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Narva ruumis saavutasid saksa

Rahvahääletus teoga ja relvaga

Meie tänases lehes teisal toodud dr ga vabatahtlikult nõukogude „sisem
Mäe
kõnes on selgitatud üksikasjalikult seks asjaks."
diviisid kohalikke võite
Eesti rahva kõik kihid on küll juba
need raskused, mis tulevad eesti rah
val praegu kanda mehiselt, külmalt ja ammugi esitanud oma protesti sellise
Vitebski võithisruumis areneb teine tõrjelahing täie ägedusega. Nettuno sillapeal suru
üksmeelselt. Nende juures siinkohal jõleda vale vastu. Nüüd tahab aga saa
veel eriti peatuda ei ole mõtet, seda tus, et eesti rahvas kordab oma seisu
ti tugevad vaenlase jõud kokku
enam, et vestlus meestega, kes juba koha veelgi selgemalt relvaga ja
Führeri peakorterist, 4. veebruaril. Sõja
Soome
usk
võidusse
kindel
rutanud lippude alla, on toonud kindla teoga. Jah, ja see kujunebki tõepoo
jõudude ülemjuhatus teatab:
meie uueks rahvahääletuseks, sest
•, Nikopoli ruumis tekkis eile raskeid võit
Helsingi, 3. 2. (DNB) Kesknädalal veendumuse, et eesti rahvas tõepoolest lest
sa haarab kõiki eestlasi otse südames
lusi. Linnast lõuna pool nurjusid kõik nõu
avas Soome president Risto Ryti Soome edus mõistab silmapilgu otsustavat raskust.
f kogude rünnakud. Loode pool Nikopoli te
künna istungjärgu pidulikul koosolekul, mil
Nende ridade ülesandeks olgu aga se ja sellest võtavad osa kõik eestla
f kitasid meie vasturünnakud ülekaalukatele
lest ka kõik valitsusliikmed osa võtsid.
juhtida
tähelepanu ühele väga ed südame ja verega. Kümned tuhan
| vaenlase jõududele raskeid kaotusi.
Oma kõnes juhtis president tähelepana tähtsalelugejate
lõigule
dr. Mäe läkituses eesti ded eesti mehed haaravad nüüd Oma
' Võitluspiirkonnas Kirovogradi ja Beiaja
sõjast tingitud olukorrale, mistõttu eduskun
rahvale,
millise
avaldasime juba mõni rahva ja kodumaa eest relvad, et rää
naliikmete ametiaega on kaks korda piken
Zerkovi vahel tõi vaenlane järele tugevdusi
datud, kuni juulini 1945. Praeguse eduskun päev tagasi ühes tähtsate määrustega. kida mehiseid sõnu põlise vaenlasega,
ja jätkas oma katkestamatult.
Üks meie võitlusgrupp lõi vaenlase kont
na ülesanded ou juba algusest peale tuge Oma läkituse selles osas märgib dr. kes seisab jälle meie piiri väravas. See
vasti erinenud nendest, millede teostamiseks
sentriiised tankirüunakud tagasi ja hävitas
ta 1939, aasta algul valiti. Kõigist hoolimata Mäe muuseas sõnasõnalt järgmist: on rahvahääletus, mida kuulgu nüüd
kahe viimase päevaga 44. nõuk. tanki.
on ta igati pälvinud talle osutatud usaldust. ~Nõukogude Vene teatab, et eesti rahvas kogu maailm. Ei ole mingit kahtlust
Piirkonnas lõuna pool Pripetl soid löödi
Näib, et maailmasõda viiendal aastal olevat vabatahtlikult liitunud Nõukogude selles, kuidas me oma põlisvaenlasega
' tugevais võitlusis tagasi mitmed nõukogude
kohalikud rünnakud.
muutub karmimaks, vihasemaks ja hoolima Venega ja kuuluvat seepärast Nõukogude räägime. Selle kõne iselooma selgitasid
tumaks, jatkas president. Võimsad ja hä Venele. See on vale. Eesti rahvas ei ole alles hiljuti major Rebase uljad poisid
Pripeti ja Berezina vahel aeti peale ras
vitavad otsustavad lahiugud lähenevad oma
keid vahelduvaid võitlusi nurja vaenlase
Aga mitte üksi rinne, vaid ka kogu
kunagi liitunud Nõukogude Venega. . Teos
kõrgpunktile.
uued lahinglennukite toetusel teostatud lä
bimurdekatsed.
Praeguses olukorras on ka meie seisu tame nüüd kogu maailma silme ees eesti tagala annab nüüd oma „häälea piiri
kord tõsine. Üldolukord nõuab meilt suurt rahva rahvahääletuse teoga. Iga eestlane taguse „BÕbra" suhtes. See hääl seisab
Vitebski võitlusruumis käib teine tõrje
valvsust, julgust, külma verd ja meelekind näitab võitlusega rindel või kohusetäitmise selles, et raugad, naised ja noorukidki
lahing täie ägedusega. Vaenlane kandis oma
lust. Meie eesmärk on endine: säilitada ja
Äaas loode jä kagu pool linna arvukate di
kindlustada meie rahva vabadus ja meie ga tagalas, et eesti rahva tahe ei ole ku asuvad tagalas sealt relvaga rindele
viisidega, tankidega ja lahinglennukitega
rutanute asemele. Midagi ei jää tagalas
riigi iseseisvus. Tee selle eesmärgini võib nagi olnud nõukogude Liitu kuuluda !"
teostatud rünnakul! kõrgeid veriseid kaotu
olla raske ja isegi ka pikk. Sel teel võib
Ajal, millal Moskva ihad meie ilusa, seisma, vaid ühes võitiusjõu suurene
si. 40 vaenlase tanki hävitati. Lahing jätkub.
1 Nsvelist põhjas, Novgorodist lääne» Tja J äpsuskütt annab vastuse bolshevike jul meid oodata palju raskusi ja katsumusi. higist, väsimatust hoolest ja vaevast misega suureneb ka tagala tööjõud
Narva ruumis saavutasid meie diviisid tõr tunud kutsele, et lääne uljad grenaderid Meie usk õiglusse ja selle lõppvõidusße sündinud jõukusega iseloomustatud ko Veelgi, suureneb nimelt pingutuste ar
annab meile aga julgeoleku- ja kindlustus
jes ja rünnakul kohalikke võite, tulistades jookseksid üle haiseva ja loomastunud ida tunde.
dumaa järele hakkasid saama jälle uut vel. Las kahvatuvad siis nende näod,'
puruks arvukaid nõukogude tanke.
poole. Pk.- Knobloch (Wb).
toitu, küsisime juba kogu maailmalt, kes võivad nüüd eesti rahva võitluses
Raskeis tõrjevõitiusis Wolhovi ja Lenin
Reeturkindralid Itaalias
kumb oli siis õieti see eesti rahva uu. ja töös vaadata eesti rahva sügavasse
gradi vahel paistis eriti silma Ida-Preisi des kahjusid. Vaenlane kaotas seniste and
121. rjalaväediviis kindral leitnant Priedsi mete järele 5 neljamootorlist pommilennu
vaba tahe, kas nõukogude lahingu südamesse, kuulda südamete tõelist
kohtu ees
juhtimisel temale allutatud Ida-Preisi 45. kit ja terve hulga jahilennukeid.
valmis tankid või täägistatud ja käsi kõnet ja teha siis järeldusi. See hääl
Milano,
1.
2.
(DNB)
Neli
kindralit
ja
3. veebr, hilistel õhtutundidel heitsid
grenaderirügemendiga kolonel Schwenderi
admirali endisest Itaalia sõjaväest granaadistatud punaväelased, sest mõ seisab veel enam selles, et kõik põllu
juhtimisel, samuti Uks õhujõudude .võitlus üksikud vaenlase pommilennukid pomme kolm
võeti eritribunaali ees vastutusele. Neid lemad nad ju illustreerisid ja «julges mehed käsku või korraldust ootamata
Lääne- ja Loode-Saksamaale.
üksus kolonel leitnant Ulla juhtimisel.
süüdistati selles, et nad on oma hoiakugh tasid" omaaegse «rahvahääletuse" vä
Möödunud
ööl
teostasid
meie
õhujõud
Nettuno sillapeal suruti tugevad vaenla
ruttavad andma vajalikku vilja, liha ja
vaherahu allakirjutamist aidanud
se jõud koondatud rünnakuga kokku. Ker tugevate jõududega rünnaku Londoni ja sõ pärast
muud. mida vajatakse nüüd senisest
giakti?
Moskva
ja
ta
sõbrad
kugistasid
kaasa
Itaalia
maaja
mereväe
reetmisele
v gendusrünnakud tõrjuti tagasi.
jaliste eesmärkide vastu Kagu-loglismaal.
poolt. Kaebealused mõisteti süüdi mõistagi selle neile ebameeldiva küsi märksa enam rinde toitlustamiseks, kuid
Lõunarindel jätkas vaenlane oma läbi Jubsf äralennul võisid meie üksused märga Badogiio
Samuti mõisteti tribunaali poolt süüdi kuus muse alla ja vaikisid sellest, kuidas mida vajavad ka linnad, kus arvult
rourdekatseid Cassino _mäemassiivi gjuures. ta suuri tuiikahjusid.
endise fašistliku suurnõukogu liiget.
Saksa
torpeedolennukite
juba
teatatud
Vahelduvaid võitlusi peetakse siin mõlemalt
tehti Eestis «rahva tahet". Mis aga eri vähemaks jäänud ametnike ja teenistu
poolt äärmise ägedusega.
rünnakul übe vaenlase järelveokonvoi vas
ti sellest ajast enam ei vaikinud, see jate tööpinge on tõusnud senisega võr
Saksa
lennukid
ründavad
Põhja-ameerika pommilennukite üksused tu Põhja-Aafrika rannikul 1. veebruaril ta
oli eesti rahva süda. Tugev, elujõuline, reldes mitmekordseks. Tühja . kõhuga
teostasid 3. veebruari keskpäeval terrori bati täiendavate teadete kohaselt veel kaht
Muurmani raudteed
ei saa võidelda sõdur rindel ega töö
rünnaku mõningatele linnadele Loode-Sak laeva kokku 16.000 brt., neid raskesti vigas
Berliin, 3. 2. (DNB) Nõukogude järe julge ja mehine süda.
samaa rannikupiirkonnas. Hulgalise lõhke tades. Sellega tõuseb vigastatud vaenlase levedu
Et
süda,
eriti
aga.
armastav
süda,
tada
ametnik tagalas, ttertdõ kõhtu
rindele, milleks kasutatakse
ja süütepornmide allaheitmise läbi tekkis laevade arv kokku 1 ristlejale ja 9 kauba suurel Jäämere
võib
olla
oma
kaalult
väga
raske,
sel
saab
täita ainult põllumees. Ja põllu
määral
Leniugradi-Muurmani
raud
laevale
kokku
68.000
brt,
eriti Wilhelmshafeni linna elamukvartaaliteed, kahjustavad pidevalt Saksa õhujõudu lest jutustab Jaan Lattik meie tänases mees ei arutle praegu, kas on tal norm
de lennukiteüksused. Viimaseil päevil hävi lehes teisal pikemalt. Mida kaaluraskem täidetud või mitte,"— ta läheb ja viib
tasid või vigastasid meie lenuukid üheksat
Võitlused raugemata ägedusega
vedurit ja arvukaid kraamivaguneid, peale on aga süda, seda tõsisemalt ta kõne niipalju, kui see tal iganes võimalik,
selle raüdieeaeadeldisi, sildu ja barakke. Mit leb. Ning eestlaste südamed kõnelevad sest ta teab, et kõik see on panuseks
Edukad vasturünnakud Novgorodist lääne pool. Lahingud Jamburgmes kohas on täistabamustega rikutud ka praegu ja lähemas tulevikus eriti tõsi võitluses oma rahva ja maa olemasolu
Narva vahelises ruumis
raudteed.
Nõukogade järelvedu mere kauda, mille selt ning valjusti nii valjusti, et se eest, tema enda eest, veel enam aga
püüdis. Meie väed sulgesid vasturünnakul vasta
Führeri peakorterist, 3. veebruaril.
Põhja-Jäämeres peamiselt da kõnet peab kuulma kogu maailm, ta laste ja nende tuleviku eest.
Sõjajõudude ülemjuhatus teatab:
selle lünga, vallutades tagasi raitu asulat ja Z.aksavõitlevad
allveelaevad, aitavad kahjustada suu sest eestlase süda armastab oma kodu
Ilma truuduseta ei olekski maailmas
Ajal, mii meie väed Nikopoli sillapeas hävitades seejuures 22 Nõukogude tanki ja rel määral samuti Saksa luurelennukid, maad, vabadust, oma rahvast ja elu.
midagi,
ütles kunagi üks tuntud väe
rüunaksuurtükki.
tõrjusid kohalikud enamlaste rünnakud, sei
mille vaatluslende tihti tuled läbi viia ras See kõne, nagu märkis ülaltoodus dr.
juhte. Armastus ja truudus on üldse
Ka mõlemal pool Leningrad-Pihkva raud keimais ilmastikutingimusis.
savad nad ruumis edela pool Dnepropet
t rovskit raskes tõrjevõitluses vastase peale teed lõuna suunas edasitungival! enamlas
Mäe, on aga peale muu uueks ja tõe suurimad, aga armastuse erivormidest
tungivata soomusüksustega.
tel tuli meie ägedate vasturünnakute tõttu
liseks
rahvahääletuseks teoga ja relva suurim on kindlasti armastus oma ko
Führer õnnitles Soome
Kirovogradi ja Belaja Tserkovi vaheli üle minna kaitsele ja mõnest juba saavuta
ga.
Või
ehk mõned siiski küsivad veel dumaa, oma rahva ja selle vaba tule
tud
sissemurrukohast
lahkuda.
Luuga
alam
ses võttlusruumis põrkas üks meie rünnak
presidenti
neid ridu lugedes, kuidas seda õieti viku : vastu. Selline armastus seisab
grupp' ägedaile vaenlase vasturünnakuile. jooksul tungisid enamlased seevastu põhja
Arenesid rasked võitlused, mis veel kestavad ja lõuna pool Jamburg-Narva maanteed kau
mõista?
praegu ennastsalgavas võitluses ja pin
Fiihreri peakorterist, 3. veebruaril.
Piirkonnas lõuna pool Pripeti rabu vari gemale lääne suunas. Idast ja kirdest Nar
Kuid see ei ole ju nii väga raske. gutavas töös ning kohuste tõrkumatus
Führer
saatis
Soome
vabariigi
presiden
pesid kokku korduvad enamlaste rünnakud va suunas teostatud rünnakud tõrjuti vaen dile Risto Rytile tema sünnipäeva puhnl Rahvahääletus
on alati ülimalt otsustav ja käsuta täitmises.
Sepetovkale. Kaugemal loode pool loobuti lasele kaotustega. Lõuna pool Narvat õn südamliku õnnitlustelegrammi.
samm ning rahvas väljendab tema kau
Eesti rahvas teostab praegu relvaga
vihaste tõrjevõitluste kestel Rovno ja Luts nestus aga enamlastel maad võita. Meie
ki linnadest.
rünnak olukorra likvideerimiseks on juba
du oma vankumatut tahet. Seda rah ja tööga rahvahääletust, mille kaja
Pripeti ja Berezšna vahel ja ruumis 100, käimas.
vahääletuse sügavat olemust kasutades peab kostuma kaugele ja mille tagant
, de pool Vitebskit, kus enamlased oma rün
Põllumehed!
ka vägistatud
peab koitma ning koidabki uus vaba
Soome
näeb
ohtu
nakuid uuesti alustasid, saavutasid meie
puhul, seletabki Moskva, et (vägista duse hommik. Seda mehist tegu, mil
väed eile vabeldusrohkes heitluses tõrje
Panen
teile
südamele,
täitke
kii.
Enamlased ähvardavad kogu
võidu.
misest ta ei räägi, sest vägistamatut lest peab kujunema uue elu eepos,
resti oma normid ja andke üle nor
Skandinaaviat
Ilmjärve ja Soome lahe vahel on meie divii
rahvahääletust
Nõukogude Liit ei tun saadab südamevere ja puhta armastuse
mide kõik, mis te anda saate. Pea
Helsingi, 1. 2, (DNB) Soome ajaleht
sid endiselt raskes tõrjevõitluses. Eriti lää
ne
üldse)
eesti
rahvas
olevat väljenda kauneim elulaul. Nagu aga südamete
~Helsingborgs
Dagblad'*
käsitleb
oma
juht
ne pool Novgorodi, kus meie edukal! vastu
asi on kiirus. Meie linnade ja meie
nud kurikuulsa tankide ja tääkide kõne kostub üle relvade ragina, nõuda
riiunakuil hävitati 22 vaenlase 'tanki, ja ida kirjas Soome tulevikku ja juhib tähelepanu
vägede
toitlustus
peab
kindlustatud
pool Narvat jätkasid enamlased oma rünna sellele, et enamlased ja liitlased on teinud
poolt „tagatud rahvahääletuse" puhul ei suuda ka miski murda südamevere
olema. Praegu on veel, niikaua kui
kuid tugevate jõududega.
oma parima, et sundida Soomet alistuma,
oina vankumatut tahet, muutudes see
võitlusliine. —sp.
mobilisatsioon kestab, võimalust
Lõuna Itaalias teostas vaenlane Nettuno mis nende vaatepunktist olevat kõige mu
des.sandistllapeas eile mõne tagajärjeta ko gavam. Siis võikaid nad Soomet kasutada
veoks. Hiljem on peaegu kõik meie
haliku rünnaku põhjariude vastu. Kontsen toetuspunktina Baltimaade ja Põhja-Norra
transportabinõud
tarvilikud meie vä
-4 irilisil vasturünnakul! aeti vaenlase eilsed vastu. Kuid seda võib kõikidele kinnitada,
gede
ja
nende
relvastuse
ja varustu
Terve miljon meest
rünnaku võidud nurja.
et Soome ei iahku sõjast enne Saksamaad.
se veoks, siis ei ole enam võimalu
Lõunarindel heideldakse Cassino mäe
Kõigest võivat aga järeldada, et enam
massiivi pärast vihaselt. Valitsevad kõrgus lastel nende võidu korral on kaugemale ula
Nõukogude senised kaotused talveofensiivis
si toiduaineid transportida meie
likud jfiid sakslaste kätte. Kaotu tuvad eesmärgid kui ainult Soome annektee
linnad
ja
väeosad
satuvad
aga
selle
rimine. Nimelt olevat tõenäoline, et nad
sed on mõlemal pool suured.
Nõukogude talveofensiiv, mis algas 40 000. Kirovogradi juures 120 000,
tagajärjel toitlusraskustesse.
Ülejäänud rindel möödus päev rahulikult. püüavad Skandinaavia kaudu luua sidet Ing
24.
detsembril suurrünnakuga Zitomiri Tšerkassõi juures 100 000,v Kiievi—BerDr. Mäe kõnest (kõne on toodud
Mõned vaenlase lennukid heitsid möödu lismaaga, Põhja Norra kavatsevad nad kaht
Kiievi ruumis, kestab nüüd juba üle ditševi ruumis 200 000, Žitomiri—Ko
meie tänase lehe siseosas).
nud ööl pomme Lääne- ja Edela-Sakaamaale. lematult endale kiskuda ja paljugi vihjab
kuu aja. Nõnda oleks põhjust lähemalt rosteni ruumis 100 000, Retšitsa juures
j z Berliin, 3. 2. (DNB) Idarinde põhja sellele, et ka Rootsit ootab sama saatus.
osas seisis raskuspunkt ruumis Ilmjärve ja Kriitiline olukord kogu Põhjamaadele oleks
vaadelda Nõukogude seniste pingutuste 100 000, Pripeti ja Berezina vahelises
Anija omakaitserühm astub
Soome lahe vahel. Ülevaadet mittevõimal selle tagajärjeks.
tulemusi, mille eest nad on pidanud piirkonnas 110 000 ning Vitebski ja
Soome aga kaitseb end viimseni Kremli
»«lavas metsa- ja rabamaastikus lääne pool
maksma
väga kallist verehinda. Nende Neveli juures 150 000 meest. Need
jõukude
vastu
ja
ta
kaitsevõimalused
on
sõjaväkke
terves
koosseisus
Novgorodi oli viimaseil päevil tekkinud rin
kaotused langenud, haavatud ja vangi kaotused on arvestatud ajavahemikule
deliink, mille kaudu vaenlane sisse tangida praegugi paremad kui varem.
Mitmel pool maal on kaitseteenistusse
kutsumine loonud üleva meeleolu. Isamaa sattunud meeste poolest ulatuvad umb 24. detsembrist 1943 kuni 14. jaanuari
ni 1944.
line hoiak ja vöitlusvaimustus on haaranud kaudse arvestuse järgi ühe miljonini.
vapraid isamaad armastavaid mehi, kes oma
Neist kaotusist näib olevat ka tin
Saksa andmete järgi oleksid Nõu
elu kaalule pannes tahavad minna võitlusse kogude kaotused üksikuis rindelõikudes gitud, et enamlased nikutasid oma tal
meie põlise vaenlase kommunismi vastu.
veofensiivi raskuspunkti idariade kesk
järgmised:
Kertši juures üle 10 000 mehe, Ni ja löunalõigust rinde põhjaossa, kus
Nii on omakaitse Kehra kompanii Anija
rühm eesotsas rühmaülema allohvitser Feliks
kopoli juures umbes 40 000 meest, praegu on arenemas Nõukogude talve
Remmelga ja rühmavanema allohvitser Au Dnepropetrovski juures ümmarguselt ofensiivi
teine järk.
gust Steinbergiga sõjaväevõimude ees aval
danud soovi võitlusseminekuks terves koos
seisus, eeldusel, et nad samas koosseisus ja
vaks tulemuseks oli kaubamajade ja äride
oma praeguste ülemuste juhatuse all rindele
laialdane rüüstamine, vaateaknad olid
saadetaks. Anijalaste|palve otsustati jaatavalt
purunenud."
Vastuvõtukomisjoni ilmuvad nad terves
Gandhi abikaasa elas vanglas üle ras
koosseisus tuleval kolmapäeval.

Samasuguseid soove, nagu kuuldub, on
esitanud mõned teisedki omakaitseüksused

ke südamerabanduse. Ta seisukord on elukar
detav.

5000 itaalia tüdrukut
Jaapani parlamendile teatati, et või
P.-Aafrikasse
Soome sõjateade
malikkude õhurünnakute puhuks on võetud
Põhja-Aafrikasse
esimene trans
Helsingist, 4. veebr. (DNB). An tarvitusele kõik abinõud, et kindlustada port itaalia tütarlapsi, jõudis
kes on määratud anglo
nuse maakitsusel takistad! vähemate vaen elanikkonna toitlustamist
ameerika ohvitseride poolt külastatavatesse
lase üksuste läbimnrdekatsed. Maaselkä
Vatikan otsustas saata Helsingisse öölokaalidesse ja baaridesse. Tütarlapsed, kes
maakitsusel tõrjuti üks väiksem vaenlase oma nuutsiuse. Soome saatis oma saadiku olid kõigeks valmis nälja tõtta, vslitl välja
üksus, kes üle jää lähenes meie positsioo Püha Tooli juurde juba aasta tagasi.
..asjatundjate" poolt ja said 10 dollarit käsi
Londonist teatatakse, et Unnale on raha. Kokku palgatakse" Lõuna-Itaaliast 5000
Kindralfeldmarssal Rommel külastab kindlusta .seadmeid Taani läänerannikul. (PK. nidele. Suurisaarist läänes tulistasid meie
jahiiennukid
alla
ühe
üksiku
pommitaja.
sooritatud
õhurünnakute
üheks
„ebaineeldisõfakirjas. winkelmann Wb.)
itaalia tüdrukut Põhja-Aafrika öölokaalidesse'

Mehist meelt ja külma verd tõsisel silmapilgul
Olukord on väga tõsine. Iga eestlane peab oma kohust täitma seal, kuhu teda käsk määrab. Meie kodumaa
kaitsmine on meie oma rahva asi. Üksteist aidates saame hädadest jagu. Dr. Mäe raadiokõne eesti rahvale
Eesti mehed ja eesti naised! Meie rahva
juures oli see ikka kombeks, et tõsistel ae
gadel ja hädaohusilmapiikudel astus rahva
vanem rahva ette, et ütelda rahvale tõtt ja
anda käske. Meie, eesti rahvas, pole mitte

lobiseja rahvas, oleme kõik tõsised inimesed

Ja tõsistel silmapilkudel täidame seda, mi
da rahvuslik käsk meilt nõuab. Seda täida
me ilma paljude sõnadeta, seda suurema
külmavere ja vaprusega.
Vaenlane on jälle meie kodumaa piiride
lähedal ja meie kodumaale on jõudnud kät
te väga tõsine silmapilk. Ma ei tohi teid
petta õigustamäta rahustamisega, vaid pean

teile ütlema kainet tõtt:
olukord on väga tõsine ja kohustab
meid kõiki külmavereliselt ja kaine ta
sakaaluga täitma oma kohust kodumaa
kaitsmisel.

mis suurvee ajal alati suuri maa alasid üle
ujutas ja suurt viletsust tõi, röövides iga
kord palju inimelusid ja varandusi, piirati
sisse mõlemapoolse tammiga. Nüüd oli kin
del, et niikaua kuni tamm püsib, ei ole
mingit õnnetust karta.: Ühel päeval nägi
aga jõevaht, et vesi ühest kohast tammil
läbi imbus ja oleks vaid lühikese aja küsi
mus olnud, ning vesi oleks selles kohas
mulla ära uhtunud ja tammi läbi murdnud.
Jõevaht kutsus kiiresti lähema küla mehed
appi, kuid neil ei olnud lühikese aja tõttu
enam võimalik iiivakotte valmistada, et lä
bimurdu pidurdada. Siis heitis kümmekond
meest end ise läbimurrukohta pikali ja
laskis teisi end kiiresti mullaga kinni katta,
ning tamm oligi jälle kindel. Need ohvri
meelsed mehed, kes kõhklematult otsekohe

Praegu, kus vaenlane on meie kodumaa oma elu andsid selleks, et oma kehaga vee
väravate taga, peame kõik, kogu rahvas kui läbimurdu pidurdada, olgu meile eeskujuks.
üks mees, võtma relvad kätte ja asuma meie Kui meie piiril kuskilgi peaks vaenlane
kippuma läbi nõrguma, siis vaprad isamaad
kodumaa ja rahva > kaitsmisele ning kõigi armastavad
mehed võivad alati oma elu
sõjaliselt tähtsate ülesannete ja tööde teos kaalule pannes
võitlusega teha meie piiril
tamisele.
tammi nii tugevaks, et sealt ükski vaenla
Arvestades olukorra tõsidusega kuuluta ne
läbi ei pääse.
sin mina välja eesti rahva üldmobilisatsioo
ni, mille lähemaid juhiseid te kõik olete Käitised peavad töötama
minu määrustest ajalehtedes lugenud. Möö
Kuid meil ei seisa küsimus mitte ainult
dunud sügisel lõikuspühal ütlesin, et siis,
kui põld kutsub, peab iga põllumees mine rindes ja meie kodumaa piiris. Kogu eesti
ma põllule. Kui põllumees õigel ajal läheb rahvas rakendub võitlusse oma kodumaa
põllule ja täidab oma kohust, siis täidab eest, ja kõigi oma rahvuslike jõududega.
ka põld oma kohust ja annab meile saaki. Selleks on vaja võitlusvalmis mehi piiril,
Joba siis ütlesin, et kui kodumaa kutsub, on vaja ka mehi tööl tagalas, kes valmis
peab igH pesti mees tulema oma kodumaad tavad rinde jaoks vajalikku varustust. Prae
kaitsma.
gu, kus kõik transportabiüõud on rakenda
Siis, koi eesti «pedtzü Õigeaegselt täida tud vägede veoks, ei ole võimalik rindel
yad oma kohust kodumaa kaitsmise], oa kaugelt varustust tuua, seda peame valmis
tama ise ja seepärast peavad olema tege
koduaia* kindlustatud!
kõik gOjgtäbtsad käitised, samuti ka
Nüüd oli |6d aeg hStte jõudnud, mil ko vuses kftUNd,
kes hoolitsevad rahva toit
dntdfia oma mehi kodumaa kaitsmisele kut peed
!ustuse eest. Nende ülesanded on niisama
sub ja iga mehe kohus on ilmuda. Olen ko tähtsad
kui sõduri ülesanded riodeJ, seBt
dumaa kuts? avaldanud Üldmobilisatsiooni ükski rinne
ei saa püsida, kellel ei ole va
määrusega Ja tean ainnlt üht kindlasti: ees rustust
või
toitu. Nii naga sõdur ei tohi
ti rahva hulgas ei saa olema mitte Ühtki lahkuda rindelt
ega postilt, nii ei tohi ka
väejooksikut ega meest, kes end oma kohus
lahkuda töölt sõjaliselt tähtsa käitise või
tustest tahab kõrvale hoida.
toitlustööstnse tööline, kui temal ei ole
Tööliste hoiak väärib kogu rah käsku piirikaitsele asumiseks. Kogu meie
rahvas peab olema nagu kellavärk, kus igal
va tunnustust
rattal on oma ülesanne täita, ükski neist
Tahan kogu maale teha teatavaks kogu ratastest ei tohi seisma jääda. Iga eestlane
täitma oma kohust seal, kuhu teda
eesti töölise hoiaku. Kui ajalehed Tallinnas peab
käsk määrab.

dunud, et eesti naine täidab igas tühjaks
jäänud kohas auga mehe aset ja on vap
raks sõduriks kodurindel.
Eesti töölised! Nimetasin teid läna juba
suure tunnustusega. Teie pingutustest sõ
jaliselt tähtsates ja toitlustööstnstes ripub
otsustavalt meie rahva saatus. Täitke mehi
selt oma ülesandeid tööstustes kõigi ras
kuste kiuste, sellega täidate oma sõduriko

lust veoks. Hiljem on peagu kõik meie
trausportabinõud tarvilikud meie oma väge
de ja nende relvastuse ja varustuse veoks,
siis' ei ole enam võimalusi toiduaineid trans
portida meie linnad ja väeosad satuvad
aga selle tagajärjel toitlusraskustesse. Kui
selle tagajärjel meie kodumaa jälle uuesti
vaenlase tallermaaks muutub, siis tapetakse

iga põllumees ja hävitatakse kõik meie

hust meie kodumaa vastu.

maal bolshevike poolt.

Põllumehed! Peaasi on kiirus
Eesti põllumehed! Mulle kanti täna ette,
et üks linnalähedane põllumees, lugedes
ennelõunast lehte, töi pärast lõunat ostu
punkti koorma vilja, kuigi tal kõik normid
olid täidetud. Ta ütles: „Mis me nüüd rää
gime normidest, kui venelane piiri ääres
on. Eks see ole meie oma asi, et oma väe
osade jaoks vilja anname, nii palju kui
seda on. Seda tehti ka Vabadussõjas ilma
käsuta." See põllumees on õigesti aru saa
nud tõsisest silmapilgust ja kodumaa va

Meie kodumaa kaitsmine on meie oma
rahva asi ja samuti on meie oma asi
oma vägesid toita. Iga kilo, mida teie
nüüd kiiresti toote, on samm edasi meie
kodumaa kaitsmisel.
Põllumehed, olge Külmaverelised ja mu
retud vajalike rekvireerimiste puhul. Kusa
gil e< rekvireerita rohkem kui on hädapärast

vajalik. Teie hobuseid ja veokeid ei rekvi
reerita mitte alatiseks, vaid ainult niikauaks
ja ainult seal, kuidas see on hädasti tarvi
lik.

täidetakse õigeaegselt. Peremees, kes verest

välja läheb, kaotab pea, ega oska enam mi

dagi käskida ega korraldada. Sama 011 lugu

ametnikuga. Ametnik peab olema see kalju,
keda vetevood ei kõiguta ja kes külma ra
huga kõike korraldab ja juhib, mässaku me
ti niipalju kui tahes.
Eesti naised ja eesti noored
täidavad auga meeste kohti
Naised, läitke mehiselt meeste aset, nii
kaua kni nad meie piiril kaitseks peavad
olema. Aidake vabatahtlikult kaasa ceisoma
kaitses meie maakaitsele. Eesti naine oli
alati oma mehe kaaslane töös ja võitluses
Vanasti oli naine see, kes kandis meestele
võitlusse järele nooli ja piike. Naine oli see.
kes ulatas mehele kätte uue piigi, kui see
oli murdunud, ja kes alati aitas kaasa võit
lusepidamisele. Praegune tõsine nõuab
kõigilt eesti naistelt, et nad täidaksid vää
rikalt ja auga meeste aset kõikjal, kui mees

peab minema kodumaad kaitsma.
Ametnik olgu külmavereline
Eesti noored, teie pärast käib õieti võit
korraldaja
lus. Meie, kes me praegu eesti rahva
elu korraldame ja võitleme, teeme seda
Ametnikud, teie peal lasub tõsisel ja ras
ainult selleks, et eesti rahvas püsiks
kel ajal kogu meie rahva elu korraldamine.
oma kodumaal,
Tehke seda mehiselt ja külmaverelist. Olge meie
võitleme oma laste eest, et nemad
sõbraks ja aitajaks, eelkõige rahvuskaasla
meie elu jälle edasi viiksid ja eesti rahvas
sile. Siis meie rahva elu ei ummistuja kõik tugevaks
sirguks. Eesti noored, aidake kaa
sa selles võitluses nii palju kui teie jõud
seda lubab. Võtke vabatahtlikult endi peale
Koondatud tahtega
ülesandeid, et teie osaliseltki saaksite Aoma
vanemate aset täita. Teie olete eesti rahva
tulevik, teie peale vaatame, kui oma kodu
maa piire kaitseme.
Mis ka ei tuleks, milliseid raskusi ja ohvreid tulevased päevad ka
Kui bolshevikud tagasi tulevad, siis hä
nõuaksid, meie peame neile vastu minema kõige meie rahvuslike
vib kogu eesti rahvas, vanad ja noored.
jõudude keskendatud panusega
Siis ei ole enam eesti rahvast ei ole
vikus
ega tulevikus.
Peaks olema küll täiesti liigne ku va puhul peetud kõne, milles ta häbi Eesti noored,
teie peate ka ise rakendama
lutada sõnu selleks, et meile, eestlasile, tuimalt lubas veel kord „ vabastada" sellesse võitlusse oma jõudude kohaselt, ai
selgitada käesoleva tunni tõsidust ja eesti rahvast. Küllap siin on mõeldud dake igal pool kodudes jõudumööda kaasa
sellest tõsidusest suhtuva kindlameelse juba päris lõplikku „vabastamist" kõi kodumaa piire kaitsma läinud isa ja isa
aset täitva ema pingutustele.
hoiaku ja täieliku võitlusvatmiduse gest olevast kui see temal vaid
tähtsust. Kõik see peaks olema nii peaks korda minema. Et see kuratlik
Kes vaenlast soodustab, selle
enesestmõistetav, et ei võiks üldse plaan aga iialgi teoks ei saa, selle eest suhtes ei tunta armu
enam kerkida küsimust selles, kuspool tahab hoolitseda iga eesti rindevõitleja,
Eesti mehed Ja eesti naised I Praegune
on meie vaenlased ja kuspool sõbrad
ja iga töötaja tagalas. Veel hiljemini sõda
on kogu rahva võitlus oma olemasolu
ning milleks oleme antud olukorras ko on korduvalt kõneldud meie „ vabasta eest. Seda teab vaenlane ja seepärast püüab
tegivad teatavaks üldmobilisatsiooni, siis pea
hustatud. Eriti selge peaks aga meile misest" või liitmisest N. Liidus nende ta ka seda võitlusjõuda nõrgestada häiriva
gu kõigis Tallinna käitistes tahtsid juba en
olema
see tõik, et meie kui rahva suu poolt, kes üldse ei ole selleks kutsu te kuulujuttude ja valeteadete kaudu. Selle
Korraldusi tuleb täita õige
ne lõunat kõik töölised otsekohe kiiresti
le peame panema vastu oma kaine mõistu
rim ja kardetavaim vaenlane on meid tud ja kellel sellega pole üldse asja.
korraldada oma isiklikke asju ja kohe rinde aegselt ja täpsalt
se ja arvustusvõime, siis ei saa vaenlane
hävitada
püüdev
bolshevism.
See
on
le minna. Ma pidin Tallinna töölisi manit
Võimsalt avaldus meie rahva bolše kedagi häirida. Tõsine olukord nõuab, et iga
sema, et nad rindeleminekuks tööd ei kat
Iga rahva jõu määravad ära tema kord juba ajalooline tõik ja sellest tuleb
kodanik teaks tõtt ja teaks ka, kuidas toi
kesta, vaid alles siis töölt lahkuvad, kai ja distsipliin. Ükski väeosa ei saa võitu, meil lähtuda ka käesoleval tunnil, mil vismivastane hoiak ja võitlusvalmidus mida. Me ei hoia tõtt kellegi ees saladuses
kindral inspektor nad relvade juure kutsub. kui ta mehed kohe ära pagevad, samuti ei seisame taas kord otsustavas võitluses Eesti Vabadussõja alguse 25-aastapäeva ja kellelgi pole keelatud anda edasi teadet,
Pean tunnistama, et töölised ka otsekohe saa see väeosa ka võita, kui ta mehed liiga
tähistamise pidulikkudel silmapilkudel, mis tõele vaßtab. Häda aga sellele, kes levi
kainelt oma tööd jätkasid ja rahuga kutset räpakas vaimustuses vaenlasele ilma mingi selle oma põlise surmavaenlasega ja lä mii koondus Vabadussõja võidukate tab teateid, mis ei vasta tõele. Valeteated
ootavad. See Tallinna tööliste isamaaline korrata peale tungima hakkavad. Ainult heme momendil vastu selle võitluse
tõele mittevastavad häirivad kuuldused
lahingulippude alla meie rahvas koos ja
hoiak ja võitlußvatmustus on kogu eesti kindel kord ja käsklus on see, mis viib kolmandale talvele.
toovad kasu ainult vaenlasele ja kahju meie
rahva tunnustuse väärt.
võidule.
Vabadusristi kavaleride, Vabadussõjast rahvale. Seepärast hoiatasin ma politsei kan
Eesti rahva nimel tänan ma siin meie
Nii on praegusel tõsisel ajal iga mehe
metsavendade ja meie prae du kõiki kodanikke, et kõik need isikud,
Ei ole kindlasti mitte liialdus, kui osavõtnute,
tööliskonda selle tunnustusväärt rah
ja iga naiseülesandeks külma vere, ta
guste
rinde-võitlejate
esinduste juures kes levitavad ükskõik mis põhjusel või hoo
vusliku meeleavalduse eest.
sakaalukuse ja tõsise vaprusega täita väidame, et küllap eelseisev sõjatalv
olekul tõendas Vabadussõja vaimu jõu pis põhjuseta ja kergemeelsusest teateid
oma kohust
Võitluses kodumaa eest olgu iga mees
kujuneb vahest jällegi astme võrra ras list taaselustamist meie hinges. Jääb ning kuuldusi, millede tõele vastavust nad
Kesti rahvas on tõsine ja tasakaalukas
teadlik, et iga üksik mees ja iga väikseim
ise tõestada ei suuda, võetakse kohe vahi
üksuski ou sõjaliselt väga tähtis. Küsimus rahvas. Panen igale eestlasele südamele kemaks eelmisist. Sest on ju selge, et vaid soovida, et see pidulikkude silma alla ja karistatakse kiirelt ja valjult. Hoidu
ei seisa mitte vägede suuruses, vaid selles, praegusel tõsisel ajal rahulikult, kaine meele mida pikemale see sõda venib, seda pilkude vaimustus vaibumatult edasi gu igaüks õnnetusse sattumast, sest sellest
et õiges kohas ja õigel ajal oleks vajalik ja külma verega oma kohuseid täita seal, raskemaks ja ohvriterikkamaks ta ku
karistusest ei päästa mingi armuandmine.
arv mehi, siis ei pääse vaenlane kuskilt kus see on vajalik. Kindralinspektor on juneb osavõitjaile ehkki meil veel kestaks ja üle kanduks ka meie argi Praegu, kus meie rahva elu on kaalul, ei
läbi.
oma korraldused teinud. Neid korraldusi
päeva, igaüht meist õhutades kõiki tohi me kellelegi lubada vaenlasele kaasa
iga mees peab võitlema nõnda, nagu tuleb täita õigeaegselt ja täpsalt, siis läheb antud hetkel ei ole üldse põhjust rää oma materiaalseid, vaimseid ja moraal aidata. Nii nagu rindel käib armutu heitlus
kida mingeist ületamatuist raskusist.
oleneks ainult üksi temast kogu rahva kõik ladusasti.
elu ja surma peale, nii ka kodumaal kao
Eesti naised! Üldmobilisatsioon viib Aga selge peaks olema ka see, et mi seid jõude pingutama meie ühise ees tab igaüks armutult elu, kes vaenlast soo
saatus.
Kui nõnda võitlevad kõik, siis on see meie hulgast palju mehi meie kodumaa pii da enam me läheneme sõja otsustava märgi vaba Eesti kasuks. Igaüks dustab.
rile kodumaa kaitseks. Ülesanded kodumaal
meist peab teadma, mis on meie ees
vägi murdmatu.
Mulle meenub üks ungari legend: Jõgi, jäävad eeskätt eesti naiste peale. Olen Veen- le staadiumile, selle lõppfaasile, seda märk ja mida peame tegema, et seda Raskustest» mis olukord
kindlamat hoiakut, seda koondatumat eesmärki kindlasti saavutada.
meile peale paneb
ja ühtsemat tahet ja sihiselgust nõuab
On
tõesti
tiiim
aeg
selleks,
et
ene
Ühenduses tõsise olukorraga paneb elu
see võitluses seisvalt rahvalt. Eriti
selt lõplikult maha raputada loiduse ja
raskusi peale.
Kui kaalutakse südameid...
peab see kehtima meie rahva suhtes, ükskõiksuse hall mantel ja julge otsus ka paljudele
Vägede liikumise ja varustuse jaoks on
kes käimasolevas hiigelheitluses on
tarvis pidada lahti kõik vajalikud maanteed
väljas oma elu ja olemise eest üldse. tavusega tõusta kõrgemale isikliku hea Iga tund, mis läheb kaotsi selle läbi, et väe
„Järva Teatajale" kirjutanud JAAN LATTIK
olu püüeteta, et piik ulatuks nägema osa ei pääse edasi lumest ummistanud maan
Väga paljud meie rahva poegadest üle oma õuevärava ka kaugemat sil teed mööda, võib olla saatuslik kogu meie
Üks vana halli habemega ja hallipäine vusele ja võib ainult niiviisi pääseda rah
kodumaale. Iga veokiiäis sõjamoona, mis õi
teadusemees istub oma töölaua taga ja uu va hinge. Peaaju kaudu ei saa ühtegi rah võitlevad rindel ja nende hoiakus, tah mapiiri.
rib inimese pealuud. Ta selja taha on ilmu vast istutada kodumaa mulla sügavusse ja tes ja sihtide selguses me ei tarvitse
Tahaksime uskuda, et sellele kodu geks ajaks rindele ei pääse, võib osutuda saa
nud noor naine, kes hoiab käes kaalu. Ühe isamaaarmastuse võludega teda ümbritseda,
maa kutsele järgnevad ka kõik need tuslikuks. Iga küüdikobuetus, mida õigeaeg
le kaalupoolele on asetatud inimese peaaju Südame-ukse taga tuleb lõhkuda seni, kui hetkegi kahelda. Palju tuhandeid kind Jaagud meie hulgas, kes ehk silmapil selt ei täideta, võib tähendada seda, et rin
del või piiril väeosa ei saa kätte sõjamoona
ja teisele poolele ou asetatud süda. Peaaju roostetanud riivid eest ära lükatakse. Süda lalt koondunud kätepaari hoiavad en
tn südamest tublisti suurem. Südamest aga ei ole kindralstaap, kus töötatakse välja das relva meie kodumaa kangelaslikul kudel suuresõnaliselt lubasid kõik ära või toitu ning ei suuda enam võidelda. Kõik
hoovab välja põlev tulekesi. Süda leegitseb kõik sõjaplaanid, kallaletungid ja vastulöö kaitsel valmis iga hetk ohverdama anda et aga säilitada oma elu, - neid kohustusi peame täitma, sest on ju meie
ning põleb. Kaal näitab, et süda on raskem gid, vaid ta on tagala, kust ammutatakse elu. Sealjuures ei ole neil aega ega otsese ohu möödudes aga kohe oma oma rahva asi, et meie rinne oleks tugev ja
peaks vastu.
ja vajutab oma kaalupoole tugevasti alla. uusi relvi, toitu ja ka julgust edasisteks
Kuna vaenlane on meie kodumaa piiri
Lakkab tagala töötamast, vari tahtmist mingeiks targutusiks või vilja tõotused unustasid ja oskasid ainult
Teadlane on tõstnud töö juurest pea ja võitlusteks.
nuriseda oma olukordadest tingitud de lähedal, on meie kodumaal palju ruumi
seb
kohku
rinnegi.
tuiks
aruteludeks,
hagu
see
on
omane
vaatab üle Õla tagasi. Ta näeb, mis ta selja
vaja vägede ja haavatute paigutamiseks. Pea
Meie oma südame kohta võime ütelda1 nii mõnelegi tagalas. Nad teavad vaid paratamatute kohustuste koorma üle.
taga sünnib. Kas tõesti süda kaalub roh
me siin oleme igati abiks. Kui selle tagajär
Mis ka ei tuleks, mßliseid raskusi jel
kem kui peaaju, mõistus, teadus küsivad et ta on üldiselt terveks jäänud. Välja a;- ühte ja nimelt seda, et oma rahva va
mõni kool peab ajutiselt oma tegevuse
teadlase silmad.
valud mõned häired, ei ole meie alistunud badusidee elavate kandjatena nad hoia ja ohvreid tulevased päevad ka nõuak lõpetama,
siis on see vaid meie oma rahva >
ühelegi
raskusele
ega
suure
aja
poolt
ette
Selle üldtuntud pildi joonistan ma sõna kirjutatud nõudele. Ka ei ole meie rahvuse vad oma jõulistes kätes koos relvaga sid, meie peame neile vastu minema huvides. Võib tekkida tarvidus ohustatud
dega silme ette sellepärast, et meidki seada
ka meie tulevikusaatust. Nemad on, kõige meie rahvuslike jõudude kesken piiriäärses osas mõnd asulat evakueerida, et
küsimuse ette, kas süda on raskem, on tal tervis kuigi suuresti kannatanud. Teame ja kes oma idealismile on leidnud õigeima datud panusega, kogu rahva koondatud inimesed mitte asjata hädaohtu ei satuks.
niipalju väärtust, jõudu, võimu ja tuld, et tunneme, kes meie oleme ja kes olid nood
siin olgu igal eestlasel külma verd käsn
kes laulsid meile hällilaulu, kui nad rakenduse vaprais, ennastohverdavaks ja ühise tahtega ning sihiteadvusega. Ka
kohaselt oma kodu ilma hädaldamiseta ma
kaalub üles nii mõnegi targa pea? Seesu vanad,
hälli
tirisid
heinamaale.
Nüüd
nad
vaatavad
See ei tohiks meile olla raske. Kujut ha jätta ja. olgu igal eestlasel sooja südant
guste küsimustega tuleb praegu kindlasti
otsa sealtpoolt kaldaltki, kusjuures tegudes. Rakendumist ausais, kindlast
tegelda. Sest suurel ja valurobkel ajal ei meile
legem end vaid korraks ilmaolevana temale anda uut peavarju. Ainult üksteise
sihiteadvusest
kantud
vaprais
ja
isik
kaaluta mitte üksi tarku ja selgeid päid, süda on muret täis, et ei saa sõba silmale.
aitamisega saame kõigist hädadest jagu. Ja
vaid ka tuldvõtvad ja soojad südamed nõua Põhjamaa inimesed on oma esivanemate likust omakasust vabades tegudes või kõigest sellest, mida omame, mida ole mehise, üksmeelse võitlusega saame jagu
vad oma õigust. Inimese süda on õieti too elu, töö ja õnnistusega ühte köidetud elus, me õiete nimetadagi selleks, mida me suutnud säilitada holševike hävitus kõigist hädaohtudest, mis meie kodumaad
tagavaraait, kust me ammutame uut jõudu, valus ja ka surmas. Üks pere ja perekond meie kodumaa meilt käseoleval hetkel tööst ning taas luua ja üles ehitada ähvardavad. Külma verega ja vaprusega kait
uusi väärtusi ja relvi, kui pea hakkab väsi siinpool ning sealpool hauda ja surma. kõige enam ootab ja vajab. Seda pea meie bolševike võimu alt vabastamise seme me oma eesti kodumaad! ,
tööd surnute vaimud ei suuda, ei os
ma ja mõtted ei taha enam hästi töötada. Muud
ka enam teha, kui ainult õnnistada oma
ometi kõik nägema, tundma ja le järgnenud suhtelise rahu aastail
Võitleme ja võidame!
Teadku igaüks meist, et ka eestlaste sü lapsi. Ja seegi on väga oluline ning tähtis. me
mõistma, kui tahame üldse olla või ja meie leiame hoobilt, et eesmärgi
Külma vevd ja rahulikku meelt on eesti
dameid praegu kaalutakse. Kl maksa arvata,
' Seda peab igaüks meeles pidama, kelle sil
alati palju olnud. Rakendame need
et iga süda iseenesest juba oma loomult on mad piiluvad võõrsile ega tunnista veresi melised olukorrale kainelt ja avasilmi õilsus väärib kindlasti ka suurimaid rahval
ohvreid. Kui me oma kujutlusis aga voorused selleks, et kindla korra ja mehise
raskem peast ja tarkusest. On ka tühje sü demeid. Iga säärane „vandersellw ütleb end vastu vaatama.
meelega täita oma kohuseid. Koos Saksa sõ
dameid, mida ei saagi kaalule heita. Siis lahti oma vanemate suurimast pärandusest
veelgi edasi nihkume ja kujutleme end javäega
kes juba üle kahe aasta on meie
Meil on veel liigagi hästi meeles
juba ennemini kaalutagu õhku või üldse nende õnnistusest.
poolalasti ja räbalais, nälginult ja kül kodumaad kaitsnud, võitleme ja võidame.
tühjust. Näiteks ühe pugeja ehk roomaja
Moskva
kauakestnud
lõppresümee,
mil
Mis on meile kallim kui meie kodumaa
Raskeil ja suuril elupäevil viivad käsk
munult vaevaliselt sammumas Siberi
süda on küll nii hästi õlitatud, et ta küll
lest selgeimalt ilmnes, et nõukogudega
igast praost läbi poeb, aga sealjuures ometi jalad edasi korraldusi, mida on vaja täita. liidus olevad suurvõimud ei tunne vä lõputus taigas või lumiseil lagendikel ja meie rahvasl Kodumaa on meile Jumalast
antud ja Jumal on meie rahva saatust kogu
nii kerge, et ta väärtus on null. Samuti Ka üks silmale nägematu teadetekandja lii
nagu see vahest on paljude meie ajaloo
talust tallu, linnast linna ja alevikust himatki huvi väikerahvaste saatuse
kestel õnnistanud. Jumal seisab mei
kuulub sulgkaalu liiki ka reeturi hing, kes gub
le ka täna lähedal, kuid tema nõuab meie
mõne seekli eest kõik maha müüks, kui aga alevikku. Ta nimi on armastus. Tema vastu. Meenutagem vaid, et nende või rahvuskaaslaste kurvaks pärisosaks
teeb omad korraldused, et nüüd kõnelgu mude suhtumisest väikerahvaisse andis siis me ei kõhkle kindlasti enam ühegi käest, et me oma kohust ka tema vastu täi
ostjaid leidub.
Selle õrna koha pealt just kaalutakse ja tuksugu südamed. Ei ole tarkuse ja os juba mõni aeg tagasi tabavaima ise ohvri ees. Kui öeldakse olevat armas daksime. See rahvas, kes ise oma kodumaa
raskeil päevil inimesi. Sest nüüd maksab kusega üksinda midagi peale hakata, kui
tuse ülesandeks ikka anda ja anda, eest sõdida ei taha, see on ka Jumalast
ainult truudus, vastupidavus, sõprus ja hel südamega ei olda asja küljes ja kui süda loomustuse endine Norra parlamendi mitte iial midagi võtta et veelgi maha jäetud ja ta läheb hukatusse. Jumal
ei ole meid maha jätnud ega jäta meid
lus kõige selle vastu, mis on oma, on isalt ei tõõta kaasa. Saksa rahva juht Adolf Hit president Hambro, kui ta ütles: «Eu
ja emalt saadud. Isegi vene enamlased, kes ler ütles kord ühes kõnes, et kui sul on roopa vastased vaidlevad väikeste rah rohkem anda, siis on antud hetkel maha, kui meie kõik kaine meelega oma
on j kakskümmend viis aastat kasvatanud sõber, siis mine temaga koos paksust ja ve vaste tuleviku üle, nagu oleks siin tege meie isamaaarmastuse üllaimaks üles kehast täidame ja seda tõotage meie, eesti
täita. Selle tõotusega pöörame suu
vene rahvast maailmakodanikeks, kellel ei delast läbi kuni lõpuni.
andeks seda tõendada enesest lugupi rahvas,
re Jumala poole ja viime palves tema ette
Kas võib olla suurimaid sõpru kui seda mist, laipade lahkamislaual!"
pidanuks olema rahvuse piire, apelleerivad,
davale
rahvale
omaste
väärikate
tegu
oma kodumaa ja palvetame: Su üle Jumal
Moskva konverentsile järgnes peat
jälle venelase südamele ja koputavad selle on tihe rahva liikmed ? Kõik puhas sugu
valvaku, mu kallis isamaa!
tagavaraaida uksele : avagu end venelase lased ja hõimud kokku. Nüüd minna koos selt meile kõigile teatavaks saanud dega.
K. T.
süda. Ärgakn unelelauldud vere hääl ja kõ kuni lõpuni nüüd avada uksed ja süda Nõukogude isehakanud punamarssal
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med üksteisele, see on meie tee. Teist teed
lagu jällegi vene laul.
Laupäeval, 5. veebruaril 1944. a. Lhk 2
Stalini Oktoobrirevolutsiooni aastapäeSaksa rahvussotsialism on rajatud rah- ei ole, kui kaalutakse südameid.
jadusest.

Põllumehed! Panen teile südamele, täit
ke kiiresti oma normid ja andke üle
normide kõik, mis te anda saate.
Peaasi on kiirus.
Meie linnade ja meie vägede toitlustus
peab kindlustatud olema. Praegu on veel,
nii kaua kui mobilisatsioon kestab, võima-

Andke voodeid kasutami

OODI

Järvamaa põllumeeste ustavus ja au
„Järva Teatajale" kirjutanud Järva maavanem agr. Herman Lipp
Aastad, mis olen töötanud Järvamaa
põllumehega käsikäes, on õpetanud mind
tundma nuhäsli Järvamaa põllumeest kui
•a arvamaa põldu. Kui 5. detsembril saat
-8«a Jap.vamaa aimel jõuiutervitusi rindele,
siis võisin ma just seepärast, et uskusin
Järvamaa põllumeest hästi tundvat, ütelda:
„Järvamaa, Eesti südamaakond, tahab olla
alati oma töövõitluses teie relvavõitluse
vääriline."
Ma ei tea kindlasti, aga ma usun seda,
et Järvamaa pojad ida kaevikutes ja punk
rites, kelleni ulatus mu hääl ja kelleni ula
tusid need eetrist tulevad sõnad, tundsid
nende sõnade juures au ja mitte häbi, sest
ka nemad tunnevad ju oma kodumaakonda,
selle põldu ja põllumeest. Ja nad
on võidelnud ja võitlevad edasi oma kodu
maa ning oma kodumaa konna eest.

Hetkel, Järvamaa põllumehed, on olu
kord mitmeti muutunud. Vaenlane ei seisa
enam sadade kilomeetrite kaugusel meie
piirist. Muutunud ajamoment toob meile
kõigile kohustusi, milliste vajalikkus ja
suurus peaks olema teile kõigile selge. Ras
ke aja käsusõnad on kirjutatud meie kõiki
de kobale. Saatus tahab, et me oma truu
dust musta kodumulla vastu tõendame vää

pilk aga ka neilt põllumeestelt, kes jäävad
oma kodudesse ja taludesse, et rühmata ta
gala töövõitlust mitmekordistunud jõuga
ja pingutustega samal ajal, millal rindel
toimub otsustav võitlus. Rinne ja tagala
moodustavad ju lõpuks ikkagi ühise keiia
värgi, ku. iga rattake ja hoovake peab rea
geerima õige täpsusega.

Rinde ja tagala Koostöö ja sedamööda
kogu suure kellavärgi oluliseks eksisteeri
mise aluseks on aga muuhulgas see, et ta
gala varustaks täpselt ja küllaldaselt rinnet.
Siin, Järvamaa põllumehed, ootan ma teilt
põllumebelikult õiget ja kainet arusaamist
ning tõsist isa maa-armastust. Seda, mida
oleme mõnelgi korral kuulutanud sõnades,

peame tõendama nüüd ka tegudega. Võtke,
Järvamaa põllumehed, seepärast aja käsusõ

nu tõsiselt ja olge oma püha kodumaa ar

mastamises tõepoolest ka õiged isamaalased.

Kõigile noortele!
seks haavatuile
Noored, ka teid kohustab aeg. Kindlasti satuks häda°kta
Sõdurid võitlevad Eesti kodumaa kait
Noored on alati taiplikad ja vilka mee
seks. Iga võitlus toob kaasa haavu. Ei ole tahab igaüks teie hulgast võimete kohaselt
lubatav, et kodumaa kaitsmisel haavata kaasa'aidata oma kodumaa hüvanguks teo lega. Nüüd on aeg kiiremini kui muidn
ga- . .
saanud rindevõitiejail puuduks raviasutus
koonduda Õpinguiks ja oskuste omandami
Noorte abiteenistusel on praegusel sil seks ning varem omandatud oskuste
tes korralik ase.
Võitluste ägenemisel idarinde põbjalõi mapilgul täita suur ühine õilis ülesanne ja rakendamiseks. Olge valmis kiiresti järgne
gus on tekkinud vajadus suurendada aukohustus.
ma juhtnööridele fja korraldustele. Kuid
Sinu abistavaid käsi vajavad paljud ko ärge mitte ainult oodake käsku, vaid näi
kohti sõjaväeiaatsarettides ja asutada uusi
dud, kus talitavad vaid naised ja nõrgad dake rohkem omaalgatust ja pange käed
laatsarette.
Ülesande rutuiisuse tõttu ei oie võima vanakesed. Nüüd tõuseb noortes tegelik käed külge. kut> teie *bi vajatakse.
lik voodeid laatsaretiide jaoks väjaiisei abistamise rakendamine haritipule.
Noored ei karda tööd ega tegu, säilita
Noorte vilgas tahe ja huvid rakenduvad
määral valmistada ega ka importida. See
des
meeleolu, Innustades ka kultuurilisi
pärast kutsun Eesti elanikkonda üles and esmaabi oskuste omandamisele. Abiteenis üritusi oma ridades rahvuskultuurilise mil
tus haigials. kaasaaitamine transpordi, si
ma voodeid kasutamiseks haavatuile.
jöö bandel, võitluses pessimismi ja lahk
Voodid loovutatakse kasutamiseks ja de ja toitlusüiesannete lahendamisel, tule? helide vastu.
ohu
ja
teiste
ohtude
vältimise
oskuse
oman
soovi ning võimaluse korral võib neid va
Noorte vääriline panus on praeguses
jaduse möödumisel tagasi saada. Kõiki, kes damine, raietööoekuste tegelik rakendamine, raskes olukorras, kus vaenlane on meie
nõustuvad andma voodeid haavatuile kasu tagala korra ja valveteenistuse vajadus kodumaa väravas, suureks abiks, ühtlasi
tamiseks, palun sellest suusõnaliselt või kerkivad üha enam tegelikkusse.
Jäätmete kogumite aktsioonid omanda on see hävitav võitlus üksikute omakasu
kirjalikult teatada ERÜ kohalikule ring
ja spekulatsiooni alatute püüete vastu. Ja
kounaametile, ära märkides voodi asukoha vad üha suurema tähtsuse, kus noorte vil
see on ka samm edasi eesti rahva liiku
ja annetaja aadressi. Voodi jääb annetaja kad käed palju korda saadavad.
miseks tihedas arusaamises ühisest mõttest
Noored! Sõjaajal on ohtusid ja ka iga
juurde kuni äraviimiseni vastava asutuse
ja
teost, kaasteguriks sõja kiiremaks või
suguseid ootamatusi tagalas. Olgem valmis
poolt.
duks
ja kestva rahu saavutamiseks meie
vilkalt omandama oskusi ja teadmisi prak
Otto Leesment
kalli kodumaa taasõitsenguks.
tiliseks
tööks
Ülaltähendatud
aladel,
olles
ERÜ peajnht.
Julgesti edasi, Eesti noorus!
valmis vajadusel iga rahvuskaaslase kait
EESTI NOORTE PEASTAAP
seks
ja
päästmiseks
ka
siis,
kui
oma
elu
Eesti naistele

Teie salvedes leidub praegu vilja, mis on
seal täieliku ülejäägina, st, sellisena, et tu
lete oma majapidamise toitlustamisel Ilma
selleta läbi. Andke see vili otsekohe rinde
ja linnade toitlustamiseks ja hoolitsege, et
Eilne käsk 011 tänane tegu ja tä
kõik teie kohustused oleksid lähema päeva
Eesti naispere rindevõitlejaid
kahe jooksul kuhjaga täidetud, sest hiljem nane tegu viib homsele võidule, selle
võib selleks olla transportvõimalusi juba teadmisega võtsime vastu mobilisatsi
rikate tegudega.
märksa vähem. Annan selle soovi teile edasi
abistamas
Teie hulgast, Järvamaa põllumehed, rut lihtsalt ja täie usaldusega ning usun, et täi oonikäsu, mis kutsub võitlusesse meie
tavad nüüd paljud relvaga käes rindele, et date ta samasuguse usaldusega, näidates, et mehi, poegi, vendi ja isasid. Ei ole ERÜ organiseerib sõduri kinnaste ja sokkide kudumist, pesu õmble
kaitsta seda kodu ja mulda, mida meie kõik tahate tõesti olla alati võitleva rinde vääri see võitlus võimuiha või võõra maa
mist ja haavatute eest hoolitsemist
nii väga armastame. Olen kindel ja seda lised. Täitke oma kohust ka kõigil teistel pärast, vaid see on võitlus meie elu
möödu uhke Järvamaale, et siin ei leidu aladel ülima ustavuse ja andumusega, nii et õiguse ja meie kodude pärast. See
ERÜ-le anti Kindralkomissari poolt va ERÜ. Iga ohvrivalmis eesti naine leiab ERÜ
neid, kes raskel ajal ei täidaks oma kohust võiksin nimetada teid uhkusega teiste maa
uus kogus, ,2000 kilogrammi villast kaudu võimaluse olla kasulik meie rinde
kodumaa ja rahva vastu. Oma kohuste kondade ees. Kui teie, põllumehed, toimite võitlus karastab südamed teraseks, teeb baks
rindevõitlejaile sokkide ja kinnaste võitlejaile ja seega kindlustada Eesti kodu
mittetäitja või ka pelguri nimi ja mõiste on nagu ausad ja Õiged eestlased ja isamaala pilgu selgeks ja mõtte kaineks, annab lõnga
kudumiseks. Peale selle on ERÜ-1 lõnga julgeolekult.
nii halvad ja mustad, et tõeline mees ei ta sed , siis võin olla uhke teile ja uhke Järva julgust, teotahet ja vastupidavust.
Eesti ema, kes sa oled rahva elu edasi
järel endistest tagavaradest, mis kõik tuleb
lu kunagi isegi nende varju langemist ene maale. Järvamaa selline au tuleb aga ka
võimalikult
kiiresti
kududa
eesti
riudemees
Eesti
naine
meie
väikese
rahva
liik
kandja,
sinu liha ja veri rindel vajab nüüd
sele. Samuti, nagu need kisuvad mehe mu suks kogu meie rahvale ja ta vabale ning ilu
teie vajalisteks soojadeks esemeteks.
rohkem kui kunagi varem sinu armastust ja
daBse,smuudäb aga mehe suureks ta jäägi sale tulevikule. Ärgem seda hetkekski unusta mena tunneb täna oma kohust selge
abi.
Seega on eesti naisperel täita suur täht
tn truudus oma rahvale ja ta kohuse gem. Ärgem ka unustagem, et peame olema mini kui kunagi varem. Ja eesti naine ajaline
ülesanne: kududa lähemate nädalate
Eesti naine, kes sa oma virkade käte
täitmine.
raskel ajal eriti suured, elama ja võitlema täidab seda kohust enesestmõistetavalt, jooksul valmis paarkümmend tuhat paari väsimatu
tööga oled aidanud tiies ehitada
tulevikule.
Kohueetfiitmiet nõnab praegune silmakui ta lähemail päevil asub lahendama laakurkindaid ja sokke, milleks lõnga saab Eesti kodu, sinult nõutakse nüüd rohkem
kui kunagi varem, kuid tea, et see on va
võitlusesse siirduvate meeste ülesan ERÜ ringkonnaametitest.
Eesti rahvas astub otsustavasse võit jalik sinu enda, laste ja kodukolde julge
deid.
Järvamaa naised on mõistnud aja
lusse oma surmavaenlasega. Paljud tuhan olekuks
Eesti ema, kes sa oled rahva elu eda
Täna ei ole enam kaksipidi mõtle ded eesti mehed võtavad lähemail päevil
käsusõnu
mist, kas teha enam või vähem meel kätte relvad, et kaitsta kodumaad, rahvast, sikandja, sinu liha ja veri rindel vajab
kodu, vanemaid, naist ja lapsi.
nüüd rohkem kui kunagi varem sinu armas
Et vältida võimalikke ja asjatuid
Järva maavanem, kriipsutades uhku divat tööd, nüüd asume valikuta tööle
Eesti naised peavad nüüd täie panusega tust ja abi.
Eesti naine, kes sa oma virkade k&te
ohvreid, selleks on osutunud vajalikuks sega alla, et Järvamaa naised on mõist sinna, kus on hädavajalik ja kus see osa võtma sellest võitlusest, sest kaalul on
Eesti kodu julgeolek, selle eesti kodu julge väsimatu tööga oled aidanud üles ehitada
meie idapiirilt, millise taga luurab nud raske aja karme käsusõnu, palub kindlustab meie kodude säästmist. Nii dlek,
mis ou igale naisele elumõtteks.
Eesti koda, sinult nõutakse nüüd rohkem
jälle meie ahne põlisvaenlane, toimeta meid käesolevas ütelda kõigile asjaosa väikesed tunduvad nüüd isiklikud mu
Eriti soodsad võimalused kudumis- ja kui kunagi varem, kuid tea, et see on vaja
red
kõige
selle
kõrval,
mis
ähvardab
da mõningal arvul naisi ja lapsi sise listele edasi tema siiram tunnustus ja
Õmblemistöödest osavõtmiseks on kooliõpi lik sinu enda, laste ja kodu kolde julgeole
maale. Järvamaa teeb kõik, et neile tänu, eriti Järvamaa kodumajandus meie maad ja rahvast. Ajalugu ei pea lastel, kelle õppetöös sõjaolude tõttu para kuks.
tuleb vahesid.
Eesti heiu, tütarlaps, õpilane, kes sa
siingi valmistada uut kodu, kus ei konsulent prl. M. Mäele kui tublile or meile kunagi etteheiteid tegema meie tamatult
Meeste rindeieminekul suureneb naiste oled rahva tulevik ja lootus, näita nüüd,
tänase
loiduse
või
passiivsuse
pärast.
puuduks soojad südamed ja abistavad ganiseerijale ja korraldajale ning asja
Nad peavad enda õlgadelt võt et oled sunre võitlusaja vääriline ja aita
Eesti naine on tuntud oma kiire töökoorem.
käed.
väsimatule hingele, samuti aga ka kõi
ma ka seni meeste poolt täidetud tööüles jõudumööda kaasa rinde kindlustamiseks.
gile maa- ja perenaisteseltside juhtiva kohanemisvõime poolest igas töös, veel anded, sest sõda võidetakse mitte ainult Eesti rindevõitlejad kindlustavad sinule va
rindel, vaid ka ennastohverdava ba kodu ja õnneliku tuleviku.
Sooje südameid ja abistavaid käsi tele isikutele ja liikmetele, ilma kelle enam on ta aga tuntud virga ja tööd võitlustega
tööga tagalas. Kuid suurenenud töökoormast
Kui kogu Eesti naispere vanaemakesest
armastava
tööjõuna:
nüüd
kinnitame
vajavad nad aga juba enne sihtkohta vaevata ja energilise tegutsemiseta ei
hoolimata
peavad
eesli
naised
leidma
aega
kuni
tütarlapseni osutab ebi rindevõitlejaile,
desse jõudmißt. Selles osas on pakku saaks olla juttu sellise ideaalse ja va seda iseloomustust mitmekordselt oma ja jõudu ka rindele läinud meeste eest siis jääb eesti meeste kaitseval! meie kodu
isamaa
pärast.
Kõige
selle
juures
säili
hoolitsemiseks.
maa piiridel vankumatuks.
nud ja pakuvad oma rõõmustavat batahtliku võrgu kujunemisest.
On tarvis kndnda rindemeestele kindaid
Tänades seniste pingutuste eest, tame aga rahulikku meelt ja kainet ja sokke,
kaasabi eriti Järvamaa maa- ja pere
õmmelda pesu ja voodilinasid Kaitseteenistusse kutsutavaile
naisteseltsid, kes täiesti vabatahtlikult palub maavanem ühtlasi võtta vastu suhtumist. '
haiglatele
ja
hoolitseda eesti haavatute eest
Alma Priina,
müüakse toiduaineid ette
sõjalaatsarettides.
on suutnud juba luua üsna tiheda ta parimad soovid tuleviku tööks ja
Eesti
Kutsekogude
Naistetöö
Nende tööülesannete teostamist organi
võrgu nii asjaosaliste toitlustamiseks pingutusteks. Tee, mida mööda on läi
Meestele, kes on kutsutud kaitseteenis
osakonna juhataja.
seerib eesti rahva omaabi organisatsioon tusse, lubatakse müüa toiduaineid juba
kui ka majutamiseks, kus see hädasti va nud Järvamaa naised, on saatusraskei
käesoleval nädalal 29. toitlusperioodi elatus
jalik. Ennastsalgava hoolega on Järva ajal ain mige ja ülev. Seda teed käijad
tarbeainetekaardi 1. toitlusnädala (7—13
peavad
olema
teenäitajaiks
kõigile
teis
maa naised asunud koguma vajalikes
veebr.) kupongide vastu kusjuures kauba
EL Sõprade Selts laiendab tegevust
kohtades toiduaineid ja muud vajalik tele. K i kõik ja oma kohuste täitmise
müük võikupongide vastu toimub 28. toit
ku, et anda neile, kes seda vajavad, igal sa mul samuti järgnevad, siis või Seltsi tegevus haarab nüüdsest peale kõigi eestlaste vabatahtlike ja lusperioodi IV" toitlusnädala kohaselt.
tarviduse korral sooja ja tublit keha me aii ilt rõõmustada kogu Järvamaa
nende perekonnaliikmete abistamist
Pikendati õmblusniidi ostu
kinnitust.
ugevu est.
kuponge
Veebruarikuust alates saab Eesti Leegioni Sõprade Selts endale senisest märksa
suuremad ülesanded, millega koos laieneb tunduvalt ka seltsi tegevus.
Majandus- ja rahandusdirektori poolt on aval
Kui senini ELSS hoolitses peamiselt Eesti brigaadis viibivate rindevõitlejate ja pe datud teadaanne, miile kohaselt pikendatakse
Türi Põllumeeste Selts uuesti tegevuses
rekonnaliikmete eest, siis haarab selts nüüdsest peale kõigi eestlaste-vabatahtlike ja 24—27 toitlusperioodi üldkaardi erikupongide
nende perekonnaliikmete abistamist.
VV S, ÜL-5. ÜN-5 ja ÜT-5 tähtpäeva knni
Teiste organisatsioonide seas on Tü tu 600 rmk. suuruses. Seltsi lähemaks
Rindevõitlejate hooldamine seltsi poolt oli seni võimalik vaid osaliselt, kuna selleks 29. veebruarini 1944. aastal. Nimetatud ku
ril loa saanud oma tegevust jatkata ka ülesandeks on kadumaläinud varanduse puudusid kindlamad alused ja vajalik koostöö asjaomaste asutustega. Kindralinspek pongide vastu saab osta 1 pool (50) m õmblus
Türi Põllumeeste Selts, kes neil päevil selgitamine ja allesjäänud varade kohta tuuri kaasabil ou nüüd jõutud paljudest neist muredest üle saada, mistõttu on loota, niiti.
peetud peakoosolekuga pani aluse selt bilansi koostamine. Otsustati korralda et ELSS suudab asuda tõhusa abi pakkujana kõigi väeliikide booldusametite kõrvale.
kevad juba väljas
si tegevuse taaselustamisele vana põhi da põllumeeste õhtu ja lõikuspüha pi
Oma tööülesannete paremaks läbi omavalitsuse tõend avalduses toodud Kuressaares
Pehme talve tõttu on Kuressaare aeda
du Lokuta algkoolimajas.
kirja raames.
asjaolude
tõepärasuse
ja
paluja
majan
viimiseks palub ELSS kõiki eestlastest
des juba leida varakevadisi tunnuseid. Nii
Seltsi uus juhatus moodustati koos vabatahtlike väeosade ülemaid anda dusliku olukorra kohta.
Türi Põllumeeste Seltsi tegevus oma
leiti Roomassaare t. 1 aiast leedripuu, mil
riikluse ajal on olnud silmapaistvalt edu seisus: J. Rebane, J. Kudeviita, A. Te seltsile lahendamiseks rindemeeste per
Ühel ajal abistamise küsimustega lel juba suuremad kui hiirebõTvulised lehed.
kas. Seltsil on hinnatavaid teeneid suu der, A. Reemäe ja pr. V. Salu, asemi kondadesse puutuvaid küsimusi tagalas, püüavad ELSS-i Tallinna büroo ja osa Samuti on mitmetes aedades maikellukesed
juba õitsemiseelees suuruses.
remate põllumajanduslike ürituste kor keks jäid J. Tõnisson, J. Luts ja J. Loo.
teha seltsile ettepanekuid niihästi rin- konnad üle maa anda suuliselt ja kir
raldamisel ümbruskonna põllukultuuri Rev.-komisjoni valiti 0. Vaarma, A. Piis
demeeste kui ka nende perekondade jalikult nõu rindemeestele saadetavate Tartu Maarja koguduse õpetajaks
erakorralise toetamise vajaduse kordadel,
edendamisel. On korraldatud mitu õnnes kop ja E. Koppa, asemikeks J. Lepik
pakkide suunamisel ning loodavad juba
valiti Abel
pöörduda seltsi poole kodumaiste saa lähemal ajal alata nimeliste pakkide
tunud põllumajanduslikku näitust Türil, ja J* Estenthal.
Pühapäeval
toimusid Tartu Maarja kogu
Juhatus jaotas omavahel ametid järg duste, nagu paberosside, ajalehtede, transportimisega otse rindele süstemaa duses õpetaja valimised
rida õppereise seltsi liikmeile põlluma
millest võttis osa
janduslike katseasutuste ja eeskujulike miselt: esimees A. Teder, abi V. Salu, ajakirjade, õpperaamatute jne. muretse tilises korras erivagunitega, nagu seda 480 hääletajat. Kandidaatidest said hääli
talumajapidamistega tutvumiseks jne. laekur J. Rebane, kirjatoimetaja J. Ku misel.
seni on tehtud relva-SS-is teenivate Laiuse õpetaja Järve 148 poolt ja 300 vastu
Vana-Rossa õpetaja Võsu 58 poolt ja 371
Tubakasaaduste alal lisakontingen eestlastest-vabatahtlike osas.
Seltsi juures tegutses eduga ka aiandus deviita, abi A. Reemäe.
vastu ning Rakvere Pauluse koguduse õpe
tide
avamiseks
on
ka
Majandusja
mesindusring palgalise assistendiga. Kaue
Neil päevil saabus ELSS-i büroole veel taja Abel 318 poolt ja 135 vastu. Seega osu
Toimus
kontsertõhtu
Rahaiidusdireklooriumi soov, et need
kaks vagunit relva-SS juures teenivate tub valituks senine Rakvere Pauluse kogu
mat aega töötas seltsi eestvõttel veel
eestlustest vabatahtlike isiklike riietus- d*se
jaotataks
võrdselt
kõigi
eestlastest-va
õpetaja Abel.
viljasorteerimispunkt Türil.
Nädala vahetusel toimus tuletõrjeühingu
pakkidega,
Nõukogude võimuaasta tabas rasketi saalis kontsertõhtu, millel olid kaastegevad batahtlike vahel. Siin saaks ELSS-i bü mis aadressi kohaselt saadetakse omas Sojakahjusumma suurenes 20
mitte üksnes seltsi majanduslikku kül mezzofsopran Helga Hüüve Herman, sopran roo olla vahetalitajaks kontingentide tele laiali.
miljoni võrra
Lipand, tenor Lembit Aimre ja klaveril nõutamisel, ostulubade vastuvõtmisel ja
ge, vaid lõi valusaid haavu ka seltsi Ella
Lisaks varam teatatud sõjakahjude sum
ELSS-i Tallinna büroo asub Ratas
Selma Kaho. Kavale, milles esitati 20 üksik väljaandmisel, nende edasitoimetamisel,
pere isiklikule koosseisule inimkaotuste pala eesti ja välismaa autorite heliloomin
kaevu tn. 14—4, telefon 448-75; osa male, mis sõjakahjude hindamise ameti poolt
näol. Teiste hulgas tabas vägivaldne ära gust, lisandus veel lisapalu publiku soovil. väeosade esindajate abistajana kauba konnad asuvad kõigis maakonnalinna kinnitati, on lisandunud veel 30 sõjakabjn
viimine kolme juhatusliiget, nende hul Publikut oü tavalisest vähem, vastuvõtt soe. väljaostmisel, rindele saatmisel ja muu des maa- või linnavalitsuste juures ja teadet, mis varem olid eksikombel hindami
sest kõrvale jäänud. Sellega tõuseb sõjakah
de selliste toimingute juures.
gas M. Salu oli kauaaegne seltsi esimees.
hooldusametnikud kõigis omavalitsus jude lõplik summa Türi sõjakahjude hinda
Eesti
Omavalitsuse
juhi
Ühtlasi
palub
ELSS
nüüdsest
peale
Sõjapäevil sai kannatada viljasorteeri
mise ameti kinnitamisele kuuluvas osas
asutusis.
külastada seltsi Tallinna bürood igat
918.326 eks-le, kuna iiksikkahjude arv sõja
mispunkt ja purunes triöör. Ka muu
otsus
kahjude toimikute näol oli 326.
kohalejõudnud eestlast-rindevõitlejat si
varandus ühes inventari- ja kassaraama
Tartus hoolitsetakse haava
2. veebruaril 1944.
demete loomiseks ja isiklikuks tarvidu
tuga on läinud kaotsi. Kui suured on
tute eest
Kaitseteenistusse kutsutud Eesti Oma seks varutud tubakasaaduste vastuvõ
Teadaanne
seltsi varanduslikud kaotused, pole veel valitsuse
Tartu Peetri koguduse Eesti haavatute
teenistujatele ja töölistele maksta tuks.
Hooldusring korraldab iga kuu vastuvõtu
1944. a. veebruarikuu teenistustasud täies
lõplikult selgunud.
Kõigil kaitseteenlstoskomisjonidesse ii
Rinde võitleja te lähemad omaksed Tartu kohalikus Eesti sõjaväehaiglas ravil mumiskohnslikel teenistnjail, kelle viivita
Ülevaate möödunud aastasest seltsi ulatuses. Maksmist teostada viivitamata.
olevate haavatutele.
mata kutsumine kaitseteenistusse halvaks
Sisedirektoril rakendada käesolev otsus võivad kõikidel sellistel juhtudel,
elust andis juhatusliige A. Teder, kelle
ka kohalike omavalitsuste teenistujate kus antav riiklik toetusraha ei küüni Järjekordne selline vastuvõtt toimus pü niisuguste käitiste tegevust, mis on häda
ettepanekul mälestati surma läbi lahku kohta.
tekkinud erakorralise raskuse või õnne hapäeval Treffueri gümnaasiumi ruumes, vajalikud sõjaväe ja tsiviilelanikkonna va
nud liikmeid ja tuletati meele äravii
Eeltoodud tasumaksmise korda raken
tuse lahendamiseks, pöörduda ELSS-i mis olid seks puhuks pidulikult kaunistatud. rustamiseks ja toitlustamiseks ning kellele
dada ka eraorganisatsioonides ja -ettevõte
Tallinna büroo või kohalike osakonda- Hooldusringi kutsel esinesid haavatutele vastava käitise juhataja poolt kavatsetakse
duid.
.Puhkus ja Elurõõmu* kohaliku osakonna seepärast taotleda pikendust kaitseteenis
tss. Kui eraorganisatsiooni või ettevõtte
de poole.
Uusi liikmeid võeti peakoosoleku ot aineline
seisukord seda ei võimalda, tuled Siin tuleb võtta arvesse, et suuremaid orkester Leonhard Virkhausi juhtimisel ja tusse ilmumiseks, tuleb komisjonisse ilmu
susega vastu 5, uii et praegu on selt neil väljamakstud summade kas täielikuks
tantsuõpetaja Tiiaa Kapperi öpilasrühm.
misel kaasa võtta vastav tõend, milles peab
sil liikmeid 80 ümber. Liikmemaksuks või osaliseks tagasisaamiseks pöörduda toetusrahasid maksab välja peamiselt
Külalistele pakuti maiustusi ja suitseta olema näidatud ka, millisel töökohal tõendi
määrati aastas 3 rmk. Edasi avaldati Majandus- ja Rahandusdirektori poole, kes Tallinna büroo ja summade õiglase mismaterjali hooldusringi liikmete poolt, omanik käitises töötab.
summade tagasimaksmise küsimu määramise eeltingimusena oleks vaja kes vestlesid Ühtlasi kogu aeg haavatutega.
Tõendi annab välja vastava käitise juha
peakoosolekul soovi, et seltsi esindajail otsustab
taja.
Külaskäigust
võttis
kergemate
haavatute
se
ja
teostab
tagasimaksmist
selleks
eel
lik igale sellekohasele avaldusele juure kõrval osa ka rida raskemaid haigeid, kes 2. veebruaril 1944.
võimaldataks osavõttu valla tarbimiskau arvesse võetavatest summadest.
lisada kas maakonna hooldusohvitseri, kohal toodi autodel. .Vastuvõtt kestis paari
Dr. Mäe,
Dr. A. W e n dt,
pade jagamise korraldamisest.
majandus- ja rahandusdiiekto
Eesti Omavalitsuse jubt. ELSS-i kohaliku osakonna või vastava tunni ümber.
1944. a. kulude-tuiude arve võeti vas-

AMETLIKUD TEATED

Küüditatud poola kindral N. Lii

TEADAANNE
rendisekindlustuse osamaksude kohta
I Rendisekindlustuse osamaksude tasa

du sunnitöölaagris kingsepaks
N. Venemaalt pääsenud mobiliseeritud eestlase jutustus
Hiljuti jõudis tagas! kodumaale Tallinna sid jahuks ja sõid siis seda kondituhka
elanik Riho L., kes 1941 suvel küüditati küpsetatult ja isegi niisama toorelt, kui
mobilisatsiooni ettekäändel Nõukogude puudus võimalus küpsetamiseks.
Metsatöölt toodi meid ära 24. veebr.
Liitu. Pärast kaks aastat kestnud kannatu
si tööpataljonides ja hiljem eesti diviisi 1942. a. ja viidi eesti diviisi Tšerbakulis.
koosseisus, õnnestus temal üle tulla saks Siis oli aga 600 mehest veel järel ainult
laste poole, kus astus otsemaid saksa sõja 320 meest ja needki nõrkemiseni kurnatud,
et püsisid vaevalt jalul.
väe teenistusse, kus teenib praegugi.
Diviisis algasid otsemaid õppused puu
«Mind mobiliseeriti 27. juulil 1941. a.a,
jutustab punasest põrgust pääsenud mees. püssidega. Minul aga vedas selles mõttes,
«Kogumiskohaks oli hipodroom. Juba järg et sain teenistusse toitluslattu, kus ikkagi
misel päeval viidi meid pikas kolonnis sai kuidagi kombineerida endale lisatoitu
Ülemiste jaqma, kus ootas tohutu pikk ja seega elu alal hoida. Aitasin ka kaaslasi
rong. Selle esheloni, kus äsasin, tüübiti niivõrd, kui see osutus võimalikuks. Seejuu
umbes 2800 meest ning hilisõhtul kella res varitses aga ohi; kui oleks saadud jäli
23.30 ajal algas teekond vastu tundmatule le minu abistamiskatsetele, siis oleksin lan
tulevikule. Nii paljudki plaanitsesid teei genud otsemaid kohtu alla ja mind oleks
Eesti piirini põgeneda. Kui aga vagunius kahtlematult lastud maha. (Järgneb.)
telt nägime tihedat punasõdurite valvet tee
ääres, pidime paratamatult sellest kavatsu
Eeskirjad deviiside kohta rei
sest loobuma. Oli teada, et juhul, kui satu
siliiklemisel Saksamaaga
me nende meeste kätte, siis ootab parata
Piirikontroll on viimasel ajal korduvalt
matult kindel surm. Meie ešelonist üritasid
siiski põgenemist kümmekond meest. Kui tabanud reisijaid, kes tahavad üle lubatud
das noil läks, see jäi meile teadmatuks. vabapiiri viia maksuvabendeid Ida-aialt
Võib ju olla, et õnne soodustusel vähemalt Saksamaale ilma vastava deviisiloata. Juhi
me seetõttu tähelepanu tähtsamatele devii
osa neist võis pääseda eluga.
Kui juba olime ületanud Eesti piiri, ka side kohta kehtivatele eeskirjadele, millis
dusid ka valvepostid tee äärest. Nüüd jät test Saksamaale reisijatel tuleb kinni pidada.
Iga inimese kohta kehtib igakuine
kus teekond eriliste vahejuhtumiteta Kotla
seni, kust viidi pärast lühemat peatust eda Rm. 500. suurune vabapiir, mille ulatu
si Jarenskini. Seal varustati meid osaliselt ses ilma loata võib raha kas kanda üle
sõjaväe riietusega ning algasid õppused. Saksamaale või reisile kaasa võtta. See va
Need aga ei kestnud kuigi kaua, vast paar bapiir hõlmab ainult riigikrediitkaasatäbti
nädalat, siis toodi uuesti tagasi Kotlase ning saksa me(allvahetusraha 1 10 riigi
linna lähedale, kus meid sunniti lennuvälja penni knid ei ole kehtiv riigimargatähtede
ehitustöödele.
ja välisraha suhtes. Rm. 500, ületavate
Enne meid asusid seal poolakad, kes olid rahasummade kaasavõtmisel on igal juhul
sinna küüditatud ühes perekondadega. Seal nõutav vastav deviisiluba. Loa saamist tu
oli neid reamehest kindralini, kes kõik pi leb taotleda kindralkomissari deviiside osa
did tegema rasket tööd normide alusel. On konnas, mis asub Tallinnas, Vabaduse pst. 3
jäänud meelde, et kingsepana töötas seal ka (Eesti Panga majas).

mii-ö hõlbustamiseks on kasutamisele võetud

Praegu leiavad kõigis saksa käitistes, kus töötab välismaa töölisi, aset saksa ja
võõrtööliste ühised meeleavaldused. Need meeleavaldused toimuvad loosungi all. rEu
roopa võidab!* Meie pildil näeme vastavat meeleavaldust ühes Berliini relvastust öös
"jž _ tuses, kus kõneleb piirkonna propagandajuht Vogt (Atlantik.)
Meesisikute omakaitseteenistusse
kutsumise määruse teostamise eeskiri
Meesisikute "omakaitseteeuistusse kutsu kariatused, mis kohustusliku teenistusaja
mise määruse (AT 1944, 5, 9) § 8 alusel lõpul ei oto veel täitmisele pööratud või
määran:
mis määratakse pärast kohustusliku teenis
§ 1.
tusaja lõppu, viiakse täide:
1) vabaduse kaotamisega seotud distsiplinaar
(t) Omakaitseteenistaskohusläsed on
karistused politsei kaudu politsei või
kohustatud ilmuma registreerimiseks arves
omavalitsuste asutuste juures olevais
tamisasutus3B oma elukoha järgi:
arestiruumides;
1) esmakordseks arvelevõtmiseks nelja 2) rahatrahvid politsei kaudu;
teistkümne päeva jooksul, arvates eskä 3) muud distsiplinaarkaristused omakait
oleva eeskirja jõustumisest, välja arva
seülemate poolt.
tud need, kes on juba käinud omakaitse
(2) Distsiplinaarkaristuse täideviimiseks
teenistuskohuslasena end registreerimas politsei
kaudu omakaitse malevaüleru saa
Meeselanikkonna omakaitse teenistusse dab politseile
vastava väljavõtte karistuste
kutsumise määruse (AT 1943, 12, 45) alu
vihikust
(Distsiplinaarkaristuse
ja kaebuste
sel :
kord Eesti Vabatahtlikus Omakaitses § 53),
2) 17-aastased seitsme päeva jooksul, ar
§ 8.
vates 17-aastaseks saamise päevast;
Teenistusterviseriketest
peab omakaitse
3) elukoha muutmisel seitsme päeva jook teenistusse kutsutu kohe teatama
vastavale
sul, arvates uus arvestamisasutuse piir omakaitsejuhile, keüe käsutuses ta viibib.
konda asumise päevast;
Terviserikke kohta koostatakse akt- Ärakiri
4) arvestamisse puutuvate küsimuste selgi aktist antakse kannatanule.
tamiseks arvestamisasutuse poolt mää
§ 9.
ratud tähtajal. Käesolev
teoätamiseeskiri
jõustub aval
(2) Elukoha muutmiseks käesoleva ees damisega.
kirja mõttes loetakse ka ajutine äraolek
§ 10
oma alatisest elukohast üle ühe kuu.
Käesoleva teostamiseeskirja jõustumisega
§ 2.
kaotab kehtivuse Meeselanikkonna omakait
Arvestamisasutusse ilmumisel arves tarnis seteenistusse kutsumise määruse teostamis
kohuslased on kohustatud esitama arvesta eeskiri (AT 1943, 18, 69).
misaautusele:
Tallinnas, 1. veebruaril 1944.
1) arvele võtmiseks ilmumisel:
Osk. Angelus,
a) isikutunnistuse või selle puudumisel
sisedirektor.

Iga reisija oma huvides on deviiside
üks poola kindral, kelle juurde viisin ka
kord oma saapad parandada. Nimelt ei tead kohta kehtivaid eeskirju rangelt täita. Kes
nud ma arvatagi, et kingsepaks on kindral. nende eeskirjade vasta eksib, peab arves
Märkasin vaid tema töötoa seinal naela ot tama tunduva rahalise karistusega või
sas rippumas poola kindrali mütsi. Küsisin vangistamisega.
sü?, kas siin teiste hulgas on ka mõni kind
ral. Selle peale mees tähendas, et tema ise
Andke kangastelgi ja vok
ongi kindral ja ütles ka nime, see on aga
nnunenud meelest.
ke rinde vajadusteks
Üldiselt oli surevus poolakate seas mää
Rindesõduri võitlusvaim peab olema kõr
ratult suur. Võib arvata, et neist suri selles
laagris vähemalt kolmveerand. Nimelt olid ge, et tõrjuda vaenlane tagasi ja kaitsta Ees
töötingimused äärmiselt rasked ja toitlus ti kodumaad ning rahvast sõjakoleduste
olukord vilets. Hiljem viidi poolakad sealt eest.
Võitlusvõimeline on rindesõdur aga ainult
ära, vist kuhugi lõuna poole, siis jäid sinna
vaid eestlased.
siis, kui tal ou hea varustus ja soojad
Oktoobris 1941 viidi meid, peamiselt Har riided.
Eesti rindevõitlejaile riietusesemete ku
jumaa ja Järvamaa mehi, jälle ära metsatöö
le Simeretsna ümbruskonda.
dumisest võtab osa ka ERÜ, kuid tal On
Selles grupis, kuhu mina kuulusin, oli puudus kangastelgedest ja vokkidest. Samal
tookord 600 meest. Siin olid töötingimused ajal on paljud kodused perenaised ja virgad
veelgi räbalamad kui lennuvälja ehitusel. koolinoored avaldanud soovi ketramis- ja
Metsas rebisid paljud oma riided viimseni kudumistöödest osavõtmiseks.
Kodanikke, kellel seisavad kangasteljed
marudeks, kuid uusi ei antud. Pealegi alga
sid seal kõvad külmad juba septembri või vokk kodus, või kes teab, et need on
perekonnaseisu tunnistuse vorm nr. 8;
lõpul ning pidevalt oli 40-50 pügalat külma. kusagil ega leia kasutamist, palun sellest
b) üldharidust tõendava tunnistuse ja
Oli aga juhus talvel, kus külm ulatas nelja teatada, et telgede või voki omanikuga läbi
need, kes omavad mõnd kutset, ka kut
päeva jooksul 64 pügalani. Samal ajal anti rääkimisse astuda nende kasutamise üie.
setunnistuse;
Kangastelgi ja vokke vajab eeskätt ERÜ
toiduks metsa alt korjatud ja ilma keetma
mmmr
ta tünnidesse aetud seente suppi ilma min käsitööoppetöökoda Tallinnas, S.-Karja 2,
c) tõendid teenistuskäigu kohta sõjaväes,
tel.
443-19,
kuhu
palun
teatada
nõusolekust
gi rasvalisandita. Neile, kes suutsid täita
kaitseliidus, omakaitses ja politseis, kui
küllaltki suured töönormid, anti päevas nende tööabinõude kasutada andmiseks.
võrd need on olemas;
Otto
Leesment
taldrikutäis seda seenesuppi ja SOO gr. leiba.
d) tõendi praeguse tegevuse kohta.
ERÜ peajuht
Need aga, kes ei suutnud normi täita, said
2) ümberarvestamiseks või arvestamisse ESMASPÄEV, 7. VEEöRUAR 15)44
normiks vaid 200-300 gr. leiba, millest pii
5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.15 Päe
puutuvate küsimuste selgitamiseks ilmu
Kooliealistele tütarlastele
sas vaevalt elu sees hoidmiseks. Seepärast
misel arvelevõtmise kohta arvestamis vauudised. 6.30 Hommikukontsert (iilek.) 7.00
elu sees hoidmiseks tuli müüa sellestki vä
asutuses varem saadud dokumendi või Päevauudised saksa keeles. 7.15 Hommi
Paides
hesest riietusest, rais veel alles, osa ümb
selle kaotsimineku või hävimise korral kukontsert. (iilek. Berliinist). 8 00 Heliplaadid.
8.45 Päevauudised. 9.00 Päevauudised saksa
ruskonna kolhoosnikele leiva haakimiseks. Registreeruge osavõtuks töist,
p. 1. tähendatud dokumendid.
Kuna elu muutus päev-päevalt ikka talu
keeles. 9.10 Laruiosdienst Ostland. 9.25
mis teid ootavad!
§ 3.
Saatepaus. 11.30 Rõõmsas tujus (kpl.) 12.15
matuks, asusid paljudki meeleheitele viidu
(1) Arvestamisasutusteks on:
Ühenduses Eesti Noorte Peastaabi läki
na üritama põgenemist, et iõuda välja kas tusega kõigile noortele, milline avaldatud 1) valla piirkonnas elunejate suhtes val Päevauudised. 12.30 Päevauudised saksa kee
siis Eesti või Soome piirini. See oli aga meie lehe tänases numbris, palutakse meid
les. 12.45 Lõunamuusika (Riia ringkonnapolavalitsus;
äärmiselt meeleheitlik ettevõte, sest ümber Järva noorte maleva staabi poolt teatavaks 2) linna piirkonnas elunejate suhtes:
Htsei puhkpilliorkester juh. Janis Rabe,
kaudu laiusid läbipääsmatud metsad.
a) linnades, kus elanike registreerimist Werner Franz Kaiseri kapell ja kpl.) Ülekan
teha kõigile Paides elutsevaile kooliealistele
Siiski on jäänud meelde, et kord üritas tütarlastel, kes soovivad endid rakendada
toimetab politsei vastav politseijaos ne Riiast. 14.00 Päevauudised saksa keeles.
5-meheline grupp põgenemist ühe jõe äärde, osavõtuks abitaenistuse kõigist üldkasulikust
14.10 Lnndesdienst, Oslland. 14.20 Sedi ja
kond;
et siis selle kaudu põgeneda Vologdasse üritusist, samuti peatselt Järva noorte ma
teist teile lõbuks (mgn. ja (hpl.) 15.30 Pere
b) muudes linnades linnavalitsus;
ning siis rongidega põgeneda Eesti poole. leva juures algavaist eamaabikursustest, et 3) vahi all viibijate suhtes vastav van naistele. 16.00 Muusika pärastlõunaks (kpl.)
16.45 Päevauudised. 17.00 Päevauudised ja
Need aga andsid endid peagi jälle ametivõi need endid registreeriks Järva noorte male
gistusasutus.
mude kätte ja ma kohtasin kahte neist hil va staabis Paides, Turg 10 igal tööpäeval
(2) Malevaülematel ja malevaülemutest saatekava ülevaade saksa keeles. 17.15 Lõu
jem eesti diviisis. Negu need jutustasid, kella B—l6-ni.
kõrgematel omakaitsejuhtidel on õigus namaisi beii-dd (Ringhäälingu tantsukapel)
kulunud neil läbi metsapadriku jõe äärde
isiklikult või volitatud isikute kaudu Leo Tautsi juhatuse!) 18.00 „Tubkja Mardi
jõudmiseks, missugune vahemaa oli umbes
kontrollida arvestaraisasutuste tegevust kosjasõit*, Albert Kivikase romaanist „ J äri
Suri näitleja Maks Karro
40 km., 16 päeva ja seda määratute raskus
ja anda neile vajalikke juhendeid oma päev* 18.20 Väike vahemäng (hpl.) 18 30
Esmaspäeva õhtul suikus raske haiguse icaitseteenistuskohuslaste arvestamise aial. Aja kaja ja saatekava jjievaade. 19.15 Rinde
te ja kohatava näljaga, sest metsa all pol
tagajärjel
viimsele
unele
meie
noorpõlve
nud leida midagi" söödavat. Jõe äär olnud
reportaaže (iilek., saksa keeles). 19.30
§ 4.
aga tugevasti NKVD väeosade valve all. Ja andekamaid ja intelligentsemaid näitlejaid,
(1) Omakaitseteenistuskohuslased, kes Muusika (iilek.) 19.45. Poliitiline loeng (üle
Maks
Karro.
kuna nad sel põhjusel ei saanud liikuda
soovivad vabanemist omakaitseteenistusse kanne, s. k.) 20.00 Päevauudised saksa kee
Sündinud 1913 aastal, viis elutee peale kutsumisest haiguste või kehaliste puuete les. 20.15 Saksa sõduritund (Tantsuviise.
jõekallast pidi, siis pidid nad ka seal tun
lõpetamist Karro peatselt teat tõttu, mis on loetletud sõjaväeteenistusest Mängib Ringhäälingu tantsukapell, juh.
gima edasi mööda metsapadriknt kuni mee gümnaasiumi
leheitele viiduina ilmusid ametivõimude risse.
põhjustavate haiguste ja keha Leo Tants. 21.00 Päevauudised. 21.15 Igale
Alguses Estonia ja eriti Eesti Draama vabanemist
juurde. Seal siis mõistetud nad surma põge
liste puuete nimestikes (RT 1937, 30, 293 midagi (iilek. Leipzigist). 22.00 Päevauudi
teatris
usaldatakse
Maks
Karrole
üha
ulatus
nemise pärast. Siis aga võimaldati neil esi
ja 294), on kohustatud esitama arves tarnis sed saksa keeles. Järgnevalt saatelõpp.
tada armuandmise palve, mille koostanud likumaid osi ning teatripublik mäletab teda asutusele vastava tõendi.
VEEBRUAR 1944.
meeste venekeele oskamatuse tõttu, mingi ikka ja alati esinemistest vennas",
(2) Tõendeid annavad välja Omakaitse
~Gösta
Berliugis"
ja
paljudes
teistes
lavas
5.00
Saade
saLsa sõjaväele. 6.15 Päeva
vangla juures töötav luuamees. Selle palve
malevate usaldusarstid või omakaitseteenis uudised. 6.30 Hommikukontsert
(ülek). 7.00
peale nad siis ka amnesteeritud ning saa tustes.
tuskomisjonid. Tõendid antakse tasuta.
Oma lavategevuse kõrval pühendas Maks
detud edasi. Järgmises kobas antud neile
(3) Ömakaitseteenistuskomisjonid moo Päevauudised saksa keeles 7.15 Väike hom
siis süüa, mille juures kolm kaaslast söönud Karro aga veel tihti ka Ringhäälingu saa dustatakse Omakaitse malevate juures. Ko rnikuviis (hpl.) 8.30 Põllumeestele: Tiinete
sedavõrd aplalt ära oma leivanormi, et teile, küll kuuldemängudes, lugemislundides misjoni esimeheks on maleva ülem või veiste hoolitsemisest (Vanem veisekasvatu
se konsulent Juhan Reitalu). 8.45 Päevauu
surnud pärast pikaaegset nälgimist selle ja mujal. Ikka täpsena, kohusetundliku ja tema asetäitja. Komisjoni liikmeteks on:
korrektse näitlejana mikrofoni ees võidi 1) kohaliku linnapea esindaja ja linnaarst dised 9.00 Päevauudised saksa keeles. 9.10
tagajärjel.
Landesdienst Ostland 9.25 Saatepaus. 11.30
kuulda tema sobivat ja meeleolurohket esi
Teine kord põgenes metsatöölt neli Tal nemist.
või tema määramisel jaoakonnaarst
sõduritund (Heliülesvõte 3. 1144, mgn.)
maakonnavabade linnade omakaitsetes Eesti
linna meest, kes võtsid kaasa ka kaks hobu
12.15 Päevauudised. 12.30 Päevauudised
nistuskohuslaste läbivaatamisel;
sekronu, ühe neist rakendatud ree ette, ku
Suusaiamisvõistlus Juurus
2) kohaliku maavanema esindaja ja maa-arst saksa keeles. 12.45 Lõunamuusika. (Ringhää
na teise sidusid ree teha juhaks, kui üks
lingu ajaviiteorkester Leo Tautsi juhatusel
Harjumaa Spordiklubi korraldas püha
hobustest jääb juba täiesti nõrgaks, siis see
või tema määramisel jaoakonnaarst
hpl.) Saate kannab üle ka Riia saatja.
ära tappa ja kasutada toiduks. Kaasavõetud päeval Juurus suusatamisvõistlused. Osavõt
valdade ja maakonna alla kuuluvate lin ja
14.00 Päevauudised saksa keeles. 14.10 Lan
oli rohkesti ja näidatud tehnilised tu
hobused kuulusid meie töökolonni juurde jäidki
nade
oruakaitseteenistuskohuslaste
läbi
desdienst O&tland 14.20 Meloodiate ring
vaatamisel;
ja nendega vedasime metsamaterjali metsa lemused olid head sulale vaatamata.
mäng (Ringhäälingu ajaviiteorkester Leo
alt võija.
3)
kohaliku
Omakaitse
maleva
nsaldusarst.
Lina kulvipindaia Võrumaal
(4) Omakaitseteenistuskomisjon astub kok Tautsi juhatusel). 15.00 Kauneid hääli ja
Meeste põgenemissihiks oli jõuda välja
tuntud instrumentaliste (hpl.) 16.00 Muusika
4300 ha
Soome piir!ui kuski põhja pool, milleks
ku komisjoni esimehe määramisel.
olid end varustanud ka maakaartide ja kom
(5) Kom<sjon teeb otsused lihthäälteena pärastlõunaks (Ringhäälingu tantsukapel)
Kindralkomissari poolt määrati hil
passiga. Kuidas neil läks aga, see jäi tead juti kindlaks lina kttlvipindala 1944. musega. Häälte poolnemisel on otsustav ko VI. Sapošaini juhatusel). Vaheajal kell 16.45
Päevauudised. 17.00 Päevauudised ja saate
matuks, kuna pole neist midagi enam kuul
kava ülevaade saksa keeles. 18.00 „Jmä, õe!1'
aastaks 17.100 ha ulatuses. Võrumaal misjoni esimehe hääl.
nud.
§ 5.
(1) Omakaitseteenistusse kutsumise otsus Jaan Lattiku humoresk. 18.10 20 min. Peter
Metsatööl puhkes otsemaid, olenevalt kuulub lina külvi alla 4.300 ha. Neil
kohatavast külmast ja alatoitlusest, suur sure päevil toimus Võrumaal külvipindala toimetatakse omakaitsekohuslasele kätte vä Igelhoffiga (hpl.) 18.30 Aja kaja ja saateka
va ülevaade. 19.00 Saatekava veste. 19.15
vus. Kl möödunud päeva kui mõni meie jaotamine valdade vahel, kusjuures himalt 24 tundi euue teenistuse algust:
hulgast jälle varise» kokku ja heitis hinge.
1) linnades, kas asuvad politseijaoskonnad Rindereportaaže. (iilek., saksa keeles). 19.30
Muusika (ülek 19.45 Poliitiline loeng (ülek.
vastava politseijaoskonna poolt;
Kuna ümbruskonnas oli sügav lumi, ulata kõige enam tuleb lina külvata Verioja
saksa k.)- 20.00 Päevauudisel! saksa keeles.
des kahe meetrini, siis laibad maeti kõik vallas, nimelt 544 ha. Järgmisena kuu 2) mujal Omakaitse poolt.
laagri lähedusse lume alla. Muidugi kevadel, lub lina alla külvamisele Mooste vald
(2) Erandjuhtudel võib omakaitseteenis 20.15 Saksa sõduri tund (Rinne ja kodmaa).
Päevauudised. 21.15 Armastus ja päi
pärast lume sulamist, tulid need kõik jälle 234 ha-ga ning Valgjärve vald 230 ha-ga. tuskohuslast kohustada teenistusse ilmuma 21.00
kesepaiste (hpl.) 22 00 Päevauudised saksa
kohe kutse saamisel.
ümber matta. Igatahes kõik laibad aeti lu
keeles. Järgnevalt saatelõpp.
me allu täiesti alasti olekus. Needki räba
§ 6.
Teenistuse kestuseks loetakse tegelikult
lad, mis Seljas veel leidusid, kisti maha Moskva heidab silma Islandile
ning jaotati ellujäänute vahel ära. Kuna
Genf, 1. 2. (DNB) Naga „Dai!y Skelcb" teenistuskohas viibitud aeg. Teel viibimise Halli inantliriiet 2,75 meetrit vahetan kui
ümbruskonnas oli kohataval arvul hunte, teatab, püüab Nõuk. Liit saavutada tiheda aega teenistuskohale minnes ja teenistusko vade kättepuude vastu, pakkumised saata
siis oli tavaline, et handid kraapisid laibad maid suhteid Islandiga. Senine Islandi saa halt tulles, samuti distsiplinaarkaristuse selle lehe talitusesse sõna „Küttepuud" all'
lume alt välja ja närisid need puruks. Met dik Londonis Bendiktson nimetati Islandi kandmisel arestis viibitud aega ei loeta tee
satööl valitsenud toitluskorrast annab veel saadikuks Moskvasse, kuna N. Liit omalt nistusaja hulka.
31. jaanuari õhtul KAOTATI Paides villane
tõendust see, et kõik hobused, mis nõrke poolt nimetas saadiku Islandisse.
§7.
sinise-valgetriibutine JAKK. Ausat leidjat
(1) Omakaitseteenistuskohualastele oma palutakse kaotatud ese ira tuua Paide,
sid, keedet! supiks. Kui siis kondid Wsati Vana lugu: seal, kuhu augloameeriklased
maha, korjasid mehed need kokku, põleta- ilmuvad, lülib nende kannul enamlasi
kaitseiilemate poolt määratud distsiplinaar- Vee tSu. 6.

kuumargid. milliseid, nagu nädalaraarkegi,
on võimalik osta postilt.
Kuumärke tuleb kasutada ainult sääras
te töötajate eest, kes saavad kuu- või vee
randaasta- jne. palka või kelle töötasu ar
vutatakse kuuajavahemikkude kaupa.
(Pooliku kuu kestel töötamise juhul vaa
ta p- UI).
Aja eest enne 1. I 1944 veel tasumata
olevaid osamakse on lubatud tasuda ka kuu
osamaksude näol, kui nende kasutamine
,eli"odu põhjal on võimalik.
II Kui suured on kuuosamaksud:
'vl.ihs Kuutöötasu Osamaks
A 1 kuni 26 rmk. 0.50 rmk.
15 eoani kui 26 „ 52 „ 1,30 „
r „ 52 „ 78 2,20 „
[) .. „ 78 „ 104 „ 3.00 „
iv „ 104 130 „ 3.90 „
F 130 „ 156 „ 4.80 ..
O .. .. 15H .. 208 „ 6,10 „
ii \, 208 „ 260 „ 7,80 „
.! „ „ 260 „ 364 „ 10,40
K „ „ 364 ~ 468 „ 13,41 „
L „ „ 469 624 17,80 „
M „ „ 624 rmk. 26,00 „
Maatööliste jaoks (välja arvatud kõik
põllumajanduslikud teenijad, nagu inspek
torid, valitsejad, metsateenijad, raamatupi
dajad) on ette nähtud kindlaksmääratud
osamaksud ja nimelt:
meessoost maatööliste eest 18 kuni 65
aasta vanuseni nädalaosamaks 50 rpn. (111
klass) või kuuosamaks 2,20 rmk. (klass c)
kõigi ülejäänute, seega ka kõigi nais
maatööliste eest nädalaosamaks 30 rpn. (II
klass) või kuuosamaks 1,30 rmk. (klass B).
Invaliidid või üle 66 2/3% töövõimet
kaotanud, kes ej saa rendist või selletaoli
si sammeid, on kindlustatud ainult tööõn
netuste ja kutsehaiguste vastu. Sääraste
kindlustatute osamaks väheneb kahe klassi
võrra; vähimalt kehtib madalaim klass.
Õpilaste kohta, kes ei saa tasu rahas ega
natuuras, kehtib madalaim klass.

Kindlustus mõnes kõrgemas klassis on
lubatav; tööandja on aga kohustatud tasu
ma kõrgemat osamaksu ainult siis, kui ta
on selle kohta kindlustatuga kokka leppi
nud (vabatahtlik kõrgem kindlustus).
111 Kuidas arvutatakse osamaks?
Osamaksu arvutamisel loetakse töötasuks

kogu palk, mis kindlustatu on saanud jooks
va kuu kestel. Palga arvel etteraaksmisi ei
loeta tasumaksmisteks käesolevate eeskirja
de mõttes.

Töötab kindlustatu, kelle eest tasutakse
kuuosanaakse, ainult ühe tööandja juures
ja töövahekorra alguse või lõpu tõttu ainult
pooliku kalendrikuu kestel (näiteks: algab
tööd 16, või lõpeb töö 26. kuupäeval), tu
leb osamaks pooliku kuu eest tasuda näda
laosarrsaksude näol. Seejuures nädalatöötasu

kindlaksmääramiseks jagatakse pooliku kuu
töötasu selle tasu ajavahemiku osamaksu
nädalaid (esmaspäevast kuni pühapäevani)
lõpetavate pühapäevade arvule.

Näide 1 : Töö lõpp 16 10. 44. Palk 1.-16.

oktoobrini 1914 r- 160 Rmk., tasuajavahemiku
osamaksunädalate iõpp-pülnpiievi (1.. 8. 15.,
ja 22. 10..44) : 4. Nädalatöötasu on 160 rmk.:

4 - 40 rmk. Tuleb tasuda neli VII klassi
(140 rpn.) nädalaosamaksu.

Näide 2: E; ole sama töötaja haiguse
tõttu saanud töötasu ka veel terve osamak
sunädala eest alates esmaspäevast 2. kuni
pühapäevani 8. 10. 1944 ja sai seetõttu töö
tasu vaid 90 rmk., siis tuleb 90 rmk jagada
3-(e (s. o. pühapäevad 1., 15. ja 21. kpv.) -30 rmk. Tuleb tasuda kolm V klassi (90
rpn.) nädalaosamaku.

Eelolevat korda ei rakendata, kui teenis
tusvahekord terve kalendrikuu väitel edasi
kestab ja ainult mööduvalt (haiguse või
tasuta puhkuse tõttu) katkestub. Säärasel
juhul tuleb kasutada ikkagi kuuosamakse
ja aluseks võtta vähenenud töötasu.
Töötab kindlustatu samaaegselt ning pi
devalt mitme tööandja juures, tasub viima
ne neist terve nädala või kuuosamaksu.
IV Kuidas toimub osamaksumarkide
kustutamine ?

Kuumargid kustutatakse alati selle kuu
viimase päevaga, millise kuu jaoks see
mark on kehtiv, nädalamsrgid alati osa
maksuuädalat lõpetava pühapäevaga. Sellest

järgneb, et eelpooltoodud näites tulevad
4 nädalamarki kustutada 1.,8. , 15. ja
22. 10. 1944.

V Millal ja kuidas tuleb tasuda osamaks ?

Osamaks tuleb tasuda töötasu maksmisel.

Tööandja kleebib selleks kindlustusmargid
kindlustuakaardile.
VI Üksikasj disem selgitus on avaldatud
teatuielebes nr. 1, milliseid on tasuta saa
daval Rendiaekindiustusaßutisest ja selle

esindajailt.

Eesti K.-p. Rendisekindlnstnsasutis.
Idas langenud unustamata armast
meest ja isa

JOHANNES KALAUST
temajteisel surma-aastapäeval mälesta
vad kurbuses

abikaasa ja poeg.

Liiga vara igavesele unele lakkunud
meie armast välkest tütrekest
AIME AAVA
siiad. 26. 10. 1941.

surn. 30. 1. 1544. a.

Mälestavad kustumata sügavas' leinas
vanemad, väike vend, väiksed õed ja
vanaisa.

Norroikõibnlils HOBUNE vahetada töökõl
blikku hobusega. Teateid saab Paides
Pärnu tn. 70—11. '
Tagevai TÖÖHOBUST 3-12. a. vana, soovin
osta või vahetada uue sõiduvankri vastu
uabk polster, patent teljed, põll jne. Lähtel
maid teateid slt.
JÄRVA TEATAJA Nr. 16. "
Laupäeval, 5. veebruaril 1844, 4

