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normaalsed ? Tõsi küll, meie ei olnudki siis vaadata oma võitlevate või valvel ole
Mure teie saatuse ja teie laste tuleviku
veel otseselt ise sõjakeerises, aga
Kindralkomissari kõne langenud rinde võitlejate omaste jõulupuul
juba kihutasid meist üle vaenulised lennu vate sõjameeste hinge1 salajasse soppi
eest, minu armsad naised, on kõigi eesti
kid, kandes pomme vennasrahva hüvitami või kui suudaksime lugeda nende mõt
ametivõimude püha kohus ja endastmõis
Rahvussotsialistliku saksa töölispartei (NSDAP) rahvabeaoiu osakond korraldas kesk tetav ülesanne minule ja minu Jfaastööiisile.
seks. Kas olid need veel jõulud, rahu ja teid, siis leiaksime kõikjalt üheainsa
rõõmupühad ? Ja mida ütlesid meie südamed? lihtsa sõna kodu. Tuhat tunnistust nädala], 21. detsembril pealelõunal jõulupuu langenud eesti rindevõitlejate omastele Seepärast asutas Eesti Rahva Übieabi neil
Tallinnas, Mustapeade klubi ruumes. Jõulupuust võttis osa kindralkomissar K. S. Lit z päevil erilise osakonna sõjas vigastatute ja
Aeg vahepeal on teinud sada keerdu.
Oleme olnud hävingu lävel ja jumalatute heliseks meile kõrvu kodumaa, si mann, kes pöördus langenute omaste poole kõnega. Langenute omastele anli rahvus langenute oinaste eest hoolitsemiseks, mis
meelevalla all, oleme tummas ahastuses nu pärast oleme siin, sinu eest kanna sotsialistliku saksa töölispartei poolt kingituste pakid, mis sisaldasid mitmesuguseid peab tasandaraa neile teed ja aitama edasi,
kus riiklikud võimalused on piiratud, et
vaadanud Jumala ja õigluse poole, oleme tame kõik raskused ning valu, sinu toitaineid, maiustusi, kirjandust, laste mänguasju ning ümbriku rabaga.
Kindralkomissar K. S. Lilzmaon ja kutsutud külalised Kindralkomissari abikaasa hoolitseda teie olemasolu eest.
ristitanud käed ja palvetanud sõja ja see eest ohverdame oma elu. Igalt sõduri
pr. Litzmann, Eesti Omavalitsuse juhi abikaasa pr. Mäe, pr. Soodla, Talituna Standort
ga tapu eest ! Oleme näinud ajaloo sünk haua lihtsalt ristilt võiksime lugeda
Kamraadlikkus annab rindele sisemise
kommandant kindral-major Bisle istusid koos langenute omastega üksikutes laudades
õudseid vaatepilte, aga oleme lõpuks ka ko
tugevuse. Kamraadlikkua peab meid hinges
sõbralikus vestluses.
genud veel pole maailmast kadunud õig kodu, sinu eesti
Jõulupuud kaunistasid oma ettekannetega Estonia teatri jõud ja ringhäälingu orkes tarna ka kodumaal ja selles mõttes ongi
Paljud meie perekondadest on saat
lus, õigus ja julgusega liitunud armastus.
ter.
Langenud eesti rindevõitlejate omastele naistele ja lastele valmistas jõulupuu mõeldud tänane jõuluõhtu. See peab olema
Täna, viiendate sõjajõulude künnisel, tun nud välja oma pojad kaugetele võitluse
kosumise ja puhkuse tunniks ja ühtlasi
ning
kingituste-pakid rõõmu.
neme endid taas õnnelikena ja vabadena, teedele. Aga ärgem unustagem sealjuu
väljendama minu tänu ja tunnustust teie
eelkõige aga inimestena, kes me pol
vikus. Palju teie mehi oli juba esimeste poolt sol raskel ajal osutatud vapra meel
KINDRALKOMISSARI KONE
nud enam neil jõuludel, millal püha ja res, et meil on just jõulu müsteeriumi
saabumisel saksa diviiside lähene suse ja hoiaku eest. Kui meie seejuures
inimsüdameisße armastust külvav küünlasära näol selles suur eeskuju: Ka Jumal
Kaks aastakümmet elasite Teie rahus. teadetehaaranud
relvade järele, et vaenla mälestame mehi ja isasid, siis seda mitte
oli koos jumalasõnaga võrdne roimale. saatis välja oma taevasest kojast oma Iga kord, kui aasta lähenes lõpule, kogune misest
sele
vastu
astuda,
kui võrra nad seda oma kurbusega vaid uhkusega, sest nad olid teie
Ei ole tänavusedki jõulud normaalsed. ainusündinud Poja maailma pimedatele sid ka Eestis perekonnad jõulupuu alla
nõrkade jõududega suutsid.
rahva parimad. Kuid meenutades täidame
Ei ole nad seda looduse ega meie tun
rõõmsalt ja muretult. Vaevalt tuli keegi
Teised tuhanded liitusid siis võidukate ka edaspidi oma kohust selleks, et võitlus,
netegi seisukohalt, sest palju leidub pere ja rasketele võitluseteedele. Imeline ja mõttele, et see aeg võiks kord lõppeda, saksa
vägedega ja seisavad suuremalt osalt milles nad oma elu jätsid, ei ole kasutu,
kondi, kust isad või pojad võitlevad lootustandev oli esimese jõuluõhtu vaevalt kellelegi oli selge, et ühe väikerah
praegugi veel õlg-õla kõrval oma vabastajal vaid lõpeks võidukalt. Neid meenutades
rindel, palju leidub neidki perekondi, rõõmsa kuulutuse sisu—rahu maa peal. va rahulik elu on sõltuv tema suurte naab ga
1941. aasta suvest võitluses bolshevismi pühitseme nüüd kamraadlikult jõulupühi.
kost isad või pojad langenud oma Näis, et oli täide minemas prohvet Jes- rite hääst tahtest ja et ühemiljonilise rahva vastu.
Nende eesti rahva parimate poegade Jõulud on laste pühad. Olgem nendega koos
rahulik õnn on väga ebakindel, kui tema
põlise kodumaa ja oma rahva vabaduse ning
naabriks on bolehevistlik Venemaa. Ja õn hulka kuulusid teie mehed ja isad. Ei min rõõmsad meie kokkuk^uiuvastundes.
tuleviku eest. Meie jõululaud pole rikkalik,
ei ole rikkalikud kingid ega kiirga meie ko netele näitab, et Jamal on olnud selle võit netus tabas Eestit! Nõukogude jõugud oku gi korraldus ega käsk, mitte riiklik võim
ega sundus, vaid mingi sisemine seadus
dudes jõuulpuu kümnete küünalde säras. lusega ning et taas kroonib võit Valguse peerisid teie kauni maa ja tõid rahvale hä sundis
neid võitlust oma kodumaa vabasta
võitlust Pimeduse ja Hävingu üle. Kas tar da ja viletsust. Kümneid tuhandeid Teie
Näib peagu nii, nagu polekski jõule.
eest mitte jätma ainuüksi saksa väge
Ent jõulud on siiski, ja on üsna rõõm vitseb meil seejuures veel eraldi märkida mehi küüditati teadmatusse, kuna nad mise
sadki jõulud, töö- ja enesekindluse jõulud. selle rõõmu ja uhkuse sügavust, mis meid hoidsid oma kodumaa ja seega Euroopa de hooleks, vaid ka ise võitlusse astuma
täidab teadmise juures, et üks või teine kultuuri poole ega tahtnud midagi teada oma naise ja lapse, oma talu ja kodumaa
Milline on rrieie rõõm neil jõuludel ?
Meenjuvad kõige pealt piiskop J. Kõpu meie lähedastest on osatäitja selles võitlu bolshevistlikust barbaarsusest. Nad olid eest. Nad teadsid, et Eesti saab ainult siis
kui bolshevistlik katk hoitakse kau
sõnad: „Tõsi küli, kristlik ühiskond on lõh ses ning et Kõigevägevam on nendega ja Eesti esimesed ohvrid selles sõjas. ning ka elada,
naised ja isegi lapsed jagasid nende saatust. gel tema piiridest, sest vastasel korral ei
ki kistud üksteise vastu vaenulikeks osadeks, nende võitlusega?
Meie teame, et iga enesepiiramine ja
Punane hirmuvalitsus lõppes ühe aasta ole kadunud mitte ainult selle maa vaoa
suurt osa inimkonnast on haaranud torm,
kultuur, vaid et ka selle kultuuri kandjad
mis möllab ennenägematu vägevuse ja ha iga enesepingntus, millist praegu teostame, pärast. Saksa väed vabastasid Adolf Hitleri ja
arendajad, inimesed ise, hävitatakse. Ük
lastamatusega, elu on täis rahutust, suuri viib meid lähemale võidule. Tööd ja enese käsul Eesti tema rõhujaist ja andsid eesti sikute
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tule•ündmusi, ükski ei tea, mis peidavad ene
on vajalik põhialus rahva õitsenguks ju kõi
ses lähemad päevad, nädalad, kuud; inimesed kõhklejaile ega argpüksidele, nõuab se
väärtuste edasiarendamiseks, mis
kõiguvad kartuse ja usu, kahtluste ja loo da selleks, et tulevik oleks helgem. Mida uute kohusiustega ja uute ülesannetega. gi nende
teevad meile elu kauniks ja mida me
tuste vahel ning kõige üle levib ;nagu sün tähendab seejuures küünaldeta jõulupuu, Mõtleme oleviku pühadusele ja kohusetun alles
ge pilv, mis ei lase veel aimata, mida ta mida tähendab kehv kinkidelaud või taga de suurusele, mis muudab väiksegi rahva võtame kokku sõnas „kultuur".
Nii läksid siis teie isad ja mehed võit
«kitselt alla puistab: kas sooja kosutavat sihoidlikum jõulutoit? Kas vähendab see suurega võrdeeks ning küsime endalt, kas
meie rõõmu jõuludest?
iga väiksemgi Joobumus praegu ei ole nagu lusse pühas teadmises suurimast kohuse
vihma või külmu, hävitavat rahet ?
Ei, jõulukellad helisevad nagu ikka, jõu hästiidandavasse mulda heidetud viljatera, täitmisest oma perekondade ja oma kodu
Kust leiame seda, mis jääb kindlaks
millest võrsub tulevikus hulk kauneid vil maa vastu. Nad on täitnud seda kohust
kõiges jõudude heitluses, viib välja veriste luvalgus särab ometi ja jõuluevangeelium japäid.
viimse hingetõmbeni. Nad on samuti nagu
vastuolude rägastikust? „Mina olen tee, tõ täidab südameid, kuigi see kõik seguneb
Jõulupühadel saab igal aastal ja seda langenud saksa kangelasedki eeskujuks tu
de ja elu," ütleb jõululaps Jeesus Kristus. karmi reaalsusega meid ümbritsevast täna
päevast ja nende tõsioludega, mis meid juba põlvest põlve taas elavaks Jeesuse levastele põlvedele oma perekondade ja
Tema seisab üksiku iuimese ja kogu
konna võitluste ja kannatuste keskel läbi piiravad. Nagu ikka, nõnda paljastame neil Kristuse ohvri mõte ja ülim suurus. Inim rahva võidukate kaitsjatena ja uhke ja õn
gi jõuludel jumalakojas pea ja langetame konna eest,, langenud Jumalapoja sõdurlik neliku tuleviku rajajatena. Noorsoole aga
aastatuhandete, tema tõstab ka praegu oma pilgud
palveks, mis ühendab endas see suurus ei ole aga tänapäeval ei legend jäävad nad ikka säravaks eeskujuks ja tõfn
käe üles kõrgele ja näitab teed kannatajale,
müsteerium ei, ta on elav eeskuju dajaiks, et kuigi meie, inimesed, oleme su
eksijale, võitlevale inimlapsele Jumala kord jõulumõtte ja parimad soovid neile, ega
meie
töös, enesekindluses ning tuleviku ra relikud, kuid oma rahva eest langenud
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ööl
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juures
val
juurde, kes on armastus."
meie eest. Neil jõuludel mõtleme aga jamistöös.
kangelase kuulsus ei kustn iialgi.
Aga tee Jumala juurde ei ole ainult ar vel
Tead kera seda, osakem kujundada omagi
Meie rahvaste ühine vaenlane viis meid
mastuse, vaid ka õigluse, õiguse ja elu tee. ühtlasi tavalisest rohkem. Mõtleme kõige suurust
ja saagem selleks käesolevaist jõu nüüd ühisesse võitlusse. Samuti nagu võit v Alati valvel on relva-SS-mehed ha
sellele tööle ja pingutuste mõttele,
Käimasolev võitlus on võitlus e 1 u ®®st> pealt
ludestki uut jõudu. —sp.
levad saksa ja eesli sõdurid ühisel juhtimijõuluööl
võitlus tuleviku ja olemasolu eest. Eilk rin- mis meid ootab, kui saabub uus argipäev
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Oskar Angelus 25 aastat avali
Kirovogradist kagu pool vallutati

kus teenistuses
22. detsembri] möödus 25 aastat päevast,

mii sisedirektor Oskar Angelus alustas rit

tähtis kõrgustik

giteenistust.
Tema teenistusleht algab sissekannetega:

Bolshevike rünnakud tõrjuti ning neile tekitati kõikjal suuri kaotusi
Fübrerl peakorterist, 23. dets. Sõjajõu
dude ülemjuhatus teatab ;
Nikopoli sillapeal löödi mitmed nõuko
gude nõrgemad rünnakud tagasi.
Kagu pool Kirovogradi jätkasid meie
üksused oma rünbakuld ja vallutasid täht
sa kõrgmaa ala. Edasi põhja pool piir iti
üks nõukogude vöitlusgrupp sisse ja hä
vitati.
Zhitomiri ruumis nurjusid tugevate jalg
väe- ja soomusjõududega teostatud vaenla
se iäbimurdekatsed pärast visasid võitlusi.
76 nõukogude tanki tehti kahjutuks.
Loode pool Retshitzat viskasid meie
üksused pärast vaenlase vasturünnakute
tõrjumist bolsbevikud tagasi.
Vitebski lõigus piirdus vaenlane eile ko
halike rünnakutega, millised löödi tagasi.

528. grenaderirügeafegudi 2. pataljon
hauptmann Doermairns juhtimisel osutas
erilist tublidust rasketes rünnak- ja tõrje
võitlustes edela pool Shlobinit.
Lõuna-ltaalias ründas vaenlane Ortuna
lõigus korduvalt tugevate soomusjõudude
la labinglennukite toetusel. Kõik rünnakud
löödi vihastes võitlustes kõrgete kaotuste
ga vaenlasele tagasi. 5 tanki hävitati. Muu
del rindeosadel möödus päev rahulikult.
Norra ranniku ees ründasid 5 briti tor
peedolennukit üht saksa allveelaeva ja
vähemat sõjalaevastiku sõidukit tagajärje
tult hulga torpeedodega. Kaks ründavat
lennukit hävitati, kolmas tulistati põlema.
Põhja-Ameerika pommtiennukid tungi
sid eile päeval tugeva pilvituse katte all
Killustatuna õhutõrje-

jõudude poolt ja takista tuna koondatud
rünnakuks, heitis vaenlane lõhktf- ja süü
tepomme valimatult arvukatele asulatele.
28 ründavat lennukit, nende hulgas 21 ras
ket pommilennukit, tulistati alla.
Edasi kaotas vaenlane 4 lennukit vallu
tatud läänealade kohal.
Eilsetel õhtutundidel lendasid mõned
vaenlase häirelennukid Reinimaale.
Kiired saksa võitiuslennukid heitsid
möödunud ööl pomme Eastbournele.

„Teenistusse astunud ja määratud I. jalaväe
polku 14-s<e roodu 22. dets. 1918."

Seega 0. Angelus'e riigiteenistus algas
relvaga käes ajal, mil vastloodud Eesti oma
riiklus pidas oma olemasolu pärast rasket
heitlust idast kalialetunginud enamlusega.
Tol eesti- rahvale raskel ia murerohkel ajal,
mil paljudele „kaineltmõtlejaileu näis kogu
alanud võitlus suure relvastatud ülejõu vas
tu täiesti lootusetuna, kuulus O. Angelus
nende noorte tulihingeliste eesti meeste
hulka, kes julgelt ja kõhklemata astusid rel
vaga vaenlasele vasta.

Peale Vabadussõja lõppu lõpetas 0. An
gelus ohvitseri asetäitjate kursused ja ülen

Inglise sõjatööstuse hiiglakasud dati lipnikuks. Tegevast sõjaväe teenistusest
Genf i s t, 21. 12. (DNB). „TimesiÄ teatel lahkus 0. Angelus oktoobris 1921. Vabadus
sõja kestel ülesnäidatud sõjaliste teenete
saavutasid Fairfieldidokid Inglismaal poole eest
annetati 0. Angelus'ele I liigi 111 järgu
aktsiakapitali suuruse puhaskasu, nii et Vabaduse
Rist.
nad võisid maksta 50 % dividenti.
Kohe peale sõjaväe teenistusest vabane
mist astus 0. Angelus tegevusse E. V. Si
Lasterööv Lõuna-Itaalias
seministeeriumi. 17. oktoobril 1921. a. mää
Roomast, 21. 12. (DNB). Moskva poolt rati ta siseministri adjutandiks ja 24. märt
Hävitati bolshevike kaardikiitidiviisi
alustatud Lõuna-Itaaiia laste küüditamisaktsi sil 1924 Siseministeeriumi asjade valitse
ooni raamides koostati nüüd esimene laste jaks. Edasi jätkub 0. Angelus'e teenistus
peajõud
transport. Hulk lapsi on saabunud Syrakusa Käik Siseministeeriumi vastutavatele kohta
kust nad saadetakse Nõukogude del. l."aprillil 1926 määratakse ta Adminis
Kagu pool Kirovogradi võeti hulk vange ja saadi saagiks või hävitati sadamasse,
Liitu.
tratiivosakonna abidirektoriks ja 1935. a.
hulk relvi
Nagu Rooma ringhääling teatab, valitseb aprillis üldosakonna abidirektoriks, kellena
Lõuna-Itaalia töölisnaiste hulgas tume mee 0. Angelus töötas kuni Eesti omariikluse
Föhreri peakorterist, 22. dets. Sõjajõu nurjusid vaenlase korduvad läbimurrukat leheit,
kuna algul viidi nende mehed ooke lõpuni. Bolshevike võimuletulekul oli 0. An
dude ülemjuhatus teatab:
sed rasketes vahelduvates võitlustes. Koha anide taha
ja nüüd kistakse neilt toore vä gelus kui juhtiv ametnik sunnitud oma tee
Krimmi põhjarindel piirati üks ründav likud sissemurrud puhastati või riivistati. givallaga nende
keda nad tõenäoli nistuskohalt lahkuma.
nõukogude pataljon sisse ja "hävitati.
Mõningates sissemurrukohtades veel võidel selt enam iialgi eilapsed,
näe.
Unustamatuks
jääb
E» V. Siseministeeriumis oli 0. Angelos
Vaenlase ägedad rünnakud Nikopoli sil dakse. Nõukogud kaotasid selles lõigus 20 anglo-ameeriklaste kaassüü selles barbaar
eriti
hinnatud tööjõud. Oma otseste ameti
lapea ja rinde vastu edela pool Dnjepropet tanki.
suses.
ülesannete kõrval täitis ta ka mitmeid eri
Ka loode pool Nevelit tõrjuti vaenlase
rovskit jäid tagajärjetuiks.
ülesandeid. Nii oli ta ajutise rekvireerimise
Kagu pool Kirovogradi tungisid meie ägedad rünnakud tagasi.
Roosevelt arvustuse risttules
ja sõjakahjude hindamiskomisjoni esime
Ülalt põhjast teatatakse elavat mõlema
väed veelgi edasi. 5.-21. dets. võeti üksnes
Lissabonist, 21. 12. (RZ).
heks. Siseministeeriumi esindajaks sihtasu
tihe siin ründava armeekorpuse piirkonnas poolset luuretegevust. Bolshevikkude luure
1300 vangi ja saadi saagiks või hävitati üritused nurjusid kõrgete kaotustega vaen millega president Roosevelti USA avalikku tus „Eesti Kultuurfllmi" nõukogus, üld- ja
ses arvustatakse, ei suudeta Inglismaal ku omavalitsuste osakonnas juhtivatele ameti
274 tanki, 306 kõike liiki kahurit ja loen lasele.
teatab „News Chronicle" Washing kohtadele kandideerijate kutsekomisjoni lii
damatuid muid relvi.
Lõuna-Itaalias nõrgenesid vaenlase rün jutledagi",
toni
korrespondent.
Milliseid tulemusi annab ge, omavalitsus sekretäride eksamite katse
nakud
Aadria
rannikul
taas.
Nõrgemad
rün
Ruumis kirde poo! Zhitomiri tõrjusid
meie väed tagasi tugevad vaenlase rünnakud nakud Ortuna ruumis tõrjuti. Mujal rinde uus presidendivalimine, seda võib sama komisjoni liige, „Eesti Politseilehe" tegev
osadel möödus päev, välja arvatud vaenlase vähe ennustada kui sõja lõppu. Ent Inglis toimetaja, mitmete seaduseelnõude koostaja
ja hävitasid 37 nõukogude tanki.
maal „oldabs imestatud ja võib-olla koguni j. tn. eriülesannete täitja. Ametiülesannete
Retschitzast loode pool tõi ühe omapool edutud luureüritused, rahulikult.
selle karmuse üle, millega arvusta täitmise otstarbel komandeeriti O. Angelus
se rünnaku edu raskes maastikus nõukogu
Sitsiilia merepiirkonnas vigastasid seksa löödud
takse praegu Washingtonis Roosevelti".
ka korduvalt välismaale, nagu Saksamaale,
võitluslennukid kaht vaenlase keskmises
de visa vastupanu ületamise järele endaga
Poolasse, Rumeeniasse ja Türgiraaale.
kaasa ühe rindetühimiku sulgemise. Seejuu suuruses kaubalaeva pommitabamustega.
Eesti riigile ja rahvale osutatud teenete
Üksikud vaenlase lennukid heitsid möö
Bulgaarias avati uus ülikool
res purustati ühe vaenlase kaardiväekütidi
annetati O. Angelus'ele Rugihoidja poolt
viisi peajõud. Saadi arvukalt vange ja ula dunud ööi pomme Lääne Saksamaal.
Sofi a s t, 21. 12. (DNB) Pühapäval ava eest
Saksa lennukid teostasid ööl vastuti Skopljes „Tsaar Boris 3., ühendaja" ni 1938. aastal Vabariigi 20. aastapäevaks Vai
tuslikku sõjasaaki.
111 kl. teenetemärk.
Ruumis põhja ja ida pool Witebskit 22. dets. häirerünnaknid Kagn-loglismaal.
meline ülikool prints Kyrilli poolt piduli getähe
Bolshevike ajal, olles Siseministeeriumist
kult. Avamispidustustele elasid kaasa hai i vallandatud,
0. Angelus otsustas kasutada
dus- ja kohtuministrid ja Sofia ülikooli juhust, et ümberasuda
Saksamaale, mis toi
rektor.
Läbimurdnud vaenlane hävitati
muski 1941. a. veebruaris.
Enamlased kaotasid kahe päevaga 412 tanki. Saksamaa kohal tulistati
alla 98 terrorilennukit
Föhreri peakorterist, 21. detsembril.
Sõjajõudude ülemjuhatus teatab:

Nikopoli sillapea all ja edela pool Dnep

ropetrovekit nurjusid kahepäevasele raskeis

võitlusis kõik enamlaste läbimurrukatsed.
Vaenlasel oii uuesti suuri kaotusi inimeste
ja materjali näol.
pool Kirovogradi peatati pärast
raskeid vaheldusrikkale! võitlusi tugevate
jõududega sooritatud enamlaste rünnakud,
vaenlase läbimurdnud võitlusgrupid purus
tati või hävitati. Põhja pool Kirovogradi ja
lõuna pool Tšerkassöid jäid enamlaste ko
halikud pealetungid tulemusteta. Meie vas
turünaaknil vallutati pinda juure.
Korosteni juures ja Berezina ääres tungi
sid meie väed hoolimata vaenlase visast
vastupanust edasi. Seejuures hävitati ainu
üksi Korosteni ruumis 43 Nõukogude tanki
ja 42 suurtükki.
Vitebski võitlurruumis tugevdasid enam
lased oma survet. Rasked tõrje võitlused
kestsid päeval ja ööl kasvava ägedusega.
Hävitati 80 tanki ja 33 suurtükki.
Loode pool Nevelit sooritasid enamla

sil andmeil 20. ja ööl vastu 21. detsembrit
98 vaenlase lennukil, neist vähimalt 69
neljamootoriiist pommituslennukid.

Saksa lennukid pommitasid ööl vasta
21. detsembrit eesmärke Thames'i suudme
piirkonnas.

*räsirnatnte pingutustega võideti üks ras
ku,, ieise järele 20. veebruaril 1941, kui
Põhja tagala sõjavägede juhataja poolt sea
ti ametisse Eesti Omavalitsus, oldi juba esi
algseist raskusist üle saadud.
Detsembris 1941, kui Eestis seati sisse
tsiviilvalitsus, määrati O. Angelus Eesti kind
ralkomissari poolt sidedirektoriks, millisel
kohal ta on töötanud tänaseni.
Raskeis sõjaaegseis tingimusis oli 0. An
gelus edukalt organiseerinud ja juhtinud
maa taasülesehitamist, bolsbevikkude hävi
tustöö jälgede kõrvaldamist ja vastavalt olu
korra vajadustele vilunud käega korraldanud
kohalike omavalitsuste, p>iitsei, omakaitse
;a teiste alluvate asutuste tegevusi.
O. Angeluse sündmusterohhe elukäik oa
visa ja edasipüiidva eestlase elukäik, kellele
raskused ja vintsutused on vaid selleks, et
neid võita. Kogu oma pikaajalise ühiskonna
teenistuse jooksul on O. Angelus käinud põ
himõtte järgi: üldhuvid käivad isiklike ha
vide ees. Selle põhimõtte alusel töötades on
Kui Saksamaa oli alustanud võitlust
sisedirektor Angelus korraldanud ja juhti
Eesti kaitsepataljonid po
bolshevismi vastu ja võidukad Saksa väed nud Eesti Omavalitsuse Sisedirektooriumi
lähenemas Eesti piiridele, katsuti Eesti Oma ulatuslikku tegevust, kusjuures ta oa säili
litseipataljoneks
valitsuse haldusala korraldamise juure ning tanud raugematu energia, optimismi ja usu
rahva elujõusse ja eesti rahva tule
alates
29. augustil 1941 Eesti Omavalitsuse eesti
Nende vapra hoiaku tunnustusena on organiseerimisel
sisedirektooriumi organisee vikku.
SS riiklik juht ja Saksa politsei šeff nime rimisele.
tanud eesti kaitsepataljonid Umber Eesti
politsei-pataljonideks.

Seega on eesti vabatahtlikud võitlejad
Tunnelid saarteriigi all
bolshevismi vastu Qksikvõitlejale annetata
Jaapanlaste hoop vaenlase
va Teenete- ja kõrval saa
Jaapani lifklusplaanid
nud oma panuse eest uue tunnustuse, mil
laevandusele
Kel maateaduse tunnid ei ole veel Hokkaidot, on vähemalt 40, Tsushima
Berliinist, 23. 12. Jaapani mereväe lega hinnatakse kõiki eesti võitlejaid tervi
kuna.
See
esiletõstmine
annab
põhjust
ees
päriselt
meelest ununud, see teab, et väin aga, mis lahutab Shimonosekit
õhujõud uputasid 21. dets. tugevasti laa
ditud vaenlase konvoidest 2 suurt trans ti ja saksa võitlejate kamraadiikkuse veel Jaapani saarteriik Vaikse ookeani kai Fusast Koreas, ümmarguselt 200 kilo
portlaeva, 6-7 keskmise suurusega trans gi tugevamaks süvendamiseks.
dail on õige mägine maa. Jaapanlased meetrit lai. Need projektid jäävad sõja
portlaeva, 2 ristlejat, 2 mootortorpeedopaa
on seepärast tahaks ütelda peaaegu kesteks küll paberile, kuuludes aga
Louis 17. ei surnud mõrvari
ti ja 31 maabumissõidukit. Edasi vigastad!
vaimustusega alustanud tunnelite sõja lõpul esimeste hulka, mille kallal
üht allveelaevade hävitajat, üht transport
käe läbi
laeva ja üht suurt maabumissõidukit.
ehitamisega,
saavutades sel aial meis uus Jaapani maailmariik proovib oma
Pariisist, 21. 12. (DNB). Nädalaleht
„La Gerbe" avaldab kirjutise kohtuliku kee terlikkuse. Isegi lühikestel ja lühimatel jõudu.
Bulgaaria demonstreerib oma
miku Edmon Locardi sulest, miile järele vahemaadel, mis isegi ei tarvitse kuu
Leitud täitesulepea plahvatas
üksmeelt
Louis 16. ja Marie Antoinette poeg ei sur luda raudteede hulka, vaid teenivad
15.a. poisi käes
nud
Temple
revolutsioonilises
vanglas
ega
Sofiast, 21. 12. (DNB) Pühapäeval toimu
jala või' sõidukiteiiiklust, isegi lin
Virumaal, Isaku vallas juhtus hiljuti
sid 20 bulgaaria linnas ja asulas avalikud ka oma kasuisa, kingsepp Simoni juures, nades, võib kõikjal kohata tunneleid.
sed tnlemusetuid rünnakuid.
õnnetus ~Oderniidi'' talus elutseva
meeleavaldused, millistel selgitati valitsuse vaid et ta on identne krahv Naundorffiga,
Seda enam võib tunduda kummali kurb
ei õnnestunud kogu oma eluaja jooksul
15-aastase Uno Valiga. Poiss leidnud oma
Mõlemal viimasel päeval hävitati idarin sise- ja välispoliitikat. Siseminister Chris kel
veenda kuninglikku perekonda, et tema on sena, et jaapanlased ei mõtelnud rahu isatalu õuelt täitesulepea, mida hakkas uu
tofl seletas oma kõnes Widinis muuseas tõepoolest
del kokku 412 Nõukogude tanki.
troonipärija.
dishimust aetuna urgitsema. Seejuures ese
rõhutatult,
et
bulgaaria
rahvas
olevat
üks
Lõuna-Itaalia rinde lääneiõigus tõr uti ta
Kohtulik keemik Locard on Louis 17. ja päevil iial sellele, et nende saarteriigis plahvatas, mille tulemusena poiss kaotas
meeles
ja
ei
lubavat,
et
korduks
viimase
gasi mitu vaenlase löökrühma. Aadria mere maailmasõja sündmused ja kogemused.
krahv Naundorffi identsuse teinud kindlaks moodustavad väinad samasuguse takis parema silma ning vasaku kae kaks sõrme
ranniku lähedal on alates eilsest käimas
juuste analüüsi abil, kusjuures prantsuse tuse kui mäeahelikud, olles seejuures said vigastada.
tugevad Briti rünnakud. Need varisesid meie
ajakirjanik Andre Castelot vastutab juuste samuti ületatavad või kõrvaldatavad
Kuigi see on esmakordne teadaolev
positsioonide ees kokku suurte kaotustega
Fordi poja pärandus
autentse päritolu eest, mis põlvenevad Ma tunnelite läbi. Nelja Jaapani peasaare: juhus meil, kus säärane juhuslikult leitud
vaenlasele.
Genfi st, 21. 12. (DNB) Nagu näha rie Antoinette medaljonist ja Naundorffi Kiushu, Shikoku, Honshu ja Hokkaido süütu ese, nagu täitesulepea, plahvatab ja
Vahemere-ruumis hävitati eile õhuvõitlu ühest
vande all antud seletusest, mis esita perekonnapärandist. Oma kommentaarides
vigastust, peaks see siiski olema
sis ja õhutõrje läbi kui ka Saksa kergete ti kohtule esmaspäeval koos ärakirjaga uurimusele rõhutab Castelor, et ainult nende vahel liiguvad küll rongid ja ekspressi tekitab
kõigile juhuslikult leitud eseme
merejõudude ja mereväe õhutõrje poolt 18 Edeel Fordi, Henry Fordi ainsa poja, kes huvides, ke-, Naundorffi eluajal esinesid le liiklust põhjast lõunasse hõlbustab igati. hoiatuseks
te suhtes, olgu need siis nii ilmsüütu väli
vaenlase lennukit, neist 8 neljamootoriiist suri tänavu mais, testamendist, ulatub ka gitiimsete troonikandidaatidena, vaigiti ma
Ent kus väinad saari lahutasid, seal musega kui tahes. Ajakirjanduses ilmunud
pommituslennukid.
päranduse väärtus 661 e miljonile ha tõde troonipärija saatuse kohta. Samal kasutati praame, ja praamid tähenda sõnumite järgi on sääraseid juhuseid esine
Vaenlase pommitusüksused sooritasid dunu
otstarbel
luuletati
ka
õuduslugu
kingsepp
dollarile. Päranduslõivuks täheb sellest
nud varemalt küll Lääne-Euroopa maades»
eile päeval uuesti raske terrorirünnaku 12 miljonit dollarit.
Simoni julmusest, nagu oleks ta kohelnud vad juba kord aegaraiskavat ümberis kus igasuguseid ilmsüütu välimusega ese
Breemeni linna elamukvartaalidele. Raskeis
troonipärijat niivõrd toorelt, et see Temple tumist, peatumist mõlemal kaldal, va meid heideti alla vaeuuliste lennukite poolt,
õhuvõitlusis ja õhutõrjesuurtükiväe poolt
vanglas suri.
gunite ja veokite ümberlaadimist. Soov, missugused siis plahvatades tekitasid las
Hävis Dortmundi raamatu
tulistati aiia vähimalt 45 vaenlase lennukit.
kõrvaldada kõiki neid takistusi tunne taie vigastusi
Pühitseti
taas
ülesehitatud
Eile õhtul ründasid tugevad Briti lenou
kogu
jõud Reini-Maini piirkonda. Lõhke-ja süüte
Maateenistuslased-noored
lite ehitamisega, nurjus rahu aegadel
Vaenlase terrorirüonaku tagaiärel hävis
Laiuse kirik
pommide läbi tekkisid rasked kahjud ela
arvatavasti
vähese
tasuvuse
tõttu.
saabusid jõulupiduks
mutelinnajagude®, ennekõike Frankfurtis Dortmundi linnaraamatukogu, mis oli Sak
Laiuse kihelkonnale kujunes 19. dets.
Tõsiasi on igatahes, et esimene tun
M. ä.» Offenbachis ja Mannheimis. Õhukait samaal üks tähtsamaid. Raamatukogu omas
kodumaale
sejõud tulistasid nende rünnakute puhul 300.000 köidet. 3400 pilti tähelepanuväärse suureks pidupäevaks, kuna siis toimus nel kahe peasaare vahel valmis alles
Kodumaale
jõulupuhkusele saabusid
kollektsiooni
varastest
ja
esmatrükkidest
ja
49 neljamootorilist pommitusleunukit alla. üle 15.000 käsikirja.
sõjas hävinud ja nüüd taas ülesehita mõne kuu eest. See viib Honshu kesk
neil
päevil
eesti
noored, kes töötavad
Pealeselle kaotas vaenlane neli lennukit
tud kiriku pühitsemisjumalateenistus, saarelt Jaapani maismaa lõunapoolsei Saksamaa), Alam-Sileesias
Okupeeritud lääne piirkondade kohal.
maateenistus
millest võttis osa rohkesti rahvast lä ma tipuni, Kiushu saareni, luues seega
Seega tulistati «ila esialgseil mittetäielilastena.
Jõuluvaheaeg
kestab
kokku 28
hemast ja kaugemast ümbruskonnast. otseühenduse Tokio-Nagasaki, mis oma
Pidulikule sündmusele elasid kaasa ka korda omab tähtsust ühendusepidami päeva, mille hulgas on sõiduaeg. Kodu
piiskop prof. dr. Kõpp ja Tartu maa sel Shanghaiga. Kuna reisija pidi seni maale saabudes läksid kõik noored ko
vanem Metuusalem, ning rida külalis ni Shimonosekis vagunist väljuma, sõit dudesse laiali. Pärast pühi puhkusele
saabunud noored kogunevad uuesti 8.
õpetajaid.
ma veolaeval Mojisse ja astuma seal
Algliturgia pidasid õpetajad Konsin, uuesti rongile, kaotades sellega vähe jaanuaril Tallinnasse. Tagasisõit teenistus
Part ja Juul, misjärele jutluse pidas malt tunni, ei märka ta tänapäeval kohale toimub 10. jaan.
Maateenistuses on üldse 35 eesti
konsistooriumi assessor praost Tähe üldse, et ta on saabunud ühelt saarelt
väli. Edasi kõneles veel õpetaja Konsin teisele. Kiushu ja Honshu on liikluse noort, neist 25 poissi, kes viibivad ka
hes laagris. Teenistus algas 1. juulil
ja koguduse õpetaja Järve andis üle mõttes muutunud tervikuks.
ning kestab üks aasta, mille järele tu
vaate kiriku ehitamise käigust. Ta mai
See tunnel Shitnonoseki ja Moji va levad tagasi kodumaale, kus rakenda
nis muuseas, et koguduse liikmed on hel kavatseti ja teostati niivõrd kiiresti
takse maateenistuse alal juhlideks.
vedanud kiriku ehitamiseks 1400 hobu
edukalt, et keegi ei tohi imestada,
sekoormat materjali ja teinud hulga ja
Narva-Alutaguse praostkonna
kui sellega seoses kerkis üles ka tun
tööd tasuta. Kirikupalve pidas praost neli ehitamise mõte veetee suhtes mis
konverents
Kuusik. Lõpuks õnnistas piiskop kogu lahutab peasaart Hokkaido saarest. Pä
Lüganusel peeti neil päevil Narva-Alu
dust, millega jumalateenistus lõppes.
praostkonna konverents, kus arutu
ris julged projektitegejad propageerisid taguse
sele tuli rida kiriku ellu puutuvaid küsi
Eksiarvamuste ärahoidmiseks teatame' isegi kohe selle järele tunneli ehita musi.
et „JBrva Teataja" tellimisi algusega 1. jaan. mist Tsushima väina alla, mis lahutab
1944. a. võtavad vastu veel ajalehe taMtustPai
Tehnilistel põhjustel olime sunnitud meie
des, Turg 10 ja meie lehe tellimiste vas Honshut Koreast ja Aasia mandrist. See lehe eelmise numbri jätma väljaandmata,
tuvõtjad maakonnas kuni 1. jaanuarini plaan on sõjasündmuste ja vajaduse mistõttu käesolev number ilmub erakord
1944. a. Kuna tellimiste täitmine peale ni läbi, piirata transpordi riisikot miini selt 6 leheküljelisena. Järgmine number
metatud tähtaega saabunud tellimistelt on mumini, muutunud järjest aktuaalse ilmub harilikul ajal, «. t. teisipäeval, 28.
seotud raskustega ja ebakindel, siis palu maks.
skp.
me kõiki seniseid ja uusi tellijaid tellimiste
Raskuseks on seejuures vaid see, et JÄRVA TEATAJA Nr. 148.
72. det*. avati Münchenis suur saksa kunstinäitus, mille! on välja pandud Jigi 600 andmisega, kellel see veel tegemata, rutata.
Talitus.
Tsugaru väin, mis lahutab Honshut ja Reedel, 24. datsembrii 1943.khk. Nr. 2.
teost. Meie pildil: Wolf Rohrjchti maal „Tali maastik(Weltbild.)

Lydia Koidula
Koidula õnn
See muile armu Jumalalt

Kirjanikud Lydia Koidulast,

Sai eluõnneks taeva alt:

ta tähtsusest ja mõjust

Et kubu kõnnin omaga,
Seal astub ilu ühena.

Tähtsam kui mälestussammas on Koidula teoste ja eluloo korralik,
väljaanne

Seal tasanemas tülilaen,

Ja vaiki veereb vihavaen,
Ja kastetilgad nägin ma

Seal noores koidus kuslnma

ala l?KOi?MfHi°n?iQgTt,ähtSUS J6"® 2) Kuidas hindate Koidula mõju kaas
-1 L?eiet arIvatesL v«e v?1» teha Koidula mälestamiseks? 4) Millise
Kt Kuidas hind iü w «*! K°!dula mõju ulatust oma sugurahvale?
511 ML. .°L «.a sp/eatslifi,lBt headust eesti naistele ? 6) Milline Koidula saa
i,USJ JSJ2J S if.u ~Lauluisa ja Kirjaneitsi'1, Hella Vuolijoki „Koi
dula , Ester Btahlberg „Päikeso tõusu poole' jne.) on jätnud Teile sügavaima mulje?
Saabunud vastustest avaldame iseloomulikumad.
GUSTAV SUITS
on aga, et üks naine esineb mõne maa
1. Kunagi pole ma L. Koidula loomingu nõudlikuma kirjanduse rajajate hulgas. Näit.
le palavamalt väärtust ja tähtsust annud suures saksa kirjanduses tundub mulle
kui oma nooruses. See oli survealüse noo ei leidu ühtki naist, keda isegi absoluutselt
ruse vaimustus Koidula isamaaliselt hääles kaalult Koidulale võiks kõrvale seada.
tatud lüürikast. See oli ühiskondlikkude
Analoogilisi kujusid otsides meenuvad
vastuolude pinges õhkuva Koidula ela Prantsuse ajaloost Orleans'i neitsi aga
muse väljenduseks, isikliku rahvusliku är tema polnud kirjanik —ja ungari kirjan
kamise tunnistuseks, kui ma venestuskoo dusest Petöfi aga tema oli jälle mees.
lis käies kirjutasin:
MARTA SILLAOTS
„Missugune suurepärane kokkukõla on
t.
Koidula
on minusse alati mõjunud
neil helidel, mis sügavasti südamesse tun oma isamaalauludega.
givad, sest et nadjtulnud on südamest, puh
3. Tuleks Koidula isamaalaulud viia igas
tast südamest! Neist helidest kajab vägev se kodusse.
põhitoon välja: isamaa."
Koidula peaks olema naistelegi lähe
2. Arvan ja usun, et Koidula lüürika dale5.toonud
isamaa mõistega seotud mõtete
eriti veel ka tänapäevast eesti noorust suu ja
tunnete ringi.
dab sülitada. Selles on ta loomingu päris
6. Parim neist on Adsoni .Lauluisa ja
osa, et ta isamaa joo,vastuses on pühitsetud
millest saadud muljed ulatu
armastuse ja surma romantikaga. Vähem Kirjaneitsi",
vad kõige sügavamale.
algupärased, aga isa Januseni moodi jume
kad on ta jutustused. Ja ta näidendeist on
Kuusk
vähemalt üks jäänud nauditavaks ajalooliste
õhtute repertuaaris.
Katke Koidula jõululäkitusest
3. Enneaegu, varisenud Koidula sütitav
luulesõna ja osalt ka proosalooming elab
lauluisa Kreutzwaldile meie
järelpõlvedes edasi. Aga kui ta elu ja tege
esimese üldlaulupeo aastal
vuse tähistamiseks korraldatakse veelgi
rohkem austusaktuai, poleks sellest ometi
Tartus, 16. dets. 1869.
küllalt ilma kahe olulise eelduse täitmiseta:
JÕULUÖÖL VALVEPOSTIL IDAS
Õues on lumi maas ja külm va
1) Koidula täieliku eluloo kirju
SS-Pk-joonis, SS-sõjak. Cranner (GD)
litseb
taeva
ja
maa
vahel;
aga
kuu
tamine ootab alles teostamist;
sed seisavad vait ja vagusad metsa äär
2) Koidulakogutudluule-japroo
sateoste täielikku väljaannet
tel ja unistavad raske valge katte all:
on tarvis. Nende ülesannete lahendamine nende üdist ja südamest käib värin lä
on elulisema ja olulisema tähendusega kui
„Nõnda on meie saatus!"
mõne uue ausamba püstitamine meie esi bi, mis neile luule või mul kalli õhtu
mese unustamatu naiskirjaniku mälestuseks. tuleläiget, rõõmsaid nägusid, laste hõis
4. Millise naisautoriga maailmakirjandu kamist, hiilgavaid silmi ja tänulikke
Lühijutuajamine luuletaja Anna Haavaga Lydia Koidula
ses mõõta Koidula mõju ulatust oma sugu südameid ette kuulutab! Taadikene, kui
100. sünnipäeva taustal
rahvale! Kui üritaksin ütelda, et näiteks palju enam on see sõna tõsi, mida
Sapphoga või Ada Negriga, siis tunneksin
Kuna praegu pühitsetakse kõikjal Lydia
Varem kodus viibides laulsin oma
isegi, et mõõtmatud vahekaugused ja meie sagedasti kergelt huulte üle vee Koidula
100. süaaipii -vu, oleme huvitatud, õega tihti koos isamaalisi laule, teiste
suurused. Soome naisiüürikas ei tea igata retame, ilma tema sügavamat põhja naida teab
ja arvab Lydia Koidulast raeie
hes ühtegi Koidula mõjukiirgusele võrduvat väljavõtmata: õndsam on anda, kui teine tähtsaim
vanema generatsiooni nais hulgas ka L. Koidula omi. Eriti meel
nime. Võrdlus saksa naisautoritega meenu võtta! Võtjatel ei ole elades seda ma laulik Anna Haava.
Salieas külastas teda disid mulle Koidula „Ööbiktt ja ~õieke,
taks mõningaid sarnasusi, aga ei võimaldaks
gusat südamerõõmu, mis andjal! Kui ta kodus Tartus, Tähtvere linnaosas asetse õieke, ära nii hellasti õilmitse!" Ega
võrdsusmärgi panekut.
vas Koidula nimelises tänavas meie äehe
5. Koidula iuuletajainspiratsiooai austu kerge võib see olla, pärast, nagu kuu esindaja.
„On juba üsna pime õhtu, kui he meie ei omistaiiudki sel ajal luuletaja
ses ja imestluses ühinesid nii ärkamisaeg sepuu lõhki raiutud, ahju kütteks võe listan kelia
millele peatselt ilmub tarite tähelepanu, sest tookord üldiselt
sed mehed kui naised. Koidula koguduse tud saada, kui niisugune kallis õhtu luuletajatar. uksel,
Märkan
kohe, et täna on Anna veel ei kõneldud Koidulast; meie vaid
ülemaaliseks kasvamist on kandnud läbi
reipas meeleolus. Olles kuulnud, laulsime, kuna need laulud meile meel
mitme pöörde ja murrangu kogu sugurah meie läbi enne võmud nii ja nii mi Haava
milles asi seisab, on ta meeleldi nõus vest disid.
vas. Aga tänapäevastele eesti naistele võiks tut südant soojendada! Mul tuleb ikka lema
sellel teemal." Nõnda alustab meie
Koidula õilis kuju küll olla andeka ja tööka selle juures üks Anderseni ennemuist esindaja
Hilisemast mõjust ei tea ma midagi
saadud muljete jutus
naise tulihingelise kutsumuse eeskujuks, ne jutt meele: „Kuusk", mida ma lap tamist jakülaskäigult
ütelda,
kuna Koidula Kroonlinnas viibi
jätkab
siis,
asudes
käsitlema
ta südamlikud laulud otsekui hea vanaema
armastuse, usu ja lootuste, kannatuste, ma sest saadik kalliks pean, ilma et siiski külaskäiku otseselt põhjustanud asjaolusid: misel kõneldi temast Tartus üsna vähe.
Pöördun luuletaja poole küsimusega: Muile meenub aga veal üks juhtum.
iial tema lõpust aru sain, kus pärast
nitsuste ja õnnistuste raamatuks.
6. Parimaks Koidula saatuse ilukirjan jõuluõhtut auahne kuusekene ikka veel
„Kas Lydia Koidula on ka Teile
oli vist peale Koidula surma. Oli
duslikuks käsitluseks draama /ormis hindan midagi ootab, mis uhkem ja suurem mõju avaldanud Teie luuletajategevuses?" See
korraldatud
Koidula mälestusõhtu. Ka
A. Adsoui teost „Lauluisa ja Kirjaneitsi."
mõju oli mul L. Koidula Koidula büst oli sinna üles seatud ja
Kummagi peategelase karakteristika on nen oleks, kuni tuli teda pihuks ja põr
de hingelu õilsais ja intiimseis varjundeis muks sõi. Kui mina, lootja, lahketele surma puhul. Kuna mina oma nooruse vana Jannsen isiklikult kohal. Minu
õieti tabatud, ümbritsevad olustikulised lapselikkudele südametele ei, see on pidin veetma saksa. koolis ja saksa juurde astus mulle isiklikult tuttav hr.
tüübid küll vahest liialt karikeeritud. Aga
vähe —kui mina üldse mõnele roos õhkkonnas, siis ju üldiselt varem kuna doktor Heüat ja küsis: „Mitlal siis Teie
sügavaima mulje Koidula saatuse senistest liig
kujutustest on mulle siiski jätnud Aino tetanud külmale kivisüdamele võiksin gi ei kõneldud minu lähikonnas Lydia büst siia üles seatakse?" Vihastusin
Kallase „ Tähelend". See pole mitte niivõrd jõuluõhtut valmistada, nii õige püha, Koidulast. Ometi sai teatavaks tema selle küsimuse üle seekord üsna põhja
täiuslik asjaliku elulookirjeldusena kui sü süütut, vagat, usaldavat ja onnist jõu surm ja ta tähtsus eesti rahvale ja mi likult, ometi olin ma mõned luuletu
gava sissetundmisega kirjutatud eluiooro luõhtut,- ma tahaksin rahul olla selle na tahtsin ka midagi L. Koidula mäles sed avaldanud ja eks nendest tuleneski
maanina, meie ärkamismuusa helkiva elu
ga eluks ajaks ja vaikselt kannatada tuseks kirjutada. Nii kujuneski välja siis vist dr. Hellati küsimus."
kaare ja ta saatustraagika väärne.
kõike tuld,ja lõnestamist, mis elu pä kaks luuletust, mis siis õieti tähistavad
Luuletajatar ise naerab südamest
HELMI MÄELO
ki minu iuuletegevuse algust.
rast
järele
tooks!
Aga
kui
mitu
kuus
seda
juhtumit meenutades.
1. Koidula luule on minule murdeeas
„Mida arvate Koidula luule mõjust
avaldanud unustamata mõju. Anna Haava ke unistavad elu otsa oina põhjatuse
tundeluule ja L. Koidula isamaaluule ma paigal jõluõhtust, ilma et enestel muud ki üle, igavese Jumala jõulupühad õues enne ja nüüd?"
arvan, need on märgatavat osa etendanud minu läiget peal ja ümber näeksin kui tae on ka nendegi päralt ja mõnel õnne
„See mõju võis omal ajal kõige suu
Isiku väljakujunemisel.
va tuld ülevalt! Aga mis sestki viga? likul silmapilgul tungib ka nende kõr rem olla Tartus, kuid mina liikusin
2. Koidula mõju kaasajale on ehk kõige
enam mõistetav nüüd ja muile näib ka, Linnud ja metsaloornakesed ja päikese vu, sügava metsa põue, eemalt rõõmust noorpõlves ju ainult saksa seltskonnas
ja nii ei puutunudki rna palju eesti
et praegune aeg teda rohkem mõistab, kui paiste, talve ja kevade käivad nendest- inimeste häält.. .
kunagi õitsval iseseisvuse ajastul.
3. Koidula kirjanduslik looming peab
perekondlikusse jõulukoori dissonants. Pere
alati ja igavesti jääma meie rahvale kätte
KÕHURÕÕM JA SÜDAMERAHU
saadavaks ja elavaks.
isa võimsat bassi. hakkabj asendama vägev
4. Teatavasti oli Koidula ka naisliikumise
norskamine. Pereema laulab veelgi kolman
Jõulud on suured pühad. Nii suured ja j. Päevpäevalt lisandub muresid. mu da salmi. Siis aga, häirituna mehe unenori
pioneere. Ta asutas Kroonlinna eesti nais
seltsi ja käis isiklikult sinna õh
võimsad, et ole sa, inimene, muidu nii asja rega sidumatu piparkoogi taigna segamine nast ja enda ebamugavast istekohast tingi
tuti loenguid pidamas. Selles osas on tema lik ja argipäevane kui tahes, rassi töötada ega möödu tusatsemiseta saiajahu soetamine. tud kehalisest häirest muutub ta süda järs
tõõ ulatust ja mõju veel vähe uuritud.
Üha lisandub pahandusi. Napilt ,on sea ku nii kurvaks, et peab nutma puhkema.
läbi aasta tundmata puhkehetki ja hinge
pekki,
kallid on küünlad, linnaseodrad aja Talle meenub, kuis tema, Väikenaine, kord
tagasitõmbamist,
kui
tulevad
jõulupühad,
KERSTI MERILAAS
nooruses oli oma elu kujutanud kuidagi
siis tabad ikka päeva või paar olla teisiti vad idu liiga visalt.
Ajal, mii lapsed õpivad jõululaule, käi teissugusena, võibolla muretumana. Ta ei
1. Koidula on väheseid autoreid, kelle koi muidu.
Nii et jõulusid pühitseb kultuurilmes vad vanemad ringi tusatujuga südames. Iga tunne iseend ega tea, et temataoline naine
looming mõtlen siin peamiselt ta luule
toob uusi kokkupõrkeid, uusi kibestu kuulub enda ellu nagu rusikas kulmule.
tuste paremikku mind alates varastest igaüks, noor ja vana, rikas ja vaene, harit päev
Lapsedki lakkavad laulmast. Ei kuidas
lapsepõlveaastaiat kuni tänapäevani ühevõr lane ja lihtne mullutuhnija. Igaüks omal misi kaasinimeste arvei. Igaüks püüab petta
enam laulaksidki, kui isa norskab ja
ra on veedelnud. Üheks põhjuseks on mui viisil ja kombel nii, kuis kanuab kukkur alaväärtuslike toodetega Väikemeest, igaüks nad
liighinna võtmisega laostuda Väiks ema tihub nutta ...
dugi luuletajanna nime ümbritsev pühasä ja auuab mõistus või tingivad tunded. Mõni püüab
Nad tõmbuvad jõulukuuse varjule, kus
ra, mis tema loomingule alati pieteediga teeb seda palvetades ja vagu laule lauldes, naist.
Oi elu ja valu. Pea siis veel jõulupühi pole nii harjumatult pidulik olla. Siin satu
sunnib lähenema; samuti esimeste muljete teine sõidab küila kallimale, naudib looduse
intensiivsus, mis hilisemaidki hinnanguid võlusid ja kallima jõulude puhul eriliselt rahus ja rõõmus, kui sel kurjal ajal maailm takse varsti tülli kingituseks saadud lelude
Nemadki on ju ainult Väikemehe ja
varjutama kipub. Aga kui ka need tegurid hellunud headust, kolmas kasutab oma jõu on kõhuroõmude hankijaile pärapõrgu ise. pärast.
Vastu kallist Rahuöhtut katkevad Väike Väikenaise lapsed.
maha arvata, jääb Koidula siiski suureks ja lupühi selleks, et veel enne aasia lõppu
Varsti Ell veab Malle juustest ja Kill
ainukordseks kirjanikuks. Igal ajal on oina tasa magada eelmisel aastal magamata jää mehe ja Väikenaise lugematuis kannatusis
valusaks kriibitud närvid. Nad süüdistavad togib Ennu jalaga. Ja kuuse tagant tuleb
kirjandus. Ainult kirjanduse koiduaegadel nud unesid.
On neidki, kellel argipäev on süvenenud üksteist vastastiku rumaluses, kergemeelsu kuulduvale kiusakas nutujorin.
saadi iaspireeruda nii üldistest elamustest.
Sae äratab suigatanud isa. Too tunneb
ja liidaflikkuseski. Lapsed saavad mük
Hilisem areng läheb inciividuaJißeerumise nii sügavale verre, ei vi oska sisustada suu ses
se ja kuer ning kass peksetukse vaeseomaks. pääle tärganud pahameele veel seda, et ta
ri
pükigi
muuga,
kui
töökavadega
ja
hoole
ja temaatilise rikastumise suunas.
Saiad saavad küpseks, kuid kooruke on oa haigeks jäänud. Võibolla elukardetavalt.
2. Eelöelduga lähenesin ka selle küsimu muredega.
Ou vaimseid ja materjaalseid jõulupüha põlenud. Kuusk tuuakse tuppa, kuid ta on Tsekitoiduga harjunud keha ei talu jõulu
se vastamisele. Üldiselt on teada Koidula
ränka koormat ja tõstab protesti.
tunnustatud positsioon läinud sajandi eesti dest osasaamist. Oa ülevaid tüünete ja räti kõverik ja hõredate okscega. Öiut lastakse roogade
Hädaldusi tõuseb pilvedena. Otsitakse arste
kannu, aga sellel on hapukas maik.
kirjanduses. „Noor-Eestist" alates kuni vii ku kõhuröõme.
Siis saabub jõuluõhtu. Hetk vaikust ja kuid neilgi on jõulud. Tohterdatakse häda
Ja üle kõige heliseb kaunina ja igatsusi
maste iseseisvusaastateni arenes eesti kir
rahumüüt. Maailmarahu-või sü meeitepinge lõtvumist pärast meeleheitlikku list siis kõige mõeldavaga, mida kodus lei
jandus lihtsast metsaojakesest laia sängiga tekitavana
pinget. Süüakse seapekki ja verivorsti, õlut dub. Kui tuleb toibumine, uued söömaajad ja
jõeks. Rahvuslikule teadvusele ärkamine damerahu.
Müüt, milline heliseb ka seal, kus on te rünnatakse pääle ja kõige otsa krõbistalak vahel sekka ka joomaajad kaasuvate räusan
oli seljataga, päevakorral palju detailsemad
kambameeste kooris.
ja praktilisemad loosungid Koidula ei rase tuline kõne jõulüjutluseks täkisal ime se küpsiseid. Viimaks siirdutakse jõulupuu gutega
Ja
läbi
ongi need rahupühad. Järgi on
juurde
ja
süüdatakse
salapärasel,teel
han
ööl.
Aga
neist,
kes
seal
ka
sel
ööl
seisavad
olnud enam aktuaalne. Kas ei peaks ta se
jäänud tühje panipaiku, valutav pea ja sant
da olema aga praegu, kus meie väike rah sangarlikult valvel neist me praegu ei kõ gitud küünlad.
Nende helgil on imetegev mõju. Nagu meeleolu.
nele. Nad on niipalju kõrgemal meie pisike
vas on surutud hukatuse äärele ?
Veel mõningaid järelpahandusi' enda ja
olemusjst, et sel tunnil ei julge nime balsatn haigele haavale, langeb ärrituselt
3 Ealjugi: vajaksime kõigepealt uut sest
tada
neid
austusest
kummardumata.
teiste
süüdistusi, vaibuvat keelepeksu ja
alles
kipitavale
hingele
leebet,
veidi
hubi
Koidula luuletuste väljaannet, kust oleks
siis ...
Meie aga uuiime pisut pisikese tegelase sevat valgushelki.
kõrvaldatud J. Bergmanni parandused, mis
Ja siis, vajunud paraja vahemaa taha,
Pereisa, see Väikemees, tõstab jalad dii
nagu K. Leetberg on näidanud luuletajat jõulutuju.
See pisike tegelane, kelle laupa ei kau vanile, seab täissöödud kõhu mugavasse hakkavad needki jõulud tagantjärgi paistma
sageii lamestavad. Tuleks uues trükis val
kaunitena ja mälestusvääaetena Väikemehe
la anda Koidula ja Kreutzwaldi kirjavahe nista suurte tegude ega kõrgete mõtete ore asendisse ja algab tugeval bassihäälel:
hele ja Väikenaiselegi, kuna inimvaimu kan
„Neil
karjastel
väljal..."
ool,
võtab
oma
hinge
ja
ihumõnud
enamas
tus: samuti Koidula muud kirjad - need
Pereema, see Väikenaiue, kes on end nab imeline võime, võtta möödunud päeva
aga seekord juba kriitilise väljaandena. ti täiskõhu pluss „sooja pea" rõõmudest.
jõuluaskeldused algavad aga juba seadnud mehest ülejäänud tillukesesse soh dest pikasse miilestustefilmi vaid meeldi
Edasi vajaksime A. Kalda „Tähelennu" kõr Tema
pilte. Ebameeldivad aga hääbuvad
vanurka, tõstab sealt oma heledat häält ja vaid
val vähem-kirjanduslikku ja ulatuslikumat detsembrikuu esimeste päevadega.
unustuste mäe taha.
laulab kaasa:
Murekorts
laubal,
kõnnivad
ringi
Väike
Koiduta elulugu.
/,vist mure on käes ..."
Jah, jõulud olid, on praegu ja on ka tu
4. Raske on mõne muu maa kirjanduses mees ja Väikenaine. Need ou jõulumure
Ka lapsed, kes säraval! silmil küünalde levikus siiski suured pühad. Kuigi nende
leida naisautorit, kes oma rahvale niipalju vaokesed. Kust saada vorstisoolikaid ja
rahu ja rõõm kõikidesse südametesse sama
on jälginud, laulavad kaasa:
tähendaks kui Koidula meile. Hilisemail vorstiverd, kust õlle aa mi ja sellele kraani. põlemist
„et patuste lootus ei ilmu ju väes"
aegselt ega ühteviisi ei kiirga.
Või kus on vabrik, mis seks puhuks valmis
aegadel on küll igalpool enne olnud silma tab
parima maiguga metsakohinat.
Elo
Aga juba keset laulu teist salmi seguneb
paistvaid naiskirjanikke, vististi ainulaadne

Mis südames mul kuumalt keeb,
See sulaks külmad põued teeb:

Kus külas kõndis Koidula,
Seal lõivad silmad särama.
Seal tärkas iluduse taim
Ja tiiva tõstis vaba vaim,
Seal tõde seltsib loega,
Meid rahuranda rühkima.

See mulle ilu Jumalalt
Sai paisteks armu taeva alt,
Kui pimeduse vaipa ta
Ka jaotas mu elulia.
Sind tänan, Isa, igavest
Nii arutuma õnne eest,
Et oma ilu pannud sa
Mu nõdral huulel Õitsemal

tegelastega kokku. Pealegi oli tookord
kombeks kirjanikke mitte mainida,
hinnati ja kõneldi vaid ainult tööst
enesest. Minu arvates on Koidula luule
mõju praegu kõigi suurem. „Noor-Eesti"
tekkimisega arvati, et Koidula aeg on
mööda. Minu arvates siiski just praegu
suureneb Koidula mõju. Nüüd lauldak
se ja deklameeritakse tema laule kõige
südamlikumalt. Üksvahe teda ja mind
enam ei binnatudki, kuna meie aeg
arvati möödas olevat. L. Koidula rah
vuslikul ärkamisajal ja mina selle ja ,
oleviku vahepeal - meie muutusime aja
loolisteks. Arvati juba, et meie ei elus
tu enam, kuna uued mõtted ja uued
laulikud olid mõjule pääsenud. Vähe
malt mulle isiklikult tundus see nii."
«Missugust mõju on L. Koidula aval
danud eesti naistele?" küsitlen auväär
set naiskirjanikku edasi.
„Minu arvates tuleks seda küsida
eesti naiselt eneselt maal ja linnas.
Olen ju ka eesti naine, kuid minul ei ole
üldse avastaja iseloomu, eriti oma kol
leegi suhtes mitte I'
Arutleme veel Koidula kurba ja õn
netut saatust luuletajana, mille puhul
elatunud naisiauhk ärritatult lausub:
«Nõnda on meie saatus!"
Kuna edasine küsitlemine võiks luu
ietajatari, kes praegu veedab oma 80.
eluaastat, liialt väsitada, sis lõpetan.
Tänan südamest ja soovin naislauhkuie
head tervist ja kauast meie keskel 'vii
bimist. Eriti liigutav oli Anna Haava
nii südamlik jumalagajätt.
Jaan Arvola
Eesti Kirjanike Liit jätkab
tegevast
Neil päevil toimu* Eesti Kirjanike Liidu
peakoosolek. Viimane liidu koosolek peeti
1 ärtus 1939. a. Kahe viimase aasta joo&snl

ajas liidu asju kolmeliikmeline juhatus, ku
ua uüiid peaaoosoiekul vatiti vastavalt põ
hikirjale viiöiiikmeane juhatus. Selts asub
nüüd jätkama oma üieaandeid Eesti kirjan
dusauUuuri edendamiseks ja kirjanike hu
vides.

Alates 1923. a. kuni 1939. a. andis liit
vüija ajakirja jjLoomiug", milie kõrge tase
leidis läiehaku hindamist nii kodu- kui vä
lismaal. Samuti kirjastas liit ajajooksul ilu
kiijunduslikae teoseid ja ta tahab ka ntliid
jätkata oma kirjandustegevust, nii palju
kui seda esialgu lubab sbjaoiukord.
LJude liidu juhatusse valiti prof. Gustav
Suits, Fridebert Tugias, Heiti Talvik, Peet
Vallak ja Pedro Krusteu.
Hilisemal ametite jaotamisel valiti liidu
juhatuse esimeheks prof. Gustav Suits ja
abiesimeheks Pedro Krusteu.
ins. Tamtn kaitses Tehnikaüli
koolis dipiomiprojekti
Reedel kaitses Tallinna Tehnikaülikoolis
oma dipiomiprojekti mehaanika osakonna
üliõpilane Harald Tamm, kellel oli ülesan
deks tehtud projekteerida mootorpukser si
seveteie.

Harald Tamme diplomitöö on esimeseks
laevandustehniliseks probleemiks mida on
lahendatud Tallinna Tehnikaülikoolis. Endi
ses Tallinna Tehnikumis on küll ka laevan
dusarhidektide osakond, mis andis nii mit
meidki üidtuntuid ja tunnustatud nimesid
meie merendusaiale, kuid Tallinna tehnika
ülikoolis on täna kaitstud lõppprojekt esi
meseks sel alal.

Harald Tamm, kes iõpetas Tehnika Üli
kooli diplomeeritud insenerina, rakendub
tegevusse assistendina Tallinna Tehnikaüli
kooli masinale konstruktsioonide laboratoo
riumis.

„Ekke Moor" saksa keeles
Nagu„Ravaler Buchverlag" teatab, on
kirjastusel kavatsus avaldada ka eesti ilu
kirjandust saksa tõlkes. Nii ilmuks esimese

na tuleva aasia algul A. Gailiti romaani ~Ekk

e Moor" saksakeelne lõige, millele järgneks
veel teisigi teoseid.

Läti teenelise teatritegelase
juubel
Riiast, (ON). Üks vanemaid ja tähtsa
maid teatrikirjanikke. ja lava-pedagooge,
Ernst Karklineh-Zeltmatis pühitses oma
juubelina 75. sünnipäeva ja võis vaada
ta ühtlasi tagasi 50 aastasele tööle läti la
vakunsti heaks. Läti teatrikunst võlgneb
oma arvuka hea väljaõppega kaadri eest
suurel määral tänu Zeltmatisele. Ta oli esi
meseks läti näitekuostnikuks, kes avas 1906.

a. peale Berliini teatrikooli lõpetamist Riias
esimesed lavakunsti kursused.
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SUUR EKSITUS
Unistus ja kujutlus, mis viitab ikka ja jälle määratule, mõõtmatult suurele veale—eksitusele

marsivad abika seal vOitlevaile vägedele.
Tuliuued veomasinad, soomusautod mees
konnaautod, motoriseeritud patareid, uuen
datud ja parandatud mudel rüu
nakkahurid saksa toodang, relvastustöös
tuse saavutis viiendal sõjaaastal, sõidukid ja
kahurid, kus juba pealiskaudselt vaadates
võib ttteleda, et nad on äärmise täpsusega
ja peensusega töödeldud. Kolonn kolonni
järgi suundub frondi suunas, sama mulje
saksa sõjajõudude tugevusest kui sõja esi

Kus relvad enam ei aita, püüa tavad kallaletungijaid ning ajavad segi nen Kes seda segast inimhulka vaatleb, mõtleb
vad bolshevikud meie kaitset de formatsioonid, nii tihti kui nad ka end paratamatult avllslv, ©t siin massiks kokku
sulatatud reservid võitlusse paisati, ©t ot
murda otse naeruväärsete lend näitavad.
Jälle läbib vaenulike lennukite mürin sustavat sissemurdu veel enne talve ja
lehtedega. Kuid hästi varusta
tud, üleolev Saksa sõdur vas õhu ning lämmatab kuulipildujate ja flaki lume tulekut saavutada. Ning ei saa end mesel päeval.
tab sellele vaid veelgi otsusta laskude kaja, isegi lõhkevaid mürske ei kaitsta tekkiva arvamuse vastu et mass,
Imestelies vaatleb üks vangilangenud
vama võitlusega.
kuule enam. Sireenide ulgudes suunduvad see bolshevike kardetavaim relv siiski bolshevik ülemleitnant neid lõputuid
aegamisi
otsa
lõppema
hakkab.
Haavatud
SS-PK. Soomustatud meeskonnamasi nad meie meeskonnaautode suunas, seekord
kolonne. Jahmunult tõstis ta käed, nagu
jookseb aegamööda verest tüh näeks
ta vaime. Ta näis tajuvat seda suurt
nad on sunnitud peatuma. Rahutult podise on nad julgenud tulla terve eskadrilüga. hiiglane
vad võimsad mootorid. Tasa kõlisevad roo Kuid ainult üksikud tulevad üle kõrgendiku, jaks aegamööda, kuid seda kindlamini. eksitust, mis oli haaranud teda jq palju
Ning
relvad?
Sõjasaagiks
saadud
jalaväerel
teised
ei
riskeeri.
Seekord
ei
viska
nad
mikud ja soomus. Grenaderid hüppavad oma
teisi terveid armeesid, kui saksa tagasitõm
kohtadelt. Mis on siis lahti? Miks me ei siiski pomme nad on meie jaoks lend vad kannavad aastaarvu 1943. Nad nägid bumisliikumised ikka enam läände viisid.
toored
ja
lihvimatud
välja,
naga
suure
kii
lehti toonud! Nad tahavad meie grenadere
sõida edasi?
võib hukkuda nõrkusest aga
valmistatud. Toitainetekonservid päri Üks rahvas
Soomusgrenaderide divisjoni eelüksnsed uskuma panna meie sõjavägi olla jõust ruga
ka eksitusest. . .
nesid
Ameerikast,
samuti
osa
veoautodest,
tühjaks
pumbatud,
me
ei
suutvat
enam,
me
on sattunud oma tankidega tugevale vastu
Tuul kannab lendlehti kollakasse maisi
panule, mis nii kergesti end hävitada ei lase. taganevat! Nad viitavad meie poolt plaani tankitõrjekahuritest ja püssidest ning põldu, mis on kuulidest maha niidetud.
ka
purukslastud
ameerika
soomusmaslnaid
kohaselt
maha
-jäetud
linnadele
ja
tühjadele,
Tankid proov j vad vasemalt ja paremalt, evakueeritud maa aladele ning tõlgendavad jäi seljataha lebama abituna ja liiku
Tankid on loonud ruumi ja vaba õhku.
otsivad vaenlase nõrka kohta, et sealt läbi
Läheb
jälle edasi päevasele eesmärgile
murda. Kuid kõikjalt saavad nad äärmiselt sealset tagasitõmbumist endi suurteks või misvõimetuna.
lähemale.
Hoopis
teisiti
mõjub
maanteedel,
kas
tudeks.
Nad
teatavad
komitee
„Vaba
Saksa
tugevat tanki-tõrjerelvade tuld. Üks hästi
SS-sõjakirjasaatja Walter B u h r o w.
moondatud vaenlase patarei on meeskonna maa" loomisest Moskvas ja kutsuvad sõdu järjest uued pataljonid ja rügemendid itta
autode peale oma tule suun raud. Need pea reid üles üle jooksma ja Moskvas Saksamaa
vad nüüd vasemale ja paremale hajudes „ tuleviku" eest võitlema. Grenaderid tunne
Karl Eduard Sööti külastades
vad juba sellesarnaste lendlehtede sisu.
ühte lohku varjule minema. Tähendab
vasturünnak on esialgu peatatud. Kolm päe Nad ei saa enam isegi naerda sellise jabu
Luule-vanameister jutustab oma mälestusist seoses Lydia Koidula
va läks üsna suurepäraselt edasi. Grenade ruse üle. Aga nad ei säästa laskemoona, et
rid olid Krivoi Rogist põhjapool kiiluna sis viivitusteta ema vastust bolshevikele teata
100. sünnipäevaga
se tunginud enamlased, kes nüüd oma tiiba vaks teha. Kaks vaenulikku lennukit lange
sid püüdsid kindlustada, hoogsa vasturünna vad meie taga põledes maha.
Nagu ikka, on vastuvõtt luulevanameister Karl Eduard Sööd! juures, keda meie
Grenaderid tunnevad Saksa sõjaväe jõu daja
kuga tagasi paisanud, mitmed külad tagasi
külastas seoses Lydia Koidula 100. sünnipäeva tähistamisega neil päevil, südam
du
ja
relvi
paremini.
Nad
teavad,
et
paar
vallutanud ja mitmedsajad vangid võtnud.
lik
ja
kodune, õieti on küll meie palveks, et K. E. Sööt kirjutaks meile mõningad read
Ning nüüd järsku poolel teel kästud ees sada kilomeetrit loovutatud tühja ja purus oma mälestusist, kuid kuna ta tervis ei võimalda pikemat töötamist, siis oleme sunni
märgini nüüd pidi siis vasturünnak tühja tatud maa ala ei otsusta sõda. Nad teavad, tud piirduma jutuajamisega. Ning vestlus, millest meie lehe esindaja annab alam
et nad veel kaugel vaenlase maa sees sei edasi olulisema osa, kujuneb pikaks ja sisukaks.
jooksma?
Vaenlase vaatest pOõsastereaga varjatud, savad ja kõikide tulipunktide juures vapralt
sõidavad rasked, soomustatud meeskonna võitlevad. Dnepri alamjooksul rakendati
„Kas olete kunagi isiklikult näinud koos toimetaja Ado Grenzsteioiga ak
masinad üle kõrgendiku ning laskuvad, üks neid, et ühte enamlaste hädaohtlikku sisse Koidulat ?" alustan.
nast välja kui matuserong liikus prae
likvideerida. Nad on esimesel päe
teisest kaugele hajunult, nõkku vaenlase murret
guselt Võidu tänavalt Rüütli tänavale.
val
35
km
ülekaaluka
vaenlase
vastu
võidel
„Kui
ma
alles
poisike
olin
ja
Tar
kahuritule eest varju.
Päev algas märg-külm uduga, mis kõiki des tagasi vallutanud ja puhastanud. Nüüd tus liikusin, siis arvatavasti nägin ma Saatjaid oli äärmiselt vähe, tundus na
del kuni üdini tungis. Nüüd on tuul haju on nad neljandat päeva võitluses ja lahin Lydia Koidulat. Tegevasse ellu astudes gu oleks maetud mõnda väga lihtsat
tanud udu ning redestanud pilved. Päike guväljad, rais on nüüd nende taga, tõenda pole ma teda enam näinud, kuna Koi kodanikku. Grenzstein kui suur venelas
paistab otse taevast ja muudab juba lõiga vad vastulöögi jõulisust, ning saksa relvade
tud ja niidetud viljapõllu nähtavaks. Pea üleolekut. Kui palju langenud bolshevikke dula elas siis juba aastaid Kroonlinnas. te pooldaja ja Jannseni vastane lausus
aegu tahaks udu, mis hommikul nii neetult lamab suurtel lagendikel, mis võideldes lä Seevastu on mul hulk mälestusi tema irooniliselt:
biti, kui palju purukstulistatud veoautosid, isast, J. W. Jannsenist. Kui astusin a.
küim ja ebameeldiv oli, nüüd tagasi.
„Vaata vanamees, kui. kaugele sa
Enamlasi saadavad mõned luurelennukid. maha jäetud tankitõrjekahureid, täistaba
oma
tegevusega oled jõudnud 1 Sul po
1886
„
Oleviku"
toimetusse
tööle,
tek
Need võtame marutulega vastu, nad pöördu mustega hävitatud fiaki-positsioone, ülepea
le
enam
saatjaidki!"
lennanud
sõidukeid,
hobuste
laipu,
siin
ja
kis
mul
temaga
nii
mõnigi
kord
kok
vad ja kaovad. Kahjuks sest nüüd aseta sääl põlevaid ja purustatud T 34 need
Märkimist väärib seejuures, et Grenz
tavad nad meile oma kahurväetule kukile. kõik on vastulöögi kohutavuse vaiksed tun kupuuteid. Mind valiti , Vanemuise*
Ning ei kestagi kaua, kui tuleb esimene nistajad.
seltsi abikirjatoimetajaks. Möödunud stein oli algul Jannseni mõttekaaslane."
seeria otse kõrgendikule, mille taga meie
K. E. Söödil on mälestusi ka Koi
sajandi
90-date aastate paigu oli jälle
Vallutatud positsioonides näeb metsik
varjus oleme. Tulistamine on seega alanud.
dula
ja Ado Grenzstein! suhetest, mil
ühel
kevadisel
päeval
eestseisus
~
Va
Pikkamisi muutub ebameeldivaks. Nad pais välja. Varustusesemed, püstolkuulipildujad,
kavad granaaate ja šrapneile üle kõrgendiku kastid laskemoonaga, maha jäetud toitai nemuises" koos, kus arutati küsimust, lest ta jutustab:
„Tollal, kui mina astusin „Oleviku"
meie sekka. Grenaderid haaravad labidad ned, tankitörjepüssid, käsigranaadid kõik kuidas J. W. Jannseni tema sünnipäe
ja kukuvad kaevema, rahulikult ja külma lootusetus virrvarris tohutult segamini. va hommikul lauludega äratada. Sün toimetusse, oli selle toimetaja Grenz
vereliselt, nagu polekski neil surm kannul. Nende üksused tundsid endid juba kindla
Nüüd liginevad suure mürinaga ka vaenuli tena kujuteldud edasimarsii Saksamaa pii nipäevale läksime kõik koos. Januse stein alles J. W. Jannseni toetaja. Lydia
kud lahinglennukid. Neid on igakord kuus rideni. Kuid määratud hulgad materjali uite kodu asus Tiigi t. 32 oma majas, Koidulaga oli ta isiklikult tuttav. Mäle
masinat, kuid nad tulevad sageli, üksteist jäeti tagasivaatamatult maha, kui saadi tun mis sõjasuvel 1941 hävis Tartu . suur tan, et kunagi sai Grenzstein Kroon
ühe ainsa Saksa divisjoni järsku sekku põlemisel: laulukoor asetus aiapoolsei linnast Koidulal! kaardi lillekimbuga
välja vahetades. Nende pommid pööravad da
maad pahupidi ja pardarelvad paiskavad vat rusikat.
Unistus ja kujutlus, ometi kord olla tai majaküljel asuva veranda ette. Lauldi ülanurgal. Kaardile oli kirjutatud 10-ne
halastamatult tuld meeste ja sõidukite vahe
le. Juba tulistavad ka meie kuulipildujad, batud tänapäeva sõja grandioosset taktikat, üldiselt kaunis palju ja Koidula noo realine tekst, milles Koidula kiitis
kolm jalgadele asetatult, vaenlasele tervitu ning nüüd olevat nad Saksa üksustest kau rim vend dr. Eugen Jannsen tõi oma Grenzstein!, kes võitluses C. R. Jakob
seks. Kuid bolshevikud ei lakka nad on gelt «.üle, viitab ikka ja jälle määratule, isa ja ema verandale laulu kuulama, soni vastu astus välja J. Hurda kaits
nagu kullid saagi juures kinni näib või mõõtmatult suurele tehtud veale eksi nad istusid tugitoolidel. Laulmine lõp jana. Koidula nagu lohutas Grenzstein!
matu olevat neist lahti saada. Neli tundi tusele. Kolonnid bolshevike sõjavange suun
kestab see nii.
duvad kogunemislaagritesse vangid, mis peaud, tõusis vana Jannsen püsti ja ja pooldas tema mõtteid. See oli ka
Grenaderid on aga paratamatusega har nende nelja päevaga rasketes võitlustes on tahtis midagi kõnelda, kuid ütles ai ainuke kirjalik läkitus, miile Grenz
junud. Üsna ükskõikselt võtavad nad met võetud masendatud ja surutud, võitluse nult : „Ei saa", kuna ta oli siis juba stein sai Koidulal!! Rohkem neil minu
siku tulistamise vastu nad on võidelnud raskus ja kohutavus alles nägudel. See on halvatud ja ta ei saanud isegi enam teada kirjavahetust polnud."
Stalingradis see tähendab: heidelnud põr haruldane rahvuste segu, mida sääl koh
gus endas. Nad on muutunud karmiks ja tab piiusilmsed siberlased, kelledelt kel kõnelda. Muide oli tal siis pikk hall
„Kuidas Koidula looming Teid isik
liigutamatuks ja nad usaldavad kaljukind must ja pettust juba ilmest võib lugeda; habe, mis varem puudus. Ta oli väga likult mõjutas?" küsitlema edasi.
lalt oma komandöri.
pöikpeased, kibestunud mehed parimates nõrk, haiglane ja haletsemisväärne 1
„Just Lydia Koidula ja Mihkel Ves
Ühed lamavad oma laskurpesades ja aastates, fanaatilised kahtlemata kuulu
J. W. Jannseni surma ajal oli po ke luuletused mõjutasid mind enam
ootavad. Kui see neile liiga kaua näib kest sid nad Stalini eliitüksusse; sealsamas ka liitiline
mentaliteet halb. C. R. Jakob kui kellegi muu omavastab K. E.
vat, otsivad nad endile tegevust siin loeb hetsusväärsed kujud lausa poisikeseaastas,
tervest
kehast
värisedes
nad
olid
kind
soni
ja
J.
Hurda erakonnad olid kokku Sööt. Ta näitab mulle üht vana anto
Qks veelkord viimase väli postiga saadud
kirju, seal pakib teine lahti oma leivakoti lasti õnnelikud, kui nad lahingu kohutava põrganud aeg oli nii hull, et selle loogiat, mille on üliõpilasena koostanud
ning sõõb, kolmas kasutab soovimatut vahe test elamustest pääsesid meie vangistusse;
aega oma püstolkuulipilduja puhastamiseks. nende seas on ka niisuguseid, kes oma sarnast ma pole näinud ei enne ega M. J. Eisen. Loen selle raamatu, mis
Mõned seisavad oma masina kõrval ja oota kõrge vanaduse tõttu kunagi ei julgenud pärast. Inimesed olid väga ägedad ega kannab Eesti Kirjameeste Seltsi toime
vad ning suitsetavad. Nad viskuvad pikali arvata veelkord relvaga käes vaenlase vastu sallinud üksteist. Noore inimesena läks tuste numbrit, tiitellehelt:
ja vannuvad, kui mõni granaat liiga ligidalvõidelda. Kuid seal on ka tsiviliste uksee asi mulle väga südamesse. Jannsen
~Eesti luuletused
lõhkeb, kuid nad ei lase endid segada. Kolm rainlasi, kes endid õigeaegselt ei suutnud suri vaenulikul ajajärgul. Mäletan veel
eriti külmaverelist kitkuvad kana, millest koos saksa vägedega tagasi tõmmata, täna
Kokku
seadnud
M. J. Eisen Tartus,
nad hommikul masinaga üle sõitnud. Kuuli valt tabati ja ilma vormita, püssiga relvas praegu selgesti ta matusepäeva. Tööta
Schnakenburgi
trükk
ja kulu 1881."
tatult,
bolshevike
ridadesse
võitlema
sunniti.
sin
siis
„01eviku"
juures
ja
vaatasime
pildurid ja mehed kerge flaki juuses tülisHIRMU
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MÄLESTUSI SÄREVERE SÕJAKÄIGUST
Vaid üks mõisatööline, valla täitev
komitee abiesimees, toimetas perekon
na mõisast eemale ja jäi ise ka kadu
nuks.
õhkkond muutus siiski pinevaks,
äike võis kuidagi puhkeda ... Rahu
säilitas väike kambake, kes jällegi brid
ži hakkas mängima: vanem agronoom,
vabrikudirektor, perenaine, peretütar.
Vana vahtra all pakk-kastil käis too
sillamäng üsna reipalt!
Laiaõlaline hääsüdämlik vabriku di
rektor naeris vahest oma homeerilist
naeru, agronoom aasis vana buržikom
mete kohaselt hiiglatoredast], naised
andsid ka vastu ja torkasid sekka, kus
oskasid.
Riidu ei tulnud isegi siis, kui käidi
kolmega alt kontreeritud—rekontreeritud tsoonis!
Üks Kölnimaa allohvitser assisteeris,
vestles oma maast ja rahvast. Vahest
tuli ka rõõmus noor Stuttgardi veteri
naararst, kes lühemaks ajaks siin pea
tus, üks ja teine uutest sõpradest. Aga
bridži ükski neist ei mänginud, kui va
hest ..neljandat" tuli otsida jõudeinimes
te hulgast.
Neil käivat skat ja vahest ka pre
feranss.
Aga bridž on hää rahulik mäng,
kui õhus on kahurikuulide vingumist
ja inimestevahelist äikest. N
Käivad mõned naabrid küll ringi,
vaatavad kurja pilguga, et mis teie
küll olete nii „kerged" kesk tõsist ja
tähtsat aega, kus kõike muud peaks
teha, toimetada, hoolitseda ja mõtelda
olema!

Kas või vaadata, kuhu see noor-

mees on kadunud, kes kahuritemürina
all endale „pruudi" leidnud ja nüüd
mitmendat aega enam keldri tagas»
pole tulnud või kas jälle „näidata"
mõnele, kes teist hingepõhjani on sol
vunud! Ja punased „näitasid" ka vars
ti... Kui esmaspäeval, 28. juulil veel
üsna vaikne päev oli ja esimese pii
mavoori juha Türile sai viia, siis Õhtul
äkki algas hirmus lahing.
Suur marupeni haukus eemalt, ikka
lahmakaid saates keldri ette ja läheda
le maanteele ning silla suunas. Jalaväge
surus sipelgatena Telka metsast välja,
kuulipildujad piõgisesid üsna lähedal.
Maja 50 pioneeri tegid mis võisid! Õhu
tõrje kahurid olid ära Türile viidud.
Püssikuulidki vingusid juba suure ma
ja pihta ja kõikjale, kus läbipääsu oli.
Kogu öö kõmises laskudest ja ragi
ses viimastest varisevatest katuseki
videst.
Keldrirahvas kogus jälle kraamipam
bukesi, valmis minekuks. Hommikul
aga kogunes vahepäfil korterisse asu
nud vabrikumaja rahvaski tagasi võlvi
de alla—oli tulnud täistabamusi nen
degi katusesse.
Kella B—lo väike paus/Tütarlapsed
said lehmad koplis ära lüpsta. Piima
viija aga hilines ega saanudki enam
Türile minema, sest kell 11 läks jälle
lahti I Lennukeidki porises. Pomme hei
deti õnneks eemale metsa. Granaate
vingus mööda lennates. Üks langes
keldri ukse ette, puurides kõnniteesse
suure augu ja purustades keldri ukses
asuva ainukese terve aknaruudukese.
Aknast lahingut jälgivad mehed olid
õige äkki kadunud. Maja lähedale tuis
kas jälle šrapnelie ja granaate, nii
et veranda viimased aknaraamid ja
ruudud segi lõi ja katuse lõhkus. Ük
sikud kivijäänused aina rabisesid.
Polnud enam kuigi palju lootust
pääsemiseks.
Keldri tagaruumis istus kaks noort
naist, sinine hirm silmis, iga kärgatuse

juures pikk 00hh!...
Blond ema, järjekordne lootus rinna
all, surus poisikese kaenlasse, iga uue
plahvatuse juures võpatudes vaadates
väljapääsu suunas. Raskesti südame
haige naine lehas vaikselt trepiall nur
gas, ta asemeserval kaks noorelt tõsist
tütart... õpilased istusid kobaras ja
vaikisid nagu ei kunagi muidu. Kõik
naeruturtsatused olid tardunud. Väike
tüdruk halises tasakest! ja sulges eriti
kõvade mürtsude juures ehmunult kõrvu.
Hellitatud, turtsakas ninakas Pilli,
ergas intelligentne Poju, atsakas Eku,
öövahi väike karvanäss Karu, Reks,
Tuks ja kõik need lemmikud, kes sääl
olid, surusid hännad jalgevahel
omanike lähedale, aegajalt võpatudes
ja suuril nukraii silmil üles vaadates.. .
Mehed liikusid kaamete kujudena ringi.
Naised kükitasid nurkades igaüks oma
kallima kraaminatukese juures... Keld
rivõlvidki vappusid vahel.
Pioneeridesalgakese juht, noor kap
ten, seisis keldri uksel ja jälgis hoole
ga lahingut...
„ Kuidas on?" sosistas keegi küsida.
„Ma ei tea, miks nad abi ei saada" ...
oli vaikne usaldav vastus.
«Kas telefonisidet pole?"
«Ei.*
«Aga mootorrattur?*
«Katsusin saata. Ei saa. Liiga äge.*
Kõik müriseb ja vangub. Kuulipil
dujad piõgisevad juba nagu õues...
«Kui otsustate välja taganeda, tea
tage siis meile ka. Siia ei või ju jääda.
Nad notivad meid viimseni maha.*
«Egas me ei tagane,* lohutas kap
ten, aga tal endalgi ei paista suurt
lootust.
„Kui vaid abi tuleks I* Oldi valmis
kuulide alla minema, et vähemalt e 1 u
hoida, kui kõik mu jääbki.
Eriti otsas olid kaks noort naist.
Aga minna ei lubatud.
Mõni palus oma ahastuses jälle
vaikselt Jumalat.

Kell 10 paiku lakkas see igavene
pragin. Punased tõmbusid vist metsa
tagasi, ju nad siis ülejõe ei pääsnud.
Veel 10—15 kõva mürtsu, siis hom
mikuni rahu.
Kell 11 järgmisel päeval hakkas
see uuesti. Punaseid tungis jälle met
sast välja heinamaale, üle jõegi juba.
«Meie" kuulipilduja oli Kiviia teise
korra aknal ja teine koolimajas ülal
ühes õpilasteas. Rohkem vist neid pol
nudki.
Niitsid vaid heinamaale tungivaid
venelasi... Kuni lõunapaiku saabus
abi-' motoriseeritud kahurväge ja tanki
kütte 1

Ohvitserid tulid keldri, rahustasid
ja lohutasid. Vahest tuli lõkendava hi
gist nõretava näoga tulejuht, noor lõ
bus preisimaalane. Andsime talle piima
kosutuseks ja jahutuseks. Juba naerdi
ja lõkerdati, kuigi endine pragin jätkus.
Taganemist ei tohtivat olla. «Vene
lane siia enam ei tule!" kinnitavad
kõik nagu ühest suust.
Oli võetud üks punaväelane vangi.
20-aastane, Voroneži oblastist. Kuulati
säälsamas keldri ees üle, kui laskmises
väike vaheaeg saabus.
«Palju teid metsas oli ?"
«Üks pataljon umbes."
«Mis te sääl tegite?"
«Kaevusime maa sisse"...
«Kust? Kui vana?" jne....
Vang saadeti ära.
Jah, neid oli seal siis 600, meil
majas aga vaid 50 pioneeril Neid nii
deti maha 500 meest vähemalt, meie
omadest seekord vist keegi surma ei

saanudki...

Järgmisel lehel on pühendus: „Suo>
malaisen Kirjallissuuden Seurale temt
viiekümne aastaseks juubelipäevaks 3Q
(18.) juunil 1881 vennaliselt soovitanud
Eesti Kirjameeste Selts."
„See raamatukene on mind tuge,
vasti mõjutanud", jätkab luuletaja. „Mulj
le meeldis väga Lydia Koidula luule,
tus „Mälestused", mille viimane salnj
kõlab:
„Soomi, Soomi, ei sa kao
Meelest ega südamest! «
Sulle õrnema ma jao !
Jätsin hinge idadest! 0
Sigi, sirgu sugupinda! I
Sõlmitud meil südamed:
Issand ise jagab hinda,
Et meil kokku käivad teed!"
Ka teised Koidula luuletused oü
mulle väga meeldinud, nagu „Sind sur
mani küll. tahan", „Meil aia äärne tä<
navas*, mille kohta ma algul muidugi
ei teadnud, et see tõlge on, y,Mu isa
maa nad olid matnud" jne."
„Kuidas hindate Lydia Koidult
luule mõju kaasajale ?"
„Uuemal ajal on paljud nooremad
mehed ja naised kirjutanud isamaalaun
le, kuid neis on mõte muutunud*'
Lydia Koidula luule on nii suur, et ts
ei vanane kunagi. Ta sütitas ja äratas
minevikus, ta sütitab ja äratab tule
vikuski."
„Kuidas mõjus Teile Koidula surm ?'•
„Koidula surm kaugel Kroonlinnas!
eemal oma nii armastatud kodumaast
avaldas mulle suurt ja sügavat mõju..
„Mida arvate Lydia Koidula põrmij
toomisest Kroonlinnast, et sängitada
see igaveseks kodurnutda puhkama ?'*
„Mulle tundub, et Koidula põrmii
toomine Kroonlinnast on kujunenud
võimatuks, eriti oli see raske Eesti ise
seisvuse ajal. Tsaaririigi päevil oleks
asi olnud lihtne, kuid läbirääkimised
enamlastega ei annud tulemusi, künal
nad tahtsid midagi erilist vastutasuks/l
Sõbralikus vestluses elatanud luule-f
tajaga on kadunud aeg kiiresti. Peanf
lahkuma, ent kui seda teen, viin kaa-f
sa hulk häid muljeid. J. A. •
Eesti Kutsekogude jõulukinkf
töötajate iasteie
Eesti Kutsekogud jagavad eeloleva*
teks jõuludeks töötajate iasteie jõulu*
kingina 350 riigimarka. Jõulukingi
osalisteks saavad lapsed, kes 31. detfti
k. a. ei oie Ületanud 14. eluaastat, kuaf
juures igale lapsele antakse 5 riigi maH
ka. Kink makstakse välja käitiste kait]
du kutsekogude detsembrikuu lisamak|
sude arvel. Kingituse osaliseks saavas
ainult need töötajad, kes on olnul
kutsekogude liikmed alates 1. jaanuš
rist 1943.
Jõulukingi saavad kõik täisõiguslikf
kutsekogude liikmete lihased, adoptei
ritud, legitimeeritud, eelmistest abielu
dest sündinud ja vallaslapsed. r
Tartu raehärrad
Sisedirektori poolt on Tartu
ettepanekul ja Tartu piirkonnakomiesari nõut

olekul nimetatud raehärradeks Tartu linnai
Jaan Muru, Aleksander Ruuben, Alekaar
der Univer, Karl kuusmäe, Peeter Zirkel
Eduard Kull, Voldemar Köhas, Aleksandr
Mekkart, Villem Tubin, Juhan Avarmaa, Ju|
iua Erikaon, Mart Nurk, Peeter Koll, Erni
Hanseon.

Küpsetati jälle leiba. Katkine konf
ten tegi küll pisut muret, aga tuletõß
je veevaat oli ukseall õues, ja sääi'
vaadil oli lastel tore einet võtta, istudaj
ning hiljem niisama ronida* 1
Türile saadeti jälle piima ning
eelmisel päeval haavata saanud lehm. j.
Vana karjaravitseja toli kogu aji
surmapõlgavalt kuulide all, päästis loof
mi edasi-tagasi ajades, kärutas piima,,
äratas igal hommikul lüpsjad egij
ta ise üldse varjendisse ei tulnudki —'!
kummaliselt jäi ta elumaja ka terveks.—-j
tasuks vahvuse eesli *
Päev läbi rahulik. Lõuna keedeti]
jälle köögis: muide, väga maitsev kiir4!
klõps ja tikre supp 1 Värsked marjadj
Suhkurt jätkus.
õhtulgi asutati õues sööma, kui:
hakkas „iaduma" ja kestis keskööni!
Maja kagunurgas lõhkus šrapnell üht
suure puu ja killud surmasid sõduri,
kes mootorrattal mingi eriülesandega;
liinile tulnud. Kaaslase päästnud kiirt
keldriaknast sisse hüppamine. Hiljem
käis ratsahobustel langenu sõpru paiku
vaatamas, kus saatus tabas noort juris
ti. Sellest kaotusest näis kõigil väga
kahju olevat, nagu üldiselt kahju näia
olevat igast kaotusest. Inimelusid püü
ti äärmiselt hoida. Ja tihti läks sea
Kordagi, nagu viimasel pioneeride-rat
turite maja kaitsmisel.
Nüüd polnud enam viga tanki
kütte maja täis I Magati päris
kult, sest meie omad vastasid ,la
dumisele* üsna, ägedasti.
Hommikupoole ööd jäi kõik vaikseks.
Augusti esimesel päeval oli ka ra
hulik.
Omakaitse pidas koosolekuid all ju
hataja keldris. Uuriti punasemate tege
laste asju. Nimetati vallavalitsus ame
tisse. Vallamaja oli seni päris unarul.
Punane sekretär oli põgenenud. Täitev-

Nüüd ehk hakkab viimaks ometi
kõik mõõda saama, kuigi päriselt pääs
mise lootust keegi veel ei söanda hel
litada.
Juba neljapäev, viimane juuli. Päris
kummaliselt rahulik. Vaid hommikul
pool kaheksa paiku saadeti paar-kolm JÄRVA TEATAJA Nr. 148
šrapnelli köögi ukse ette.
Reedel, 24. detsembril 1943. a. Lhk. 4. ,

Pollumajiandusliidii 1 täita ulfltiKlikkp iilp^ändpid

ogu määras töösihiks põllumajanduse arendamise isetegevuse alusel
„„„ . Eesti Põllumajandusliidu juhtkonna kokkutulek
limata "nkl^m?SraskusleBt^rar!di|n?fUk-^^"!io'e'tU'e 18' deta' °BB ilmunud hoo
tajad, arvult 11 ja Haab,, 10 »• , T-A• ' niaakoridlike osakondade juhaPeale nõunike võtsid V™ ?? L."du 'uha,a.ia Poolt nimetatud nõunikku.
•Berg ja põllumajanduse Koob °rt °Sa nBralk°missari osakonnajuhataja
lel sõnavõttXTaJnibeT»t VaUtSUSte Wkatajad. Töökoosolek, n.ll
- •®' ekannetega esinesid Liidu juhataja H. Lei k,
«. Hällingu, kestis terve" päera. ' L"dU direk'°r F" SBBt ia nBunik
Itonn LALI ?majandUBHidu 68irae8e °VU
On saanud üldtunnustatud tõeks, et põl
i»I > - kU avafl Liida tööruumides
ja eriti talupoeg on oma rahvuse kand
Xudu[ juhataja agr. H. Le i k lühida tervi lumees
ja. Sellest tõest lähtudes loodi Saksas
iftnißßaf88' m,l.les ta märkis muuseas Liidu Reichsnährstand ning samas mõttes otsus
«enisest organiseerimisest ja edasDidistaat
tööülesannetest järgmist. «^puustest tati luua ka Eestis midagi sellesarnast.
Pärast ava- ja tervituskõnesid asuti töö
ÄjPõlllima^n(l"Be kutseorganisatsiooni al
juurde, kus Liidu nõunik agr.
ged ulatuvad kaugesse minevikku. Vasta koosoleku
Hallingu esitas ülevaate põllumajanduse
valt ajajärkude vajadusile kujunes nende R.
praegusest seisundist.
•vorm ja tööülesanded. Meil täitsid hilise
Dir. F. Sööt andis ülevaate Liidu or
mas minevikus põllumajanduse kutseesin
Liidu nõukogu,
duse ülesandeid Põllumeesteseltsid oma ganite moodustamisest
valiaosakondade nõukogude
keskkoondistega ja 1933 a. alates Põllutöö kujudamisest.jaMaakonna
ja valiaosakondade
koda.
kujundamisele tuleb asuda Liidu maakond
Eesti okupeerimisega N. Liidu poolt lik like osakondade juhatajate poolt nüüd kohe,
videeriti ka Põllutöökoda ja alates 1. au milleks ka lähemad juhised Liidu poolt
gustist 1940 puudus põllumajandusel oma antakse.
kutseesindus, sest ka põllumeeste seltside
Edasi järgnes pikem ülevaade dir. F.
ja teiste põllumajanduslike ühingute tege Sööl'ilt Liidu lähematest tööülesannetest.
vus lõpetati kommunistliku okupatsiooni Ettekanne äratas väga elavat mõttevahetust
võimu poolt.
koosolijate seas, kusjuures sõnavõttudes
Omaabi ulatuslik rakendamine põlluma avaldati mõtteid Liidu töö edaspidiseks ku
janduses võib toimuda täielikult vaid põl jundamiseks ja selle praktiliseks teostami
lumeeste endi juhtimisel ja korraldamisel. seks.
'Seepärast hindab eesti põllumees ka suu
Läbirääkimiste tulemustena peeti Liidu
resti Eesti Põllu majandusliidu asutamist. nõukogu
poolt tarvilikuks põllumajandusli
Liidu asutamise määruse ja põhikirja järgi ku kutsehariduse korraldamise alal, et see
tuleb tai täita neid ülesandeid, milliseid saaks alguse juba algkoolist. Maanoorte or
läitsid enne Põllutüökoda ja Maatööliste ja ganiseerimise alal tunnistati tarvilikuks, et
Väikemaapidajate Koda, niivõrd kui neid see toimuks Põllumajandus liidu kaudu, ra
sl täida Põllumajanduse Keskvalitsus.
kendades selleks eriti jälle tegevust alusta
Liidu juhataja H. Leik'i sõnavõtu järele nud ja uuesti ellukutsutud organisatsioo
-tõi Kindralkomissari tervitused Liidu töö ne põllumeeste ja maanaiste seltse. Sa
osakonnajuhataja Berg, kes ütles, muti peeti tarvilikuks, et kõik põllumajan
et kuigi ta kindralkomissari esindajana Lii duslikud koolid saaksid tagasi endise ter
dn nõukogu avakoosoiekule pidi tulema, vikliku seisukoha oma majapidamise näol.
tõi V©Aa tema sisemise tunne sinna siiski
Põllumajanduse varustamise alal on tar
«esijoones saksa põllumeeste esindajana ja vilik, et Liit saaks otsustavalt kaasa rää
«teise maa kutsekaaslasena.
kida. Põllutööliste puuduste kõrvaldamisel
Villa hüvituspunkte kohalikelt kokku
ostupunktidelt
Lambakasvatajaile, kes käesoleva aasta
sügispõe villa kokkuostuhooajal pärast villa
normi täitmist müüvad ülenormi villa, Jantakse preemiana iga ühe riigi marga väärtu
ses müüdud ülenormiviila eest 8 tekstiili
punkti. Eelmistel kokkuostnhooaegadel anti
lambakasvatajaile tekstiilipunkte välja koha
likest omavalitsustest (valia- ja linnavalitsus
test) K. K. poolt normitäitmise
kohta väljaantud viilaostutõeudi vastu. Kuna
säärane viis, kus ülenormiviila müüja pidi
tekstiilpunkte välja võtma vallamajast, mis
lavaliselt asub kaugel villa kokkuostukohast
je tekstiilkaubaärist, tekitas talupidajaile
j asjatut vaeva ja ajakulu, mis omakorda mõ
jus pidurdavalt ülenormiviila kokkutulekule,
siis on käesolevaks hooajaks kehtestatud
kord, et tekstiil punkte antakse ülenormi
viila müüjaile välja kohe sama K. K. „Es
ionia" villa kokkuostukoha poolt, kuhu vill
müüdi.
Nagu kokkuostukohtadest kuuldub, on
4ius punktide väljaandmise kord leidnud

soodsa väetu võtu lambakasvatajate poolt.
Praegu annavad normi täitjad ka väikesi
paarisajagrammilisi normist ülejäänud villa
koguseid tilenormiks, kuna seda varem esi
nes punktide saamise keerukuse t*ttu väga
harva.

Soodustusena peale tekstiilipunktide and
mise on villauormitäitjaile õigus lasta ked
rata oma normivaba villa lõngaks.
Paljud lambakasvatajaid on valesti aru
saanud normivilla kohta kehtivaist nõudeist
villa pesemise suhtes. Vallavalitsuste poolt
lambakasvatajaile saadetud villa müügiko
hustuse teates on toodud nõue, et normi
täitmisel tuleb . villakupudemed ära anda
pestult. Seda nõuet on mõnel pool ekslikult
tõlgendatud ja arvatakse, et kogu norraivill
peab olema pestud. Siin on tegemist eksitu
sega. Norraivill võib olla pesemata ja pestud.

Ainult villakupudemed (villakust lahtipude
nenud villaosad, nagu kõhuaiused, jalgade-,
pea- ja sabaviilad) peavad olema pestud,
kui neid müüakse uormivillaua.

Paidelased püüdsid 1038 kg kala
Püütud kogus on eelmise aasta püügist 464 kg võrra suurem
Paide õngesportlaste ringi möödunud
kalastamishooaja tegevus on vaatamata
«riti mitte just soodsatele ilmastikuolu
dele ja suurveele olnud küllaltki edu
kas. Viimast kinnitab ka saavutatud
püügitulemus,* milline osutub nimeta
misväärselt tõhusaks. Kõigist ettetulnud
takistusist hoolimata püüdsid Paide õn
gesportlaste ringi liikmed möödunud
kalastamishooajal kogusummas 1033 kg
kala, milline kogus on möödunud aas
tal püütud kogusest 464 kg suurem.
Saavutatud tulemus on seda märkimis
väärseni, et see on saavutatud asjaar
mastajate poolt jõudehetkeil, kusjuures
peamisteks püügi vahenditeks on olnud
vaid sportpüügiriistad õnged, põhja-

õnged ja spinningud.
Üksikute kalaliikide järgi on rohkem
püütud haugi, nimelt 455 kg (möödu
nud aastal 275 kg). Edasi järgnevad
särjed 200 kg (möödunud aastal 72
kg), ahvenad 155 kg (m. a. 51 kg),
lutsud 108 kg (m. a. 47 kg) ja an
gerjad 54 kg (m. a. 52 kg).
Nagu esitatud arvudest näha, on võr
reldes eelmise aastaga tunduvalt suure
nenud lutsupüük. Nimetatud nähe on
seletatav sellega, et lutsu püügile omis
tati erakordset tähelepanu nii kevadel
kui ka sügisel, kuna teatavasti luts
kuulub kudetsöövate kalade liiki, mis
pärast tema kahjulikkus on küllaltki
ilmne.

TÜRI UUDISEID
Türilt rindevõitlejaile 234 jõulupakki.
ERÜ Tiiri komitee poolt saadeti eesti
«rindevõitlejaile jõuluks rindele Türi linnast
ja Särevere vallast kokku 190 jõulupakki.
Seekordsed jõulupakid sisaldavad peale
.maiustuste, paberosside ja muude pisiese
mete veel soojade esemetena kindaid ja
aokke.

Lisaks ERÜ poolt saadetud niineta jõulu
pakikestele saadeti Eesti Leegioni Sõprade
Seltsi esinduse poolt 44 nimelist rindepalcki
.Eesti Vabatahtlike Brigaadi meestele.
Jõulukorjandusest 803 rmk. Pühapäeval
linnas korraldatud
saadi kokku 803 rmk. Jõulukorjandusest võt
sid 03a peamiselt kooliõpilased.
Lasterikastele perekondadele iisatoetust.
ERÜ Türi komitee poolt jagatakse lasteri
kastele ja puudustkauuatavatele perekonda
dele jõuluks lisatoetusena 2000 rmk. Lisaks
sellele aasavad lapsed kingituspakikesi, mis
sisaldavad lastele söödavat ja mõningaid
esemeid. , , ,
Tuletõrjeühingul tuleb peakooosolek.
Seoses Türi vabat. tuletõrjeühingu uues
tiregiatreerimišega sisedirektori poolt on
27. detsembriks kokku kutsutud ühingu pea
koosolek, mis toimub ühingu ruuruee.
Sõjakahjud kinnitati. Sõjakahjude hinda
mise Türi amet on lõpetanud esitatud sõja
kahjude kinnitamise. Kokku oli esitatud
hindamisametile 295 sõjakahjujuhtu, kusjuu
res kogukahju kahjusaajate poolt ülekantuna
tõusis 831.107 ekr-le. Sõjakahjude hindami
se ameti poolt aga hinnati ja kinnitati üles
antud kahjud 700.000 ekr. suuruses.
Kinnitamisele sõjakahjude hindamise
Türi ameti poolt ei kuulunud kahjud, ,mil

lede suurus ulatab üle 100.000 ekr. Nii ei
kuulu siia toodud linna üldkahjude hulka
Türi paberivabriku, raadiosaatejaama, iüri
pliroatalituse, Särevere veski ja raudteejaa
ma kahjusummad, millede hiudamine kuu
lub sõjakahjude keskametile.

Jõulukoosviibimini, Nädala vahetusel lei
dis Türil aset rida jõulukoosviibimisi, neist
suurematena toimusid Türi raudteesõlme
teenistujate ja tuletõrjeühingu liikmespere
jõuluõhtud, mis kujunesid meeleolukaiks ja
osavõturohkeiks. Meelelahutuse osas pakuti
mõlemal jõulupuul muusikalisi ettekandeid
orkestrilt.

Sisukaks ja meelejäävaks jõuluõhtuks
kujunes ka esmaspäeva õhtul tuletõrjeühin
gu ruumes korraldatud gümnaasiumi ja
kõrgema aiauduskooli ühine jõulupuu.
Jõuüukoosviibimisi Paides
Saabuvate jõulupühade eel korraldasid
eelmise aasta eeskujul mitmed Paide asu
tused ilusaks traditsiooniks kujunevaid ühi
seid jõulukoosviibimisi, et tihendada oma
vahelisi sõprussidemeid ühise pere vaimus
ja võimaldada teenistujaile õhtnke hubast
koosviibimist. Omavaheliste jõnlukoosviibi
mi*te sarja ava-id möödunud reedel Järva
maavalitsuse ja Harju-Järva abiprefekluuri
teenistujad. Laupäeval korraldasid koosviibi

mised Paide linnavalitsuse, Paide vangi
maja ning Paide trükikoja teenistujad, ku

na "pühapäeval toimusid vastavad koosviibi

mised Omakaitse Järva malevas ning Paide
Saksa ametpostkontoris. Lisaks eelnimeta
tud asutustele korraldavad mitmed kohali
kud asutused koosviibimisi ka veel peale
jõulupühi.

Koolides toimusid jõuluõhtud
Särasilmalised noored täitsid jõuluõhtute kava sisukate ettekannetega
Ühenduses koolides äsja lõppenud õppe ta L ;tu?a algkool. Meeleoluka jõuluõhtu
tööga ja õpilaste siirdumisega .lõuiu-vahenja kava koosnes õpilaskoori ettekannetest, A.
le, toimusid neil päevil kõigis koolides Rahula näidendist „Kääbuste kuninganna'4,
vastavasisulised jõuluõhtud, kus õpilaskond, laste mängudest ning rahvatantsudest.
õpetajad ja lastevanemad ühiselt saabuvate
Samal päeval korraldas ka Risti

alg
rahupühade mõtteid ja meeleolusid ammu kool oma ruumes õpilaste jõuluõhtu. Jõulu
Tootmislahingu edukaks läbiviimiseks tasid, Toimunud jõuluõhtutest võttis kõikjal õhtu algas jõulujutlusega koolijuhataja V.
peeti tarvilikuks, et seemnekasvatuse kor osa arvukalt koolinoori, õpeta jaid ning laste Kuriks'ilt, millele järgnes J. jäigi 3-vaat.
raldmine ja seemnepõldude tunnustamine vanemaid, hus juures loomulikult peamise lastenäidend ~Toomapoisid."
Teisipäeval, 21. detsembril korraldasid
usaldatakse nende asutuste ja organisatsi osavõtjaskouna moodustasid koolinoored.
Paide koolidest pidasid oma jõuluõhtud oma jõuluõhtud Koeru algkool, Laimet
oonide hooleks, kes Eesti omariikluse päe
vil seda meie põllumehele kasulikku tööd teisipäeval Paide Kaubanduskeskkool ning sa algkool ja Lehtse algkool. Koeru alg
Paide Gümnaasiumi alamad klassid, kuna koolis toimunud jõuluõhtu algas jõlukõnega
on edukalt teinud.
Põllu majandusliidu organisatsiooni ja Gümnaasiumi kõrgemad klassid seda tegid Koeru kogudusejj õpetajalt Eller'it millele
töösuundade osas peeti vajalikuks, et Liit kolmapäeval. Üksikute klasside viisi jõulu järgnes lastekoori laule, deklamatsioone ning
oma sihtide saavutamiseks püüaks rakenda õhtute korraldamise tingisid esmajoones laste mänge. Laimetsa algkooli iõnluõhtu ka
da endiste töötavate põllumajanduslikkude üksikute õpilaste difteeriasse haigestumine va sisaldas ühislaule, deklamatsioone ja Ed.
organisatsioonide kaasabi sääraselt, et Liit ning ruumide küsimus, kuna puudus võima Tasa näidendi „Krantsi korteris". Lehtse alg
muutuks põllumeeste oma organisatsiooniks. lus kõigi õpilaste ühisesse ruumi kokkutu kooli jõuluõhtu sissejuhatavad sõnad ütles
Samuti peeti otstarbekohaseks, et teatud lekuks. Hoolimata sellest, et puudus võimalus koolijuhataja E. Loo, millele järgnevalt koo
ülesanded, mida praegu teostab Põlluma õpilaskonna ühiseks kokkutulekuks, ei häi li õpilaskoor esitas jõululaule. Edasi esitati
janduse Keskvalitsus, kuid mis oma iseloo rinud nimetatud asjaolu üldist meeleolu, nii üksik- kui massdeklamatsioone, rahva
mult ja sisült kuuluvad põllumeeste kutse vaid nii alamate kui ka kõrgemate klasside tantse, püramiide ja laste mänge.
Kolmapäeval, 22. detsembril pidas oma
esinduse töövaldkonda, näit. põllumajan jõuluõhtud kujunesid rõõmsalt pidulikeks
dusliku raamatupidamine, läheksid üle Lii ning meeleolukaiks. Paide linna algkool pi jõuluõhtu Sargiere algkool. Toimunud
dule. Edasi avaldati mõtteid, et Liit põllu das oma jõuluõhtuid kahe klassi viisi koos, jõuluõhtu kava koosnes jõululauludest, dek
majanduse kutseesindusena peaks oma töö kusjuures neist osa toimus kolmapäeval lamatsioonidest, rahvatantsudest ning B. Kan
programmi kujundama võimalikult avara, ning teine osa neljapäeval. Paide Naiskutse germauni näidendist ~Jälle on jõulud."
Samal päeval korraldas jõuluõhtu oma
kuigi otsekohe ei saa selle teostamisele kooli jõuluõhtu toimus kolmapäeval. Jõulu
õhtu kavas oli jõulukõne Paide koguduse õpilastele ka Kirna algkool. Toimunud
asuda.
Liidu käesoleva aasta eelarvest andis üle õpetajalt M. Saar'elt, ettekandeid kooli lau jõuluõhtu algas vaimuliku jõulukõnega Tü
vaate dir. F. Sööt, mainides, et esialgne lukoorilt, deklamatsioone, trio ettekandeid ri koguduse õpetajalt P. Nõmmik'ult, mille
eelarve kuni 1. aprillini 19i4 ulatub 206 000 jne. Toimunud koosviibimine kujunes kõi le järgnes ettekandeid kooli õpilaskoorilt ja
deklamatsioone õpilasilt.
RM. Uuest majandusaastast alates kujunevad giti südamlikuks ning rõõmsailmeliseks.
Maakonnas asuvaist algkoolidest korral
Veel toimusid kolmapäeval jõuluõhtud
Liidule kindlamad tulud vastavatest liikme
das pühapäeval, 19. detsembril oma jöuluõh- Öötia ja Piiometsa algkoolides. Neist
ja sihtmaksudest.
Öötja algkoolis toimunud jõuluõhtu kava
koosnes ettekannetest kooli laulukoorilt
ning
näidendist „Jõuluvana kodu", kuna
Järvamaa peakoosolekute keerises
Piiometsa algkoolis korraldatud jõuluõhtu
algas jõulu-jumalateenistusega Türi kogudu
Ühenduses Bisedirektori poolt autud te põhikirja järgi, kursuste korraldamise küsi se õpetajalt P. Nõmmik'ult, millele järgnes
gutsemislubadega on alustanud Järvamaal mus ja läbirääkimised
ettekandeid õpilaskoorilt. Edasi esitati rida
Anna Maanaisteseltsi peakoosolek, milli deklamatsioone ning jõulunäidend „Atsi
tegevust rid% mitmesuguseid ühinguid-selt
se. Kuna vastavate korralduste kohaselt ne on kokkukutsutud Purdi algkooli ruu jõulud".
peavad kõik edasitegutsemiseks loa saanud messe, algab kelt 11 hommikul. Toimuva
Tapa küla algkool korraldas oma jõulu
seltsid ja ühingud hiljemalt 1. jaanuariks peakoosoleku päevakord sisaldab ülevaate õhtu neljapäeval, 23. dets. Meeleolukas jõu
1944. a. moodustama uuesti oma juhatused seltsi tegevusest, seltsi 1944. a. eelarve ja luõhtu kava koosnes ühislauludest, deklamat
ja muud põhikirjas ettenähtud organid, siis tegevuskava, valimised põhikirja järgi, liik sioonidest, tantsu ettekannetest ning Oengoon kogu maakonnas alanud hoogne ühingute memaksu kindlaksmääramine, uute liikmete Johansoni näidendist „Helga ja Atsi jõulud."
ja seltside peakoosolekute pidamine. Mitmel vastuvõtmine ja läbirääkimisi.
Samal päeval toimus veel jõuluõhtu
Maanaisteselts „PüüeÄ peakoosolek leiab R o os n a-A 11 ik u algkoolis. Siin korral
seltsil ja ühingul on see juba peetud, kuid
paljudel seisab see veel ees. Nii peavad aset Öötla algkooli ruumes, kusjuures selle datud jõuluõhtul esitati kokkutulnuile ette
eeloleval esmaspäeval, 27. detsembril oma algus on ettenähtuchkell 11 hommikul. Koos kandeid õpilaskoorilt, deklamatsioone ja
peakoosolekud Mündi Maanaisteselts, Anna oleku päevakorras on koosoleku rakendus E. Treffneri lastenäidend „Kaugelt tulnud
MaanaisteseltSj Maanaisteselts „Püüe" ja Türi ja valimised põhikirja järgi.
jõulumees.4'
Türi Linna Vabatahtlik Tuletõrjeühing
Linna Vabatahtlik Tuletõrjeühing.
Mäo algkooli jõuluõhtu leidis aset juba
peab oma peakoosoleku ühingu seltsima teisipäeval, rail kooliruumesse peale õpilas
Mündi Maanaisteseltsi peakoosolek toi" jas. Koosoleku päevakorras on koosoleku konna oli kogunenud arvukalt ka lastevane
piub algusega kell 11 hommikul Mündi alg rakendus, valimised põhikirja järgi, 1944. a. maid. Jõuluõhtu algas ühislauluga, millele
kooli ruumes. Koosoleku päevakorras on liikmemaksu määramine ja koosolekul alga järgnevalt pidas jõulukõne koolijuhataja
koosoleku rakendus, tutvumine seltsi põhi tatud küsimused. Peakoosolek algab kell J. Zeiger. Edasi esitati laule kooli koorilt
kirjaga, liikmemaksu määramine, valimised 18.00.
ning deklamatsioone. Kava teises osas kan
ti eite J. Oro laste jõulunäidend „Jõulu oo
tel" ning lõpuks rahvatantse.
Haigemajades raviiolijatelt võetakse
nende eiatustarbeainete kaardid
Ligi 60 majapidamist said

tunnistati tarvilikuks, et Liit selles küsimu
ses juhtivalt kaasa saaks töötada.

Alates 13. dets. s. a. on kehtesta-,
tud uus kord haigemajades ravilolijate
toitlustamise kohta. Ka edaspidi saavad
haiged toidu haigemajast, kuid peavad
ära andma oma eiatustarbeainete kaar
did. Kui raviasutusele kaarte ei esita
ta ja kui puudub ka osturaamat, siis
annab raviasutus ravialusele või tema
saatjale tähtaja, mis ajaks peab kaardid
ja osturaamatu esitama. Seejuures tu
leb arvestada ajaga, mis paratamatult
kulub nende kohaletoimetamiseks.
Ei esita ravialune või tema saatja täht
ajaks raviasutusele osturaamatut ega
kaarte, siis teatab raviasutus sellest ra
vialuse lahkumisel ravialuse asukoha
omavalitsusele, äratähendades raviasu
tuses viibimise aja. Omavalitsus teeb
järgneva toitlusperioodi kaartide välja
andmisel kehtetuks ja lõikab kaartide
juurest ära kupongid nii pika aja eest,
kui kaua ravialune viibis raviasutuses.
Ilma kaartideta raviasutusest lahku
nud saab uued kaardid oma alalise elu
koha omavalitsuselt, kuhu tal tuleb
selleks esitada osturaamat ja raviasutu
se poolt väljaantud kviitung kaartide
äravõtmise kohta. Uute kaartide välja
andmisel võetakse kviitung omavalitsu
se poolt ravialuselt ära.
Kestab ravialuse tagasisõit tema
alalisse elukohta üle ühe päeva, siis
tuleb tal pöörduda raviasutuse asukoha
omavalitsuse poole kust temale antak
se reisu kestuseks sööklakupongid.
Sööklakupongide saamiseks tuleb tal
esitada osturaamat ja raviasutuse poolt
väljaantud kviitung. Kviitungi tagakül
jele tehakse märge sööklakupongide
väljaandmise kohta ning antakse ravi
alusele tagasi.
Haige asumisel raviasutisse statsio
naarsele ravile võetakse temalt ära ra
viasutuse poolt kviitungi vastu elatus
tarbeainete põhikaardid, täispiirnakaar
did ja lisakaardid A, kusjuures kviitun
gile märgitakse kaardil veel alles ole
vate kupongide üldarv. Äravõtmisele ei
kuulu elatustarbeainete üldkaart, tuba
kakaart, lisatoiduainetekaart tervisli
kuks otstarbeks, pikaaja- ja öötööiise,
rasketöölise ja ülirasketöölise kaardid.
Elatustarbeainete põhikaartide ja täis»
piimakaartide omamine tehakse kind
laks osturaamatu kaudu. A lisakaartide
omamist tuleb ravialuselt või tema
saatjalt küsitleda.
Nende kaartide äraandmist tuleb
nõuda ravialuselt või tema saatjalt ot
sekohe ravialuse haiglasse asumisel.
Kõik äravõetud kaardid jäävad ra
viasutusse kuni kaartide äravõtmise
nädalale järgneva nädala laupäevani ja
kui selle aja jooksul ravialune ei ole
haiglast lahkunud, saadetakse kaardid
koos kviitungi ärakirjaga raviasutuse
asukoha omavalitsusele.

Lahkub aga ravialune raviasutusest
enne nimetatud päeva, siis annab ravi
asutus äravõetud kaardid ravialusele
tagasi temale väljaantud kviitungi vastu.
Tagasiantud täispiimakaartide tagu
misele küljele tehakse sel juhul märge
raviasutusest lahkumise aja kohta. Ra
vialuse osturaamatusse siis aga mingi
suguseid märkmeid ei tehta.
On ravialuse kaardid juba saadetud
raviasutuse asukoha omavalitsusele, siis
teeb raviasutus ravialuse lahkumisel
tema osturaamatusse märkuse tema
raviasutusse tuleku ja sealt lahkumise
kohta.
Peakoosolekuid Kõigis, Kare
dal ja Paide vallas
Teatavasti võimaldub nisedirektori vasta
vate otsuste põhjal paljudel varemtegutse
nud organisatsioonidel taas oma tegevust
alustada. Seoses sellega on kõikjal maakon
nas alustatud ühingute-seltside peakoosole
kute pidamisega. Nii on mitmed ühingud
juba oma peakoosolekud pidanud, kuna osal

neist need lähemail päevil pidamisele tule
vad.

Pühapäeval, 19. detsembril pidas Koigi
algkooli ruumes oma peakoosoleku KoigiPrandi Maanaisteselts. Toimunud koosolek
algas kell 10.00 hommikul, kusjuures päeva

korras oli koosoleku rakendus, seltsi 1943. a.

aruanne, 1944. a. eelarve ja tegevuskava,
valimised põhikirja järgi ning koosolekul
algatatud küsimused.

Eelpoolnimetatud päeval pidas oma pea
koosoleku ka Esna Edumeelne Põllumajan
duslik Ühing „ Külvaja". Peakoosolek oli
kutsutud kokku Esna asunduses asuvasse
hr. 0. Riiser'i ruumesse. Koosoleku päeva
korra tähtsamateks punktideks olid ühingu
eelolevasse tegevusse puutuvad küsimused

ning valimised põhikirja järgi.
Samal päeval pidas veel oma peakoos
oleku Palo Kartuliühisus. Toimunud koos
olek algas kell 10.00 hommikul Palu Piiri
tustehase ruumes ning selle päevakorras
oli koos leku rakendus, toormaterjali soeta
mise küsimus ning läbirääkimised.

Perenaiste jõuluõhtu Valgmal
Esmaspäeval, 27. detsembril korral
dab Valgma Perenaisteselts Valgma kü
las. Lauri talus jõuluõhtu. Toimuva
jõuluõhtu kavas on jõuiujutlus Paide
koguduse õpetajalt M. Saar'ilt, laste
mänge ja deklamatsioone. Jõuluõhtul
on korraldatud armulaud vanadele.
Jõuluõhtu algus on ette nähtud kell 17.
Kinkidega jõuluõhtu Aegviidus
Möödunud esmaspäeval korraldas
Lehtse Valla Vabatahtliku Tuletõrje
ühingu Aegviidu kompanii Aegviidu
algkooli võimlas omavahelise laste jõu
luõhtu. Toimunud jõuluõhtu kavas oli
jõululaule ning mänge. -Jõuluõhtul anti
lastele üle kingitusi.
Vabadusristi vendade ühenduse
Tartu osak. valis juhatuse
Vabadusristi kavaleride ühenduse Tartu
osakond pidas oma peakoosoleku Tartu rae
koja volikogDsaalis. Osakonna uude juhatus

jälle elektrivoolu
Teatavasti alustati juba mõnda aega
tagasi hoogsate ettevalmistustöödega Pai
de ümbruse elektrifitseerimiseks. Selle
tulemusena võisime hiljuti märkida elektri
voolu sisseviimist Väätsa valla Lõõla talu
majapidamisteste. Lisaks sellele jõuti neil
päevil lõpule ka vastavate töödega Paide
vallas, miile tulemusena said nüüd elektri
valguse umbes 60 majapidamist. Äsja elekt
rivalguse saanud majapidamised asetsevad

valdavas enamikus Valgmal, Sargveres ja
Mäekülas. Äsja valminud elekriliini pidu
lik avamine toimub kolmapäeval, 29. sep
tembril ja see tõotab kujuneda ka kauge
malegi Ümbruskonnale küllaltki suursünd
museks. Uuesl elektriliinist ja selle saami
sest avaldame ulatuslikuma kirjelduse meie
lehe ühes lähemsa numbris.
Järvamaa esindajad asusid
teele rindele
Neil päevil lõppes ERU kaudu eesti
rindevõitlejaile jõulupukiks kodumaa
tervituspakikeste valmistamise aktsioon.
Peale pakikeste valmimist asusid esi
mesed delegatsioonid pakkidega rinde
sõdurite juurde teele Tallinnast juba
16. detsembri õhtul, millele järgnes
mitu samalaadset delegatsiooni. Seekord
koosnevad delegatsioonid valdavas ena
muses isikuist väljaspool ERÜ ametkon
da, kusjuures esindatud on kõik maa
konnad üle Eesti. Järvamaalt kuuluvad
delegatsioonide koosseisu kaks esinda
jat, neist prl. E. Kosk Järvamaa oma
kaitsest ja Järva maavalitsuse sotsiaal
assistent prl. H. Toome. Mõlemad eel
nimetatud delegatsiooniliikmed asusid
neil päevil koos vastavate delegatsioo
nidega rindesõdurite juurde teele.
Pät ja Pataschon jõuluajal
Paides
Püludeaegse meelelahutuse osas
võimaldub Paide kinopublikul esimesel
ja teisel jõulupühal näha Siegel-Mono
poli filmiproduksioonist filmi „Tsirkua
Sarani". Nimetatud filmis mängivad
peaosi kinopubliku lemmikkoomikud
Pat ja Pataschon. Peale eelnimetatute
on filmis kaastegev ka tänapäeval
hästituntud filminäitleja Hans Moser.
Dr. E. Lukk 25. a. Tartu
maa-arstiks
Neil päevil täitus 25 aaelat ajast, mil dr.
Eduard Lukk valiti Tartu maa-arstiks. Sel
puhul tuletas kauaaegset ametnikku meelde

ka Tartu maavalitsuse pere, kes ühisel koos
viibimisel austas juubilari.

Jõulu-kunstinäitus Viljandis
Viljandi linna raekoja saalis avati Vil
jandi jõulukunstinäitus, millest võtab osa
8 Viljandi kunstnikku kogusummas 89 väl
japanekuga. Jõulu-kunstinäitus Vil
jandis suurt tähelepanu ja juba näituse
esimesel päeval külastas näitust mitusada
inimest, Näitus jääb avatuks kuni teise jõu
püha õhtuni.

se valiti major August Vask, Tartu linnapea
kapten Karl Keerdoja, kapten Richard Sütt,
leitnant Jaan Raudsepp ja kapten Kaarel JÄRVA TEATAJA Nr. 148
Leius.
Reedel, 24. detsembril 1943. a. Lhk. 5.

Lihanormide täitmine eluskaalu alusele
Sada aastat Lydia Koidula sünnist
Teatavasti toimub lihanormide täit
mine elusloomade äraandmisega „Liha
ekspordile". Selle juures vastava tabeli
alusel arvutati eluslooma kaal ümbei
looma tapakaaluks.
Kindralkomissari korraldusel on ala
tes 12. dets. s. a. lihanormiks toodava
te loomade vastuvõtt viidud üle elus
kaalu alusele, kusjuures võib tühjene
miskao arvel maha arvata 5. prots.
Erandjuhtudena tuleb vastuvõtta ta
petult loomi järgmistel tingimustel:
1) hädatapetud veiseid, vasikaid,
lambaid:
a) kui need antakse ära koos naha
ga, siis arvutatakse tegelik tapakaal (li
hakeha+nahk) eluskaaluks vahekorras
1 kg.
b) kui need antakse ära nahata, siis
arvutatakse tegelik tapakaal eluskaa
luks vahekorras 1 kg liha võrdub 1 kg
eluskaalule;
hädatapetud sigade või põrsaste 11hanormi täitmiseks äraantava sealiha
vastuvõtmisel arvutatakse see tapakaal

Põgus pilk hõbetiivulise Kirjanei tsi puhangliihikesse tähelendu
Seal, knß Kesk-Eesti lihtsajoonelises lap see on üsna haruldaseks nähteks teiste raalseke käsulauaks suur prantsuse kujur
maastikus Järvamaa viljakad lagendikud gi rahvaste kultuuriloos, kõnelemata meie Rodin: „Töötage lakkamatult! Kunstnik an
aset annavad Pärnumaa tihedatele põlislaan omast, kus Koidula publilsistlikki tegevus nab suurt eeskuju sellega, et ta oma tööd
armastab!"
teie, sündis täna saja aasta eest metsase avas terve uue epohhi.
„Emajõe Ateena" avaravaatelisemas kesk
Vändra südames kohaliku köstri tütrena
Nõnda on Koidula 100. sünnipäeva pühit
Lydia Emilie Florentine Jannsen, pärastise konnas sooritabki siis Koidula oma esimese semine praeguse sõjakärina keskel meile
kirjanikuminaga Koidula.
ara käesirutuse luuletajapärja järele, aval rahvusliku tööprogrammi uuendamiseks,
Nii vähe või palju kui me praegu teame dades 1866. a. luuletuskogu „Vainu lilled", sugurahva juhatamiseks tema loomingu
Koidula esimesist noorusaastaist, pakuvad mille puhul J. W. Jannsen kirjutab „Eesti jõuduandvatele lätetele, usutunnistuse kor
viimased tema saatustes kujunemise valgus Postimehes": Needsinased Vainu lilled kõl damiseks ;Eesti asjasse, millesse Koidula
tamisel ometi mitmeti huvitavaid pidepunkte. baksid küllalt ka sakste robtaeda, sest sealt uskus veelgi hämaramatel aegadel per
Nõnda võime oletada, et tillukest köstritü nopime sagedasti palju sandimaid ... Vainu aspera ad astra!
O. Kuningas
tartki ei jätnud —i kuigi teatava pool-sei lilled aga näitavad seda olevat, mis hella
susliku vahemaa'kauguselt siiski soodsal! pehme südamega laps ilusas lilleaias oma
mõjutamata Vändra tüsedalt rahvusliku armsa emaga räägib..." Tõepoolest ongi
Valiti Eesti Rahva Muuseumi
eneseteadvusega eriilme. Kirjanduslikkude selles esikkogus domineerivaks tundelaadiks
Seltsile juhatus
•harrastustega köstrimajas pääses väikese bicdermeierliku perekonnaluule oma. Koi
Lydia erk vaim selle kõrval veel tutvuma dula isamaaline lüüra lööb täiel bool heli
Eesti Rahva Muuseumi seltsi peakoos
muugagi kui maaelu tavaliste argiaskeldus sema alles aasta hiljem järgnenud „Emajõe olekul Tartu ülikooli peahoones valiti selt
tega. Hiljem oma täiskasvanud tütart luge ööbikus". Siin puhkeb esmakordselt ta hin sile uus juhatus. Juhatuse esimeheks sai
jaskonnale esitades, ei mallanud isa Jannsen ge suur tundejõud.
senine esimees prof. Heinrich Koppel ja
Ka muidu on need Koidula'elu kõrgaas liikmeteks prof. Jüri Uluots, prof. Julius
jätta talle omases hubases vestlustoonis ju
tustamata, kuidas viieaastane Koidula teda tad rikkad aatepalangüist. Eesti üliõpilaste Mägiste, prof. Gustav Suit?, prof. Gustav
juba varakult kaubelnud endale suleterita koondumise algus „Kalevipoja*-õhtute näol, Ränk, Karl Koppel, August Mägi, Friedrich
jaks, et kord sirgudes kirjutada eesti rah esimene üldlaulupidu hõämubtilalistega Soo Puksoo, Mart Pukits ja Karl Eduard Sööt.
vale. See lapsemeelne ihaldus leidis Koidula mest ja Ungarist, eelkõige aga vaimne side
Eesti Rahva Muuseumi Seltsi revisjoni
elutöös väärikat täitumist.
lauluisa Kreutzwaldiga, kelle jalgade ees komisjoni valiti panga juhatajad Leo Kan
Kodukohast pärit varaste looduselamuste Koidula ihkas istuda täis imetlust ja aukar gur ja August Pakosta ning prof. Aadu
Intensiivsusest pihib Koidula ise oma mäles tust kõik need väärtuslikud episoodid Lüüs.
tusi heietades Kreutzwaldile: «Lapsepõlves, kokku aitavad omalt poolt Koidulat küpse
kui hommikul vara õueaeda astudes kõik da meie kõigi aegade suurimaks isamaa
Rindevõitleja ema võitis 12.000 Rmk.
lillepeenrad, mis eile õhtul alles nupus laulikuks.
Samas algab aga ka mnrrang Kirjaneitsi
magama heitsid, õiteel nägin, õilmeksed
ERÜ 3. klassiloterii IV kl. võitude Tallinnas, haiguspuhkusel kuna tema
laiali lahutatud lehtedega varte pealt ni helkjas tõusutees. See saabub näiliselt oota
kutades mind teretasid, kui naerataksid lap matult; südasuvisele Soome-reisile aono 1871 väljamaksmine algas teisipäeval, 14. hiljuti rindel on haavata saanud. Õnne
sukese suurte silmade üle, kes sõnalausu järgneb isiklik tundekriis «Uusi Suometare" detsembril. Suurematest võitudest on lik võitja kavatseb võidurahaga avada
mata õitsva lillepeenra nagu imeloo ette peatoimetaja Almbergi suhtes ja pettumuste seni välja võetud Rmk. 12.000.—. mil väikese äri.
seisma jäi siis liigutas sagedasti vaga mõjul saatuslik käeand abieluliiduks lätla
mõte lapse südant: seda võisid vististi ing sest arstile E. Michelsonile. Koidula on vä lise sumiM moodustab preemia Rmk.
Ühel ajal võitude väljamaksmisega
lid taevaat teinud olla, keda öö varjul üle sinud rängast töökoormast, koduse perekon 8.000.— võit Rmk. 4000.—, mis lan algab ka V klassi piletitemüük ja üm
valt tähtede hoonetest maha läkitati õueaeda naõnne avatlused üksindusele hingele lausa ges loosimise teisel päeval, 3. dets.
bervahetamine, mis kestab kuni 5. jaa
ehtima!" «Koidula elulõpuni kestev loo vastupandamatud. . .
Kõik järgnev on liiaks hästi teada ja pileti nr. 13616 sinisele värvile. Pildi nuarini 1944.
dusearmastus pole ainult miski üldine kos
miline loodusetunne, vaid teadlikult piira sobibki juubelihällipäeva pidumeeleoludes raamat oli müüdud Tallinnas Aug. Ran
Neile piletiostjaile, kes kuni 25. jaa
tud kohalik kiindumus teatud metsadesse, vaid põgusalt puudutada: Marsile pühenda nust raamatukauplusest, Pärnu mnt.
määratud maastikesse, nii vähe otsekohest tud Kroonlinna kivikasarmute vangis mur 62. Võidu väljavõtjaks osutus Tallinnas nuarini 1944. a. pileti müüjatele teata
looduseilu kui pakkuski ta esimene kodu duvad Eestimaa lauliku muusal hõbetiivad. elutsev vanem proua, kes endale ülal vad, et nad soovivad 4. klassiloteriil
väikeste nurmede keskel," ütleb selle kohta Luuletajatar ise närtsib enneaegu nii keha
liselt kui hingeliselt. 35-aastaselt on ta pea pidamist teenib lihttöölisena. Võitja on samanumbriliste piletitega edasimängi
Koidula hingesõsar Soomest, Aino Kallas.
Vändra laantetagune külaidüll tuli Koi täiesti hall. Südamelemmiku, poeg Hans- perekonnainimene, kellel on kaks täis da, millega nad 3. klassiloteriil viimati
dulal küll peagi vahetada koolipingi kulu Voldemari surm ja lahkhelid perekonnapea kasvanud last, kelledest noorem on mängisid, hoitakse nende poolt- soovi
tamisega Pärnus. Murranguaastate ja teiste ga mõras tavad koduse õnne hapra kristalli. poeg ja idarindel rindevõitlejana juba tud piletid müügikohtades alal kuni
sisetõkete ületamine askeldava kaubalinna Liis teeb emalt päritud vähktõbi oma halas
igavese rutu keskel ei ole neidisele kuul tamatu töö:. 11. augustil 1886 lõpeb Koidula üle kahe aasta. Praegu viibib poeg 20. märtsini 1944. a.
davasti kujunenud kergeks, kuna kohane maine lend . . . Täitmatu testamendina jääb
järele ta luulekuues hingesosistus:
mist lisaks raskendas looduslapse
sutud külalisi, eesotsas Tartu piirkon
Nõupidamine võinormi täitmi
«Raske tegu maha rusus
tus patriitslikku peenust taotleva miljööga,
nakomissari Kurt Meeneni ja Tartu lin
Tugevamaid
enne
mind:
se üle Viljandis
kus Jansenite perekonnale vaadati kui üle
Nüüdki mina vaikses usus
arustele uustulnukatele. Nõnda kujunesid
Viljandis toimus nõupidamine või napea Karl Keerdoja.
Koju lendan, väsind lind!
peamisteks külgetõmbejõududeks, mis Koi
müügi kohustusega seosesolevate päe
ERÜ jõulukorjandus tõi iile
Hinge pisaratest sulle
dulat tema kasvueas loomusunniliselt ja
vaküsimuste arutamiseks.
Pärga püüdsin kududa:
järeljätmatnlt enda poole kiskusid, raamatud
100.000 rmk.
Hõlmad lahti hoia mulle,
Ja loodus.
Sõnavõttudest selgus, et võimüügi
ERÜ ülemaaline tänavkarbikorjan
Hinge ilu Eestimaal*
Kolmanda olulise teguri moodustas
Koidula kirjanduslikust ja rahvuskultuu kohustuse täitmine on viimaste kuude dus, mis toimus 18. ja 19. detsembril
J. W. Jaoseni kauase soovunelma täitamine,
«Perno Postimehe" ilmuma hakkamine. rilisest tähendusest, tema surematu luule jooksul läinud sedavõrd tagasi, et prae jõulukorjandusena, on ERÜ Keskame
Võib arvata, kui sügavalt see pidi liiguta tarbeväärtusest olevikule kõnelevad täna gu on ohustatud tsiviilsektori varusta
ma noore aatleja meeli. Oli ju ajaleht tollal siin selleks kutsutumad. Isiklikult rõhutak mine või ja piimaga. Eriti kannatavad tisse saabunud kokkuvõtete järgi annud
häid tulemusi. Kirikute ja usuühingute
oma laadilt midagi hoopis romantilisemat sin seda üllast inimlikku eeskuju, mida
kui nüüd. Iga rida oli iäbi imbunud rahva noore Koidula jäägitu andumine isamaalisele selle all linnades elunevad lapsed. Kui poolt teostatud jõulukorjandusel on
valgustamise sihiasetusest. Peagi toimetus tööle sisendas neile murranguaegade vahe gi Viljandimaa on võinormide täitmise puudustkannatajate abistamiseks anne
töös kaasalööva Lydia Januseni nooruseni listele noortele, kes otsisid patriotismist alal parim maakond Eestis, leidub ka
jaa, kõhklematu idealism leidis endale siit eeskätt võimalust oma rahva omakasutuks seal ebakorralikke täitjaid, kes on ku tanud ERÜ le 100.000 rmk., millega on
täit rahuldust; ta ohvrivalmis isiksus andus teenimiseks. Aimasime Koidulatki, ilma et ta junenud raskuseks ka kõigile korralike suurel määral ületatud möödunud aas
vastsele katseaiale otse ennastsalgavalt, kui seda küll kuskil otseselt oleks väljendanud,
tal kirikute ja usuühingute kaudu lä
leht 1864. a. Tartu üle viidi. Nii noor rah tegutsenud olevat juhtmõttel, mida on noor le majapidamistele.
Sõnavõttudele järgnesid elavad läbi biviidud korjanduse üldsumma.
vavalgustaja sõna parimas tähenduses, kül- tele püstitanud võimsaks übiskondlik-morääkimised.
Neli juubilari Viru maavalitsuses
neid
meloodiaid
(hpl).
8.30
Hommikubardus;
Viru maavalitsuses tähistati korraga nel
Raadio
Tartumaa
maanõunike
esi
„Jõuluime". 8.45 Landesdienst Ostland. 9.00
ja teenistuja juubelit. Nimelt on 25 aastat
Saksa jõuiusaade Ringhäälingu suure orkest
teenistust samas asutuses täitunud dr. Haho'l,
mene koosolek
REEDE, 24. DETSEMBER 1943.
kaastegevusel (Heliiilesvõte 19. XII 43,
Ernst Raatmal, Johanna Aavikul ja Stella
5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.15 Päe ri
Tartu
maavalitsuse
ruumides
toimus
mgn.) 10.00 Päevauudised saksa keeles.
MasiDgul.
vauudised. 6.30 Hotnmikukonteert (ülek.) 10.10
Tartumaa
maanõunike
esimene
koosolek.
Serenaad teisel pühal (hpi.) 10.45
Korraldatud koosviibimisel andis maa
7.00 Päevauudised saksa keeles. 7.15 Hora ,Maailm
lumes", luule- ja mnusikapõimik. Sel puhul olid maavalitsuse ruumid pi vanem Nirk juubilaridele üle kinnised ümb
mikukontsert (ülekanne Berliinist ja hpl). 11.15 Sümfooniline
Haydn: Süm durüüs. Pidulikust avakoosolekust võt rikud.
8.30 Hommikuharduß: «Jõuluime". 8.45 Päe foonia nr. 101 d-duurmuusika.
(hpl). 12.15 Päevauu
vauudised. 9.00 Päevauudised saksa keeles.
dised. 12.30 Päevauudised saksa keeles. sid peale maanõunike osa rohkesti kut9.10 Landesdienst Ostland 6.52 Saatepaus. 12.45
Saksa rahvakontsert (ülek. Breslaust).
11.30 Rõõmus helideringmäng (hpl). 12.15 14.00 Päevauudised saksa keeles. 14.15 Lan
TEADAANNE
Päevauudiseid. 12.30 Päevauudised saksa kee
desdienst Ostland. 14.30 Lastele: 1) „PuuniAMETLIKUD TEATED
töötasu edasimaksmise kohta kohalikele
les. 12.45 Lõunamuusika (hpl.) 14.00 Päeva
jõuluõnn",
Karin
Mullase
legend,
uudised saksa keeles. 14.10 Landesdienst Ost
töötajaile raseduse korral 8. dets. 1943.
(eesti keeles). 2) „Ei-mehike", K. Hechti
1. Riiklike kui ka eratnajanduelike ja
land. 14.20 Tuntud avamänge ja armasta muinasjutt,
(saksa keeles). 15.50 ~Jõulu-jut
TEADAANNE
ja vabakutseliste ettevõtete kohalike äri
tud valsse (hpl). 15.10 „Koidula ärkamis uajamised Injuga",
Jüri
Parijõe
miniatüür.
1943
jõulupühade
ja
aastalõpu
gratifikat
teenijate ja tehniliste tööjõudude tariifimää
aja laulik" (Tema 100. sünnipäeva puhul). 16.00 Tuntud avamänge ja armastatud vals
sioonide kohta 1. detsembrist 1943.
ruse I lõigu 8. paragrahv (teenistujate tariif)
Ernst Raudsepa loeng. 15.30 Muinasjutuju se (hpl). 16.45 Päevauudised ja saatekava
Nagu möödunud aastalgi lubavad sõja 5. novembrist 1943 (Ida alade riigikomissari
mal. Meloodiaid Engelbert Humperdineki ülevaade. 17.00 Päevauudised ja saatekava
ooperist „Hänsel ja Gretel" (hpl) 16.00
ülevaade saksa keeles. 17.15 Tantsuõhtu kü majanduse vajadused ka" käesoleval aastal Ametlik Teataja lk. 41) määrab:
„Naisteenistujad tuleb töölt vabastada
hetatud osad", Erich Brautlachti lõbus jõu? las (hpl.) 18.00 „Võlutud talu", G. Büsingi jõulupühade ja aastalõpu gratifikatsioonide
lujutuke. (s. k.) 16.15 Muusika pärastlõunaks jutustus, (saksa keeles). 18.15 „Nali naljaks!" maksmist ainult arvesse võttes palgatõusu viis nädalat enne ja neli nädalat pärast
(hpl). 16.45 Päevauudised. 17.00 Päevauudi
pidurdamist. Et anda siiski käitiste juhata sünnitust. Töö katkestamise eest selles aja
sed ja saatekava ülevaade saksa keeles. 17.10 Kirev saade. Näitejuht: G. Helbemäe. 19.00 jaile võimalust vääriliselt tunnustada truud vahemikus tuleb välja maksa sünnitusabi
pühadelõpp. Kst.: Ringhäälingu
ja sisetundelist bohusetäitmist, raha ja netopalga vaherahad.
Jumalateenistus Toomkirikust. Teenivad Rõõmus
suur orkester P. Karpi juhatusel, Ringhää teenistust
2. Kahtlemata tuleb punkt 1. mainitud
määran
kehtivusega
Eesli, Läti ja Leedu
piiskop Juhan Kõpp ning õpetajad August lingu
ta nisu ka pell juh. L. Tauts ja solistid kindralkomissari piirkonna
korraldused rakendada ka majanduslikes
kohta :
Pähn ja Rein Uhke. 18.45 Jõulud tulevad... («Estonia"
kontsersaalist).
20.00
Päevauudi
I
käitisis töötavate kohalike naistööliste kohta
Lauie ja muinasjutte mudilastele (hpl.) sed -saksa keeles. 21.00 Päevauudised. 21.15
3. Punkt 1. ei kehti nais idatööliste koh
1943. aasta eest võib jõulupühade ja
19.30 Muusika küünlahelgie. Kauneid heli Tuhat lõbusat nooti (hpl.) 22.00 Päevauudi
sid jõuluõhtuks (Ringhäälingu suur orkester sed saksa keeles. 22.10 Kirev meloodia Ees aastalõpu gralifikatsioone maksta üksiku ta. Nende kohta maksavad idatööliste töö
juh. P. Karp, solistid ja kõneleja. Eesti ja tist. Kst.: Ida Loo-Talvari, koloratuursopran, käitise kõigile palgasaajaile kokku kuni vii tingimuste määruse 6. paragrahvi eeskirjad
saksa keeles). 22.00 Vaikselt liugleb lumi Milvi Laid, sopran, Aarne Viisimaa, tenor, mase lõppenud tasuarvestuse ajavahemiku Eesti Läti ja Leedu peapiirkondades 31.
helbeid... Mõtlikke viise jõuluks (hpl.) Artur Rinne, bariton, meeskvartett „Heli 4", nädala-brutotasusummade ulatuseni ning juulist 1943 (Abi. Tallinnas, 464).
24.00 Muusika jõuluööl (ülek). 2.00 Laate Hugo Laur, Hugo Kull, Joosep Kotkas, Akor kõigile palgasaajaile kokku kuni viimase Tallinn, 8. detsembril 1943. a.
Kindralkomissar Tallinnas
palgamaksu-ajavahemiku brutto
lõpp.
dioni-trio, Eesti Naisliidu naiskoor, „"Rau lõppenud
ülesandel
palgasuramade V 4 ulatuseni. Kogusummade
LAUPÄEV, 25. DETSEMBER 1943.
dami" segakoor, üks eesti sõdurikoor, ka jaotamisel üksikute töötajate vahel tuleb
Hohenlobe.
5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.30 Hom pell ..Pillipoisid", ühe kaitsepataljoni puhk vastavalt arvestada truud teenistust, lait
mikukontsert (ülek.) 7.00 Päevauudised sak pilliorkester ja Ringhäälingu tantsukapell. matut juhtimist, seotust käitisega, kõigi
KIRIKLIKKE TEATEID
sa keeles. 7.15 Päevauudised. 7.30 Rõõmsad (Heliülesvõte 9. XII 43, mgn.) 24.00 Saate
kohuste
täituiist,
sooritusi
ja
perekonnasei
Paide Püba Risti kirik. Jõululaupäeval
jõulud (hpl). 9.00 „Suur jõuluarmastus", tõpp.
su. Töötajaile, kes korduvalt on rikkunud 24.
XII 1943. a. kell 3 p. 1. liturgiline jumala
saksa hommikusaade. 9.30 Muusikalisi kin ESMASPÄEV, 27. DETSEMBER 1943.
töödistsipliini, eriti on jooksval kalendri teenistus
laululehtedega. Koorilaul
gitusi (hpl). 10.00 Päevauudised saksa kee
aastal korduvalt vabandava põhjuseta töölt
5.00
Saade
saksa
sõjaväele.
6.15
Päe
1. Jõulupühal 25. XII 1943. a. kell 10
les. 10.10 Jumalateenistus Kaarli kirikust. vauudised. 6.30 Hommikukontsert (ülek.) 7.00 puudunud, ei või maksta jõulupühade või
hom. jumalateenistus laululehtedega. Koori
Jutlustab õpetaja Friedrich Stokholm. 11.30 Päevauudised saksa keeles. 7.15 Hommi aastalõpu gratifikatsiooni.
laul.
Sümfooniakontsert eesti helitöist (hpl). 12.15
kukontsert
(ülek.
Saarbrückenist
ja
hpl).
2. Jõulupühal 26. XII 1943. a. kell 10.
Päevauudised. 12.30 Päevauudised saksa kee 8.45 Päevauudised. 9.00 Päevauudised saksa
Õpilased võivad saada jõulupühade gra
les. 12.45 Lõunakontsert (hpl). 14.00 Päeva keeles. 9.10 Landesdienst Ostland. 9.25 Saa tifikatsiooni kuni õppe-toetusraha ulatuses. hom. köstri jumalateenistus.
õp. M. Saar.
uudised saksa keeles. 14.10 Landesdienst tepaus. 11.30 Seda ja teist (hpl.) 12.15
111
Anna kirik. Jõululaupäeval 24. XII 1943. a.
Ostland. 14.30 Noortele: „Jõulupidu kuusi Päevauudised. 12.30 Päevauudised saksa kee
Idatöölised, Eesti, Läti ja Leedu kindral kell
6 õhtul liturgiline jumalateenistus lau
kus", Paul Härma kuuldemäng. Muusika: les. 12.45 Lõunakontsert Riia politsei puhk komissari-piirkonnas idatööliste rakendami lulehtedega.
Roman Toi. *15.30 Ooperimuusika, R. Wag pilliorkester Janis Rabe juhatusel, Riia ring se tingimuste määruse, 10. detsembrist 1942
2. Jõulupühal 26. XII 1943. a. kell 10
ner: I vaatus ooperist „Tannhäuser" (hpl). häälingu tantsukapell A. Korneliuse juhatu (VBIRO. lk. 170), mõttes võivad saada jõu
16.45 Päevauudised ja saatekava ülevaade. sel ja hpl.) (Ülekanne Riiast.) 14.00 Päeva lupühade gratifikatsiooni I osas määratud hom. jumalateenistus laululehtedega.
Õp. M. Saar.
17.00 Päevauudised ja saatekava ülevaade uudised saksa keeles. 14.10 Landesdienst eeldusteks, kui nad 24. dets. 1943 on kuu
saksa keeles. 17.15 Koduseid viise (hpl). Ostland. 14.20 Helifilmist ja operetist (hpl.) lunud käitise juurde vähemalt üks aasta.
Paide Ap.-õigeusu kirik: Jõululaupäeva
18.00 «Kosjakased", Lydia Koidula neljajär
õhtune teenistus kell 3 p. 1. Jõulu esimesel
IV
Saade perenaistele. 16.00 Muusika
guline näitelugu. Näitejuht: Raivo Opsola. 15.30
Käesolev teadaanne ei ole kehtiv avali pühal kell 10.00 homm. liturgia. Kolmeku
pärastlõunaks
(hpl).
16.45
Päevauudised.
18.50 Lõbus mäng (Ringhäälingu tantsuka 17.00 Päevauudised ja saatekava ülevaade kus teenistuses töötajate kohta. Avaliku ninga laupäeva õhtul 5. jaanuaril kell 3 p.l.
pell L. Tautsi juhatusel ja solistid). Vahe saksa keeles. 17.10 Helide värviraäng (Ring teenistuse kohta antakse erikorralduß.
Kolmekuninga pühal kell 10.00 homm. ühee
suureveepühitsemieega.
ajal kell 20.00 Päevauudised saksa keeles. häälingu tantsukapell VI. Saposhnini juha
V.
21.00 Päevauudiseid. 21.15 Eesti sõduritand
Türi Ap.-õigeusu kirik: Jõululaupäeva]
Käesoleva teadaande rikkumisi karista
18.00 „Üks ennemuistne jutt". Laulu
(Vokaal- ja instrumentaalsoliste. Heliüles tusel).
takse Määrus kindral- ja piirkonnakomissa 24. dets. õhtune jumalateenistus litaania jx
isa
Kreutzwaldi
mälestuseks.
Gustav
Suitsu
võte 23. XII 43. mgn.) 22.00 Päevauudised ballaad. 18.15 Vestlus bulgaaria heliplaati ride korralduskaristamisvõimu kohta tööõi leibade õnnistamisega algusega kell 17.00
saksa keeles. 22.15 Rütmilise hooga (hpl). dega. 18.30 Aja kaja ja saatekava ülevaade. guse, töö õurakenduse, sotsiaalkindlustuse Jõulu esimesel ja teisel pühal kell 10.01
24.00 Saatelõpp. Lainetel 222,5 m. 410 m 19.15 Rindereportaaže (ülek., s. keeles) 19.30 ja tööndUßjärelvalve alal, 10. juunist 1943 hommikul liturgia.
ja 586 m.
Preester M. Raid
Muusika (ülek.). 19.45 Poliitiline loeng (ülek., (VBiRKO lk. 91) alusel rahalise korraldus
s. keeles). 20.00 Päevauudised saksa keeles. trahviga piiramatus suuruses või trahvi sis
PÜHAPÄEV, 26. DETS. 1943.
5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.30 Hommi 20.15 Saksa sõduri tund (Tantsuviise, män senõudmata jäämisel selle ateemel arestiga. KUBEMEBANDAAZHID soolte väljalangemi
Riias, 1. detsembril 1943.
se vastu. Kirja teel tellides saadame and
kukontsert (ülek. ja hpl). 7.00 Päevauudised gib Ringhäälingu tantsukapell juh. VI. Sa
Der Reichskomissar für das Ostland med posti kaudu koju kätte. J. Ugur, orto
saksa keeles. 7.15 Päevauudised. 7.30 Põllu pošnin). 21.00 Päevauudised.: 21.15 Igale
lu Vertretung
peedia-, bandaazhi- ja jalanõudetööstus, Tal
meestele: Põllumehe pühademõtteid. (Agr. midagi (Ülek. Leipzigist.) 22.00 Päevauudi
Matthiessen
linnas, S.-Karja 2.
tVold. Ojamaa). 7.45 Tuntud meistrite kau- sed saksa keeles. Järgnevalt saatelõpp.

eluskaaluks vahekorras 1 kg sealiha
võrdub 1,25 kg sea eluskaalule;
3) hädatapetud hobuste äraandmisel
koos nahaga arvutatakse 1 kg hobuse
tapakaalu (lihakeha+nahk) eluskaaluks
vahekorras !/2 kg hobuse tapakaalu
võrdub 1 kg eluskaalule, nahata hobu
seliha äraandmisel arvutatakse aga 1 kg
lihakaalu võrdseks 0,5 kg eluskaalule.
Kui punktides I—31—3 tähendatud liha
osutub kohaliku loomaarsti hinnanguil
vähem väärtuslikuks, siis tuleb liha ar
vesse võtta pooles koguses ning selle
alusel arvutada eluskaalud.
Liha vastuvõtmisel tuleb vastuvõtu
kviitungitele nende teisenditele ja kont
sule märkida, missuguses . vahekorras
vastuvõetud liha on iimberarvutatud
eluskaaluks ning missugustel alustel.
Kultide ja tapahobuste vastuvõtmisel
tuleb vastuvõtu kviitungitele märkida
kui suures koguses on need arvatud
ihanormi katteks.
Hädatapetud loomade liha tuleb
kasutada võimalikult kohapeal, et ära
hoida riknemist transpordil, selleks va
jaduse korral tarbijaile liha kuni kol
me nädala kupongide vastu ette andes.
Keskustesse transportimisele kuulu
va liha kiirelt ning puhtalt transporti
mise eest on vastutav Üh. „E. Lihaeks
port".
Samuti on ta vastutav põllupidajailt
vastuvõetud elusloomade, eriti veiste,
lammaste ning hobuste korraliku sööt
mise ning jootmise eest transpordil kes
kustesse ning keskustes enne tapmist
või üleandmist sõjaväele.
Üh. „E. Lihaekspordi" volinikkude
poolt kõigis valdades ning «kolmanda
järgu linnades kohalikuks tarvitamiseks
ostetud loomade eluskaal määratakse te
geliku tapakaalu aluseks, lisades liha
keha kaalule nende pudemete tegeliku
kaalu, milliseid müüakse ühe ja kahe
kordses koguses. Nii kindlaksmääratud
lihakeha kaalust võib lihakeha soojalt
kaaludes mahaarvata 3. prots. jahtu
miskao arvel. Veiste, vasikate, lammas
te ning hobuste eluskaalu saamiseks
tuleb lihakeha kaal korrutada 2,5 ga.
Sigade eluskaalu saamiseks tuleb liha
keha kaal korrutada 1,33 ga.
Kummitaidu õpetajaile ja
õpilasile
Majandus- ja Rahandusdirektooriunii
käsutusse on antud teatav kogus talla
kunjmi, mis, arvesse võttes raskusi jalat
site korrastamise alal eriti õpilas- ja
õpetajasperes, tuleb jaotamisele kõikide
koolide vahel. TaJdade jaotamine toimub
vastavate linna- ja maakooli valitsuste
kaudu, kuhu tuleb teatada õpilaste ja
õpetajate arv.
Vabaks saadud kogusest jätkub kõi
kide õpetajate ja õpilaste ühekordseks
varustamiseks kummitaldade ja kontsa
plekkidega. Transpordioludest tingituna
jõuavad kummitallad kauplustesse müü
gile üle maa vahest jaanuarikuu kesk
paiku.

Lahingus idarindel langes
SS-strm.

I

Elmar Tuurma
sünd. .15. 11. 1924., surn. 10. 11. 1943.

Lohutamatult kurvas leinas
vanemad, õed, vennad, tädi
Maria, Türn perek., Vaher
ja Kaju

Raske haiguse järele uinus igavesele
unele

AKSEL PÄRKMA
sünd. 28. 11. 1923., surn. 22. 12. 1943.
Sügavas leinas

ema, õed, vend ja omaksed
Maanteede Valitsuse Järvamaa
Teedeosakond

S.-s. „Järvapojad'
Matmine Paide Püha-Risti kirikus 27.
dets. 1943. a. kell 12.00.

Teadmiseks põtlupidajaile, normi vilja tooV.e'..?ea*aD> Kareda, Koigi, Võhmuta ja
Väinjärve talunikud võivad normi viija ära
anda Rotermanni Tehaste Esna ostupunktiy
mis asub V. Reva kaupluses Esnas, Pikk 12.
Igasuguse vilja vastuvõtt toimub igal äripäe
val kohemaksetava raha eest vastavalt no
teeritud hindadele vilja sordi ja kvaliteedi
alusel, ühes ametliku vastuvõtutõendi väl
jaandmisega. Rotermanni Tehaste Esna Vii
japunkti Juhataja.
Tallinna Liuna kooli valitsuses registreeritud
RAAMATUPIDAMISE KURSUSTEL
antakse Õpetust äriliste ettevõtete raamatu
pidamise alal ka kirjateel. Kavade ja tingi
muste saamiseks pöörduda kiriaMUnlt »«d
ressil: Tallinn, Terase 14-13. Kursuste juha
taja: A. Kukk. '
N°oR* KANU vahetada kuke vastu. Teateid
saab Nurme 2. Paides.
JÄRVA TEATAJA Nr. 148
Reede], 24. detsembril 1943. & Lhk. 6.

