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Oige eestlase kohusetunne

Ameerika õhujõud said järjekordsel

terrorrünnakul hävitava löögi
Saksa võimas õhutõrje ühes jahi- ja hävitaja-lennukitega tulistas alla 136 vaenlase ter
rorlennukit. Idas hävitati nõukogude soomusbrigaad
Föhreri peakorterist, 12. jaan. Sõjajõu*
dude ülemjuhatus teatab:
Kirde pool Kertshi löödi kibedais võit
lusis tagasi tugevad, iahinglennukeist toe
tatud nõuk. rünnakud.
Ka edelapooi Dnjepropetrovskit jäid
nued ägedad vaenlase rünnakud tagajärje
tuks.

Klrovogradi ruumis kestab vaenlase
surve endiselt. Suurepärases vasturünna
kus võitis üks luureüksus tagasi kaotsi
läinud asula ja tähtsa kõrgustiku, sai ar
vukalt vange ja sõjasaagiks 12 kahurit.
Edela pool Tsherkassõld nurjusid mit
med vaenlase rünnakud.
Kagu pool Pogrebištšet seisavad meie
fiksnsed raskes törjevSitlusea ettetunginud
vaenlase Jõududega. Edela pool Ilona are
nesid meie vasturünnakud ka eile edukalt.
Ühe soomusdiviisi üksused hüvitasid nõuk.
soomusbrigaadi ja said sõjasaagiks 50 ka
hurit.
Ruumis läüne pool Berditsbevi ja läübe
pool Novograd-Volõnsklt lõõdi tagasi mit
med vaenlase kohalikud rünnakud.
ootavad vaenlast, et anda talle ka siin hävitavat
Reshitsba juures on külmas ügedad Kanali ranniku võimsad kindlustusedlööki.
(01-Wb.)
'võitlused.

Vitebski ruumis nurjusid jälle ' kõik
nõuk. rünnakud kõrgete kaotustega, eriti sid Põhja-Ameerika pommitajate üksused
Soome sõjateade
kagnpool linna. 66 nõuk. tanki hüvitati ja 11 jaan. ennelõunastel rünnakult riigi
12. jaao. Maaselkä maakitsusel
keskosale raskeimaid kaotusi. Rünnaaud elavHelsingi,
15 kahurit saadi saagiks.
luuretegevus.
Aunuse maa kitsuse ida
Kahe viimase püeva jooksul hüvitati ei püüsenud jahilennukite, hüvitajate ja
hävitati täielikult tika vaenlase luure
idarindel 359 vaenlase tanki ja 48 lennukit. kõikide õhukaitseosade eeskujuliku tule osas
Lõuna-ltaallas kestavad lüüne pool Ve musena otsustavale mõjule. Viimaste and salk. Teistel rinnetel ei ole mingeid teateid.
nafrot ügedad tõrjevõitlused. Cervaro asu mete jüreie tulistati alla 136 Põhja-Amee
Suri endine Leedu president
la ja üks tühtis müestikugrupp sellest kir rika lennukit, nende hulgas 124 neljamoo
Stokholmist, 10. 1. (DNB). Endine
de pool lüks peale tugevat võitlust kadu torilist pommitajat, enamuses juba enne
ma. Ülejüünud rindelt teatatakse ainult oma eesmürkide saavutamist. Veel enama Leedu president Smetona suri pühapäeval
vaenlase lennukite hävitamine on tõe
vühest kohalikku võitlustegevust.
CSevlaudia (USAs) tuli kahju järele, mis hä
vitas te korteri, vingumürgitusse.
Nagu juba eriteatega avaldatud, kand- näolik.
Tabati 32.000 brt vaenlase
laevaruumi
idas vallutati tagasi asulaid ja tekitati vaenlasele raskeid kaotusi.
Terrorlennukid pommitasid Sofiat

Ei säästeta Vatikani erapoo
letust *
Room ast, 11. 1. (DNB). Oht Vatikani
veoantode kolonni tulistati Viterbe läheda
ses briti lennukite poolt kuulipildujaist.
Autod kandsid paavsti lippu, ka autokatused

olid tähistdtad paavsti värvidega.
f.fi ; >•

Pübreri peakorterist, 11. jaan. Sõjajõudu list tublidust Brandenburgi 3. soomusdiviis
Bo lahe vist lik „akädeemia"
kindral-major Bayerleini juhtimisel.
Chikagos
Lõuna-Itaalias võideldi Venafro lõigus ka
Nõukogude sillapealt kirde pool Kertshi
Stokholmist, 11. 1. (DNB). Cblkago
algas eile oodatud nõukogude rüunak. Võit eile vihaselt. Kõik vaenlase rünnakud nur
lused on alles käimas. Meie õhujõud lõid jusid. osalt tõrjuti need lühivõitiustes. Üks „Daily fribune" teatab ~Folketsdagbladeti"
neis võitlustes sekka ja hävitasid vaenlase kohalik sissemurd Cervare juures riivistati. kuulmist mõõda, et Chikagos tegutseb juba
Keskmises ja idapoolses rindelõigus ei pool aastat bolahevistlik propagandaülikool.
maabomispaate. Mereväe rannapatareid tu
listasid Tarnani poolsaarel põlema nõukogu leidnud aset märkimisväärset võitlustega Koolil olevat 3500 üliõpilast.
vust.
de väeosade ulualused.
Filmijuubel Soomes
Edela pool Dnjepropetrovskit ründas
Saksa torpeedolenuukid ründasid 10.
vaenlane kitsal rindel bulga diviisidega, jaan. õhtuhämaruses Alzheeria ranniku ees
Suorai-Filmi 0. Y., üks Soome juhtivaid
toetatuna kahuritulest ja lahingulenduritest. vaenlase järelveokonvoid ja tabasid 5 laeva filmiühinguid, võib tagasi vaadata oma 25Ta pidurdati rasketes võitlustes vastulööki kokku 32.000 brt. Võidi nentida ühe 8000 aastasele tegevusele. Viimase 15. aastaga on
dega. Seejuures hävitati 55 vaenlase tanki. brt tanklaeva uppumist, kuna teiste Jaevade ta valmistanud 75 mängufilmi, nende hul
gas Veneetsia filmi võistlusel auhinnatud
Loode pool Klrowogradi purustasid meie hukkumine on tõenäoline.
film „Üle piiri".
väed bolshevikkude korduvad rünnakud ja
10.
jaan.
keskpäeval
ja
ööl
vastu
11.
jaa
vallutasid vasturünnakuga tagasi mitmed nuari teostasid briti-põhja-aameerika pommi
kadumaläinud asulad.
terrorirünnaku Sofiale. Saksa ja Difteeriavastane kaitsesüstimine
Tõrjudes tagasi vaenlase rünnakud .kagu lennukid
Norras
bulgaaria õhutõrjejõud tulistasid seniste
pool Pogrebishtshet, hävitati vihastas võit teadete kohaselt alla 13 vaenlase lennukit,
Oslost,
11.
1.
Ametlikult tea
lustes 2 nõukogude pataljoni. Edela pool nende hulgas mitmed 4-mootorilised poni tatakse, et senini on(DNB).
Norras
tehtud 600.000
linna paiskasid meie väed ettetunginud ni il en nukid. 9 teise vaenlase lennuki hukku inimesele kaitsesüstimist difteeria
vastu.
vaenlase võitlusüksused visale vastupanule mine on tõenäoline.
Süstimisi teostati elanikkudele 1 30 a.
vaatamata tagasi. Nais võitlustes hävitati
Möödunud ööl lendasid üksikud briti
Isikuid üle 30. eluaasta ei süsti
üksnes ühe jalaväediviisi piirkonnas 31 nõu häirelennukid üle Saksamaa lääne- ja põh vanuseni.
tud, kuna selle vanuse juures oa nakkuse
kogude tanki ja 19 kahurit.
jaalade.
oht välke.
Ruumis lääne pool Berditshevi jäid nõu
kogude nõrgemad rünnakud tulemustetuks.
Parny ümbruses võideldi ka eile.
„Pravda" terav vastus Wiilkie'le Balti
Lääne pool Retshizat säilitasid meie ük
sused, kohalikkude sisseraurdude riivistarai
riikide küsimuses
se järele, rasketes võitlustes oma positsi
oonid laial rindel ülekaalukate jõududega
Willkie on ajanud Wene ametlikud ringkonnad vihale
de ülemjuhatus teatab :

ründava vaenlase vastu.

Witebski ruumis nurjasid bolshevikkode

uued läbimurrakatsed. Vaenlase vägedekoon

damised aeti koondatud kahuritulega laiali.
Võitlustes Kirovogradi ruumis osutas eri-

.. TALV LONDONIS
>,Ütelge, Bobby, miüs naelutavad need
mehed lehti puude külge?"
„Kas siis Teie ei tea, et Churcbill ütles :
enne kui lehed langevad, oleme natsidega
valmis."

Stok h o l m. Wendell Willkie, kes
kandideerib teatavasti järgmistel vali
mistel Ühendriikide presidendi kohale,
oli New-York „Times'ia ühes uusaasta
artiklis mööda minnes väga ettevaatli
kult puudutanud ka küsimust, milline
võiks olla Nõuk. Liidu hoiak Soome,
Poola, Baltiriikide ja Kalkani saatuse
küsimuses. Kuigi Willkiel ei olnud ka
vatsust Kremli liiga lähedalt riivata,
pidi ta siiski nägema, et pärastsõjaaeg
sete piiride küsimuse kergemgi puudu
tamine ärritab Vene ametlikud ring
konnad vihale, sest selles küsimuses
on Moskva eriti tundelik.
Ühes „Pravdau artiklis annab Krem
li diktaator brutaalse avameelsusega
otse sensatsiooniliselt teada bolshevismi
tõelised sihid, milles ta annab Willkie
le tublist! suupihta ja teeb talle selgeks,
et ta ei tohi tegemist teha, mis ei lähe
temale ja Ühendriikidele vähematki
korda. Balti riikide saatuse kohta mär
gib wPravda" sõna sõnalt: „On juba
aeg selgusele jõuda, et n.n. Balti riiki
de küsimus on Nõuk. Liidu siseküsimus,
milles Willkie ei tohiks vahele segada".
Ähvardava alatooniga vihjab BPravda"
siis tuntud hoiatuste pettusele, mida
Stalin omal ajal kasutas Balti riikide
okupeerimisel valimised ja rahva
hääletused, „Pravda* ei jäta mingit
kahtlust, et bolshevism kavatseb Balti
riike endale võtta nende rahvaste tah-

test hoolimata ja oma anglosaksi liit
laselt nõusolekut küsimata.
Seda „Pravdaa artiklit tuleb käsitel
la Stalini ametliku seisukohavõtuna
Soome, Poola ja Balti riikide suhtes.
Selline seletus „Pravdaltft on eriti tä
helepanuväärne sellepärast, et ta tuleb
ainult mõned nädalad pärast Kairo ja
Teherani konverentsi.
Kui Washingtoni kommünikees öeldi
Teherani konverentsi kohta: „Meie Lah
kume sõpradena," siis nähtub sellest
nüüd, et sellele bolshevismiga sõlmitud
sõprusele on tõmmatud väga kitsad
piirid ja et Ühendriigel ei ole soovitav
ka üsna ettevaatlikult neist piiridest
üle vaadata.

Hiljuti toimus Tallinnas sealse Rah gataga pihku bolshevistlik, kuid rah
vakasvatusameti korraldusel kontsert vuslikku kaitsevärvi kastetud lendlehe
aktus, kus pikema kõnega esines Rah ke, et olge lahke, mis te rassite, sääst
vakasvatuse Peavalitsuse juhataja B. ke oma jõude tulevikuks, ega's liitla
Meret. Kõneleja, heitnud pilgu läinud sed ju lubagi meid enam ületada teie
aasta saavutustele Resti elus, peatus pühi piire jääme ilusasti piiri taha
muuhulgas pikemalt õige eestlase ko seisma ja võtame teie ees veel mütsihusetunde küsimusel. Kuna just see gi maha.
küsimus näib jooksnud viimasel ajal
Jah, paraku on see küll hirmus na
kohati väärtõlgitsuse ohvriks, siis oli iivne, kuid leidub tõepoolest indiviide,
kahtlemata B. Mereti sellesisuline sõ kes seda mitte ainult usuvad, vaid kes
navõtt enam kui tervitatav.
seejuures ka arvavad, et nad seda us
Milline on õige eestlane ja milline kudes ja selle järgi käies ning selliseid
eestlane on mõistnud õieti neid kohu äärmisi naiivsusi levitades teenivad
seid, millised tal täita? Seda küsi rahvuslust.
Ei ole kahtlust, ütles oma kõnes
me meie ja seda küsis ka kõneleja.
Kas on õige eesti rahvuslane see, kes B. Meret, et õige eestlane ei talita
oma rahvale raskel ajal jätab maha praegusel ajal oma isiklikes, vaid üld
oma kodumaa, et kuski ülemere pääs suse huvides, ja just nüüd näitab
ta ja hoida oma nahka? Või on õige üles suurimat kohusetunnet, lojaalsust
rahvuslane see, kes haarab relva ja ja vastutust, niipalju kui inimlikult
ruttab võitlusse enamluse vastu, et üldse on mõeldav. Sellega on sõ
kaitsta oma maad ja rahvast ? Kas on nastatud õige eestlase kohusetunne ja
õige eestlane see, kes praegusel ajal kohusetäitmise suund praegusel silma
hoidub kõrvale kohustuste täitmisest, pilgul. Mitte „püksipõhjade" ega „jfi
või see, kes põllumehena, töölisena, nese-strateegia", vaid mehisus ja
ametnikuna või mõne teisena seisab arusaamine õige rahvusluse ülesanne
ennastsalgavas töös oma postil taga test ja kohustustest on see, mida meilt
las ? Need on enam-vähem küsimu nõuab praegune silmapilk. Meid ümb
sed, millised tõstatas kõneleja ja sa ritsev aeg ja seda täitvad sündmused
mad on ka küsimused, millistele ta eraldavad kõige selgemini aganad te
radest.
haksime leida vastuse.
Palju teateid on ulatunud viimastel
Terad meie rahva hulgas oa aga ai
aegadel vaenlase leerist meie kõrvu, nult need, kes ka kõige osavam ini
millised puudutavad kas Balti riike maskeeritud ja rahvusluse ilusasse rüüs
eraldi või siis Baltimaid seoses pärast se peidetud pettust, tulgu see siis so
sõjaaegsete piiriküsimustega. Ja jälle sistamiste või lendlehekeste näol, os
on ütelnud Moskva täis põlglikku üle kavad näha läbi, kes haaravad relva
olekut oma liitlastele näkku: hoidugu oma rahva kaitseks selle kindla veen
need puudutamast Baltimaade küsimust dumusega, et ainult võitlus ja täi
üldse, sest see on Nõukogude Liidu elik võit holshevismi üle loob meile
sisemine asi. Seega on mask lan kestva vabaduse ja eluvõimaluse, või
genud kõigelt, ka omaaegselt „rahva kes tagalas ennastsalgavalt täidavad
hääletuselt" ja muult tsirkuselt, mis oma postidel ajast tulenevaid raskeid
«rahva tahte" sildi all teostus õu töökohuseid. Ja et ainult need on õi
dusaasta kestel. Mõtelgugi teised rah ged rahvuslased ja oma rahva ennast
vad või asjaosaline rahvas ise kuidas ohverdavusena veendunud sõbrad.
Selliste meeste kohta võime ütelda,
tahes, bolshevikud võtavad Baltimaid
nagu liigendiga nuga, pistes selle väl et nad on mõistnud õige eestlase ko
javalitud taskusse täpselt nii, nagu n e husetunnet. Kui meie kõik oleme ning
ma d seda tahavad, sest kogu lugu muutume sellisteks, siis võime ka ütel
otsast lõpuni ei ole ju muud kui ainu da, et bolshevikud on teinud oma
üksi bolshevikkude «sisemine asi". Sel sisemise asja" plaanid enneaegselt.
le sisemise asja nimel siis mõrvatigi ja Jah, sest „jänesestrateegiaga" memme
küüditati eestlasi, selle «sisemise asja" kesi leidub eestlaste hulgas õnneks
suitsukatte varjul tahetakse tüssata siiski vähe. Nagu ikka aganad, puhub
neid kohtlasi piiratudmõistusiikke meie tuul needki laiali. Ja meil ei ole neist
kahju. esu.
hulgast, kellele torgatakse kuski nur500 km pikkune kindlusevall Euroopa
kaitseks
Anglo-ameerika invasiooni vastas seisab hiigelulatusega kaitseliin. Ka
Vahemere rannik kindlustatud
Berliin. Samuti kui Atlandi valli
Euroopa põhja ja lääne osas, kindlus
tati vahepeal ka Vahemere ranniku
piirkondi.
Ühe saksa jalaväediviisi lõigus ra
kendatud pioneerpataijon teatas neil
päevil Vahemere ruumist, et ta on 1942.
a. asetanud 103.532 miini.

Juba aasta esimesel veerandil alus
tasid pioneerpataljoni rühmad, kes olid
üksteisest eraldatult jaotatud jalaväe
pataljonide juurde, miiniväljade aseta
misega, mis kulgevad riividena toetus
punktide ümber ja julgestavad vaenla
sele eriti sobivaid maandumispaiku
Kommunistide kihutustöö
Bernis
Berni linnas, samuti ka mujal Šveitsis,
on juba pikemat aega märgata arvukate
kommunistlike triiki toodete illegaalset levi
tamist, Pikemate otsimiste järele avastas
politsei nüüd Bernis hästi sisseseatud saia
trükikoja, kus valmistati igasuguseid bro
šüüre ja neid ka igasugusel teel levitati.
Pealeselle leiti Bernis kolm pooleliolevat
trükimasinat, mis olid määratud salatrüki
koda täiendamiseks. Mainitud kommunistliku

tegevuse vaimseks juhiks oli Baseli kommu
nist Emtl Arnold, kes paigutati koos teiste
süüalaßtega eeluuri mis vanglasse.

ulatuslike tõketega soomus ja jalaväe
rünnakute eest.
Samuti loodi Vahemere rannikul lee
giheitjate positsioone, mis ei julgesta
mitte üksnes tankitõrje kraave, vaid
on kaugele ettenihutatud vastupanupe
sade esimeseks julgestusliiniks, mis on
varustatud suurtükkidega.
Anglo-ameerika invasiooni vastas sei
sab hiigelulatusega kaitseliin. Kogu
rinne Norrast Üle Taani piki SaksaPõhjamere rannikut, Kanali ja Atlandi
ääres on umbes 5000 km. ulatuses
punkrite ja lahingupositsioonide pidev
ahelik tuhandete suurtükkide ja võit
luses karastatud vägedega.
Hella Vuolijoki pidas sidet
bolshevikkudega
H ela ingi s t, 8. 1. Täna anti sõjakohtu
otsus 27. nov. 1943, mille järele ühe sala
kuulajatejõugu, millise liikmetest kaka mõis
teti surma, hulgast mõisteti eluka ajaks
sunnitööle tuntud lavakirjanik Hella Vuoli
joki, kes kirjutas Juhani Tervapää varjuni
me all. Otsuse põhjenduses pannakse kirja
nikule muu seas süüks, et ta varjas üht
nõukogude langevarjurit ja soodustas selle
tegevust reeturlikul kombel.
Ainult 377 jaapanlast sõja
vangis
Stokholjn, 8. 1. (DNB) USA. sõjami
nisteeriumi aiamriigisekretär Patterson sele
tas ühel ajakirjanike nõupidamisel Los An

Ilmumisel järjekordne uurimus
„Kõik Saksa töörHstademasi
„Kalevipojast"
nad Nõukogude Liidule"
Kirjandusteadlasel dr. A. Annistil valmis
Stokh
o 1 m. DNB. Arvestada» suurt geleals, et alates sõja puhkemisest on Amee
juba mõne aja eest üksikasjaline uurimas tähtsust, mis
emasi na tet on kogu rika sõjajõud võtnud vangi ainult 377 jaa
meie rahvusliku kangelaseepose „Kalevipo tööstuslikule tööriistad
toodangule, on Nõukogude Liit panlast. Jaapanlased kaitsevad end fanaati
ja" üle mis «n autori samanimelise ulatus juba nüüd ühe tähtsaima rahutingimusena lise ägedusega, rõhutab Patterson. Seda
liku uurimistöö 111 osaks.
püstitanud nõudmise, et võidetud Saksamaalt fanatismi tõendab ka väike vangide arv.
Seekordne uurimus käsitleb Fr. R.tulevad ära võtta töönistademasinad ja need Patterson on avaldanud need arvud selleks,
Kreutzwaldi „Kalev!poega" kui kunstiteost, langevad Nõukogude Liidule võidusaagina." et näidata USA elanikkonnale, kui väga
tuues ette uusi objektiivseid seisukohti
raske on võita jaapanlasi.
meie rahvusliku kangelaseepose hindamisel.
Hukatakse prantsuse noorte
Loid osavõtt USA kongressi tööst
Selle kirjandusteadusliku uurimuse ilmumi
juhte
sega must-valgel kummutatakse omaaegsed
Stokholroiat, 11. 1. (DNB). Esmas
nooreestlaste poolt langetatud ebaõiged sei
Pari is i sl, 11. 1. (DNB). „Cri du Peup päeval avati USA kongressi istungjärk. Saa
sukohavõtud „Kaievipoja" aadressil ja meie le" teatab Tuniisist, et seal mõisteti surma dikutekoia avaistungist võttis osa vähem kui
rahvuslik suurteos kerkib lugeja ette era kuus prantsuse noortelaagrite juhti, kes 100 rahvasaadikut 430 hulgast. Senatis olid
jäid truuks marssal Petaioiie.
pooletus täisvalgoses.
96 liikmest kohal 50.

Nõukogude varba-

Noored võitlejad
Besti Äõjaväe järelkasv vfiljaõppelaagris
Lamehan pilvitu*, on tõmbunud Ole met jenemas. Pal]ode|efÖlid nedtf toidykaardi 11satuka, mille lumist* puude vahalt tüdivad s tindid omavalmistatud möga
esile madalad barakid. Need oa lihtsad ehi deks.
tas ed, rivistunud laia tee IBre, mille suur
Oks osa meestest ei lahkunud vaguni
kaar kaob puude vahele. Vasakul ja pare nstelt ja akendelt. Kustumatu huviga jälgi
mal asetsevate hoonete ümber ei ole mfir- ti möödakihutavat võõrast maastikku, ehkki
lõimest ning kõikjal puudub elu. see ei erinenud Kesti madal maisest ja üks
» ühtki häfilt ega kaja.
luisest maastikust.
Siiski... Kusagilt kaugusest hakkab kõ
Siin-seal linnas oli pikemaid peatusi.
lama laulu. Tugevat meestelaulu. Algul Kuigi linnaminek ei olnud enamusele või
vaikselt, kuid siia üha valjenedes ning sel malik, nähti palju uut ning huvitavat isegi
giaedes. See on eesti viis ning eesti sõuad. vaguni piiratud vaateväljast.
Tuntud laul siin Üksikus paigas. Kes on
Enamikul ešelonidest, mis Eestist õppe
lauljad?
laagrisse teele asusid, kestis sõit võrdlemisi
Teekfiänak ei varja kaua oma saladust. kaua. Kuid kõigest hoolimata peatusid kõik
Ta puistab peagi nähtavale mehi, distsipli veerevad vagunid lõppeks ikkagi laagri jaa
neeritud sõdureid. Lähenevad tumehalle si mahoone ees ja puistasid perroonile pikas
neleid ja paremale kõrvale kallutatud vfili reas erariiete kirevuses mehi.
mtitsi kandvate sõdurite sirged read. Ning
Sellest ei ole möödunud kuigi palju ae
selgelt ja kõlavalt kajab Eesti laul. Need ga, kuid need tsivilistid sammuvad ntitid
peavad olema eestlased!
siin laagriteel ühtlases vormis ning ühtlasel
Need on eesti noorimad sõdurid, 18 aas kindlal rivisammul. Nad on juba sõduriellu
tased noorurid, kes pärast väljaõpet liituvad sisse elanud ja sellega kohanenud. Ning
praegu käimasolevasse bolshevismivastases nad täidavad oma ülesandeid hoolikalt ning
ae võitlusse.
täpselt. Algul tehakse ju mõningaid vigu,
Sellest ei ole möödunud kuigi palju ae seda mõistavad ka noorte juhid, kuid kind
ga, kui need noored sõdurid seisid ühel la käega juhitakse kõik õigesse rööpasse.
Eesti piiripunktil, et Eesti pinnalt lahkudes
Iga päev pühivad luuad tubade ja bara
võtta suund tundmatuile radadele. See ei kivaheruumide põrandaid. Voodid peavad
oiuud tavaline igapäevane sündmus, see oli olema pärast magamist peegelsiledad. Noo
omastkohsst läbielamuaeks ühete suuremal, red peavad kogu andumusega süvenema
teisele vähemal määral. Tuli lahkuda kodust, sõjaväe korda, distsipliin! ja õppustesse.
See nõuab aega ning tublisti vaeva, ku
vanematest ja sõpradest. Kuid keegi noor
test ei olnud lahkumisel kurb. Lõbusast ni ollakse niikaugel, et võidakse astuda
naljast ja naerust ei olnud puudus. Katke nende jälgedesse, kes kord neist barakki
matult kajas siit ja sealt vagunist laul. dest juba on väljunud rindele. Nendest sei
Raudtee veertel kõndijad seieatusid ja kuu savad mälestused barakkide ümbruses igal
lasid võõrasõnalist laulu.
pool: kodumaa reljeefkujutused maapinnal,
Vaguneiesei tekkisid peagi õlevihud, ja väikesed ilustused barakkides jm. Paljud
paks kord õlgi külje all magati öösel võrd nende valmistajad kannavad nüüd aga juba
lemisi mugavalt. Juhtus vagunis väike raud Raudriste, ohverdades võitluses bolshevismi
ahi hetketi kustuma, siis tõmbuti vaid üks vastu kogu oma jõu.
teisele lähemale ega kurdetud. Ettevõtliku
Noored laagrisolijad teavad, et nendegi
mad ei tuuuud sedagi häda, kuna korraldati tee viib neid võitlusse, ja nad sammuvad
tulevalve, ja väike raudahi pidi oma üles ssda teed niisama julgelt ning vap
ralt nagu pataljon „Narvak>, Eesti 88-vaba
annet täitma nii ööl kui päeval.
Kui esimesil päevil nositi kaasavõetud tahtlike brigaadi ja Eesti idapataljonide
mehed. Gren. E. K.
võileibu, siis mõne päeva pärast oldi juba
küllalt tark hakata väikest ahju ka kõhu
Varased kevadetunnused
havides kasutama. Hommikuti tungis prae
Tänavutalvisest ilmastikust olene
tava leiva magus lõhn meelitavalt hilisema
te ärkajate ninadesse. Keskpäeva saabudes valt on loodus hakanud ilmutama ju
seisid vabad topsikud ja kruugid tihedasti ba varaseid kevadtunnuseid. Tartu t£
üksteise kõrval laial ahjupeaisel ning igas
neist oli midagi omapärast keemas või soo- navail müüakse mõnda aega urvapaju
oksi täiesti lahtipuhkenud urbadega.
Nagu teatab „Võrumaa Teataja", olevat
Võrus uue aasta esimesel nädalal kuul
dud ja nähtud kuidnokka. Küllap lin
nuke on arvanud heaks jääda meie juur
de talvitama. Haapsalu „Lääne Sõna"
omakorda teatab, et toimetusele oü
saadetud uue aasta tervituseks SuurLähtru algkooli õuel õitselepuhkenud
peenralilli.
Lätis mehi lippude alla
Riia. Läti vabatahtliku SS-leegioni
kindralinspektor R. Bangerskise poolt
on avaldatud 28. detsembril korraldus
kõigi 1916. ja 1917. aastal sündinud
Läti kodakondsusse kuuluvate ohvitse
ride ja allohvitseride tegevteenistusse
Eesti SS-vabatahtlike brigaadi tuleristsed. kutsumiseks.
Soomustatud sõdurite ees puhastab miini
Nimetatud reservlaste kokkukutsu
otsijatega varustatud rähm teed vaenlase
mine viiakse läbi 10.—15. jaanuarini
poolt asetatud miinidest

M mismeetodeid
Juba pikemat aega võib konstateerida,,
et Nõukogude diviisides leidub kõigi aasta
käikude mehi bolsbevike poolt tagasivallu
tatud aladelt. Neil ei ole üldse sõjaväelist
väljaõpet, või kui, siis on see olnud äärmi
selt lühiajaline. Vahetevahel kerkivad rin
del esile isegi eraisikud. Selle inimmaterja
liga täiendavad Nõukogud raskelt kannata
nud üksust ja saadavad neid ikka jälle sak
sa tulle. On leitud üksusi, mis koosnesid
üle 80% sunniviisiliselt värvatud eraisikuist.
Boishevikud kasutasid vangide ja üle
jooksnute avalduste järgi tagasivallutatud
aladel ajaliselt ja piirkonnale vastavalt
väga erinevaid värbamisraeetodeid. Üksiku
tel nädalatel eriti tungiv asendusnõne on
tugevasti mõjutanud neid abinõusid, mis
ilmestavad selle inimreservuaari hoolimatut
kurnamist. Kõigepealt korraldati aegajalt
korrapäraseid haaranguid. Kättesaadud era
isikud said lühikese sõjaväelise väljaõppe
ja viletsad riided. Hiljem toimus inimeste
kogumine ja nende kasutamine rindel väga
omavoliliste võtete näo), mis pärast uuesti
asendusid ühtsema toimimisviisiga.
Eraisikuile seletatakse, et nad oo enö
kahe aasta jooksul küllalt hästi välja puha
nud, nüüd pidavat nad võitlema nagu tei

Leekides hüvineb nõukogude tank. i Wb.)

sedki. Need mehed, keda peetakse „ebausal

~Eestlane on silmapaistev
üksikvõitleja"
Eesti delegatsioon kahurvSekindral Herzogi külaliseks
Teel kingitustepakikestega idapatal
jonide juure peatus Eesti delegatsioon
mõneks põgusaks hetkeks ühe armee
korpuse staabis, olles korpuse ülema ka
hurväekindral Herzogi külaliseks.
Delegatsiooni liikmeid tervitas kor
puse staabi asukohas staabiülem. Peat
selt liitus koosolijatega ka kindral Her
zog, kelle rindelõigus Eesti idapataljo
nid juba pikemat aega on tegutsenud
ja oina positsioone eeskujulikult pida
nud.
Nii tõrjuti näiteks alles paar kuud
tagasi ühe idapataljoni kompanii lõigus
ülekaalukas vaenlase pealetung, mis
peagu kõigile ründajaile läks maksma
nende elu.
Eestlaste visadust ja tublidust on
korpuse juhatus ka täiel määral hinna
nud. Et pataljonide varukoossersu väl
jaõpe ja üksuste varustamine talitarve
tega jne soodsalt ning takistusteta
kulgeks, selleks komandeeris korpuse
staap erakorraliselt idapataljonide juu
re sideohvitseri, kes ülaltähendatud
ülesannete kõrval muu hulgas tõhusalt
kaasa aitas ka pataljonide jõuluveetmi
se heaks kordaminekuks.
Nagu jutlemisel selgus, ulatuvad
kindral Herzogi kokkupuuted eestlaste
ga, esmajoones eesti sõjamehega, sõja
suvesse a. 1941, millisest alates püsib
kindralil kõige parem hinnang eesti sõ
duri suhtes. Kindral Herzog jõudis ida
sõjakäigul Eestisse 1941. aasta juuli
kuus diviisiülemana Elchdiviisi eesotsas,

Maailmasõjas asus niisiis Saksa sõ
javägi rünnakule välihallis, kandes ai
nult musta kraeriba. Ainult veel taga
Moondamine s. o. peitmise ja nähta mässuliikumistes, kusjuures rakendati lateenistuses kanti sinist vormi.
matuks-tegemise võte sõjas on tagasi riietuse värvi moondamise otstarbeks.
Ka vaenlane idas ja läänes raken
viidav kaugesse minevikku. Meenuta Värv valiti vastavalt sõjaoperatsioonide
das kaitsevärvilist univormi. Siiski veel
tagu siinjuures juba saagadest ja mui asukohale.
nasjuttudest tuntud peitekübarat j. m.
Moondamise eriline osatähtsus ilm sõja puhkedes nähti
Parima näite moondamise kohta anna nes aga alles õhurelvade rakendami
prantslasi sinises kuues, mille punased
pflksid jalaväerelvadele juba kaugelt
vad meile loomad, kes kaitsevärvi abil ses. Kui eelmise maailmasõja eel hak
pakkusid head iaskevõirnainst.
püüavad end teha vastasele nähtama kas arenema lennuasjandus, siis
tuks.
Maailmasõjas ei olnud veokite ja
osutus vajalikeks tolleaegsete Ilusate
Sõjas on moondamine omandanud
kirjude maaväe vormide ümbervaheta väeosade liikumiste tähtsus veel kau
geltki selline nagu see on praeguses
mine välihalli vastu,
erilise osa. Keskajal kuni uue aja al
guseni ei rakendatud moondamist veel mis on säilitanud oma eluõiguse täna sõjas, motoriseeritud relvace ja luure
meieaegses tähenduses. Vastupidi
päevani. Toi ajal oli lennuk alles lap lennukite ajastul. Kuid ka maailmasõ
vastased püüdsid üksteist võimalikult sekingades. Kuid selle täieliku välja jas värviti veokid helehalliks ja nad
hästi näha, et võitluses moes mehe arendamisega muutus moondamine al värviti üle roheliste, pruunide ja kol
vastu saavutada võitu. Alles pärast se les erakordselt oluliseks. Kirjusid uni laste joontega, et neid võiks kasutada
da, kui tehnika areng tegi võimalikuks vorme kanti küll veel maailmasõja puh igas maastikus. Ka esimesed inglise
kaugele tulistavate relvade ehitamise, kemiseni, kuid välihallid mundrid olid tankid värviti samal moel üle. Prants
sai oluliseks end peita vastase silma juba ladudes valmis ja ainult ootasid lased kandsid veel heledat sinakas
halli ja ainult koloniaalvftgede värviks
eest.
oma tundi.
Nii leiame me moondamise esimesi al
Ja kui lõpuks sõjaväeliselt poolelt oli pruunikas roheline nn. khaki nagu
geid univormi kaitsevärvis koloniaalar- otsustati lõplikult välihalli rakendami inglased ja ameeriklased, kes selle vär
needes ja Vene-Jaapani sõjas
ne, siis seda ainult sellepärast, et moon vi on säilitanud senini.
Tumehalli värvi, veokid rakendati sel
Saksa sõjaväes kandsid kolouiaal damisal on moodsas sõjas suurim täht
le
kogemuse
alusel et ainuüksi värvi
sus.
väeosad esmakordselt univormi Hiina
kaitsest pole küllalt, vaid et see ainult
siis pakub kaitset õhuhädaohu puhul,
kui loomulik kaitse tuleb sellele lisaks.
Veokeid võib värvida milliseks tahes,
kuid kui nad seisavad tänaval, siis an
nab vari neid ära
ka siis, kui nende värv on täpselt sa
masugune nagu see. Kõige lihtsam loo
mulik kaitse sel puhul on mõne maja
vari jms. Siia sobib tumehall värv kõi
ge paremini.
Ühenduses sellega on endastmõiste
tav, et võitlustegevuse puhul Aafrikas,
kus pole maju, on moondamiseks kõige
sobivam maapinna värv, mis sobib ki
vide ja kõrvega. Seepärast kasutati ka
sõdurite riietuseks kollast värvi, mis
kõigile 011 tuntud.
Idarindel on ses suhtes aga erilisi
raskusi rinde lõunaosas. Teid, kus veo
keid võiks asetada majade varju, lei
dub seal vaevalt. Metsad seevastu paku
vad igale värvile loomulikku moonda
misvõimalust, kuna laiakssõidetud maan
ja viljapõldudel osutus kõige so
Rohupuhmaiks „kasvanud" pead ei ole rindel haruldased, kuna nad tihti säilitavad sõ teedel
bivamaks savikollane värv.
duri elu.

mis liikus Pärnu peale.
Kindrali oma sõnade järgi sai ta
Pärnus esimesed muljed eesti sõduri
vaimust. Nimelt esines seal otsekohe
tema käsutusse koi. K. vabatahtlikega,
keda kogunes arvukalt.
Pärnust kulges diviisi sõjatee edasi
põhja suunas. Märjamaal langes koi. K.,
olles ise luurerühma ülemana luurel.
Tema auks laskis kindral Herzog kor
raldada Pärnus väärikad matused. Kind
ral Herzogi diviisi võitluskäiku Eestis
märgistasid edasi Paide, Tapa, Rakvere
ja Narva. Ning kogu aeg püsisid divii
si koosseisus kompaniides eesti vaba
tahtlikud, tegutsedes tublide sõduritena
ja eriti osavate teejuhtidena. Samuti
tegid eestlased selle diviisi koosseisus
võitlused kaasa ka Peterburi all.

datavaks", rändavad nn. karistuskompanii
desse, mis rakendatakse eriti kardetavais
kohtades ja mida võitluses sageli valvavad
tõkkeüksused. Nii saavad nad võrreldes nen
dega, kes mõnel põhjusel kohe kõrvalda
takse, teatud armuaja. Suurim osa relva
kandmiseks kõlblikest eraisikuist paiguta
takse laagritesse, õpetatakse neid õige lü
hikest aega ja jagatakse siis väeosade va
hel. Nooremad aastakäigud (1926 ja 1927)
on põhjalikuma väljaõppe saamiseks taga
lasse viidud.
Kui mehed sakslaste poolt varem oku
peeritud aladelt rindelähedaisse laagreisse
koondatakse ja nad kiiresti rindele toime
tatakse, siis on välditud ka oht, et nad maa
sisemuses võiks levitada teateid tõelisest
olukorrast, mi? kujunesid välja saksa väge
de viibimisel Nõukogude Liidu laiadel ala
del. Vangide andmeil on nii koheldud era
isikuil mulje, et bolshevikud püüavad mee
lega ~fašismist nakatuid'4 tagamaast eemal

hoida ja neid rindele luua, et nad lunas
taksid oma patu. Vaenlane tahab üheaeg
selt selle aseudusmaterjaliga lahendada te
male põnevat inimprobieemi ja võimaldada
selliste reservide säästmist, mis en välja

õpetatud või mida veel õpetatakse.

(H. F. blatt)

„Olen kindel Eesti idapataljonide
Lühemat aega on tegutsenud eestla
kui
suurepäraste väeüksuste vastupanu
sed luuretiksustena Peterburi-eelsel rin
võimele
ja strateegilisele usaldavuseler
del ja Eesti idapataljonid Volhovi võit
nagu
eesti
sõduri vahvusele ja tublidu
lustes selle diviisi koosseisus.
sele üldse. Eesti sõdurist on mulle jää
Pärast seda, kui kindral Herzog ni nud kõige paremad mälestused ja sa
metati ühe armeekorpuse ülemaks, on maväärsed kogemused püsivad. Eesti
tal pidevalt, eriti viimasel ajal, olnud sõjamehele ja rahvale kuuluvad minu
otseseid alluvuslikke kokkupuuteid parimad mõtted," lausus muu hulgas
Eesti idapataljonidega. Viimased on te kindral Herzog.
ma alluvuses löönud tagasi kõik vaen
Võtnud kaasa korpuseülema parimad
lase poolt üritatud lahingud.
soovid eesti sõjameestele jõuludeks ja
Kindral Herzogi hinnangu järgi tu algavaks aastaks, jatkas delegatsioon
leb eestlast pidada eriti silmapaistvaks teekonda pataljonide juure, kelledest
üksikvõitlejaks. Nii on eesti sõduri tee nende rindeülem oli rääkinud nii tun
ned idas osutunud eriti väärtuslikeks. nustavaid sõnu.

Moondamine sõjas

Kahuri laskepositsioonide valikul ja moondamisel tehakse kõik, et ta jääks vaenlasele
nägematuks.

Mis puutub bolshevikesse, siis vali
sid nad kõigile tuntud
maapruuni ja oliivrohelisa sega, mis
kõige enaai vastas ülesseatud nõuetele.
Kuid siis tuli vene talv.
Sama kiiresti kui saabas lumi, vahetati
välihall valga vasta.
Siin ei osutunud raskeks valida värvi
Moondamist ja seega vaenlasele nä
gematuksmuutumist aga võib rakenda
da veel teiseski mõttes. Teraskiiver
kaetakse kaitse mõttes okste, sambla
või rohuga, olenedes maastikust. Samuti
kaetakse veokid okstega.
Eriti oluline on kahurite peitmine,
kuna niin on tähtis tulistada nii, et ise
seejuures jääda peidetuks.
Siinkohal tuleb rõhutada, et bolshe
vikei on moondamise suhtes erilised
oskused, kusjuures Saksa sõduril ei
jää selpuhul sageli muud üle, kui õp
pida ainult vaenlase kavalusist.
Kuid moondamise osatähtsus ulatub
veel kaugemale.

Terved majad, tänavad jajSed kaetakse
meondamiskattega

lennukite vastu, nii et pommid ei leia
sihti. Ka kunstliku udu rakendamine
kuulub siia. Tema kaudu tehakse ead
vaenlasele nähtamatuks põõsaste ja puu
de kasutamisega. Ka pimendamine on
omaette moondamine, millele mõeldak
se kaugel tagalaski.
Ka kogu teadeteteenigtus toimub var
jatud kujul. Kõigile nähtav rügemendi
number mundri küljes veel maailmasõ
jas on nüüd juba ammu kadunud ja
väliselt ei või keegi näha, millisesse
rügementi sõdur kuulub.
Praegu on moondamiskunst pidevalt
arenemas, kuna sellest suurel määral
oleneb sõdurite kaitse ja nende elude
säästmine

JÄRVA TEATAJA Nr. 5
Neljapäeval, 13. jaanuaril 1944. a. Lhk. 2

Punaväe metsikusi 1941. e. suvel

Põllumees rahva tüvi

Viru-Kabalas

Kogu meie rahvas võrsub ühisest tüvest talupojast. Millised põhi
omadused kannavad põllumeest

Vanasõna „Põllumees põline rikas4' ei mitte-toretsemine, eluviiside lihtsus. Selles
Mälestused, mis jSSvad eesti rahvale igavesti hoiatuseks
saa küll nii tõlgitseda, nagu võimaldaks moodustavad tänapäeval erandi küll „torml
Koi punaväe salgad 1941. a. suvel hak
tungiealised* noored, kellele pole võõrad
välja, viidi meid varjamise mõttes galasse 4 saksa sõdurit, kes olid langenud põllumehe vaevarohke töõ suurte aineliste ja
kasid paanilises põgenemishoos läbi Viru k*
„linnarõivadw ega „linnakombed."
varade
kuhjumist.
Selle
„rikkusena"
tuleb
siiski
mõõda
lepavõsa.
Siin
aga
eksisid
punaväelast» kätte. Kuulipilduja seisukohast
maa valguma, tull raskeid päevi üle elada
rohkem mõista talupoegliku peavarju,
Alalhoidlik ja säästlik on eesti põlista
saatvad püssimehed ära ning umbes möödumisel hüüdsid kuulipilduja mehed küli
ka Viru-Ksbala ümbruskonnal. Nii paljudki meid
toiduse ja kehakatte kestvat olemasolu, luni k. Need viimased Jooned võivad olla
veerand
tunni
pärast
jõudsime
nii
tagasi
vangide
saatjatele,
et
lastagu
saksa
sõdurid
eeskujulikud majapidamised muudeti siis koolimaja aia taha. See viperus ajas meie
kuna neis rahvakihtides võib valitseda neist arenenud negatiivsuseni, s. t. niikaugele, et
oiemasoluelementidest kord suurem küllus on takistuseks kõigi kasulike uuenduste
punaväe laste käe läbi tuhahunnikuks, kuna vt««s a^a lõvigi metsikumale vihale. kohe maha, kuhu neid veel vaja viia!
Esimene pikem peatus toimus meil Vi või rängem kehvus, olenevalt välistest eiu teostamisel. Üldiselt pole see alalhoidlik,
nii mitmedki kohalikest elanikest pidid jät Nüöd võtßid nad meie hulgast välja kooli
ru-Kebala asunduse Jsg*,übe suuriükipata
ma ka oma elu nende mõrvarikuulide all.
ja rajudest.
aeg-ajalt kõigile uuele järelandlik vaim siis
V., kellel oli süles ligi kahe kuuva rei juures. Seal õnnestus tpeie seast haava iainetustest
Nii puudub põllumehe rikkuses kõik ki kahju toonud. Omal ajal, mii uuspöllu*
Meist hirmu- ja õuduspäevadest jutustab õpetaja
nune
iaps,
ja
sundisid
teda
hakkama
teeju
ta
saanud
R-l
haavu
siduda
ning
kahurväe
see mugav' jõudeoleku- ja elunautimise mehed asunikud, olles kergemini valmis
aiamai keegi kohalikest, kes ise surmamõis hiks. Toore vandumise saatel tehti ühtlasi
lastelt paluda leivakuivikuid laste jaoks, printsiip, millena tavaliselt rikkust resp. igasugusteks uuendusteks ja katsetusteks,
tetuna tegi kaasa raske kannatustes:
meile selgeks, et kui mõni otsemaid ei allu kuna need kannatasid juba tetayft nälga. jõukust
mõistetakse.
sellega pahatihti oma majapidamisi ülejõu
«Augustikuu algul, kui rinne hakkas Vi käsule, siis ilma hoiatamata avatakse tema
Nagu siin meie valvurite omavahedest ju
Põllumehe „põiine rikkus" on karm aare, käivate võlgadega koormasid, teostas põline
ru-Kabalale nihkuma ikka lähemale, valmis pihta tuli.
tuajamisest võis aru saada, otsisid nad kor mille omandamiseks ja säilitamiseks tuleb talunik omad uuendused tagasihoidlikumalt,
tasid paljud kohalikest elanikest endile
Liikusime jälle sõnatuina mööda metsa
staapi, kuid ükski ei teadnud selle asu teha pidevalt rasket füüsilist tööd, liitÄk kaalutlevalt. Omandas uuspõilumehelt seda,
roas-aluseld koopad või siis jälle Seadsid serva, igaühel pea täis raskeid mõtteid. puse
juhatada.
seda vaimse pingutuse ja majandusliku kaa millest oli näha, et see aitas tõsta talu
korda keldrid, et neis lahingukära ajal varju Ümberringi lõõmasid talumajad ning tulest kohta
Siis
tuli.käsk edasiliikumiseks- Läksime lutlusega.
toodanguvõimet, aga hoidus sellest, miile
leida. Samuti kanti sinna punaväelaste rüüs olid haaratud ka mitmed elamud Viru-Kaba nüüd läbi
heinamaa teesilla juurde, kust lä
Kõik see töö ja saavutused, mida kät väärtus ja edu tundus kahtlasena.
tarni tohu eest varjule hinnalisemaid asju la jaama juures. Siis viis teekond meid üle bdb tee Uljaste
järvedele ja Sonda jaama. keb põllumehe elu, On saavutatav järk-jär
ja majapidamistarbeid.
Uuspõilumehi läks pankrotti, aga need
lageda välja. Mitmel pool lamas rohkel ar
tee oli muutunud põhjatuks. Seda guliselt, paljude sugupõlvede tööga. Sama kes tegid läbi kriisiaja õnnelikumalt, püsi
Kui siis aga sõjaliin 8.-9. aug. jõudis vul punaväelaste laipu, kuna kergemaid Viimane
mööda
liikusid
pikad
kolonnid
tankide,
au
juba Viru-Kabalasse, asusid punaväelased haavatuid tõsteti veoautodele. Mitmes kohas tode ja veovaukritega. Lõputult venis ka töö ja vaev on pärandatavad ja sellele pä sid edasi oma majapidamistes ja
randile toetudes on võinud kujuneda ka
aegajalt üha enam omandanud ja oman
paljudes kohtades inimesi neist varjendeist oli näha lamamas ka metsikult tapetud sak jalaväeüksusi,
kes kõik tassides seljas ras põllumehelikke tavasid ja eetika, milline on
damas
põlis-talupojalike tavasid.
välja ajama. Põhjenduseks oli seejuures, et sa sõdureid, kes ilmselt olid hukatud haa keid laskemoonakaste
ja vedades järel kuu laiendatud mõistes hõlmab kogu eesti rah
Põllumehele pole maa kaubaartikliks
mispärast pole nad vastavalt Stalini käsule vatuma. Siis puutus silma, kuidas kinni lipildujaid tampisid põlvini
ulatuvas
poris,
va olemust, kuna meie rahvuskehas enamik ega katsejäneseks, see on temale elarais
evakueerunud Venemaale ja on jäänud ko seotud kätega jalahoepide saatel talutati ta
(Järgneb).
inimesi on alles lähemate või kaugemate paik, nagu sõber või omane, rohkemgi, kui
hale vaenlast ootama. Paljud neist käsutati
sidemetega maaga seotud.
teine inimene. Seliel maassekiindnnud
ka kaasa ning leiti hiljem hukatutena ViruKogu meie rahvas võrsub ju ühisest hoiakul ja talupoeglikul kutseeetikal põh
Kabala, Konda ja Kiviõli metsadest. Mitme
Algavad tootmislahingu
tüvest, talupojast.
jeneb kogu talurahva vitaalsus, elujõud.
laibad on aga seniajani jäänud leidmata.
Mis on siis selle talupojaeetika tunnus See liidab ühiseks rahvustervikuks, mille
Otse imekombel pääses aga 32-liibmeline
teks?
tihedus ja jõud saab alles rasketel aega
koosolekud
grupp, kes oli viidud juba hukkamisele
EelkOige tuleb märkida suurt tööarmas del nähtavaks.
Sonda jaama lähedale metsasihiie. Neist
tust ja austust töö ja töötegija vastu. Vä
Eeltoodule lisandub veel vabadusear
olid 14 pärit Uljaste ümbruskonnast,
Paide jaoskonna konsulendi korral andepersonaali juhtivamad isikud. Toi liseks tundemärgiks võib pidada töötavale ! mastus. Tahtmine töötada oma parema aru
kuna 18 Nõromiselt. Viimaste hulgas õn
nestus ka minul pääseda surmaotsuse täi dusel toimuvad 18. jaanuaril kell 19 muva koosoleku päevakorras on Türi inimesele „jõudu" soovimist ka siis, kui saamise järgi, ilma võõra surveta. Kui see
deviimisest.
ei tunta. Seepärast balvustataksegi surve aga tekib, siis ilmneb v otsekohe ka
Paide vallas Mäo algkooli ruumes ja jaoskonna konsulent R. Mullamaa kõne töötajat
neid, kes töötavatest inimestest sõnalausu põllumehe aktiivne või passiivne vastupa
Meie kannatustes algas juba 8. aug. 21. jaanuaril kell IH Kareda vallas teemil «Lähemad ülesanded 1944 aas mata
mööduvad.
nu, nagu see nähtus kõige selgemini bolshe
hommikul. Asusime siis 18-liikmelise gru
Öötla ruumes tootmislahingu
tal", Järvamaa veisekasvatuse konsu
Ka piisab põlistaluuiku põlu alla sattu vike ajal.
pina, kellest suur osa alaealised lapsed ja
tööde räpakast toimetamisest või
Üksikute vastutustundetute põllumeeste
vanemad inimesed, Nõmmiste koolimaja ki koosolekud- Toimuvad koosolekuil esi lent A. Roosaare kõne .«Karjakasvatu miseks
virgutamiseks mõeldud määrustele suhtub
vikeldris. See oli küll kitsas ruum, kus nevad ettekannetega Järvamaa veise se väljavaated 1944. a.", Järvamaa tegemata jätmisest. Sealjuures võib isik töökam
osa põllumeestest aga arusaamisega
muidu olla kõigiti korralike eluviisidega,
asusime tihedalt üksteise kõrval, kuid ome kasvatuse konsulent A. Roosaare, Jär sea- ja lambakasvatuse konsulent H. Pär avara
silmaringiga jne. ja tööd, mis tema ja heakskiiduga.
ti aitas see meil sisendada tunnet, et ole
E. N
me kaitstud ümberringi vinguvate kuulide vamaa sea- ja lambakasvatuse konsu namägi kõne „Sea- ja lambakasvatus poolt hooletult sooritatakse, ei too sugugi
otseselt naabritele, vaid hooletule
ja pommibildude eest.
lent H. Pärnamägi, Järvamaa linnukas 1944 aastal", Järvamaa linnukasvatuse kahju
Käsitöösturid pidasid pea
Keskpäeval hakkas koolimaja lähedusse vatuse vkonsuient S. Holstein ning Pai konsulent S. Holsteini kõne linnu endale.
Tingituna põllumehe sügavast maaarroas
langema ikka tihedamalt pomme, sest kõr de jaoskonna konsulent A. Talvik.
koosolekuid
kasvatus 1944 aastal", Türi piirkonna tusest, muutub sellane logardi taunimine
valasetse a seltsimaja katusel asus punaväe
Türi
konsulendi
korraldusel
toimub
Pühapäeval,
9. i jaanuaril pidasid oma
revident-kontrollassistent
H.
Lelle
ette
eriti
sügavaks
siis,
koi
põldu
harimisega
vaatluspoBt. Juba oli paar mürsku tabanud
Eesti Käsitöösturkonna Jär
ka koolimaja uing selle aknad purunenud. eeloleval pühapäeval, s. o. 16. jaanua kanne „Karjakontroll ja selle tähtsus" „narritakse" või viljakoristamist hooletult peakoosolekud
kõnelemata viljasaagi hävida va Piirkonna Ühenduse esindused. Koosole
Ootasime kärsitult lahingukära vaibumist. ril Särevere < vallas, Lokuta algkooli ning Türi jaoskonna kokkuvõtu kont teostatakse,
laskmisest.
kud toimusid Paide tööstuskooli ruumes,
Siis aga keset kõige hoogsamat relvade ruumes põllumajanduse selgituskoos rollkonsulent K. Lehtpere ettekanne
aga majapidamist on tabanud õnne kusjuures neist esimene savitöötlejate ja
raginat rebiti äkitselt keldriuks lahti ning olek, kus vastavate sõnavõttudega esi „Normide täitmine". Toimuva koosole tus,Kus
milietõttu ei jõuta põllutöid õigeks korstnapühkijate kogn, metallitöötlejate ja
4—5 punaväelast püüdis sisse ronida. Kui
ajaks sooritada, seal põle kaaspõllumees mööbelseppade kogud algas kell 9 hommi
nad aga lõpuks nägid, et keldris oli juba nevad Järvamaa põllumajanduse nõu- ku algus on ette nähtud kell 17.00.
kul. Edasi järgnes kell 11 hommikul riietu
kunagi keelanud oma jõukohast abi.
nagunii kitsas, jooksid jälle minema. Nüüd
rite
kogu, naha- ja jalatsivalmistajate kogo
Sügav
üksteise
hädade
mõistmine
j«
kulus jälle kümmekond minutit, kui uks
Õnnestunud kontsert õhtu
teoga abiks tulemine see on teine ning ehitajate kogu peakoosolek. Algusega
„Edu" peakoosolek Kõigis
kisti uuesti lahti. Nüüd vaatas sisse saksa
kell 13 pidasid oma peakoosoleku juuksuri
põline joon põllumehe kutseeetikas.
sõjaväelane. Nähes, et keldris asuvad var
Väätsal
Vastastikuse abistamise printsiibil on te kogu, puhastajate ja värvalite kogu, pui
Möödunud pühapäeval pidas Koigi alg
jui eraisikud, käskis ta lühidate sõnadega
Möödunud pühapäeval toimus Väätsa Ha
toimunud ja toimuvad tänapäevalgi mitme dutöötlejate kogu ning plekiseppade kogn.
kõigil paigale jääda kuni lahingu lõppemi ridusselts .Leeki" korraldusel Väätsa alg kooli ruumes oma peakoosoleku Koigi Rah sugused
töötalgud. Talgute lõpp-pidu, „siui Kõigil toimunud koosolekuil oli päeva
varaamatukogu
selts
„Edu".
Toimunud
koos
seni ning sulges siis ukse
ruumes kontsert õhtu. Toimunud kont oleku päevakorras oli koosoleku rakendus, man", on tänutäheks appitulijaile peremehe korras koosoleku rakendus, informatsioon
Nagu keldris aimata võis, kees koolima kooli
sert-õhtul esines külalisena Paide Frontur
(organisatoorsed ja varustnsküsimnsed), etin
ja ümbruses äge lahing. Vahet pidamata laubererholungsheimi salong-orkester. Kuna 1948.a. tegevuse- ja kasßaaruanded, 1944. a. poolt korraldatud. Talgute päämiseks põh dajate
valimine kogu peakoosolekule, 1944.
ja eelarve ning valimised põhi juseks, nagu mõnikord ekslikult arvatud, ei
tärisesid kuulipildujad, raksusid granaadid kontserdi vastu kohapeal valitses juba kaue tegevuskava
a.
eelarve
kinnitamine ning koosolekul alg
ole
mitte
pidutsemine,
vald
ikkagi
töö
kirja
järgi.
ning kuski lähedal kõmises kahurite pata mat aega elav huvi, siis mõistagi oli ilmu
atatud küsimused.
üksteise abistamine.
rei. Paistis, et üks kuulipildur oli oma rel nud seda jälgima viimse võimaluseni täis
Mitte ainult vastastikune üksteise abista
Paides kasvab naiste arv
vaga asunud isegi keldrilaele.
„Valge varese lend44 Kärus
kiilutud saal. Kõik esitatud palad võeti kuu
mine ei näita põllumehe abivalmidust, vaid
Jäjle on kulunud kümmekond minutit, lajaskonna
Eesti Kutsekogude„Puhkufc ja Elurõõmu*
poolt
vastu
tugevate
aplauside
Paide
linna
aadressbüroo
andmeil
oli
selle
sügavaim
olemus,
väljendub
vanade
kui keldriuks väljaspool! lahti tõmmati ning ga. Kontserdist laekunud puhastulu kasuta
Käru osakond korraldas pühapäeval, 9. jaa
1. jaanuaril Paides registreerinud 3470 ela töötajate eest hoolitsemises.
sisse toodi jalast haavatud saksa sõdur. takse elektrivalguse sisseviimiseks Väätsa nikku,
nuaril Kärn valla Vabatahtliku Tuletõrje
kusjuures
sellest
arvust
oli
mehi
Varemalt,
kui
töölised
talus
kauem
pai
Varjulolijad asusid kohe teda abistama ning algkoolimajja.
1322 ning naisi 2148, seega 826 naist enam. gal püsisid, muutus peremehe talu pikapeale ühingu ruumes peo Õhtu, mille kavas esita
sidusid haava kinni. Samal ajal aga hakkas
ti E. Ellori 2-vaat. külanali „Valge varese
Kui võrrelda toodud arve vastavate ar- ka töölise koduks. Kui siis jõudsid vanadu lend".
ko. tma lähedalt käsigranaatide prahvatusi
Toimunud ettekannet oli ilmunud
se
ja
töövõimetuse
päevad,
leidus
pereme
l.
detsembrist
1943.
a.,
ilmneb
det
Järva-jaanlased külastasid
oli ilmne, et punaväelased olid asunud vas
jälgima täissaal publikut ning ettekandele
sembrikuus
elanike
arvu
suurenemine
10
hel
ikka
mõni
kambrinurk
eluasemeks
põli
turünnakule. Viimaste survel tõmbusid
Rakket
sai osaks elav aplaus. „ Valge varese lennus*
isiku võrra, kusjuures suurenemine on toi sele teenijale, samuti leiba ja kehakatet. Ja olid
sakslased tagasi. Nüüd valdas nopid otse
kaastegevad fi. Hansar, S. Lilisaar,
munud
naiste
arvel.
Võrreldes
esitatud
ar
seda
tehti
ilma
sunduseta
ja
seaduse
nõu
Möödunud
pühapäeval
toimus
Voh
meeleheitlik hirm eelolevate sündmuste
M. Karilaid, V. Leppoja, H. Valdma, A. Mäe
ve
vastavate
arvudega
1.
jaanuarist
1943.
a.,
deta.
Tänapäev
oma
töö
hoolekande
korral
ees.
muta Valla Vabatahtliku Tuletõrjeühin
salu, V. Pahkla ja E. Vabtre.
Kui viibisime nii muremõttes, tõmmati gu korraldusel Rakke rahvamajas peo nähtub, et Paide elanike arv möödunud dusega ei soodusta enam seda liiki hoole
Soome kirjanik V. Helanen
jällegi keldriuks lahti —ja selle lävelt õhtu. Toimunud peo õhtu kavas esitati aasta jooksul on vähenenud 25 isiku võrra, kannet vanade töötajate eest. Kuid „2ahtist
kuna 1. jaanuaril 1943. a. oli Paide elanike kätt" ja arusaajat meelt hoolekendelisest
paistis mitu punaväelast käsigranaatidega.
Eestis
tööst oa eesti põllumehel jätkunud täna
Silmates keldrisoiijate keskel ka haavatud A. Kitzberg'i 5-vaat. näidend „Püve arv 3495. Märgatavalt on möödunud aasta päevani.
Praegu
viibib
Eestis
soome kirjanik Vii
kestel
vähenenud
meeste
arv
ja
,
seda
.
ni
saksa sõdurit, tahtsid nad otsemaid heita talus". Järva-jaanlaste külakosti oli il
Eladefe karmides tingimustes, on põllu ho Helanen, kelle teos ~Karmid tähed" on
keldrisse granaate. Siis aga loobusid sellest munud jälgima rohkearvuline pealtvaa melt 133 isiku võrra, kuna naiste osas see mees
muutunud oma väliselt olemuselt kui eesti lugejailegi tõlkes tuttav. V. Helanen
ning käsutasid kõik keldrist välja. Keset tajaskond, kes ettekande soojalt vastu näitab aga tõusu. Kui 1. jaanuaril 1943. a. dagi karedakoeliseks
ja kinniseks eneses korraldab praegu Eestis olles ingerlaste
oli Paides 2040 naist, tõusis see arv 1. jaa
kuulide vingumist ja mürskude raginat tuli
nuariks 1944. a. 2148-le.
setõmbunuks.
Temale
on
omane riietusega Soome saatmise küsimusi.
võtsid.
Näidendis
olid
kaastegevad
nüüd kõigil asuda keldri kõrvale ootama
oma saatust. Kuigi naiste ja laste vali nutt J. Preevel, A. Aariate, õ. Meremaa,
tekitas meeleheitliku pildi, ometi ei liigu R. Kurme, J. Soo, A. Adler, A. Luss
lustamise eelkorraldamine. Keedetakse
Oi ajad ja kombed, arutab ta en
tanud see punaväelasi põrmugi.
Kuidas mehed metsa
mann, A. Murumaa, H. Kose, V. Mets,
pajatäisi ja seapekki, küpsetatakse liha damisi. Nüüd minnakse metsa, kui
Haavatud.saksa sõdur keldrist välja ei E. Valdmaa, J. Raudve, F. Tammus,
lähevad
tulnud, kuid teda välja tooma ei julgenud
ja sepikut ning heal juhul tehakse tuju tuleb ja aeg lubab, küsimata sel
minna ka ükski punaväelastest. Siis võeti E. õunaste, A. Nupp, T. Türk ja A. Mere
kaasavõtmiseks isegi lest, mis puit ka niimoodi saab, mille
Kai see tund kätte jõuab, et enam joomamärjukesena
ftks mees meie seast ja sellele anti käsk maa.
koduõlut.
saagimisel ei jälgita kuuloomist ega
saksa sõdur välja tuua. Seejuures seati ta
metsaaktsiooni täitmisega viivitada ei
ilmastiku seisundit. Igakord säärane
Igatahes
on
naisperel
metsatöö
ette
valiku ette: kas täidab käsu, või siis lastak
Karedal ärkab kultuuri-elu
saa, algab äge ettevalmistuste tegemi
se kohapeal maha. Enne kui see sai aga
valmistamisega sagimist rohkem, kui puu ei kuiva isegi mitte korralikuks
hakata kaaluma, mis teha, süütas vahva
Äsja taastegutsemist alustanud Peetri ne. Äkki leitakse, et kõik on alles ka metsatöö endaga.
küttepuuks, vaid kujuneb riidas min
saksa sõdur granaadi ja surmas enda. Seega Haridusselts on asunud hoogsalt arendama vastamata. Sukad-kindadki nõelumata,
giks
pehkinud rondiks, kõnelemata kõl
Mehed
on
märksa
rahulikumad,
kuid
oli ta ealistanud punaväelasis küüsi sattu kultuurilist elu. Kuigi selts on tegutsenud püksipõlvedele vastavad lapid ajama
bamisest
ehituspuiduks.
misele vabatahtlikku surma. Seejuures sai vaid lühikest aega, su nimetatud aja vältel ta ja talvemütsid alles kolikambris. käed on neilgi tööd kuhjaga täis. Nen
pealegi üks punaväe komandöridest, kes jõutud teha juba nimetamisväärseid edu
Vanasti, siis jälgiti ilma ja aega. Nii
Ega selline suur metsatööle minek degi eeltööd metsaaktsiooniks ei seisne
seisis keldri lävel, kahe granaadikilluga samme. Nii korraldas selts möödunud püha
saadi kraam, mis põleb kui küünal,
vaid
saagide
ja
kirveste
teritamises.
haavata.
ole
kodukarjamaalt
haotegemine,
sinna
päeval kohalikus rahvamajas peo-Õhtu, kus
Jalanõudki vajavad paikamist ja paran aga hooneseinas püsis aastakümneid
Seda plahvatust olid kuulnud ka koolimaja seltsi tegelaskonna poolt kanti ette A. Ra tuleb minna nagu sõjakäigule. Lahku
ümbruses asunud punaväelased ja tormasid hula 4 vaat. rahvatükk .Randvee ja Mäe", da kodust nädalapäeviks, asuda elama damist, sest metsamehe saabas, see koitamata nagu raudtala. Peerupuudeks
nüüd täägid ees keldri juurde. Meeletus õnnestunud etendust oli ilmenud jälgima kilomeetrite kaugusele sügavasse laan olgu soe ja kuiv, muidu tikub ligi määratud puidu puhul tuli koguni
vihas vehklesid nad keldri ümber seisvate rohkearvuliselt kohalikku ja ümbruskonna de. Talvine nädal on salakaval. Lähed jooksvatõbi. Siingi on mõtlemist
sedagi jälgida, kustkandist asuda puule
eraisikute ümber ähvardades neid otsemaid elanikke. Näidendis, milline libises kõigiti
saega kallale, et „puusüü" langemise
kombineerimist
hädasti
vaja.
On
ju
tääkidega läbi torkida. Pikapeale nad siiski ladusalt üle lava, otid kaastegevad A. Volk, sa teele pakaseaja riietuses, satud olemasolevad saapapaarid tugevasti keerdu ei tõmbuks.
L. Kreek, E. Neero, L. Võik, L. Saar, E. Tõ kindlasti sulailma keskele ja saad hi
rahunesid ja eemaldusid.
ja M. Anton. Etendusest laekunud pu
ajahambast puretud, aga lapiaahka on
Nüüd ei vaja enam keegi peergu ja
Nüüd jooksis meie juurde meiega keld ruke
hastulu kasutatakse kohaliku rahvamaja gistada, nii et pooled keharasvadest saadud osta ainult rauttoliiste pala ehitustekski
ei taheta enam hästi palke
ris koos olnud ja lahingu ajal ära jooksnud korrastamiseks.
auravad koos higiga õhku. .Usaldad sa
M. õde lähedal asuvast talast, kas ta oli oi
kasutada. Majaseinad tehakse tegevate
sulailma puhul kodust lahkuda kergeis kestena.
nud varjul. Nuttes seletas tütarlaps, et pu
Kui veel arvestada seda, et sae viile palkseinte asemel nrbsest kärgki
sügisrõivais, pöörduvad juba järgmisel
Jõulu-koosviibimine Mäos
naväelased on tema teise venna, kellega oli
heal
juhul on külakohta ainult üks või vistl
päeval tuuled põhja, tuues pakast ja
koos, toonud varjendist välja ja lasknud
kaks
ja nende järjekorda tuleb oodata,
Nii arutledes astub vanaisa haorii
Laupäeval,
8.
jaanuaril
toimus
Mäo
tuisulund. Siis, olles lõkketule ääreski,
maha, kuna tema pääsenud põgenema. See
süvendas veelgi meie rusutud meeleolu ning Maanaiste Selts „Edu" korraldusel Mäo
ei saa sooja tulepoolne külg on siis alles selgub, milline keerukas asi da juurde, et viia sületäit tuppa
paistis, et meilgi pole enam mingeid lootu algkooli ruumes seltsi liikmeskonna põlemaminekuni kuum teine aga on tänapäeva metsatöö.
peenendamiseks ja leeme soojendami
si eluga pääsemiseks. Pealegi pakkus masen
Küsitledes tuttavat talumeest, et seks, ise aga pomiseb habemesse:
davat vaatepilti see, kuidas punaväelased omavaheline jõulu koosviibimine. Meele ähvardub ära külmuda. siis tuleb
surmasid lähemas ümbruskonnas kõik saksa olukal ja Õnnestunud koosviibimisel soojust soetada tööga. Tööga, naida ei miks te endale pole siis näiteks uut
~Oska' nad enam hagugi teha
haavatud, kes langesid nende kätte.
pöördus vastavasisulise kõnega koos tohi katkestada puhkusega, sest need saeviili muretsenud, kuna neid ju va Noorekuu haod põledes visisevad
Oma metsiku viha taltsutamiseks heitsid olijate peole pr. Rehtla. Kombekohaselt jahtymishetked võivad tuua nohutõbe.
hetati vanade vastu, raputab see vas ja ajavad otsast vahtu välja!"
punaväelased veel mitmeid granaate keld külastas koosviibimist ka jõuluvana.
tuseks pead ja lausub: „Oh, need 011
Sellepärast,
kes
läheb
sügisel
nä
Oh kauged, kaunid noorusajad, mi
risse, kus lebas saksa sõduri laip ning mõ
dalapikkusele metsmeheelule, olgu va juba ammu vikatipussideks käiatud. kõik piirad lausa kahel otsal lõkendasid
ned kraamipakid elanike vähese varaga.
Praktiline
kursus
Kõigis
Kuid ka sellest veel ei piisanud täielikuks
igaks juhuks vastavate riie Kes sihukest asja ennemalt hoidis, pea
Üha kaugemale kodunt liigub aga
Põllumajanduse Keskvalitsuse korraldu rustatud
rahustamiseks, mispärast tulistasid ka kuu
legi, kui varem pole oldud metsamees."
tusesemetega.
„metsaliste" koorem. Laul ja nali saa
lipildujast läbi kitsa akna keidrimumi mõ sel toimub 11. jaanuarist kuni 15. jaanuari
Varem, mil metsatöö oli meeste as . Viimaks ometi lõpevad eeltööd. Töö dab teelisi, ootusärevustki on hingedes,
ni Koigi vallas, Sõraado külas Madise talus
ned valangud.
Seisime ikka veel keset lahinguraginat jalanõude ja rõivaste korrastamise kursus. jaks, polnud riietuseküsimused nii hul riistad ja toidunõud laotakse vankrile sest metsas ei olda ju üksi. Naabreid
ja ootasime, mis meist edasi saab. See la Toimuv kursus on mõeldud lühikursusena lud kui nüüd, mil ka naised metsa või rekke olenevalt teest ja ilmas
hendus aga ei lasknudki end kes teab kui vajalike näpunäidete andmiseks jalanõude töösse rakendatud. Neil on jn püstita tikust, raietöökohuslased. asuvad koor omast külast ja teistegi külade rahvast
on seal juba ees.
kaua oedata. Sest peagi tuli kobale üks po ja rõivaste korrastamiseks. Kursust jjubatab
litrukke, kes käskis meid kõiki toimetada Järvamaa kodumajanduskonsuleut prl. Mägi. tud riietuge puhul peale praktilisuse male ja sõit võib alata, eaka pereme
Kes teab, mida sisaldavad metsame
nõude veel meeldivuse printsiip, ning he küüdimeheks olles. Tema viib he päevad ja pikad pilkased ööd ku
staapi, kus siis pidi kindlaks tehtama etitid
lased, kes lastakse kohapeal maha. Süütud
Koigi tuletõrjujad olid koos
see ei muuda asja lihtsamaks kogu „metslased" kohale ja siis, kui vaja, sagil metsavahi majakeses või üksikus
Ja lapsed aga viiakse sealt edasi Venemaa
Pühapäeval, 9. jaanuaril pidas Koi nistigi mitte! Nii et metsatööle mineku toob jälle tagasi, uii pole vaja hobust laanetalus, kuhu ehk öömaja leitakse!
le ... See oli ränk otsus, kuid parata pol
gi
Valla
Vabatahtlik Tuletõrjeühing eel tekib selline hirmus rõivastusaktsi võõras kohas pidada.
nud midagi. Kärkimiste ja venekeelsete van
Elo
Lahkujaid tuleb saatma väravale
desõnade saatel aeti meid kõiki ritta ning Koigi algkooli ruumes oma peakoosole oon, mis asjaga vähemkompetentse isi
teekond algas punaväe rinde tagalasse. Nagu ku. Toimunud koosolekul valiti ühingu ku silme ette manab ere-kireva hirm ri pere vanaisa. Vaatab ja vaatab sil
paistis, kavatsesid nad meid viia Viru-Ka le juhatus ning arutati küsimusi, milli ndu.
madega saates minejaid üle kodumäe, JÄRVA TEATAJA Nr. 5
bala jaama, kuhu Nõmmiselt pisut üle 2
Vähemat virr-varri ei 100 ka toit- noorepõlve mälestuste meeltes elavnedes. Neljapäeval, 13. jaanuaril 1944. a. Lkk. Z
km. Kuigi jaam oli Nõmmisele selgesti nä- sed ühenduses eeloleva tegevuskavaga.

Ohe kirja- ja koolimehe

Meie võitmatud grenaderid
SS-PK. Öösel oli raske piimvalge udu.
Hommikul kattis paid ja pikka kala paks
härmatis kui lumi. Terav jfirvesopp, mis
tõkestas meie pataljoni rindelöiku paremalt,
oli üleöö kattunud õhukese jfiäkirmega.
Meie jaod olid sellel ööl kaevanud kün
kanõlvale, et katta oma tulega ees laiuvat
orgu ning idast looklevat maanteed. Oli
külm. Kuulipilduja vinnastamisest ja püssi
laadimisest olid grenaderide kindad kulu*
nud räbalaiks. Konutades laskepesades, olid
mehed märsivaibad tõmmanud üle turja,
et saada vähegi sooja hanguma kippuvaile
jäsemeile.

Kompaniiülem, obersturmfährer, kelle
noorde näkku läbielatud võitluste karmus
lõiganud teravaid jooni, sammub piki rin
dejoont, jao juurest jao juurde.
„Seadke valmis I Meie püüame edasi
minna, et saada eelolevat küngast oma val
dusse", lausub ta.
Mehed ja jaoülemad teavad, mida see
lühike jutt tähendab. Jaod peavad laskuma
alla orgu, sealt läbi võsa tõusma, ' mõni
sada meetrit eespool oleva lageda ja kum
mis künka harjale, ületama selle ning loo
ma teiselpool küngast uue ja soodsama
kaitsejoone. Sealt valitseks meie püssi- ja
kuulipildujatuli tihedal võsaserva ning ta
kistaks bolshevike ahelikke tungimast kõr
gendikule, mis võimaldaks neile soodsa
vaatluse meie positsioonidele.

„Vähemalt sooja saab I" lausub üks jao
ülemaist ning kontrollib oma püstolkuuli
pilduja korrasolekut. Võib saatuslikuks saa
da endale ja kogu jaole, kui see relv otsus
taval hetkel hakkab tõrkuma. Mehed lae
vad täis oma padruuitaskud ning kuulipil
dujate magasinid. Käsi granaadid vöö vahe
le ja kompanii on valmis rünnakuks. Nii
juhid kui mehed teavad, et see ei kujune
kergeks. Kuid nad on juba ammu teinud
oma lõppotsuse täita viimseni oma kohust.
Eelseisev oht ei heiduta neid.
Kompanii ülema poolt antud leppemärk
kisub mehed välja iaskepeaadest. Ahelikus
valguvad nad alla orgu. Ainult granaadipil
dujate ja tankitõrjesuurtükkide meeskonnad
jäävad oma relvadega positsioonile, et va
jaduse korral anda oma tulega ründavatele
laskoreile toetust.
Veel on vaikne. Meie lähenev ahelik
pole veel jõudnud bolshevike vaatluspiir
konda. Ainult üksikud granaadiplahvatused
osutavad, et vaenlane ei püsi tegevusetult,
õnneks langevad granaadid meile kahju
tekitamata. Kuid nad Bunoivad mehi valv
susele, et mitte saada üllatatud mõnest lii

kuulipildujaist. Pea ühteaegu meie kompa
niiga olid ka bolsheviknd kavatsenud rün
nakut ning võsaserval puhkeb nüüd kohtu
mislahing täie ägedusega. Püssilasud sula
vad ühiseks raginaks. Lõpetab üks kuulipil
duja oma valangu, siis täristab juba naaber
jao oma. Küngas, kus asuvad meie granaa
diheitjad ja saatekahurld, sumiseb kuuli
dest, nagu ümbritseks seda tohutu mesi
Eesti SS-vabatahtlikud grenaderid lama
vad härmatanud kulus ning tulistavad, mis
aga relvad võtavad. Bolshevikud saadavad
tulle aheliku aheliku kannul. Need niide
takse maha meie grenaderide kuulidest.
Meie laskurid on juba lakanud lugemast
langenud vaehlasi enda ees. Mehed ei taju
enam külma. Näpud hõõguvad püssil uku
käsitamisest ja padrunite surumisest salve.
Kindaräbalad on ammugi võetud käest.
Kuumaks lastud püssi- ja kuulipildujarauad
on parimaks käesoojendajaiks. Ainult muld,
mis kipub häirima auto naatrelvade korra
likku töötamist, teeb sihtureile tuska. Me
hed vannuvad tulist kurja, kui ei saa rel
vast korralikku valangut. Hambad risti, vin
nastavad nad, kõrvaldavad tõrkeid ning vin
nastavad taas, kuni relv töötab jälle kor
ralikult ning tabab võsast väljuvaid bolshe
vikke.

,Käesolevaga saadame Teile kasutamiseks

dokumendi ,K", miile saatis Saksamaale
Sadarnovski Bresti piirkonnast.
Nõuk. Sots. Vabar. Liidu Riikliku
Julgeoleku Rahvakomissariaadi 4. osak.

juhataja asetäitja, riikliku julgeoleku
leitnant Guterinann."
Mida küli võiks too Sadarnovski kirjuta
da, et see isegi Mo«kva tähelepanu endale

tõmbas, kes ta „kasutaruiseks" edasi saatis?

Seda selgitab meile kirja sisu, mille anna
me edasi täies ulatuses.

toodangus

Teedeehituspioneeridel idas on tihti rasket tööd. Pk.-sõjakirj. Scheever (Wb.)
Uduvall Rootsi ümber
Vaenlase agitatsiooniuputus on haaramas Rootsi avalikkust
Ühe asja tegid lääneriigid ja Nõukogude valitsuse erapooletusepoliitika ja käesoleva
Liit möödunud aaatal Euroopa väikeriikide sõja karmi tõelisuse vahele lülitub eksitee
le täiel määral selgeks: et nad hin.lavad dele juhitud avalik arvamine.
Rootsis teavad paljudki, millega ou neil
sõltumatust ja iseseisvust ainult vastavalt
võimupositsioonile, et aga väikerahvaste tegemist, olles tunnetanud, et Saksamaa ja
tunnustamist iseseisvate rahvustervikutena tema liitlaste kaotus võrduks vaba ja ise
ei ole enam juttu bolshevikkude ega nende seisva Rootsi hukkumisele. Tuleb loota, et
lääne sõprade juures. Säilinud on ainult ülekaal jääb mõistusele ja asjalikkusele.
ühise bolševistlik-reaktsioonWse bloki ot Avatlegugi nii mõnigi hea äri läänes, fata
sustavas, saada kõige võimalikkude surve morganana teisel pool Põhjamere tõkkeid,
vahenditega või ka parajal korral vägivalla tagasi pöörduma endiste aegade juurde,
ga väikeriikide jõude enda kasutusse. Root siiski taipab iga kaine rootslane, et Rootsi
si on senini sellest protsessist hädavaevu elulisemad huvid on seotud Saksamaa saa

Kuski võsa taga kostab Vaenlase soo
musmasinate liikumismüra. Kas ka nemad
hakkavad - ründama meie ahelikke ? Meie
tankikütid künkal saavad käsu, olla valmis
läkitama mürske oma kahureist, niipea kui
peaks nähtavale ilmuma vaenlase tanke.
Kuid need ei ilmu. Punased soorausmasi
nad piirduvad vaid tulistamisega võsa var
just, et suruda maha meie kuulipildujaid ja
grauaadiheitjaid. Vastukaaluks bolshevike
tankidele, asuvad tulistama meie suurtükid.
Oks meie patareidest annab kiirtuld. Mür
sud vihisevad kurjalt üle oma meeste pea pääsenud.
de ning raksatevad siis tumedalt bolshevi
On endastmõistetav, et Rootsi üldsus
ke poolel. See peaks mõjuma!
seda sõda teisiti tunnetab ja läbi elab kui
saksa rahvas. Veel iial ei ole vahe ühe sõ
Lühike novembrikuu päev kaldub õhtu diva rahva ja teise vahel, kes elab al
le. Bolshevikud on lakanud ründamast. Koos les peaaegu rahuaegses olukorras, olnud
sellega vaibub ka lahingu kära. Raske tu nõnda suur kui tänapäeval. Sellele lisandab,
levahetuse läbiteinud jaod saabuvad tagasi et rootsi rahvas, on sugupõlvede jooksul üle
oma laskepesadesße. Granaadiheitjad läkita elanud hoopis teissuguse arengu, mille tõttu

Kirjad, mis ei jõudnud kunagi pärale

Valge-Ruteenia Nõukogude Vabariigi
NKVD 11 eriosakonnas istusid südame
tud inimesed, kes otsisid võõraste kir
jade ridade vahelt seda, mis võiks pal
jastada kogu maailmale tõe Nõukogude
Liidu elust. Äärmiselt hoolsasti otsisid
nad tõde, et seda hiljem koos kirjade
autoritega lasta hävida pimedais NKVD
keldreis või kaugeis Siberi kontsent
ratsiooniaagreis. Sinna tõrjusid nad tõe
Nõukogude Sotsialistlikkude Vabariikide
Liidu kohta ja need inimesed, kes jul
gesid avaldada tõde oma kirjades.
Nõukogude Liidu rahvaste hulgas ei
leidunud enam kaua aega kedagi, kes
oleks julgenud teatada välismaale mää
ratud kirjas, kuidas elatakse „Stalini
konstitutsiooni päikese all*4, kuid poo
lakate, leedulaste, lätlaste ja eestlaste
hulgas, kes olid sattunud toile päikese
kõrvetavate kiirte alla, leidus paljusid,
kes arvustasid Nõukogude Liidu olu*
korda oina lääne-euroopalike harjumus
te kohaselt. Nad kirjutasid avameelselt,
mida nad mõtlesid, unustades sealjuu
res, et NKVD mitte kunagi uinuv silm
jälgib igat nende sammu.
Kõiki kirju ei tarvitse läbi vaadata,
sest kirjapakikene on suur ja iga kiri
on ikka uute inimhinge kannatuste
tunnistajaks. Üks kirjadest on saade
tud Moskvast Minskisse, mida tõendab
Nõukogude Sotsialistlikkude Vabariiki
de Liidu Riikliku Julgeoleku Rahvako
missariaadi 4. osakonna saatekiri, mille
sisu kõlab järgmiselt:

6. jaanuaril pühitses oma 60 a. sünni
päeva kirjanik Mats Mõtslane, kodanliku
nimega Mart Kiirats, kes ilmas umbes
kolmekümne kaheksa aasta eest meie kir
jandusse Ernst Särgava külarealismi otsese
jätkajana, mida ta on olnud kogu oma

laspere.

vad mürske veel võssa, kuhu jäid bolshe
vike raskelt laastatud kompaniid.
On meiegi vabatahtlike hulgas neid, kes
ei astu enam rivisse. Kuid vaenlane pidi
kallilt tasoma nende kangelaste langemise.
Pataljoni, sidumispunktis on tööd, kaid üht
ki hädaldamist ei kuuldu sealtpoolt. Nii
alt lähedale juhtuvast tabamusest.
sapralt, nagu läksid meie grenaderid lahin
Meie SS-vabatahtlikud grenaderid on jõud gusse, niisama mehiselt kannatavad nad
nud juba võsani, mis palistab vallutatava võitluses saadud haavade valu.
,Kas sul on midagi valu vaigistamiseks ?*
künka nõlva. Olukord pole meie grenaderi
dele just eriti soodus. Mäenõlv on härmati küsib sanitarilt ailjuht, kellel bolsheviku
sest valge ning meie grenaderide moonda kuul on läbinud õla. Saades eitava vastuse,
misriietus, mis eile sulas veel hästi ühte ei lausu tn sõnagi, ainult hambad suruvad
koltunud kuluga ja raagus okstega, on täna sigaretti, mille ulatab talle kamraad.
Alles järgmisel päeval selgub õieti, mis
vägagi reetlik. Meie laskurid valgel taustal
moodustavad musti märklauasüdamikke, oli olnud sellel päeval mängus. Seda jutus
milliste kirbule võtmine ei tee vaenlasele tasid vangi võetud bolshevikud. Kolm pu
mingit raskust.
naarmee rügementi oli püüdnud läbi tungi
Kuid edasi tuleb minna I Ja nad lähe da aabe eesti pataljoni rindest. See kavat
vadki,. need eesti kartmatud grenaderid.
sus nurjus bolshevike! aga täielikult.
Mõnikümmend meetrit lahutab meie
Eesti SS-vabatahtlikud grenaderid olid
mehi veel võsast, mis piirab küngast vaen ka sellel korral oma raaket võitlust võidel
lase poolt. Samas kõlavad ka esimesed püs nud hästi.
SS-sõjakirjasaatja Gerhard Rahnulo
sipaugud ning langevad valangud vaenlase

Minu ees on pakikene kirju, mis ei
ole jõudnud oma sihtkohta. Kui palju
muret ja pisaraid sisaldavad need kol
tunud lehed, mis jõudsid minu lauale
Minski Sisekomissariaadi salajastest
arhiividest. Nendes ei avaldu mitte üks
nes inimhinge karjatused ja bolshevike
poolt surnuks piinatud inimeste kan
natused, vaid nende 1941. a. pärine
vate kirjade kaudu tajume ka seda
verehulka, mida mõistuseta nõukogude
timukad ülirohkelt valasid.

elukäigust

„S. Ponjatovskile, Jaskanshej mõis,

Plonjavy postkontor, Makov-Masovi
tänav, Saksamaa.
Armas vanaisal

Raske aeg on alanud. Elu on lõputu piin,
raske ike ja vait kannatus. Enam ei tobi
paluda valjult Jeesust Kristust, kuna see on
kuritegu. Kes usub Jumalat, on kurjategija.
Isegi kõige paremail julgas kaob, kuna nad
kardavad sattuda trellide taha, ja tugevad,
kes on maalt välja saadetud, anuvad abi.
Paluu siud, palu meie ja kõikide neude
eest, kes piinlevad Siberi ürgmetsades, et
oad mitte ei hukkuks ja et nende vaim ei
väsiks. Ma ei kirjuta palju. Arvatavasti tüü
nete kõik meie olukorda ja olete teadli
kud, mis meil ees seisab. Kirjutage Sadar
novskiie, Kobrik, Punaarmee tänav nr. 66."
Lapselapse palve, paluda tema ja kõigi
neude eest, keda Nõukogude valitsus oli
välja saatnud, ei jõudnud vanaisani. B lshe
vikud pidaöid need hingekarjatused kinni
ja saatsid õnnetu kirja koostaja ~edasiseks
uurimiseks ja ära kasutamiseks".
Üks teine kiri on saadetud isegi
tähituna, mis aga ei kohustanud Nõu
kogude valitsust seda edasi saatma
tema sihtkohta. Seetõttu ei saanud ka
Marta Viljuma, kes elas Varssavis, iial
gi teada, mida talle kirjutas Stefan
Vyvalov Dougapaštše külast, Selva ra
joonist, Bresti oblastist. Ta kirjutas
järgmist:
„Armas Martakene, meil on veel ikka
talv. Sajab palju ja külma on kuni 30, tal
vel oli isegi 45°. Sellises külmas peame
meie vaesed elama. 4 kuu jooksul polnud
meil ühtki vaba päeva. Paljudel meie hul
gas on külmunud käed ja jalad, ja olgugi
et nad on haigestunud grippi, pidid nad
ennast piinama väga viletsa tasu juures
raske tööga. Naine teenib ühe tööpäevaga
vaevalt nii palju, et ta võib selle eest osta
kilo leiba, mis maksab 1 rubla ja 5 kopi
kat, ja saia, mis maksab 1 rbl. ja 90 kop. ,
mida aga ainult väga harva saab. Mehed
teenivad afetaatöödega kuul 5 rbl. päevas,
kusjuures nad peavad töötama kuni puusa
deni sügavas lumes, kusjuures tuleb saavu
tada töönorm. Kes seda ei saavuta, saab
ainult 700 gr. leiba."
Nii näeb välja elu Nõuk. Liidus
ilma ilustusteta ja nõukogude „luturist'i"
kirjude reklaamideta. Need on Stalini
türannia võimusse sattunud inimeste
tõelised kannatused. Nad ei leidnud
ühtki teed välja olukorrast, millesse
nad olid sattunud, ja ainult mõte, et
nad võiksid oma kannatusi jagada
nendega, kes neile välismaal ligidal
seisavad, tugevdas neid. NKVD aga ar
vas teisiti. Nende kirjade eest pidid
vastavad inimesed kas maksma oma
elu või vabadusega, kui Nõuk. Sots.
Vabariikide Liidus üldse võib rääkida
vabast elust.

siinse rahvaelu rütm on sootuks erinev Sak
samaa omast. Rootsis mõeldakse, tuntakse
ja reageeritakse kombel, mil on vähe ühist
sõjas karastatud saksa rahva tunnetega. Neid

erinevusi kasutab murettekitaval viisil vaen
lase ajakirjandus. Rootsi avaliku arvamise
mõjustamist kergendab veel terve rida mo
tiive: peaaegu igal rootsi perekonnal on
Ameerikas USA-s sugulasi, ajakirjandus ise

on tehniliselt enamikus organiseeritud amee

rika mustri järgi. Sellele liitub ühine demo
kraatlik süsteem ja veel muudki. Ajakirjan
dus ja film on vaenlase sõjaagitatsiooni pea
miseks agendiks. Stokholm on Euroopas
liseid tulemusi saavutab Rootsi pealinna
selleks linnaks, kus suhteliselt tuleb elanik
kude arvu kohta kõige rohkem kinosid. Mil
korrapärane üleujutamine vaenlase agitatsi
oonifilmidega, seda on kerge mõtelda. Need

ringkonnad aga, kes kujundavad rootsi aja
kirjandust, seisavad salgamatult anglo-amee

rika maailma vaimse mõju all. See ulatub
isegi nii kaugele, et üks kõrge külaline Ing
lismaalt, kui ta möödunud suvel nägi esma
kordselt Siokholmi ajalehti, hüüdis spon
taanselt: Need Muudavad seda veel paremi
ni kui meie!
Oleviku suurte sõjasündmuste ja Rootsi
üldsuse vahele tekkib sõuda pikkamisi udu
sein, mis, läänevõimude poolt tekitatuna,
peab rootslaste pilgu eest peitma eelkõige
üht selle sõja põhitõde: et bolahevistlik-plu
tokraatliku bloki võit tähendaks Euroopa
hävingut koos Rootsiga. Siinses ajakirjandu
ses käsitletakse seda küsimust veel üsna
harva. Kui aga rääkida rootslastega, siis
võib peagi märgata, et vana hirm vaenlaste
ees ei ole veel surnud. Kuid avaliku arva
mise pidev mõjustamine võib pikapeale
tumestada ka kainematki pilku. Kui see
sünniks, vöiks saabuda hetk, mil Rootsi
Raadio
NELJAPÄEV, 13. JAANUAR 1944.
5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.15 Päeva
uudised. 6.30 Hommikukontaert (ülekanne)
7.00 Päevauudised saksa keeles. 7.15 Kirev

varahommik (hpl). 8.30 Põllumeestele: Piima

riketest ja nende ärahoidmisest. (Assistent
H. Sooman). 8.45 Päevauudised. 9.00 Päeva
uudised saksa keeles. 9.10 Landesdienst Ost
land 9.25 Saatepauß. 11.30 Lõbusad muusa
lapsed (hpi). 12.15 Päevauudised. 12.30 Päe
vauudised saksa keeles. 12.45 Lõuna kontsert

(Läti vabatahtlike-rügemendi puhkpilliorkes
ter F. Banders' juhatusel ja Riia ringhää
lingu ajaviiteorkester A. Parupsi juhatusel).
Saate kannab Üle ka Riia saatja. 14.00 Päeva

uudised saksa keeles. 14.10 Landesdienst
Oatland. 14.20 Nagu Teile meeldib (hpl).
16.00 Muusika pärastlõunaks (Ringhäälingu
tantsukapell L, Tantsi juhatusel). 16.45 Päe

vauudised. 17.00 Päevauudised ja saatekava
ülevaade saksa keeles. 17.15 Muusikaline pil
diraamat (Ringhäälingu tantsukapell L. Taut

si juhatusel). Ülekanne Riiast. 18.00 „Peep
ja Muri", Albina Kausi kuuldemäng. 18.20
Väikesi intermetsosid (hpl). 18.30 Aja kaia

ja saatekava ülevaade. 19.15 Rindereportaaže
(tilek., s. keeles) 19.30 Muusika (ülek.). 19.45

Poliitiline loeng (üiek., a. keeles). 20.00 Päe
vauudised saksa keeles. 20.15 Eesti sõduri
tund (Sõdurikvartett, instrumentaal- ja vo
kaalsoiistid). 21.00 Päevauudised. 21.15 So
listldetund (Viima Tevis, sopran, Eva Han
geleid, klaver ja Vi. Sapošnin, viiul.) 22.00
Päevauudised saksa keeles. Järgnevalt saa
telõpp.

REEDE, 14. JAANUAR 1944.
5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.15 Päe
vauudised. 6.80 Hommikukontsert (ülek.)
7.00 Päevauudised saksa keeles. 7.15 Hom
mikukontsert (ülekanne Saarbrückeniat ja
hpl) 8.45 Päevauudised. 9.00 Päevauudised
saksa keeles. 9.10 Landesdienst Ostland 9.52

tusevõitlusega Euroopa vabaduse ja julgeolu
eest.

Mais Mötslase kirjanduslik tegevus algas
Tartus Seminaris õpingute ajal. Kuigi
Seminaris ametlikult valitsev vaim õpilasi
eesti kirjandusest pidi võõra tarna, kujune
sid tagajärjed vastupidiseiks. Et aga Semi
nari õpilased igal johnl ei tohtinud avali
kult osa võtta eesti kultuurielust, siis ka
selle tagajärjel juubilari esimene jutustus,
mis kannab pealkirja ..Unenäod", ilmus
1903. a, ..Postimehes" varjunime all, millest
ta hiljemgi ei loobunud. Eriraamatuina oa
ilmunud kõigepealt pikem jutustus Kraavi
tajad", mis on kaaluv kirjanduslik doku
ment meie külaühiskonna arenemisloosi.
Nimetatud teosest nägi esimene trükk päe
vavalgust 1908. a. teine trükk 1910. a. ja
kolmas trükk 1920. a. Järgnesid ~Kasta Po
land ja Kukehansu Madis" 1920. a., ..Hans
Tohver" 1920. a., „Liblika lend" 1926. a.,
„Mu kodu" 1927. a., ..Hilda Kõrevares'
1928. a., ~Külaotsa Hannes" 1929. a., ..Mõra

ne hing" 1930. a., „Mäugw 1930. a. ja ~Kev
adised vood" 2 köites, 1931.—1933. a. Pea
le oma kirjandusliku loomingu on ta aval
danud rea tõlkeid.
Ilmus „Ajakiri Naisele" Nr. 3
Aastavahetusel ilmus trükist „Ajakiri
Naisele*' nr. 3, seega kuukirja novembrikuu
number. Kuukirja uue numbri ilmumine
hilines toimetusest mitteolenevaist põhju
seist. Detsembrikuu number ilmub lühema
paari nädala kestel. Tellimiste vastuvõtt
1944. a. kestab maalugejaskonnalt kuni 15.
jaanuarini.

Näitekunsti tõhus areng Järva-Jaanis
Juba mõnelgi korral on olnud või
malus tpua siinseil veergudel teateid
lavategevusest Järva-Jaanis. Seda rõõ
mustavam ou nüüd kuulda, et järva
jaanlased ei piirdu lavalise tegevuse
mõttes ainuüksi oma alevikuga, vaid
hoolitsevad üsna hea eduga ka naa
berkeskuste lavaliste huvide rahulda
mise eest.

Nii külastati läinud pühapäeval A.
Kitzbergi „Püve taluga" Rakkel, kus
anti ühe päeva jooksul isegi kaks eten
dust, algusega kell 18 ja kell 19. Et
mõlema etenduse puhul maja oli müü
dud välja, see tohiks olla küllaldaseks
tunnustuseks nii lavastajale, kui ka
näitlejaile, kelle koosseisu lugejad leia-

vad meie tänases numbris teisal.
Huvi asjaarmastajate lavatöö vastu
on aga suur ka kodualevikus eneses.
Ei ole ju päris tavaline, et nii väike
ses keskuses nagu on seda Järva-Jaani,
asjaarmastajate lavastus kannataks
välja kolm õhtut. Ja ometi läks teisi
päeval „Püve talus" Järva-Jaanis kol
mandat korda üle lava !
Rõõmustavalt kuuldub, et järva-jaan
lased kavatsevad külastada „Püve ta
luga" isegi Paidet. Ei oie kahjuks tea
da, kas kavatsus leiab tõepoolest ka
teostamist, kuid see oleks väga tervita
tav. Võib olla ärataks see ehk Paidegi
teatrielu teda tabanud talveunest uuesti.

Asutatakse eesti sõjaväelaste
omastele erikauplused
Tuleval laupäeval, s. o. 15. Jaanuaril
avatakse Tallinnas Viru tn. 4 Eest! Sõjaväe
laste Perekonnaliikmete Erikauplus, mis tä
hendab suurt sammu edasi Eesti Brigaadi,

Tapalt
Tapa seltsidele uusi juhte. Tapa E.N.
Kasvatamise Seltsi (Haridusseltsi) peakoos
olekul valiti seltsi esimeheks Job. Tamre ja
juhatusliikmeiks A. Ruil, J. Peetjfirv, A. Prii
ma, E. Mikkin, J. Kroon, A. Petjärv, A. Paal
idapataljonide, vabatahtlikena saksa sõjaväe ja A. Tein. Seltsi lähemas tegevuskavas
juures teenivate sõjaväelaste ja uute mobi otsustati segakoori taaselustamine ja oma
liseeritute perekonnaliikmete eest hoolit seltsimaja tagasisaamine.
semisel.
Tapa Meestelaulu Seltsi peakoosolekul
Kuna Tallinnas avatav erikauplus on valiti seltsi esimeheks A. Reisa, juhatus
mõeldud peamiselt ainult Tallinna linnas ja liikmeiks N. Tamm, A. Rail, H. Noormets,
Harjumaal elunevate eesti sõjaväelaste pere E. Lepp ja koorijuhiks A. Aho. Koor alustas
konnaliikmete ostutarviduste rahuldamiseks, tegevust juba möödunud aastal ja praegu
siis on vastavatel ametiasutustel kavatsus on käsil harjutused peatseks iseseisvaks
samalaadilisi kauplusi asutada ka teistesse esinemiseks.
linnadesse, nagu Tartu ja Pärnu, ning väik
Tapa V. Tuletõrje Üh. erakorralisel koos
semaisse provintsilinnadesse luua usaldus olekul valiti seltsi esimeheks L. Paal ja
äride võrk, kuhu siis suunatakse sõjaväelas teisteks juhatusiiikmeteks A. Palu vee, A.
te perekonnaliikmetele määratud kaubad.
Ruil, T. Lutrik, P. Seidelberg, A. Priima,
A. Türk, A. Paal ja komp. pealikuks
R. Kaasik.
Järvamaa koolide inspektor
Tapal vabanes osa kooliruume. Aasta
sõitis Saksamaale
vahetusel vabanes Tapal I. algkoolis osa
Esmaspäeval asus teele Saksamaale Jär ruume, nii et algaval õppeaastal võivad nii
vamaa koolide inspektor E. Saluveer, et algkool kui ka gümnaasium, kes seni e
osa võtta koolide inspektoritele Chemnitzis gutsesid kitsais tingimusis, töötada enam
korraldatavatest kursustest. Koolide inspek vähem normaalses olustikus, algkool hom
tor E Saluveer'i tagasinõudmist on oodata mikupoolikul ja gtimn. õhtupoolikul.
eeloleva kuu keskpaigu.
Antisemiitlik meeleavaldus Newilmus eestiaineline fotoalbum
Yorgis
Genf i s t, 10. 01. (DNB). „New York
Revaler Buchverlag GmbH kirjastusel il
mus trükist kunstipärane album-raamat Post" teatab suurte pealkirjade all ulatus
Hästiõnnestunud maalilised fotod, likkudest antisemiitlikkudest meeleavaldus
arvult 80, millised on pärit albumi koosta test New-Yorgist. Leht tõi muuseas järgmi
jalt Heinrich Iflandilt, annavad ilusa üle sed pealkirjad: «Midagi sellist oli New Yor
vaate meie kodumaa maastikust, ehitusstii gis siiski võimalik. Antisemiitlikud demons
lidest, vanadest varemetest, linnade omapä tratsioonid viivad politsei tasakaalust välja."
rasusest, elanikest ja nende tööaladest.
Või: Tema on juuti Ta peab saama oma
Pildid, mis on jäädvustatud fotpolaadile nahatäie ! Või taas «Löögem juudipoisid
ühe matka tulemusena, läbi rahuaegse eluks ajaks vigaseks." Samasuguseid teateid
Eesti, sisaldavad mõndagi, mis sõja- ja levitab ka ajaleht .Pall".
kommunistide hävitustöö tagajärei juba jäl
New Yorgi linnapea Laguardia seletas
jetult kadunud või tundmatuseni purusta sel puhul: .See vahejuhtum köidab juba
tud.
pikemat aega politsei tähelepanu."
Albumile on saatesõna kirjutanud Her
bert Peterson, kes küsitleb ürajoontea Eesti
Itaaliaski pommitatakse koole
ajalugu, meie hilisemaid majanduslikke ja
ja kirikuid
looduslikke olusid, meie geopoliitilist ja ha
riduslikku olukorda. Linuulennult ta ka vaat
Roomast,
11.
1. (DNB) Ancona ja Pola
leb meie vanu losse ja nende varemeid.
linnad olid esmaspäeval anglo-ameeriklaste
raskete terrorirünnakute ohvriks, Suur hulk
Korraldatakse turba ja maapa
elamuid, koole ja kirikuid sai tabamusi ja
hävis. Elanikkonna surmaohvrite arvu ei ole
randusmeistrite kursus
suudetud senini kindlaks teha.
Põllumajandusliku kutsehariduse osakond
korraldab Tooma Põllutöö- ja Maaparandus
kooli juures turba- ja maaparandusmeistri Kes vahetaks HOBUSE kahehobuse reaskäl
vimasina vastu. Teatada Terufeldfile Vari
te kursuse.
Kursuse kestus on 7 kuud ja see algab vere pk., J.-Jaani.
1. veebruaril. Kursusele pääsevad põllun
duskoolide lõpetajad. Kursusest osavõtt, sa IfflA RIIGILIIKLUSDIREKTSIOON. Osakoo
. eiaelaevandus ja maanteedemuti korter, küte ja valgustus on tasuta.
8M Unm tööandK Nais- ja mees
Sooviavaldused koos hariduse ja sünni
tunnistusega tuleb esitada hiljemalt 20. jaa tööjõudude palkaroisavaldusi võtavad vastu
nuariks Tooma Põllutöö- ja Maaparandus igal aial vastava tööameti kaudu kõik raud
kooli nimele aadressil Vägeva posti teetehased ja teenistuskohad. Tagatakse kes
teenistus, edasiõppimine ja ametitöus.
agentuur.

Saatepaus. 11.30 Helisev ajaviide (hpl).
12.15 Päevauudiseid. 12.30 Päevauudised
saksa keeles. 12.45 Lõunamuusika (Ühe
poiitseipataljoni puhkpilliorkester ülemmuu
SOOVITAKSE SAADA PÕRSAID vahetuseks
sikameister Fr. Tarn mari juhatusel ja hpl.)
tugev puhasttõugu härgvasikas
Saate kannab üle ka Riia saatja. 14.00 Päe võlus (hp1).18.3ü Aja kaja ja saatekava üle haruldaselt
(frna) ja jäär. Lähemaid teateid nlt.
vauudised saksa keeles. 14.10 Landesdienst vaade. 19.00 Poliitiline loeng (ülek., s. k). 19.15
Ostland. 14.20 Ajaviiteks (Ülekanne Königs Rindereportaaže (Ülek., saksa keeles). 19.30 Mo^,°f±LBffibiline RAADIOAPARAAT (pata
bergist ja Breslaust.) 15.30 Muusika pärast Maasika (ülek.) 19.45 Poliitiline loeng (ülek., rei) VAHETADA korraliku HOBUSE («uni
lõunaks (hpl.) 16.45 Päevauudised. 17.00 s. k.) 20.00 Päevauudised saksa keeles. iiuic: šxfr! vaBtu- Samas vahetada tiine
Päevauudised ja saatekava ülevaade saksa 20.15. Sümfooniakontsert Rimski-Korsakov: EMIS SÄLU vastu. Kirj: Jäneda ag. pk. 13.
keeles. 17.15 Kaasaegseid heliloojaid (Ring Šeherezade (Ringhäälingu suur orkester Kõrve kula A. Veeremaa.
häälingu suur orkester Olav Rootsi juhatu Olav Rootsi juhatusel). 21.00 Päevauudised.
sel). 18.00 .Kaks kõrvakiilu", teatri mälestus 21.15 õhtu Viinis (hpl ) 22.00 Päevauudised JÄRVA TEATAJA Nr. 5.
vanast Taliinast (Saksakeeles.) 18.15 Hääle- saksa keeles. Järgnevalt saatelõpp.
Neljapäeval, 13. jaanuaril 1944. a. Lhk. 4.

