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Vihaseis tõrjevõitlusis hävitati 259

bolshevike tanki

Vasturünnaku! 1 Korosteni võitlusalal ja Beresina ruumis vallutati tormijooksuga asulaid.
Edukaid tulemusi Ida-Bosnias
FQhreri peakorterist, 20. dets. Sõjajõu
dude ülemjuhatus teatab:
Hersont sillapeal teostasid nõukogud
ka elle arvukaid tulutuid rünnakuid.
Pikema vaheaja järele jätkasid nõuka
god tugevate jalaväe- ja soomusjõududega
oma rünnakuid Nlkopoli sillapeast ja Dnjep
eopetrovskist edela pool. Nad törjntljvihas
tes võitlustes, kohalikud sissetnnrrnd rii
vistati. Eduka omapoolse vasturünnaku
juures tekkis lõuna pool Nlkopoli raskeid
tankidevõitlasl. Seejuures hävitati 69 vaen
lase tanki.
Ktrovogradt faores kestab äge võitlus
edasi. Nõukogud tõrjuti kõrgete kaotuste
ga tagasi ja hävitati arvukalt taake. Meie
tankid murdsid läbi ühest tugevast vaenla
se tankltõrjetõkkest ja vallutasid tähtsa
fcürgastikupositsiooni tagasi. Oksnes ühe
eratee lõigus hüvitati 147 vaenlase
tanki.
Kohalikkudel vasturünnakutel Korosteni
vültlosalal Ja Beresina ruumis vallutasid
meie väed mõned asulad tormijooksuga.

Ida pool Vitebskit püüdsid nõukogud
tugeva kahuritule ettevalmistuse ja arvu
kate tankide toetusel meie rinnet lübi
murda. Ntd tõrjuti rasketes võitlustes ta
gasi. Mõningad alsaemurrud riivistati. See
juures hävitati 43 nõukogude tanki või
muudeti nad liikumisvõimetuiks.
Lõuna ja loode pool Nevelit jätkas
vaenlane oma läbimorrukataeid ka eile.
Nad nurjusid vibastes võitlustes. Mõned lä
blmurdnud vaenlase võitlusüksused hävita
ti või võeti vangi. Meie väed vallutasid
vasturünnakuga tagasi asulaid ja said saa
giks kahureid.
Lõuna-ltaalia rindelt teatatakse ainult
kahurväe- ja lõõglrflbruade tegevust.
18. ja 19. detsembril kaotas vaenlane
Vahemere ruumis 14 lennukit.
ida-Bosnlas suruti ebasoodsate ilmasti
ku- ja maastikuolude juures tugevad kom
munistlikud jõugud kitsasse ruumi kokku
ja hävitati või aeti laiali. Vaenlane kaotas
enam kui 3090 meest surnutena ja 2668
vangi. 24 kahurit, üle 100 veomasina, nende

Loode pool Nevelit tekitati vaenlasele
raskeid kaotusi
Hävitati 41 nõukogude tanki. Ajavahemikus 16.—18. detsembrini
hävitati 52 nõuk. lennukit
FÜhrerl peakorterist, 19. dets. Sõjajõudu nant Heiurichsi juhtimisel ja Pommeri 122.
jalaväedlviis kindral-leitaant Chlili juhti
de ülemjuhatus teatab:
Heraoai sillapeal varisesid korduvad vaen misel.

lase rünnakud kõigi relvade tules veriselt
kokku.
Ruumis Kirovogradi ees suudeti eile
nurja ajada kõik nõukogude katsed läbi
murda meie positsioonidest. Omapoolsed
vasturünnakud võitsid uut pinda.
Edela pool Shlobinl nõrgenes võitluste
-gevu*. Oks kohalik sissemurd puhastati vas
tulöögiga. Nõukogude uued vägedekoonda
mised purustati mõjuva kahuritulega.
Lõuna pool Nevelit nurjusid rasketes
võitlustes kõik vaenlase läbimurrukatsed.
Loode pool linna ründab ta tugevate soo
musjõudude toetusel kasvava ägedusega.
Meie visalt võitlevad väed hävitasid siin 41
nõukogude tanki ja tekitasid vaenlasele ras
keid veriseid kaotusi.
Neis võitlustes osutas erilist tublidust
Pöhja-Saksa 290. jalaväediviis kindral-leit-

Ajavahemikus 16.—18. detsembrini hävi
tasid õhujõud 52 nõukogude lennukit. 2
oma lennukit läks kaduma.
Rünuakvõitlustes loode pool Zbitomiri 9.
ja 10. detsembril paistis ebatavalise vapru
sega silma leitnant Schumacher, kompanii
juht ühes jalaväerügemendis. Ta leidis oma

hulgas tanke ja soomusluureautosld, samuti

ka suurel hulgal jaiaväerelvi, laskemoona
ja muud sõjamaterjali saadi saagiks.
Vaenlase lennuüksused ründasid elle
uuesti Innsbrucki linna. Ägedates õhuvõit
lustes Alpide kohal ja õbutõrjekahurite
tõrjetules tulistati alla, niipalju kui senini
kindlaks tehtud, 20 vaenlase lennukit.
Saksa lennukid heitsid möödunud ööl
ja tänastel hommikutundidel raskekaliibri
lisi pomme ükaikeesmärkidele Kagu-Ing
lismaal. Üks oma lennuk läks kaduma.
Enamlaste suured kaotu
sed Leningradi all
Leningradist iõuna pool ründasid Nõu
kogud neil päevil rügemenditugevnste jõu
dudega ühe Württembergi-Baadeni grena
deridepataljoni positsioone. Rünnakut val
mistati ette pool tundi kestnud kahuri- ja

Eesli rahva eluvõitlus

granaadiheitjatetulega. Hoolimata grenaderi

de visast vastupanust õnnestus ründajal
meie positsioonidesse sisse mnrda. Kohe
võitlussepaisatud reserv sulges aga sisse
murrukoha ja võitis kaotatud positsioonid
raskeis öö ja päeva kestnud lähivõitlusis
uuesti tagasi, olles enne seda kahur- ja ja
lavfierelvade tulega purustanud vaenlase
võitlussesaadetud reservid.

Nõukogude kaotused olid väga suured
nimelt 500 surnut, hulk vange, peale selle
21 kuulipildujat, üle 2200 käsirelva, mõned
granaadiheitjad, soomuspüssid ja muud sõ
jamaterjali. Meie grenaderid oma kiire te
gutsemisega ajasid nurja enamlaste kavat
suse, alustada rünnatud positsioonist suure
maid pealetungioperatsloone.

Rumeenia vastus Hullile

Võitlus käib riigi olemasolu eest
Bukarestist, (DNB). „T!mpul" aval
Lõuna-ltaalia rinde lääuelõigus oli ka
dab vastaseks USA riigisekretär Cordelli
eile rahulik.
Aadria rannikul vallutati üks tähtis kõr Halli ähvardustele Rumeenia aadressil artikli
gustikupositsioon meie vägede poolt tagasi. pealkirja all „Meie võitluse mõte". Ookeani
Vaenlase vasturünnakud tõrjuti tagasi kõr tagant ja mujaltki piduliku hoiatuse toonis
gete kaotustega. Võitlused oa alles käimas. saabunud ultimatiivsed hoiatused, ütleb
Sõjalaevastiku julgestussõidukid ja ühe ajaleht, kuuluvad „närvidesõjaa mõiste alla.
konvoi parda relvad tulistasid Lääne-Prant Rumeenia võitlus omab sügavalt rahvuslikku
susraaa rannikul alla 3 ründavat vaenlase mõtet. Rumeenia ei alustanud rünnakut,
vaid teda rünnati. Rumeenia ei ahuitsenud
pommiiennukit.
maid, mis talle ei kuulu, vaid temalt röö
viti pinda ja ei oleks palju puudunud, et
kogu ta riiklik olemasolu ei oleks kokku
varisenud ülivõimsa surve all.
USA sõtta astumise tõeline põhjus
„Et mitte hukkuda, et oma rahvuslikku
olemasolu kaitsta, pidi rahvas tõusma ja
Üks ameerika ajakiri paljastab jänkide imperialismi
astuma kui üks mees saatuslikku võitlusse
elu ja surma peale," lõpetab „Timpul".
Stokholmist, 18. 12. (DNB). Amee vis oma utoopiate teostamisele asuda. Aug
rika ajakiri „St. Louis Globe Democrat" io-ameerikiaste hirm selle, ees, et rahvus
suunab, nagu „Folkets Dagbiad" New-Yor sotsialistliku Saksamaa sotsiaalreformid võik
Jaapani õhujõud võitluses
kist teatab, ägeda rünnaku Ameerika sõtta sid avada nende endi tööliste silmad kapi
Tshungkingi varustusolude
astumise tõeliste motiivide võltsimise vas talistlikkude härrade kavatsuste kohta, ole
tu. Ajaleht kirjutab: «Meie usume tänapäe vat USA sõttaastumise tõeliseks põhjuseks
vastu
val, et võitleme ideaalide eest. Tükk aega Kapitalistide lubadused ei olevat rnidag
tegelesime Atlandi deklaratsiooniga, lasime muud kui pettus ja vale. Nad mobiliseeri
T o k io s t, (DNB). Võitluses Tshungkingi
«elle aga langeda. Ükskõiksus on ainsaks vat oma ainelisi reserve ainult selleks, ei varustusolude vastu Indiast saabuvat õhu
lahenduseks, mida kapitalistlikud maailma päästa oma kapitalistlikku maailmakorda.
teed kaudu saavutasid Jaapani õhujõud kei
parandajad leiutavad, niipea kui oleks tarserliku peakorteri teatel oktoobri keskelt
alates järgmisi tulemusi: 41 vaenlase lennu
kit, nende hulgas 14 suurt transportlenuu
Saksamaa omab stabiilseimat majan
kit ja 22 suurlennukit, tulistati alla või vi
gastatu Jaapani kaotused ulatuvad 9 len
dusindeksi
nukile.
kompanii eesotsas kangelassurma.

Isegi inglased ei salga seda
Genfi st, 18. 12. (DNB) Inglise majan- >märgata elattskulude pidevat tõusu.
•dusajakiri „Statist" avaldab huvitava kokku
Kui siin inglise majandusstatistikad pea
võtte üksikute maade elatiskulude kohta. <vad kinnitama, et Saksamaa omab stabiilse
Arvud kehtivad 1943. a. teise poole kohta i mat elatißtaset, siis võib see maailmale olla
võrrelduna 1939. «. esimese poolega, osuta- imõõdupuuks, kuidas valetab Churchill koos
des järgmist elatiskulude tõusu:
oma agitatsiooni juutidega, kelle kujutluste
Türgi 274%, Palestiina 237%, Iraan 203%, järele Saksamaal valitseb kaos. Kõigile neile
Boliiva 206%, Island 145%, India 95%, Loo valetajatele ja võltsijatele annab inglise aja
' me 86%, Tshiili 84%, Costa Rica 67%, His kiri kõrvakiilu.
paania 66%, liri 59%, Norra 50%, Rootsi
50%, Mehhiko 49%, Shveitsi 49%. Jaapan
Maailma pikem lennuliin
33%, Inglismaa 28%, USA 24%, Argentiina
;21%, Kanada 18%, Uruguay 14%, Venetsue
Stokholmist, (DNB). USA sõjami
la 14% ja Saksamaal 11%.
nisteerium teatab, et praegu on pikemaks
Lausa väljaspool võistlust on elatiskulu õhutranspordi- ja liiklusliiniks lennuliin
de tõus Tshungking-Hnnas, mis juba 1942. a Patterson Fieldi (Ohio) ja India vahel. Esi
augustis oli 2149%. Mis puutub lbero-Amee mene edasi-tagasi lend sooritati sel liinil
dka maadesse, siis nendib ajakiri, et seal 12 päevaga.

Reichsführer SS Himmler külastab üht SS-vabatahtlike mägidiviisi
(PK.-sõjakirjas. Egen. Wb.)

Belgrad ja bandiitidepealik Tito
Belgrad, 18. 12. (DNB). Niinimetatud
jjJugoslaa/ia* komitee moodustamise puhul
bandiitidepealiku Tito poolt avaldas Serbia
valitsus teadaande, milles üteldakse:

Ivan Ribari ja Josip Brozite kommunist
lik klikk, mis moodustati endise Jugoslaa
via maaalal, ei oma selleks mingit Õiguslik
ku ja poliitilist alust, et kõnelda serbia
rahva nimel. Moodustatud Moskva ülesandel

ja toetatud Londoni ja Washingtoni poolt
eesmärgiga, luua kommunistlikku toetus
punkti aladel, mida Nõukogude Liit tahab
endale ahnitseda, see on nõndanimetatud
valitsus0 tõelisest vaid kogu
kutselisi kurjategijaid Moskva teenistuses.
Nad ähvardavad oma jõledate tegudega
kõigi Balkaui rahvaste rahu ja olemasolu,
eelkõige aga serbia rahva oma, kes võitleb
oma rahvuslikus ruumis kommunistliku hä
daohu vastu.

Selle nimetuse all avati äsja Tallin
na kunstihoones näitus, mis käsitleb
meie rahva päritolu eelajaloolisest peri
oodist alates, tema pidevaid raskeid
võitlusi olemasolu eest, tema töö ja
saavutuste uhkeid võite, mida kordu
valt oa idast tulnud laviinid pihustu
nud.
Vaadeldes eksponaate eestlaste esi
vanemate tarmukast teotahtest ning
uhkelt peetud kangelasvõitlusist ja sõ
jaretkist kõikide maad ohustanud vaen
laste vastu, tekib südamesse enesetun
de tõus. Ajaloo aastasajad ja tuhanded
annavad oma otsuse rahvaste eluõiguse
kohta. Ja siis näituselt, kus eesti rah
va ajalugu on reljeefselt esitatud ava
likkuse kohtule, viib igaüks kaasa veen
de, et eestlaste põline tõug on lõpma
tud korrad raskeist katsumisist jälle
selja sirgu ajanud ning tõendanud oma
eluõigust.
Veel midagi torkab sellel näitusel
eriti siima. See on tegur, kelle pidev
eestivaenuline teotsemine on teinud
rneie rahva eluvõitluse eriti raskeks
ning taplusküllaseks. Välja arvatud eel
ajalooline aeg, kus esivanemad põtrade
jälil tungisid edelast põhja ja oma kõr
ge kultuuriga siin- ja sealpool Peipsit
isand ai na käitusid, on ajaloolisel ajal
pealesuruva vastase pideva arvulise tu
gevnemisega tekkinud tegur, mis pide
valt meie esivanemaid sunnib sõjatap
reid kätte võtma idavaenlane. Mos
koviilide aasialikud jõugud on perioo
diliselt tükkinud Eesti ja Liivi randa
dele, Läänemere kallastele. Ning võit
lustes nende metsistunud idajõükude
ga, kelles me tänapäeval bolshevismi
ära tunneme samades julmades laasta
mismeetodites, on karastunud mehine
eesti mees ühes käes adra kurg, tei
ses tapper töö ja kodu kaitseks.
Eestlaste põlise idanaabri maa on
alati olnud hõredast! asustatud. Ent to
hutud maa-alad pole vähendanud tema
määratut võimuiha ja isu vallutusteks.
Olgu need Moskoovia suurvürstid, tsaa
rid või nüüdsed bolshevistlikud valitse
jad kõik nad on kippunud Lääne
meremaile.
Meenutagem Tartu, tollal veel Tar
batu linnuse vallutamist Jaroslavi poolt
1030. aastal, meenutagem Aleksander
Nevski retke 1242. aastal, kus Peipsi
jäälahingus langes tuhandeid oma maad
kaitsvaid eestlasi ning kaasa võitlevaid
rüütleid. Ürituse edaspidise halva aren
gu aga hoiab ära tatarlaste ekspansioon
idast, mis seljatagant ähvardas Moskoo
via vürste endid.

Uputati 6 Nõukogude allveelaeva

Riketeparandajate rühm suuskadel otsib telefoniühenduse katkemise põhjuseid.
{PK.- sõjakirjas. Zimmermann. GD.)

Neveli rindel löödi vaenlase tormijooksud veriselt tagasi. Kirovogradi
juures jätkub Saksa vasturünnak
Führeri peakorterist, 18. detsembril. Sõ lusis oli enamlastel eriti suuri veriseid kao
jajõudude ülemjuhatus teatab:
tusi. Üks meie jalaväediviis tõrjus ainuüksi
Toetatuna tankidest ja lahinguleunukeist mõlema viimase päeva jooksul tagasi 84
jätkasid enamlased oma rünnakuid Herssoni rünnakut, purustas hulga lähtepositsioone
sillapeale. Nad löödi veriselt tagasi.
ja hävitas 21 tanki.
Kirovogradi juures nurjusid ka eile ras
Soome lahes uputasid sõjalaevastiku j ui
keis võitlusis arvukad vaenlase rünnakud. gestusüksused möödunud kuudel 6 vaenlase
Meie vasturünnakud murdsid enamlaste visa allveelaeva, kes püüdsid läbi murda Lääne
vastupanu ja saavutasid ettenähtud eesmär merre. Pealeselle tuleb arvestada teiste Nõu
gid. Seejuures hävitati 54 vaenlase tanki. kogude allveelaevade hukkumisega miinita
Eelmiste päevade raskete kaotuste tõttu bamuste läbi. Jatkuvais võitlusis vigastati
sooritas vaenlane Žiobini ruumis üksnes raskesti veel teisigi vaenlase allveelaevu.
nõrgemaid rünnakuid. Tõhusa suurtükitule
Lõuna Itaalia rindel ei arenenud pärast
ga aeti laiali jalaväe- ja tanki-koondusi.
viimaste päevade raskeid heitlusi, kus vaen
Lääne pool Kritsevit nurjus mitu enam lane püüdis ruumis mõlemal pool Venafrot
laste öist rünnakut suurte veriste kaotuste ja Aadria rannikul saavutada läbimurret
ga vaenlasele. Vasturünnakul likvideeriti Rooma ja Pescara suunas, suuremaid võit
üks väike sissemurrukoht.
lusi. Vaenlase läbimurrukatsete tagasitõrju
Lõuna ja loode pool Nevelit ründasid misel paistsid oma eeskujuliku vastupida
enamlased ka eile peagu vahet' pidamata vusega suurel määral silma 29. soomusgre
meie positsioone. Kohalikud sissemurrud naderi-diviis ja eriti 15. motoriseeritud gre
riivistati. Vaheldusrikka!» ja vihaseis võit- naderirügement.

Niipea aga kui tatari ohjad Vene
maal lõtvuvad, algavad Moskvas otse
kohe uued sõjasõidu ettevalmistused
Eestimaale. See on eelmänguks Vene
Liivi sõdadele, kus meie kodumaal tuli
kannatada täie raskusega aasialike jõu
kude halastamatuid ebainimlikkusi. Kroo
nikad kirjutavad, et nende jälil oli vaid
tuhka, laipu ja vereojasid.
Nende sõdade lõpupäevil! on pärit
ka meie metsavendlus, mis möödunud
bolshevistlikul terroriaastal võitis jälle
endale kaulsusliku oreooli. Idast tul
nud jõukude vastu, kes küüditasid ja
tapsid jõledalt naisi ning lapsi ning
lahkasid rasedaid, ühinesid esivanemad
metsavendade jõukudeks, makstes kätte,
kus aga said, nii et vaenlane hirmu
nult oma kindlustesse tõmbus.
Järgnenud Rootsi aja jooksul jäi pi
devalt püsima hädaoht idast, mis lõp
peski Peeter I „akna raiumistega",
s. o. verise ja laastava Põhja sõjaga
Eesti pinnal. Nii tühjaks ja paljaks
laastas see sõda meie maa, et siin ei
kostnud enam ei koera haukumist ega
kuke kiremist. Idast tulnud vaenlase
ülekaalu tõttu sa.tusid eestlased kau
aks ajaks viletsaimasse pärisorjusse.
Kuid ka see ei hävitanud eestlust
ja tema traditsioone. Maailmasõja lõp
pedes haarasid eestlased õiget momen
ti kasutades jälle maasse peidetud rel
vad ning Vabadussõja dramaatilises,
ent võidukas käigus näitas talupoeg
si duri mõõk oma kalevipoeglikku võim
sust. Juba siis oli Eesti eelpost bolshe
vismi vastu, peatades selle edasitungi
läände. x
Just oma kodu ja kultuuri kiirei
mas rajamishoos, ligi veerandsada aas
tat hiljem, tabas pettuse ja ülejõuga
relvastatud ida vaenlane, kelle seekord
ne pale peitus bolshevistlikus rezhiimis,
uuesti Eestit.
Eestlane, kes sajandite jooksul ko
gus südamesoppi sappi idavaenlase nur
jatuste vastu, kogus selle nüüd ääreni
täis metsiku terrori tõttu, mida 20-ndal
sajandil bolshevikud sooritasid sama
osavusega kui nende esivanemate jõu
gudki.
Rahvas ei unustanud vaenlase vanu
roimi. Ei unusta ka uusi iialgi. Mehed
läksid adra tagant metsa, et metsaven
dadena esivanemate eeskujul võidelda
vaenlase vastu oma kodude ja pere
kondade kaitsmiseks. Ning kui siis
vaevalt aasta möödudes, läänest, kus
kunagi meie esivanemad põtrade jäii
siia põhja tulid, pääsmine koitis, sii
alustas eestlane vabastajaga koos uu
Vabadusvõitlust.
Igipõlises [eluvõitluses karastunud
sõdurivaim polnud eesti talumehes ega
ka tema linna siirdunud järeltulijais
kustunud. Ader käib jälle sügavamalt
kui kunugi enne ja tapper välgub eesti
vabatahtlike julgeis kätes idarindel.
Ning need saavutused ja kangelasteod,
mida on teinud legendaarne Narva pa
taljon kaugel Ukrainas, Eesti vabataht
like brigaadi rügemendid Neveli ruu
mis ja eesti idapataljonid põhjarindel,
seisavad väärilistena nende kangelas
tegude kõrval, mida saatsid korda meie
vaprad rügemendid Vabadussõja võit
lusrikkail päevil.
Praegune suur heitlus ida ja lääne
vahel on eesti rahva eluvõitluse otsus
tavaks faasiks. Seepärast on praegu
tähtsaim õige relv õiges käes, sirgjoo
neline ühtekuuluvusvaim kõigi eestlaste
ühiskonnas.
J. K.

Autobusel 3500 km. läbi sõjaaegse Saksamaa

6.

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

Euroopa südamikus asuv Viin osu
tus sobivaks tsentrumiks rahvuslike
ajakirjanike liitude unioonile, nii oma
maailmalinnaliku kuulsuse kui ka sil
mapaistva ajaloolise mineviku kui ka
kultuurilise osatähtsuse poolest. Ja Vii
ni linn on ka omalt poolt mõistnud
uniooni tähtsust ja tema ülesannete
suurust. Seda tõendab eriti asjaolu, et
linna poolt on annetatud unioonile ka
sutamiseks Viini üks ilusamaid hoo
neid nimelt Schönborni palee. Selle
palee külastamine osutus ka meile,
eesli ajakirjanikele, suureks elamuseks
nii väliseis muljeis kui ka sisemises sü
venemises uniooni tegevusse.
Schönborni palee see on tema ehi
taja, Fiecher von Erlach, üks meisterli
kemaid saavutusi. Palee on ehitatud
XVIII sajandi algul ja läks krahv Schönborni omadusse 1740. aastal. Palee on
üks kaunemaid barokk-ehitisi. Peale te
' ma ehitaja Pischer von Erlachi on hoo
net ehitanud, täiendanud ja viimistle
nud kuulsad ehitusmeistrid, nagu Lu
kas von Hildebrand, van Roy j.t. 1846.
aastast saadik on aga hoone jäänud
muutmatuks kuni üleminekuni oma
uude ülesandesse,rahvuslike ajakirjani
ke liitude uniooni kasutusse, 1941. a.
Külastasime Schönborni paleed, mil
line nimi on mõiste oma ette, ühel pä
rastlõunal. Meeldivaks ja huvitavaks
sel jalutuskäigul läbi Kärtnerstrasse,
kihava linna ja mööda Viini kuulsaist
kohvikuist, nagu näiteks Cafe Fenster
gucker, oli ühe meie reisikaaslase terav
tähelepanek, kohtasime kuulsat Viini
filminäitlejannat, Paula Wessely't, tä
naval peatumas ja jutlemas. Tagasihoid
lik ja peen maitsekus filmitähe välimu
ses poleks kahtlemata Viini roaitsekül
luses haarand meie tähelpanu, kui meie
tähelpanu ja meeled poleks olnud ala
teadlikult valmis kohtama kedagi, kes
meil, nagu Paula Wessely, juba kodu
maal on kehastanud ja loonud meeldi
va kujutelma ilusast Viinist ja tema
meeldivaist inimestest. Nüüd jättis see
pisiseik meile ühe veelgi huvitavama
mälestuse Viinist. Juba Schönborni pa
lee väline fassad ennustab ka siseehi
tusliku suurejoonelisust. Sammastega
portaal, seinavaasid, rõdusims, reljee
fid a kaunivormilised ilustused paku
vad parima näite rokoko-aegs«st ehitus
kunstist. Hoonesse sisenedes üllatab aga
vaatlejat siiski siseruumide avarus, mi
da ei oskanuks aimata väljas. Läbi ka
he maja korra ulatuv hall, piduliku tre
piga, mis kaheks hargnenult juhib meid
ülakorrale, jätab juba väga suurejoone
lise mulje ja on mõjuvaks ettevalmis
tuseks palee siseruumide toredusele ja
uhkusele.
Rikkalikult kullaga kaunistatud mööb
lid- seinad, kristall-kroonlühtrid, peeg
lid, vaibad, barokk ilustuste peen joon,
marmorniišides kullaga kaunistatud ka
minad ja ahjud, kui hiiglastele elami
seks määratud ruumide avarus, on kül-

luslik toredus ja suurejooneline uhkus,
mis jätavad mällu kauni mälestuse,
kuid ei rusu võõrastavana selle südam
liku ja koduse vastuvõtu pärast, mis
meile seal osaks sai.
Ajakirjanikud moodustavad küll õi
gustatult kõige kergemini kontakti leid
va seltskonna ja nii sobis ka meil
õige kiiresti meid vastuvõtvate Viini ja
välisajakirjanikega huvitav keskus
telu. Lugemissaali lehtede laualt lei
ame ka Eesti värskemaid lehti, milliseid
pole reisil olles enam kaua näinud ja
kust loeme viimaseid kodumaa uudiseid.
Vestluses kuuleme ka palju huvitavat
Schönborni palee ajaloost, kus on eten
danud suurt osa Viini ilusaimate lossi
de ja barokk hoonete ehitaja, prints
Eugen Nänme palee seintel kuulsaid
maale meistritelt nagu Rubens, Lukas
Cranach, van Dyk jt. ja elame end sisse
õhkkonda, mis on uhke oma minevi
kult ja suur oma tulevikult, nende idee
de pärast, mis selle hoone müüdseist
kasutajaist väljuvad.
Kuuleme, et koos uniooniga asub
palees ka Viinis asuvate ajakirjanike

dus.

Meeldiv mälestus jääb meile püsima
kohtumisest Viini ajakirjanikega ja li
sandub meie muljeile, mida ohme saa
nud ka Berliini ajakirjanike klubis, kus
olime tutvunud sealse kogu maailma
varustava uudiste ja informatsioonide
aparatuuriga ja tööga. Samuti kujunes
meile pärast Viini külastamist huvita
vaks veel kohtumine aja kirjanikega
Prahas profektoraadi juhtivaist toimetus
test. Need kohtumised võimaldasid meil
isiklikult kokkupuutuda isikute ja rin
gidega, kes praegusel võitiusalal hoia
vad kindlana võitlusrinnet ideede ilmas
ja seega täiendavad selle uue maailma
sündi, mille eest võitlevad sõdurid ja
relvad tulerindel.

Ülemleitnant Raudna kangelastegu
Veidi väsinult tuli ülemleitnant Raudna
oma ringkäigult A. külast tagasi. £ee siin
oli nüüd tema maailm viletsad, armetud
vene bütid, eesti vabatahtlike üksuse vara
laod, rööbastee, mis kulges külast mööda,
ja ümberringi lõpmatu, lumega kaeiud mets.

Oli ta seda endale soovinud? Alati, kui ta
möödunud suvel kuulis metsavendade te
gevusest saksa võidukate vägede edasitungil

Eestis, oli see teda haaranud. Ta tahtis ise

Jälle sealjuures olla, kodumaa vabastamisest

osa võtta, nagu tookordki 23 aasta eest, mil
le elamusi ta kustumatult endas kandis.
Ta oli lesk, tema töökoht kontoris oli asen
datav, bolshevike mürsukild jalas polnud mi
ngiks takistuseks ja juba ammu balliks muu
tunud juus sugogirnitte. Ja Raudna oli õn
nelik, kui üleskutse vabatahtlike astumiseks
eesti julgeaiuspataljonidesse andis ka tema
soovidele t-ihi.

Aga teda saadi vaid staabiteenistuses
kasutud». Pataljoni käsundusohvitserina ta
oli eeskujuks kchmetfiitmises ja tema
praegune ület anne polnud ka kerge, sest

küla, » i ie aj mii-eks komandandiks ta nüüd

oli, oli tikiildane kauges Kalinini oblasti
ruumis. Ja nüüd mõistis ülemleitnant Raud

na: teated metsavendade tegevusest, mis te

da olid vaimustanud need seal olid noo
red mehed, tema aga oli ligemale viis
kümmend aastat vana, kõlvulik veel vaid
tagalateenistuseks. Ja see oli muutunud ta
sõnaahtraks.

Külas oldi eriti imestunud, kui ühel päe
val bolshevike lendurid madallennul üle kü
la lendusid. Mida võiks see tähendada? Rin
ne asus hea tüki maad ida pool, rongid
sinna ja tagasi liikusid külast mööda, siin
oli tagala ja mitte rindepiirkond, mis alati
peab õhurtinnakutega arvestama. Aga
mõni päev hiljem võttis telefonist äre
vaid teateid vastu. Saksa lendurid olid avas
tanud metsades vaenlase tõenäoliselt
bandiitide laagreid ja liikumisi, mis pol
nud mingi haruldus, sest võitlusruumi ava
ruse juures kogunesid rinde taha laialipilla
tud ja peitupugenud bolehevikud, kes õhu
teel relvade ja laskemoonaga varustatuna
pidasid omal käel bandiidisõda. Nüüd oli
küla lähedal nähtut suuremat vaenlase koon-

iemmikkoerast Poju'st. Tütarlapsed-prak
tikandid kihistasid naerda, kui järje
kordselt hilinedes noormees tuli ja kü
7
õudust ja idülli |
sis: „kas jäi veel kübeke meie jaoks
himiihi iiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiimiiniiiimiiiiiiiiiniiiiuiiiiHnimiiiiiiHHii^
ka ?"
Plikad olid valmis varunud, kui mit
MÄLESTUSI SÄREVERE SÕJAKÄIGUST te muud, siis klaasi piima je tüki lei
Oodati ju kärsitusega, et saab vars ba, et noormees päris nälga ei ääks.
ti oma igapäevaseid tarbeid ostma ha Nad tundsid ju oma õpetajat, kes oli
kata. Seebid ja habemenoad, peeglid „aktivistide" juhte enne sõja algust ju
ja äratuskellad ju esimesest hirmuööst ammugi, eraelus aga haruldaselt pika,
saadik kadunud I
toimega ja alandlikult rahul kõigega
Äride tõeline seisukord polnud ju mis üle oli jäänud.
Tol pühapäevahommikul tuli aga veel
kellelegi teada. Ei osanud tajuda asja
de tõelist olukorda ega kohaneda veel. hilisemaid külalisi.
Laupa poolt mõõdus maanteel pikk
Hilja õhtul käis paar tuttavat moo
torratastel. Teadsid, et kolm suurt ka hobustevoor.
Ohvitser veltveebli saatel ratsutas
hurit likvideeritud. Vaid üks tegelevat
veel eemalt, Paide tagant. Ei ulatavat kohvilaudade eest mõõda.
Pakuti kooke keedisega. Hobused
enam juurde. Vahemaa üle 20 kilo
meetri.
puhkasid puie varjul, kuna noormehed
Kahur müriseski veel mõne korra. maitsesid keldrirahva iuksuštoitu.
Oldi päris uhke, et veel midagi oli,
Siis jfii kõik vait.
Türi kindlasti sakslaste käes. Kan mis võis külalistele pakkuda. Aeti jut
tu, naljatleb. Suruti lahkudes käsi.. .
natavat aga pommitamistest.
Äkki lennukitõrje pragin! Kanala
Purustatud veel maju. Üks naine
oma õues surma saanud, haavatuid mi taga heljus õhus vaatleja õhupall ja
rukkis olid õhutõrje kahurid.
ttz.
Paar kahuri kuuli vingus jälle üle
Saabus „Särevere sõja* neljas pü
maja. Nähtavasti taheti tabada vaatle
t hapäev, 27 juuli.
Ilus vaikne hommik. Tütarlapsed jat või õhutõrje patareisi.
Idüll oli häiritud. Algas jälle kiire
küpsetasid pühapäevahommikuks pann
kiire keldrisse põgenemine. Pargi kohal
kooke.
Koolil oli veel pohlakeedist. Ja koh tiirles veelgi vaenlase lennukeid. Pom
vi, ning piimavabrikul vähene suhkru me ei heidetud, lüürasid vaid, ja eemal
Telka metsa kohal, kuuldavasti, üks
tagavara.
Jagati ja klapiti kõik ühiseks söö leidis oma lõpu, langes alla, kuigi kah
juks teispool piiri!
maajaks.
Varsti jäi vaikseks.
Ilusti rivis sai igaüks oma või pere
Omakaitse organisaator käis Oma
konna portsjoni. Kooli internaadi ja
mõisa lasteaia nõudest jätkus ka veel. kaitsesse värbamas. Juhtkond siirdus
Oli tore toiming see toidujagamine Türile tõendeid saama. Vahepääl õud
värskes õhus vanade puude all pikka selt põuauduses palavas õhus hakkas
de koolilaudade ääres, kui kuule ei kuulduma jälle kahuri pauke.
Mehed tulid tagasi. Juhataja määra
vingunud.
Vahest tuli ette „kes hiljaks jääb, tud Omakaitse juhiks. Avarad tegutse
see ilma jääb 1* Ja väga tihti hiHnes misevõimalused ja suured volitused uue
i toidule kooli noor agronoom, saadetud korra loomisel.
HIRMU

klubi, kus pulbitseb elav vaimuelu. Sa
muti töötab seal ka rahvusvahelise aja
kirjanduse uurimise ja edendamise ins
tituut. Ka meie külaskäigu puhuks oli
ettenähtud tuntud saksa kirjaniku Bru
no Brehm'i esinemine, mis kahjuks ai
nult kirjaniku haigestumise tõttu ära
jäi ja vaba koosolu ja vestlusega asen

Suur vabaõhunäitelava Olümpiastaadioni juures Berliinis
kergekuniipildn ja Äkki tabas teda
löök õlga, ta ei pööranud sellele tähelepa
nu siis järsku läbislas teda hõõguv kuu
majuga, ta tuikus, ja enne kui ta kaotas
teadvuse, ta kuulis hämmastusega raudtee
rongi mürinat. ...
Alles 0. laatsaretis kuulis ta, et samtaar
tule ja veel nägematule vastasele. Aga nüüd
tuli see Raudnale kasuks, et ta oma mehed rong oli kohe saksa kompaniiga O. linnast
liiga laiali oli venitanud: ründajad muutu kohale sõi»nud ja õigel aja!, et juhita jää
sid ebakindlaks, kuna nad ei teadnud, kui nud eestlaste väikest salka välja raiuda ja
tugev vaenlane nende vastas seisab, ja esii bandiidid veriste kaotustega taanduma lhüa„
„Kas te pole rõõmus, et pääsete nüüd
mesele lainele ei järgnenud teist. Sel het
kel kaalis Raudna, kuidas sanitaarrong asus kodumaale?" küsi-; saksa halastajaõde ja ta
liikvele. Ta hingas kergendatult. Aga nüüd pilk peatus ülemieituandi ballidel juustel.
Raudna vaatas vaikides oma ette. Ta
oli ka tee tagasi ülekaaluka vaenlase poolt
mõtles sellele, milliste muljete mõjul ta
ära lõigatud ...
Pool tundi möödus teadmatuses. Kõik möödunud sügisel oli rindele läinud, ja
aimasid, et nüüd järgneb bandiitide pea nüüd teadis ta, et tuleb võidelda võiduka
iöök. Ja siis algas nende rünnak. Pralivata lõpuni ja et ka tema tobtis kuuluda nenda
des lõhkesid miinid metsas. ~Raudteetamm Eesti vabatahtlike hulka, kes võitlevad boi
ile I" käsutas Raudna välja teepiirkon ševismi vastu, ja vaikse naeratusega vas
nast. Ja kuna bolshevikud nüüd metsas eda tas ta :
„Ma oleksin rõõmus, õde, kui saaksin
si kompasid, seal, kus nad vaenlast oletasid,
ründasid Raudna mehed neid tiivalt. Kerge varrti terveks, et taas oma kaasvõitlejate
juures olla 1"
ei pidanud neil körilõikajail olema !
—e
Ülemleitnant Raudna lamas lumel oma
dušid ka ükskord kogud esile. Veel mõni
sekund hingetut pinget siis hakkas üks
kergeknulipilduja haukuma, mida tilemleit
nant Raudna ise käsitses. Esimesed varjud
seal taamal kukkusid, teised tungisid küü
rutades esile, algas äge tulistamine ootama

dumist ja küla oli sel hetkel kaitseta.
Ülemleitnant Raudna nägu tõsines. Ta
kutsus ametimeeste hujgast vabatahtlikke
üles, kes pidid jälgima vaenlase liikumisi,
leeted, mida need luurajad tõid, lasksid
oletada, et homme-ülehomme võib juba ar
vestada vaenlase rünnakuga külale. Niisiis
mitte küllalt sellest, et siin üksilduses tege
vusetult istuda, kas peab siis nüüd ennast
ka kaitsetult maha tappa laskma? Raudna
mõtiskles vaid mõne hetke, siis ajas ta en
da sirgu. Ta teadis, et tema tund oli tulnud.
Rindemeestele ERU kaudu 35.000
Ja nüüd algas ta agaralt tegevust. Lühidate,
ent mõjusate sõnadega viitas ülemleitnant
kingituspakki
ülesrivistatud väiksele salgale vajadusele
ennast iga rünnaku vastu kaitsta ja iga
üks haaras püssi järele: kirjutajad, arveall
Neil päevil lõppes ERÜ kaudu eesti pakke viima 7 delegatsiooni ning nen
ohvitser, relvur, varahoidja, ioitlustaja oma
rindevõitlejaile
jõulupukiks kodumaa de koosseisu kuulub kokku umbes 30'
abidega, hobusemehed, tõlefonistid, küla
idaservale kaevati kiiruga lumesse kraavid, lervituspakikeste valmistamise aktsioon. inimest. Seekord koosnevad delegatsi
dokumendid ja varustuse- ia toidutagavarad Seekordne rindepakkide valmistamine oonid valdavas enamuses isikutest väl
toimetati kindlasse kohta. Õhtu eel saabus on arenenud eriti hoogsalt, saades vä
jaspool ERU ametkonda ning esinda
sanitaarrong haavatutega rinde poolt. Rongi
tud on kõik maakonnad üle Eesti.
ga
sooja
suhtumise
osaliseks
kogu
meeskond tulvati küsimustega üle, ei,
Üldse on valmistatud ümarguselt
teel polnud nad midagi ebatavalist märga rahva poolt. Seetõttu on ka tulemused
nud. Sellest hoolimata soovitas Raudna roo rekordilised. Ka 011 pakid sisuliselt eri 35.000 kingituspakki, mille hulgas on
gi ülemarstile enne hommikut mitte edasi ti väärtuslikud, sisaldades rindernehele umbes 10.000 kingituspakki rindesõdu
sõita. Pinevus tõusis. Vahid seati välja. Sel
ööl ei maganud keegi. Kõikjal ja igaübe talveks alati vajalikke villaseid sokke rite lastele ja omastele. Mis puutub
ja kindaid, raamatuid, suitsu kui ka nimelistesse pakkidesse, siis on
juures oli ülemleitnant Raudna ja igaüks
ka need, kes seni oma elus polnud paukugi mitmesuguseid muid tarbeesemeid.
arv seekord samuti väga suur.
lasknud teadis, mis temast nüüd sõltub.
Pakkide väljasaatmine on korralda
Missuguse
innuga
rahvas
kohtadel
Aovalgel undas midagi võika vilinaga
tud
sääraselt, et need peaksid arves*
läbi õhu, tungis hüttidesse ja paiskas kül suhtus rindepakkide valmistamisesse,
manud mulda ja lund taeva alla. „Nõndas, seda näidab paremalt Abja piirkond tuste kohaselt jõudma kindlasti jõulu
ka miinipildujad on neil!" nentis Raudna. Pärnumaalt, kus valmistati 1800 pakki. pühiks pärale.
Kohe tühjendati küla, et vältida kaotusi;
Käesolev jõulupakikeste aktsioon on
ühtlasi hakati valmistuma sani taar rongi ära
saatmiseks. Rong pidi kiiresti ära sõitma ja ühtlasi eesti rahva selge vastus Stalini
Rumeenia 6 ratsaväediviisi
niikaua pidi Raudna väike salk, kes nüüd ähvardusele, tulla peatselt „ vabastama"
asus lumme kaevatud kraavis küla idaser eesti rahvast. See on rahva vastus
hiilgav saavutus
val, bandiitide rünnaku tagasi hoidma, mis tegudega, mis veenvalt kinnitab kõigi
edasi saab, sellest ei küsinud keegi. Oli et
Bukarestist, (DNB). Oma päevakä
te näha, et bandiidid ründavad maantee või eesti meeste ja naisle ühist tahet sus armeele bir,das margal Antonetcu 6raudteetammi poolt. Sellepärast oli Raudna enamlusvastase võitluse võidukale lõ rumeenia ratsaväedivilsi saavutusi, milline
kava neid küljelt haarata ja metsa läbi pule viimiseks.
kindralleitnant Teodorini juhtimisel purus
paistmatuses vaenlast oma väikese salga
tas
nõukogude maabunjispea Kertshi juu
Esimesed
delegatsioonid
pakkidega
suuruse üle teadmatuses hoida.
res. See 6. diviisi nus relvade saavutus lii
Nüüd lõid külas leegid esile. Ikka jälle rindesõdurite juurde asusid Tallinnast tub hiilgavalt Kubani ja Krimmi lahingu
lendasid miinid uludes külla. Nüüd sukel- teele juba 16. dets. õhtul. Üldse läheb väljadel saavutatud kuulsusrikka reaga.
õhtupoolel saabusid karjaajajad tihes
karjaga kõik tervelt. Ainult need
nutsid, kelle korteri ja vallasvara vahe
pääl põletatud. Kari oli juha 5. juulil
Riigimöisade Ülem valitsejalt saabunud
telefonogrammi põhjal minema saade
tud. (~Sovhoosi kari ja hobused viibi
mata kõrvalisi teid mööda evakueerida
Narva. Vasikad tappa ja sõjaväele üle
anda.") 6.-dal juulil telefonogrammi saa
nud valitseja ja tookordne sovhoosi kui
ka üthtlasi kooli juhataja olid ärevil.
Pidasid nõu. Juhataja püüdis aega või
ta, laskis asjatundjal õppejõul koosta
da evakueerimise kava teid"
mööda Narva ja katsus ühendust saada
ülemvalitsejaga. Pühapäevase päeva
tõttu see aga ei õnnestunud. Riskis
oodata esmaspäevani. Telefoneeris siis
uuesti «Korraldus on tehtud, pikemat
juttu sellest ei ole" olnud lakooni
line vastus.
Pidi saatma. Ehk on paremgi, kui
pisut eemale saavad. Järgnes mingi se
keldus. Mehed vabatahtlikult kaasa
minna ei tahtnud. Valitseja pidas kõne,
kiirustas, juhataja pidurdas ja viivitas.
Juhataja kohustas karjaravitsejat kaasa
minema, et karja eest hästi hoolt kan
taks. Karjaravitseja ei läinud. Tõi arsti
tunnistuse, et tervis ei luba. Viimaks
saadi tallimees ja traktorijuht karjaaja
jate rühmade juhtideks.
Loomad ja hobused saadeti kahes
rühmas, 228 lehma ja mullikat ning
43 hobust. Kakskümmend kolm isikut
läks karjaajajaiks, kaasas jõutoitu loo
madele, isiklikku moona, lüpsiämbreid
ja piimanõusid.
Mehed varustati kõik enamlaste
puhuks tõenditega, et on karjaajajad
ja evakueerivad loomi Narva. Juhataja
kirjutas alla.
Mahajäänute perekondade eest lubas
sovhoosi valitsus hoolitseda, kui era
korrralist juhtuks ja mehed tagasi ei
tule. Juhataja andis sellegi kohta kirja-

liku tõendi, pidas seda oma endast
mõistetavaks kohuseks.
Keegi ei teadnud ju, mis tuleb. Nii
palju oli kindel et sõda on lähedal.
Ja karja pääsla tahtsid vist kõik.
Ebakindel ja ärev tunne kõigil, kui
esmaspäeval, 7. juulil kari viimaks mi
nema sai.
Nukrus valdas meeli neil, kes vaat
lesid lopsakat ristikheina, hfillivat ruk
kivälja, mis nüüd kõik tööjõu puudu
sel korraldamata pidid jääma. Kas tu
leb veel keegi tagasi?...
Juhataja ja valitseja läksid kurba
killa voori saatma. Pullidega polnud
midagi pääle hakata. Ei käinud. Toodi
tagasi. Jäeti omavoliliselt ka 10 lehma
tööliste ja elanikkonna piimaga varus
tamiseks. Vasikad jäid muidugi ka alles
ning ellu.
Ja paar hobust jäeti tarbe
korral liikuva varanduse evakueerimi
seks!

Nii nad siis läksid. Olid öelnud, et
ega me päris kaugele ei lähegi.
avalikult sellest ju ei tohtinud kõnel
da, kes teab, keda usaldada, keda
mitte!

„Vana jäi tummaks, nähtavasti
naabril mingi õigus oli antud!? Sõja
aeg! Kes teab! Aga viha teeb.
Seda enam veel, et Türi Omakaitse
juhi teatel keegi mingi kohaliku väet
osa staabis oli käinud kaebamas, et
juhataja loomade Venemaale saatmis
käskinud ning korraldanud, isegi piina
väelasi söötnud.
Omateada sootuks vastupidi käitu
nud, hoopis teissugust käitumist enda
ga võimude vahetusel oodanud
nüüd äkki kuidagi blameeritud ja de
gradeeritudki!
Pärast loomade mõisa tagasi saabu
mist valitsejal ja taliimehel oli tiht
omavahelist jutuajamist, juhataja käis
aga piksepilvena ringi, „veri hambas..
Mis sa hing siis teed, kui* oled eluaeg
kommuniste ja punaseid vihanud, eriti
Vabadussõjast saadik, mil lähemaid su
gulasi tapeti, oled neid petnud ja nöö
kinud mitmet viisi, rumalusigi teinud
oma liignooruslikus tegutsedatahtmi
ses nagu oli too piltide torkimine—
ja nüüd vaata, et sind ennast ka veel
marupunaseks ei tembeldata!
„Kes kurat need hauakaevajad peaks
olema? . käis Omakaitse juht ringi
päris veriste mõtetega.
„Kes muud, kui need, kel endal,
punast kahtlust hingel! Nüüd tahavad
kõik temale veeretada, et mõnda vana
kokkupõrget tasuda ning oma nahka
päästa!"
Üüris siit-säält, tõstis mõnega väga
valju „häält". Selgusele siiski ei jõud
nud ja kedagi maha ka ei lasknud las
ta, nagu vahel ähvardas.
".Kooli ning mõisa piirkonnas polnud
ju kedagi reedetud ega küüditatud, jä
relikult päris ideelisi kommuniste oli
vähe, ja polnud vaja värvitut verd va

Ja olid peatunud siis mitmete seik
luste järele mitmes metsas umbes 30
kilomeetri kaugusel kodust. Elanud siis
kõik ~metsavendade" elu.
Vahete vahel saabus teateid ka koju,
kui esimesed lahingud mööda.
Ja nüüd nad tulid kõik tagasi kol
menädalase „Narvas" viibimise järele!
Valitseja oli diviisi staabi-ülemalt
saanud mingi paberi või volituse, mida
«igaühele" ei näidanud, ainult käitumi
ne muutus üsna tunduvalt tähtsamaks.
Juhataja jälle sattus sellest äre
vusse, noris ja lärmitses, siin-sääl
~süüdlasi olsides, eriti pääle selle,
kui valitseja senine alluv oli
talle kord pääie käratanud, kui ta kord lada!
Omakaitsele mõisa hobustega põhu
saatmist oli korraldanud : „Mis
TEATAJA Nr. 147.
teil üldse mõisa hobustega tegemist!" JÄRVA
Teisipäeval, 21. detsembril 1943. a. Ehk.

Jaan Gnadenteich uueks Järva praostiks
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Järva-Jaanis toimus Järva praostkonna õpetajate konverents ja praostkonna sinod.
Usuelu näitab tõusu
JBrva-Jaanis peeti 14. dets. s. a. Järva

duses. Liikmemaksu suurus oli meestel Rmk.

praostkonna -vikaarõpetaja ja katsuti siis 6.
4. ja naistel Rmk. 3.-, väljaarvatud Järva- apr. 1930. a. Tapale ase täitjaks õpetajaks.
a. a. preostkonna sinod. Konverentsist võt Jaani kogudus, kus liikmemaksud on jaga 28. juulil 1930. a. valiti õp. J. Gnadenteich
tid csa kõik praostkonna õpetajad peale tud klassidesse vastavalt isiku sissetulekule. Tapa Jakobi kog. õpetajaks. 1931. a. algas
Rakke Õpetaja. Ettekannetega esinesid Majanduslikke raskusi pole olnud ühtki
Jakobi kogudus oma kiriku ehitamist.
Op. M. Saar „Kuidas võita haritlased kiriku koguduses. Väärib tähelepanu, et vaatamata Siin näitas noor hingekarjane üles suurt
le", huna praosti k.t. õp. J. Gnadenteich an ehitusmaterjali puudusele, on paljud kogu organiseerimisvõimet ja armastust pma maa,
dis ülevaate kiriku praegusest olukorrast Ja dused suutnud siiski ruärkimiseväärseid re rahva ja kiriku ning Tapa Jakobi koguduse
tuleviku väljavaadetest, õpetajate konve monte läbi viia. Näiteks Türi ja Ambla vastu. Juba 28. nov. 1932. a. esimesel Kris
rents leidis, et tuleb erilist rõhku panna kogudused, kus kirikud said raskesti sõjas tuse tulemise pühal õnnistati uus nägus
praegu laste ja noorte usulisele kasvatusele, kannatada.
Tapa Jakobi kirik. Praegu on Tapa Jakobi
kuna usuõpetuse tundide arv koolis on üli
Sinodil valili praost, abipraost, noorsoo kogudus elavamaid kogu Eestis ja Järvamaal.
väga väike. Samuti konstateeriti, et sõja töö õpetaja ja 1 kirikukogu saadik. Praosti
Praost Jaan Gnadenteieh on ühtlasi ka
aastad on meie rahva kõlbla elu juba tun kandidaatideks seati üles õp. Jaan Gnaden tubli'koolimees. Nii on ta olnud Tapal ala
duvalt alla viinud ja siin ei saa kirik ja teich Tapalt ja õp. Peet Nõmmik Türilt. tes 1830. ». algkooli usuõpetaja ja alates a.
õpetajad ükskõikselt pealt vaadata, vaid tu Viimane loobus. Praostiks valiti õp. Jaan 1932. Tapa gümnaasiumi usuõpetaja. Tema
leb teoga ja sõnaga moraali tõstmiseks kaa Gnadenteich. Abipraostiks valiti õp. E. Kõrv poolt ou kirjutalnd mitmed usuõpetuse
sa aidata. Konverentsi õhtul oli kohalikus Järva-Peetrist, noorsootöö õpetajaks L. Vah raamatud koolidele. Alates 1935. a. oli J.
kirikus jumalateenistus, kus teenisid õpeta ter Järva-Jaanist ja kiriku kogu saadikuks Gnsdenteicb Tapa Soomusrongi Rügemendi
sõjaväe õpetaja.
jad M. Saar, P. Nõmmik, E. Kõrv, E. Paldra Ants Aare Järva-Jaanist.
ja L. Vahter.
Õpetaja Gnadenteich on õles kasvanud
Peale valimisi esinesid ettekannetega
15. dets. kell 10 h. algas Järva praostkon Õp. E. Paldra „Krist!ikkude kommete kasva usklikus kodus, mis ou mõju avaldanud
na sinod, millest osa võllis üle Järvamaa tavast tähtsusest kodus, koolis, kirikus ja tema elukäigule. Oma, usulistes vaadetes on
21 saadikut. Lnoõit juhatas praosti k. t. vaimulikel talitusi!" ja õp. E, Kõrv „Usulis J. Gnadenteich rohkem konservatiivne, seis
õp. J. Gnadenteich, kellele abiks valiti kõlbla kasvatuse ülesandeid koguduses".
tes kindlalt piibli tõdede alusel.
A. Aare, J. Jaanist. Tähtsamateks päevakor
Sinod lõppes jumalateenistusega kirikus,
ra punktiteks olid praostkonna 1942. a. aru kus jutlustasid praost J. Gnadenteich ja õp.
Olav Roots juhatab kontserti
anne ja valimised. Aruandest nähtus, et A. Etler-Koerust ja pidasid liturgia õp. E.
Riias
võrreldes 1941 aastaga on koguduste elus Paldra ja L. Vahter. Jumalateenistusest võt
märgata tõusu, vaatamata sellele, et sõja tis osa rohkesti rahvast.
Tallinna Ringhäälingu esimene dirigent
aeg. Nii on tõusnud armulaual käijate arv
Uus Järva praost Jaan Gnadenteich sün Olav Roots sooritad praegu kontsertreisi
1941. a. 6880 in. ja 1942 a. 8570 in. Lapsi dis 11. dets. 1904. a. Tartumaal Võnnu kihel Riiga ju Tartu. Tartus esineb O. Roots ka
on ristitud 981 ja maetud surnuid 422 m. konnas veskipidaja pojana. Alghariduse sai hel kontserdil pianistina, millest üks koos
ja 883 n » kokku 815 in., üle 80 a. said va Tartus. Lõpetas 1924. a. H. Treffueri güm neb Eduard Tubina kammermuusika helin
naks 49 m. ja 93 kokku 142 in. Kõige naasiumi ja astus samal aastal Tarin Üli deist ja kus O. Roots mängib Tubina uue,
praostkonna Õpetajate konverents ja 15. dets.

vanem mees oli Tapa kogudusest 93 a. ja 5 k. kooli usuteaduekonda, mille lõpetas 1929. a.

ja kõige vanem naine Ambla kogudusest
29. mail. Oli prooviaastal praeguse vikaar
100 a. 2 k. Leeri tati 830 noort ja laulatati piiskopi praost Johannes Oskar Lauri juures.
249 paari. Kirikus käimine oli rahuldav. Konsistooriumi eksamid pro ven. eoneionan
Liikmemaks jäte arv on tõusnud ja samuti di ja pro ministerio sooritas 11. nov. 1929. a.
on armastneeanded olnud suured. Kõige ja õnnistati õpetaja ametisse 16. veebr.l93o.
enam on armastuseandeid antud Rakke kogu- a. Piiskoplikus Toomkirikus. Oli alul Valga
Asutakse raie- ja veokohuslaste pre
meerimisele
Premeerimine toimub ühistei alustel põllunduses maksva punktide
süsteemiga
Metsaraietööde õigeaegse teostamise hu
vides on idaala riigikomissariaadi vastava
korralduse põhjal asutud raie- ja veokohus
laste premeerimisele põllumajanduses maks
va punktidesüsteemi alusel.
Preemiapunkte on õigustatud saama ai
nult need raiekohuslased, kes töötavad üles
neile wLLratnd raiekogused hiljemalt 15
jaanuariks 1944. a., ning veokohnslased, kes
teostavad oma vtokohustuse hiljemalt 1. ap
rilliks 1944. a.
Seni on metsaraietööde!, mille hooaeg
algas 1. oktoobri), raiekohuslaste ja iseva
rustajate poolt kokku üles töötatud umbes
25% sellest puude hulgast, mida on -vaja
ik üles töötada kuni 15. jaanuarini 1944.a.
Takistavalt raietööde läbiviimisele mõjus
novembris ebasobiv ilmastik ja oktoobris
veel käimasoinnd põllutööd.
Idaala riigiltomissariaadi tine korraldage
kohaselt premeeritakse 1943./44. metsama

Veokohnslased, kes oma veod teostavad

hiljemalt 15. märtsiks 1944. a., saavad kõr

gendatud preemiad.
Saadud preemiapunktide vastu on võima

lik ETK kauplustest samu kaupu osta, mi

da müüakse põllumajanduslike preemiapunk
tide vastu.

Seni kokkutulnud andmete järele on raie
kohuslaste ning isevarustajate poolt kokku
üles töötatud 401 594 tihumeetrit puid.

Suurim kogus <j>n üles töötatud Virumaal

üle 116 00Ö tihumeetri, järgnevad Tartu

maa 68 711, Võrumaa 52.790, Pärnumaa 87.294

ning teised maakonnad väiksema arvu üles
töötatud tihumeetrit hulgaga.

Protsentuaalselt on kohuslikust raienor
mist kõige rohkem täidetud Petserimaal
43,1%, edasi Valgamaal 19%, Võrumaal
17,2%, Saaremaal 15,2% jne.
Üksikutest valdadest ja linnadest on
eeskujulikumaid Kood va vald Petserimaa)
84,4%, Petseri linn 68,1%, Tihemetsa vald
Pärnumaal 58,5%, Kihelkonna vald Saare
maal 53% ja Järvesuu vald 52,4% normi
täitmisega.

Knna kohuslik raienorm tuleb tingimata
aastani.) metsalöökohuslasi ühistel alustel vallad, mis seni on normi ainult vähesel
põllumajanduses maksva punktideeüsteemiga
määral või mitte sugugi täitnud, asuma in
Lähemal ajal saadetakse kõigisse mets tensiivselt
raietööde teostamisele.
kondadesse üle maa blankopreemiasedelid,
Nendeks
valdadeks on: Harjumaal Kui
mis läidetakse metsaülema või tema poelt metsa, Naissaare,
Nõva, Raasiku, Rae, Saue,
elleks volitatud isikute poolt.
Im, Kehtna, Ravila; Läänemaal Ka
ostmiseks antavad pree Keila,
ruse, Kirbla, Riguldi, Asuküla, Käina, Lihu
miapunktid arvestatakse välja metsaametni la, Ridala, Martna ning Haapsalu linn: Tar
ke poolt, kusjuures metsatöölise töötasust tumaal Kallaste linn, Kasepää, Äksi ning
arvestatakse raietööde ja muude raietööde Pärnumaal Häädemeeste, Audru Soonte
ga otseselt seotud tööde puhul 7% ning veo ga ja Halinga.
töös puhul 5% riigimarkades välja ning nii
Peale nende on rida valdu oma normi
saadud iga täisriigimark vastab ühele pree
seniste kokkuvõtete järgi täitnud alia 10%
miapunktid. 0,5 rmk. ja rohkem loetakse ulatuses.
seejuures üheks täisriigiinargaks, kuna sum
Raieuormide määramine käesolevaks
ma alla 0,5 rmk. jääb arvestamata.
Preemiapunkte anlakse ainult neile raie raiehooajaks toimus samadel alustel põllu
kohuslasile, kes täidavad neile määratud majanduslikkude normide määramisega, kus
raiekohuse hiljemalt 15. jaanuariks 1944. a. juures Põllumajanduse Keskvalitsuse juha
kusjuures suurendatakse ühtlasi neile anta taja poolt maakondadele määratud ülestöö
tamisele tuleva küttematerjali kogused jao
vate preemiapunktide arvn.
Veokohuslasißt saavad preemiapunkte tati maavanemate poolt valdadele, kus
ainnlt need, kes teostavad neile määratud Vallavanem omakorda määras igale üksi
veokohustuse hiljemalt 1. aprilliks 1944. a. kule isikule vastava raienormi.

jandusaastal (1. okt. 1943. «. 30. sept. 1944. täita 15. jaanuariks 1944.a., siis peavad need

Põllumajandusliit asub organiseerima
maanoori
Eesti Põllumajandußliidu järgnevas töö Võrdluseks siia juurde võib tuna, et oma
kavas pärast juhtiva ametkonna, nõukogu riiklnseaegse Põllntöökoja tegelaskonna
koones 1100 isikust.
ja maakondlike juhatajate selgumist on maa kaader
Ühe ülesandena on liidu töökavasse võe
kondlike nõukogude koostamine. Sellele
järgneb kohe liidn vallajubatajate ja valla tud ka maanoorte organiseerimine, mille
kohta peetakse praegu läbirääkimisi noorte
nõukogude kindlaksmääramine.
Vallanõukogude tööst kutsutakse osa peastaabiga. Kuna omaaegsed maanoorte
võtma peale põhikirjas ettenähtud liikmete ühingud ei tegutsenud juriidiliste isikutena,
ka tähtsamate kohapealsete põllumajanduse siis ei saa nende tegevust praegu elustada.
ga seoses olevate ühisuste esindajad, mis Maanoorte koondamiseks tuleks seega leida
tõttu nõukogu peaks kõigiti oleme kompe uus ja ajanõuetele vastav moodus.
Põllumajandusliit on leidnud endale esi
tentseks asutuseks kohalike põllumajandus
like päevaküsimuste arutamiseks ja otsus algsed ruumid Tallinnas, Lai tn. 34 asuva
maja teisel korral, mis seni olid asundus
tamiseks. ...
Kui see osa liidu organiseerimistööst ameti kasutada. Ruumidele tehti hädavaja
kord lõpule jõuab, kujuneb Pöllumajandus lik remont ja on saadud soetada ka uut
liidule 4600 liikmeline tegelaskonna kaader. mööblit.
Naisetapmine Valgjärves
11. dets. kella 14-15 vahel tappis Võlg
jSrve vallas Vastse-Otepää vallamajas elav
Nikolai Viijat oma teadusliku naise Ella
Viljati. Emata jäi 6 last 8-la. 7 kuu vanu
seni. Mõrvar sooritas teo kahe kirvehoobiga
naise pähe. Mõrv toimus perekondlike lahk
helide motiividel.
Pärast tapmist läks mõrvar kohaliku
Omakaitse liikme juurde ja teatas sellele
oma teost. Ametlikul uurimisel sündmus
paigal selgus, et tapmine on toimunud ette
kavatsetult, kuna tapja poolt on selle kohta
kiri maha jäetud. Mõrvar vahistati.
Harju- ja , Läänemaa möldrid
olid koos
Tallinnas toimus neil päevil Harju
ja Läänemaa möldrite kokkutulek, et
arutada veskite tegevusega seoses ole

Hommikuhämarates alustavad grenaderid vastulööki ühes Dnjepri rindelõigus. Hästi
varjatuina ootavad nad ära meie raskete relvade lulekülvi lõpu. PK.-sõjakirjasaatja
Vorpahl - Scherl.

Koolides algab jõuluvaheaeg 23. dets.
Poolaasta töötulemused rahuldavad

Tänavune jõuluvaheaeg kõigis nii maal test. Seetõttu jagatakse tunnistused tavali
kui linnas tegutsevates kesk-, kutse,- ja kel ajal enne jõulupuhkusele minekut.
õppeaasta esimesel poolel on mitmetele
algkoolides algab 23. dets. ja kestab 3. jaa
nuarini 1944. a. Õppetöö lõpetatakse vas rasVaistele vaatamata saavutatud rahuldavaid
temale pühendatud klaverisonaadi.
tava päevakohase aktusega ja tunnistuste tagajärgi, isegi paremaid kui loodeti. Kui
21. detsembril juhatab Olav Roots Riia jagamisega 23. dets. kell 12 päeval.
tänavu alustati õppetööd mitmete murede
ringhäälingu avalikul kontserdil Suure Gil
Kuna" tänavune ennejõulune õppepool ga. lahenesid need õppeaja jooksul kerge
di saalis Schuberti 7. sümfooniat c-duur ja aasta oli lühem tavalisest, sest algas ju tä miui, kui aTgnl arvati. Õppetöö eel oli mu
Eduard Tubina 3. sümfooniat d-moll.
navu koolitöö tunduvalt hiljem, oli vare reks kooliruumide vähesus, ja oli karta, et
Seega pakub Ringhääling arvukaile muu malt kavatsus tunnistused õpilaste pool-aas õppetöö tulemused kannatavad selle all, ku
sikasõpradele võimaluse kuulda tähelepanu ta hinnetega jagada alles veebruarikuus, na kohati õppetundide kestvust tuli piirata
vääriva eesti helitöö etteknnnet parima ees millal selguksid õpilaste võimed vahest 30 minutile. Kogemused aga näitasid, et
ti dirigendi tõlgitsusel.
täielikumalt. Et aga õpilased on töötanud Õpilased lühikest tööaega kasutasid inten
kogu aja pingeliselt ja lühikese õppeaja siivselt ja tundidest võtsid osa täie tõsidu
Kiri
jooksul on saavutatud rahuldavaid tulemu sega, mille tulemuseks oli, et tänavune
si, võimaldub õpetajatel juba praegu anda poolaasta töötulemustelt ei jää maha nor
Mõni aeg tagasi, pärast ägedat lahingut ülevaade õpilaste poolt tehtud töö tulemus- maaloludes olnud õppeajast.
Idarinde kesklõigus, leiti surmasaanud pu
naväelase Sergei Albekovi sõdutipluusi tas
Töötajaile pühadeks lisatasu
kust See oli kirjutatud tema naise
poolt mingile määrdunud, hallivärviliseie
paberitükile ning lõppes järgmiselt: *
Idaala riigikoini«sar on avaldanud teada madel alustel jõulupühade gratifikateiooni
„ ... Millal ometi lõpeb sõda? Ees on ande 1943. a. jõulupühade ja aastalõpu gra kui nad 21. dets. 1043. a. on kuulunud käi
jällegi talv. Seda talve ei jõua arvatavasti lifikathioonide kohla Eesti, Läti ja Le~du tise juure vähimalt üks aasta, õpilased vgji.
keegi üle elada. Mis võin teha oma 400 Kinriralkomissflriaatides.
vad saada jõulupühade gratifikatsiooni kuni
rublaga, mis teenin? Oleme ju kahekesi.
Nagu mööduuud aastalgi, lubavad sõja Õppetoetmraha suuruseni.
Meil antakse pool kilo leiba kahe peale
majanduse vajadused ka käesoleval aastal
Avaldatud määruse rikkumist karistatak
kui kaua tuleb sellegi järel oodata, eile jõulupühade ja aastalõpu gratifikatsioonide se rahalise korraldustrabviga piiramata suu
jäiu pealegi jälle Ilma. Ning tööl antakse
maksmist piiratud ulatuses.
ruses või trahvi sissenõudmata jäämisel ares
taldrikutäis haput, kliistritaolist suppi. Kui
Avaldatud teadaande alusel võib nimeta tiga.
võrd olen ka näljane, ometi see toit kipub tud gratifikatsioone maksta üksiku käitise
Idaala riigikomissari eespool nimetatud
kogu aeg kurgust tagasi. Puhkepäeval käi kõigile palgasaajaile kokku kuni viimase teadaanne ei ole kehtiv avalikus teenistuses
siu metsas eksi korjamas. Käisin läbi kogu lõppenud palgamaksu-ajavahemiku brutopal töötajata kohta. Nende kohta antak eri
Iljiuskoje, Otdõhhi, Kratovo ning kogusin gasuminade ühe neljandiku ulatuseni.
korraldus.
vaid pool kotti raagusid. Mets on praegu
Kogusumma jaotamisel üksikute töötaja
puhtam, kui oli kuui sõja puhkemiseni te vahel tuleb vastavalt arvestada truud
Kõik on ära korjatud. Eile teenistust, laitmatut juhtimist, kõigi kohus Shveitsi ei muuda põhiseadust
püüdsid meie hoovi lapsed kustki kassi. te täitmist., perekonnaseisu jne.
Vaat, kus oli alles neil rõõmu... Tundub,
Töötjaile, kes on korduvalt rikkunud
Bernist, 14. 12. (DNB). Shveitsi rah
et oma kirjaga ainult teen sulle halba mee töödistsipliini, eriti on korduvalt vabanda vusnõukogu
võttis teisipäeval seisukoha pö
leolu, Serjoza, kuid pole midagi parata, va põhjuseta töölt puudunud, ei või maksa hixeaouse revideerimise
küsimuses, niis vii
kallis. Nii raske, nii tume on kogu meie gralifikatsiooni.
marte! aastatel oli korduvalt päevakorras.
elu siin."
Eesli, Läti ja Leedu Kindralkomissariga Rahvusnõukogu ühines liidunõukogo eitava
Kirjal leidub ka saatja aadress Ma iides töötavad idatööiised võivad saada sa- seisukohaga.
rusjalt: Otdõhi raudteejaam, Lenini raud
teel. See asub umbes 25 km Moskvast.
Säärane on siis elu Moskva eeslinnas.
Jõulurõõmu rindevõitlejate lastele
Viis auhinnatud noorsoo
raamatut

Tallinnas korraldatakse rida jõulupuid 1 istele ja jagatakse kingituspakke

Lähenevate jõulupühade eel ning
„Eesti Kirjastuse" noorsooraamatute võist
luse žürii tegi neil päevil oma otsuse, andes pärast pühi korraldatakse ERÜ-s ja
välja viis auhinda. Esimese auhinna sai El Kutselsogude ning NSDAP kohaliku
mar Ramia jutustuse eest „Verivennad". Teine esinduse poolt rida jõulupuid rinde
auhind anti Aleksander Kaskneemele jutus võitlejale ja langenute lastele, puudust
tuse eest „Päevaranna naaskel". Kolmandaid
auhindu anti kolm ja nimelt: Jaanus Maisaa kannatavate, lasterohkete ja väikepal
rele jutustuse eest „Täits»mees", Marta Sil galiste perekondade lastele, haavatud
laotsale jutustuse eest „Kodumaa hüveks ning sõdureile ja käitiste töötajaile.
auks" niog Gert Helbemäele jutustuse eest
Kõigil jõulupuudel jagatakse lastele
„Reaalkooli õpilane".
Peale nimetatute soovitas auhinnakomis ning haavatud sõdureile kingituspaki
jon kirjastada veel E. Paikre „Pallikuningas" kesi ning neil toimuvad mitmesugused
ettekanded.
ja A. Arendi jutustuse „Omal jõul".
Kingituspakikeste valmistamisel neiks
Natsionaiiseerimata krundid
jõulupuudeks
on asutused ja eraisikud
tagasi
osutanud
suurimat
vastutulekut ja abi,
Eesti pv. Kinnisvaraselts teatas neil päe
vil Tapa natsionaiiseerimata krundiomanikele, annetades mitmesuguseid esemeid ja
et neil on võimalus avaldusi sisse anda maiustusi, valmistades mänguasju ja
kruntide tagasisaamiseks kuni 1. jaan. 1944. aidates pakke koostada.
a. Avalduseplankette on võimalik saada Tapa
Tallinnas on jõulupuude korralda
notari juurest, kus antakse ka üleskerkivate
mise tähtajad ja teostamiskavad juba
küsimuste kohta seletust.
Kulutuli
Kohku talu perenaine pesi õuel parajas
ti piimalüpsikut, kui.eemalt metsast kostus
mõningaid püssipauke. Ta astus õuevärava
le ja jäi kuulatama. Ehmüti ema samal ajal
tuli karja saatmast. Nii nad jäid mõlemad
viivukeseks juttu vestma. Ka Hirmukse tä
di, kes oli sugulasi külastanud ja nüüd teel
kodutallu naabervallas, jäi viivuks nende
juurde peatuma. Kohendades pearätti sõlme

ja pannes kingad teise näpu otsa, ta pidi
hakkama justsamas enda kalleid sugulasi
taga rääkima, kes talle polnud raatsinud mi
dagi suupärasemat kaasa panna teeleivaks.

Samas tarretusid kõik kolm ja tädil jäi suu
ammuli. Taamal, metsatukas hakkas podi
sema kuulipilduja samas, kust alles äsja
oli kuulda püssipauke. Hetke pärast teine—
ja siis veel kolmaski.
Sünge pilguga seirasid naised üksteist
ja keegi ei julgenud sõnakestki lausuda.
Samas bakkas metsa poolt kerkima tol
musammas, mis suure kiiruga lähenes. Lä
hemale jõudnult nähli tolmupilves hobust
ja vankrit. Vankris istus aga Tolmukuru

vaid küsimusi. Koosolekul tehti teata
vaks, et veskite tegevuse korraldajaks
on määratud Harjumaal F. Peterson ja
Läänemaa osas H. Jürbach, Märjamaalt.
Kokkutulekul arutati üksikasjaliku
malt jahvatamise kohta käivate eeskir
jade tõlgitsemist ja nende rakendamist.
Imastu ümbrus
vana oma liDnasuvitajaga.
elektrifitseeritakse
Naised küsinuks temalt kahtlema
Praega toimuvad Imastu ümbruskonna ta mõndagi, kui vaid Tolmukuru peatu
külades nagu Männikul, Loksu as. ja teistes nuks. See aga keerutas ainult korraks kü
kiired tööd taludesse elektrivarustuse sis barat ja kadus vankrirataste alt üles keer
seviimiseks. Osa haruliine ou juba valmis, levasse tolmupilve.
millised tööd teostati ühiselt talgute korras.
„Oh sa armuajaks ja eluraaeuke, nüüd
Raskusi on materjalide saamisega, eriti aga
installatsiooni materjali osas. Hea tahtmise ja on sõda küll jälle meie maali" oigas äkki
organiseerimise juures on ka sellest üle saa Ehmati ema.
„Kül!ap vana Tolmukuru põgenes nüüd
dud, ja nii võivad paljud talupidamised
eõjatule eest", halas Kohku perenaine.
jõuludeks elektrivalguse majja saada.

selgunud. Paljudel jõulupuudel toimu
vad ettekanded viiakse läbi Tallinna
teatrite ning Ringhäälingu tegelaskon
na kaasabil.
Rindevõitlejatele kingituspakke
Tapalt läks neil päevil teele esimene saa

detis kingituepakikeei meie rindevõitlejatele-

Esimeees saadetises oii roskesti nimelist
pakke, mis saadetud omaste poolt. Järgne
vate saadetistega lähevad teele kohaliku
ERÜ riDgkonnaameti ja asutuste, käitiste
poolt valmistavad jõulutervituspakikesed.
Praegu on virgad käed ametis soojade
esemete kudumisega pakikeste sisu täienda

miseks. Kohalik elanikkond on annetustega
oma arusaamist ja poolehoiu täiel määral
näidanud meie rinde võitlejatele pühaderõõ
mu valmistamiseks.

Hirmuae tädi ei lausunud musta ega val sees, lasevad kuulipildujaist nii, et tolm
get, kahmas ainult äkki kätega seelikusa keeb. Majad põlevad ja rahvas põgeneb Nä
badest ja pistis jooksma; ikka samas su rappa varjule. Ega nüüd ole meilgi enam
suunas, kuhu oli kadunud tolmupilvgi. Enam muud, kui korja aga vastu ööd kimpsud
kordagi ei vaadanud tn tagasi, vaid laskis kompsud kokku ja katsu ka kusagile met
parajat sörki niikaua, kui jõud võttis, siis sarägasse peitu pugeda."
istus teeveerde kivile. Lõõtsutas ja kuulas
Selle jutu pääle tõusis lauast üles üks
sõja kära ei kostnud enam siia. Nüüd võis
mees, keda eit esimese ähmiga ei näinudki.
hakata jälle rahulikult astuma.
Astuski siis rahulikult ja mõtles rahu See oli tädipoeg Ants, leegionär.
„Kulia inimene, mis loba ea nüüd ajad",
nenult. No jah, kust see sõda-sõge siis nii
ruttu siia sai. Võibolla oli muidu „sÕjaväe põristas see nooruk päris mehehäälega, „kui
utsinategn" tegu, ehk ka mõni parasiilis juba vaenlane oleks meie piirides, kas siis
mina veel rahulikult siia istuksin. Ei, tädi
lennukiga alia tulnud.
Ja Hirmuse tädi sülitab lirtsti üle vase kene, siis oleksin minagi, väikemees, relv
ma õla: Tont võtaks sõda ehmata omale peos piiiil vastas, et siit sa, Vanjka, üle ei
kasvõi roos mõne pehmema paiga peale.

saa, kuni Eestis mehi ja mehepoeg» leidub."

Kui Hirmuße tädi koju jõudis, oli seal
paar külanaist ees. Noorperenaine kostitas
neid värske undsesepikuga ja kohviga. Seal
juures küulati ära tädi sõjajutt ja tõmmati
omaltpoolt täiendavaid jooni ning tehti ole
tusi ja järeldusi.

Nii nende kuulujuttudega on: karjapoiss
võib olla teeb kusagil põõsa taga krõpsu,
naised ajavad asja suureks ja lõpuks kas
või liduvadki enda tehtud hirmujutu eest
pakku, tööd-teod aga jäävad vaenlase mee

Täpselt viie päeva pärast viiskümmend
kilomeetrit eomai läks Viieuvõsu saunaeit
Kitse poodi normi mune viima. Viisuvõsu
eit on kõva kõrvaga, sellepärast ei kuulnud
ta hästi naiste käimasolevat jutuvada. See
kujutlusvõime on aja jooksul nii kaugele
arenenud, et eit ei saa enam Isegi aru, kus
kohal tõde iõpeb ja kujutlus algab. Seetõt
tu usub ta oma jutte veel enam kui teised.
Seekord muutus ta kujutlus niivõrd pe
ruks, et eit aiva hingeldas erutusest.
Kodus pere istus just parajasti Õhtusöö
gil, kui eit uksest sisse prahvatas.
„Oh sa halastus ja armuvägi!" bakkas
lugu veerema. „Juba Kõhe külas punased

Tulles tagasi jutu alguse juurde peame
gi nentima, et selle kulutule süütasid kar
japoisid. Leidnud metsast mõned padrunid,
tuli neil mõtes-se teha sõjakäik. Padrunid
heideti tulle, kus need lõhkesid, puupulka
dega aga plõgistati „kuulipildnjat".
Ja Tolmuknru taat viis ainult linnasu
vitajat rongile, sellest siis kihutaminegi,
tolmupilv kannul.

Jutt hakkas liikuma

lehääks lörri!

.Elo
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Katastroofiline toitlusolukord
Riigiloomakaitseseadus Saksamaal
Nõukogude Liidus
Saksa moodsa loomakaitse 10-aastase juubeli puhul
. Leidub veel ikka kaasaegseid, kes
loomakaitse püüdeid seovad ülearuse
ja iganenud mõistega ja arvavad kogu
asjast üle saavat kulunud lööklausega,
et oleks parem asutada enne „inimKaiteeseltse". Kes esitab selliseid arva
misi, tõendab oma eksliku otsusega, et
tal ei ole tänapäeva loomakaitse ole
musest ja ülesannetest vähimatki aimu.
Küll leidus varasemas loomakaitseliiku
mises mõningaid väärkasve, mis tulid
asjale rohkem kahjuks kui kasuks, ja
see asjaolu võibki olla põhjuseks, miks
loomakaitse sattus halba kuulsusse.
Mõned profiiditaotlejad uskusid siin
leidnud olevat soodsa tegevusvälja, tei
sed kasutasid võimalust väljapaistmi
seks, vajades organisatsiooni ainult vä
lise sildina. Tihti olid vastavad seltsid
ka liigse sentimentaalsuse tallermaaks.
Kõik need kahjustavad väärnähted on
tänapäevane loomakaitse põhjalikult ja
lõplikult likvideerinud.
Nagu toona, nii lähtub ka tänapäe
valgi loomakaitse aade eetilisest püü*
dest, anda meid tummale kaasolendile
oma koht eluruumis, mis talle täie õi
gusega kuulub. Loomakaitse eeldab tä
helepanelikkust ja austust elu suhtes.
Olgem rüütellikud ja õiglased oma kaas
olendite vastu, kes teenivad meid elus
ja surmas 1 Meie suurimad ja parimad
pead manitsevad meid üha uuesti, et
armastust loomade vastu võib pidada
ühe rahva kultuurilise taseme mõõdu
puuks. Juba vanade germaanlaste juu
res oli lugupidamine kõige elava vastu
iseloomustavaks tunnuseks, nii et loo
made armastamine on germaani rassi
ringkonda kuuluvate rahvaste hulgas
tingitud tõuliselt. Sellega olid loodud
eeldused, et loomakaitse arenes Saksa
maal tähelepanuväärsele kõrgusele, ja
me võime£uhkusega väita, et uue ioõ
makaitseseaduee läbi omame parimat
loomakaitset maailmas.
Küna varem peeti looma ainult siis
k&itsetvajavaks, kui looma piinamine
äratas avalikku pahameelt, kaitseb uus
seadus looma ta enda pärast. On vähe
tuntud, et loomade kaitseks anti õieti
kolm seadust. Kuna looduskaitseseadus
kaitseb maastikku tervikuna, selle hul
gas ka kõiki olendeid ja taimi oma
laadis, võtab jahiseadus oma erilise
kaitse alla loomad, kelledele peetakse
jahti. Loomukaitseseadus kaitseb aga
loomi kui tunduvaid olendeid üldiselt

ja seaduseandja ei tee vahet jahi- ja
teiste loomade, metsikute ja taltsa te
või kasulikkude ning kahjulikkude loo
made vahel. Selles seaduses kindlusta
takse igale loomale õigus, et teda tu
leb kohelda korralikult ja õiglaselt.
Edasi toetati loomakaitseseadust ja ra
jati sellele tugev alus sügavalehaarava
te määrustega, millistest olgu esile tõs
tetud tapaseadus, raudtee- ja tänavliik
luse määrused.
Loomakaitse alad ise koondati Riigi
loomakaitseliidu kui saksa loomakaitse
tipporganisatsiooni kätte, milline seisab
Frankfurdi ülemlinnapea riiginõunik dr.
Krebsi eduka ja tegu võimsa juhtimise
all. Frankfurt Maini ääres on sellega
saksa loomakaitse residentsiks ja süda
meks. Kõik loomakaitse seltsid seisa
vad Riigiloomakaitse juhtimise all ja
ootavad viimase näpunäidetel. Oma
kümneaastase tegevuse kestel arendas
Riigiloomakaitseiiit mitte üksnes väga
õnnistusrikast tegevust meie tummade
kaasolendile hüvanguks, vaid noor or
ganisatsioon suutis läbi viia ka mõnin
gaid tähtsaid abinõusid, millistest siin
nimetagem kaksikikke kaotamist, sõja
hobuste müügikorraldus!, määrust keti
koerte paremaks hooldamiseks, eeskirja
väikeloomade puuride suuruse üle, kor
raldust veo koerte pidamise kohta, loo
made loosimise keeldu, teatavaid linnu
kaitsemäärusi.
Loomakaitse õilsamaks kohuseks on
kaitsta loomi häda ja viletsuse eest ja
jagada loomade piinajaile karistust. Mil
line uskumatult kõrge majanduslik tä
hendus langeb osaks praktilisele looma
kaitsele, on ka veel olevikus laiemate
le ringkondadele vähem tuttav. Siiski
annab just see majanduslik tähtsus lii
kumisele massiivse aluse. Kui me mõt
leme sellele, mida loomakaitse üksnes
maal korda saadab selgitustöö, õpetuse
ja tegelikkude juhiste kaudu tallide pa
randamiseks, kabja- ja sõrahoiu suhtes,
loomade eest hoolitsemise ja aretuse
alal, tapamajade ja loomalaatade kont
rollimisega, õige rakendamise õpetami
sega, sõidukursustega, parasiitide hävi
tamisega ja linnnkaitsega, siis saab ka
eemalseisjale selgeks, et ajakohane loo
makaitse tähendab täisväärtuslikku ma
jandamist. Loomakaitse hooieks on tä
napäeval suur osa saksa rahvuslikust
varandusest miljardiliste väärtustega, ja
sel põhjusel ei oma ta mitte üksnes

Võitlus bolshevikkude eelpostiga idarindel. (PK.-sõjakirjas. Keiner Wb.)
Kuidas töötab uduheitja
Ajakirjanduses ilmunud pildid ja kir
jutused erirelvad uduheitjast on
köitnud avalikkuse täheipanu.
(v, „Mis see on?" küsivad inimesed. Põ
nevalt vaatavad nad kinos nädala
ringvaadet ja kehitavad nõutult õlgu:
„Pole veel kunagi näinud, pole aimu."
Keegi asjassepühendatu ehk vastas siis
salapäratsevad. „Need on uduheitjad,
uus erirelv." Palju targemaks aga sel
lest ei saadud. ~Mis asjad need on, need
uduheitjad? Miks ei kasutata nende
asemel kahurit ?"
Peatume pikemalt vastandit ka
hur uduheitja juures. Millega eri
nevad nad teineteisest ja milles peitu
vad nende omapärasused ?
Kahur oma pika toruga annad mür
eule juhtimise ja suuna. Tõuke saab
mürsk püssirohulaadungilt.
Missugused raskused tulenevad sel
lest kahurväelaseie ? Püssirohu plahva
tus ja seilele järgnev granaadi välja
paiskamine esitab suuremaid nõudeid
kahuritorule. Teatava arvu väljatulista
miste järele on see vära tarvitatud",
ükskõik kui heast terasest toru ka oleks
valatud. Uue toru valmistamine esitab
jällegi suuri nõudeid sõjatööstusele.
Hoopis vastupidisel põhimõttel töö
tab aga uduheitja, too erireiv. See on
lihtne väike käru. Ta ehitamine ei nõua

mingeid tööstuslikke pingutusi. Kuus
lühikest jässakat toru on monteeritud
madalale kärule. Rohkem pole temast
näha. Mille:, peitub siis ta mõistatus?
See peitub selle relva granaadi print
siibis. See 011 valmistatud raketi põhi
mõttel. Mürsku ei pane liikuma püssi
rohulaeng, vaid tulesete annab taile
hoo, saates mürsku ta teel ja andes
talle tulekomeedina lennuhoogu ja-jõudu.
See ,on põhjus, miks siin ei vaja ta te
rastoru. Väike tugev toru täidab sama
otstarbe. Jah, see on nii lihtne, et võib
isegi ühendada palju sääraseid torusid.
Sellega on üteldud, et üks niisugune
silmapaistmatu käru võib paisata vaen
lase suunas pooltosinat mürsku. Ja kui
koondada huik sääraseid lihtsaid käru
sid või „uduheitjaid", siis võib juhtida
vaenlase valduses olevale maa-alale
raskeimat tuld.
õudus võib vallata vaenlast, kuuldes
kiledat vihinat, nähes pikki suitsujuga
sid, neid leeknooli, mis lähenevad talle
kohutava mühinaga. Iga meeter maa
pinnast ta ümber on muutunud põrguks,
kõikjal lõhkevad mürsud. Äkki lõpeb
see, jättes enda järele halvava vaikuse.
•Ja niisama järsku ja õudusttekitavalt
algab uus tants kusagil mujal.
Selles peitubki uduheitja mõistatus.
Tema deemonlikus järsus tules lugema-

täit olemasoluõigustust, vaid temas tu"
leb näha tähtsat relva võitluses saksa
rahva toitlusvabaduse eest.
Kõik need tagajärjed osutunuks või*
matuks, kui kümme aastat tagasi ei
oleks antud Kiigiloomakaitseseadust,
sest alles see mõjuv abinõu andis sak
sa loomakaitsele kindla selgroo. Ühtlasi
tuleb selles näha saksa loomakaitsete
gelaste aastakümnete pikkuse tõsise te
gevuse töö riiklikku tunnustust. Riigi
juhtimine tunnetas loomakaitse vajadust
ja tähtsust täies ulatuses, ja sellele
vastavalt töötas Riigiloomakaitseliit kõi
gi vastavate ja mõõduandvate organi
satsioonidega tihedamas kontaktis ja
sihikindla plaani järele. Kõrge, vastu
tusrikas ülesanne, mis langeb looma
kaitsele üksnes meie koduloomade eest
hoolitsemisel ja nende arvu säilitamisel
vajalikul kõrgusel, annab juba üksinda
tõenduse, et ka sõja puhul on looma
kaitse tähtsam kui kunagi enne. Kõik
loomakaitsesõbrad mõtlesid seepärast
24. novembril, päeval, mil kümne aas
ta eest jõustus Riigiloomakaitseseadus,
tänumeeles Führerile, olles ühtlasi val
mis edasi töötama suure, õilsa ülesan
de kallal, kuni loomakaitse aade on
saanud rahvuslikuks üldvaraks ja on
teostatud Führeri sõnad: „Uues riigis
ei tohi esineda mingit loomadepiina
mist !*
Ludwig Zukovsky
Raadio

Kuivõrd katastroofiline oü toitlusolukord
Nõukogude Liidus, selle kohta annab küllalt
kujuka pildi mõni aeg tagasi kommunistli
ku partei häälekandja Jzvestija" veergudel
ilmunud juhtkiri. Selles ahastatakse, et kogu
tänavune viljasaak ähvardab hukkuda põl
dudel, sest kolhoosid pole võimelised teos
tama vähegi rahuldaval määral koristamis
töid. Samuti on ebaõnnestunud täiel määral
viljakoristamiskampaania, millele alul rajati
rohkel määral lootusi. Juhtkirja autor toob
oma ahastava kirjutise põhjendamiseks ka
rea näiteid, milledest toome järgneva väl
javõtte :

~Kurgani oblastis on ikka veel korista
mata ligi pool miljonit hektaari teravilja.
Umbes 40 prots. viljasaagist Tšeljabinski
oblastis seisab ikka veel kõrre peal. Suur
hulk vilja on koristamata Kuiböšavi ja Sa
ratovi oblastis ning Kasahstani põhjapool
setes osades.

Kui oblastites viljakoristamistöödega vii»
vitatakse, sits paistab tõenäolisena, et osa

saagist võib jääda lnme alla.
Kirovi oblastis on peksmata vilja 700.000

ha, Gorki oblastis 600.000 ha, Rjazani oblas
tis 300.000 ha ja nii edasi.
Veelgi masendavam on mahajäämine
viljapeksutöödega Siberi ja Volgaäärsete
oblastite ja kraide piirkonnas."
Selles peegeldab kõige selgemini N.-Liida
tagala praegune pale. Kolhoosidest on viidud

kõik mehed alates poisikestest ja lõpetades
elatanud vanakestega kas siis sõjaväkke või
sõjatööstusse. Neile lisaks on viidad sõjalis
te ülesannete täitmiseks ka kõik elujõuli
semad naisterahvad. Veel alles jäänud ei
dekesed ja lapsed ei saada aga tulla toime
viijakoristamistöödega selles ulatuses, et

Euroopa üliõpilaskonna kohustused ja ülesanded

ge mäng (bpi.) 12.15 Päevauudised. 12.30 riate mõttes, mida tuleb kaitsta, või
Päevauudised saksa keeles. 12.45 Lõunamuu lihtsalt paratamatu eksiteerimisvõimalus
sika (Ühe kaitsepataljõul puhkpilliorkester ja -tingimus nagu liberaalidel, vaid
ülemmuusikameister Friedrich Tammari ju sotsiaalne ülesanne.
hatusel ja hpl.) Saate kannab üle ka Riia
saatja. 14.00 Päevauudised saksa keeles. 14.10
Esimene kaastööline olla tähendab,
Landestienst O&laud. 14.20 Ajaviiteks (ülek. kohustada end ühiskonna ja iseenda
Königsbergist ja Breslaust). 15.30 Rapsoodiaid
suhtes suurimateks pingutustek.
(bpl.) 16.00 Muusika pärastlõunaks (Ring
Ülesanded, mida uus Euroopa asetab
häälingu tantsukapell juh. L. Tants). Vahe
meile,
noortele, on tõepoolest hiigla
ajal kell 16.45 Päevauudised. 17.00 Päeva
uudised ja saatekava ülevaade saksa keeles. suured, sama haaravad on ka poliitili
18.00„Jõuluõhtu Impivaaral", Aleksis Kivi
sotsiaalsed ja majanduslikud prob
romaanist „Seitse venda". 18.20 Väike va sed,
hemäng (hpl.) 18.30 Aja kaja ja saatekava leemid, mida meil tuleb lahendada.
ülevaade. 19.00 Saatekava veste. 19.15 Rinde
Meile, kes me seda oleme mõistnud,
reportaaže (ülek., saksa keeles). 19.30 Muu tähendab see, teha inimestele nende
sika (ülek.) 19.45 Poliitiline loeng (ülek, maise rännaku tõeline mõte jälle mõis
saksa k.) 20.00 Päevauudised saksa keeles.
20.15 Saksa sõduri tund (Sõdurid lõbusta tetavaks, võidelda mõistmatuse ja ego
vad sõdureid). 21.00„hütvauudised 21.15 Ju ismi vastu.
han Aavik: Süit eesti rahvaviisidel (hpl.)
Tervete ja tugevate rahvaste ülikoo
22.00, Päevauudised saksa keeles. Järgnevalt
linoorus
teab, et ta elab rahvale ja
«aatelõpp.
sellega ühes kõigi Euroopa rahvaste
KOLMAPÄEV, 22. DETSEMBER 1943.
suuremale ühiskonnale.
Eiada tähendab: täna võidelda ja
5,00 Saade saksa sõjaväele. 6.15 Päeva
uudised. 6.30 Hommiku kontsert (ülek.) 0 homme töötada. Ka tänapäeva lahingu
Päevauudised saksa keeles. 'is Horarni müras peame looma kõigest jõust.
kumuusika (ülek. Hamburgist ja bpi.) 8.45
Juba kooruvad välja, sarnanedes
Päevauudised. 9.00 Päevauudised saksakee
les. 9.10 Landesdienst Ostland. 9.25 Laate metallile sulatisahjus, need väärtused,
paus. 11.30 Tempo! Tempo! (Ringhäälingu mis homme moodustavad õiglasema
iantsukapell juh. Vi. Saposchnin). 12.15 ajaloo põhialused, kõigi ustavas koos
Päevauudised. 12.30 Päevauudised saksa kee
les. 12.45 Löunamuusika (Ringhäälingu tant töös püsivate ja vastutustuodelikult
su ka pell VI. Sapošnini juhatusel ja hpl). töötavate rahvaste ajaloos.
14.00 Päevauudised saksa keeles.. 14 10 Lan
Neil väärtustel tuleb aga esmajoones
desdienst Ostland. 14.20 Ajaviiteks (ülek. läbi teha proov ja omandada kuju; ja
Bööttii riigisaatjalt, Breßlaust ja Hambur
gist). 16.00 Muusika pärastlõunaks (hpl.) 16.45 kes oleks enam õigustatud neid proo
Päevauudised. 17.00 Päevauudised ja saate vima kui meie ülikoolinoorus tõsiste
kava ülevaade saksa keeles. 17.15 Uutest silmade ja tugevate südametega.
operettidest (mgn. ja hpl.) 18.00 Lydia Koi
Sajandid on neid vajanud, kuna see
dula eesti rahvusluuletaja. Mag. Mpil Jürma
loeng. (s. k.) 18.10 Lõbusaid klassikuid (hpl). noorus oskab paistet eraldada leegist,
18.30 Aja kaja ja saatekava ülevaade. 19.00 tavalist ainukordsest.
Poliitiline loeng (ülek. s. keeles). 19.15 Rin
See noorus on oma rahva tõuliste
dereportaaže (ülek., saksa keeles). 19.30 jõudude kandjaks ja teab, et loomulik
Muusika (ülek.) 19.45 Poliitiline loeng (ülek ja kultuuriline mitmekesidus põhjustab
saksa keeles). 20.00 Päevauudised saksa kee
les. 20.15 Saksa sõduri tund. (Kirev tund ajaloo õige arengu, eesmärgiks ühenda
Ringhäälingu tantsukapelliga Vi. Sapošnini tud Euroopa.
juhatusel ja solistid mgn). 21.00 Päevauu
Uue julgusega leiab see noorus
dised. 21.15 *TeraBratBurid*, Juh. Selgi kuul
demäng. Näitejuht: R. Opsola. (Heliülesvõte vahendeid, suunata kõigi meelsust
19. 12. 43, mgn). 22.00 Päevauudised saksa ühele sihile, ilma nende olemust mund
keeles. Järgnevalt saatelõpp.
risse surumata. Seepärast väidame meie,
et üliõpilane on uues Euroopas esime
TAPA UUDISEID
seks tööliseks, sest ta suudab ühtaegu
õppida, üles ehitada, võidelda ja töö
tada.
Linnaelanikele petrooli ja
pastlaid
Talupoegade ja kätega ning ajudega
Linnavalitsusel on võimalus vähesel töötajate nähtavas liidus on meie rah
määral jagada ostnlubõ petrooli ostmiseks vad leidnud oma vaimse ülesande.
neile kodanikele, kellel puudub korteris Nemad tunnevad lause tähendust: „Ei
elektrivalgustus. Eelistatud seisukorras os ole suuri ega väikseid asju, on ainult
tulubade saamisel on emad, kellel väikelap
sed. Samuti on võimalus ostuiube saada ülesanne." (Fashistliku õpetuse 1. punkt.)
pastlale ostmiseks mittekutsekogude liikmeil.

Ka naha kogus on vähene, nii et saadakse
stusoove rahuldada neil, kes vajavad nah
a hädasti ja ei ole varem nahka jalatsite
ärandamiseks saanud.

Jähuveski uue omaniku kätte
Tapa jahuveski, milline oli siiani linna
valitsusele renditud endise omaniku Kruus
bachi poolt, läks neil päevil uuele rentniku
le üle. Uneks veskirentnikuks ou Rakvere
tööstur Uueni, kellel varem oli Tapal meh
aanika- ja rauatöökoda. Uus rentnik kavat
seb veski käiku lasta kahe paari kividega ja
teisi uuendusi läbi viia, milliseid saab teos
tada saadavate materjalidega.

tuist torudest, tema mürskude verdtar
retavas ulumises ja sisinas, mis halva
vad südant, tema leeknooltes. See on
uduheitja, erirelv, meie vastaste hirm.

lustusprobleemi lahendamisest.

Loov noorus
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Et seda teemat edukalt käsitleda,
5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.15 Päeva peame eelkõige defineerima mõiste
uudised. 6.30 Hommikukontsert (ülek). 7.00
päevauudised saksa keeles 7.15 Rõõmus al „ esimene kaastööline", mida meie, Eu
gus (hpl.) 8.30 Põllumeestele: Piima turus roopa saatusliidus võitlevate rahvaste
tamise korraldustest (Tallinna Keskmeierei üliõpilased, endale nõuame.
juhataja agr. Albert Irs). 8.45 Päevauudised
jaoks ei ole töö õiguseks, tea
9.00 Päevauudised saksa keeles. 9.10 Lan tavMeie
nõue marksistlikkude sotsiaalteoo
desdienst Ostland. 9 25 Saatepaus. 11.30 Ker

l eeloleval talvel saaks toidetod punaarmee
ja tagala elanikkond. Olukorra selgemaks
mõistmiseks tuleks veel lisada, et kolhoosid
on kaotanud ka kõik omad traktorid. Selle
asemel, et toota uusi, pühendab Nõukogude
valitsus tähelepanu ainult tankide tootmi
sele, mis aga iga päev hävinevad sadade
kaupa saksa tõrjerinde hävitavas lu'es. Va
he veel sellest, ka kuidagimoodi kõlblikud
traktorite osad oo võetud sõjaväe kasutusse.
Kui siis veel lisada, et ka tehniline tõöjõud
on pea viimseni rakendatud sõjaülesannete
täitmiseks, siis on olukorrast pilt enamvä
hem täielik. Kõige selle tagajärjel peab
nüüd viljakoristamine sündima isaisade
kombel käsitsi. Missuguseid tulemusi see
aga vähese tööjõu juures annab, see peaks
olema ka selge igale vähegi mõtlejale ini
mesele. . J
Kõige selle tulemusena seisavad nüüd
bolshevlkud raskelt lahendatava toitlusprob
leemi ees kuidas korraldada eelolevat
talvel kogu elanikkonna toitlustamist. Et
seda osaltki lahendada, selleks alustasid nad
suvel meeleheitlikku rünnakut Ukraina ja
Valge-Ruteenia tagasivallutamiseks. Suure
hoolimatusega paisati lahingusse suured
tankiüksused ja kiirelt formeeritud uued
diviisid. Määratute pingutuste tulemusena
lauges nende valdusse tagasi osa ihaldata
vast territooriumist, kuid pettumuseks kuju
nes, et saak sealt oli juba aegsasti koris
tatud. Ainumaks saagiks neile oli vaid see,
mida nad said röövida nende talupoegade
isiklikust viljasaagist, kes jäid saksa vägede
lahkamisel veel paigale. Kuid säärane „vil
jasaak" ei suuda anda mingit nimetamis
väärset lisa eesliinil viibivate punaarmee
osade toitmiseks, rääkimata juba Üldise toit

Töölisele, kes tänapäeval ehitab
vabrikus kahureid ja tanke ja homme
juba võib olla valmistab adrateri või
traktoririhmu, annab uus Euroopa tööd,
mis võimaldab talle minna õhtul kau
nisse kodusse, kus teda ootab rikkalik
söömaaeg oma laste keskel.
Üliõpilasel puudub aga just siis
õhtu ja hommik.
Materjaalset ja ideelist laadi prob
leemid, poliitilised ja majanduslikud,
teaduse ja tööstuse aladelt, nõuavad iga
tund oma otsustamist, et saavutused,
mis osteti lahinguväljadel meie sõdu
rite verega, jääksid püsima.
See maksab meile rasket vaeva ja
tõsist tööd, sest ei ole suuri ega väik
seid asju, vaid ainult ülesanne; samuti
ei eksisteeri kehalist ega vaimset tööd,
vaid ainult töö.
Haavati raudteelast
Nädala algul toodi Tapa kaige majja ravi
le kohalik raudteelane Harald Põhjala, kellel
oli raskekujuline noahaav seljas kopsu piir
konnas. H. Põhjala seletas ülekuulamisel, et
teda haavanud tuudmatu isik. Arst tunnistas
haava raskete liiki kuuluvaks.
Parlamentarismi pankrot
inglismaal
Genf ist. (DNB), Briti ametnikkude lii
du president W.J. Brovn seletas Londoni
~D;iily Expressile", et tänapäeval valitsevat
Inglise parlamendis vähem vabadust kui ei
kunagi enne viimase 150 aasta jooksul.
Inglaste tunnustus Saksa rün
naku ägedusele
Genf i s t. (DNB). Briti teadeteagentuur
teatab Moskvast, et Saksa rünnak Kiievi

sektoris teostub ägedusega, mida ei ole enam

ammu nähtud.

Raske haiguse järele uinus igave
sele unele meile armas tädi
MARIE KÖHLER
sünd. Kalmet
mälestavad unustamata leinas
perekonnad Ojad
Kiviõlis ja Tartus.

Isamaa ilu hoieldes, vaenlaste vas
tu võideldes langes idarindel
ARVED JOHANNES
UUSORG
sünd. 10. veebr. 1924.
langes 8. nov. 1943

Sügavas leinas: vanemad, vennad, õe
mees lastega, tädi.
E.E L.K. Järva-Jaaui kog. Noorte
koondis
Suuremat armastust ei ole ühelgi, et

tema oma elu jätab .oma vendade eest.
Saaremaal ja Rahnus alles
Joh. ev. 15, 13.
karjad väljas
Kuressaarest, 18. 12. (ON). Ruhnu
saarel ja mõnes Saaremaa kar llästitöidetud friisitõugu aher LEHM VA
jad veel praegugi väljas.
HETADA vanema hobuse ehk sälu vastu.
Teatada slt.
Kura talupoegade õhtused
Teadmiseks põHapidajaile^nõrmiv:ii'ja loo
kokkutulekud
Liibavist, (DNB). Lilbavi ümbruskonna val jaile, teatan, et Kareda, Koigi, Võhmnta ja
dades algasid traditsioonilised talveõhtused Väinjärve talunikud võivad normivilja ära
kooBviibiujisad. Nendeks õhtuteks, mis tava anda Roterraanni Tehaste Esna ostupunkti,
liseit leiavad lau- ja pühapäeviti, kogunevad mis asub V. Reva kaupluses Esnas, Pikk 12.
põllumehed vaheldumisi üksteise poole et Igasuguse vilja vastuvõtt toimub igal äripäe
saata ühiselt mööda mõningaid tunde, kuu val kohemaksetava raha eest vastavalt no
hindadele vilja sordi ja kvaliteedi
lates ergutustpakkuvaid ettekandeid põllu teeritud
naijjandusii skudelt eriieadiastelt ja vaheta alusel, ühes ametliku vastuvõtu tõendi väl
Roterrnanni Tehaste Esna Vii
des mõtteid mitmesuguste aktuaalsete, talu jaandmisega.
enu puutuvate päevaküsimuste üle. Põlluma j «punkti Juhataja.
janduslikkude organisatsioonide nuisliikmed
kujuyad nende kokkutulekute puhul kindaid JÄRVA TEATAJA Nr. 147
ja sokke rindesõduritele.
Teisipäeval, 21. detsaaibril 1943.; a. Lhk. 4

