tõhusat ravimit, nende hulgas
hiljuti leiutatud ravimid Pedicilina ja
Patulin ei tohi kasutatud saada tsiviilela
Stalini ja Beneshi leping abistamise ja koostöö kohta pärast sõda
nikkonna huvides. Mõnes USA linnas on
Stokhol ra i s t, 14. 12. Moskva ring pagulaslepinguid ei ole üldse mainitud. See kaebusi vastutavate võimude kohta, kes
et Stalin peab neid kokkuleppeid neid häid uusi ravimeid vaid eesõigustatud
häälingu teatel sõlmiti Kremlis 3talini ja tähendab,
tähtsusetuks. Tema üksinda määrab, kes on isikute, mitte aga terve tsiviilelanikkonna
Beneshi vahel leping ~vastastikuse abista lepinguvõimeline ja keda tema peab sobi kasutusse annavad.
mise ja koostöö kohta pärast sõda". See vaks teerajajaks bolshevismile Euroopas.
Stalini-Benesh! leping on uueks tõendu
leping on esimene tulemus Moskva konve
Jaapanlased ründasid
rentsist, kus anglo-ameeriklased, andsid Eu seks Inglismaa võimetusest ja tema välja
Toki
ost, 17. dets. (DNB). Jaapani me
lülitamisest,
sama
Inglismaa
kes
esines
kord
roopa 3talini mõjuvõimu alla. Kasutades
Beneshit peibutuslinnuna, soovitab bolshe „väikerahvaste kaitsjana" ja sellega meeli relennu väeüksused ründasid neljapäeval,
vistlik võimumees ka teistel paguiasvalit tas ligi pagulasvalitsusi. Nüüd on pilt muu nagu teatatakse ühest toetuspunktist Vaikse
sußtel järgneda Beneshi eeskujule. Nii loo tunud Inglismaal ei ole julgast ega või ookeani lõunaosas, kolm korda Toropina
dab ta ellu rakendada oma soovunelmat mu tõmmata kriipsu Stalini arvele, milles piirkonda Bougainvilleil ja heitsid sealsele
väikerah/ad on ette nähtud bolshevismi vaenlase toetuspunktile arvukalt pomme.
bolshevistlikust Euroopast.
Kõik jaapani lennukid pöördusid tagasi.
Väärib märkimist, et Londonis sõlmitud eelväena.
võimüügi kohustuste rakendamise
Bolshevistlik propaganda
Ambla tuletõrje korraldab peo dusaasta
võimalusi.
Lõuna-Itaaiias
Pühapäeval, 19. detsembril korraldab
Peale avasõna Virumaa Põllumajandus
Ambla Valla Vabatahtliku Tuletõrjeühin ameti juhatajalt fakjas'elt esines sõnavõtu
Veneet s i a 8 t, 15. 12. (DNB). Bolshe
gu Prümli rühm oma ruumes peoõhtu. ga Viru maavanem Nirk, kes vallvanemate vistlik kihutustöö vallutatud Löuna-Itaalias
meelde metsaraie ja väljaveoga on kommunistliku ajalehe ilmumisega Na
Korraldatava peoõhtu kavas on R. Rau le tuletas
olvaid küsimusi. Edasi järgnesid polis saanud uut hoogu. Bolshevikkude aja
niku 2- vaat. näidend „Eeslid". Peoõh seoses
leht ilmub „Avauti<,: nime all. Seda toimetab
referaadid piimanduse eriteadlaste] b
tu algab kell 20. 00.
kurikuulus juudi-bolshevistlik ajakirjanik
Soave.
Tallinna
lahedal
tulistati
alla
Rakveres arutati võimüügi
Norra kohtuminister Riisnäs
Nõukogude luurelennuk
kohustuse rakendamist
siirdus vabatahtlikuna idarindele
Tallinna
lähedal
tulistati
8.
detsembril
Neil päevil toimus Rakveres Virumaa
Oslost, 15. 11. (DNB. Norra kohtumi
valla valla vanemate, valla põllumajandusjuh saksa jakilennuki poolt alla Nõukogude
nister Riisnäs siirdub idarindele, et võidelda
tide, .meiereide-, koorejaamade ja taluvõi luurelennuk, mis langes merre.
norra vabatahtlikkude ridades.
kokkuostupunktide juhatajate kokkutulek.
Nõukogud
tunnustavad
Titot
Koosolekul viibisid ka Viru maavanem Nirk,
Juudid pagevad Ameerikasse
Stokhcl raist, (DNB). Türgi teadete
Rakvere linnapea Tölpus, Kunda linnava
Madridist, (DNB). Äsja avaldatud
nem Pääro, Põllumajandusameti juhtivad agentuur teatab, et viimaste teadete järele
isikud ja Torukorrastusvaiitsuse piimandus on Nõukogude Liit otsustanud tunnustada ametlikkude andmete järele oa Euroopast
ala esindajad. Koosolek oli kokku kutsutud bandiitidepeaüku Tito „valitsuse" Jugoslaa siirdunud USA-sae viimase 10 kuu jooksul
selleks, et selgitada 1943-nda/44-nda majan- via seaduslikuks esinduseks.

300.000 juuti.

Autobusel 3500 km. läbi sõjaaegse Saksamaa

Lahing bandiitidega soises
metsapadrikus

5.

Viin võitleva ajakirjanduse kontor. Külaskäik rahvuslike ajakirjanike liitude uniooni
Schõnborni lossis

Saabusime Viini, kui oli selja taha
jäänud juba palju linnu, suuri ja
väikseid, ilusaid ja vähem meelejäävaid.
Olime näinud maailmalinna Berliini
tema esinduslike suurhoonetega ja
kaine asjalikkusega, ajaloolist Nürn
bergi rohkete mineviku mälestustega
ja ka nQüd sõja ajalgi veel edasiehita
tavate rahvussotsialistliku partei suur
hoonete ja hiiglaslike meeleavaldus
väljakutega, vaikset Weimari, kuulsat
Müneheni, mägestiku rüpes puhkavat
Salzburgi, jõuliselt kasvavat Linzi ja
palju veel teisigi linnu, kus olime
peatunud või ainult läbi sõitnud. Neil
kõigil oli oma ilu ja võlu, mida mär
kasime ühe juures varem, teise juures
hiljem.
Viin - too kaunis Doonau linn - teda
ootasime aga juba ette kui üht meie
reisi haripunkti, ehkki osa meist tun
dis linna veel rahuaegadest. Ja ta täi
tis ka meie lootused. Oli juba pime
õhtu kui lähenesime linnale. Lookle
sime ühte mäeveergu mööda üles,
jõudsime eeslinnadesse, kus meid hak
kas juhtima pool pimendatud laternate
rivi maantee kohal, saabusime linna,
mis küllaltki veel kumendas sumbuta
tud tuledes, -ja siis läbi autobuse
aknagi rabas meid äkki tunnetus - too
linn on kaunis. Otsimatult ja tähele
panu juhtimatagi ilus. Ja seda kinni
tas meile ka järgmine päev, kui sügis
päikeseline sära veelgi rõhutas tema
avarat ilu, kauneid hooneid, suurjoone
lisi kirikuid, laiu puiestikke ja ka kit
said põiktänavaid. Viin -ta jäi meelde
ilusaima suurlinnana ja kõige peene
maitselisemana, nii ehitustes, üldilmes
kui ka inimestes. Ise ilus-jättis Viin
ka meile mälestusse kõige ilusamat,
Meile, ajakirjanikele jättis Viin aga
peale oma ilu -ka kutselise-erihuvilise
mälestuse. See oli nimelt võimalus
tutvuda rahvuslike ajakirjanike liitude
uniooniga - mille asukoht on Viinis.
Rahvuslike ajakirjanike liitude unioon
see on kutse organisatsioon, mis võis
alles hiljuti pühitseda oma asutamise
teist aastapäeva. 1941. a. detsembris
toimus Viinis uniooni asutamine. Al
gatus selleks oli tulnud juba palju
varem juhtivate saksa- ja itaalia aja
kirjanike läbirääkimisi! Veneetsias ja
Münchenis. Tõuke selle organisatsiooni
asutamisele oli aga eriti annud vare
mate sarnaste rahvusvaheliste organi
satsioonide karile minek koos palju
muu vananenud organisatsioonidega
Euroopas.
Uniooni asutajaiks olid seega Saksa
ja Itaalia ajakirjanikud, kuid nentega
liitusid kohe ka Ungari, Rumeenia,
Bulgaaria, Slovakkia ja Kroaatia aja
kirjanikud ja hiljem ka veel Hispaania
ja Norra ajakirjanike liidud. Üksikliik
metena kuulub aga uniooni ka veel
ajakirjanikke teistestki maadest, kus
ei ole veel olemas rahvuslikku aja-

Nägusad ja mugavad elamud sõjaajal kerkinud saksa töölisasulas
kirjanike liite, või liite, mis ei ole veel
ühinenud uniooniga.
Uniooni asutamine oli toimunud
Viinis, kuid silmapaistvaks suursünd
museks osutus uniooni esimene kon
gress 1942. a. aprillis Veneetsias, mil
lest võttis osa juba üle 300 juhtiva
ajakirjaniku 15-st erirahvusest. Veneet
sia kongress - see osutus suursündmu
seks mis on üheks tähtsaks verstapos
tiks mitte ainult sõjaaegses olustikus
vaid suundanäitavaks kogu seitsmenda
suurvõimu - ajakirjanduse edaspidisele
arengule.
Ajakirjandus on kutsumus - mitte
äril - see on lipulause, mis kuulutati
välja Veneetsia kongressil. See on
tunnetus ja moraal mis on võitmas

endale eluõigust just praegusil sõja
päevil. Ajakirjandus - too vastuvaidle
matu suurvõim nii paljude muude
mõjutegurite kõrval - peab seisma
kõrgemal ja puhtamal tasemel ka kõi
ge ausamast ärist. Ajakirjanduse edasi
viivaks jõuallikaks peab olema kutsu
mus, idealism ja reaalsus. Ideeline kut
sumus ongi ju tõstnud ajakirjanduse
tollele seitsmenda suurvõimu kohale.
Nüüd peab see kutsumus arenema ka
reaalsuse suunas ja vabastama end
neil minevikus nii madalatest ja tihti
isegi ebaausust seosist, mis oskasid
rakendada ka kõige siirama kutsumuse
ahne äri teenistusse.
Järgneb.

Tekstiilkaupade saamise kord
Peetagu silmas eeskätt iga üksiku teenistuja tõelisi vajadusi
Meie lehe eelmises numbris avaldasime luse teostamise tähistamiseks. Töötajate
lähema teate selle kohta, et eelseisvateks peolt esitatud avaldused vaatab läbi käitise
jõuludeks tuleb Eesti Kntsekogude kaudu juhatus käitisvahendajaga ja teeb avalduses
neile töötajaile, kes on Kutsekogude liik ettetoodud asjaolude ja kogutud andmete
med, jaotamisele kogusummas 3.800.000 põhjal tekstiilkauba saamiseks vastava
punkti väärtuses mitmesugust tekstiilkaupa otsuse.
ning 80.000 paari meeste sokke.
Otsuse tegemisel tuleb eriti silmas pida
Et vältida arusaamatusi ja võimalikke da asjaolu, et kaup määrataks sellele, kes
sekeldusi, tuleb pidada kindlasti silmas all seda tõsiselt kõige rohkem vajab.
Tehtud otsuste kobttseli koostab käitise
järgnevaid korraldusi ja nõudeid:
Tekstiilkaupade saamiseks tuleb tööta juhatus ettepanekunimekirja kahes eksem
jail täita vormikohane avaldus blanketil plaris, millest üks jäetakse käitisele ning

„Avaldus ostuioa saamiseks tebstiilkaubale" teine saadetakse vastavale EK organile.

Ettepaneku nimekiri tuleb koostada töö
ning see esitada vastavalt käitise juhatuse
poolt määratud tähtajaks käitise juhatajale tajate tähestikulises järjekorras ning „A* ja
või vahendajale.
„Btt liigi kaupade kohta eraldi.
Sealjuures tuleb, jahul kui on „Ba liiki
Käitise juhatuse poolt koostatud ettepa
kaupu määratud, esitada kummagi kauba nekunimekiri esitatakse koos töötajate poolt
liigi saamiseks eri avaldusleht.
sisseantud avaldustega Eesti Kutsekogude
Avaldusleht tuleb täita tindiga või kee sellele kutseala osakonnale või esindusele
milise pliiatsiga, kusjuures kõik küsimused kinnitamiseks, kes tegi käitisele teatavaks
peavad olema vastatud.
talle määratud tekstiilkaupade arvu.
Koos avaldusega tuleb esitada osturaa
Saksa rahva ühtlus kasvab
mat võrdlemiseks, kas avalduses märgitud
varem ostulubadega saadud tekstiilkaubad
Be rliln i s t, 15. dets.: Riigi Talveabi
ühtuvad OBturaamatu sissekannetega.
3. tänavakorjandus töi sisse üle 42 miljoni
Sealjuures käitise juhatuse poolt tehakse riigimargaga ligi 38 protsenti rohkem kui
avalduse juure käitise templi jäljend võrd- eelmisel aastal.

mil satuvad järgmised süütepommid
HIR M ll»»!IU»!»IIIlIIW!I>i»«Wl!UlW ainukestesse säilinud elamutesse.
Kooli päämajja oli asunud sidumis
6
õudust ja idülli |
punkt pioneeridele.
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Noor arst, kes vahest keldri ees käis
juttu ajamas, kõneles õhtul, kuidas
MÄLESTUSI SÄREVERE SÕJAKÄIGUS 7 granaat paar meetrit temast eemal lõh
kenud. Ainult kiire pikaliheitmine pääst
tooli ja lauanurga, kuhu telefoniga mah nud ta. Arsti ohtlik jalutuskäik oli kest
tus. Staabiülem oli kena sandarmileit nud vaid paar-kolm minutit. Ja ikka
nant, kes aga vahest üsna valjusti kä jälle „ladus" me ümber. Valvati keldris.
ratas, kui naised staabi ukse taga lii
Nii, nüüd süttis jälle midagi! Ainu
ga valjusti juttu ajasid.
kesest katmata aknast paistis õudset
Juhataja väiksest keldrist olid vahe tulekuma. Mis see siis oli? Kivila? Ot
pääl sääl varju leidnud sidemehed lah se suure maja vastas ja lähedal ...
Naised palusid vaikselt jumalat. Muud
kunud.
Nüüd hakkasid sääl elutsema juha pääsu enam ei loodetud, kui jumala
taja ühes peretütrega, lootes rahuliku imet... „Päästa meid ära kurjast...
sest sinu päralt on riik, vägi ja au..."
mat puhkamist.
Aga hommikul oli veel õige äge.
Väike tütarlaps vaid magas sealsa
Köögis toidu valmistamine keelati jälle. mas, veripunase akna all. Ei kuulnud*
Süüdati mõisa n.n. Paras! küün, juba ki, kuidas ema talle kingad jalga pani,
seitsmes hoone! Ja magamaheitmisel et kiiremini pääseks, kui seegi maja
hakkas päris hirmsasti raksuma: ikka süttib ... Ja tagumises keldri osas ma
maja üle ja ümber.
gas täiskasvanuidki...
Kohvrikesed ja mantlid olid siinsa
Päeval olid väga rohkearvulised väe
osad Taikse suunas liikunud. Autodel mas valmis neil, kes ärkvel...
Ja ometi polnudki veel Kivila, mis
ja ratastel. Vist too rügement, keda
ennem appi oodati. See vallutaski siis põles, vaid Uueloa küün, kanala taga
lõplikult Türi, asudes sisse Mäeküla— väljal. Võikalt paistis tulekuma ööpime
dasse keldriaknasse. Kui tuli kustus,
Tori kaudu.
Taanduvad punased aga pommitasid vaikisid ka kahurid. Ja hommikupool
lakkamatult ja süütasid õhtu eel põle ne öö tõi unekosutust kõigile.
Siis kogunesid äikesepilved taeva
ma pool linna.
õhtuhämaruses tõusid linna servalt rannale. Üle mitme nädala tõusid pil
tohutud suitsu ja tulesambad. Põlesid ved, ja tuli tõepoolest vihma I
Särevere veskirahvas tuli redust esi
Särevere veskid ja lauatööstus ühes
valmismaterjalidega. Sõdurid seisid ühes mest korda lagedale, et näha oma va
põgenikega keldri ukse ees, vaatlesid randuse varemeid 1
Üks härjameestest tõi teateid, et
õudset hävitust: on ju
metsadesse juhitud mõisa kari on alles.
kogu linna põlema süüdanud 1" ...
Stalini käsk ju I Kuuldi seda käsk Mõned keldripõgenikud-mehed said loa
kirja veel kooliraadios, enne kui ise sai perekondi otsima minna. Nagu rahu
ajal! Koolimaja elanikke asus ka kor
sõjakeerisesse.
Põles Kolgata, Näljaküla, Viljandi tereid korrastama.
Pühiti risu, krohvi ja klaasikilde tu
tänav. Kogu linna üle hõljus tohutu
badest välja. Pargipoolseid tube saa
auitsupilv.
Pimenes. Oodati Särevereski jälle, nuks veel elamiseks kasutada!

Kui kõik saadi vaevalt korda, hak
kas mingi „marupenift jälle haukuma
ja saatis paar pommi üsna lähedale
sillale, valitsejamaja varemete taha jõk
ke ja pisut eemale Türi teele, vana
magasiaida juurde.
Nähtavasti olid neil juba andmed
käes, et pioneerid kohal silda ehita
mas. Vaja neid peletadal
Pioneeride staap asus pargis kooli
sauna kiviseina ääres.
Ratturid ise olid end juba majja
asustanud, sellepärast elanikudki jul
gemad.

õhtupoolel, laskmise vaheajal, viidi
veoauto täis sõjavange. Tehti peatus
maantee ristil. Mehed asetusid rohule
istuma, näod rahulikud, kõigil suitsud
lustakalt suus!
No, vaata, kui mugavasti l Ja kes
see siis sääl üsna esireas istub, süsi
must pää, valged hambad välguvad
tõmmus näos ? Eks too kazahh, kelle
le soovitati end vangi andal Nüüd ta
istuski sääl kogu oma rühmaga. Küsi
ti, kas mäletate meid veel. Noogutas
naeratades.

„Jah, nendele on sõda juba mööda",
lausus saatja ohvitser.
Tuli veel autotäis vange. Nende
seas üks nainegi. Noor, ilus, aga jõh
ker. Eestlane koguni. Asusid kõik „van
gidevagunisse" ja sõitsid rahulikkudes
se oludesse.
Teist päeva oli kaunis vaikne. Min
gi lennuk porises peakohal ja kadus
varsti.
Sillaehitajad töötasid rahulikult na
gu mesilased. Sild valmines silmnäh
tavalt.
Oli teada, et Türi on vaba.
Mehed kibelesid Omakaitse asutami
sega ja käisid staabis kapteni juures
juhatusi saamas. Soovitatud oodata ku
ni kohaliku komandantuuri loomiseni.
Toiduvalmistamine käis rahuaegselt
köögis, toitlustamine ikka õues. Hak
kas juba igavaks minema.

Seal, kus maastikku rinde taga pu
hastatakse laialipillatud punaväe jää
nustest ja juutide röövlijõukudest, luu
rab surm igast küljest. Võitleja pole
seal kunagi bandiitide kuulide eest kin
del. Need bandiidid kohalike elani
ke röövlid ja mõrvarid —on kõikjal
ja ei kuski. On juhtumeid, kus sattume
igal sammul neile inimsoo jäänustele,
kes pärast nende laialipillamist ja hä
vitamist jälle pikemaks ajaks täiesti
kaovad.
Nende röövlite- mõrvarite vastu võit
lemine pole kerge. Meilt eesti va
batahtlikelt nõuab see võitlus kõi
ke, mida sõdur vaid anda suudab: äär
mist tähelepanu, meelekindlust, julgust
ja seisukorra kiiret taipamist. Iga met
satukk, iga põõsas, iga heinakuhi ja
isegi haohunnik võib peita endas suurt
ohtu. Oht ähvardab meid Stalini ve
re st-tiihjaks-jooksva punaväe osade
poolt, kes rindest läbi imbunud NKVD
liikmete, politrukkide, juutide ja nende
käsilaste poolt. Pole lihtne metsaga kae
tud maaala puhastada. Iga põõsas, iga
vähimatki. varju pakkuv koht tuleb lä
bi otsida; juhtub sageli, et „pard!d"
(eesti vabatahtlike erikeeles „bandiit")
poevad sambla alla, et oma jälitajad
endast mööda lasta ja neid siis selja
tagant rünnata. On juhtumeid, kus
meil tuleb kaelani jääkülmas vees
läbi jõe ujuda või põlvini soos
sumbata ja päevade kaupa sooritatud
väsitava rünnaku järel kohe võitlusse
tormata. Seepärast on neis väsimatuis
võitlusis meie poisid arenenud lugevaiks,
vastupidavaiks ja visadeks võitlejaiks.
Nende näoilme tunnistab üleelatud pin
gutusi, kuid sellest hoolimata on nende
tuju alati hea.
Mõnekümne mahasõidetud kilomeet
ri järel peatub meie kolonn ühe suure
metsa ala serval. See paik on meile ju
ba tuttav, sest palju kilomeetreid teis
pool seda metsa oleme nii mõnegi või
duka lahingu bolshevikega pidanud. La
hinguis ellujäänud bolshevikud on põ
genenud sesse metsa ja seal mitmesse
bandiidijõuku grupeerunud.
Nüüd võtame võitlusest osa suure
mas koondises koos saksa kamraadide
ga. Meil seisab ees raske võitlus. Mets
on väga laialdane, milles veel mitu
sood ja läbitungimatuid tihnikuid. Ku
na saadud õhuluureandmeil pidid ni
metatud metsaalas mitmed jõugulaagrid
asuma, võetakse puhastusaktsioon ette
osade kaupa.
Juba esimeses osas sattuvad meie
poisid bandiitide tugevale vastupanule.
Edasitung on võimalik ainult raske*
miinipildujate ja tankitõrjekahurite abil.
Bandiidid avaldavad haruldaselt visa
vastupanu, aga poiste kangelasmeel ja
võitlustaktika on ületamatud. Samm-sana
rnult surutakse bandiidid metsa tagasi,
et neid sundida otsustavasse võitlusse
või metsast välja tõrjuda, kus meie
teiste üksuste kuulipildujad neid juba
ootavad.

Bandiidid on taibanud seisukorra ;
tõsidust. Et meie pealetungi mõningal
määral kinni pidada, süütavad nad met
sa põlema, olles enne seda metsas asu
vad taluhooned maha põletanud, elani
kud mõrvanud ja loomad ära tapnud.
Kõik metsateed on risti rästi langetatud
puid täis, et sellega tõkestada meie
tankide edasitungi.
Läbi põleva metsa, suitsust pimes
tatud silmadega, tormavad meie poisid
edasi jõugu laagri suunas, laagrile ligi
nemisel avavad bandiidid marulise tule
kõikidest relvadest, tulistavad ka üke
pak ja mitu raskemiinipildujat. Seal äk
ki sünnib aga ime: tuul pöördub itta
ja põleva metsa suits hõlmab jõugu
laagrit. Seda looduse toetust kasutavad
kohe ka meie poisid. Nad soostuvad
kaitstuna suitsust edasi. Rünnak on
nii jõuline ja kiire, et bandiid on täies
ti rabatud. Lühikese, ägeda käsitsivõit
luse järgi vallutatakse laager.
See võitlus oli raskem kui rindel.
Jah, sest rindel on vaenlase asukoht
teada, nüüd vingusid kuulid aga igast
küljest; meid tulistati isegi puude ot
sast, kus bandiidid peitusid ühe kerge
kuulipildujaga. Mets kaikus paukudest,
valitses lausa kurdistav põrgulärm. Ük
sikuid pauke polnud' üldse kuulda, oli
vaid üks lakkamatu ragin.
Võitlus on kestnud kaheksa tundi,
Meie poistel ja saksa kamraadidel õn
nestus jälle kord puhastada üht metsa
ala neetud bandiitidest.
Kuid sellega pole meie võitluste sa
ri ses raetsaalas lõppenud. Üks handi!dijõuk, kes ümbruskonda terroriseerib,
on ühel saarel kindlustanud, mida üm
berringi piirab soo. Sellele ei pääse al
gul kuidagi ligi, kuna ei leia ligipääsu
teed läbi soo, mis ei kanna isegi mets
looma. Kohalikelt elanikelt näidatakse
meile üpris kitsas ja väga raskesti lä
bistatav rada, mida mööda me aga
jõugu pesitsemispaigale ligi ei pääse,
kuna bandiidid on saarel ligipääsutee
tõkestanud ja hoiavad seda kuulipildu
jate tule all. Meie poolt saaks komga
v?id üks mees suuri vaevu mööda ra
da edasi tungida. Tulekaitsetki ei saaks
anda talle tiheda puistu tõttu. Seega
on täiesti võimatu jõugule ligi pääseda,
kss iga öösi sooritab röövkäike ümb
ruskonda.
Võetakse ühendus saksa kamraadi
dega lennuväest. Sealt rakendatakse te
gevusse kaks stukat, kuna meie tungi
me igast küljest soo äärde, kust saa
me saart hoida tule all. Nii valitsema
oma relvadega kogu metsaga kaetud
saare kallast. Kui oleme sissepiiramise
teostanud, ründavad stukad bandiite
pommide ja pardarelvadega. Jõuk lüüak
se laiali ja surutakse üha enam soo
servale, kus ta satub meie relvade tu
le alla. Sel viisil hävitati lõpuks kog*
jõuk stukade kaasabil kuni nelja ban
diidini. Need neli langesid vangi ja.
said oma teenitud karistuse.

õhtupoolel aga tekkis ärevust: par
ki sõitis suur auto, mille juht teatas,
et võib soovijaid kaasa võtta ja kau
gemale rinde taha viia.
Järelikult, oosi läheb jälle ärevaks
ja hakatakse äsjavalminud silda pom
mitama?
Sild oli nagu imest tõusnud ja va*
lendas poolteise päevase töö järgi jõel.
õhtul askeldasid sääl veel pioneerid.
Hommikul lubati üle jalutada.
Sidumispunkt hakkas koolimajast
välja kolima, see lisas ka ärevust.
Kõnetati arsti, küsiti nõu, kas min
na või jääda. *
Arst rahustas: nemad lähevad oma
punktiga rindele lähemale, et rohkem
tööd oleks.
„Egas meie siis silda selleks siia ei
ehitanud, et seda kommunistide kätke
anda l"
Jäädi enamikus rahulikuks, kui kuul
di, et taganemise mõtet ei ole.
Tütarlaps siiski virises ja kartis. Kee
gi tahtis redus olevaid tuttavaid vaata
ma minna ja hirmunud noor proua oma
südamesõbra, valgelokilise Pillikesega
arvas siiski ka paremaks pisut eemale
hoida. Pika kõhklemise ja kohvrite eda
si-tagasi kandmise järgi sõitsid siiski
kolmekesi minema.
õhtul jäi aga päris vaikseks. Öösi
siin-sääl eemal siiski haukus kahureid.
Maja ümber rukkipõllul olnud kuulda
vasti mõningaid patareisid valvel.
Sidumispunkt oli läinud. Pioneerid
ühes oma juhi, ühe vanema leitnandi
ga, endiselt majas. Vesteldi vahel oh
vitseriga, kes korteri oli saanud juha
taja saali.
Öösi siirdusid jälle pikad väe voorid
Taikse poole. Keegi ei teadnud, kuhu
ja miks.
Ärevus kõndis õhus, kuigi järgmisel
päevalgi jäi vaikseks, ja ühislõuna oli
eriti üllas: noored kuked kõigi salatite,
lisandite ja kastmetegal
Käisid kõrged külalised diviisi staa-

bist, pärastise Viru maavanemaga tõl
gina kaasas. Too härra oli ju mõnda
aega Säreveres sugulaste juures redus.
Valitseja võeti kaasa ja Korraldati mõi
sa karja tagasitoomine.
Ilmusid tagasi ka meie kolm «suvi
tajat*' Pilli saatel. Pole sääl kaugemal
redus parem midagi olnud, sest sama
vaikne siingi.
Eelmisel päeval asutatud Türile Oma
kaitse. Endine veskiomanik valitud ju
hiks. Abikaasa, kooli asjaajaja, läks ka
Türile oma elujärge korraldama ja las
tele korterit muretsema, sest oma ela
mu ühes mööbliga oli tulest hävitatud.
Mehed ja lapsed julgesid juba sup
lema minna. Otsiti tegevust. Põletati
viimaseid hobuste kerjuseid, tapeti kil
dudest haavata saanud lehm, korralda
ti ja askeldab.
Mõned perekonnad hakkasid juba
keldrist välja vabrikumajja tagasi
kolima. See maja oli kaunis terveks
jäänud. Koolirahvas oma maja hästi
veel ei usaldanud. Mõned korterid olid
ka täiesti puruks.
Liikusid kuulujutud, et siin raske
seisukord, et rinne nii kaua paigal pü
sib. Isegi Türil olevat kardetav, staap
viidud ära. Käis muidki jutte ja int
riigitseti juba.
Polnud mingit ülevaadet maa üldi
sest seisukorrast. Märjamaa kuuldavasti
sattunud tagasi punaste kätte. Vaesed
poisid, kui nad sinna läksid 1 Juhataja
mõlemast pojast polnud nimelt ka min
git teadet. Vanem kutsealune, 18 aas
tane, noorem keskkooli õpilane, 17aastane. Läksid aegsasti rettu Mõisakü
la kanti. Märjamaal omakseid, järsku
sattusid sinna! Mured kulgesid ringi.
Keldrirahva uljas nooruk oli osanud
Türil ära käia. Tõi uudiseid põlenud
majade arvust, õnneks kool, majandus
ühing ja suuremad kivimajad alles.
Ärid veel suletud.
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Järvamaa 106 organisatsiooni uuestisünd
lioa saanud seltsid ja ühingud peavad moodustama hiljemalt 1. jaan. 1944. juhatused.
Taotlused koosoleku pidamise loa saamiseks esitatagu õigeaegselt

Järvamaalt rohkesti rindepakke
Villaseid esemeid kogunes isegi nii rikkalikult, et osa võidi anda
edasi Virumaa ringkonna ametile
Nagu ERÜ Järva ringkonnaametist
kuuleme, areneb tänavu jõulurõõmu
valmistamine rindevõitlejatele erakord
se hoogsusega. Kuigi lõplikud kokku
võtted veel puuduvad, on rindele saa
detavate pakikeste arv osutunud mär
gatavat tõusu. Eriti kehtib see isiklik
kude saadetiste suhtes, milleks on oma
jagu kaasa aidanud ka uus korraldus,
et nende pakkide kaal võib ületada 1
kilogrammi Pakid saadetakse rindele
teele laupäeval.
Mis puutub kingituspakikeste sisal
davusse, siis oli see tänavu õige väär
tuslik. Nii saadi igasse pakki panna
villaseid esemeid, nagu sokke, kindaid,
kampsone jne. Kuna villaseid esemeid
oli Järvamaalt kogunenud rohkesti, anti
osa neist üle ERÜ Virumaa ringkonna
ametile, kus neist tunti puudust.
Esialgse ülevaate järele ilmneb, et

annetuste poolest sammub tänavu esirin
nas Paide linn, kus mitmesugused asu
tused on teinud nende kogumiseks tõ
husat tööd. Tublimatest piirkondadest
mainigem veel Türi linna ühes Säreve
re ja Käru vallaga, samuti ka Kareda
valda, kus oma aktiivsusega käesoleva
rahvusliku aktsiooni puhul paistis silma
kohalik naisomakaitse.
Jõulurõõmu valmistamisel lõid tõhu
salt kaasa ka koolid. Nii kudus üksi
Paide naiskutsekool 50 paari kindaid
ja annetas need rindevõitlejatele. Maa
koolidest näib esialgu olevat edukaim
Müüsleri algkool.
Kingitusteaktsiooni hoogsa teostami
sega on kogu Järvamaa veel kord
tõendanud, et kodumaakonda köidab
oma rindel viibivate poegadega tihe
hingeline side. Kindlasti mõjub see mee
lespidamise ja ühismeele väljend kõigi
le meie kodukaitsjatele idarindel püha
detuju loovalt.

Tuletõrjeühing, Mündi Maanaisteselts, Näo- ühingute ja nende koonduste vastava mää
ruse põhjal teatada pädevale politseiprefek
tile ühe nädala jooksul pärast juhatuse
naisteselts, Kaarli-Ellavere Maanaisteselts, koosseisu muudatuse toimumist.
Kuna taastegutsemiseks loa saanud or
ühing „Tamsalu Rahvamaja", Aegviidu
Jahiselts, Rõhu Kontrollühing, Pai vere-Tam ganisatsioonidel lähemail päevil seisab ees
miku Maanaisteselts, Lõõla Kontrollühing, peakoosolekute korraldamine, siis olgu siin
Türi Põllumeeste Selts, Paide Valla Vaba kohal juhitud tähelepanu asjaolule, et Ühen
tahtlik Tuletõrjeühing, Einmanni Kontroll duste ja koosolekute määruse 20. septemb
ühisus, Saksi Maanaisteselts, Paide Kodanik rist 1941. a. (avaldatud kindralkomissari
kude Klubi, Koigi-Prandi Maanaisteselts, .Ametlikus Teatajas*4 27. juulist 1943. a.
Tori Hobusekasvatajate Järvamaa Haruseits, nr. 28) põhjal on kõik avalikud koosolekud
Kirna Perenaisteseits, Vajangu Valla Vaba loakohuslikud. Sama määruse § 6 teise (2)
tahtlik Tuletõrjeühing, JLõõla Maanaiste lõike alusel annab koosoleku pidamiseks
satsiooni.
Selts, Alliku Maanaiste Selts, Mäo Kontroll loa piirkonnakomiesar. Taotlus loa saami
Esltatnd sooviavaldused esitati ühendus ühing, Koigi Asunduse Kontroll ühisus, Koi seks tuleb esitada kirjalikult üks nädal enne
tele tegutsemisloa andmiseks sisedi gi Valla Vabatahtlik Tuletõrjeühing, Metsla pidada kavatsetud koosoleku aega. Vastava
rektorile. Neil päevil saabus sisedirektoori Haridusselts, Ammuta Rahvaraamatukogu korralduse põhjal annab Järvamaal koosole
umilt nimekiri, milles loetletud Järvamaal selts, Anna Haridus-Muußika Selts, Rava kute pidamise loa Harju-Järva abiprefekt
seni tegutsenud ühenduste <nimed, kellele Maanaisteselts, Spordiselts „Järvapojad", Paides, kellele ka kirjalikud , taotlused eel
sidedirektori otsusega autud luba oma tege Albu Valla Vabatahtlik Tuletõrjeühing, pool nimetatud tähtaja jooksul tulevad esi
vust taasalustada. Saabunud nimekiri Ambla Haridusselts, Türi Muusikaselts, Vod tada. Eriti oluline on siin asjaolu, et taot
hõlmab endas kogusummas <lO6 - Järvamaa ja Rahvaraamatukoguselts, Viiso Rahvaraa lus loa saamiseks esitataks tingimata õige
organisatsiooni. Alljärgnevalt avaldame matukogu Selts, Tapa Meestelaulu Selts, aegselt, kuna vastasel korral võib esineda
tegevuse uuestiaiustamiseks loa saanud Paide Karskusselts „Idu", Viisu-Koorti Maa raskusi lubade saamisel.
ühenduste nimed.
naisteselts, Järva Metsaühing, Paide Selts
Tegevust võivad uuestialustada Koigi kondlik Klubi, >Vodja Perenaisteseits, Koda
Ambla saab võimlejate rühmad
Kontrollühisus, Liigvalla Raamatukogu Selts, sema Maanaisteselts, Albu Perenaiste
Rindel langenute abikaasadele
Nõmküia Perenaisteseits, Oeti Rahvaraama seits, Päinurme Maanaisteselts, Järvamaa
Pidevalt asutakse korraldama pühapäeviti käsipalliharjutusi
tukogu Selts, Koigi Raamatukogu Selts Põllumeeste Selts, Ambla Põllumeeste Selts,
ia vv
emadele
sukki
• ...
„Edu", Silmsi „liu" Maanaisteselts, Ingiiste- Paide Põllumeeste Selts, Esna Edumeelne
ERÜ
kaudu
saavad
kõige
Omakaitse pa
Kädva Perenaisteseits, Koigi Valla Pere Põllumajanduslik Ühing .Külvaja*, Türi
Möödunud kolmapäeval pidas Amb tajalt, spordijuht J. Saarend'ilt võimal
politseiüksustee, Eesti Leegionis,
naisteseits, Jändja Haridusselts, Aravete Linna Vabatahtlik Tuletõrjeühing, Paide la Spordiring, kes äsja sisedirektori datakse seks otstarbeks kasutada koha taljonides,
Eesti SS-brigaadis jne langenud eesti vaba
Kontrollühing, Jalgsema 'Maanaisteselts, Linna Vabatahtlik Tuletõrjeühing, Võhmu vastava otsusega võis taas oma tege liku algkooli saali. Peale üksmeelset ja tahtlikkude emad ja abikaasad ühe paari
Põikva Rahvaraamatukogu Loits, Nõmküia ta Valla Vabatahtlik Tuletõrjeühing, Ambla
Järvamaale on esialgu selleks otstar
Kontrollühisus, Rakke Valla Vabatahtlik Valla Vabatahtlik Tuletõrjeühing, Tapa Lin vust alustada, oma erakorralise pea asjalikku koosolekut viibisid ringi liik tukki.
beks määratud 100 paari sukki. Vastavad
Tuletõrjeühing, Retla Rahvaraamatukogu na Vabatahtlik Tuletõrjeühing, £sna Aleviku koosoleku. Koosoleku, milline toimus med ühises teelauas, kus hubases mee sooviavaldused tulevad esitada ERÜ Järva
Selts, Ambla Spordiring, Vahuküla Kont Korraldamise Selts, Türi Jahimeeste Selts, Ambla Haridusseltsi ruumes, avas Amb leolus elavalt mõtteid vahetati.
ringkonoaametile 15. jaanuariks 1944.
rollühisus, Särevere Valla Vabatahtlik Tule Kära Valla Vabatahtlik Tuletõrjeühing, Jär la spordijuht J. Saarend. Koosoleku ju
tõrjeühing, Kolu Kontrollühisus, Esna Kont va Lava- ja Helikunsti-Ühing .Voog", Kari
rollühisus, Tammiku-Kaarevere Kontroll nu Maanaisteselts, Järvamaa Jahimeeste hatajaks valiti ühel häälel" J. Saarend,
Raietööde senine nõrk tulemus
ühisus, Väätsa Kontrollühisus, Vajangu Hari Selts „Valve", Tapa Kontrollühing, Tapa kuna protokollis pr. V. Kamla. Toi
dusselts, Aegviidu Eesti Haridusselts, Mäo Eesti Noorsoo Kasvatuse Selts, Põikva Nais munud koosoleku päevakorras oli üle
Haridusselts, Lehtse Kontrollühing, Türi selts, Vabadussõjas Langenud Järva vaade ringi senisest tegevusest ning Kuni 1. detsembrini suudeti Järvamaa raiekohustusest täita ainult 13,5
Spordiring, Lõõla Rahvaraamatukogu Selts, maa Kangelaste Mälestusmärgi Püstitamise
protsenti. Seni parimaks vallaks endiselt Albu
Väinjärve Valla Vabatahtlik Tuletõrjeühing, Komitee, Maanaisteselts „Püüe" ja! Rakke valimised põhikirja järele.
Toimunud koosolekul mälestati vaik
Väätsa Haridusselts „Leek", Lehtse Valla Kontrollühing.
Nagu vastavatest kokkuvõtetest ilmneb, sikute valdade järgi, siis sammub siin esi*
Vabatahtlik Tuletõrjeühing, Tammiku-Kaare
Kõik edasitegutsemiseks loa saanud selt se püstiseismisega surma läbi lahkunud on met6araietööd seni arenenud Järvamaal rinnas Albu vald 25,8 protsendiga. Paremu
vere Perenaisteseits, Peetri Haridusselts, sid ja ühingud peavad šisedirektori poolt ringi liikmeid J. Mihka't ja Otto Soope võrdlemisi tagasihoidlikult. Viimati nimeta selt teisel kohal on Vajacgu vaid, kes kuni
Vajangu Põllumeeste Selts, Anna Maanaiste 18. nov. 1943. a. antud korralduste põhjal
tud asjaolu on peamiselt tingitud võrdlemi 1. detsembrini on vallale määratud raie
selts, „Edu" Maanaisteselts, EivereMaanais moodustama hiljemalt 1. jaanuariks 1944. a. re't. Koosoleku päevakorra kesksemaks si hilisele ajale langenud eügisestest põllu kohustusest täitnud 19,1 protsenti. Edasi
teselts, Valgma Maanaisteselts, Nurmsi uuesti oma juhatused ja muud põhikirjas küsimuseks kujunes ringi edaspidise ja korrastuslöödesi, samuti ka õige tuge järgnevad paremuse järjekorras Särevere
Maanaisteselts, Väätsa Valla Vabatahtlik ettenähtud organid. Uuesti moodustatud tegevuse kujunemine. Kuna Ambla vasti novembrikuus valitsenud halbadest vald 19,0 protsenti, Võbmuta 18,5,
Tuletõrjeühing, Kareda Valla Vabatahtlik juhatuse koosseisust ja asukohast tuleb Spordiring on taas saanud loa oma en ilmastikuoludest.
Koigi 18,0, Paide 16,5, Käru 15,8,
Teatavasti tuli 1943/44. a. raiekava järgi Ambla 9,0, Rakke 8,6, Kareda 7,4 r
dise põhikirja alusel tegutsemiseks, siis Järvamaal
ülestöötamisele 173.900 tööühikut Väätsa 6,8, Lehtse 4,0 ja Väinjärve
otsustati jaatavalt alustada ripgi tege metsamaterjale, Kuna tänavune metsatöö vald 3,5 protsendiga. Võrreldes esitatud
Võimüügikohustuse mittetäitjad
vust tulevikus Ambla Spordiringi nime hooaeg algag ametlikult 1. oktoobril, siis arve vastavate arvudega oktoobrikuust, ilm
all ja iseseisva organisatsioonina, mitte suudeti nimetatud kogusest oktoobrikuu neb, et üksikutest valdadest omab esikoha
karistuse alla
ülestöölada vaid 5359,1 tööühikut kindlalt Albu vald, kuna viimasele kohale
enam maakondliku S-s „Järvapojad" kestel
metsamaterjale, mis raiekohustuse koguhul platseerub Väinjärve vald. Siinkohal o'gu
Vallavanemad asuvad sellekohaste nimestike koostamisele
Ambla osakonnana. Järgnevalt toimu gast haaras ca 3 protsenti. Et raietööd ok lähendatud, et väinjärvlaste poolt ülestöö
nud valimistel valiti ringi juhatusse toobrikuu osas ei kujunenud eriti just tule tatud protsendimäär 3,5 on saavutatud
Üheaegselt karistusettepanekuga teeb val
Võimfifigikohustuse tßitmine on käesole
muslikeks, loodeti puudujäägid teha tasa novembrikuus, kuna oktoobrikuus Väinjärve
va aasta oktoobri- ja novembrikuus seda lavanem või linnapea neile võimüligikohus J. Saarend, R. Sork, H. Kirsipuu, novembrikuu kestel. Vastavail andmeil on vallas sooritatud tööhulga protsent oli null.
võrd tagasi läinud, et praegu on ohusta lastele viimased kirjalikud nimelised hoia pr. V. Kamla ja pr. S. Taal, kuna re see ka osaliselt õnnestunud, kuigi ka no Mis puutub raiekohustuse täitmisse Järva
tud linnade varustamine täispiimaga.
tused. Viimane sisaldab asjaomasele ka tea visjonikomisjoni J. Maasik, V. Kamla vembrikuu tulemused just eriti rõõmusta maa kolme linna osas, siis sammub siia
Meie rahva elujõu säilitamise seisu te, et tema on esitatud piirkonnakomissari ja pr. A. Kernes. Läbirääkimiste all vad pole.
esikohal Türi linn 19,3 protsendiga. Viima
le
korraldnstrahvi määramiseks.
kohalt on säärane olukord täiesti lubama
Tehtud
kokkuvõtete
järgi
on
kuni
sele järgneb Paide 19,0 protsendiga, ku
puudutati
eelseisva
taiihooaja
tegevus
Ühtlasi esitab vallavanem või linnapea
tu, mistõttu võhnttüglkobustuse täitmise
1. detsembrini Järvamaa raiekohustusest
kolmanda koha pärib Tapa 6,6 prot
korras kokkutulevate või- ja piimakoguste müügikohnslasele käsn seitsme päeva jook kava, kusjuures otsustati asutada ringi täidetud kogusummas 23.551 tööühikut, na
sendilises ulatuses.
Suurendamiseks tuleb kiires korras raken sul võinormi täitmisele asuda. Kui võimüü mees- ja naisvõimlemise rühmad. Moo moodustades seega 13,5 protsenti. Nimeta
Üksikute metskondade järgi on teostatnd
dada mõjuvaid korraldusvõtteld.
gikohnslane ei saa koheselt oma kohuseid dustatavate rühmade instruktoriteks ot tud kogusest töötati oma maakonna piires
kõige rohkem raietöid Pardi metskonnas,
Piimalehmade arvuline vähenemine ja täitma hakata, peab ta esitama kirjalikud sustati paluda kohalikke vastavate ala üles
metsamaterjale 20.220 tööühikut 13,1 aimelt 26,1 protsenti. Pardile järgneb Türi
jõusfiOda vähesus on piimatoodangut tub tõendid seda takistavate põhjuste kohta.
protsendiga,
kuna väljaspool maakonna pii metskond 19,8 protsendiga, edasi Varanga
listi vähendanud, kuid need asjaolud, tiksi
Kõik hiljem järgnenud karistused pan de õppejõude. Veel otsustati pidevalt
on ülestöötatud 3331 tööühikut 16,7-prot 17,3, kava 16,3, Huuksi 11,2 protsendiga.
•ei põhjustaks veel praegust rasket olukor nakse avalikult välja vastavais piimätöõs pühapäeviti korraldada käsipalliharjutu re
sendilises ulatuses.
da linnade piima ja piimasaadustega va tusis ja taluvõi kokknostukohtades.
si, kusjuures kohalikult algkooli juhaKui võrrelda raiekohnstuse täitmist ükipustamisie aial. koi kõik müligtkobuslased
piimanormi korralikult täidaksid. Kahjuks
Jõulueelsest Rakkest
äga teeb seda osa mflfiglkohuslasi korra
ma ei tea veel praegugi, kas tegin seda
Kas mind arreleeritakse?
talt.
hästi või halvasti. Jah, sest pilt, mis mulle
Viljapeks jõuab lõpule
Mõned mflügikohuslased on jätnud pii
ruumis avanes, sundis mind toetuma vastu
Rakke elas viimastel päevadel jõu
na ja või andmata juba pikemat aega ja(>
Joonap Nagapulk on läbi ]a läbi .moe on see ju minu jutt ja mina ei ole Joonap? oma seljataga suletud ust, et mitte kukkuda.
nende korratu hoiak mõjutab ka korralikke* lude ettevalmistamise tähe all. Rinde meee, käib tänaval pea püsti, on kõikide si Hüva, katsutagu .aga olla ainrult veel veidi
Kas pean nüüd jutustama sellest täpselt?
normitäitjaid. Seejuures ei ole järelvalve võitlejatele saadeti Rakkest hea hulk ledamate tütarlaste sinasõber, tervitab ar kannatlik, btihap ma siis jutustan.
Ma ei suudaks seda hästi. Antagu mulle
sääraste nõuete kõrvaldamiseks alati küllal
Olen
nimelt
neid
noori
mehi,
kes,
vähe
mulikult
naeratades
aina
paremale
ja
vase
pühadepakke, kusjuures paistis eriti sil maid nipg armastab kutsuda Ornemasoo malt seni, arvas, et abielluda maksab seepärast andeks. Elektrilamp oli kaetud
alaselt tõhus.
mingi valgusttumestava varjuga ning " kogn
Praega toimub aate keskmiste võimüügi ma Rakke kodutööstuskool, valmistades esindajaid aegajalt omale külla selleks, et
ka sõjaajal. Selleks mul ju väl
seeõhtune
elamine näis olevat koondatud
normide jaotamine kohalike omavalitsuste hulga maitsvaid küpsiseid. Üldolukor näidata neile „vana head aega" meenutavat ja tütarlaps ja räägitud temaga > lood nii diivanile. Selle
ees oli avatuna Joonap Na
vahel ja algab nende määramine piimatoo rast tingitult toimuvad tänavu jõulu värvimütsi voodi kohal seinal. Kas johtnb ääri veeri ja häbelikult isegi vähekese sel ga pulga suur kohver,
kust paistis avatud ja
jatele. Sellekohase määruse alusel tuleb
gemaks.
Ootas
mind,
kui
õiendasin
omal
see
harilikult
õhtuti
?
Aga
Jumal,hoidku,
ail
avamata õllepudeleid mõned valgepead,
tootja majapidamises mittevajalikud piima puud peamiselt koolides, kuna suure Ja millekski, sest Joonap Nagapulgal on ajal siit põgenevate bolshevikega arveid, sinki,
vöipakke.., või minagi kõike nägin 1
kogused ära anda ja kuni uue võimüiigi maid rahvakogunemisi ei ole ette näha. alati aega, <ta pole ometi selline p õrunu, .ootas siis, kui parandasin saadud haava, ja Ning sama
„tsheki-moona täitis diivani ees
normi määramiseni senikehtinud norme
oi!
nõus
ootama
veelgi
pisut.
Ja
[
ega
ma
kes
higistab
aina
orjata
läbi
pikkade
ja
lü
Kohalikkudele
talupidajatele
teeb
asnva tooli, dekoreeritud ühest Eva-Malle
täüa.
muret asjaoty, et koresööda normide hemate tööpäevade, arutab vahetevahel sö kaua poleks mallanudki lasta teda enam kingast, kana teine oli peaegu keset taba.
Eespool kirjeldatud olukorrast tingituna täitmist kui ka metsaaktsiooni teosta jaküsimu&i või tunneb muret, et kodumaa oodata, sest mis käes, see omal Aga vii
Vihaselt ajas Joonap Nagapulk ennast
on Põllumajanduse Keskvalitsuse juhataja mist takistab harukordselt pehme talv, võiks ühel ilusal päeval ka tedagi kutsuda. mastel aegadel muutus Eva-Mail nõnda diivanil
istukile.
Et armas Joonap Nagapulk, minu rabadega on ta nimi pisut naljakaks. Tuli töölt,
teinud ringkirjaiise korralduse asjaomastele
„Ah, sina oled ?" ütles ta.
asutustele ja isikuile, et olukorra nõudeist mis ei võimalda vedusid. Seevastu vil käisid sa gümnaasiumis ja nendesamade nagu ikka, kuid oli 4andisest väsinum ;ja
Ma ei vastanud midagi. Pea surises j»
tingituna tuleb viibimata kiirendatud ning japeks on arenenud mullusega võrrel minu, s. t eest# r ahva rahadega astu rahutum. Küsis koguni, kas ma Joonap Na
lihtsustatud korras asuda sääraste võimüügi des märksa hoogsamalt. Nii on talivili sid sa ka koguni .ülikooli, ole nüüd me gipulka tunnen ja mis . ma {temast arvan. silme ees oli tume.
heks ja võta püss ning mine kaitse oma Imelik küsimus! Miß ma arvan? Ei noh,
kohuslaste sundimiseks müügikohustust
„Noh, mis sa põrnitsed ?* küsis ta pudi
täitma, kes seda küll suudaksid teha, kuid juba kõik pekstud, kuna suveviljast on endist «rahaonu® või tee vähemalt, pime mees missugune I Eva-Malle silmad lõid sä keelselt. „01ed nagu armunud kukk. Ära tee
vaatamata hoiatustele ei ole täitnud ega peksmata ainult 3 protsenti ja sellega loom, midagi siin, tagalas, et võidaks näha rama. «Kui tore seltskond on alati temaga nii lolli Dign ega bakka nntma. Vaata, ka
käesoleval aastal asunud võinormi täitmisele. gi loodetakse lõpule jõudvat lähemail ja ütelda: »Näb, nimi teisel küll natuke koos 1 Küllap ta peab olema ka ise huvitav, dunud Tammsaare ütles: «Noorase-armastue
Ühtlasi tuleb juba käesoleva tootmisaas päevil. Kuna elanikkond oli juba ette-! naljakas Nagapulk! Ko-jah, aga olgu tark ja rikas. Tal olevat alati viina ja õlut, tuleb ja läheb ja keegi ei tea, kust ta
ta algul range järjekindlusega saavutada valmistatud rehepeksu hilinemisele, siis ta pealegi. Ei riku uimi meest, kui mees seal tantsitavat otse pööraselt ja kui lõbus tuleb ja kuhu ta läheb. Nutavad need, kes
ise ei riku oma nime. Ja ega ta nii n a ga, ning lahke olevat siis Joonap Nagapulk."
peavad temast loobuma, aga kes ta kätte
vöimütigikohustuse täitmise alal seisund,
Noogutasin. Ja jah, Joonap on ikka lõbus saavad, nutavad sagedasti veel rohkem."
mil ei esine aimustki võimüügikohuslast veeti vili aegsasti ulualla, mille tõttu uftnnipunn ega vedelp u 1 k olegi!14
Ei, säärast kodumaa koputust südame ja lahke. Kas Eva-Mali teda siis ei mäleta?
ka vilja rikuemis- ja kaomäär on eel
pümatootjat, kes oma kohust ei täida.
Siis ta naeris, üsna väljakutsuvalt ja ül
Käesoleva aasta võimüüginormid on kal mise aasta omast tunduvalt väiksem. tunnistuse uksele ei ole õnnelikul t Joonap Tutvustasin ju kunagi Joonapit temale, ja belt. Eva Mall peitis end ta selja taha.
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«Noh, tule ja joo, söö !"
tähtsad, tervis ka mitte. Vähemalt ütleb pole enam meeles ...
kõigi võiraüügikohuslaste poolt. Selle või-;
«Tammsaare ütles aga ka, et noored on
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Ja sinna see jutt jäi. Oleks võinudki
Nagapulk Ise nõnda, koputab omale rusika
maldamiseks peetakse uute normide mää-j
Põllumajanduse Keskvalitsuse korraldusel ga rinnale ja listb: «Minul on kõik need jääda hoopis' kui poleks juhtunud, et Eva- üldse rumalad ega tea teise armastusest
ramisel.rangelt silmas «ende täitmise tege
midagi, nemad armastavad ainult iseennast,"
likke võimalusi ja ühtlasi lähtutakse põhi toimusid käesoleva kuu esimesel poolel.Jär asjad korraldatud! Või arvate, et ma laisk Mall oli järsku mitmeks Õhtuks kadunud. vastasin ma korraga eiteakust võetud rahu
mitmes vallas jalanõude ja rõivaste len, et ma midagi ei tee? Noh, ,kännikoo« Töötasin oma pika päeva, kraamisin asjad
mõttest, et normi täitmine ei tohi kellelegi vamaa
korrastamise kursused. Huvi korraldatud rukesed, oodake ainult!11
laualt kokku, ohkasin ja läksin. Tunnike likkusega ja liikusin diivani sunnas, möö
üle jõu käia.
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rasket tööpäeva, kauniks puhku Joonap Nagapulga kohvri külluses ägavast
Scade juhatajad saadavad kolme päeva jook asjahuviliste rohkearvuline osavõtt. Korral seesuguse alandava ja meest maatasa kisku
seks. Ja eriti veel siis, kui sul kõneleda ja sisust, haarasin Eva-Malle kinga ja lõin
aul pärast ringkirja kättesaamist kohalikele datud kursuste sarjas toimus alates 6.-11.
korra, teise, kolmanda ... kuni Eva-Mall
tulevikuasju.
vallavanemalle või linnapeadele võimüiigi detsembrini jalanõude ja rõivaste korrasta va oletusega, et elujõuline, haritud ja sü arutada
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Tuikusin uuesti ukse poole. Nägin ainult,
Nimestiku saanud vallavanem või linna
M. Mägi.
bus! > Kuulake ainult: Joonap Nagapulk normi, ohkasin ja läksin jälle. Mis parata! et teise toa pimedale ukseavaußele oli ilmu
pea teeb kiires korras koos kohalike põllu 2 duskonsuient
Teine samasisuline kursus leidis 6.-11. omab alati liäid sidemeid kohtadega, , kus Jõulueelne aeg ja inimestel rohkesti askel nud kaks inimest, totral pilgul mulle järele
majandusjuhtidega kindlaks, miks nimestik detsembrini
aset Võhmuta vallas, Metsata vuliseb «kõige selgem" eluvesi; Joonap Na dusi ... Peab olema närve!
vahtiv noormees ja sasitud peaga tüdruk.
ku võetud isikud ei ole võinormi täitmisele
külas, kuhu osavõtjaid oli ilmunud 25 gapulk peab palju ja sageli sõitma, et kor
Varsti ma märkasin küll, et Joonap Na Siis langes uks mu järel kinni. Olin jälle
asunud. Sel puhul selgitatakse ühtlasi, kas guse
gapulk vaatab mulle tänaval otsa kuidagi tänaval, tuikudes majast eemale.
müügikohustuse täitmatajätmise põhjused isikut. Siin jagas kursuslastele vastavaid nä raldada oma ja teiste «eluasju"; Joonap Na kahjurõõmsalt,
et ta liigub ikka jälle suurte
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Kas mind nüüd arreteeritakse ? oli
on süüdi suurendavad, nagu spekuleerimine konsulent M. Mets.
on umbes 20-bm raadiusega ringis pidu, kohvritega otse selle tänava suunas, jtkus ainuke küsimus, mis kohises läbi pea. Ma
piimasaadustega, normi täitmata jätmisega
Ajavahemikus 13.-18. detsembrini toimus kirmas, simman või kuidas neid asja just elab Eva-Mall ning et paaril korral vajus USUD, et mitte, sest seni pole seda toimu
avalik suurustamine, või jällegi süüdi peh vastav
kursus ka Ambla vallas, Nõmküla- siin või seal kutsutakse; Joonap Nagapulk samasse tänavasse mõningaid teisigi, kuid
nud. Ja Joonap Nagapulgal on ju muudki
mendavad, näiteks õnnetused, haigused ja Koigis. Ka
siin leidis kursuse korraldamine peab hoolitsema, et tal sinna sõiduks oleks mis on see minu asi. Kohvritega on inime tegevust (oi, tal on seda isegi hirmus pai
ikaldused.
varakult koos .korralik" seltskond; Joonap sed käinud ringi varemgi ja kõik tänavad ju!), kui et minna politseisse. Küllap tarik
Võttes aluseks neid kõiki asjasse puutu ümbruskonna perenaistes elavat vastukaja Nagapulk
peab tooma viina, õlut, ta ühesõ on neile Jahti. Peagu nädala kestel pidin kalik „tshefeimoon" ja sisukad õhtud paran
vaid andmeid ja seisukohti, esitab vallava ning kursusele ilmus ca 25 osavõtjat.
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korraldustrahvi määramiseks kõik need või mub pühapäeval, 19. detsembril algusega ea b ! Oma risti peab kandma igaüks ja
Siis, ühel Õhtul, kui sattusin jälle sinna liseid meenutas mulle nii tõsiselt Joonap
müügikohuslased, kelle kohta kindlasti on kell 16.00. Albu algkooli ruumes õpilaste p
tänavasse, paistis pimenduskatte vahelt val Nagapulk ja milliseid meenus mulle enese
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oha
teada, et nad olekbid võinud juba eelmisel jõulupuu. Vastavalt koostatud kavale sisal tes, et tema rist ei ole kaugeltki kõige ker guskiir, mis tekitas südames kummalise legi ? Ma ei tea seda.
Rein
aastal kui ka praegu oma võinormi täitmi dab see ühislauludena koraale, vaimuliku
lootußtunde. Naljakas! Ning kuna ruumis
sele asuda, kuid vaatamata antud hoiatuse kõne Järva Madise koguduse õpetaja gem.;
Usun meelsasti neid Joonapi prohvetlik oli vaikne, siis koputasin ja avasin ukse,
le on seda seni teadlikult ja kuritahtlikult E. PaldraTt, õpilaskoori laule ;K. Kariseni ke sõnu,
eriti nüüd, millal mul tõend ole nagu ikka, õieti küll lubamatu vabadu JÄRVA TEATAJA Nr. 146
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tegemast tõrkunud. Ettepanek koostatakse
mas.
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ei usuta ehk sedagi, sest lõpuks sega, ootamata luba
jne.
iga võimttügikohusk ;e kohta eraldi.
Okupeeritud idaalade riigiministri poolt
antud ühenduste ja koosolekute määruse,
•elle mnntmismääruse ning selle teostami
seks kindralkomissari poolt antud teostamis
määruse alusel võimaldas endistel mitte
poliitilistel ja mittemajandnslikel organi
satsioonidel tegevust taasalustada. Vasta
valt sellele tali tegevuse uuestiaiustamiseks
esitada 31. juuliks s. a. kohalikule prefek
tuurile sellekohane sooviavaldus. Nimetatud
tähtpäevaks avaldasid Järvamaal soovi oma
tegevuse uuestiaiustamiseks-üle saja Järva
maa linnades ja valdades varemalt tegut
senud kultuurilise ja haridusliku organi

Karknse Perenaisteseits, Tamsalußaamatuko
ga selts, Kuksema Perenaisteseits, Palu Maa

PAENDUMATU RIIV
~Narva" SS-soomusgrenaderid uuel positsioonil.—Tankide
varahommikune vastulöök
SS-PK. Nõukogude suurrünnak pole kogu Idarindel seni oma suurejoonelisi ees
mürke saavutanud. Bolsbevike rfinnaknhoog ning jõud pidurdatakse pidevalt saksa
elastse tõrjetehnikaga. Kestvalt on saksa rinne tõmbunud täies korras tagasi, ilma et
Nõukogud oma läbimurde suurunistusi teostada oleks saanud. Sobivalt valitud maasti
kul on lastud vaenlast rünnata; tekitades taile igal sammul raskeid kaotusi. Donetsi
äärest Dnepri kallasteni on tühjaks jäänud maa loovutatud vaenlasele, vastane on
kandnud kohutavaid kaotus! selle jälitamise juures. Juuli algpäevist alates möllab jah
matamapanev materjali-lablng, kus pole tähtsad vastasele loovutatud kilomeetrid, vaid
materjali ning elavjõu hävitamine, mis vaenlast pidevalt nõrgestab. Ja see toimub,
võiks ütelda, teatud .riiv taktika" abil. Üksused, mis peatavad siin seal nõukogude
edasitungi, on nagu riivid, mis hoiavad uksi ning takistavad vaenlast astumast edasi
eluruumidesse tagavarade juurde või teostamast kavatsetud laiaulatuslikku läbimurret
rindest. Nõukogud on sunnitud oma jõutagavarad tuntud maastikule välja tooma, tema
ühendus- ning järelveoteed pikenevad ... Ja üks selliseid tugevaid riive on ka meie
„Narva". 0
on meie tules kokku varisenud. Pigine öö
MITTE TULISTADA!
oma hõlmad üle meie. Pikisilmi vai
Jälle on „Narva" asunud uuele riiv-posit laotab
bub lahingukära.' Taamal, stepis, lõõmavad
sioonile. Seekord on see jälle tankimaastik, veel
viljakubjade read, nagu kalmuküünal
mis laiub meie ees, meenutades veidi noid de rida,
kodumaist jaaniööd.
esimesi raskeid päevi. Stepiküürul lõikub Saabuvadmeenutades
virgatsid ettekannetega.
meie positsioonide süsteem ja kohe samas,
Ühe kompanii lõigus on neli vaenulist
tillukeses külakeses, on ka „Narva" võitius tanki
jääda lahinguväljale öökorte
punkt. Väsimatult korrastavad mehed oma risse. riskinud
Või on nad liikumisvõimetud? „Nar
kaevikuid, süvendavad ühenduokäikb. Valv va* komandör
ja tankide ülem otsustavad
sad on aga silmad, mis jälgivad ees laiuvat selle hädaohu valge
hakul likvideerida.
maastikku ei kellegi maad ja selle taga
vaenlast, kes kobades ning kahtlevalt lä TANKIDE VARAHOMMIKUNE VASTULÖÖK.
hemale trügib, otsides meie uut vastupanu
Piimjas hommikõhk selgineb. Nüüd on
joout ning kartes ootavaid üllatusi. Temale aeg. Turtsudes siirduvad terasioomad steppi.
on tundmatu meie uus riiv. Täna võib neid Nende laiade lintide poolt lõigatud teerajal
juba liikumas märgata. Nad asuvad positsi ning nende võimsate kehade varjul on ük
oonidesse, kogunevad alla balkasse. Kostab sikul grenaderil hoopis kindlam astuda vas
laia vandumiskõma, autode turtsumine segab tu vaenlasele. Eemal lohus kükitavadki ma
öövaikust. Või on see tankide kolin, mida gavad Nõukogude koletised. Balkasse kogu
haarab ergas kõrv? Grenaderide loodusini nenud udus selginevad nende kogud. Oleme
mese omadused ning vaistud on ärganud kohal. Kas on vaenlane meid juba märga
ja teravnenud. Pidev elamine looduse va nud? Meie pikatorulised „Tank LVjad" asu
hetus rüpes, seatuna silm-siima vastu sur vad juba lahingukorras seljandikul. Kõik on
maga, oa muutnud grenaderid loodusinimes valmis tule avamiseks. On ju nii oluline,
teks, kes on alati valmis võitlema oma ek kumb laseb esimesena. Üks meie tank on
sistentsi eest.
väga hääl positsioonil. Vaenlased istuvad
Rahuiikult lebavad praega „Narva" rel nagu peo pääl. Tankikomandöri uljas kuju
vad. Too vaikne ootamine on raske, näriv, ulatub uhke büstina välja luugiavast. Rahu
aga käsk on mitte tulistada. Jälgida, oo likult langevad komaudosõnad. Toredad poi
data. Minutite ärevus koondub tundideks. sid need mehed „potšemuu''-üllkondades,
Mitte tulistada! Mitte tulistada!
nagu me nende tunkesid kutsume. Trahh!
VAENLASE KAHURID VALMISTAVAD ET Silmad püüavad asjatult jälgida kuulilendu.
Selle asemel kerkib ühe nõukogude tanki
TE RÜNNAKUT.
kohale tume suitsupall. Tabatud! Tore! Meie
Kell 17.30 kõmiseb äkki õbk: vaenlane toru
pöördub pisut ja võtab uue vaenlase
on alustanud ägedat kahuri tuld. Rasked kirbule.
Trahh! Ja jälle on vinguv soomus
plahvatused raputavad maad niug trummel granaat asetanud
suripärja ühe T 34
davad kuulmenahal. Tuttav kildudesurin kohale. Lask ningsuitsuse
tabamus! Otse hämmas
läbistab Õhku. Siin-seal võib märgata Nõu tav! Nüüd aga kiljatavad
ka vaenulised kilp
kogude üksuste liikumist. Mitte tulistada! konnad. Meie taga õitsevad
äkki tohutud
Nüüd on nad juba nähtavalt meie relvade
kuna plahvatuse kaja jõuab
tuieulatuses. Ja lõpuks saabub ka lunastav mullaroosid,
komando: tuld! Kohe külvavad kuulipildujad kohale palju hiljem. Kummaline on jälgida
oma surmatoovaid valanguid vaenlase sekka. toda äkilist niug vaikset „maa õitselepuh
Siis aga hakkab ka üks meie tanke
See on kaotusrikas üllatus vaenlasele, aga keraist".
suitsema.
Tabatud? Aga Juba ou raadiotea
ta kahurituli elavneb veelgi, nad korrigeeri de kohal ning
teatab, et mootor, kurivaim,
vad tuid. Kuskil hakkab kuivalt ning pide on hakanud äkki
Tugevat
velt köhima kogupaugukahur. Varjuda: Esi suitsusaba Uputadeskummitama.
pöördub too käsu koha
mene seeria langeb stepiseljale. Tihe tolm selt enne teisi kodu poole.
Teda saadavad
valgub meie suunas otsekui udumüür. Maa vaenlase mürsud. Küllap nad
rõõmustavad,
on nii kuiv, et iga plahvatus paiskab mää et
nemad. . . Aga ei, sõbrakesed, ka seekord
ratu tolmupilve õhku. Nägemisulatus vähe mitte.
neb üha, ümbrus muutub ähmaseks. Päike
Lühike varahommikune löök on õnnes
sele võib juba silma vaadata. Nagu päratu tunud.
Orus ööbinud kilpkonnad suitsevad
läikimanühitud taldrik ripub päike tolmu ning lendavad
üksteise järgi õhku.
tiinestõhus.

Jälle köhib kogupaugukahur. Kuulatame
ning hüppame siis kaevikuisse. Kohin lähe
neb. Nüüd raksatavad nad üksteise järel
otse külakeses, savibüttide vahel, meie
ümber. Suits, tolm, tuli, ehmunud elanike
kisa. ..Meist paremal on õlekuhi äkki muu
tunud lõõmavaks tunglaks, samuti paar
katust. Ahnelt haaravad tulekeeled kuiva
materjali. Külmavereliselt õiendavad eääl
asunud autode juhid oma masinate juures
ning sõidavad läbi äkkipaiaunud tule varju
lisemaese kohta. Grenaderid ruttavad pange

JA SAMAL AJAL VÕITLUSPUNKTI
RÜNNAKRÜHM
oli tunginud julge rünnakuga vaenlase ja
laväe kompanii kallale, kes eile oli meie
liinidest läbi tilkunud ja ühe meie'kompa
nii selja taga omale pimeduse varjus positRaadio
LAUPÄEV, 18. DETSEMBER 1943.
5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.15 Päeva

dega, aga külakese ainus kaev on paarsada uudised. 6.30 Hommikukontsert (ülek.) 7.00
meetrit eemal. Sääl ripub praegugi kõrge Päevauudised saksa keeles. 7.15 Helisevad
koogu otsas ämber. Hiljuti langes siuna hommikutervitused (hpl). 8.45 Päevauudised.
mürsk, kui parajasti keegi vett koogutas. 9.00 Päevauudised saksa keeles. 9.10 Landes
Vihin, plahvatus. Vabanenult paiskub ämber dieust Ostland. 9.25 Saatepaus. 10.00 Muu
ridva otsast, pritsides vett taeva poole, ning sika ennelõunaks (Ringhäälingu suur orkes
kilades lippab ruttav kogu küta poole.
ter juh. P. Karp). Saate kannavad üle ka
Saksa saatjad ja Riia ringhääling. 11.00 Aja
VÕITLUSED TOLMUPILVES
viiteks (ülek. Münchenist ja Danzigist).
Pikkamisi laskub tolmune hämarus. Seda 12.15 Päevauudised. 12.30 Päevauudised sak
nähtavamaks muutuvad õudseina lõkenda sa keeles. 12.45 Lõuuamuusika. (Elvira He
vad tulepesad. Viimased eided lahkuvad berleiu, laul, šrammelkvartett E. Eks, Riia
külast, armetu hunnik varanatukest logise Ringhäälingu koor T. Kaininši juhatusel, ja
val kärul. Kas on nad just selle kõige va ajaviiteorkester A. Parupsi juhatusel.) Ülek.
jalikuma sinna ladunud? Vaevalt, sest seal Riiast. 14.00 Päevauudised saksa keeles.
kaob teekäänakule käru, millel ilutseb tol 14.10 Landesdienst Ostland. 14.20 Peter An
mune kummipuu. Ikka ja jälle langeb mürs ders laulab (hpl). 14.40 Sõjaradadelt. 15.00
ke. Meie lõrisevad kuulipildujad lõikavad Marsse ja marsilaule (hpl.) 15.15 Valitud
vaenlasel tee.
saksa lühijutte: «Lausumata sõna", Fritz
6 tanki kompanii lõigus nähtaval: tea Nölle visand, saksa keeles). 15.30 Muusika
tab telefon.
pärastlõunaks (hpl.) 16.45 Päevauudised.
3 tanki rullivad kompanii võitlus 17.00 Päevauudised ja saatekava ülevaade
punkti suunas, saabub kiiresti uus teade saksa keeles. 17.15 Rahvalikke viise (Küla
naaberkompaniilt. Nõnda, nad tulevad jälle. kapell ja hpl.) 18.00 Mudilastele: .Valge
Nende vaevueritletavad piirjooned kerkivad vaip", lugu virkadest lumehelvetest. 18.15
grenaderide silmade ette, on's neid ses kum Noorus laulab (hpl). 18.30 Aja kaja ja saate
malises ähmasuses kolm või viis? Meie pa kava ülevaade 19.00 Poliitiline loeng (Ülek.,
kid lajatavad, võitlus tankidega on jälle saksa k.) 19.15 Rindereportaaže. (ülek.,s. k ).
alanud. Nähtavus on aga võimatult halb. 19.30 Muusika (ülek). 19.45 Ringhäälingu
Juba mõnekümne meetri pääl neelab tolm, ringvaade (ülek., saksa keeles). 20.00 Päeva
püssirohusuits ning laskuv hämarus inime uudised saksa keeles. 20.15 Kirevaid heli
se. Ja mis on seal eespool vasakul? sid nädalalõpuks (ringhäälingu tantsukapell
Ründavad vaenlased või ohakapõõsad?
juh. L. Tants kõneleja ja hpl.) Vaheajal
Ring ringi järgi voogab halastamatu 21.00 Päevauudiseid. 22.00 Päevauudised
heitlus, mida läbivad gongilöökidena paki saksa keeles. 22.15 Eesti sõduritund. (Sõdu
heledad klähvatused.
ri te kvartett, instrumentaal- ja vokaalsoliste
Üks tank hävitatud, kaks arvatavasti jne. (HeliUiesvõte 16. XII 43, mgu.) 23.00
vigastatud, keerutavad abituna paigal, kõ Rõõmsaid rütme (mgu.) 24.00 Saatelõpp.
lab ettekanne telefonis. Milline meie pakki
19. DETSEMBER 1943.
dest saab siis juurde uue valge rõnga? See PÜHAPÄEV,
5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.30 Hom
selgub hiljem. Igatahes on meie tublid to mikumuusika
(ülekanne ja dpi). 7.00 Päeva
rud jälle platsis. Omavahel võistlevad kaks
saksa keeles. 7.15 Päevauudised
tuntud toru „Kõu" ja „Tasuja". Praegu uudised
Põllumeestele: Uue linakaubanduse hoo
on neil mölemil võrdselt 12 heledat rõngast 7.30
aja alguseks. (Estonia abijuhataja Agr. Jo
saledal suudmel.
hannes Ritslaid).7.4s Väike hommikuviis(hpl.)
MEIE OMA TANKID SAABUVAD
8.30 Hommikuhardus: „Mida parem tegu,
Meie seljataga kostab äkki võimsat mü seda parem päev". 8.45 LandesdienstOstland.
rinat. Meeste tolmunud ning higised näod 9.00 Tallinna Kontserdid 1913-44. 111 oreli
löövad lausa lõkendama need on ju kontsert. A. Karindi (Jaani kirikust). 10.00
meie oma tankid. Kaheksa terashiiglast vee Päevauudised saksa keeles. 10.10 Serenaad
reb mürinal kohale. Parempoolsed roomikud pühapäeva-hommikuks (hpl.) 11.00 »Mu isa
peatuvad ning toreda pöörakuga suunavad maa on minu arm", põimik Lydia Koidula
nad oma kahurid vaenlase poole. Naervad laulest. 11.30 Sümfooniline muusika. Richard
näod kerkivad luukidest, neid tervitatakse Straussi helitöid (hpl.) 12.15 Päevauudised.
12.30 Päevauudised saksa keeles. 12,45 Lõu
rõõmsalt.
Sissemurre meie vasakul tiival, naa nakontsert (hpl.) 14.00 Päevauudised saksa
berüksuse juures: teatab ükskõikne traat. keeles. 14.15 Landesdienst Oatland. 14.30 Las
Pagan võtaks: See on ebameeldiv, saabuvas tele: »Suvi detsembris", Karin Mullase kuul
öös teada vaenlast olevat peagu seljataga. demäng. 15.00 Suurtest ooperitest (hpl)
Soomusluuremasin kihutab ohustatud paika, 15.40 „Andres Ahvenas ja tema vend", A.
et selgitada või likvideerida too neetud Kitzbergi kulajutust „Ptive- Peetri riukad".
olukord. Pikkamisi kustuvad tulepesad. On 16.00 Mida sõdurid soovivad (ülek. Berlii
hää, et kerged hütid põlevad nii ruttu ma nist). Vaheajal kell 16.45 Päevauudised ja
ha, seega selged märklused vaen saatekava ülevaade. 17.00 Päevauudised ja
saatekava ülevaade saksa keeles. 18.00 „Te
lase lennukeile.
„Narva" aga püsib. Korduvad rünnakud rasratsurid", Joh. Selgi kuuldemäng. Näite-

Laskemoona ja varustuse järelvedu ei tohi iial katkeda. Vajaduse korra! tuleb voo
riga läbistada isegi põlevaid kiilasid. (PK.-sõjakirj. Bergmann. Wb.) % >
sioonid kaevanud. Ägedas lahingus lähima
tnaa pääl hävitatakse üllatatud vaenlane,
viimased neist tõstavad hirmunult relvatud
käed. Juurde jõudes aga paiskab ometi üks
bolshevik veel käsigranaadi otse meie mees

te jalge ette. Aga õnne peab olema i Ja se
da oli kindlasti ka neil, kelle ees ta lõhkes,
sest kummalisel kombel purunes ta ainult
kaheks.

see tõesti võimalik? Pärast ülekuulamist
saavad nad tüki leiba ning ronivad õnneli
kena autosse, mis viib neid divisjoni staapi.
Nende hirm on nüüd kadunud. Nad jutusta
vad, et neile on alati seletatud, et sakslased
vange piinavad, lõigates ära keeli, \kõrvu
ning sõrmi. Ülekuulamisel tõlgina toimunud
arst on aga huumoriga nende hirmu kaota
nud, õnnelikena jagavad nad leiba ning ei
jõua imestada meie tavalise sõduriieiva

„Narva" soomusgrenaderid on lõbusas
tujus. Tundmatuseni määrdunud tolmus häädust.
-Harašoo, pan, danke tõstab üks käe
ning mullas, juhivad nad apaatselt kartlikud
vangid võitluspunkti poole. Mehed kraami kõrva äärde.
Päike on tõusnud. „Narvale" koidab jälle
vad seejuures oma venekeelsed „krõbeda
mad" sõnatagavarad välja. Selle muusika uus võitluspäev. Mida toob ta enesega?
saatel liigub rodu edasi. Noorukesed näe Pingutustnõudvad on nad kõik, aga „Narva"
vad nad välja, armetud. „14 aastat," kostab riiv on olnud alati tugevasti kinni.
SS-sõjakirjasaatja Elmar Tõnismäe.
neist „rohelisima" välimusega poisike. On
Paide maleturniiri võitis O. Kuningas
Lähemal ajal korraldatakse seeria välkturniire
S/s. „Jäcvapoegade" poolt korraldatud kel ja R. Allperel, kel on võrdselt 6 punkti.
Paide maletajate klassifitseerimisturniir, Järgnevad H. Lepik ja V. Juhandi a 6 p.,
mis oli ühtlasi linna esivõistluste poolfinaa V. Kärp 5,5 p., kuna teistel on vähem.
Lähemal ajal korraldavad „Jäcvapojad"
liks, hakkab jõudma lõpule. Tagava lõpu*
spordiga kindlustas endale 9 punktiga 11 seeria välkturaiire, samuti algavad peatselt
partiist esikoha 0. Kuningas, kel õnnes ka linna esivõistlused. Juhime kõigi male
tus otsustavas kohtumises võita senini kao huviliste tähelepanu sellele, et „Järvapoe
tusteta jahtinud A.Taainaistit, kes tuli—j—S—3 gade ' maleõhtud toimuvad nüüd igal teisi
p. teiseks. Kolmandaks platseerus stabiilselt ja neljapäeval kell 19 „Iva" sööklas ja et
esinenud J. Renna 7,5 p., kuna neljanda ko ka uute maletajate osavõtt mänguõhtutest
ha pärast seisab otsustav partii ees J. Ku- on teretulnud.
Järvamaa noorte jõulueelsest tööst
Noored innukalt pühadekinke valmistamas
Järva Noorte Maleva ümber koondu
nud noorte töö muutub ühes edasijõud
va talvega üha intensiivsemaks. Jõulu
de eel pühendati noorte koondused
eeskätt mänguasjade valmistamisele
millised anti ERÜ käsutusse jõulurõõ,
mu valmistamiseks eeskätt rindevõitle
jate lastele. Selle kõrval aidatakse kaa
sa rindesõduritele raamatute kogumisel,
õpitakse hoogsaid noorte laule jne.
Ka Paide noored võtsid Järva Noorte
Maleva juhi kohustetäitja pr. M. Aasa
juhtimisel innukalt osa mänguasjade
valmistamise aktsioonist. Selleks kulu
tati pühapäeviti oma vabast ajast roh
kesti töötunde. Eriti agaratest Paide
noortest mainigem siinkohal järgmisi:
A. Sülluste, V. ja E. Kullamaa, A. Rün
ne, V. Puust, H. Breiberg, H. Lillep,
V. Heitur, E. Paesüld, P. Ainsoo, H.
Sakjas, R. Vitsut, K. Järvis jt. Kokku
valmistati ümmarguselt 100 nägusat
mänguasja, mis kindlasti täidavad nen
de saajate juures oma otstarbe.
Materjalina kasutati Paides mängu
asjade valmistamisel eeskätt vineeri,
kuid tehti ka õletöid. Selleks osutas
oma lahket kaasabi Vodja algkooli
juht: R. Opsola. 18.45 Naiskoõrilaule (Eesti
Naisliidu koor Ida Kahu juhatusel). 19.00
Külastame eesti teatreid. 1. Tartu: Läbilõige
teatri tööst. Kst.: Vanemuise teatri solistid,
koor ja orkester Ed. Tubina ja R. Kurski ju
hatusel ning Vanemuise Seltsi segakoor R.
Ritsingu juhatusel. (Ülek. Tartust). 20.00
Päevauudised saksa keeles. 21.00 Päevauudi

sed. 21.15 Tuhat lõbusat nooti (hpl.) 22.00
Päevauudised saksa keeles. 22.15 Lõbus
päevalõpp (hpl). 24.00 Saatelõpp.

ESMASPÄEV, 20. DETSEMBER 1943.
5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.15 Päe

vauudised. 6.30 Hommikukontsert (ülek.) 7.00

Päevauudised saksa keeles. 7.15 Hommi
kukontsert (ülek.Böömi riigisaatjalt ja hpl).

8.45 Päevauudised. 9.00 Päevauudised saksa
keeles. 9.10 Landesdienst Ostiand. 9.25 Saa

tepaus. 11.30 Värske puhang (hpl.) 12.15

Päevauudised. 12.30 Päevauudised saksa kee

les. 12.45 Lõunakoutsert Riia politsei puhk
pilliorkester Janis Rabe juhatusel, Riia ring
häälingu tantsukapell A. Korneliuse juhatu
sel ja hpl.) (Ülekanne Riiast.) 14.00 Päeva
uudised saksa keeles. 14.10 Landesdienst
OsÜand. 14.20 Hea tuju mažooris ja minoo
ris (Ringhäälingu tantsukapell, juh. VI. Sa
pošniu.) 15.30 Saade perenaistele. 16.00
Muusika pärastlõunaks (Ringhäälingu ajavii
teorkeeter Leo Tautsi juhatusel). Vaheajal
kell 16.45 Päevauudised. 17.00 Päevauudised

ja saatekava ülevaade saksa keeles. 18.00
Vestlus raamatukapi juures (44):

eesti rahvusliku kevade kuulutaja". (Luule
taja 100, sünnipäeva puhul 24. detsembril).

Käsikiri: Marta Sillaots. 18.20 Koorilaule (hpl.)
18.30 Aja kaja ja saatekava ülevaade. 19.15
Rindereportaaže (ülek., s. keeles) 19.30 Muu

sika (ülek.). 19.45 Poliitiline loeng (ülek., s.
keeles). 20.00 saksa keeles.
20.15 Saksa sõduri tund (Tantsuviise, män
gib Ringhäälingu tantsukapell juh. VI. Sa
pošnin). 21.00 Päevauudised.: 21.15 Igale
midagi (Ülek. Leipzigist.) 22.00 Päevauudi
sed saksa keeles. Järgnevalt saatelõpp.

juhataja pr. Linda Altorg, kes võttis
osa hiljutistest Eesti Noorte Peastaabi
poolt korraldatud õlest mänguasjade
valmistamise kursusest.
Paide noored ei unustanud pühade
puhul ka oma senist juhti hr. E. Haasi,
kellele saadeti rindele koos noorte
paremate jõulusoovidega ka kingitus
pakike.

Möödalastud tähtpäevad
(Algus 1. leheküljel)
Meie liitlane Jaapan on kahe sõja.
aasta jooksul oma hiilgava kavastamist
ja läbiviimise tõttu saavutanud kõil>
oma eesmärgid, mis ta tahtis ja pidi
saavutama. Jaapanlased olid juba 7.
detsembril 1941. a. kell 7 hommikul
oma rünnakuga Pearl Harbourhle saa
vutanud kaubandusliku vabaduse ja
ennekõike mere- ja õbuvalitsemise.
USA laevastik löödi sõja esimestel
tundidel puruks, Briti oma tabati 10.
detsembril Maia! läänerannikul ning mõ
lema riismed, mis tõmbusid tagasi Hol
landi-lndia ruumi, hävitati 4. veebru
aril 1942.a. koos Hollandi India laevas
tikuga Jaava meres. Kaks Briti mere
kindlust, mille tugevuses keegi ei ka
helnud, vallutati maapoolsest küljest.
Honkong kapituleeris 18 päeva järgi,
Singapur vallutati 1942. veebruaris.
Operatsiooni eesmärkide saavutamisega
maal Honkong-Malaia-Singapur-Filipiinid
Hollandi-India ja Burma, olid kindlus
tatud mitte ainult kõik operatsioonid
merel üheaegselt jaapani laevastiku tar
ga säästmisega, vaid ka jaapani sõja
toodang muutus täiesti sõltumatuks nen
de piirkondade mõõtmata rikkuste lä
bi. Jaapan pidas nüüd sõda merel oma
vahepeal mitmekordselt suurenenud elu
ruumi sisemiselt joonelt. Tema tugevus
seisab mere-õhujõudude õiges rakenda
mises, mis opereerivad osalt lennuki
kandjatelt, osalt kaitstud saartel asuva
telt lennuväljadelt ja ta seisab silma
paistvas õhuluuretegevuses meredel.
Need lahingud on lennuki edukad võit
lused soomustatud laeva vastu ja see
tõttu nimetatakse õhulahinguteks. Kui
Ühendriigid tahavad neile jaapani me
re õhujõududele mõjuvalt vastu astuda,
siis nad peavad ikka jälle lennukikand
jatelt lähtudes võitlema ülekaalu pärast
õhus. Nad katsuvad seda ka, kuigi
sihnaspidades lennukikandjate suuri
kaotusi, ilma eduta. Iga jaapani õhu
jõudude poolt uputatud ameerika len
nukikandja viib neid ikka eemale igat
setud ülekaalust õhus, mida nad pea
vad saavutama ja säilitama, et jõuda
operatiivse eduni.
Ida-Aasia sõjatandri vastasküljel sei
sab Inglismaa india-Burma piiril ja oo
tab oma nii sageli kuulutatud ofensii
vi-eesrnärgiga, uuesti tagasi võita häda
kannatavale Tšungking-Hiinale nõuda
vajalikku Burma teed.
Kui teha järeldusi kaheaastasest
võitlusest, siis ilmneb ikka, et sõda on
lahutamatu tervik, on kolmepakti riiki
de ühine saavutus. Selle aasta lõpul
vastased ei ole saavutanud võitude ja
edude fondi, millest võiks end elatada
ja võidelda pika ja arvatavasti otsusta
va sõja järgu jooksul. Lõppedu pandid
on suuremalt jaolt meie poolel. Teised
seisavad seal, kus meie selle sõja jook
sul kunagi ei ole seisnud: ainult kao
tustega veristatud omaenda pinnal.
Dr. D
Järvamaal alustasid tegevust
noorte lippkonnajuhid
Tallinnas toimunud noorte lippkonnajuh
tide õppepäevadelt tagasi pöördudes alusta
sid kohtadel tegevust järgmised lippkonna
juhid: paides Lembit Veeber, abi Gustav
Pee ts, Tapal Leopolt Paal, abi Aksel Kra
pe ja Türil Gunnar Meres.

Kirev-õhtu ja jõulupuu rinde
võitiejate perekondadele
Teatavasti pidi 19'. või 21. detsembril
korraldatama Paide Rahvamajas jõulupuu
rindelvõitlejate perekondadele ja ERÜ hoo
lealustele. Nagu ntiiid vastavalt poolt kuule
me, korraldatakse nimetatud jõulupuu kol
mapäeval, 29. detsembril, kusjuures jõulu
puu alguseks on ette nähtud kell 15.00.
Sama päeva õhtul, algusega kell 18.30,
toimub Rahvamajas rinde võitlejate, metsa
vendadena võitluses langenute ning ERÜ
AMETLIKUD TEATED
hoolealuste perekondadele kirev-õhtu. Kor
raldatava kireva-õhtu kava pole veel üksik
TEADAANNE
asjus selgunud, kuid saadud andmeil sisal
Tapa
politseijaoskonna
ülem kuulatab,
dab see lühinäidendi, deklamatsioone, muu et 11. 07. 1913. a. on leitud
Albu vallas,
sikalisi ettekandeid jne.
Järva-Madise alevikus kirikla õuelt hobune,
kelle omanik teadmata.
Viljandi laulu- ja mänguselts
Käesoleva kuulutuse avaldamisest „Amet
likus Teatajas" arvates kuue (6) kuu kestes
„Koitu jätkab tegevust
võib hobuse omanik enesest teatada Tapa
Eesti vanemaid laulu- ja mänguseltse, politseijaoskonna ülemale, Tapal, Ambla
Viljandi „Koit" pidas pärast 3 aastat kest mnt. nr. 8, omaniku mitteteatamisel toimi
nud vaheaega jälle oma peakoosoleku, et takse hobusega antud tähtaja möödumisel
panna alus töö uuesti jätkamiseks. Nagu kehtiva korra kohaselt.
Tapal, 14. dets. 1943. a. Nr. 25.
suurem osa endisi Eesti organisatsioone, nii
A. Anelin
tabas ka Viljandi „Koidu" seltsi kommunis
tide võimutsemise ajal laialisaatmine. Hulk
Tapa poi. jaosk. ülem.
seltsi juhtivaid tegelasi langes küüditamise
ohvriks. Teiste hulgas on selts kaotanud
oma auliikmed Jaan Tõnissoni ning Leo
Oma armast ja hääd abikaasat ja isat
Sepa. Saades nüüd uuesti ametliku te
gevusloa, on asunud „ Koidu" selts jälle
Gustav Haardelt
oma ridu koondama, seda enam, et seltsil
seisab ees tähtis juubelipäev. Nimelt möö
mälestavad tema 3. surma-aas
dub eeloleval kevadel 75 aastat ajast, mil
tapäeval 20. dets. 1943. abikaasa
laulu- ja mänguselts .Koit" Viljandis alus
Ja lapsed.
tas oma kultuuritööd. Seda päeva tahetakse
tähistada vastava väärikusega. Seltsi üld
koosolekul valiti seltsi esimeheks tagasi
kauaaegne seltsi juht dr. Vares.
Armast
Virumaal 151 sihttalundit
Jise Lugna't
Virumaal on ellu kutsutad 151 siht
mälestavad
talundit. Nende talundite pidajad saavad
Paide Naiskutsekooli kõduma
Põllumajanduse Keskvalitsuse talukor
jandusoaak.
II kl. õpilased ja
raldusosakonnalt iga kuu 16 päevaks
õpetajad
erilise küsimuslehe, mis sihttalundite pi
dajatel tuleb täita ja statistiliste kokku
võtete tegemisteks tagastada. Kõige Meesõpiiane leiab KORTERIT Paides, SuurAia tänav 11.
väiksem neist talundeist on 10 ha ja
kõige suurem üle 100 ha.
Teadmiseks põiiopidajaile, normivilja too
jaile, teatan, et Kareda, Koigi, Võhmata ja
Väinjärve talunikud võivad normivilja ära
„Järvapojad'4 peakoosolekuks
anda
Rotermauni Tehaste Esna ostupunkti,
kokku
mis asub V. Reva kaupluses Esnas, Pikk 12.
vilja vastuvõtt toimub igal äripäe
Teisipäeval, 28. detsembril peab S-B „Jär Igasuguse
val kohemaksetava raha eest vastavalt no
vapojad" Paides majandusühistu „Iva" söök teeritud
hindadele vilja sordi ja kvaliteedi
la ruumes oma peakoosoleku. Koosoleku alusel, ühes
vastuvõtu tõendi väi
päevakorras on tegevuse ja kassaarnanded, jaandmiaega.ametliku
Rotermauni Tehaste Esna Vii
liikmemaksu suuruse kindlaksmääramiue, japunkti Juhataja.
eelolev tegevuskava ja eelarve niug valimi
sed põhikirja järele. Koosoleku alguseks on JÄRVA TEATAJA Nr. 146
ette nähtud kell 18.00.
Laupäeva), 18. detsembril 1948. a Lhk. 4.

