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Ründavatele nõukogudele tekitati

Kasvav vastupanu
Inglise asjatundjad saksa õhutõrjest

raskeid tankikaotusi

Stokholmist, 10. jaan. Rasked tunduv, et läänejõudude pommilennu
ja pidevalt kasvavad kaotused, mida kite väel jääb sellele asetatud tähtsate
anglo-ameerika õhujõudude! tuleb oma ülesannete teostamiseks ainult veel pä
terroriofensiivi jätkamisel Saksamaa vas ratud aegM. Tuleb arvestada sellega,
Purustati mitu boishevike rünnaküksust ]a hävitati 855 tanki. Lõuna-Itaalias
tu kanda, on, nagu teatab „Svenska seletatakse briti ringkondades, et sak
käivad rasked võitlused
Dagbladeti" Londoni esindaja, üksikas sa jahilennukite toodang ulatub 1944.
jalikkude arutluste aineks Inglismaa aastal sellisele kõrgusele, millega lää
Führeri peakorterist, 14. jaan. Sõjajõu
<dude ülemjuhatus teatab:
sõjalistes ringkondades. Nende ringkon nejõudude poolt ei arvestatud õhu sõja
Kirde pool Kertshl löödi tugevad vaen
dade poolt möönatakse, et võidujooks kavade koostamisel. Tõendusena vih
lase rünnakud tagasi.
tõrje ja kaitse vahel mõjub briti-põhja jatakse asjaolule, et saksa jahilennuki
Nikopoli sillapeal laiendasid boisbevikud
ameerika õhujõudude terrorisõja t akti - te tõrje on vii maste kuude jooksul lää
oma rünnakuid teistele rindelõikudele. Nad
tõrjuti rasketes võitlustes tagasi.
kale üha laastavamalt. Ametlikkude nes kahekordistunud. 1944. a. tulevat
Ruumis Ifiäne pool Kirovogradi purusta
USA
ringkondade püüetele, eriti ühend selle kohta ei ole mingit kahlust ar
sid meie väed mitu vaenlase rünnakük
riikide
iennuväestaabi omadele, tasa vestada pidevalt kasvava saksa vastu
spst. Visade võitluste järele suleti siin vas
kaalustada endapoolset pilootide ja panuga. Inglise asjatundjate vaadete
tulöökidega üks rindeiõik. Hävitati 10 vaen
lase tanki ja U 0 kahurit.
raskete lennukite kaotuse tõusvat kur järele „ei tohi enam kauem jätta ar
Lõuna ja edela pool Tsherkassõfd on
vi allatulistatud saksa jahilennukito ar vestamata võimalusega, et saksa jahi
«käimas võitlused kohalikke sissemurde
vu meelevaldse tõstmisega, on Inglis lennukite tõrjejõud suudab üldiselt pi
-teostanud vaenlasega.
maal senini suhtutud suurima tagasi durdada lääneriikide pommiofensiivi".
Ruumis kagu pooi Pogrcbishtsbet pai
sati nõukogud vasturünnakutega veelgi
hoidlikkusega. Ilmne umbusk kohati Selline areng, nii lisatakse juurde, peab
tagasi.
otse fantastiliste allatulistamisarvude paratamatult otsustavalt mõjuma lää
Lääne pool Berditsbevi hävitati üks
kohta ameerika pilootide poolt, kes neriikide sõjapidamise invasiooniplaa
sissemurdnud vaenlase tankiüksus, kus
juures hävitati 55 tanki ja 8 rünnakka Õhutõrje soomusrong võitluses. Äkki esilekerkinud vaenlane võetakse kohe tule alla teatavasti töötavad preemiate alusel, on nidele. Need kavatsused peavad teata
hurlt.
Inglismaal muutunud viimasel ajal üha vasti Euroopasse sissetungi riskantse
(PK.-sõjakirjas. Dauscher Wb).
Raamis edela Ja lääne pool Novogradavalikumaks, viies paljudel juhtudel katse paratamatuks eelduseks ülekaalu
Volõnskit osutasid meie väed pealetungi
selleni, et põhja-ameeriklaste poolt tea kindlustamist õhus. Mida kaugemale
-vale vaenlasele endiselt tugevat vastupa lääne ja loodegpool Venafrot kasvava äge
Süü lunastus
tatavaid allatulistatud lennukite arvu aga sissetung edasi lükata, seda suu
,nu. Lääne pool Reshitsat jätkub vaenlase dusega. Siin on käimas rasked võitlused.
Surmanuhtlus faahismi reetmise eest
sarve.
remaks kujuneks ka saksa sõjajuhtimi
sageli enam ei avaldatagi.
Mujal rindel ei leidnud, väljaarvatud
Veroonast,
11.
1(DNB),
Erakordne
, Raskete vaenlase rünnakute tõrjel hä eelpostidevõitiused Garigliano juures, aset tribunaal kohtumõistmiseks fashistiiku suur
Inglise spetsialistide suhtumine sak se väljavaated, luua nii tugev õhukait
vitasid ühe soomusdiviisi Jõud 19 läbimurd mingit võitlustegevust.
nõukogu üle, kes ööl vastu 25. juulit kirju sa tõrje probleemisse ja eriti saksa ja se, et sellega paralüseeritaks invasioo
mud tanki.
hävitajad võeti katsel tulista tasid alla Grandi Mussolini vastasele ettepa hilennukitesse on seevastu jäänud pal niks vajaliku „eeltöö" võimalus lääne
Vitebski võitiusruumis andis vaenlase da Vaenlase
linna Aadria rannikul mere nekule ja reetsid sellega Dnce ja fashismi, ju asjalikumaks. „Svenska Dagbladeti" riikide õhujõudude poolt. Siin peitub
?ünnaksurve eelmiste päevade kaotuste väeCivitanova
rannapatareide
po >lt tule alla. Peale võimaldades Badoglio riigipööret, langetas
tagajärjel järele. Nõrgemad rünnakud tõr mitut tabamust pöördusid
hävitajad põle esmaspäeval kolmepäevase protsessi järele Londoni korrespondent teatab, et briti hädaoht, nii arvatakse Londonis, et sa
juti.
oma otsuse. 19 kaebealuse hulgast mõisteti vastavate allikate andmetel on „saksa tutakse nõiutud ringi, millest ei ole
des lõunasse.
Loode pool Nevelit teostasid nõukogud
18 surma, neist 13 tagaselja. Kuuest kohal jahilennukite toodang praegu juba nii j mingit väljapääsu.
Möödunud
ööl
heitsid
mõned
briti
len
ka eile tugevaid rünnakuid, mis tõrjuti
nukid pomme Lääne-Saksatnaa piirkonda viibivast kaebealusest mõisteti viis surma,
rasketes võitlustes.
nimelt endine välisminister krahv Ciano,
Kahel viimasel kaotasid nõuk dele.
de Bono. endine põliutööminister
idarindel 355 tanki.
Eilse päeva õhtul ründasid saksa len marssal
„Nõukogude Euroopa"
Pareschi, endide fashistiiku partei haldus
Lõuna-Itaalias ründab vaenlane lõigus nukid eesmärke Kagu-Inglismaal.
juht Marinelli ja endine Itaalia tööstusliidu
juhataja Gottardi. Endine korporatsioonimi
„Timeu kinnitab anglo-ameerika kauplemisi
nister Ciambetti mõisteti 30 aastaks vang
Üks USA ajakiri on nüüd lõpuks ometi 10 miljardit ei ole muidugi hiiglasumma,
Saavutati täielik tõrjeedu
lasse. Prokurör nõndis kõigile kaebealustele
fashistiiku revolutsiooni nimel selle uues, leidnud õige sõna angio-ameeriklaste Euroo aga siiski küllaldane, et lasta inglastel viha
vabariiklikus vormis surmanuhtlust.
pa reetmise kohta. Ta kinnitas, mille kohta pärast kahvatada. Pettumus on seda suurem,
SS-uutersturmfõhrer Wittmann hävitas oma „ Tiigriga* juba 66-da
Otsus viidi juba teisipäeva hommikul juba varem ei jäänud mingit kahtlust, et et briti ärimehed lootsid Nõukogude Liidus
nõukogude tanki
veidi enne kella 9 täide de Bono, Ciano, Inglismaa ja USA loovutasid Euroopa konti peale sõda leida head turgu, mille abil ta
Gottardi, Marinelli ja Pareschi mahalaskmi nendi bolshevismile ja andsid Stalinile lu suda võlgu, mida see sõda ou impeeriumile
se teel.
Führeri peakorterist, 13. jaan. Sõjajõudu
baduse, et nad tema ringkondi Euroopas toonud. Kibestunult märgivad Inglise ring
de ülemjuhatus teatab :
kuskil ei sega. Stalin on saanud Churchiliilt konnad, et oma sõbra Churchiiii selja taga
Kirde pool Kertsbi nurjusid bolshevik
Angio-ameeriklaste pommitamis ja Rooseveltiit kõik volitused Euroopa jaoks, sõlmitud kaubaleping on see hind, miile
kude uued rüunakad.
ja Teheranis lasi ta seda kokkulepet endale eest USA imperialism müüs Euroopa Nõu
terror tabab kunstivarasid
Nlkopoli sillapea vasta alustas vaenlane
veel mõlema sõjaässitaja poolt kinnitada. kogude Liidule. Et seejuures peteti veidi
Roomast,
13.
1.
(DNB).
Oma
kunsti
kitsal rindel ägeda kahuritule ettevalmistu
ajakiri „Time" nendib seda tõsi Churchiiii, see teeb Roosevelti kiikele vähe
väärtuste poolest tuntud Lueca linn oli li. Ameerika
se järele rünnakut. Ägedates võitlustes, mis
asja
lausa
küünilise jõhkrusega, märkides muret.
jaan. keskpäeval uuesti angio-ameeriklaste päris kainelt,
kestsid kogu päeva, saavutasid meie väed
et Kairo ja Teherani konve
terrori rünnaku eesmärgiks. Kolm tundi hil rentside järele
-täieliku tõrjeedu.
kujuneb Nõukogude Liit
Rakveres mälestati enam
jem
leidis
aset
kiriklik
leina
talitus
eelmise
Oina rünnakute jätkamisel edela pool
Euroopas domineerivaks jõuks. „Time" loob
pommirünnaku
ohvritele.
iDnjepropetrovsklt tõrjuti bolshevikud taas
selle
jaoks
väljenduse
~Nõukogude
Euroo
laste terroriohvreid
MD « . W WEB
Meriselt tagasi.
pa4' nagu oleks see maailmas endastmõis
Lääne pool Kirovogradi algasid eile uued
naguforje"
tetavaim, et üks terve kontinent loovutatak
Esmaspäeval täitus 25 aastat bolše
se bolshevismile.
vaenlase tugevate jalaväe- ja soomusjõudu
Inglise ajakiri küüditatud balti
vike
esimesest veretööst Rakveres. Too
ega teostatud rünnakud. Nad tõrjuti vas
maalaste saatusest
Rooseveltil jätkus küllalt ärilist tubli kord bolševistlikud võimumehed 10. jaa
tulöökidega, üksikute kohalikkude sissemur
G e n f s it, 12. 1. (DNB). Jahedalt ja küü dust, et selle lehmakauplemise juures saa
dude riivistamise järele.
niliselt nendib inglise ajakiri „Weekly Re vutada veel ärilist profiiti Wall-Streeti juu nuaril 1919. aastal viisid kümneid
Edela pool Tsherkassõid jäid nõukogude
viw", et Nõukogud küüditasid õrnal ajal tidele. Londoni teadete kohaselt on ta Te süütuid inimesi Rakvere külje all asu
kohalikud rünuakud tagajärjetuiks.
150.000 baltimaalast Nõukogude Liidu sise heranis sõlminud täie saladuse katte all vasse Palermo metsa, kus nad halasta
Omapoolsed vasturünnakud Fogrebishtshe
musse ja et nende saatuse kohta ei teata veel majauduflepingu Nõukogudega. Kuna matult surmati ja hoolimatult ühishau
xuumis tegid ka eile häid edusamme. Hävi
ta elas Nõukogude saatkonnas, avanes talle
sama hästi kui midagi.
tati taas 20 nõukogude tanki.
da aeti.
Teatavasti on need baltiuaaalased inglas nõnda parim võimalus bolshevikkudega äri
Lääne pool Berditshevi nurjusid mitmed Võitlusruum Korosten Kiiev- Tsherkassõi
Selle kurva tähtpäeva märkimiseks
te pooli, kes nüüd nii külmavereliselt kir teha. Kuuldavasti olevat selle lepingu kesk
(Weltbild).
bolshevikkude rünnakud. Vasturünnakuga
teostati
Rakveres Eesti Noorte Viru Ma
punktiks
Nõukogude
10
miljardi
dollariline
jeldavad
nende
saatust,
loovutatud
bolshe
hävitati 19 vaenlase tanki ja 17 Kahurit.
Ruumis lääne pool Novograd-Welõnskit lennukite üksusega hea eduga sekka ras vikkudele. See aga ei takista inglise ajakir tellimine USA tööstusele, mis tuleb täita leva poiste ja tütarlaste üksuste eest
ja lääne pool Narnõid seisavad meie väed ketes törjevõiiliistes Kirovogradi, Berditshe ju liigutamatult mainimast, et Arhangels kolme aasta jooksul peale sõja lõppemist. võttel mäleBtusrongikäik tõrvikutega
«raskes võitluses edasitungivate vaenlase vi ja Witebsk/juures. 50 vaenlase lennu kist saabunud teadete järele asub enamik See on meelt mööda neile jänkidele, kes punase terrori ohvrite hukkamispaigale.
neid baitimaalasi vanglates või nn. töölaag bolshevistliku kursiga veel hästi ei suuda
jõududega.
kit tulistati alla.
rites, kus neid koheldakse nõukogude poolt sõbrustada, kes aga siis nõustuvad Staliui Viru maleva noorte poolt asetati bolše
Nõukogud jätkasid ka eile oma ägedaid
SS-uotereturmführer iVittmann ühes SS orjadena.
sõprusega, kui võivad selle juures teenida. vike terroriohvrite hukkamiskohale elu
rünnakuid lääne pool Retshitzat. Rasked sooaiusdiviiHis hävitas 9. jaanuaril idarin
võitlused on käimas.
del oma .Tiigriga* 66. vaenlase tanki
puuokstest pärg, mille ajutise mälestus
Witebski juures nurjusid uued, raskus
Lõuaa-Itaalia rindel lääneosas laiendas
märgi jalale pani Viru noortemaleva juht
punktiga loode pool liuna teostatud läbi vaenlane oma rünnakuid ka lõigule lääne
Loteriivõidud pandi loosirattasse
Aavik.
Seda talitust kaunistas Viru
murrukatsed meie vägede visa vastupanu pool Venafret. Tugeva kahuritule rünnaku
<tõttu* Nõukogud kaotasid selles ruumis 42 järele teostatud rünnakud meie kõrgustiku
omakaitse
orkester.
10. ja 11. jaanuaril toimus ERÜ 3. Rm., viis võitu a 3.000, seitse võitu
tanki.
positsioonide vastu tõrjuti tagasi veriste
Pärja
asetamisel
esines noortejuht
Loode pool Newelit tõrjuti nõukogude kaotustega vaenlasele. Kaks sia klassiloterii viimase klassi loosimise a 2.000, kakskümmend võitu a 1.000
päevakohase kõnega. Seejärele
jalaväe- ja sootnusjõudude tugevad rünna semurdu riivistati. Äärmiselt lääneuivalt võidu- ja värvisedelite paigutamine Rm. jne.
leud, üksikuid sissemurde riivistades, kus teatatakse luure-alkade võitlustest Garigliano loosiratastesse, mida toimetas vastav
Samal ajal kui valmistatakse käi võttis sõne Rakvere linnapea Töipus,
juures hävitati 14 vaenlase tanki.
juures, idatiival! omapoolsest edukast löök- komisjon.
gusoleva klassiloterii lõpploosimiseks, kes käsitles bolshevike massimõrvasid
Õhujõud lõid tugevate võitlus- ja lahing- Üksuse üritu-est.
Seega läheneb seekordne klassilote on käimas ka ettevalmistused ERÜ mis bolševistlikku režiimi on ikka ja
rii lõpule. Lõpploosimise vastu valitseb uue, järjekorras neljanda klassiloterii alati sirgjooneliselt iseloomustanud.
Dimitroffi ~läkitus" bulgaaria
Jaak Pülikse f
põhjendatult suur huvi. Nüüd võidab piletite väljajagamiseks. Need piletid Linnapea kõne keskel mälestati
rahvale
iga piletiraamat, küsimus on ainult on juba trükkimisel. 4. klassiloterii tu Palermos hukatud rahvuskaaslasi. Lei
Harku valla piiridest leiti neil päevil
.surnuna Jaak Pillikse, kes oli Viljandist sin
Sofiast, 11. 1. (DNB). .Kolmanda inter selles, kui suur võit 22.500 võidu hul leb sama suur ja korraldatakse sama nahetkel paljastati pead ja orkester
na sõitnud ametikohuseid täitma. J. Pillikse natsionaal i" sekretär George Dimitroff pöör gast langeb ühele või teisele mängijale. del alustel kui eelmisedki. Piletid il mängis leinaviisi „Muru kasvab mulla
«on arvatavasti langenud mõrvari köe läbi.
peale".
dus raadio teel .läkitusega" Bulgaaria poole,
«Jaak Pillikse oli üks meie põilumajan- milles ta bulgaaria rahvast, keda ta ütleb Loosimine toimub Tallinnas Aia 12, muvad müügile veebruarikuu teisel
Pühalik toiming lõppes Eesti rah
duse mehhaniseeri mise pioneere, kes esi me end hästi tundvat, hoiatas .teda ähvardava 14.—24. jaanuarini, iga päev algusega poolel.
vushümniga.
ae masin&teinstruktorina pani aluse põllu hädaohu" eest, kui see püsib edasi Saksa kell 8.
Senine piletimütigikohtade võrk on
«> majandustehuilisele nõuandele põllumeeste maa poolel, jäädes Inglismaa ja USA vaen
Peavõiduks on seekord 25.000 Rm. veidi piiratud, mille tõttu keskmüügi
„Rootsi erapooletus tuleb
peres. Ta töötas vaheldumisi põilutöörmnig laseks. Bulgaaria pidavat oma sõjakuulutuse ja üks sama suur preemia. Kui pea kohast posti kaudu tellijate arv on vä
teeriumis, põllumeeste keskseltsis, masina Inglismaale ja Ameerikale annulleerima ja
säilitada"
tarvitajate ühingute liidus, pöllutöökojas ju silmapilk loobuma koostööst Saksamaaga, võit juhtub jääma loosimise viimasele ga suur. Järgmiseks loteriiks suurenda
viimasel ajal maiandus-rahanduedirektõoriu selle ee&t aga töötama koos Inglismaa ja päevale, siis on suurim võit 50.000 takse müügikohtade arvu, nii et lote ütles kuningas Gustav oma troonikönes
Stokholmist, 12. 1. (DNB). Rootsi
oii mehaniseerimhe osakonnas. Nende pik USA-ga.
riigi marka. Peale selle on suuremateks riipiletid on mängijaile kergemini kät riigipäeva
erakorraline istungjärk avati eile
kade tööaastate jooksul korraldas ta üle 100
.Kolmas internatsionaal" võis valida vae võitudeks 12.000, 8.000, 6.000, 4.000 tesaadavad.
kuninga troonikönega. Kuningas Gustav rõ
motoristide kursuse, kus on saa valt sobivamat kui Dimitroff, et lõbustada
hutas, et ka rootsi rahval tuli möödunud
nud vastavad erialali-ed teadmised üie 2000 bulgaaria rahvast Kremli poolt labase agi
sõjaaastal (iie elada raskeid katsumisi. Root
isiku. Lõhkeainete käsitamise kursusi on tatsioonivõttega. Dimitroff solvab igat bul Ringhäälingult ELSS käsutusse
Soome
sõjateade
sil olevat aga õnnestuuud hoida end väljas
J. Pillikse korraldanud üle 300, milledest gaarlast, kui ta usub suutvat selle rahva
Heljsingist, 14. jaanuaril (DNB). Ru pool suuri konflikte. Ka suhted teiste riikide
782,80 rmk
osavõtjate arv ulatub üle 10.000 isiku. Pea lütlastruudust õõnestada, ja bulgaaria rahvas
kajärvi juures tõrjuti üks kahurväe toetu
olevat Rootsil head. Kuningas väljendas
' je selle on ta korraldanud veel hulgaliselt ei jää anglo ameeriklastele vastust võlgu.
Ringhäälingu korraldusel 9. detsembril sel ründav löökrtihm. Ühel luuresalkade ga
piksekaitse kursusi, avaldanud oma erialalt
m. it. „Estonia" kontsertsaalis toimunud ava-' kokkupõrkel teises kohas kaotas vaenlane oma lootust, et Rootsi suudab ku edaspidi
kirjutisi ajalehtedes ja ajakirjades, esinenud
iik eesti sõduritund on andnud tähelepanu 10 meest. Teistelt rinnetelt pole midagi säilitada oma erapooletust.
Ränk pakane "Kesk-Norras
loengutega ringhäälingus jne. Kui veel ar
väärse ülejäägi. Sellega ühenduses oli Ring tähtsat teatada.
vestada seda, et J. Pillikse oli alati vai
Oslost, 11. 1. (DNB). Keäk-Norra asu häälingul võimalus anda Eesti Leegioni
Paides algavad rahvatantsu
õis põllumeestele jagama nõu ja juhatust las Tynsetis, mis asub umbes 100 kilomeet Sõprade Seltsi käsutusse kontserdi puhastu
Kaks inimest suri vingu
kursused
ka nende kirjalike järelpärimiste peale, saa rit lõuna pool Trondhjemi, märgiti selle lu 782.80 rmk. suuruses.
Möödunud pühapäeval leiti Tallinnas
me ettekujutuse selle töö väärtusest, mida aasta kölmeima temperatuurina miinus 52
oma korterist surnutena Koidu 16—18 elut
Lähemal
ajal
korraldab Puhkus ja Elu
kadunu meie põllumajanduse mehhauisee kraadi Celsiuse järele.
rõõmu"
Paide
Keskosakond
Paides naisvõim
sevad
14-aastane
õpilane
Helga
Kaar
ja
Sojasõidu 25. aastapäev
srimise alal fira teinud.
14-aastane Karl Koltmann. Kaaselanikud lemise- ja rahvatantsu kursused eriinstruk
Surm tabas J. Pillikset 63-aasta vanuses.
Tallinna I kaitsepataljon mälestas 14. ja märkasid, et korteri nr. 18 elanikud ei aval tori juhatusel. Asjast huvitatuil palutakse
Soomes 37 kraadi pakast
Haruldane sünnijuhtum
15. jaanuaril oma Vabadussõtta sõidu 25. da lukustatud uste tagant mingit elumärki. teatatada endid EK. Paide esinduses Tallin
Helsingi. Käesoleva talve madalaim aastapäeva. 14. jaanuari] asetati pärjad Sõ Loost teatati politseile, kelle kohale tulles ua tn. 4. igal tööpäeval k. 9.00—14.00. Sa
Milanost, 13. l. (DNB). Fiumest tea
tati harukordsest sünnitusjuhtumist, kus temperatuur Soomes, nimelt 37 kraadi alla javäekalmistul ja õpetajate ja õpilaste mä murti uks lahti ja avastati korteris kaks mas palutakse registreerida ka meesvõimle
mise kursustest ja võrk- ja korvpalli tun
sündis kolme jalaga ja kolme käega tütar nulli, registreeriti Hittüas, mis asub umbes lestussambale. Täna, 15. jaanuaril, on aktus laipa. Juurdlusega tehti kindlaks, et tege didest
huvitatutel.
100 km kaugusel Soome põhjatipus!.
ja omavaheline koosviibimine.
mist on vingusurmaga.
laps. Laps elas vaid mõned päevad.

Aii tobu sel 3500 km läbi sõjaaegse Saksamaa
Muljeid Eesti ajakirjanike külaskäigust Hohenlycheni laatsarett-sanatooriumi
Raviasutis, kus tehakse imesid ,
Olime sõitmas Berliinist sadakond
kilomeetrit põhjapool asuvat kuulsat
Hohenlycheni raviasutust külastama, kus
meile lubati tutvustada peamiselt sak
sa sõjakirurgia meetodeid ja saavutusi.
Ei ole kahtlust, et see sõit sisendas
meile tõsidust ja valmistusime nägema
ka võidukaima sõja kurvemat külge.
Valmistusime õieti sõja vigastuste ma
sendavaile muljeile ja olime seda õn
nelikumad, kui Hohenlychenist lahku
des võisime väita, et kui inimesed ka
kohutavaid sõjahaavu nii kehaliselt kui
hingeliselt nii hästi leevendada ja ra
vida suudavad, siis ei ole kahtlust, et
suudetakse saavutada ka nende ohvri
te suur eesmärk inimkonna uus ja
õnnelikum tulevik.
Juba esimene mulje Hohenlychenist
oli ilus. Pärast huvitavat sõitu PõhjaSaksamaa põldude ja asulate vahel
pöördusime suurelt teelt kõrvale ja saa
busime pargitaolises metsatukas peitu
va majadegrupi juurde. Meid tervitas
ja võttis vastu nooruslik ja sportliku
välimusega ülemarst, kes juhtis meid
saali kuhu ilmus mõne hetke pärast ka
sanatooriumi juht professor Gebhardt.
Energilise ja jõulise välimusega teadla
ne, keda ootas juba lennuk tähtsaks
reisiks, leidis mõne hetke aega tema
poolt juhitava asutuse tutvustamiseks
ja oli iseloomulik, et ta seda algas sõ
nadega : „Mu härrad, mida te siin näe
te ja kuulete, ei ole midagi harukord
set ja erakordset teiste Saksamaa haig
late hulgas/ Ja meie võisime oma ring
käigul ise kogeda, et Hohenlychen ei
esitanud oma väliseis võimalusis min
git ülimoodsat saavutust haiglate arhi
tektuuri või raviaparatuuride leiutuste
alal, kahtlemata on Saksamaal palju
moodsamaid ja pareminigi sisustatud
raviasutisi, kuid Hohenlychen omab
tuuma, mida professor Gebhardt väl
jendas nõuandega, mida antakse sõjas
vigastatud sõdureile haiglasse saabu
des ja see on : „01ed sa kaotanud
jala, ära kaota siis ka pead!"
Ja selle ülesande täitmisel, vigasta-

tu hingelise tasakaalu taastamiseks, on
Hohenlychen saavutanud suuri tulemu
si. Ei ole kerge sõdureile, kes käe või
jala kaotamisega tunneb end kõlbma
tuna uuele elule, sisendada uut elujul
gust ja tõendada temale pärast vigas
tuse ravimist, et ta suucab olla veel
kasulik endale kui ka oma rahvale.
Kuid see ülesanne on seda tänulikum
ja vastavam aja suurtele nõuetele. Vi
gastatu juhtimist uuesti ellu, talle uue
usu ja julguse andmist oma võimistes
se, juhatamist ja kohandamist uutele
tööaladele kui seda nõuab vigastus ja
ennekõike hingelise tasakaalu leidmist
pärast läbi elatud valusid ja kaotusi,
seda taotletakse Hohenlychenis. Ühe
kõrvalise näitena, et Hohenlychenis ka
neid eesmärke haavatute ravimisel tões
ti saavutatakse, võis professor Gebhardt
esitada meile juba samas saalis kus ta
meile kõneles: see saal oli ehitatud ja
sisustatud haavatute poolt, kes pärast
paranemist uute tööriistade käsitlemise
ja õppimise kaudu tundsid ärkavat uut
elujõudu ja loomistahet. Saali taotud
rauast sambailustused ja uksehinged
olid valmistatud sõduri poolt, kes iial
gi varem ei olnud teinud rauatööd, ja
sama lugu oli ka teiste saalis nähta
vate esemetega. Need olid valmistatud
meeste poolt, kes töö ja loomise kau
du otsisid ja leidsid endale rakendu
misvõimalusi ja julgust ja usku edasi
seks eluks.
Pärast professor Gebhardfi neid sis
sejuhatavaid seletusi asusime ülemarsti
juhatusel ringkäigule raviasutuses. Ho
henlychenis teostatakse sõjakirurgia
kõige mitmekesisemaid operatsioone ja
ja neid vigastatud liikmete ravimismee
toteid nägime hulgaliselt skeemidelt ja
valguspiltidelt. Purustatud luude taas
liitmise mitmesugused viisid, vigasta
tud lihaste parandamine ja täiendami
ne mujalt liikmeist opereeritud lihaste
ga ja palju muid operatsioone, mis võ
hikule nii kergesti meelegi ei jää, neid
nägime nii pildil kui ka juba parane
nud haavatutel. Haigla, mille mahutus-

võime on tuhat voodit, ja kus on ra
vimisel patsiente tavalisest rindesõdu
rist kuni riigiministrini, nagu meile tä
hendati, läbikäigust ja töö intensiivsu
sest andis meile põgusa näite ütelus,
et ainult kipsi sidemete jaoks tarvita
takse haiglas tonnide viisi. Operatsioo
ni saali lähiselt, kus nägime skemaatilisi
kujutlusi operatsioonidest, juhiti meid
alakorrale palatitesse, kus nägime ju
ba paranevaid haigeid ja tervenenuid,
kelle paranenud liikmeid halastajaõed
vastava sihtvõiinlemise ja masseerimise
ga harjutasid ja tugevdasid uuesti tar
vitamiseks. Just järel ravi pärast legeli-!
ku haava parandamist siht võimlemise
ja masseerimise kaudu on ka üks Ho
heulycheni erialasid, kus on saavutatud
häid tulemusi. Vigastatud liikme uuesti
tarvitama õpetamine masseerimise ja
võimlemise kaudu osutub haavatule
vähemalt samatähtsaks kui tema haa
vagi parandamine ja selleks pühenda
takse Hohenlychenis palju vaeva ja
tähelepanu. Missuguseid tulemusi sel
alal saavutatakse, seda tõendati meile
võimlemisiunnis, mida meil võimaldati
pealt vaadata ja kus võimlejaiks olid
mehed, kes olid kaotanud lahinguis
oma ühe jala. Otse uskumata oli näha,
kuidas need mehed sooritasid mitme
suguseid harjutusi riistadel ja matil,
jooksid ja hüppasid ning ei väljenda
nud ainult ülesaamist oma raskest kao
tusest vaid ka jätkuvat elurõõmu ja
julgust. Nad kõik suutsid hüpata isegi
kõrgust üle ühe meetri ja nende kaug
hüpetele üle mitme mehe pani krooni
nende ühekäeline õpetaja, kes sooritas
selle puhtalt ja eeskujulikult.
Loomulikuna tundus, et kõigi selle
tähelepanu juures haigete õigele ravi
misele ja kohtlemisele, haigla omas ka
eeskujuliku ja huvitava raamatukogu
haigetele ja tähelepandava spetsiaalraa
matukogu arstidele. Edasi juhiti meid
hoonete teises kompleksis asuvasse
supelbasseini, mis oli korralike mõõde
tega isegi spordivõistluste pidamiseks.
Bassein asus klaasist seinte ja laega
ruumis, mida võidakse suvel ka kõr
valdada ja muuta seega vabaõhu bas
seiniks. Tema iseäralduseks oli aga üks
eraldatud osa, kus alt surumisega yett
üles juhiti, mille tõttu vesi näis nagu
keevat ja kus on võimalik ravida ja
ka supelda haigeil, kes nagu mõnesu
gused halvatusbaiged, ei oma täit lii
kumisvõimet
Edasi külastasime siis haigla tööko
da, kui seda nii võib nimetada selle
tõttu, et paranenud haavatud seal töö
ja tööriistade käsitlemisega kogevad, et
nad hoolimata oma vigastusest on suu
telised veel töötama ja looma. Töökoja
juhatajaks oli insener, kellega vestel
des ja tema tööst, kogemustest kuuldes,
teda küll aga rohkem psühholoogiks
tuli tunnistada, kes oma õpilastele si
sendab uut elujõudu ja tööindu. Töö
kojas töötas parajasti hulk haavatud
sõdureid, kes saagide, peitlite ja muu
de tööriistadega töötasid vastavalt oma
vabalt valitud tööülesannete kallal. Seal
nikerdas jala kaotanud esimese klassi
raudristi kandev idarinde sangar peitli
ga mingit lambijaiga, seal saagis teine
Eesti SS-vabatahtlike brigaad bolshevismivastases võitluses
Ühel Eesti SS-vabatahtlike brigaadi võitlusüksusel oli ülesandeks mõningad kilomeet käe kaotanud rindesõdur mingit keeru
rid edasi tunginud vastane tagasi visata. Suured metsad ja rabad raskendasid 88 vaba list kujundit lauatükikesest. Töökoda
tahtlike edasimarssi.
oli tulvil tööhääli, aga veel rohkem tuiKuid kuuepüevaetes vihaste» võitlustes oli ettenähtud siht saavutatud. Nõukogudel vii indu ja tärkavat elujulgust ja jõu
oli veriseid kaotusi: saadi saagiks kaks pakki, palju automaatrelvi ja teisi jalaväerelvi.
du. Ja nagu töökoja juhataja jutustas,
Eesti SS-vabatahtlikud olid päevi võitlusis ja ööseti kaevuti uutesse seisukohtadesse.
SS-eõjakirjasaatja Hoffstätter. _
valitseb invaliidide hulgas suur huvi

Kust tulevad USA lennukikandjad?
Kahe aasta vältel uputasid jaapanla- 1
sed 27 lennukikandjat, neist üle . poole
viimase kolme kuu võitlusis. Kuna Ühend
riikidel oli sõja puhkemisel ainult 8
lennukikandjat, siis on õigustatud küsi
mus, kust nad selle võrdlemisi lühikese
aja jooksul said nii palju uusi lennu
kikandjaid. Alljärgnev artikkel annab

suudeti rida neist kergeist lennukikand
jaist, mis opereerivad koos lahingulae
vade ja ristlejatega, vahepeal valmis
ehitada.
Neile lisanevad veel niinim. „kon
voi-lennukikandjadft, mis ehitati ümber
kaubalaevadelt. Mõned neist olid val
sellele vastuse.
mis juba Ühendriikide eõttaastumisel.
Washingtoni mereväeringkonnad te Esimesena ehitati ümber 8000-t kau
gid oma ofensiivi algul käesoleva aasta balaev „Long-Island". Peale nende ehi
oktoobris kindlaks, et Ühendriikide tati lennuki ka i djaiks ümber veel teisi
laevastik omab 40 uue lennukikandja kauba- ja tanklaevu. Tavaline lennuki
ga võtme probleemide lahendamiseks, kandja tüüp Ühendriikide laevastikus
mis tal esinevad Vaikses ookeanis. on 16.000—17.000-tonnine. Need kon
Ühendriikide lehtedes võib näha joo voi-lennukikandjasl pole oma väikese
nistusi sellest oletatavast
kiiruse ja nõrga allveekaitse tõttu
tust õhuvarjust", mis moodustatakse torpeedode vastu kuigi kohased operee
neist lennukikandjaist kõigi maabumis rimiseks koos raskete sõjalaevadega.
operatsioonide puhul.
Seda enam sobivad nad aga vägede
Kust saadi siis need 40 lennuki ja sõnamaterjalide konvoide saatmiseks.
Jaapani andmete järele on uputatud
kandjat Ühendriikide laevastikule? Juba
sõja puhkemisel Ühendriikide ja Jaa lennukikandjate hulgas niihästi kiireid
pani vahel oli Ühendriikidel ehitusel tüüpe kui ka konvoi lennukikandjaid.
12 „Essexu-klassi lennukikandjat. Esi Ja kui jutukas mereminister Knox veel
meste kaotuste järele tehti kobe kor hiljuti kiitles oma 40 lennukikandjaga,
raldus alustada veel 20 lennukikandja siis peab ta nüüd tunnistama, et peagu
ehitamist samast tüübist, mille toonaaž pooled neist on uputatud.
seniselt 25.000 tõsteti 26.500-le. Edasi
Jaapani sõjalaevastikul oli selge, et
määrati osa 17-st ehitusel olevast Ühendriikide laevastik pidi nüüd lõp
„Clevelandw-klassi ristlejast ümberehi- peks ometi ületama Jaapani eelpositsi
tamisele lennukikandjaiks. Kõigi mõel oonid, et jõuda jaapanlaste keskpositsi
| davate vahendite kasutamisele võtmisel ooni ette Vaikses ookeanis. See keskš
:
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Eesti SS-vabatahtlike brigaad bolshevismivastases võitluses
Kuulipilduja julgestab Eesti SS-vabatahtlike edasiliikumist. Mehed töötavad
end hüpetega edati.
SS-sõjaklrjasaat ja Hoffstätter.

töökoja vastu, et seal proovida oma
võimeid ja töö kui ühendava lüli kau
du leida tagasi teed ellu ja tegevusse.
Veel külastame haigla laagrit, kus
paranenud sõdurid enne oma rakenda
mist uutel kohtadel, elavad sõjalise
distsipliini all. Laagris oleku ajal nad
saavad veel tarvilikku järelravi ja val
mistuvad pöörduma tagasi ellu, kas
sõjaväeteenistuses, kui nad veel sel
leks kõlvulised, või siis mõnel muul
alal, kus nad saavad olla kasuks ühis
konnale ja rahulduseks endale.
pärast ringkäiku sõime sõduritega
üheskoos lõunat ja võisime veel nen
dega isiklikult vesteldes, veenduda,
kuidas nad elurõõmsatena ja julgetena

positsioon asetseb ameerika ajakirjan
duse arvamise järgi Karoliini saartegrupi
Truki saarel, kuna Bismarcki saared
koos Rabauliga ja Marshalli saared Ja
luitigi kuuluvad esimesse kaitseliini.
Neist kaugemal on jaapanlased kind
lustanud end enne inglastele kuulunud
Saalomoni ja Gilberti saartel.
Kuna Washingtoni mereministee
rium ikka veel kangekaelselt vaikib
kaotusist Bougainvi)le'i saare juures,
siis valmistatakse Ühendriikide avalik
ku arvamist Gilberti saarte puhul juba
varakult ette suurtele inira- ja laeva
dekaotusile. Midagi lähemat ei ole me
reminister Knox rahvale seni veel
avaldanud.
Esmajoones püüab Knox varjata nii
paljude lennukikandjale uputamist tihe
da looriga. Vastasel korral peaks ta ju
tunnistama, et Jaapani sõjalaevastik on
tal löönud juba käest selle ~Vaikse
ookeani võtme", mida Ühendriigid ar
vasid enda käes olevat. Kõige iseloo
mustavam seejuures on aga, et jaapan
lastel ei tarvitsenud seni veel võillu
sisse paisata oma lahingulaevastiku
peajõudusid, vaid nad andsid ainult
oma mere õhu jõududega raskeid lööke
Ühendriikide laevastikule, mida oli
Pearl Harbouri järele oluliselt uuenda
tud. See asjaolu on jaapanlastele suu
reks soodustuseks nende tulevasis võit
lusis Vaikses ookeanis.

vaatavad tulevikku ja nii kehaliselt kui
hingeliselt tervenenult lahkuvad Ho
henlyehenist. Seda kinnitas meile k&
veel meie emakeeles Üks ümberasunud
rindesõdur eestlane, keda kohtasime Ho
henlychenis, ja kes küll kolm korda
haavata saanult oli kaotanud ka üha
jala, kuid kaugeltki veel mitte oma
head tuju, vaid tulvil noorustuld ihkas
veel tantsimagi.
Nii lahkusime Hohenlychenist, kus
olime kartnud kohata kurbust ja valu,
mida sõda nii ohtralt üksikuile ja ter
veile rahvaile kanda annab, just koiga
rohkem kannatanute ja kaotanute poolt
julgustatult ja tugevdatult.

Eesti rindeõdesid Eesti SS-brigaadi
juurde
Kindralinspektori tunnustavaid sõnu meie rindenaistele

Möödunud nädala lõpul toimus kind asuvad need tublid naised nüüd jällegi
ralinspektor Soodla juures vastuvõtt rindetulle, aitama meie vapraid rinde
eesti rindeõdedele. Kindralinspektor võitlejaid.
rõhutas oma sõnavõtus rindeõdede en
Marie Raju-Mekin, Reet Raju, Hele
nastsalgavat tööd ja soovis neile edas ne Raju-Maks, Leida Kirpson, Leida
pidiseks tegevuseks raugematut jõudu. Narva ja Helme Eiaugo on rindeõed,
Peaaegu kõik vastuvõtul viibinud rin kellel kõigil on poolteist kuni kaks
deõed omavad oma kutsealal laiaulaaastat rasket teenistust rindeõena sel
tuslikku praktikat. Seni on nad töö jataga, kuna Juuli Metsmaa asub tee
tanud pidevalt 2 aastat idarindel mit nistusse esmakordselt. Eespool nimeta
meis haigiais, enamiku ajast Eesti ot tud 6 rindcõde on töötanud kogu aja
seses läheduses. Kaks neist on tööta rindelähedasis haiglais vaenlase tule
nud varemalt isegi sanitaarkompaniis, all. Eriti on neile meelde jäänud ras
kus tavaliselt rinüeõed ei teeni.
ked tõrjelahingut möödunud aastal Le
Kuna eesti rindeõed seni töötasid ningradi lõigus, kus nad töötasid haig
organiseerima tn! t, on nüüd kindralins lais vaenlase otseses tuleulatuses. Kahe
pektori algatusel jn kokkuleppel vasta le neist, Leida Kirpsonile, kes on po
vate saksa sõjaväevõim uu ega läinud pulaarne õde Erika nime all, ning Hel
korda osa eesti rindeõdesid koondada me Eiangole, annetatakse ka Idamedalid,
Vaprad õed on korduvalt vaadanud
ning need rakendada kohe teenistusse
Eesti SS-Brigaadi juures. Kindralins surinale sõna tõsises mõtte? silma.,
pektoril on lähemas tulevikus kavatsus sest vaenlase tule all töötades on neid
koondada ja rakendada Eesti SS-Bri sageli päästnud nn. sõduriõnn. Eesti
rindeõdedele ei ole võõras ka sõduri
gaadi juurde kõik eesti rimieõsd.
Oma pika rindepraksise väitel on kodu ja kindluspunker. Nii mõnigi kord
tulnud õdedel paljugi raskusi läbi ela on tulnud haa va tui»! võitlejaid abistada
da, kuid see on sepistanud neist vap punkritesse ja barakkidesse rajatud sl
rad ja julged eesti naised, kes alati on dumispunktides, kus ümberringi lõhke
valmis rõõmuga jatkama vastiuusrikast vad vaenlase mürsud ning samasugu
lööd rindeõdedena. Nad olid esimesed seid sajab kaela ka ülevalt lennu
pioneerid, kes juba 2 aasta eest asusid keilt. Kuid kõik see ei ole heidutanud
vabatahtlikult tööle rindeõdedena, et julgeid rindeõdesid ja rõõmsa meelega
anda oma panus kodumaa vabastami asuvad nad jällegi oma raskete kohus
seks ja enamluse hävitamiseks. Kind tuste täitmisele.
rali nspek teri tunnustavate sõnadega
Maatöölaagri noored lahkusid
Kuulise pühadepuhkuse järel sõideti südamlike tervituste saate! tagasi
Saksamaale
Ööl väetu esmaspäeva sõPeid tagasi Sak kodumaale tagasitulekul kaasa aidata tugev
samaale noored, kes viibivad sealseis noorte dada valli ida ja selle mõjude vastu.

maatöölaagreis õppimise eesmärgil ja veet
sid nüüd kodumaal kuuajalise pühadepuh
kuse. Üldse asus teele üle 30 noore, kusjuu
res juhtideks on poistel E. Tarius ja tütar
lastel prl. Õpik.
Noored kogunesid Tallinna juba laupäe
val ning pühapäeval oli Eesti Omavalitsuse
juhi poolt korraldatud neile lõunasöök „Es

Ta märkis, et sõdurimõõga kõrval just
talupoeg kõige paremini aitab oma rahvast
ja kultuuri. Noorte rakenduse üheks suure
maks mõtteks on eesli ja sa*sa rahva teine
teise tundmaõppimine, mis on eelduseks
vastastikuseks lugupidamiseks. Lõpuks ta
soovis noortele kindralkomissari nimel edu
ja rõõmu nende rakenduse lõpetamiseks.

Viimasena võttis sõna Eesti Noorte pea
staabi ülem Kalkun, kes rõhutas noorte
tublidust ja julgust, mida nad oa üles näi
juht dr. Mäe, kindralkomissari nooris-osa danud
seni sooritatud laagria-a jooksul, ning
konna juhataja Bo gu n, propagandaosakon soovis, et nad hoiaksid Eesti nime kõrgel
na juhataja kolonel-leitnant Bad e, põllu ja pärast oma ülesande lõpetamist tuleksid
majanduse ®sakonna juhataja Berg, osa tervetena kodumaale tagasi.
konnajuhataja peatoimetaja H. Petersell,
lõunasööki viibis osa noori õhtu
Eesti Noorte Peastaabi ülem Kalkus, E. sel Pärast
teatrietendusel
ning asus siis öösel heas
Noorte peastaabi ©sakonsa-jiihatajad ja tei meeleolus teele õppimist
jätkama maatöö
si kutsutud külalisi.
laagris, mis asub Alam-Sileesias.
tonia" Valges saalis.
Lõunasöögist võtsid osa E. Omavalitsuse

Pöördudes noorte poole lühikese sõnavõ
tuga, tähendas E. Omavalitsuse juht dr. M ä e,

et noored, olles võõrsil ja tundes kojuigat
sust, õpivad seda enam hindama ja armas

tama ©ma kodumaad. Ta soovis, et nad olek

sid tublid eestlased, ja rõhutas, et nii eesti
kui ka saksa noored võitlevad ühiselt tule
viku eest ja pärast sõja lõppu just noored
on need, kes ehitavad üles seda tulevikku.
Seejuures võttis sõna kindralkomissari

noorteosakonna juhataja bannführer B o g u u,

andes noortele üle kindralkomissar SA-ober
griippeniührer Litzmanni tervitused ja pari
mad soovid, kee ise oli takistatud koosvii
bimisest osa võtmast. Kindralkomissari esin

Esimene naismetsateadiane
Hiljuti kaitses oma diplomitööd endine
metsaosakonna üliõpilane Zoja Raskazov
teemal .Viljandimaa pargid ja ner.de dend
roloogiline koosseis". Z. Raskazov tunnistati
ülikooli lõpetanuks cum lande.
Z. Raskazov on esimene naissoost diplo
meeritud metsateadiace, kes on lõpetanud
Tartu ülikooli metsateaduskonna täieliku
kursuse.

JÄRVA TEATAJA Nr. 6
daja tõstis esile noorte otsust end edasi ha
rida põllu- ja kodumajanduse alal, et siis Laupäeval, 15. jaanuaril 1944. a. Lhk. 2

Punaväe metsikusi 1941. a. suvel

Meie vabatahtlikkude tänu
Järva noortele

Eesti rindevöitlejatelt saabus Järva-Jaani Õpilastele tervituskiri
Möödunud jõuludeks valmistasid Jär kooli õpetajatele ning õpilastele meile saa
va-Jaani kodumajapidamiskooli õpilased detud jõulupakkide eest südamlikku tänu.
Kodumaast kaugel viibijatele on niisu
eesti rindevõitlejatele hulk kingituspaki
2.
Mälestused, mis jäävad eesti rahvale igavesti hoiatuseks
kesi, mis igaüks sisaldasid maiustusi, gune meeletuletus alati rõõmustavaks sünd
Nii jõudsime pärast pingutavat teekonda oma mehi, kes lahingu olukorras ei täitnud sid meie saatjaid politrukid ja komandörid kujutud eesti värvides sooja salli ja museks. See on nagu värskendav tuulepu
ning avaldasid neile toore sõimuga, mispä tikitud tubakakoti. Kingitustepakikesed hang kodunurmedelt, mis ülendab meeleolu
Karukõrtsi juurde, kus paistis olevat mingi käske."
suurem staap. Meid viidi siin kõrtsi sauna
Pikkamisi venis aeg. Närvid kippusidrast ometi meid bandiite veel veetaklähetati pühadeks ERÜ kaudu rindele. ja annab uut jõudu kodumaa kaitsmiseks.
taga asuvale ristikheinapõllule, kns asusime juba üles ütlema ning võib olla oli mõnigi se ringi, sest ainus õige asi olevat meid ot Neil päevil saabus ühelt eesti vabataht
Kui meie teame, et kodumaal viibijad
paari heintega kaetud kärbise juurde. Meiie meist juba hullumeelsuse äärel, kuigi kõik semaid maha lasta.
Enne Uljaste järve äärde jõudmist toodi likkude üksuselt koolile alljärgnev tänu meid meeles peavad ja toetavad, siis jätka
öeldi, et siin tuleb oodata Ülemuste otsust. püüdsid vapralt taluda kõiki neid raskusi
Vihma sadas ladinal. Olime juba läbi ning väliselt jääda rahulikuks. Konuiasime meie grupi juurde veel kaks raudteelast, kiri:
me julgesti võitlust ka saabunud uuel aas
kes oiid võetud kiuni raudtee]. Kui siis
Idarindel, 1. 01. 1944.
märjad ning lapsed lõdisesid lausa külma nii juba teist päeva ilma Löömata ristikhei
tal.
Soovime Teile kõigile õnnelikku uut
käes. Kuid varju polnud kustki leida, õhtu napõllcl kärbiste juures. Olime viimase meie valvurid küsisid raudteelaste toojate
aastat!
Järva-Jaani
kodumajanduskooli
juhatajale.
eel toodi meile üsaks veel 12 inimest, kes kahe päeva ärevate sündmuste tagajärjel käest mis nendega peale hakata,siis vas
0. SOOTS
Oma üksuse nimel avaldan Teile ja Teie
olid kiuni püütud Kabala asunduse taludest. sedavõrd läbi küpsenud, et ei tunäudki tasid need ülbe tooniga - „eks ikka maba
Viimaste hulgas oli ka paar halli tudtkest, enam erilist nälga. Seevastu aga kannata lasta koost teistega!*'.
kes ei osanud kuidagi selgusele jõuda, mis sid väikesed lapsed söömataoleku tõttu jälle
Uljaste järve ka dal, majade vahel, oli
pärast neid nii vintsntati ja surmaga äh seda rängemini.
kitsal, porisel teel tekkinud suurtükiväe Ja
Koidula mälestamisõhtu Paides
vardati.
Mida enam aeg keskpäeva poole käidus, jalaväe liikumisel ummistus, mispärast meil
õhtul hakkasid lapsed jälle teravast näl seda enam paistis, et punaväe komandörid tuli seal mõni hetk paigal seista. Nüüd tek
ja Türil
jast süüa nuruma. Kui nüüd laste emad muutuvad närvilisemaks. Pealegi võis mär kis meie juurde üks komandöre, nähtavasti
pöördusid punasõdurite poole palvega leiba gata, et lahinguruüra hakkas jälle lähenema. patareiülem. Otsemaid hakkas ta nõudma
anda, vastasid need, ise hoolega süües: Oli kindel, et meie saatuse lahendus pidi meie vaivemeeskonna ülemalt, et tema kä
13. jaan. toimus Paide Rahvamajas da lisapala, milleks valis Riho Pätsi
sul ja vastutusel tuleks meid kõiki samas „Puhkus
»Mulda võib minna ka ilma, et pruugiks nüüd selguma kõige lähemal ajal.
ja Elurõõmu" Paide keskosa meeleoluka ~Kiisu unelaulu". Lõpuks
kõhtu täis õgida!"
Nii oligi keskpäeval käsutati meid järve kaidai maha lasta. Ironiseerivalt tä
konna
korraldusel
Koidula mälestus esitas mag. B. Sööt huvitavaid kat
Vastu ööd muutus tuul koos vihmahoo jällegi rivisse ning teekond võis jatkuda. hendas ta veel seejuures: „Las sakslased
gudega veelgi tugevamaks. Lisaks kõigile Seda siiski ei sündinud, vald pidime veel siis näevad oma silmaga, kuidas nende ban õhtu, millest erakordselt arvukas osa keid Koidula ja Kreutzwaldi kirjavahe
neile kannatustele hakkasid öösi veel müri ootama poolteist tundi tugeva vihmahoo diidid ujuvad järves, kui nad kunagi peak võtjate hulk tõendas sooja suhtumist tusest, mida illustreerisid pr. ja hr.
aema punavfielaste kahurid, kuna nende all lagedal väljal. Kaalumisel oli nimelt pu sid jõudma siiamaale.'*
Meie vaivemeeskonna ülem vaidles tema sellelaadiliste ürituste ja eriti Koidula Türgid, kes võrdlemisi loomutruult ke
patarei asus umbes 100 m kaugusel meist. naväe komandöride poolt kas mitte lap
Vingudes lendasid mürsud üle .meie peade si, keda oli meie hulgas koguarvult 7, ja nõudmisele ägedalt vastu. Lõpuks läks nen mälestusküsimuse vastu, õhtu avasõna hastasid Lauluisa ja Kirjaneitsit.
ja lõhkesid kuski eemal. Nüüd hakkasid ka osa naisi saata teele autoga. See oleks tä de vahel vaidlus veel sedavõrd tuliseks, et ütles kohaliku gümnaasium! õpetaja
õhlut võiks pidada kõigiti õnnestu
saksa suurtükiväe mürsud lõhkema eemal hendanud aga laste lahutamist perekonda mõlemad haarasid korraks juba revolvri prl. E. Kalja, millele järgnes ulatus
metsas. See kõik ajas naised ja väikesed dest võib-olla igaveseks ajaks. Seepärast järele, kuid siiski omavahelist tulistamist lik ülevaade Koidula elust ja loomin nuks, kuigi külm saal end tugevasti
tunda andis. Üldiselt on soovitav sar
lapsed kibedalt nutma ja mürsuplahvatusel oli päris hea meel, kui lõpuks ometi selgus, ei tekkinud. Lõpuks liikusime ometi edasi
kiljuma.
gust ajakirjanik 0. Kuningalt. Dek naseid kirjanduslikke Õhtuid märksa
et staabis valitseva segaduse tõttu autot mööda metsateed Sonda jaama suunas.
Umbes 2 km enne Sonda jaama, ühel lamatsioone ja melodeklamatsioone Koi lühendada, kuna liigne venitamine ki
Hommikupoole ööd jäi siiski pisut vaik siiski ei saa ning kõigil tuleb jatkata tee
metsasibii, käsutati meil kõigil seisma jääda
semaks. Kuid siis hakkas kuulduma staabi konda jalgsi.
dula loomingust esitasid näitekunstni pub publikut Õhtu mõju kahjustavalt
poolt kogupauke, mis sundis meid küsi
Teekond viis meid jälle läbi põhjatult ning seati pikuti sihti üksteise kõrvale istu
ma, mis on seal lahti? Selle lahenda porise tee ning sihiks paistis olevat Uljaste ma, seejuures tull istuda seljaga kuulipil kud pr. ja hr. Türk ning prl. Juta väsitama.
miseks pöördusime ka valvurite poole, kuld järve piirkood. Teel tuli meile vastu puna dujate poole. Inimesed oiid kõik äärmuseni Annus, kusjuures klaverisaade oli hr.
Olgu muide märgitud, et sama kava
need vaikisid salapäraselt. Lõpuks üks noor väelaste kolonne, kes kõik ilmse vaenulik tüdinenud ja mahalangemiseni väsinud, Juha n d i 11. õhtu kaunistavamaks
valvur sosistas meile: „Seal lastakse maha kusega vahtisid meid. Mitmel puhul peata- mispärast Ka surmale vaadati silma juba osaks kujunesid Koidula laulud, mida esitati 12. jaan. ka Ttiri seltsimajas,
täieliku ükskõiksusega.
kuhu samuti Koidula mälestamisõhtule
Meist vähe eemal sosistasid kuulipildu publiku üldise vaimustuse saatel esi oli kogunenud saalitäis rahvast, kes
rid meie valvurite ülemaga. Siis tõstis ko tasid sopran Helmi Nigl a s-B etle m
Põllumeestele paremat seemet
mandör juba käe. Oli arvata, et iga hetk ja klaveril Elsa Avesson. Publiku viis õhtust kaasa üldiselt häid muljeid.
võivad
alustada ragistamisi ülesseatud kuu tungival soovil tuli Niglas-Betlemal auV. K.
Seemnekasvatuse eriseltsid asusid täie hooga tööle. Uuest aastasi lipildujad
ning külvata meie keskele surma.
korraldab seemnekasvatuse ala maaviljelusvalitsus
Minutid paistsid igaviku pikkustena. Mõtted
jooivsid haruldase kiirusega ning möödunud
Karusloomakasvatusele taas jalad alla
Uuest aastast alates on kõik senised eriBeltside ulatuslikel töö läbiviimisel. elupäevad kajastusid hotkelistes mälestustes.
suuremad põllumeeste seemnekasvatajate
Nüüd vastavate eriseltside täiel mää . Siis kõlas venekeelne kjisklus: „Jätta!"
keskused, nagu Eesti Sordiparanduse Selts,
Iseseisvuse ajal pöörati meil karus zigis ümber töötatakse ja liigitakse
Nüüd tuli komandör meie juurde ja tä
Eesti Kartulikasvatajate Ühing, Lina- ja ral tööle rakendumisega on Kindral
Rebaste toitlustamisküsimus kohali
loomakasvatusele
suurt tähelepanu. Ka
hendas
suuremeelselt,
et
ikkagi
halastab
Kanepikasvatajale Selts ning Eesti Niidu- komissariaadi Põllumajandusosakond nii
kule
bõberebasekasvatusele praegu eri
rusloomakasvatus
läks
Eestis
õieti
hoo
seekord
meie
peale,
kuid
siiski
ainult
selles
Ja Karjamaade Arendamise Ühing swurema hästi kogu seemnekasvatuse sisemise
kind as lootuses, et kasvatame omad lapsed gu 1925. a., mil loendati ümmarguselt list muret ei valmista, kuna linna ta
booga tegevusse astunud.
Kuna need organisatsioonid oüd sunni korralduse kui ka seemnepõldude tun kommunismi vaimus ning saame võitlema 2000 karuslooma. Aasta-aasfalt karus pamaja 011 seni võimeline hõberebaste
tud enamlaste ajal oma tegevuse lõpetama, nustamise tegeliku korraldamise enda kommunistliku korra eest viimse veretilgani. loomade arv üha suurenes ja enne söötmiseks väljastama lapajätteid ja
Nüüd prahvatas ka juba Konda jaama
siis läks meil ka seemnekasvatus kiiresti käest üle annud.
juures rida mürske ning punaväe osadel enamlaste vägivaldset sissetungi ulatus alaväärtuslikku liha.
tagurpidi. Seltside ja ühingute edasitegut
Alates uuest aastast on seemnepõl jätkus
kiire taganemine idasuunas. Ka meie karusloomade arv juba kaugelt üle
stroise võimalust on ka seemnekas dude tunnustamise iildkorraldamine,
Tootmislahingu koosolekud
valvurid läksid nüüd oma teed ja jätsid 10.000. Sellest oli hõberebaseid 6500,
vatajate organisatsioonid täiel määral ka
Ambla ümbruskonnas
sutanud ja oma esimesed peakoosolekud seemnepõldude registreerimine jne. (äi meid sinnapaika maha. Olles vabanenud sinirebaseid 2300, nutriaid 700 ümber
elikult pandud maaviljelusvalitsuse tai valve alt, liikusime nüüd kõik koo« läbi
ära pidanud.
Ambla jaoskonna-kom-ulendi konalduseJ
toimub käesoleva kuu keetel rida koosole
Seemnekasvatajate kui ka seemne mekasvatuse osakonnale, kus seda teos metsa Sonda jaama lähedale metsavahi ja naaritsaid 400.
tallu. Meie õnnetuseks oii parajasti seal
Enne sõda eksporditi rebasenahad kuid seoses eelseisva tootui slakinguga. Toi
kasvatuse eriteadlaste osavõtu poolest tatakse vastavate eriseltside kaudu.
rüüstamas üks punaväeiaste salk. Ning jällegi
muvate koosolekute sari aigab eelolevat es
väga elevail peakoosolekud peeti üks
Põllupidajad, kes soovivad ükskõik sattusime nende küüsi. Meid paigutati vahe peamiselt Saksa- ja Inglismaale. Reba maspäeval, 17. jaanuaril Roosna algkooli
senahkade-toodang
oli
meil
sel
ajal
nii
meelselt tarvilikuks esimeses järjekor millistes seemnekasvatuse kwsimosies aü eluruumidesse ning meil kästi jääda
ruumes toimuva koosolekuga. Nimetatud
võrd suur, et rahuldasime esiteks sise koör.olekule järgneb teisipäev;::, 18. jaanua
ras asuda kõrgeväärtusliku seemnema lähemat selgust saada, või seemnepõl paigale lahingu lõpuni.
Kui siis punaväelased olid läinud jälle turu tarviduse ja üle 75% nahkade ril koosolek Koigi algkooli tu. mes. Edasi
terjali paljundamisele ja levitamisele. de tunnustamiseks üles anda, tuleb oma
teed, hakkaeime ringi vaatama, mis
toimuvad Kooicuekud 19. jaanui.nl Saksi
Seejuures tuleb arvestada, et pare seega nüüdsest pöörduda vastava eri oleks võimalik sealt haukidu toidupoolist. toodangust eksportisime välismaale. Oli algkooli ruumes, 20. jaanuar i Fiuuna alg
isegi
kavatsus
rebasekasvatus!
arendada
mate sortide väärtusliku seemnega seltsi või Põllumajanduse Keskvalitsuse Vähe seda küll oli, rais veel leidus talu
kooli ruumes, 21. jaanuaril Jäneda Põllun
pärast punaväeiaste rüüstamist. niivõrd, et võiksime eksportida vähe duskoolis, 22. jaanuaril Köravete algkooli»
suudetakse suurel määral, tasa teha maaviljelusvaütsuse poole, Tallinnas, ruumides;
Seegi vähene aga maitssa meile kõigile pä
28. jaanuaril Rava algkooli ruumes. Toi
seda, mida ajast tingitud puudulikum Lai 41. Igasugused seemnete analüüsid rast keks päeva kestnud nälgimi.t lausa malt 10.000 rebasenahka, ent enamlas ja
muvatel koosolekutel kõnelevad Ambla
te
võimupäevad
ja
algav
sõda
tõmba
maaharimine või puuduv väetis toodan teostuvad maaviljelusvalitsusele alluvas magusroana. Eriti tundsid headmeelt loidu
jaoskonna konsuient J. Fetter, Järvamaa
sid sellest kavatsusest kriipsu läbi.
gust alla viib.
seemnekontrolljaamas, Tallinnas, Lai 49. üle lapsed.
veisekasvatuse konsuient A. Roose are ja
Ei julenud enam sinna ka paigale jääda
Bolshevike ajal kannatas Eesti hõ Järvamaa sea- ja lambakasvatuse knn-.u!»nt
Seemnekasvatajate keskuste teiseks
Silmapilgul on seemneanalüiisi kü ja nii
jooksime läbi vihmasaju paar kilo
Färnamiigi. Kõik eeipoolknvlctud koos
põhimõtteks on meis seemnekasvatajate simus eriti tähtis neil teravilja-, h«ina-, meetrit Sirtsu poole ning jõudsime õhtuks berebasekasvatus eriti raskelt, kuna H.
olekud algavad kel! 19. 0.
bolshevikud
põgenemisel
enamiku
ka
võrgu laiendamine ja sellega ühes ka aedvilja- ja juurvilja seemnekasvatajad, Jalasto metsavahi taluni. Seal võeti meid
Rakveres 10.000 elanikku
vastavate seltside liikmeskonna suuren kellel möödunud suvel seemnepõllud talurahva poolt soojalt vastu ning nüüd rusloomadest evakueerusid, Kusjuures
alles
sigines
meis
tunne,
et
siiski
oleme
Rakvere
aadressbüroo andmed oli
paljud neist hävisid transportimisel. Nar
damine. Tahetakse, et seemnekasvatuse Kindralkomissariaadi poolt seemnekõl päiis-enud.
vas
asuv
hõberebasekasvandus,
kus
jaanuarikuu
algul Rakveres elanikke
alai teadmisi või kogemusi omavad vuliseks tunnustati, kes lõplikuks tun
Kuni lõpuks 10. aug. sealt liikusid läbi
põllumehed sel alal juba lähemal ajai nustamiseks veel seenmekon! roll jaama esimese saksa väeosad. Selle päeva viibi praegu on 40 hõberebase ümber, on 10.100, kusjuures nuiale ülekaal on
tegutsema asuksid. Ühtlasi tahetakse de analüüsimiseks proove ei ole saat sime siiski veel kohal ning alles 11. aug. aga suhteliselt vähe kahjusid kandnud. 2.000. Väärib märkimist, et ka oma
hakkasime liikuma Viru Kabala Praegu on Rarva höberebasekatsvandus riikluse päevil olid naised Rakveres
hakata arendama põllupidajate seas nud. Analüüsid tahetakse veebruari hommikul
poole, et jõuda koju. Olime pääsenud sur isegi võimeline toornahku Saksumaals ülekaalus, kuid mitte nii suurelt kui
uusi seemnekasvatajaid, milleks eriselt kuus lõpetada, mistõttu seemnekasvata mast ning endale tundus otsekui oleks tõus
eksportima, kus need peamiselt Leip- praegu.
sid asuvad korraldama vastavaid prak jad tsleb proovide saatmisega kiirustada. nud uuesti e11u...
tilisi kursusi. Uute seemnekasvatajate
juurevool on hädatarvilik juba seetõt
Hõlm saksa ja eesti relvavendluse
tu, et meil paljud paremate kogemus
tega põllupidajad on enamlaste poolt
kangelaslugu
mõrvatud või küüditatud.
Kõik seemnekasvatajate organisatsi
Kaks aastat tagasi, erakordselt pakasel na varrukal kandmiseks „Holmi kilp". Ja
oonid töötavad tihedas kontaktis Põllu 1941-42. talveperioodil, õnnestus belshevi seda k*n:«avad kõik Holmi lahingute kan
majanduse Keskvalitsuse maaviljelus kel ümber piirata Holmi piirkonnast üht Sak gelased nüüd uhkusega.
Holm nimetuta eaks» grenaderide
valitsusega ja viimane annab ka oma sa väeüksust kavatsusega seda hävitada.
kindluse
ohvrivalmiduse täius, kes sisse
Üle
kolme
kuu
kestnud
ägedates
võitlustes
eriteadlasi ning teisi tööjõude abiks pani see väeosa aga kangelaslikult vastu piiratunajaselles
väikeses linnakeses Levati
kõigile bolshevike rünnakutele kuni Jõpaks ja Kunja jõgede ühtevoolamiskohal, Kalinini
õnnestus välja tungida bol-hevike haardest. oblastis, vankumatus USUB võidule kangekael
Sordiaretaja M. Fill
Nende kangelaste võitlustahet ja kangelas selt pidasid vastu ühekilonaeetrilise läbi
likkust hinnati kõrgelt ka saksa väejuhatuse mõõduga „kotls" vaenlase tohutule ülevõi
60-aastane
poolt ning tunnustusena anti neile erimärgi- mule pakase» ja lumes ming tegid üliinim
7. jaanuaril pühitses oma 60 dat sünni
liku võimalikuks. 105 päeva elid nad sisse
päeva Jõgeva Sordikasvanduse juhataja
piiratud, 105 päeva varustati neid õhu kau
Mihkel Pill, kes on meie silmapaistvamaid
du, iga päev võis lõppotsus nende kahjuks
serdiaretajaid ja seemnekasvatuse tegelasi.
langeda. Aga need kangelased ei heitnud
meelt. Oma kuulsusrikka ülemjuhataja, kind
Mihkel Pillil on eriti suuri teeneid tera
viljasortide alal, milline osakond Jõgeva
ralmajor Theodor Sckereri juhtimisel pida
Sordikasvanduse* töötab tema isiklikul juh
sid nad võidurikkalt vast» selles kaitsevöifc
timisel. Olles algusest peale 1920. a. asuta
luses, kuni nad 5. mail 1942. a. raud Kusyjjalgvägi ja motoriseeritud jõud ei suuda idas murda vaenlase vastupanu, seal
se ringi haardest vabastati. Järgmisel päeval
tud Jõgeva Sordika>vanduse juhatajaks, on
rakendatakse tähtsamate vastupanupcsade murdmiseks soomusronge
annetas Führer kindral Schereriie Tamnaele
juubilar kogu aja olnud selle ettevõtte hin
PK.- sõjau. Carl, AU. (Wb j
hed
Raudristi
Rüütliristi
juure,
ja
kindral
geks. Jõgeva sordiaretuse töö suurusest saa
Scherer võis komandeerijale kindralile von
me ligikaudse ettekujutuse, kui märkida, et
sealt on seni välja lat>tud 80 uut sorti. Möö
Arnimüe raporteerida: „Führeri käsk on I ü Olgu mainitud, et Ho!mi vabastamine pä hamores (sõdurid armastavad nalja). Nii
läidetud! Oleme pidanud Holmi enda käes!" rast võitlesid ka ühe eesti ju!gestus-(kaitse-) andsid nad muuseas välja niinimetatud „ko
dunud suvel oli seal umbes 37.000 katse
lappi, mis võtsid enda alla 59 hektaari maad.
Enne seda. 20. veebruaril, annetas Führer pataljoni kaks kompaniid ja üks rühm, kes tisaatja'" saatekava, millest, olgu siinkohal
Mihkel Pilli elutöö tulemusena saadud
raadi® teel kindral Schereriie Rüütliristi. 1942. aasta jaanuari algupäevil kodu toodud üks näide:
„Kel! 6: Suur äratus. Ihsa Paks mängib
uutest taraviijasortidtat võika nimetada:
Kaks risti visati lennukeilt alla ja läksid maalt rindele Holini alla tulnuna ruttasid
laine) 17,2 crx. Kella 6—7: Kerge muusika.
Seemneviljatoimkonna pööriskaer nr. 46.
kaduma, kolmanda risti tõi üks transport kohe võitlusse. Nende allüksuste juhid
dr. Eieenschmidti lipukaer nr. 2, 3 ja 7, Jõ
lennuk kaasa. Kindrali staap asus ühe vare major F. Ro b i n s on, major R. Marnot Mängib väike orkester pak ja flak. Kella
meis hoone keldris, kus 12- ruutmeetrilisel ja lipnik L. Allikas (kõik kolm pärit 7- 8. Hommiku muusika. Ii van mängib staligeva rukis nr. 1 ja 2, Jõgeval parandatud
Luunja talvnisu sort, Jõgeva euvirukis, Jõ
pindalal elas 19 meest! 52- kraadine külm Tallinnast) langesid siin kangelastena. aiorelil. Kella 11 12: Saated eetrist. Selle
ja kahe meetri kõrgune lumi polnud mingi Eesti vabatahtlikud vallutasid tormijooksuga vahel puh kpl lii muusika. Orkester Sinka ja
geva kahe- ja neljatahulised odrad, Jõgeva
haruldus. 24 tundi vahetpidamata vahipos rea külasid, alates 35 km edela pool Holmi, Ju. Kell 16: Timpanisümfoonia. ~livan Julm"
Agukaer, Jõgeva Koidusaer, Jõgeva rooete
til seismine 45 kraadise pakase käes nõudis ja tungisid kuue kilomeetrini Holmist. Eriti riivpõrkega ja vntplahvatusega. Kell 17:
kiadlam lipukaer, Jõgeva seisukindlam lipu
kaitsjailt ülimaid pingutusi. Sellele vaata kuulsaks sai seejuures major Marnoti kom Muusika kella-viie-teeks. Solistid maksim
kaer ja Kehra saagirikas, varane ning tangu
mata tõriuti 21. jaanuarist kuni 5. maini panii. Neis raskeis võitlusis ülesnäidatud ja automaadid. Mängivad Holmi variatsioone.
kaer. Siinkohal ei saa nimetamata jätta g"
tagasi mitusada bolshevike jalaväe- ja tan ülima Rõdurivabvuse eest annetatud Raudris- Kell 19: Rindeteated ehtsa helikuüssiga
Jõgeva linasorti Eliit.
kirünnakut, ja seejuures polnud Holmi gar tid 4 ohvitserile ja 5 sõdurile olid esime Kell 19.15: Kuuldemäng Holmi kõrgustiku
M. Pilli aretatud uued teraviljasordid
nisonil sumrtükiväge. Kõige ägedam rünnak sed, mis annetatud vabatahtlikele. ja elarnutevalgustusest. Kell 20: Tuhat lõbu
annavad umbes s—lo protsenti suuremat
oli J. mail, mil bolshevikud Stalini isikliku Koos saksa kamraadidega võitles Holmi sis sat nooti igaühele midsgi. Kell 22: Peits
saaki kui välismaalt sissetoodud sordid, rää
kimata kohalikest või maasortidest, mille Eesti SS vabatahtlikud bolsbevismivastases käsu kohaselt pidid Holmi maksku mis mak seoiiratud ruumis ainukese eestlasena va- mäng: „Kamraad, kus aa ®led?" KeU 24: Arsab vallutama. Sel päeval 40 bolshevike batahtlik 0 , pärit Riiast. Hoitu jääb kõi mastatud saade: ~Öö pole mitte ainult ma
saake need ületavad 10—20 pros. võrra.
võitluses
igakaliibriiist snurtükipatareid sülitas tuld giks aegadeks saksa ja eesti relvavendluse gamiseks." Selle vahel: „KuuldemSng bril
Kui kõik meie talud hakkaksid edatpidi kas
janlilutulestikust Lovati kaldal."
Igaks juhuks . . . Kaks seisti SS-vabataht ja terast Holmi varemeile. Üksi saksa toe kangelasteoks.
vatama vaid järeleproovitud aretussorte,
Holmi kaitsjate salarelvaks oli nende JÄHVA TEATAJA Nr. 6.
võiks ainuüksi selle võtte kaudu tõsta meie likku seavad oma käsigranaadid tegevus tuspunktile endise GPU- vangla juures lan
ges kolm tuhat mürsku! Kuid bolshevikud lõppematu huumor, tõestades sellega veel
teravilja aastatoodangut kuni ühe miljoni valmis.
kord vanade soomlaste ütlust: Miles amant Laupäeval, 15. jaanuaril 19J4. a. Lhk. 3
SS-sõjakirjasaatja Beliger eisaar.nud sammugi edasi.
kviutaall võrra.
Viru-Kabalas

Soome põllumajan

Klaasirohke Holland

dus sõjaolukorras
Põllumajandus on Soomes üheks kand
vamaks majandusalaks. Põllumajanduse va
rad moodustavad 45% Soome rahvuslikust
kapitalist, sest 74% kogu rahvast elab maal
ja 50% neist saab oma peatoiduse otseselt
põllumajandusest. Maa asend põhjas tingib
lühikese taimekasvu aja, millele lisandub
vee! sageli esinev külm suvel maa põhjaosa
des. Pikad subarktilised suvepäevad aitavad

lillede ja laste maa
Hollandit võib kahesuguses mõttes nime rele osale Hollandi elanikkonnast. Põlluma
tada klaasialuseks maaks: esiteks holland jandusse kuulub viimasest ainult veerand.
laste silmapaistva armastuse pärast paljude 23,000 ruutkilomeetrist põllumajanduslikult
ja suurte akende vastu. Paljude majade esi kasutatavast maast kuulub 13.000 karjakas
küljed koosnevad akendest veidikese müü vatusele, 10.000 põllundusele ja aiandusele.
riga seal vahel. Sellele lisandub domineeriv Aiakultuuride all on kümnendik kõigest vil
kalduvus, kaunistada aknaid heledate, vär jeldavast Nisusaak ulatub aastas 30
viliselt müürile kantud ilustustega. Iga ma topelttsentnerini hektaarilt Saksamaa 21—22
ja enam maapärase iseloomuga, külas või vastu. Üksnes Taani suudab selles subtes
ka linnadest väljuvatel tänavatel, omab see Hollandiga võistelda. Veisekasvatus on aren
juures veel geomeetriliste mustritega kirjuks datud nõnda kõrgele, et aasta keskmiseks
võõbatud luuke. Sedalaadi akenrteparaaad piimatoodanguks lehma kohta on 3600 liit
valitseb peaaegu kogu Hollandit. Noore ini rit, niisiis 10 liitrit päevas. See ei ole min
mesena imetlesin ma ühes teiste möödami giks erandsaavntuseks, vaid läbilõike omaks
nejatega Nevßky prospektil Peterburis Aleks* nagu saksa parima alpi karja juures.
ander 3. töötoa ühest ainsast peegliklaasist
Kui vaadelda Hollandi rahvastikustatisti
koosnevat akent Anitškovi palees, mida kei kat, siis paneme imeks, et põllumajandus
ser eelistas võimsa Talvepalee asemel lin likule sektorile langeb tunduvalt enam ini
nakorterina. Sellised aknad on tänapäeval mesi, kui võiks arvata kutselise jagunemise
Hollandis midagi päris tavalist, ja selleks juures, mille puhul arvestatakse ainult ise
ei ole tarvis üles otsida isegi neid linna seisvaid töötajaid. Selle põhjuseks on era
osi, kus elavad rikkad inimesed. Igat akent kordne lasterohkus maal. Ka linnad on sel
pestakse laupäeviti seest- ja väljaspoolt ja le poolest naabermaade linnadest kaugeil
nühi takse ta peeglina läikima; räpast akent ees. Aastase sündivuse ülekaaluga 12 tuhau
ei talu ükski hollandi perenaine.
de kohta ületab Hollandi muud germaani ja
Hollandi teiseks klaasiseks omapäraks on ka romaani Euroopat. See on tunduvalt
lavad ja kasvuhooned lillede, varase aedvil kõrgem Saksamaa praegusest sündivusest
ja ja viinamarjakasvatuse jaoks. Selleks ots ja palju kõrgem Rootsi, Norra ja Inglismaa
tarbeks on kaetud klaasiga mitte vähem kui omast. Aastal 1831 oli Hollandis 2,6 miljo
80.000 hektaari. Alguse tegi sellega kuulus nit elanikku. See on kuni tänini kolmekor
Haar]emi tulpidekasvandus, milline ala on distunud, ulatudes 8,5 miljonile. Üksnes
Hollandi jõukama kihi lemmikharrastuseks. sündivuse ülejäägi läbi suureneb elanikkon
See kiht osjia algul esimesena ka klaasi ali na arv igal aastal 100.000 võrra.
Selle küsimuse üle oli mul huvitav vest
kasvatatud varast aedvilja ja viinamarjako
baraid. Algul väga kõrged hinnad alanesid lus ühe asjatundjaga, kes andis mulle hol
klaasitootmise ja kasvnhoonetehnika edu landlaste sünnitamisröömsuse kohta piisava
sammude tõttu niivõrd, et suudeti alustada seletuse. Niihästi kalvinistide, hollandi pro
ka neude saaduste ekspordiga, mis kujunes t<>stantistni kaaluvama haru, kui ka kato
lõpuks tähtsaks teguriks Hollandi kauban liiklaste, kes moodustavad ülekaalu lõuna
dus- ja maksubilansis. Ka Saksamaa oli va provintsides, hulgas valitseb kuui kõrgei
rase aedvilja suurostjaks, ja Berliini kesk mate seltskonnakihtideni vali
turu bai li saabus seda sageli koormate viisi. Maal on see endastmõistetav, miüe järeldu
Et Holland on rikkuse maaks, märkame seks on, et laste arvu kavakindlast piirami
sellest, et kõik tema produktid, eelkõige sest loobutakse südametunnistuslikei põh
elatisvahendid, on kõrgekvaliteedilised. Ams justel. Näeme, et maailmavaateliste! motiii
terdami börs on Euroopa suurimaks börsi videl võib olla tugevaid rahvastikupoliitiiis
hooneks, ja iga kümuetuhandes hollandlane järelduai. Sündivuse tõusul käesoleva mao
on guldnamiijonär. See moodustab rahva ilmasõja eel Saksamaal olid ju samad põh
arvuga võrreldes kõrgema protsendi kui ise jused.
Ilma suurema paradoksaalsuseta võib
gi Inglismaal või Belgias. Kui sammuda
Amsterdamis piki Herrengrachti üks neid väita, et kaks asja irriteerivad Hollandil
kanaleid, mis puudest äärestatud kallastäua esimesel pilgul saksa külalist: paljud suu
red aknad ja laste ning noorte parved tä
vatega läbistab ringikujuliselt siselinna
siis nähakse juba majadest, et Herrengrachti navail. Samasugust lasterohkust näi
nimi ei oie valitud asjatult. Ehitusviis on nud ainult Jaapanis. Ka Jaapanis kasvab
tänapäeva jaoks vanamoodiline, ja siin ja nelja peasaare elanikkond, mis ulatub 75
seal on ka mõni noobel äri hiilinud ühe ka miljonile, aastas miljoni võrra. Jaapanlane
tuse alla patriitsüke naabritega, kuid iga tahab poegi, kuna üksnes need on suuteli
maja mõjub stiililt ja mõõdetelt eeskujuli sed kandma esivanemate kultust. Sellest
ku isiksusena läve kohal nähtamatus kirjas kultusest elavad esiisade hinged. Ka siin on
paksu panga-boiuraamatut.

Kaubandus ja tööstus annavad tööd suu-

tegemist usulis-maailmavaateiise motiiviga.
Dr. Paul Rohrbach.

Rahvuse emad
Saksa naised totaalses sõjas
Sõda oma karmide korraldustega on haa

ranud iga saksa naise ellu. Sõda leidis
naised valmina paljudeks uuteks kohusteks,
karastas nende jõudu ja tugevdas nende
vastupanutahet. Naistööline käitises, pere
naine talus, abiline sõjaväes, tööteenistuse
ja BDM tütarlaps ja mitte viimase! kohal ka
majapidaja ja p»rekonaaema nad kõik on
sõjaastate raskete kohustuste ja koormiste
all sisemiselt kasvanud.

Varem oli lugu nõuda: peremees juhtis
talu ja perenaine kodu. Tänapäeval on aga
põllumees paljudel juhtudel vahetanud ad
ra mõõgaga, ja perenaisel, kelle päevatöö
ulatus juba rahuajal varahommikust bilis
Õhtuni, on tulnud enda õlgadele võtta veel
ka talu juhtimine. Nii kannab perenaine
kahekordset vastutust, ja mitmekordset töö
koormat. Kuid ometi õnnestub tal kõiki te
ma hooleks usaldatud varasid parimini va
litseda ja lõikussaagi tõstmisega meie toit
lustust kindlustada. Selle kõrval aga jätkub
tal jõudu, kasvatada arvukat lastepere ter
veteks ja tublideks inimesteks ja kinkida
täis usaldust ja lootust elu veel uutelegi
lastele.

Ka saksa naiatöölistelt nõuab sõda üli
maid saavutusi ja vastupidavust. Kui käiti
ses on päevatöö lõppenud, siis algab sada
deletuhandetele neist kodune töö, hoolitse
mine oma perekonna eest. Nii taovad nais
töölised relvi oma meestele ja poegadele
rindel. Nad toovad lapsi maailmale ja kas
vatavad nad armastava hoolsusega üles.
Nad trotsivad pommitamisteöil vaenlaste
terrorit ja täidavad järgmisel hommikul
uuesti vaikselt ja endastmõistetavalt oma
kohuseid. Mõistuse ja südame kõige raku
kestega tabame näha selleks üha uuesti
vaeva, et luua saksa naistöölistele vaatama
ta pingutavatele tööoludele kõiki võimalik
ke kergendusi ja säilitada nende jõudu ja
tervist.
Tahaksime aei kobal mõtelda erilise tä
nulikkusega naistööiistele-emadele, kelle po

jad seisavad praegu rinde) ja kaitsevad ko
dumaad. Nad on kinkinud elu viiele, kuuele,
seitsmele või koguni enamale lapsele ja on
iga lapse eest töötanud vabrikus aastaid
kauem, et toita, neid ja kasvatada neid oma
kätetööga. Üksnes neile tööiisnaistele võlg
neme tänu selle eest, et Saksamaa omab
tänapäeval nii palju tubleid ja elutugevaid
tööliste poegi, miite nagu endises riigis, mil
line üldse ei hoolitsenud töötava naise ja
ilma endale mõtlemata, ilma välise kindlu
seta ja nähtava tänuta sünnitasid töölis

siiski osaliselt küimatippe ta«andada.

Lõuna-Soomes kasvatatakse rakist, suvi
nisu. otra, kaera, juurvilja, suhkrupeet! ja
ristikut. Edela-Soomes on aga eelistatud
talinisu. Oder ja talirukis arenevad veel ka
Lõuna-Lapimaal. Kogu riigi maapinnast ka

sutatakse 9% kultuurtaimede kasvatamiseks,

kuna Saksas on vastav protsent 60.
Peamiselt rajaneb Soome põllumajandus
väikeialunditel. Sajandi vahetusel toimunud
agraarreform tegi lõpu renditalude süsteemi
ie ja praegu on 90% kogu kasutatavast
põllumajanduslikust maast talupoegade kä
suinses omandi alusel.
Viimaste aastate uuskorraldustega oa
põllupind laienenud uudismaa arvel. Looma
de arv on aga sõia keste! tunduvalt -ahe
nenud, eriti lammaste, sigade ja kanade

Elavate ja surnud luukerede maaks on muutnud India inglise plutokraadid. Sellele o-:as. 1943. a. esimeseks veerandiks suudeti
osalt, noorloomade intensiivse juurde
vaatamata jätkub neil jultumust lasta end oma propaganda poolt heategijaiks. küjl
kasvatamisega tasakaalu saavutada. Küllaltki
Meie pildil: India asekuningas (keskel) ja lad\> Wavell (vasakul tagapõhjal) viibivad olulist
osa Soome loomakasvatuses etenda
nälgivate laste toitmise juures Kalkutta tänaval. (Weltbild.)
vad põdrad, kellede arv samuti pidevalt
langeb.

Luuakse rahvusgruppide usaldus
asutused
27. detsembril 1943. kirjutas kind
ralkomissar alla teadaandele usaidusasu
tusie loomise kohta rahvusgruppide
(„ vähemusrahvuste") jaoks.
Seega omavad Eestis asuvad vene
ja rootsi rahvusgrupid võimaluse ellu
kutsuda oma organeid, millised on õi
gustatud esindama oma rahvusgruppe
saksa ja maaomaste asutuste juures.
Seega oleks teed rajatud rahvus
probleemide korraldamisele, vastavalt
saksa mõistetele, et igal rahvusel peaks
olema võimalus oma kultuurset ja sot
siaalset elu kujundada vastavalt tema
omapärale. Ühtlasi lisandub sellele põ
himõte nn. „vähemuse kaitsest", mis
juba Eesti vabariigis leidis tunnusta
mist ja teostamist.
Teatavasti kuulus Eesti Vabariik
nende Euroopa pärastsõjaaegsete noor
te riikide hulka, kes püüdsid leida rah
vusteprobleemi positiivset lahendamist
ja seepärast ainukese riigina Euroopas
tunnustas oma „ vähemusrahvaste" kul
tuuromavalitaemise õigust ja andis sel
lele avalik-õigusliku kuju. Saksa rahvus
grupp kasutas tookord otsekohe seda

õigust. Vene ja rootsi rahvusgrupid jät
sid oma kultuuromavalitsuse sissesead
mise teostamata, sest leidsid oma kul
tuursed ja hoolekandelised vajadused
küllaldaselt kindlustatud olevat kohali
ke omavalitsuste poolt ja oma esinda
jate kaudu riigikogus.
Nende kui! üürilisi ja hariduslikke
huve esindati veel ka Haridusministee
riumi juurde asutatud niinimetatud
„rahvussekratäridett instituudi kaudu.
Oma võimuhaaramise järele hävitasid
bolševikud Eestis otsekohe vähemusrah
vuste rahvusorganisatsioonid. Kultuur
ühingud suleti, rahvussekretäride ame
tid kaotati, rootsi rahvussekretär ja
rootsi kultuurühingu esimees küüditati
Nõukogude siseriiki.
Kui Saksa valitsus tänapäev rahvus
gruppidelt võetud õigused jälle jalule
seab, ajale vastavas kujus, siis tehakse
jälle heaks üks enamlaste poolt Eesti
elanikele tehtud ülekohus. Rahvusgrup
pidele tagastatud rahvusõigused kohus
tavad neid suuremaile panustele ja
ohvritele saksa ja eesti rahva kõrval
võitluses bolsevisrni vastu.

mendatud, kui terrorirünnakuist tabatute
dised. 21.15 Tuhat 'ftbusat nooti (Ringhää
Raadio
heaks on tehtud kõik. mis inimese võimu
lingu tantsukapetl VI. Saposchnini juhatusel).
ses, võtavad abistavad naised endale aega LAUPÄEV, 15. JAANUAR 1944
2200 Päevauudised saksa keeles. 22.15 Lõ
oma varanatukese varjule toimetamiseks.
5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.15 Päeva bus finaal (bpl.) 24.00 Saatelupp.
Paljudel neist tuli, seejärel kui nad olid uudised.
6.30 Hommikukontserl (Olek.) 7.00 ESMASPÄEV, 17. JAANUAR 1944.
oma kohut täitnud viimse piirini, seista en Päevauudised
saksa keeles. 7.15 Muusikaline
da kodu rusude ees.
5.00 Saade saksa sõjaväele. 0.15 Päe
(hpl.) 8.45 Päevauudised.9.oo vauudised. 6.30 Hoinmikukontsert (ülek.) 7.00
Tahuksime sel kohal kõnelda ainult ka hommikutervitus
Päevauudised saksa keeles. 9.10 Landesdienst Päevauudised saksa keeles. 7.15 Hommi
best naisest pomraikahjustatud läänepiir
9.25 Saatepaus. 11.30 Hoogsalt ja lõ kukontsert (ülek. Berliinist ja hpl). 8.45 Päe
kõnnist, keda kohtasime euda külastustel Ostlanci.
busalt (hpl.) 12.15 Päevauudised. 12.30 Päe vauudised. 9.00 Päevauudised saksa keeles.
ja kelle jõud tundub saksa naise jõu võrd vauudised
saksa keeles. 12.45 Lõunamuusika 9.10 Landesdienat Ostland. 9.25
kujuna raskete katsumiste all. Üks neist on
83-aastane vanaema, kes oma jooksvahaige (Riia ringhäälingu koor Teodors Kalninši 11.30 Kerge segu (Ringhäälingu tanteu
ja Riia ringhäälingu orkester Bru kapeli VI. Sap. šniui juhatusel). 12.15 Päe
te kätega koorib varahommikust hilisõhtuni juhatusel
Sbulte juhatusel). Üiekanne Riiast. 14.00 vauudised. 12.30 Päevauudised saksa keeles.
ühes suures varustamispunktis kartuleid. no
Päevauudised saksa keeles. 14.10 Landea 12.45 Lõununuusika (Riia ringkonnapoütsei
Ühel terroriööl kaotas ta kogu oma vara, dieftst
Oatland. 14.20 Armastatud tenoreid puhkpilliorkester juh. Janis Rabe, Werner
lähedased inimesed röövis talt surm. Nüüd
(hpl).
14.40
Sõjaradadelt. 15.00 Kui sõdurid Franz Kaiseri kapell ja hpl.) Ülekanne
ei ole vana) emakesel enam kedagi, kella
(hpl). 15.15 Valitud Saksa lühijutte: Riiast. 14.00 Päevauudised saksa keeles.
eest ta võiks hoolitseda, ega kedagi, kes te laulavad
korteriga", E. Brautlachti humoresk. 14.10 Landesdivnst 0.-dland. 14.20 Ringi üm
da vajaks, ja nii registreeris ta end vaik „Eksitus
(Saksa keeles.) 15.30 Muusika pärastlõunaks ber armasta e (hpl.) 15.30 Saade perenaiste
selt ja endastmõistetavalt sellele ühiskondli (hpl.)
16.45 Päevauudised 17.00 Päevauudi le. 16.00 Muusika pärastlõunaks (Ringhää
kule tööle suurköögis.
sed ja saatekava ülevaade saksa keeles. lingu suur orkester juh. Karp). 16.45
Teist naist, kellest tahame kõnelda, koh 17.15
Rahvalikke viise (Ktilakapell ja hpl.) Päevauudised. 17.00 Päevauudised ja saate
tasime ühes hädaulualuses. Ka temal oa 18.00 Noortele:
„Ürgini?r.iik võitlus", Kaarlo kava ülevaade saksa keeles. 18.00 „Udumäe
ühel ööl kõik ära põlenud, vaid ennast suu Hännise raamatust
„Jäämere kangelane". kuningas", Lydia Koidula ballaad. 18.10 Lau
tis ta hädavaevalt päästa põlevast majast. 18.20 Koorilaule (hpl).
18.30 Aja kaja ja saa le meeskoorile (hpl). 18.30 Aja kaja ja saa
Ta ise ootas esimest last ja kaotas selle tol tekava ülevaade. 19.00
Poliititine loeng tekava ülevaade. 19.15 Rindereportaaže
hirmuööl. Mõni päev hiljem saabus sõnum,
s. k.) 19.15 Rindereportaaže (ülek. s. (ülek.. s. k.) 19.30 Muusika (ülek.) 19.45 Po
et ta mees on rindel langenud. Noor naine (ülek.,
(ülek.) 19.45 Ringhääliugu liitiline loeng (ülek. a. k.) 20.00 Päevauu
uskus algul, et ta ei suuda kõike seda kan k.) 19.30 Muusika
(ülek., saksa keeles). 20.00 Päeva dised saksa keeieg. 20.15 Saksa sõduritund
da. Kuid siiski õnnestus tal jõuda tunnetu ringvaade
uudised saksa keeles. 20.15 Kirevaid helisid (Tantsuviise. Mängib Ringhäälingu tantsu
seni, et saatus ei jätnud teda ellu meele nädalalõpuks
(Ringhäälingu tantsukapell VI. kapell, juh. Vi. Sapoichnin). 21.00 Päeva
heitmiseks, vaid et anda talle ülesannet.
Saposchnini
juhatusel ja hpl. Solistid ja uudised. 21.15 Igale midagi (ülek. Leipzi
Nii aitab ta nüüd seal, kus teda vajatakse, kõneleja. Saksa
Vaheajal kell 21.90 Päe gist). 22.00 Päevauudised saksa keeles. Järg
ja otsib abivalmis tegevuses unustust oma vauudiseid. 22.00k.)
Päevauudised saksa keeles
valudele.

22.15 Eesti sõdnritund. Kat.: Sõduritekvartett,
instrumentaal- ja vokaalsoliste (Heliülesvõte

Kus iganes heita pilk saksa naiste sõja
ülesannetele ja sõjasaatusele kõikjal näe 13. I 44, mgu.) 23.00 Rõõmsaid tantsurüt
me temas usu ja lootuse kandjat, vaatama me (hpi), 24.00 Saatelõpp.
ta kannatustele ja surmale. Just naised, kes PÜHAPÄEV, 16. JAANUAR 1944
tõid suurimaid ohvreid, on selleks eeskujuks.
5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.30 Hommi
Kuis võikski see olla teisiti? On ju naised
looduse poolt määratud vankumatu elutahte kukontserl (ülek. ja hpl). 7.00 Päevauudised
kandjaiks. Valude ja ohtudega annavad saksa keeles. 7.15 Päevauudised. 7.30 Põllu
emad oma lastele elu. Nii teavad nad ka, meestele: Tähelepanu kartuli hoiukohtadelel
et nue aja sünd toob endaga kaasa valusid (Taimekasvatuse osakonna inspektor agr.
ja hädaohte. Nende loomus oa neid õpeta Voldemar Reitan). 7.45 Väiks homraikuviis
nud vaatama oma elule kui tähtsusetule, (hpl). 8.30 Horamikuhardus: „Vaprns on hea,
kui on vaja kinkida unt elu. Nii leiavad aga püsi oo parem". 8.45 Landesdienst Ost
saksa naised kui rahvuse emad ka sõja pal land. 9.00 Kenad asjad mis meid rõõmusta
ge ees jõudu, pooldada elu ja sammuda tu vad (hpl). 10.00 Päevauudised saksa keeles.
levikule vastu täis usku ja lootust headuse 10.10 Serenaad pühapäeva hommikuks (hpl.)
10.55 „Keel aga laulu lõõriteles .. . " Põimik
lõplikku võidusse.

Langenute naistele ja emadele
sukki.
naised toona oma lapsi, kasvatades ja toites
neid oma jõul karmi töö läbi. Olevikus aga
Enamlusevastasea võitluses langenud
kindlustavad need tööliste pojad sõduritena eestlaste emadele ja naistele antakse ERÜ
meie elu ja riigi tulevikku. Ka paljud nais poolt aastavahetusel kingituseks paar sukki.
töölised-emad on tagasi pöördunud oma Sukkade saamiseks tuleb kuni 15. jaanuari
töökohtadele, seistes väsimatult luues noo ni s. a. esitada ERÜ kohalikule riugkonna
remate löökaaslannade kõrval, eeskujuand ametiie dokumendid mehe või poja lange

rahva-töölauludest. 11.30 Kammermuusika.
Schubert: Klaveritrio B duur (Heliülesvõte 11.

Kammermuusika õhtult 8. 1. 44, mgu).
12.15 Päevauudised. 12.30 Päevauudised
saksa keeles. 12.45 Lõunakoutsert (hpl.)
14.00 Päevauudised saksa keeles. 14.15 Lan

desdienst Ostland. 14.30 Lastele: „Ester",
Harri Haameri samanimelisest noorsooraama

tut. 14.50 Avamänge ja tantse oopereist,
(hpl.) 15.40 „Talveõbtud", Friedebert Tugla
se mälestusteraamatust „Väike liiiuiar II".
vaina töökogemustes, usaldatavuses ja kohu mise kohta enamlusevastasea võitluses met 16.00 Mida sõdurid soovivad (ülek. Berlii
setruuduses.
savennana, Eesli Omakaitse liikmena, polit nist). Vaheajal kell 16.45 Päevauudised ja
Kui kord hiljem hinnatakse saksa naiste seiüksuses, eesti pataljonides või Eesti saatekava ülevaade 17.00 Päevauudised ja
sõjasaavutus!, siis tuleb eelkõige mõtelda SS-brigaadis.Esimeses Vabadusõjas 1918-1920. saatekava ülevaade saksa keeles. 18.00 Läbi
neile, kes pommiohustatud piirkonnie täis langenute emadest ja naistest on Õigus lõige operetist „Igavene Legend". Muusika:
Priit Ardna. Libretto: Arnold Sepp. Näite
kindlust, vaprust ja abivalmidust vastu pi sukki saada neil, kes saavad pensioni.
dasid, murdumata ka rangeimate saatuse
juht: Agu Lüüdik. (Kaast. „Estonia" teatri
Sukad
antakse
ringkonuaametitest
otse
löökide all. Kartmatult, ofcKuatunult ja selge kohe vajaliste tõendavate dokumentide esi solistid Miivi Laid, Els Vaarman, Mari Kamp,
pilguga rakenduvad naised seal, kus on va tamisel. Kirjalikult esitatud ja dokumenti Valentine Kask, Riina Reinik, Aarne Viisi
ja inimesi hädas toetada, elu ja varasid dega varustatud sooviavalduste põhjal saa maa, Endel Pärn, Aleks. Mäiton, Salme Loit
säilitada. Veel tulistamise kestel ruttavad detakse sukad posti kaudu koju.
ja Agu Lüüdik vahestseenides ning Ring
nad kogunemispunktidesse ja hädavahen
häälingu ajaviite orkester L. Tantsi juha
osas sukkade and
tusel). 19.30 Vana tantsumuusika (hpl.)
ditesse, et hoolitseda nende eest, kes on mist Järvamaa
ERÜ
Järva
jringkonnaamet
j/Tapal
ja
20.00 Päevauudised saksa keeles. 20.15
kõik kaotanud, ja et anda neile toidu ja ERÜaPaide büroo Paides.
riietuse, eelkõige aga hingelise toetuse näol
Helisev maastik (Ringhäälingu tantsukapell
MM
VI. Saposchnini juhatusel). 21.00 Päevao.ulohutust ja abi. Alles siis, kui häda on peh-

nevalt saatelöpp.

AMETLIKUD TEATED
TEADAANNE
Vene rahvusgrupi usaldusasutuse asuta
mise kohta 27. detsembrist 1943.

§ 1.
(1) Eesti kindralkomissari-piirkonna maa
ala jaoks asutatakse .Vene rahvusgrupi
usaldusasutus".

(2) „Veue rahvusgrupi usaldusasutus* on
õigusvõimeline.

Rahva toitlustamise rahuaastate pingu
tuste tulemustena, kaeti juba Soomes 80%
leivavilja tarvidusest omatoodanguga. Sõja
aastad audsid siia aga jällegi tugeva tagasi,
löögi. 1942. a. oli leivavilja netotoodmg
426 000 tn., mille juures 236.000 tn. tuli sis
se vedada. Lõuna-Soomes, kus kasvatatakse

suhkrupeet!, on samuti selle kultuuri tagasi
minek märgatav. Kui varemalt oli suhkru
peedi all ca 5000 ha, siis viimastel aastatel
ainult 2500 ha. 1942.a. valmistati 60.001 tn
suhkrupeetidest 5800 tn toorsuhkrut, mis ei
kata aga piiratud tarvidust ja puudujääk
tuleb täita impordiga.
Rasva ja lihatoodang on samuti, vähene
nud. 1942.a. oli võitoodang ca 14.000 tn
(1938 a. 33.000 tn). Liha itnporditi 1941.a.
5274 tn, mis peamiselt kasutati sõjaväe toit
lustamiseks.

Väljaminnes eeltoodud olukorrast võttis
Soome valitsus tarvitusele mitmesuguseid
abinõusid toodangu tõstmiseks ja toitlusolu
korra kindlustamiseks.

Uudismaa harimise preemiate maksmise
ga laiendati 1942.a. põllumajanduslikult ka

sutatavat pinda ea 3100 ha ulatuses. 1943. a.

oli kavas ettenähtud 3700 ha ülesharimine.
Määrati kindlaks talupidaja perekonnaliik
mete omatarvidus, loomasöödaks minev osa

ja seemneks kasutatav teravilja huik, üle
jääk kohustati äraandtna riigi viljasalvedes
se, kusjuures määrati kindlaks, millise kva
liteediga peab olema müüdav vili, näit. ei
tohi selles niiskuse protsent tõusta üle 16
protsendi. Ka on 'viljahindu tõstetud toot
mist tasuvale tasemele, millele liituvad veel
ülenormi antava vilja eest lisanduvad pree
miad, näit. on Eduskund määranud premee
rimiseks 1943/44 majandusaastaks 1380 milj.
Smk.

Eriti on rõhku hakatud panema õlitaime
de kasvatusele, milline ala oli seni vähe
viljeldud. 1942. a. külvati Soomes 2300 ha
õlitaimede alla, 1943/44 talvel korraldatakse

õlitaimede külvise näitus, reguleeritakse li
na ja kanepi hindu, mis kõla on suunatud
selleks, et õli-ja kiudtaimede kasvatus
laieneks.

Piimamajandusele on sõda sam ti aval
danud pidurdavat mõju. Kui rahuajal piima
aaadused andsid pool põllumajanduslikust
sissetulekust ja iga 2 ha põllumajandusli
kult kasutatava maa kohta peeti üks lehtn,
siis nüüd on piimatoodang 60% rahuaegsest
toodangust ja vaevalt 40% toodetud piima
saadustest tuleb müügile.

Sõltuvalt nõrgast söödabaasist ulatub
aastane toodang lehma kohta ca 2000 kg
piima. Kontrollialuste lehmade arv on vä

henenud 40% võrra ja ulatub nüüd ca 200.0 J 0

lehmani. Riis on,alt poolt toetab kontroll
ringe ja hoolitseb ka selle eest, et mitte
kontrollialused majapidamised oma normi
kohused täidaksid.

Kõiki kokkuvõttes on sõjaoludes looma
kasvatus Soomes tagasi läinud, kuna tera
viljakasvatuses on märgata väikest tõu
su. Soome põllumajanduse tasuvus ou aga
üldiselt halvenenud ja põllumees on sunni
tud elama varude arvel. Alles pärast sõda
võib otsustada, mil viisil Soome oma põllu
majandust võib hakata uuesti ülesehitama.
Kindralkomissari heakskiitmist. Summade
kasutamine eelarve alusel allub arvekont
roliile Kindralkomissari läbi.
§ 5-

„Vene rahvusgrupi usaldusasutuse" ju
hataja võib vene rahvusöhingute organitele
anda nende tegevuse jaoks kohuslikke ju
hatusi, tähendatud organite korraldusi ära
muuta või keelata nende teostamist.

§ 6.
Käesolev teadaanne jõustub 1. oktoobril

1943

Tallinn, 27. detsember 1943. a.

Kindralkomissar Tallinnas
Litzmann

TEADAANNE.
Palun eesti sõjaväelaste perekonnaliik
meid Järvamaal tekst, kauba avaldusi hool
dusohvitserile mitte enam esitada. Uus aval
duste vastuvõtmise aeg teatatakse „J är v a
Teataja s".
§ 2.
Teen teatavaks, et hooldusohvitseri kõne
(1) „Vene rahvusgrupi usaldusasutuse" tunnid on iga päev (väljaarvatud pühad ja
juhataja määratusse kindralkomissari poolt. pühapäevad) kella 9 13.
Ta allub Kindralkomissari juhatusele.
Järvamaa Hooldusohvitser.
(2) „Veue rahvusgrupi usaldusasutuse"
juhataja nimetab oma kaastöölised Kind
Kiriklik teade.
ralkomissari nõusolekul.
Paide Metodisti kirik. Esmaspäeval ja teisi
§ 5.
päeval 17. ja 18. jaan. jumalateenistused õh
SVene rahvusgrupi usaldusasutuse" ju tu! kell 7. Jutlustab õpetaja A. Poobus
hataja võib kindralkomissari nõusolekul ni Tartust.
metada ringkonna-, maakonna- ja keha-vo
linikke.
Norraikskõibulik HOBUNE vahetada töö
§ 4.
kõlbuliku hobusega, mis loodud normiks
(1) „ Vene rahvusgrupi usaldusasutuse" Teateid saab Paides, Pärnu ta. 70—11.
halduskulud ja muud väljaminekud kaetak
VAHETADA noor, hea RUüNHOBUNE VIL
se loodavast rahvusgrupi fondist.
JANIIDUMASINAGA. Lähemalt teateid slt.
(2) Rahvusgrupi fondi laekuvad:
1. Maaornasa valitsuse poolt antavad
toetused kohuslikkude ülesannete teostami LEHM vahetada hobuse või SÄLU vastu.
Lähemaid teateid Paides, Uus 15.
seks vajalikkude summade suuruses;
2. annetused või üleantud või oma sis Müüa KANGAKUDUMISSOAD Pasm 20 ja
setulekud korjandustelt;
24 Paide, Kriilevälja, Karelsoni maja.
3. puhastulu üritustest;
4. muud sissetulekud.
Kes vahetaks HOBUSE kahehobuse reaskül
(3) Kulude üle otsustab eelarve raami vimasma vastu. Teatada Terufeldfile Vari
des usaldusasutuse juhataja. Eelarve vajab vere pk., J.-Jaani.
(3) „Vene rahvusgrupi usaldusasutuse"
õiguslikud vahekorrad, selle liikmete ring
ning nende õigused ja kohused määruvad
käesoleva teadaande ja põhikirja (üsa) ees
kirjade järgi.

