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OTSUSTAV HETK

Teist korda käesoleva maailmasõja oma Vabadussõjas ja me oleme metsa
kestel seisab meie rahvas taas otsusta vendadena andnud tema üksusile valu
said lööke 1941. aastal.
vate päevade ees.
bolshevike rünnakud tagasi
Esimest korda leidis see aset noil
Meie vabatahtlike üksused on kahe
süngeil ja igavesti meelisse sööbunud sõja aasta vältel Olhava ja Ilmjärve ää
septembripäevil aastat 1939, kui Mosk res, Valge-Ruteenias ja Ukrainas terve
Nikopoli sillapea evakueeriti käsukohaselt Nettuno dessandipeas nihutati positsioonid
va oli koondanud meie piiride taha maailma ees tõendanud, kui võrra kõr
suured väed ning esitas meile ultimaa gemal seisab iga eesti sõdur oma boi
ettepoole ja võeti 700 vangi
tumi. Mahajäetuna kõigist ning seistes shevistlikust vastasest.
FQhrerl peakorterist, 9. veebr. Sõjajõu
täiesti üksi, olime tookord sunnitud
Kindrälkolonel Model
Meie ise ja ka erapooletud vaatle
dnde ülemjuhatus teatab:
alistuma. Ning me mäletame veel kül jad on eestlasi kõrvutanud maailma
Täidetud eeskujulikust võitlusvaimust
Põhja väegrupi juhatajaks
lalt hästi, millisele tragöödiale meie parimate sõduritega. Praegu on aeg taas
lõid meie väed rasketes tõrjevõitlastes Ni
tõestada kogu maailma avalikkuse ees
Berliinist,
9. veebr. Põhja väegrupi rahva ajaloos oli see eeltaktiks.
kopoli juures, lääne pool Tsherkassõid,
juhatamine tehti FQhrerl poolt Qlesandeks
Nüüd seisavad taas punaarmee mas seda vana tõde.
Ida pool Shashkovi, lõona pool Berezinat,
lõuna ja lääne pool Ilmjärve ning Luuga
kindrälkolonel Modelile.
Eesti üksikvõitlejat, kui ta on va
sid Narva taga, kuid ometi on olu
ruumis tugevad bolshevike rüonakad ja
-m
kord lootusrikkam kui tollal. Meie ei rustatud moodsate relvadega, ei kohuta
lähimurdekatsed tagasi, kusjuures kohali
Sõjaerikohus] karistas mobili
seisa enam üksi. Meie ei tarvitse ai Narva taha ilmunud enamlaste massid.
kud sissemurrud puhastati või riivistati.
satsioonist
kõrvalehoidjat
Nendega on enne toime tuldud ja
nult oma nõrkade jõududega vastu as
Nikopoli sillapea evakueeriti peale kõige
sõjaliste ja sõjamajandastike seadmete täie
Seadus näeb ette surmanuhtluse tuda enamlaste rünnakule. Juba kol nendega saadakse ka nüüd hakkama.
likku hävitamist käsukohaselt.
Nüüd on oimas kõik eeldused, et tubli
Eesti Sõjaerlkohus mõistis 8. veebruaril mandat aastat käib hiiglaslikena võit le eesti sõdurile antakse tarvilikud rel
Ida pool Shashkovi hävitati tõrjes ja
lus
Euroopa
ajaloos
idast
ähvardava
1944. a. Artur Räitsakas e, sündinud
vasturünnakul! 58 vaenlase tanki, Berezi
2. juuni! 1917. a. mobilisatsioonikäsu täit bolshevismiohu vastu. Narvat, seda õh vad ja muu vajalik varustus.
nast lõana pool, kas bolshevikud ründasid
matajätmise eest kümneks aastaks sunni tumaa kaitsevalli ida vastu, ei kaitse
See ülesanne nõuab aga, et me jä
karistusvangide-väeosadega, tehti kahjutuks
tööle ühes õiguste kaotusega.
taksime
oma argielu askeldused ja tõt
mitte
üksi
meie
väeosad,
vaid
nende
15 võitlusmasinat.
Ainult eriliste söüdpehmendavate asja
taksime
igamees
relvade juurde. Nüüd
kõrval
seisavad
sääl
meie
ja
kogu
Eu
Vitebski raamis piirdusid bolshevikud
olnde tõttu kõbus ei võtnud tarvitusele
seaduses selle teo eest esimeses järjekorras roopa kaitsel ka saksa diviisid.
pßrast viimaste päevade raskeid kaotusi
on aeg unustada kõik eriarvamised, ja
ähvardavat surmanuhtlust.
nõrgemate üksikrünnakutega, millised löödi
On selge, et praegune võitlus meie pühendada üksmeelselt kõik oma jõud
koondatud tules puruks.
piiridel
otsustab meie kõigi elu ja sur selleks, et tõrjuda see oht, mis ähvar
USA sõjaspekulandid teenivad
Rasketes tõrjevöitlustes Pripetl ja Be
ma
üle,
terve meie rahva säilivuse või dab taas meie olemasolu nagu 25 aas
rezina vahel esinesid eriti eeskujulikult
hästi
hukkumise üle.
tagi eest.
kahurväeklndral Veidlingi all võitlevad
G e n f i s t. Nagu selgub New-Yorgi pärit
-36. ja 134. jalgväediviis tammelehekandja
Jääda passiivseks või äraootavale
Me
oleme
kogenud,
et
vene
bolshe
ööpommilenhuk seab end hämaru oluga andmetest, teenib Watlstreet Roose
kolonel Conrady ja kindral leitnant Schlem se saabumisel
welti sõjapidamisest hästi. 1948. a. esimesel vism on praegusel kujul tunduvalt seisukohale oleks kuritegu mitte ainult
stardivalmis.
Pk.-Vutasalo,
merl juhtimisel.
Atl (Wb).
poolel saavutasid USA pangad üle 505 mil löögivõimsam ja tugevam kui vene meie endi ja meie järglaste vastu, vaid
Nettuno dessandipeas nihutati male po
enamlus meie Vabadussõja aastail. Kuid ka meie isade ja esivanemate vastu,
sitsioonid inglaste visast vastupanust hoo no- Teratle lõigus uuesti. Arvukad vaenla joni dollari puhaskasu.
limata mitme kilomeetri võrra edasi, kus se rännakud jäid siin tagajärjetuiks.
see on ka arusaadav. Ole kahekümne kes aastatuhandete väitel on pidanud
juures võeti 700 vangi. Tugevad, tankidest Põhja ameerika õhujõududeQksused teos Massiline kohtuprotsess streiki aasta ou ta ead pühendanud ainuüksi üht võitlust teise järele, et kaitsta seda
ja lahinglennukitest toetatud vaenlase vas tasid 8. veebruari keskpäevatundidel uue vate kaevandustööliste vastu ing sellele, et teha ettevalmistusi sõjaks,
maad, mis kuulub meile ja peab ka
turünnakud löödi tagasi. Võitlused on veel terrorrünnaku asul ai le Lääne-Saksamaal.
lismaal
igavesti
kuuluma meie tulevastele
vallutussõjaks,
mille
eesmärk
oli
ja
on
käimas.
Eriti tabati raskesti Frankfurt] Maini ääres
Stockholmist Londonis oodatakse
Meie õhujõud muutsid vaenlase patareid elamurajoone. Elanikkonnal oli kaotusi, „FolkeU Dagbladeti'* teatel massilist kohtu praegugi Euroopa alistamine ja orjasta põlvkondadele.
Aprilia juures täistabamustega tulistamis õhukaitsejõud hävitasid hoolimata eba protsessi 12.000 inglise kaevandustöölise mine, euroopa rahvaste ja lääne kul
Ajalooline hetk on saabunud. Meid
või inetuiks, hävitasid mitu materjal il adu soodsaist tõrjetingimusist 31 vaenlase len vastu, kes keeldusid tööd nnesti alustamast. tuuri hävitamine.
ründab
vaenlane, kelle võitlusvõime on
ja 6 vaenlase lennukit. Lahinglennukid ja nukit, enamikus 4-mootorilised pommitajad.
Kuid kui 1918. ja järgnevail aastail küll üle kahe aasta kestnud võitlusis
Möödunud ööl heitsid üksikud vaenlase
rasked patareid pommitasid mõjuvalt vaen
Jaapani-USA suhe lennuki
lase mahalaadimist dessandipeas.
lennekid pomme Lääne- ja Loode-Saksa
Nõukogude Venemaalt tuli vastastena tugevasti alla käinud. Ta on juba saa
Lõunarindel elavnesid võitlused Cassi- maale.
kaotuste alal 1:14 ' }
arvestada vaid nõrku rajariike, kellel nud mõjuvalt veristada ja kandnud
Toki o s t, 5.2. (DNB). Mereväele lähe kõigil olid seljataga I Maailmasõja ras tohutuid kaotusi, kuid kes sellest hoo
dastes ringkondades märgitakse, et iga alla ked aastad, siis on praegu tema vasta limata kujutab endast suurt ohtu meie
Narva ja Luuga juures saavutati
tulistatud jaapani lennuki kohta tuleb neli seks terve Euroopa rinne.
rahva olemasolule. Nagu surmavalt
teist hävitatud ameerika lennukit. Kolme
kohalikke rindeparandusi
Ja kuigi bolševikud paari aastaküm haavatud loom, püüab ta tormata kal
päev jooksul 29. jaan. kuni 31. jaanuarini
teostas vaenlane üksteise järele 5 rünnakut ne vältel enne praegust sõda võisid lale. Voib-olia variseb ta varsti kokku,
Idarinne endiselt raskete tõrjevõitluste tähe all
Rabaulile, hokku 722 lennukiga. Neist tulis teostada arvukaid tehnilisi ja organisat aga enne tuleb kokku võtta kõik jõud
tati
jaapani õhutõrje, mere- ja õhujõudude sioonilisi uuendusi, on nad kõigest hoo temale lõpphoobi andmiseks.
Führeri peakorterilt, 8. veebr. Sõj aj õu
Kangelaskekahurid võtsid uuesti mõju
alla 116 vaenlase lennukit 8 omapool
dude ülemjuhatus teatab:
valt tule alla vaenlase laevade koondised poolt
Relv käes astub eesti sõdur võitlus
limata jäänud siiski neiks samuks enam
se kaotuse juures.
ja
mahaiaadlmistööd
Nettuno
juures.
Üks
Idarinne seisis ka eile ida pool Sbaskovi,
lasiks,
keda
me
tunneme
juba
Vaba
se,
et jätkata heitlust, mis jäi pooleli
tOuna pool Berezinat ja Vitebski juures ras transportlaev tulistati põlema. Ka õhujõud
Karjalasse mälestussam
dussõja päevilt.
Vabadussõjas. Igaüks, kes hoidub täna
kete tõrjevõitluste tähe all, mille kestel teostasid päeval ja ööl mõjuvaid Õhurünna
Ja nagu ütles kindralinspektor Sood eemale, on oma rahva ja kodumaa
mas langenuile
kõik nõukogude läbimuTrnkatsed nurjusid kuid mahalaadimistöödele Nettuno ja Anzio
la oma raadiokõnes, on need bolševi reetur. Eestlaste seas aga selliseid ei
meie vägede otsustava vastupanu tõttu. sadamates. Paljud suured toorainete laod
Helsingist,
4.2.
Nagu
ametlikult
Shaskovi ruumis, kus eile hävitati 17 tanki süüdati põlema ja vigastati põhjalikult sa poolt teatatakse, on Karjala maakitanse tagasi kud, kellega meil tuleb võidelda, samad, tohi olla. Nüüd on seatud küsimus, kas
damaseadmeid. Nelja laeva kokku 14000 brt.
jätkuvad rasked võitlused.
vallutatud alades leitud arvukalt Talvesõjas keda me korduvalt oleme löönud juba olla või hääbuda. Me teame, et see
pommitabamustega raskesti.
Ka lääne pool Ilmjärve ja põhja pool vigastati
langenud soome sõdureid, keda bolshevikud
Lõunarindel
jätkus
vaenlase
surve
loode
võitlus peab nüüd lõppema bolshevismi
Luugat tõrjuti vastulöökidega ja vihastes pool Cassinot, ilma et oleks tekkinud suure olid jätnud matmata. Nii palju kui oli või oma Vabadussõjas.
Vaenlane, kes ähvardab praegu meie kõrvaldamisega igaveseks meie piiride
lähivõitlustes kõik bolshevlkkude tankidest
malik
nende
isikuid
kindlaks
teha,
maeti
maid võitlusi. Pandi tähele vaenlase vägede
ja lahinglennukitest toetatud rünnakud.
oma kodukoha kalmistuile. Tundmatud olemasolu, on vana ja tuntud. Meie tagant. Selleks on nüüd ülim aeg.
ümberasetusi, mis sõltuvad viimaste päeva nad
maetakse rindevõitlejate liidu korraldusel oleme purustavalt löönud tema masse
V. K.
Põhja pool Nevelit, ruumis lääne pool de kõrgeist kaotustest.
Luugat ja Narva juures tõid omapoolsed
Rasketes mitmepäevastes törjevõitlustes Säkijärvele Ida Karjalas, kuhu neile püsti
rünnaküritnsed edu ja andsid kohalikke rin loode pool Cassinot paistis eriti silma 44. rii tatakse ka mälestusmärk.
deparandusi.
gigrenaderidediviis „Hoch- und Deutschmeis
Soome sõjateade
Ajavahemikus 1.—7. veebruarini hävitati ter" kindral-leitnant Franeki juhtimisel ühe
Kutsekogudelt 500000 mrk.
Idarindel 192 vaenlase lennukit 17 omapool temale allutatud 8. (motoriseeritud) grena
Helsingist, t). 2. Soome sõjajõudude
se kaotuse juures.
derirügemendi pataljoniga ja ühe võitlus ülemjuhatuse teates üteldakse: Oneega järve
Nettuno dessandi sillapea rinnetel valit rühmaga kolonel Baade juhtimisel.
löödi soome rannakaitse ja õhu
mobiliseeritute perekondade abistamiseks
Üksikud vaenlase lennukid tulistasid põhjaosas
ses eile ainult nõrk võitlustegevus. Ühe
tõrje
poolt
tagasi
üks
vaenlase
rünnak,
nmeerika pataljoni rünnak purustati, kus 7. veebr, keskpäeval Cio sadamas põlema mis teostati rannikule üle jää, kusjuures 6
juures hävitati 3 tanki. Õhtutundidel teos Rootsi Punase Risti laeva „Wiril*.
Kuna vaenlane ähvardab uuesti meie ko
Sellest foadist on õigus toetust saada
vaenlase mootorsaani langes saagiks või dumaad,
Möödunud ööl heitsid üksikud vaenlase hävitati.
tasid võitlustugevad löögi üksused Aprilia
rakendab meie rahvas kogu oma kõigil töötajate perekondadel, kelle ülalpi
ruumis osaliselt visale vaenlase vastupanu lennukid pomme asulatele Lääne- ja Edelameie piiride kaitseks.
daja on mobiliseeritud ning kes raskustesse
Kinnitatud andmete kohaselt tulistati jõu Relvaga
Saksamaal.
käes kaitseb eestlane oma kodu, on sattunud. Toetust maksetakse mobilisee
le vaatamata kohalikke rindeparandusi.
ööl vastu 7. veebruari Helsingi ees mere
ühtlasi kogu Euroopa kultuuri ja ritud töötaja abikaasale, lastele või vane
kohal alla 3 vaenlase pommilennukit. Nagu sellega
kai mobiliseeritu oli nende ülalpi
edasi kindlaks tehti, on arvukalt teisi vaen vabadust. Samal ajal rakendub tagala kogu matele,
jõuga rinde toetamisele. Sõduril eesliinil dajaks.
lase lennukeid õhutõrje poolt vigastatud.
Narva ja Neveli juures võideti pinda
Kuna toetus on mõeldud mobiliseeritud
peab olema kindlusetuune, et tema omak
seid tagalas ei ähvarda puudus ega viletsus. töötajate perekondadele, kes on raskustesse
Soomlased tungisid enamlas
Mobiliseeritute perekonnad hakkavad saama sattunud, siis on toetus ühekordne.
Vitebski juures jätkasid enamlased taas
Põhja pool Nevelit tungisid ründavad
-õrna läbioaurrukatseid. Raskuspunktiga kagu grenaderid kahe Nõukogude diviisi lähtepo
perekonnatoetust. Abirahade suuras kohan
Kui aga olukord seda nõuab, võib üks
te positsioonidesse
pool liuna ründasid nad pärast väga äge sitsioonidesse, ajasid enamlaste üksused lai
datakse seniste sissetulekute ja perekonna perekond ka korduvalt toetust saada. Toe
Helsingi,
8.2.
(DNB)
Nagu
teisipäevases
dat suurtükitule-ettevalmistust siin paljude, ali ja suutsid vaenlase pidevaile vastulööki
liikmete arvu järgi. Kuid seaduse üldistav tuse taotlemiseks tuleb mobiliseeritud töö
äsja kohaletoodud ja tankidest toetatud di dele vaatamata nihutada peavõitlusliini Soome sõjajõududeteates üteldakse tungiti iseloom ei saa arvestada üksikute eriliste taja perekonnaliikmel esitada avaldus lühi
löökr(ihmaaktBioonli Karjala maastiku olukordadega, missugused võivad tekkida kese toetuse taotluse põhjendusega Eesti
viisidega. Vaatamata suurile pingutusile 2 3 km võrra ette poole. Sealjuures hävita ühel
eelmisi* võitlusis Jõid meie grenaderid rün sid nad mitu tanki ja suurendasid selles keskosas edukalt vaenlase positsioonidesse. mobiliseeritute perekondades. Ei saa ette Kutsekogadele selle käitisvahendaja kaudu,
nakud tagasi, hävitades sealjuures rea Nõu lõigus viimase 9 päeva jooksul purustatud Purustati kaks vastase punkrit ja hävitati näha õnnetusi, haigusi jne. Seepärast on kus mobiliseeritud töötaja teenis.
kogude tanke. Vaenlane, kes mõnes kohas või võitlusvõimetuks tehtud tankide arvu üks vaenlase üksus. Annuse ja Maaselkä võimalik abistada neid, kelle ülalpidajad on
Käitistes, kus käitisvahendaa puudub,
kaotas ka ui kaks kolmandikku oma üksuste 59-le. Veel 16 tanki likvideerisid meie väed maakitsuses löödi tagasi vaenlase katse võt vaenu väljal, ka eraalgatuslikult. Igal juhul tuleb abivajajal avaldus esitada käitise ju
ta
meie
hulgast
vange.
koosseisust, pidi rahulduma vaid ühe juba põhja pool Mšagat Ilmjärve läänetipus, kus
ei tohi mobiiiseeritu perekond vähem lahe hataja kaudu. Tallinnas ja Harjumaal vas
riivistatud sissemurruga.
damalt elada kui seni.
nad tõrjusid tagasi tugevad, lahingulennu
tavale kutsealaosakonnale, teistes maakon
Jaapanlased ründavad
Vägv ägedalt võideldi jällegi Lutšsssa, keist toetatud rünnakud ja vallutasid vas
Eesti Kutsekogud oa alati püüdnud hoo dades aga Eesti Kutsekogude kohalikule
esindusele.
ühe väikese, Vitebski juures Väinasse suu tulöökidega tagasi ajutiselt kaduma läinud
mitte üksi töötajate, vaid ka nende
Tokiost, 9. 2(DNB) Jaapani väed Lär litseda
buva oja ääres, kus vaenlane oa alates maa-alad. Loode ja põhja pool Luugat mas,
Käitisvahendajad on kohustatud abitaot
nii teatab Domei, kes alustasid 4. veeb perekondade eest. Seda põhimõtet tahetakse
-3. veebruarist sooritanud ligi 20 rasket rün nurjusid samuti lennukeist toetatud vaen ruaril uusi operatsioone vaenlase vastu, et rakendada nüüd senisest suuremal määral lemise avaldused edasi saatma Eesti Kutse
nakut saavutamata oma eesmärke. Loode lase rünnakud. Meie rünnakuaktsioonid lääne ennetada vaenlase vastuofensiivi, jätkasid just praegusel erakordsel ajal.
kogudele omapoolse arvamusega kiirendatud
Seda kõike arvestades on Eesti Kutseko korras.
pool linna otid vaenlase pealetungid natuke pool Luugat ettetunginud Nõukogude jõu oma rünnakut läbi dshungli ja teedetu Ma
siõrgeruvd, ja ka tiin jäi peavõitlusüin kind dude vastu saavutasid seevastu oma ette yu mägestiku.
Mobiliseeritud töötajate perekondadel oa
gud loonud mobiliseeritud töötajate pere
kondade abistamiseks tondi 500.000 riigi mar õigus toetuse saamiseks otsekohe pärast pe
lalt meie kätte. Alates pühapäevast valitsev nähtud eesmärgid. Võitlusis vabastati va
Tihedas
koostöös
nende
jaapani
vägede
asige ilm soodustas jäitegi väga tugevat rustusteed ja mitu visalt kaitstud küla ga on nüüd India rahvusarmee, kindla ka ga suuruses.
rekonna ülalpidaja mobiliseerimist.
lennutegevust. Meie võitlus- ja lahinglennu- vallutati tormijooksuga. Ka Narva juures vatsusega saavutada oma eesmärki Delbis,
Jcite-eekaadrid sundisid vaikima mitu pata võideti meie juba päevi kestnud vasturün vaatamata suurtele takistustele.
Jumalateenistusest osavõtvaile kaitse
Jumalateenistus kaitseteenis
reid ja hävitasid suurtükkide juure riita nakul vaenlase ägedalle vastulöökidele vaa
Nüüdset sõjaretke alustas Jaapan selleks,
teenistusse kutsutuiie oli kaetud ka armu
laotud laskemoona. Jahilennxkid julgesta tamata pinda juure.
tusse
kutsutud
meestele
et ette jõuda vaenlase kavatsustele ja neid
laud, millest võttis osa ka nende omakseid.
sid meie rünnakuid ja tulistasid vaenlase
viia, saades nõnda tegutsemisva
Tartus
«iskadriliido tagasitõrjumisel alla 22 Nõuko ERÜ peajuht Ö. Leesment ning segadusse
Pidulik kontsertjumalateenistas lõppes
baduse.
gude lennukit. Veel ööl vastu 8. veebruari
Pühapäeva pärastlõunat toimus Tartu Eesti rahvushümni viimse salmiga.
prefektid Kaerma ja Luts as
jätkasid meie võitlußlennukid oma rünna
linnavalitsuse korraldusel Peetri kirikus pi Uputati vaenlase suur ristleja
kuid rindele liikuvate raudteerongide vastu.
dulik kontsert-jumalateenistus kaitseteenis Õdedel ja aseõdedel tuleb regist
tusid vabatahtlikult kaitsetee
tusse kutsutud meestele.
Ilä»t'tabav.td pommid hävitasid või vigas
Tokiost,
7.
veebr.
(DNB).
Keiserliku
reeruda
nistusse
tasid mitut transportrongi ja süütasid põle
Jumalateenistusele oli tulnud, eesotsas
jaapani peakorteri teatel toimuvad võitlused
ma niaterjeiiladusid.
Eesti Tervisboiukoja teatel on kõik õed
Marshalli saarte juures. 3. veebruari hom Tartu linnapea Keerdoja, prefekt Roovere,
Neljapäeval, 3. veebruaril, teatasid mikul uputati Võtja saare vetes 1 vaenlase linnanõunik Ontoni ja linnakool! valitsuse ja aseõed, kes seni mõningail põhjusil end
juhataja Kiimaniga, mitmed meie avaliku registreerinud ei ole, kohustatud seda tege
end vabatahtlikult kaitseteenistusse suurt tüüpi ristleja.
Eesti maa ja rahva kaitse
elu tegelasi. Jumalateenistuse pidas Peetri ma hiljemalt k. a. 10. veebruariks Eesti
Saare-Lääne prefekt kol.-ltn. Luts ja
bolshevistiiku Venemaa kal
koguduse 1. pihtkonna õpetaja ur. Jaak Tervishoiukojas Tallinnas, Poska 47. Regist
Inglaste
kautshukitagavarad
Tallinna prefekt kol.-ltn. Kaerma. Ree
laletungide vastu nõuab kõi
Taul,
kes võttis oma jutluse aluseks püha reeruda võib iga päev kella 9—16-ni. Üht
lõpukorral
del, 4. veebruaril, astus vabatahtlikult
kide võitlusvõimeliste mees
kirja sõnad ..Ehtigem end jumala sõjariis lasi tuleb neil õdedel ja aseõdedel, kes
Zürichist, Briti tootmisministeeriami tadega."
kaitseteenistusse Eesti Omavalitsuse
töötavad muudel aladel ja kes on kodused,
te valmisolekut-relvastatud
kautshuki alal seletas, et pidevalt
Piduliku jumalateenistuse kontsertosas viibimata registreeruda samas.
direktorite hulgast ERÜ peajuht Otto erivolinik
võitluseks.
kahanevad Inglismaa kautshukitagavarad esinesid Vanemuise teatri ooperisolist Helmi
Registreerimisest kõrvalehoidjad lange
Leesment.
lähenesid 1943. a. lõpuks „miinimumseisule". Aren ja viiulikunstnik Evald Tnrgan.
vad karistuse alla.

Küttide tiib

Aeg nõuab ühtehoidmist
„Eesti rahva ja eriti eesti tööliskonna hoiak praeguses olukorras on eeskujulik"
Linnakomissar Walter kõneles päevaküsimustest
Reedel kelt 11 peeti Tailineai Kotseko
suhtes. Ja ma soovin, et eesti tööline tüü
gode raames käitlsvaksndsjste koosolek,
neks end oma käitise julgeolekus vastuta
Johannes
Kaup.
ins paarlsajapeallsele kültlsvahendajate
jana. Kui puutub teile silma midagi erakor
perele kõneles Tallinna linnakomieaar
ralist, siis palan sellest kohe teatada kas
Läki,
noored!
Walter.
klitisejuhatusele või otsekohe julgeoleku
politseile.
Avasõna ütles kokkutulnuile LK ablpro
Lüki, noored, kodumaa meid kutsub
sldent V. Piblak, kes märkis, et praegusel
võitlema nüüd oma rahva eest.
Toitlus ja küte
nja), mil töötajaskonda huvitavad mitmed
Vabadus, mis südameis meil tuksub,
tangivad päevaküsimused, on vajalik käl
Puudutan täna veel üht Küsimust, mis
klasb
minna
täna
igat
meest.
tlsvahendajate kiire ja täpne teadustamine,
viimasel ajal kipub elanikkonda rahutuks
Läki,
noored,
kojn
tooma
koite,
et nad võiksid õigesti informeerida oma
tegema. See on toitlustamise ja kütte küsi
sündimas mis meie võitlusteel.
kütise töötajaid. Seejärele andis V. Pihlalt
mus Tallinnas. Siinkohal ütlen: Kui täna
Läänest itta võiduratsn sõitu
sõna linnakomissar Walterile, kes ütles
päeval on tekkinud toitlustamise ja kütte
juhi julgelt, eesti mehts-meel!
oma kõnes kokkuvõetult:
rsaknsi, siis oleneb see järgnevaist asjaolu
Olen rõõmus teid sel viisil lähemalt
dest. Kui eesti talunik oma normid oleks
Läki,
noored,
truu
me
neiu
kodus
tundma õppides. Seda enam, et praegune
täitnud ja oma saadusi mitte tarvitanud
palvetab
me
eest
kui
võitleme.
aeg nõuab tihedasti kokkuhoidmist. Sõja
hangeldamiseks, siis oleks asjade seisukord
Kodumaa,
mis
täna
jälle
ohus,
saatnse karmus ja seega ka hädaoht on
sootuks teine. Kai linnade elanikkond poleks
praegu käsk ju ülim kõigile.
nihkunud käegakatsutavasse lähedusse. Ja
spekulatsiooni soodustanud talumeestelt ai
Läki, noored, päev täis kirgast koitu
oleks vale silmi kinni pigistada ja teha, na
nete ostmisega, siis ei oleks tänapäeval neid
tõuseb kord taas meie võiduteei.
ga ei näeks me hädaohtu. Tahaksin kohe
raskusi. Kui kõik kohustused oleksid õigla
Läki tooma kodumaale võitu,
algnl kinnitada üht: käesoleval ajal, millel
selt täidetud, omaks Tallinn tagavarasid
vaba kodu ootab meid siis eel.
mitmeks ajaks.
on omadus inimesi närviliseks teha, on üka
Üldiselt on aga toiduaineid ja küttema
usi mulle eriti rõõmustavalt silma paistnud:
terjali veel küllaldaselt. Kui meie tänapäe
eesti rahva Ju eriti eesti tööliskonna
val näiteks liha-, või- ja piimakaartlde järgi
hoiak on käesolevas seisukorras ess
Kus toimub vSljaõpe?
kujnlfk.
täit kogust ei auna, siis tuleb see jällegi
Mobilisatsiooniga seoses on veel üks kü sellest, et talunik õigeaegselt ei ole oma
Mingit paanibameeleolu ei ole ma tänini simus:
„Kus toimub mobiliseeritud sõdu notme täitnud. Nüüd saabub raske aeg, mil
veel märganud. Tahaksin siin sellega väljen rite väljaõpe?"
Mobiliseeritud võetakse kok küsimus ei seisa toiduainete muretsemises,
dada oma tänu ja tunnustust. Võin aga ku
Eestis ja õpetatakse siin välja.
vaid transpordis. Ja see küsimas on juba
jutleda, et praeguses olukorras igal inime ku Äsja
esitati mulle järgmine küsimus; arvutusüleaanne.
sel tekib hulk küsimusi. Seepärast olen tä *KaB mobiliseeritud
ka riietuse, rel
Mis on tähtsam, kas pean transpordiabi
nulik Kntsekogudele, et muile on autud vad jne.?" Usun, siinsaavad
vastast vaja. On nÕQsid kasutama Tallinna varustamiseks toi
võimalus vastata kõigile küsimusile, niipal ju endastmõistetav, etpole
mobiliseeritut kohel duainetega või sõjatarvete veoks frondile?
ju kui neid tean.
kui sõdurit ja antakse talle relvad Kui rinne vasta ei pea, siis onkogn Tallin
Esimene küsimus on kindlasti: .Kuidas dakse
Sõnnikuharkidega ja vikatitega ei na toitlustamise küsimus ka oma huvi kao
on olukord rindel?* Et käivad tõsised ja kätte.me
tanud.
kedagi vaenlase vastu.
rasked võitlused, on teile teada. Tahaksin saada
Veel
üks
küsimus:
„Kus
hakkavad
võit
Meil tuleb neil siiski kaunis raskeil päe
aga toonitada üht täie selgusega ja palun lema mobiliseeritud eesti üksused?"
vil arvestada mõningate raskustega sel alal.
teid mind uskuda:
Et mobilisatsioon viiakse läbi Eesti va Üht võin aga kinnitada: mingu nii raskeks
mingiks rahsituseks ei ole põhjast!
baduse nimel, siis on endastmõistetav kai tahes, nälga e! jää meil keegi.
Seoses sõjasündmnstega, mis vahenditult
et nad hakkavad võitlema Eesti piiri
Eestile lõhedele on nihkunud, tekib veel
kindlustamisel.
Raskused on võidetavad
Uks teine küsimae, ja nimelt mobilisatsiooni
Järgmine kttsimns: „Kni kauaks ajaks
kttsimns.
Üldiselt ei ole need raskused nii väga
mobiliseeri takse?" Sellele vvin anda küli
traagilised. Kui te suunate oma pilgu Sak
vaid
fihe
vastuse:
mobiliseeritud
jäävad
nii
Keda mobiliseeritakse Ja
kaua sõjaväeteenistusse, kui seda kodumaa samaale, näiteks kas või Berliini linnale,
kes vabaneb?
usun, te veendute siis ka, et elate siin veel
kaitsmiseks vaja on.
sügavaimas rakus. Kui tänapäeval Saksa lin
Siinjuures võia kujutleda, et soovitakse Miks evakueeritakse?
nad varisevad pihuks ja põrmuks, siis on
mõningaid vastuseid. Kõigepealt: „Keda
Seoses sõjasttndmustega on veel rida need raskused, mis teie siin talute, tsua
mobiliseeritakse ?* Vastas sellele on , väga küsimusi
üksikute maa-alade evakueerimise väikesed. Käesolevas olukorras tuleb ju vii
lihtne: Esmalt kõik aastakäigud 1904—1923.
maks arvestada järgmist: Seisukord on tõsi
Seoses sellega teine küsimus: < sKes vaba küsimus. Meie evakueerisae inimesi sõja ne,
ja kahtlemata ebamugav. See ei ole
neb?* Ja samaaegselt kuulub selle juure ohustatud piirkonniat, et nad jääksid ellu ga vali
otsustav.
kolmas küsimus: «Millised käitised jäävad Ja säiliks nende tööjõud.
Otsustav on äga hoiak, käitumine ja iga
Oleks ju mõttetu ja ebainimlik jätta
püsima?" Vastus sellele on järgmine: Kõik
panusetahe. Ja see oleneb teist, käi
käitised, milledel on sõjaline tähtsas, jää naisi ja lapsi Vaenlase suurtükitule alla. üksiku
tisvahendajad.
Evakueeritakse
ainult
neid,
kes
asivad
sö
vad püsima täins ulatuses. Endaltmõisteta
Ja seega jõuan lõpule;
vait tuleb igal käitisel loovutada mingi jaohustatud piirkonnis.
Ärge unustage sel tõsisel tunnil Iht,
Viimane küsimus sel teemal: „Knhu eva
protsent tema töötajatest. Aga kunagi mit
klaimusea on Eesti -vabadusi
te niipalju, et käitis enam töövõimeline ei kueeritakse?" Sinna, kua sõda pole ja kua
oie. Södaotsuatavaist kkitisist niikuinii ke tööjõudu saab kõige paremini äaa kasutada. Sajad tuhanded saksa sõdurid ja sajad eesti
Meie Tallinna iinna jaoks on eriti huvi sõdurid on selle vabaduse eest oma elu pi
dagi ei võeta. On aga endastmõistetav, et
igaüks, kes knulub nendesse aastakäikudes tav üks küsimus. Te teate, et ettevaatuse danud jätma. Kõik need surnud sõdurid
se, peab ilmuma komisjoni. Komisjon va pärast evakueeritakse Narva linu. Suurem moodustavad tänapäeval võimsa suure sõ
bastab siis inimesi vastavalt nende käitises osa Narva elanikke tuleb Tallinnal vastu javäe. Meile aga, kes me täna veel elame,
kuuluvusele.
võtta. See toob kaasa muidugi rea raskusi. en vaid üks asi tähtis; et me kõik nii olek
ja nii käituksime, et oleksime nende
Seoses sellega on suure tähtsusega järg Üldiselt puutub see kõige vähem Tallima sime
mine käsilane: „Mis saab mobiliseeritute tööliskonda. Sest Tallinna tõöliskond elab surnud sõdurite väärilised.
omastest?" Lähemail päevil antakse ajakir niikuinii võrdlemisi väikeseis kortereis.
Esile kerkib reel üks teine väga tähtis
janduse ja teadaannete kaudu vastav sele
tänas EK abipresident V. Pih
küsimus: koostöötamise ja kooselamise kü lakLõppsõnas
tus.
linnakomissar Walterit ta selgitava sõ
simus
vene
elanikkonnaga,
kes
siin
tööle
on
Joba ette tahaksin aga mõnda seletada: rakendatud.
navõtu eest, selgitas omslt poolt veelgi kä
Sellest hetkest peale, koi keegi on ao
sitletud küsimusi, juhtides eriti tähelepanu
biliseeritod, hakkab tema perekond ka
Evakueeritud venelaste hulgas on üsna meie rahvuslikule kohusele evakueeritute
sutama perekonnatoetust.
palju neid, kes tänini truult ja hoolsasti on suhtes. V. Pihlak lõpetas käitis vahenda jäte
See perekonnatoetus korraldatakse nõnda, oma tööd teinud ja Saksa sõjaväele väga tunniajalise koosoleku, tänades kõiki kok
nagn see on viisiks Saksa riigis.
suuri teeneid osatanud. Pöördun seepärast
js avaldades lootust, et käitisva
Abiraha suurus kohandatakse seniste sls tungiva palvega teie kui käitiste esindajate, kutulnuid
hendajate ja EK tihe side kestab. Ta tegi
aetnleknte ja perekonnaliikmete arvu poole: käsitlege seda küsimust mõistusega. ka teatavaks, et EK poolt asutatud fond
Oldiselt aga loodan, et evakueerimine 150.000 rmk. mobiliseeritud töötajate
jirgi.
on vaid lühiajaline ja käik need inime perekondade abistamiseks.
Samaaegselt kasutavad mobiliseeritute
sed varsti pöörduvad aiana tagasi, kust
perekonnad asutuste kaitset täiel määral.
Asutus on kohustatud selle eest hoolitsema,
nad tulnad.
et omaksed saaksid küttematerjali, et alles Loomulikult on kfiitisvahendajail ja kogu
jääksid nende korterid jne. jne. Teateleht, Tallinna töötaval elanikkonnal suur ja tõsi
See, kes tahab vaba olla,
mis ilmub lähemail päevil, annab täpseid ne ülesanne: kõige sõbralikkuse ja mõistlik
peab
oma vabaduse eest võit
teateid mis mebiliseeritnte perekondadel kuse juures vene rahvusest elanikkonna
lema
ja ennast Ise kaitsma
teha taleb. Palnn teid oma käitistes ka suhtes, mida teilt palusin, teil aga ka
omalt poolt selgitavalt möja avaldada.
valvas olla võimalike enamlaste agentide
TODE BANDIITIDE KOHTA
II
„Seda teab ju igaüks nendest NKVD
röövlitest, et röövel jääb röövliks."
„Mida arvate Teie nii küsib ko
lonel edasi, „kas röövivad kõik ban
diidiüksused tsiviilelanikke, või teeb
seda ainult Gudsenko brigaad ?"
„Gudsenko brigaad on ainult üks eri
ti silmapaistev näide. Varastavad nad
kõik, väga väikeste eranditega."
«Kas Nõukogude valitsus Moskvas
teab seda?"
«Muidugi ta teab seda. Ma olen se
da korduvalt suuliselt ja kirjalikult
teatanud. Viimasel korral ütles mulle
Strokatš:
«Jätke see, muuta ei lase see en
nast nii-kui-niil*
PLAANIKINDEL TSIVIILELANIK
KONNA OHVERDAMINE
Tsiviilelanikkonna osa kohta bandii
disõjas valitseb nõukogude mööduand
vais ringkonnis Russanov! üteluse järgi
järgmine vaade: See osa tsiviilelanik
konnast, kes punaarmee taganedes kaa
sa ei läinud, ei ole usaldavalt kommu
nistlikult meelestatud. Vähemalt on ta
kõikuv element, kellega ei maksa ar
vestada. Temaga arvestamast loobutak
se juba siis kui punaarmee taganemisel
Stalini tuntud käsu kohaselt kõik tuleb
hävitada: Vabrikud ja töökojad, vilja
saak, loomad. Mahajäävalt elanikkon
nalt peab röövima igasugune elamisvõi
malus. Järgmine ülesanne on siis takis
tada neid jälle loomast endale olemise
põhialuseid. Selleks otstarbeks saade
takse vandeseltslaste gruppidele appi
sabotaašitrupid, kelle ülesandeks on
häirida jälle normaalseisse rööpaisse
suunduvat elu ja korraldada kõik nii,

et mahajäänud elanikkond ei tunneks
mingit kergendust. Sabotaažitrupid pea
vad hävitama tööstused, et jätta inime
sed ilma teenistuseta, hävitama rikkali
kud laod, tapma loomad, tekitama ra
hulolematusi valitsuse vastu jne. Stro
katš väljendas seda kord nii: «Me pea
me olukorra viima selleni, et teiviilela
nikkond aetakse meeleheitele/
PETTUS LENDLEHTEDEGA
Pärast kõike öeldut on selge, et ban
diidiliikumine ei ole esile kerkinud rah
va hulgast, ta on palju enam fiks vii
mistatud sõjapidamisvahend. Sõda tsi
viilkonna vastu. Nõukogude propagandas
tähistatakse bandiite kui tsiviilelanik
konna kaitsjaid, tegelikkuses kardetak
se neid «kaitsjaid" elanike enamiku poolt
juba sellepärast, kuna elanikkond teab,
et iga sõna, iga samm, mis on teada
bandiitidele, antakse edasi NKVD-le. Ja
mida see tähendab, teab iga laps. Aga
bandiitide nimel elanikkonnale jagata
vad lendlehed ütlevad otse vastupidist?
Selle väite kohta ütleb Russanov järg
mist: «Lendlehti annavad välja poliiti
line valitsus Moskvas või vastuluureosa
konnad sõjaväe juures. Need lehed ei
ole määratud punaarmeelastele ja ban
diitidele: On antud kõva korraldus, mil
le järele lendlehed vaenlase jaoks on
ka punaarmeelastele, isegi komandö
ridele, salajaspeetavaks materjaliks. Mui
du saavutataks ju paradoksaalne olu
kord: Punaarmeelased saaks teada neist
lubadusist lendlehtedes, mida antakse
vastasele, näeksid aga ka samaaegselt,
et neid, kes lendlehti usuvad ja üle
jooksevad, ootab hoopis midagi muud/
ÜLEJOOKSIKU SAATUS
Mis saab nüüd neist ülejooksikuist,

Boläevikud alustasid oma sunrofenellvi ei jää innad üle, ksi võidelda viimse Md
ja siia läbi tungida tagaif, kahu tõm
Idarinde põhjaliigas tangide taolise Uiknml rnniat
sega nii, naga nad seda meilt on õppinud. matakse nna riivi positsioon, mille ümber
Nad kavatsevad võimsate edasitungidega Le mäag kordub. Nii tõmbub saksa küttida
ningradi ruumist ja Volhovi piirkonnast Ilm tiib hoolimata kõigest ohvrivalmis» vapra
järvest põhja poel sisse piirata ja hävitada sest üldiselt liäaesuanas tagasi.
Vägede saavutused selles võitluses, kee
saksa põhjaarmee pärast tema varustnsteede
läbilõikamist Narva-Tallinna-Luuga ja Pihk bolshevike diviiside pidevale läbiimbumise
va suunas. Saksa diviisid snntsid aga üldi le tõkkepositsioonides vastulöökidega, luure
selt peatada vaenlase edasitungi visades tör ja rünnakrühmadega, üksikutel postidel ja
jevõitlusis, tekitades vaenlasele tunduvaid julgeatusliinidel vastu astuvad, on kõrgemal
veriseid kaotusi, või pääseda sissepiirami igast kiitusest. Pwlje kangelastegusid saa
sest rindejoone lühendamisega. Nõukogude detakse korda üksi väikeste, täiesti iseenda
jäetud rühmade poolt, kes võitle
pearünuak toimub põhjast, Leningradist läh hooleks
tudes. Suurele tõrjelahingute, mis praegu vad kuski eemal suurtest teedest ja üksus
käib siin suuruselt teise vene linna all, aval test, ning nendest tegudest ei kuule keegi
dab mõju vaenlase teise tangide haro tiiva midagi. Seejuures ei saa nüüd, alates vaen
lõõk idast, mis peab haarama raskelt võitle lase ofensiivist algusega jaanuari keskel,
vat saksa armeed selja tagant. Kaitse orga kindlustada päeval ega öil vajalikku rahu
niseeri misega selle ofensiivilöögi vasta, mis puhkuseks ja läbimärgade asjade kuivata
kulgeb Ilmjärvelt Luuga liuna sihis piki Luu miseks. Lakkamatult lamavad kütid ja gre
ga jõe ülemjooksu, loodi teine rindejoon. naderid, ratsumebed ja pioneerid sulaval
Siin tegevusse rakendatud maaväe kütipa lumel ja niiskete aukude porises mullas.
taljonide, lennuväe väliüksuate, bandiidi-ja Vähesed tunnid mõues mahajäetud puuma
hikomandode ja arvukate tunkitõrje kompa jas või ettevaatlikult süüdatud tuli vaba»
niide järgi katsutakse aeda põhjaarmee rin looduses tähendavad arilist naudingut. Tihti
net küttide tiivaks. Ta kannab oma nime seltsib tüdimuse ja külmaga veel sooja toi
aga ennekõike ka maastikust tingitud kü du ja laskemoona puudus ning üksindus
ti taolise võitlusviisi tõttu, millega liituvad tunne, sest ka asjasse mittepühendatu võib
ka üksikuis gruppides võitlevad tdapreisi gre kujutella, milliseid raskusi vaenlase sellise
naderid, ratsaeskadronid, eesti vabatahtli käitumise, selliste maastiku-tingimuate ja
ke-pateljonid, SS-politsei ja läti 88 üksused. valitseva ilmastiku puhul tuleb
Ohte neist eesti pataljonidest, mis allub ma duaiuete ja laskemoonaga varustamisel, tea
jor Rebase juhtimisele, mainiti hiljuti kiit dete-aparaadi korrashoidmisel ja haavatute
äratransportimisei.
valt ülemjuhatuse teadaandes.
arvutud paremused selles talvesõ
Maastik, kus moodustati küttide tiib, ku jas Kuigi
vaenlase poolel, püsib saksa küttide
jutab endast üht suurimat soopiirkonda Eu tiibon
siiski kindlana ja jätab vaenlasele ai
roopas, mida läbistavad ainult mõned liiva
need maastikulõigud, mille eest see on
sel jandikud. Mööda neid kulgevad ka maan nult
kallilt verega maksnud. Alles pärust
teed ja raudteed, sääl asetsevad ka asulad väga
ofensiivi
lõppemist võidakse õieti hinnata,
ja põllud. Üldiselt on see piirkond kaetud kas nõukogude
jõudude kulutused on tasu
läbipääsmatute visastikkude ia metsaga, mis
nud maa-aia võitmist, mida saksa sõdur
Vahelduvad sooheinamaade ja radadega.
nimetab „Maaiima tagumik*1 ja mida nüüd
Selles ülevaatuseta ja raskest läbitavas veel ära ei anta, kuna selle omamine kait
maastikus, mis hõlmab sadu rantkilomeet* seb praegu Leningradi eea võitleva Saks*
reid on olemasolevate jõududega vaevalt või
põhjaarmee tiiba. Saksa väejuhatuse edasi
malik pidada sügavasti liigendatud ja lün sed korraldused suurte tõrjelahingute kes
kadeta rinnet.
tel otsustavad kindlasti ka loode pool Ilm
Võitlus käib ja ka peamiselt raskuspunk järve asuva soomaastiku omamise, mille
tide süsteemil väheste olemasolevate liik laiad lumetunud rabad igal ööl kumavad
lusteede ümbruses. Hoolimata 1944. a. jaa veripunasteua põlevate külade ja talude
nuaris valitsevast pehmest ilmastikust tem valgel.
peratuuriga nali kraadi ümber, on sood siis
Aga juba nüüd, võib väita, hoelimata
ki veel niivõrd külmunud, et nad on jala
väele ja kergematele tankidele ületatavad. kõigist edaspidistest operatsioonidest idarin
Pealegi raskendab kestvalt udune ilm ülevaa de põhjaosas, et küttide tiiva nõrkade jõu
on õnnestanud jõurikast nõukogude
det vaatluspunktidest ega võimalda vaenla dudega
se liikumise jälgimist lendurvaatlejate poolt ofensiivilõõki juba nädalaid kinni pidada?
Ohust. Maastiku tõkestamine ei ole seega lõhestada ja seda tema hoos ulatuslikult
siiski nii lihtsalt võimalik, kai see võibolla mõjutuks teha. Sel viisil on kõik siin ra
võiks näida. Andmeid soomaastiku uuri kendatud ohvitserid ja sõdurid suutnud va
iniseks ja tundmiseks annavad ainult sõja ba hoida oma Leningradi ees raskelt võitle
saagina saadud ja ümbertriikitud kaardid ja vate kamraadide seljataguse ja on vaenla
sele jätnud ainult põletatud küladega ja
pidevad teadustused.
ilma elaniketa alad, milles sellel ei ole toe
Vaenlast aitavad täpne maastikutnndmine j
ja juhtidena rakendatud teed ning ümbrust liselt midagi pärida.
Ülemlaitnant Günthe* Heysing,
tundvad bandiidid ja kohalikud elanikud.
Arvuliselt on bolsheviknd saksa jõududest

kes on küllalt kergeusklikud, et usalda*
vad nõukogude lubadusi ? Paljudel juh
tudel nad mõistetakse kohe surma, või
saadetakse ka vangilaagrisse, kus nad
hSvitatakse. Esineb ka juhuseid, kus
olukorrad seda lubavad, et endisi sõja
vange saadetakse lahingategevusse. Sel
juhul jäetakse nad üksustesse, loomuli
kult ainult need, kes ei näi kahtlasina.
Küsimusele, mis peab tegema endiste
sõjavangidega ja RÜ-ga, sai Russanov
kord kindralkolonel Strokatšilt vastuseks:
„ Mõned neist peab maha laskma, üle
jäänud võidelda. Meil on nüüd sõda,
pärast hoolitseb juba NKVD nende eest/
,On olemas käsk, mjlle järele ban
diitjdeüksused peavad kohe bandiidilii
kumise staabile teatama endiste sõja
vangide ja ROA ridadest ülejooksnute
nimed. Need nimekirjad peavad olema
võimalikult täielikud ja täpsed. Bandiidi
liikumise staap annab need nimekirjad
edasi NKVD I eriosakonnale, kelle üles
andeks on nende nn. isamareetjate jä
rele hoolikalt valvata, neid hävitada ja
ka nende perekondi vangistada ja sur
veabinõusid üende vastu tarvitusele
võtta."
Satub üks punaarmeelane või ohvit
ser vangistusse, siis ei saa enamail juh
tudel kindlaks teha, kas ta tegelikult
vangistati, langes või suri haavadesse.
Seepärast on reegliks, et sarnase sõja
vangi perekonda ei jälgita, ja ta saab
mõnikord ka perekonna toetusraha.
Leiab aga NKVD, ühe sellese mehe ni
me ülejooksikute nimekirjast, mida nei
le bandiidiüksused saadavad, siis satub
tema perekond kohe isamareetjate sea
duse mõju alla. Seega saab teoks juht,
et mees võitleb punaarmee ridades, ku
na tema perekond sel ajal küüditatak
se koonduslaagrisse.

suures ülekaalus, kuna nad sissemnrrarunmi

paiskavad pidevalt värskeid jõude. Ka sõja
materjaliga, kõigepealt tankidega, on nõu
Eesti politseipataljonis
kogud rikkalikult varustatud. Kuigi vaen
lase diviiside, ennekõike jalaväe, lahing
jagati teeneteriste
väärtus ei ole väga suur ja nõrgeneb üha
Hinnates eestlaste-rindevõltlejate teeneid
raskete kaotuste tõttu, omavad nad oma
massidega siiski mitte väheolulist jõudu.
võitluses bolshevike vastu, annetati julges
Võitlus küttide tiival käib nüüd nii, et tusvägede komandeerida kindrali ja põhja
saksa võitlusgruppide poolt tõkestatakse piirkonna maa vägede ülemjuhataja poolt
võimalikult kõik teed, tänavad, raudteesillad rahvussotsialistliku Saksa riigi asutamise
ja üksikute postidena väljaulatavate luure aastapäeva puhul reale eestlastele ühes Tar
salkade poolt ka võimalikult kõik väik tus asuvas politseipataljonis teise klassi sõ
sed teed läbi soo. Põrkavad nüüd edasitun jateeneteristid mõõkadega.
givad bolshevikud neile tõketele, mida suur
Sõjateeneteristide väljaandmine toimes
tel maanteede], asulates või künklikul maas aukompaniis pidulikult 1. veebruaril. Vas
tikul toetavad tankitõrje, suurtükivägi, õhu tavate kõnedega esinesid pataljoniülem ko
kaitse-suurtükivlgi ja granaadi- ning miini l nel Juhan Vermet ja pataljoni sideohvitser
pildujad, algab visa halastamatu võitlus, kapten A. Fedtke. Viimane kinnitas ka sõ
mille juures vaenlane hoolimata ema arvu jateeneteristid Isiklikult nende saajaile rinda.
lisest ülekaalust enamasti mingit edu ei
Teise klassi sõjatesneteristld mõõkadega
saavuta, vaid end ainult tugevasti nõrgestab. sai 30 pataljonis teenivat sõjaväelast. Nende
Sidumisrünnakute jätkamisega oskavad nõu hulgas koi.-ltn. J. Vermet, politseisekretär
kogud aga peaaegu alati jälle leida uusi Werner Antony, kapten Arnold Lal!, kapten
teid, kasutades öist oda ja hõredalt paigu Jaan Koze, pataljoniarst dr. Leonid Maldve,
tatud meeskonda, ümber lähevad tõkkepo itn. Albert Zingel, ltn. Elmar Ülper, ltn. Her
sitsioonidest ja need ümber haaravad. Nüüd man Torm, ltn. Elmar Helnvee ja täised.
BANDIIDID EBAÜSALDATAV
ELEMENT
Mis on bandiidiüksuste ülesandeks,
kui punaarmee oma piirkonna jälle
vallutab? Russanov! ütluse järgi on
selle kohta olemas täpsed määrused:
„Asi on järgmine, et bandiitide eest
varjataks tõelist olukorda Nõukogude
Liidus. Nad ei tea ega tohi midagi
teada, näljast, alaealiste ja naiste sund
mobilisatsioonidest, viletsustest ja loo
bumistest, terrorist. Sellepärast ei saa
deta neid bandiite, keda juhuslikult
sellest piirkonnast eest leitakse, mida
punaarmee on uuesti vallutanud, taga
lasse ja ei jäeta neid ka sinna, vaid
saadetakse peavõitlusliinilev Pääle selle
võetakse veel tarvitusele vahendeid, et
bandiidid jääksid teistest punaarmee
lastest võimalikult eraldatuks. Teie ei
leia ühtki bandiiti teiste punaarmeelaste
seas, väljaarvatud mõni spetsiaalpropa
gandist. See üldine reegel on järgmis
test põhjustest esile kutsutud: bandii
did on ikkagi juba olnud saksa liinide
taga, on lugenud vaenulikku kirjandust,
on tundma õppinud kriitikat Stalini ja
bolshevismi kohta. Võib küll oletada,
et nad seda ei ole uskunud, aga jääb
ikkagi püsima hädaoht, et nad hakka
vad saksa poolele kuuluvaisse uskuma,
kui nad näevad Nõukogude Liidu tõe
list olukorda ja tundma õpivad seal
valitsevat terrorit.
Bolshevistlikust vaatekohast vaada
takse bandiitidele niisiis nagu usalda
matule elemendile. Neid ei lasta tava
iisisse üksusisse, vaid nad saadetakse
rindele, koondatuna erilisisse gruppides
se. Nad ei pääse ka tagalasse, sellepä
rast et nad ei kuuleks ega näeks
midagi.
PARTISANIDE KATEGOORIAD
Igatahes ei käituta kõigi partisani-

dega ühteviisi. Neid sõelutakse Ja seda
ühe NKVD erilise osakonna poolt. Kogw
partisanide mass jagatakse nelja kate
gooriasse. Esimese kategooria moodus
tavad parteifunktsionäärid ja NKWD
kaastöölised, kes on eriliselt väljavali
tud ja jäetakse vastavasse piirkonda,
et teostada spionaaži- ja sabotaažitöõd.
Need on kõige usaldusväärsemad. Neid
saadetakse kas uude piirkonda samale
tööle, või kasutatakse „saksa julmuste"
propageerimiseks. Teise kategooria
moodustavad sõjaväe regulaarväeosad,
kes oma komandöride ja komissaridega
saadetakse saksa liinide taha. Neid
saadetakse koondatud üksusena rindele.
Kolmanda kategooria moodustavad par
tisanid kohalikust elanikkonnast. Nende
seas teostatakse ..korralikku" sõelu
mist. Ja neljandas kategoorias on en
dised sõjavangid ja ülejooksikud abi
teenistuslaste ja ROA üksusist. Neid ei
saadeta rindele, vaid antakse kohtu
kätte. Sõjavangid mõistetakse süüdi,
kuna nad oma kohut mitte lõpuni ei
ole täitnud. Neile mõistetakse erinevaid
karistusi ja sellejärele, kuidas nad en
did partisanideüksusis on näidanud,
tavaliselt s—lo aastaks vangi. Need
karistused tuleb kanda eesliinil karis
tuspataljonides.
Saksa koloneli väide: „See tähendab
küll kindlat surma?" Russanov: „Loe
mulikult, karistuspataljone saadetakse
ikka kõige kardetavamaisse kohtadesse.
Ei ole palju võjmalusi läbi löömiseks!
NKWD PUHASTUSAKTSIOONID
Parteisse vastuvõtmise puhul tuleb
vastata küsimusele, kas kandidaadil on
sugulasi saksa poolt vallutatud piirkonLõpp 4. leheküljel
JÄKVA TKATAJA Nr. 18.
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Kui meie ei taha, et Eesti maa on taie
lik lahinguväli, siis peame praegusest
tunnist peale unustama kõik selle, mil

Praegu ei ole tähtis, kas ollakse hoor väi vana, tähtis on ainult see, et väitlus vabaduse eest kuju
neks Jõuliseks ja võimsaks. Käik metsavennad haaravad jälle relvad

lele elasime vaiksel rahuajal ja süga
vas sõjatagalas.

„Ma vilistan arstide komisjoni otsusele minu vabastamiseks"
Alates S. veebraariat tolmuvad Piidas kaltftsteeafstaskemfsjonl Utoagi päevad ning
kogu Ilana ela on mantaaad tavalisega võrreldes oma nägo. Varabommlkaat hiHiõhta
ai näeb nöfld linnas robkearvoliseit kaitseteenistaskehastuse-eallii noormehi, kes liigu
vad tänavail rõõmsa laaln saatel ja salkades. Juba nende linna ilmumine on stndmus
omaette ja tavalisest tublisti erinev. Terveist asnlatst kogunevad sageli mehed 100protsendiHseit, et teostada komlsjoni-sõtt ühiselt. Mitak&mmend hobast-rege reas,
aisakella rõõmaalt tilisedes ja lõõtspillid# lõbusate logode saatel algab komisjoai-sõlt.
On juhtumeid, kus sellises sõdalaste lõbusas killavooris ei puudu isegi õllevaadid.
Mõistagi on kaasas igal juhul saatjad. Naor ja laul ei lahku sellistest mlnejalst kanagi.
õige pildi sõjateele rutta jäist ja nen
de meeleolust saab aga ikkagi alles
kaitBeteeniBtuskomisjoni asukohas, kas
valitseb päevad läbi elav sagimine ja
trügimine. Siin on mehi koos igasugus
tes aastates. Juba esimesel pilgul ei
ole raske aimata, et kaugeltki kõiki
pole neid toonud siia kokku aastakäi
gu kutse. 0, selleks leidub ilmujate
hulgas liialt noori ja liialt vanu.
Hädaohus olev kodumaa on see tegur,
mis on toonud paljud siia käsota ja
katsumiseta. Oma südametunnistus ja
kodumaa armastus on olnud nende mees

te saatjaks ja sundijaks.
See on mulje, millele saab otse
maid kinnitust, kui vaid kõnetada
komisjoni ette pääsemise järjekorda
ootajaid.
Alustame mehega, kes teinud kaasa
juba rea raskeid võitlusi ja paranda
nud mõnelgi korral pma võitlustes saa
dud haavu haiglates. Mõõduna ei ole
jätnud avaldamata jälgi ta tervisele,
kuid nüüd järsku leiame ta uuesti ko
misjoniruumides ja tublisti pahasena
pealegi.
,Noh, kas ei meeldi siis asuda jälle
sõjateedele meeste teedele oma
rahva, kodumaa ja vabaduse eest? "
„Ei meeldi?" muutub mehe nägu
pikaks. #Ma ütlen, saatan sõõgu neid
neetud arste. Vilistan nende komisjo
nile ja selle otsusele. Ah mina, vana
võitleja ja karastunud metsavend, ei
kõlba nüüd enam püssi kandma, sest
kuulid, saatanad, on juba täkkinud
ma ihu 1"
Selle mehega ei saa pikka juttu. Ta
on tõepoolest maruvihane, uriseb ja
kirub aina ega seisa minutitki paigai.
Ja enne veel, kui oled saanudki rääki
da temaga oma jutu pikemalt või põh
jalikumalt, on ta juba kadunud teiste
järjekorda ootajate või juba vastuvõe
tute ridadesse. Korra või paar välga
tab ta veel komisjonilaudade juures ja
nende läheduses, siis kaob ta hoopis
ja tükiks ajaks silmist. |

Meie retk viib meid aga edasi. Kõ
netame noorukit, kelle paletel mäng
leb alles lapselikult rõõsk puna. Tema
perekonnast võitlevad jub§ rindel isa
ja vend, kuna Üks sugulastest on lan
genud. Ka tema kuulub nende hulka,
kelle aastad ei ulatu veel kutseeani,
aga ta on kohal.
»01en näinud mitmel kerral pilti
ajalehtedes," vastab ta meie küsimu
sele,

„mia kojutab vanaisa, poja ja pojapoja
õjasõitu Vabadussõjas. Olen Ikka mõ
telnud, et nõnda oleks see ilus ja mehi

ne ..."

„Ja nüüd, selle pildi mõjul, otsus
tasite siis minna?"
„Ei," raputab noormees pead, .ega
see olnudki pildi mõju. Kui kodumaa
on hädaohus, siis ei ole tähtis, kas
oled noor või vana, kas sind kutsutak
se ja kästakse või mitte, siis on
tähtis ainult see, et võitlus vabaduse
eest kujuneks jõuliseks ja võimsaks.
Pilt, see oli niisama ..."
Ei tahaks nagu uskuda, et nii noo
ruke poiss võib rääkida selliselt tõsi
seid sõnu, aga siinsamas, otse su ees
ta seisab tõsiilmelisena, peagu pi
sut pühalikuna.
Uue grupi juures, kuhn see järgi
jõuame, kohtume parajasti elava arut
lusainena omaaegset metsavendlust.
Kuidagi pfibalik-fösieed on meeste näod,
kui meenutav»d võitlusi 1941. a. suvel
tagala metsalades, olles ise kuulutatud
lindpriiks.
„Siis polnud meil relvi, polnud õi
get varustust, nüüd on teine asi."
„Ja nüüd tuleb tasuda mõnigi häbi,
mis seekord jäi tasumata," kostub tei
salt.
Kui küsime Üksikuna veidi eemal
seisvalt keskealiselt maapoisilt, kuidas
on ta meeleolu, vastab ta päris lihtsalt:
.Ei ole nüüd meeleolust rohkem ega
vähem juttu kui jää vabaks Eesti
meri, jää vahaks Eeeti pind..."
Ning just nagu sellele vastuseks

hakkabki kustki maja eest kostuma sa
ma laul jõuliselt ja tugevasti.
Oleme juba lahkumas, et viia kaa
sa lühikestelt vestlushetketelt kauneid
muljeid, kui kohtame lõpuks veel korit
omaaegset vana võitlejat. Nüüd aga
korraga särab ta nägu, tundudes üsna
muretuna.
„Kas leppisite lõpuks siiski olu
korraga, et enne tulevad parandada
vanad haavad ?" küsime.
„Mis haavad! Ei ole siin parandada
mingeid haavu. Ega arstid ei ole veel
need ainukesed ja noored Jumalad.
Näh, lõpuks sain ikkagi, mida tahtsin.
Vastu võeti mindki."
Ta ütleb seda võidurõõmsalt ja jul
gelt, hinnates saavutust suure võiduna.
Ning rõõmsalt võime nüüd lahkuda
meiegi. Oleme veetnud pooltunni tõe
liste mehis-meestega.
Astasid vabatahtlikult sõ

„Praegune olukord on eesti rah
vale äärmiselt tõsine"
„Iga eesti rahva liige on praegusel saatusraskel ajal oma rahva saa
tuse kaasotsustaja." „Ainult ühiselt ja koondatud jõul saab rahvas
endakaitset teostada."
peab toimuma just praegu*'
Esmasp. õhtul andis ringhäälingu Tallin
nalsaatja edasi intervjuu prof. Jüri
Uluotsaga. Selles usutluses aval
das J. Uluots oma seisukohti praeguse
olukorra suhtes, puudutades lähemalt
hädaohtu, mis eesti rahvast tõsiselt äh
vardab, tarvet koondatud jõuga ennast
kaitsta, mobilisatsiooni läbiviimise va
jadust jne. Avaldame allpool usutleja
poolt esitatud küsimused ja prof. Ulu
otsa vastused nendele.
Mis teie, härra prot. Uluots, peate eesti
rahva sahtes praegusel ajal hõige täht

jameeste ridadesse
samaks ?
Kodumaa katsub praegusel raskel tannil
Mina arvamise järgi on käimasolev Teine
tOsiseld mehi. Sääraseid mehi on meil lei
dunud alati. Kuna Tartn Bksporttapamaja Maailmasõda eesti rahva kohta praegusel
on tunnistatud sõjaliselt tähtsaks käitiseks, ajal kOige tähtsam sündmus. Sellepärast et
sõjasündmuste käigust Ja tulemustest sõltub
on seal töötavad töölised asendamatud.
Esmaspäeva hommikul asendamatuse tun eesti rahva lähem Ja kaugem tulevik ning
nistuste väljaandmisel teatasid 3 eksport eriti jnst olevik.
Miks peate sõda just eesti rahva oleviku
tapamaja oskustöölist, et nad siiski soovi
kohta tähtsaks?
vad minna rindele ja palusid end tööko
Sellepärast et sõjasündmustlk ei seisa
hustesist vabastada, millisele palvele Eks
porttapamaja juhataja ka vastu tuil, leides, enam Eesti maa alast kaugel, vaid ulatub
et kodumaa vajab praegu eeskätt võitlevaid uuesti Eesti piiridesse. Kui bolshevistlikui
mehi. Nendeks meesteks on allohvitserid Venel läheks korda veel kaugemale Eesti
Alfred Kinn, Voldemar Palumets ja Johan pinnale tungida, siis praeguse idas tarvita
Vassar.
tava BÕjapidamisviisi järgi on teada, mis
Võitlusse kuulujuttudega!

sünniks. Kogu Eesti maaalal talud ja kü
lad, alevid ja linnad põletatakse ning rah'

vas hävitatakse või viiakse võõrastesse maa"
desse saamisele.

Nii siis teie peate praegnst olukorda
eesti rahvale väga tõsiseks?
-r Jah, pean praegust olukorda eest!
rahvale äärmiselt tõsiseks, üheks kõige
tõsisemaks, mis eesti rahva ajalooa
üldse on olnud. Eesti rahva ela ja surm
on otsustamisel.

Kes on otsustajad?
Suured rahvad ja riigid oma tohutut#
sõjajõadudega näivad olevat esmajoones
otsustajad.

Kas teie tahtsite (Iteida, et väikesed
rahvad ei ole oma saatuse Ole kaasa
otsustajad?

Palun minu eelmist ütlust mitte va
lesti mõista. Minu arusaamise järgi ka vä
hemad väikesed rahvad ou esinenud ja
eaiuevad maailma-ajaloos sama paratama
tusega nagu vähemad, väikesed ja äärmi
selt väikesed kehad ja keCakesed taeva
laotuses, taime- ja loomariigis ning ka kõi
gil neil on oma elutungid ja Õigused elule
targalt korraldatud maailmakorras.

Teie tahate sellega ütelda, et ka prae
guses tohutus sõjalises heitluses ja
selle heitluse tulemustes on ka väikee
tel rahvaste! oma osad täita ja nad
on sündmuste käigus ja lõpptulemus
tes kaasa otsustajad?
Jah, olete mind täiesti õigesti mõist
nud. Tahaksin ütelda veel rohkemgi. Mina
arusaamise järgi suured rahvad ja riigid
tekivadki ja püsivad sel viisil, et nad vä
hematele ja väikestele rahvastele on oma
eluõigused võimaldanud ja nõnda loonud
suuremaid jõude ka sõjalisteks heitlusteks.
Kas teie seega arvate, et ka eesti rah
vas on praegusel otsustaval ajal oma

Ärevaid aegu on elati iseloomustanud kaitsel või juhtida seda vale radadele, õhu
tades vastuolusid eestlaste ja sakslaste ra
Paljudki kaotavad ohtlikkude sündmuste hel, taotletakse praeguses otsustavas võit
keerises tasakaalu ja näevad tonti sealgi, lusjärgus mõlema rahva ühise ja vabataht
kus teda tõeliselt ei ole ja nii tekib soodus liku bolshevismivastase võitlusrinde järk
pind kuulujuttude uskumiseks, kusjuures järgulist nõrgendamist. Et „võidukas" pu
isegi fantastilisemad neist tunduvad paljude naarmee tunneks eestlaste vastu suuremat
saatuse kaasaotsustaja?
meelest käegakatsutava tõeua. Seejuures halastust kui siit 1941. a. suvel kabuhirmus
Täiesti kindlasti oü eesti rahvas oma
püütakse enda kergeusklikkust vabandada põgenev roimaritevägi, on samuti asjatu praegusel saatusraskel ajal oma saatuse
lootus.
Kui
sõja
üheks
omaduseks
peetakse
naeruväärse väitega: «Niikaua räägitakse,
kaasaotsustaja. Ja ka iga eesti rahva liige
kuni viimaks ongi tõsi 1* Seejuures unustab üldiselt seda, et ta muudab kombed toore on kaasaotsustaja.
maks,
siis
võib
juba
rahuaegsete
kogemuste
sel J Jne väitja muidugi, kui palju ta kunagis
Kuidas teie seda kaasa otsustamist mõt
test kartusteat-ennußtustest on juba jäljetult põhjal kujutada seda sadistliku julmust,
lete?
luhtunud, jätmata muid tagajärgi kui kuul millega loomastunud punasõdurid oma ter
Mõtlen seda nõnda palju kui see ot
duste levitaja enda hingelise tasakaalutuse roril Eestis nüüd teostaksid, kui nad ai sustamine eesti rahvale ja tema liikmetele
nult siia pääseksid. Ja kes pääsekski mingi on võimaldatud.
ja norutunde.
Meid psühholoogilisi tõaiasjn on meil sõ õnneliku juhuse läbi nende küüsist, alus
Kas ma tohiksin paluda mõnele üksikkü
ja ajal püüdnud osalt oma huvides ära ka taks NKWD lahkel hoolitsusel peagi trelli
almusele vastust?
sutada Moskva propegaudaaparaat, teostades tatud loomavagunites reisi Siberi poole.
Palun.
oma siiajäänud käsilaste kaudu eesti rahva Nõukogude Liidu arvukais sunnitõõlaagreis
Praegu
toimetatakse mobilisatsiooni ja
vastu teatavat laadi «närvidesõda*. Selle kustuksid siis lõplikult meie rahvuslikud
kas teie ei avaldaks oma arvamist selle
püüded
ja
unistused.
peamiseks eesmärgiks on meie rahva üht
kohta?
lase lõhkamine ja rahvuse kui terviku vas Need on tõsiasjad kaine loogika valgusel.
Varem juba ütlesin, et praega on
Järvamaalasl, kes on mõistnud
Naid ei tohi meie kanagi unustada, sest eesti rahvas
tupanujõu nõrgendamine.
äärmiselt tõsises olukorras.
Need kuulujutud on iseloomult peamiselt nende taustal selgub, kuidas käituda igasu Ka kOige vähema olevuse ja kõige väiksem
guste
laostavate
kuulduste
suhtes.
kolme tüüpi. Esimene ja ievinenulm tüüp
gi rahva ürgne ja loomulik Õigus oa ennast
aja käsku
on see, mis taotleb eestlaste ja sakslaste Käesoleva silmapilgu rahvuslikkude kohus kaitsta ründamise vastu. Üksikult või väi
tuste
hulka
kuulub
ka
suurendatud
lihtsa
vahekorra rikkumist, lansseerides kõige si
keste hulgakestega ei jõuta ennast kaitsta.
Neil päevil annetas Kareda Talla «Kar ei jää ainukesteks sellelaadilisteks Jär hilikomat valet sõjasündmuste arengu ja meelsest rumalusest ja ühiskondliku vastu Ainult ühiselt ja koondatud jõul saab rah
tustunde
puudumisest,
asjaosalisele
teha
sel
saksa
tsiviilvõimude
tegevuse
kohta.
Teistes
jamaa* talu omanik Heinrich G u st e 1 vamaal, on illustratsiooniks Järvamaa
vas endakaitset teostada. Seepärast toe
jutustatakse fantastilisi imelu geks tema talitusviisi kahjulikku». Samuti tan täielikult mobilisatsiooni head kor
Eesti väeüksustele üle 500 kg toidute elanikkonna selgele olukorraniõistmisele kuulujuttudes
tuleb
igale
selgitada,
et
praegu
ei
ole
aeg
gusid punaarmee lõögivõimsusest, püüdes
daminekut. Mõtlen, et sel viisil eestlased
ravilja, küsjunres Gustelil on kõik ja kriipsutavad alla tänuväärset arusaa naiivsemaid kuulajaid veenda igasuguse omavahelisteks juuksekarva-iõhestamisteks, omaendi
jõududega on vajaduse kohaselt
vaid et aeg nõuab ülima sundivusega kõigi võimelised
normid korralikult ja õigeaegselt täide mist, et sõjavHgi vajab ikka ja alati vastupanu lootusetuses.
kaitsma oma maad ja oma rah
rahvuslikkude
jõudude
koondumist
bolshe
Kolmandat
tüüpi
kuulujutud
aga
püüa
tud. Täites oma kohuse nõutud 2-hobu parimat. Mehed, kellest eespool juttu,
vast, oma isasid ja emasid, oma õdesid ja
vismivastase
lipu
alla.
Kus
aga
kuuldusi
le
vad
sisendada
arvamist,
nagu
ei
oleks
ees
se Tankri andmise näol sõjaväele, valis on andnud oma maakonna nimel jälle ti rahva suurel enamikul karta mingit ohtu vitatakse paanika tekitamise eesmärgil, seal vendi, oma poegi ja tütreid.
Kas Teie peate võimalikuks ka teissu
H. Gustel äraantavaks vankriks põhi kord väärika vastuse neile mõrvajõuku oma olemasolul», sest kättemaks pidavat tuleb ilma kõhklemata astuda samme
guseid mõtteid ja väiteid mobilisatsioo
mõtteliselt talu parima, lisades sellele dele, kes „päästmise* loosungi all taha tabama ainult «sakslaste sabarakke*, rahva sellise eestivaenulise elemendi korralekut
ni suhtes?
sumiseks
politsei
ja
omakaitse
abii.
Nüüd,
rõhuvale
enamikule
aga
antavat
tagasi
«va
veel 25 mtr täiesti uut köit.
vad taas tulla hävitama eesti rahvast. badus*.
Olen kõiki mõeldavaid mõtteid ja väi
kus
mängus
on
meie
kodude
ja
kõdumas,
Eeskujulikkust osutas ülimal määral Tahame loota, et kõnealused juhtumid
Ühine on kõigile neile kolmele tüübile uii üksikute kui ka rahvusterviku saatus, ei teid selles suhtes kaalunud. Praegu midagi
ka Käru abivallavanem, «Kangru" talu osutuvad eeskujuks paljudele järgneva see, et nende kaudu tahetakse uinutada saa olla mingit halastust reetjate ja sabo ei ksaiu üles vajadust mobilisatsiooni teos
tada.
teerijate vastu. O. K.
peremees Jaan Kangru, annetades tele. Mehetegusid sooritab sel viisil ka meie rahvuslikku valvsust oma iseolemise
Kas te tahate sellega ütelda, et mobili
Eesti väeüksustele hobuse, ilma et tal Järvamaa tagala ja põllumeeskond. Me
satsioonil on veel robkem tähendust
oleks olnud see määratud rekvireeri heteod on need, millest juttu ülal, ning
kai eespool toodud maa rahva eudakait
Müüdud
lina
ja
ülenormivilla
eest
misele.
se idast tuleva kommunistliku rünnaku
neile võib olla uhke nii rinne ja rinde
vastu?
tekstiilpunkte
Aja käsu täielikku mõistmist näitab mehed kui ka kogu eesti rahvas.
Jah, ma tahan rohkemgi ütelda. Mo
juhtum, kus 2 Särevere valla Kirna pe
Kõik, millest loobume sõja nimel ja
bilisatsiooni
heal kordaminekul ja selle tu
Enne 1. detsembrit 1943. a. toimunud müükide eest omavalitsustelt lemusena rohkel
arvul kogunenud, võimali
remeest, viies ära neilt nõutud vankrid, kõik, mida anname rindele rohkem
kättesaamata jäänud tekstiilpunktid saadakse K. K. Estonialt
kult hästi relvastatud ja oma maa ja rahva
valisid selleks jällegi talu parimad, just kui nõutakse, tuleb kasiks meie kodu
piire ja eluaset kaitsvail Eesti sõjalistel jõu
valminud ja veel kasutamata töövankrid. maa tulevikule ja kindlustab elu ning
Juhul kui talupidaja Poolt esitatud dudel on hoopis suurem tähendus, kui seda
Talopidajaile, kes müüsid lina või
Ülaltoodud juhtumid, mis kindlasti vabadust.
ülenormivilla enne 1. a. 1. detsembrit ostutõendi järgi müüdud ülenormivilla siin avaldada jõuaksin ja saaksin. Paluksin
(villa 1943. a. kevadpöe normi alusel) kogus ei ühtu oma valitsusasutuse poolt selles suhtes olla täiesti veendunud.
Rindemehe kiri vaatama ega kuulujutte kuulama. Eesmargi ja kellele nende müükide eest tekstiil saadetud nimekirjas tähendatud andme
Kas teie arvate, et mobilisatsioon on
tarvilik praegu, hoolimata sellest, et
ta lõbutsemine andku aset karmile võitluse punktid omavalitsusasutustelt seni on tega, katkestatakse tekstiilpunktide väl
Kodumaa pojad!
Saksa sõjaväed ja võimud on meie maal?
le ja pingutavale tööle. Meie ise vOidame välja andmata, antakse saamalajäänud jaandmine seniks, kuni talupidaja on
Soovin toile, kaasvõitlejad, häfld lahingu endale katte vabaduse, nagu tegid seda meie
Minu arvamise järgi mobilisatsioon
nõutanud omavalitsusasutused täiendaõnne kommunistidele kindla vastulöögi and isad ja esiisad. Ühisel tundel olgem kOik punktid välja K. K. Estonia kokkuostu
peab toimuma just praegu. Eesti ja Saksa
vad
andmed
ja
selgitanud,
millest
andkohtade
poolt.
vahekorrad saavad leida korraldamist edas
miseks. Eesti ootab teilt võita, et jääda va valmis end ohverdama kodumaa eest!
pidi. Sõjalist jõudu on praegu vaja. Kui
baks.
Korralduse kohaselt saadavad valla mete mitteühtumine on tekkinud.
Sõdalase võltlnsind ei raage 1
Eespool nimetatud korra kohaselt an kommunistlik võim meie maa ja rahva val
ja linnavalitsused hilemalt 15. veebrua
Olete vabatahtlikelt näidanud enda võit
, siis on kõik kadunnd: ei ole siis enam
Uffz. E. Loas
takse
välja tekstiilpunkte ka ülerormi lutab
riks s. a. K. K. Estonia kokkuostukoh
võimalik eestlastel ennast mobiliseerida ega
lustahet. Mõned meist näit. major Reba
viila
arvel
müüdud
lambanahkade
eest.
tadele nimestikud, kuhu on märgitud
ka eestlastel midagi korraldada.
se 658. pataljon, kabu kuulan ka mina
Sel juhul võetakse tekstiilpunktide
Kas te tahate viimase fitelusega vihjata
tienrik Visnapuu
premeerimata müüjate nimed ja müü
on kodumaa eest väljas juba kolmandat
sellele, mis juba algul ütlesite, nimelt,
väljaandmisel
talupidajalt
nahamüügi
kide kogus. Ainult nende nimestike ja
aastat. Me kõik teeme seda üksmeelselt.
et
praegune aeg ou otsustav Eestile
Veel vastu saab
vastava ostutõendi alusel võib toimuda tõend ja lisatakse see „ostutõendi järgi
Meie võitlnstahe on samasugune kui ai
mitte ainult oleviku, vald ka tuleviku
väljaandmata
tekstiilpunktide
nimekir
suhtes?
tekstiilpunktide väljaandmine.
Täit mehejõudu, käteramma
guses. Kuigi praega oleme lühikeseks ajaks
Taban fttelda järgmist: Millisel viisil
ning usku, usaldust ja julgust,
Üheaegselt kokkuostukohtadesse nimes jale" peakontorile saatmiseks.
puhkusel, oleme hiogeliselt alati väljas arm
rae oma rahva elu tulevikus ka ei kujutaks
Kaks
meeleolurikast
kont
00, kodumaa !
tike saatmisega pandakse ka vallamaja
sa Eesti eest. Minagi siirdun jälle lahingu
ja miilist head ja ilusat Eestit ma ka omas
El taganemist sinust sammu.
serti Pärnas
vendade ridadesse, kui tervis pisut paraneb.
desse nimestikud üles, millest nähtub,
mviies ja südames ei kaunaks kui oma kal
Mis tnleb, pöör mata see taigu.
Veel vastu saab I
Pühapäeval ja esmaspäeval toimusid limat vara, ou kõige selle tulevase elava
millisest kokkuostupunktist talupidaja
Kommunistliku hädaohu edasitungi, mis ki
eeltingimuseks ikka see, et kommunist
oma tekstiilpunktid kätte saab. Saada Pärnu Endlas Pärnu Helikansti Seltsi Eesti
pnb hävitama meie maid ja rahvast, ei aaa
Mis olid sinu päevad varem,
lik
nõukogude
võim meie maale ei plfissks
olevate tekstiilpunktide viimseks välja- meeskoori kontserdid, kus solistina esi- kuni rahu saabumiseni ja selle rahu kind
kui olid oma nime vari,
lubada ükski meist.
00,
kodumaa!
nes
bariton
Tiit
Kuusik.
Mõlemad
võtutähtpäevaks on 15. märts.
lustamiseni. Seda ei tohi me ka ühekski se
Teie kõik, eesti mehed ja naised, aidake
Nüüd on kõik valgem, kaunim, parem,
Eespool nimetatud korra järgi punk kontserdid said suure menu osaliseks kundiks unustada, muidu eksime rängalt ja
päästa oma kallist kodumaad 1 Mida varem te
Veel vapram kangelaste veri.
tide väljaandmisel tuleb kokkuostukoh ja kaks korda tulvil saal publikut hukkume olevikus ühes oma tuleviku-loo
sirutate oma abistava käe, seda parem I õi
Veel vaata saab!
tustega. Kui meie aga seda ei unuata ja
tadel talupidajate poolt esitatud 1943. a. avaldas esinejatele teenitult kiitust. praegu
ge eesti sõna on see; kui mehed astuvad
kiiresti ja targalt talitame, siis mina
Käed adsa külge pane, astn
kevadpöe ülenormivilla ostulõendeid Eriti meeleolukaks kujunes kontserdi parema arusaamise järgi täituvad Eesti loo
nüüd kohe välja, siis saame üle igast hä
ja ira vaata enam taha,
kontrollida. Selle järele antakse välja lõpposa, kus koor esitas isamaalisi lau tused ka tulevikus ja Eesti püsib. Jumal
dast. Ja siis kogete, et punase laviini tõrju
00, kodumaa 1
tekstiilpunktid ülenormimüüdud villa le, mis võeti vastu tormiliste ja lakka aita eesti rahvast ja igat tema liiget!
Fäev
übkem
paistab
sulle
vastu,
mine ei olegi nii raske kui arvatakse.
su
tulevik
su
oma
teha.'
väärtuse järgi. Samaaegselt tehakse ka matute kiiduavaldustega. Kontserdid
Nüüd on aeg, kus iga õige eestlane võ
Veel vastn saab.
talupidajale jäävale ostutõendile märge lõppesid lesti hümniga koorilt ja pub JÄRVA TEATAJA Nr. 18.
tab relva, et minna võitlusse kommunistide
tekstiilpunktide väljaandmise kohta. 1 likult.
Neljapäeval, 10. veebruaril 1944. a. Lhk. 3
vastu. Tõsine eestlane ei jää enam pealt
igasuguste kuulduste tavalisest suurem levik.

Fr. Kuhlbarsi asend meie ärka
misaja suurkujude hulgasfgi
Tema 20. surmapäeva puhul
Teiste Põhjamaade rahvaste eeskujul on noorsoo võitlust ilma Kuhlbarsi lauluta. Kni
meilgi viimasel ajal jftrjest süvenemas ees ei oleks olnud neid laule, oleks pondunud
ti omakultuuri rajajate austamine ja mäles nagu suurtükid meie väes, julgustaja ja
tamine üha laialdasemate hulkade poolt, soovitaja karedal surmakülvamisteel."
Üldiselt läbib K. isamaaluulet hele op
mis annab meie rahvusliku mõtteviisi küp
susest rõõmustava tunnistuse. Rõhuasetuse timism ja kevadine rõõmuvärin, mis tun
ga eestlase lipukandjate välise saatnsetee duski ainuloomulikuna meie rahvusliku är
tutvustamise kõrval eeskätt siiski nende kamise koidikul. Mis kurb ja raske, sellest
mõttepärandi sisemisele väärtusele, aadete Kuhlbars vaikib. Ta aina ilutseb nii Eesti
rakendatavusele ja tnndepalangnte sugeree muinasajas kni ka olevikus, lootes halba
rivale jõule, õpime nõnda paremini tundma kaduvat ja head võidule pääsevat. Kuhlbar
neid jõuallikaid, mis peituvad meie rahvus si! puudub pea täiesti Koidulal nii sageli
liku esiärkamise koidikus. Ei ole ju meje esinev ahastav ja valuline toon.
Kuhlbarsi armastusluule tagasihoidlik
austust tõesti mitte enam tarvis neile ma
nalasse läinud suurtel kodumaa poegadel põhilaad vastab Anna Haava diskreetsele
ja tütardel endil, vaid me ise vajame nen lüürikale. Nähtavasti on selleks analoogiaks
de kirgast eeskuju teejuhisena, vajame san kaasa mõjnnud ka kumbagi luuletaja isiklik
garlikke hingi, kelle poole üles vaadata har saatus: mõlemad kaotasid nooruses oma
das imetluses, kelle seltsis viivukski hinga südamevalitu. Koolijuhatajana kavatses Kuhl
ta heeroste õhku, et sellest siis kübekest bars naituda. Kuid tema mõrsja sai õnne
tult surma Tamme mäekünkal Viljandi lä
kaasa viia ka lamedamassegi argipäeva.
Need mõtted kehtivad täiel määral ka heduses, jäädes ümberläinud saani alla.
Friedrich Kuhlbarsi puhul, kes oli neid vä Kuhlbars kirjutas oma kadunud armsama
heseid ärkamisaja suurkujusid, kellele -oli mälestuseks saksakeelse luuletase „Das
õnneks antud näha iseseisva Eesti sündi, Kreuz am Hügel" („Rist mäekünkal") ja
tema lahkudes meie keskelt alles 28. jaan. loobus naitmhisest.
1924.
Kui veel nentida, et Kuhlbarsi õrnatoo
Kuhlbarsi elntõõd lähemalt eritledes nilisi meeleolurikkaid looduseluuletusl peab
peame vahet tegema ta avaliku tegevuse ja selline erksa loodusetajuga luuletaja kui
kirjandusliku loomistöö vahel, mis ei moo V. Ridala ärkamisaegse looduselüürika hul
dusta kaugeltki nii lahutamatut tervikut gas õnnestunuimateks, ja lisada, et see hei
lasüdamline kasvataja rajas ühtlasi meie
kui mõne teise ärkamisaegse kirjaniku
rahva juhi juures. On ilmne kontrast Kuhl lasteluule, siis omame piisava ülevaate
barsi hoogsa, hulki ühendava isamaaluule Kuhlbarsi lunle amplituudist. &i saa väita,
ja ta eraelu inimesi vältiva üksilduse vahel. nagu oleks K. looming avastanud meio tär
Ei saa ütelda, nagu takistanuks Kuhlbarsi kavale lüürikale sisuliselt erilisi uudismaid,
ühiskondlikku aktiivsust osutamast välised välja arvatud viimasena mainitud luuleliik
lasteluule. >C3
asjaolud. Otse vastupidi: Viljandi oli C. R.
Mis siia põhjustab kõnelema Viljandi
Jakobsoni „Sakala" päevil teataval määral
üheks meie rahvusliku elu keskuseks. Vee! lanlikn individuaalsest luuletajapalgest en
enam aga oli ärkamisajastu rahvaiiikumiste da suurte kaasaegsete peres?
Puht väliselt võiks tõmmata mõningaid
tulekoideks Mulgimaa ise, kast lähtus terve
rida ülemaalisi aktsioone. Kuivõrd isoleeri võrdjooni Kuhlbarsi erakluse ja «Võra toht
tum oli Kuhlbarslga mõõdetuna näit. laulu ri" üksindusearmastuse vahel. Kuid Kreutz
isa Kreutzwaldi olukord Võrust
wald oli juba oma arstipraksise tõttu kau
Me leiamegi Kuhlbarsi nime nii Eesti gelt rahvalähedasem, hoopis kõnelemata te
Kirjameeste Seltsi kai ka Eesti Aleksandri ma märksa tihedamast reageerimisest sugu
kooli asutajate hulgast, kuid kestvamaid rahva arengkäfgule ja selle aktiivsest kaasa
jälgi ei oie ta kumbagi meie rahvuskultuu kujundamisestki. Samuti puudub Kuhlbarsi!
rilise suurürituse ajalukku ometi jätnud. see Koidulale omane tundesegu esindusli
Kuhlbarsi hilisema), seltskondlikul tegevusel, kust salongipatriotismist ja saatuseraskest
nii väärtuslik kui see iseendast oligi, on vftgiraeelsusest, mis õieti moodustabki Kir
janeitsi luule erilise veetluse. Ei ole Kuhi
siiski ainult lokaalne tähtsas.
Hinnatavam on Kuhlbarsi töõ koolipõl barsil ka Mihkel Veske tüsedat rahvamehe
lul, milleks tal oli juba varastest nooruse likkust ega Ado Reinwaldi talupoeglikult
traditsioonidest tuna kaasa loomupäraseid eksimatut vaistu luule ühiskondlikkude
eeldusi. Ta Isa oli iluarmastaja külakool funktsioonide hindamisel. Keelelisest küljest
meister, ühtlasi tubli põllumees ja eeskuju ei küüni ta Jaan Bergmanni lanleknjundn
lik aednik, sobides seega hästi oma ümb ae klassikalise selguseni. Ja lõpuks: avali
ruskonda. Poeg ise oli samuti nagu sündi ku elu tegelasena jääb see „Viijandi kooli
nud kasvatajaks: korrektne, väärikas, hoo härra", nagu rahvas teda nimetas, kangele
las, suutev õpilastessegi sisendada ilumeelt maha isegi lihtsast Holstre Palleritsu küla
ja õilsaid tundeid, lapsi armastav ja neist koolmeistrist Jaan Adamsonist, kes Eesti
armastatud. «Ta oli laps ühes lastega ; nii Aleksandrikeoli liikumise selle meie är
huvitavalt ja südamlikult ta seletas ja rää kamisaja tõelise epopöa algatajana ra
kis neile, et ta õpilased oleksid tahtnud, et jas endale jäädava mälestusmärgi. Siiski on
neil oleks 10 kõrva, et kõike kuulata ja ka Kuhlbars jätnud ärkamisaja ülevasse pä
meeles pidada, mida tema rääkis." (N. Ras randisse midagi päriselt omast.
Juba nooruses oli Kuhibars kiindunud
ka teateil.) Tuntud kooli- ja kirjandustega
lane J. Roos hindab Kuhlbarsi õpetajana kreeka ja rooma klassikutesse, keda ta lu
järgmiselt: „Ta oli hea pedagoog, õpetas ges kahjuks küll ainult tõlkes. Kuhlbarsi
hästi, eriti saksa keelt. Oli nõudlik, kõne sünnipärane ilutunne lähendas teda muistse
les vähe, kuid kui ütles midagi, 'siis oli sel Hellase elutundele. Kuhlbarsi luuletajatee
•isu ja kaalu. Distsipliin oli vali, õpilastel algul seisab ennast nii iseloomustav alle
jäi aga koolijuhatajast parim mulje ja nad gooria «Äitsmemehe", milles «ülistatakse
suhtusid temasse suurima lugupidamisega." luulet ja luuletajaid kui maagilise võimuga
Kuigi Viljandi linna algkoolis, kns Kuhl loodusevaime, kes toovad ebamaise muusi
bars õpetas, oli tollal õppekeeleks saksa ka maa peate ja pööravad inimesist kõrvale
keel, ei takistanud see teda õpilastesse si raskeid katsumist. See on puht-romantiline
sendamast rahvusromantilisi vaateid. (Vahe kujutelm, koguni romantilisem kai Peterso
märkusena olgu üteldud, et tollal igasugune ni nägemas „Lauljas" (H. Parrest). Ja keegi
eesti rahvuslus pidi paratamatult tunduma kõrvutab ridu:
»Nink meile kõmava slš hääle,
romantilisena.) Sellest idealistlikust vaimsu
mes ilm ei jõvva sünnitä . .
sest on Kuhlbarsi õppeasutuses osa saanud
koguni Horatiuse klassilise »Exegi mo
Jaan Tõnisson, Jehan Laidoner, Villem Rei
man, Karl-Angust Hindrey jt. Ja alles äsja numentnmi" mõttega.
Enam kui veerandsada aastat tagasi kir
pühitsesime übe kunagise Kuhlbarsi kooli
poisi, Tartu eesti ülikooli esimese rektori, jutas Henrik Visnapuu, olles teataval mää
prof. H. Koppel! 80. sünnipäeva. Need ni ral küll „Noor-EestiÄ kirjanduskriitilise
med kõnelevad küllaltki ilmekat keelt Kuhl koolkonna mõju all: »Kaks asja on meil
barsi kasvatustöö kõrgetasemelisest kvali ikka senini puudunud: aeg, mis oleks ko
teedist.
hustand luuletajaid tõsisele loomisele ja,
Peatugem seejuures veel Kuhlbarsi ise veel enam, tõsine luuletaja iseloom, kes
teadvalt eestilise hoiaku kaudsel mõjul, na kõige kiuste midagi muud ei oleks saanud
gu seda oma mälestustes kirjeldab K. A. olia kai ainult luuletaja.4* Ei leidu kogu
Hindrey: „Koolis olin mina aga oKuhlbarsi meie ärkamisajas selle väite ekslikkuse
juures. Kui isa mind esimest korda sinna tõestamiseks sobivamat kuju kui just Villi
viis, siis imestasin mina esimest korda ilu Andi, kes eelkõige ihkas olla ja oligi ainult
sat eesti keelt, mida Kuhlbars temaga kõ luuletaja. Ärgu tuldagu siin vastu vaidlema
neles. Ei olnud selles keeles murrakut, ei tema kauase kasvatustöö nimel ja varal i
ka mitte seda aktsenteõrimata rääkimist, Teenis ta ju õpetajanagi samu „äitsme-me
nagu nokk on kasva and, vaid siin tundus helikke", maailma sõna jõnl õilistada püüd
midagi distsiplineeritut ja voolitut olevat. vaid ideaale, jäädes sellele noorusekoidikul
Igatahes mõjusid need mõned laused, mis valitud südamesunnilisiie kutsumusele truuks
minu kooliastumise puhul vahetati, minus kuni enda luigelauluni. Nõnda annab Fried
rich Kuhlbars harmoonilise luuletajaisiksu
se üllatavalt."
Algava venestuse sarvel tall rahvameel sena üllast eeskuju paljude tulevaste sugu
sel koolimehel 1895. a. puuduliku vene kee põlvede eesti luuletajatele.
0. Kuningas
le oskuse tõttu ametist lahkuda, mille eest
eriliselt „boolitses" Viljandi rahvakoolide
inspektor A. firikson (kes muide oli Eesti
Tõde bandiitide
vabariigi algaastail Paide poeglaste güm
naasiumi direktoriks iseendast tüübiline
kohta
näide meie liigsest sallivusest: eesti noorte
Algus 2. ihk.
kasvatamine usaldati pahatihti omaaegsete
le kuulekatele venestamise käsilastele). Pen nis. Nõukogude propaganda järele peab
sionile minnes võis Kuhlbars segamatult neile kaasa tundma, kuna nad arvata
anduda kirjanduslikule tegevusele, kusjuu
res luuleloomingu kõrval kujunes ta teiseks vasti on sakslaste ohvrid. Tegelikult on
lemmikalaks eesti kohanimede kogumine ja aga suhtumine asjasse hoopis teistsu
uurimine. Kokkuvõttes oli Kuhlbarsi 33-aas gune, need, kes omavad sugulasi saks
tane tegevus Sakala nooruse rahvusliku laste poolt vallutatud aladel, satuvad
õppemeistrina küllaltki viljakas.
Siirdogem nüüd Kuhlbarsi kirjandusliku kahtluse alla. Neid kuulatakse üle
pärandi vaatlusele, milline alles õigustab NKWD poolt ja võetakse ainult väga
tema aseta mist meie ärkamisaja suurkujude I harval erandjuhtumil parteisse vastu,
hulka. Ke H meist ei tunneks luuletusi nagu
„Knugla rahvas", „Linda Jaul" jne., milles teadeteteenistuseks pole nad aga kuna
autor elustab rahvusromantilisi aineid Faehl gi usaldatavad... Sellest tõsiasjast pii
manni müütide maailmast ja „Kalevipojast". sab, et selgeks teha, milline on suhtu
Mitmed uei st oa saanud rahvalikumaks kui mine mitte üksi nendesse, kes kord
Kreutzwaldi ja Koidula luuletused. Sama saksa poolel on olnud, vaid isegi nen
kehtib ka Kuhlbarsi väheste isamaalaulude
suhtes, millistest „Eestiajaa, mu isamaa" on de sugulastesse. Ka bandiidid ei moo
kujunenud rahvuslikuks aktuselauluks. Kuhl dusta siin erandit. Loomulikult, kasuta
barsi hümnide jõulised Ja pidulikud helid takse neid ära, aga kui neid enam ei
on kõlanud rohkena kui põol sajandit täht vajata, vabanetakse neist. Kui leitakse
samate rahvakoosolekute lõpnl. Nendega
avaldasime trotsi . . . vene ülevõimu sur taasvallutatud aladelt bandiidiüksus,
vele, üendega Ohatasime enestes parema siis kõigepealt võetakse talt ära relvad
tuleviku lootus! ja kosutasime isamaalist ja siis
meelsust, nendega hõiskasime vastu saabu
Saksa ohvitseri küsimusele, kas see
nud vabadusele." (M. Kampmaa.)
juures.
ei esine kokkupõrkeid, vastas
Kuhlbarsi isamaaluule sütitavat mõju
illastreerign ühe meie Vabadussõja kõrge Russanov: „Sarnaseid juhtumeid ma ei
ma juhi, kes pidas oma aukohuseks tulla tea."
meie rahvusliku vabadusvõitluse lõpul Vil
Igas üksuses on ju NKWD kaastöö
jandi laulikut isiklikult täname, sel puhul
lisi,
kes igaüht täpselt tunnevad ja kui
lausutud tunnustussõnad: „Ei mõista ma
enesele ntõlelda meie rahva, meie rahva punaarmee tuleb, ..sorteeritakse" ban-

Eesti Kutsekofnde esinduste
juhatajad olid koos
Reedel, 4. skp. oli Tallinnas Eesti Ent

sekogude esinduste juhatajate nõupidamine.

Nõupidamisel esinesid selgitavate sõnavõt
tudega kindralkomissari volinik kutsekogn
de alal K. Ebeling, KK presidendi ase
täitja V. Pihlak ja peaosakondade juhatajad.
K. Ebeling märkis oma sõnavõtus, et knt
sekogud peavad raskenenud olukorras looma

töötajatele veelgi tihedama kontakti. Tallin
nas teostatakse seda järjekindlalt käitisva
hendajate koosolekute kandu. Sama toleb
teha ka maakonnalinnades. Eesti Kutseko
gud peavad öötajate organisatsioonina ole
ma abistajaks mitte üksi oma liikmeile,
vaid ka nende perekondadele. EK presiden
di asetäitja V. Pihlak tutvustas koosolijaid
uue EK organisatsiooniga ja ülesannetega,
tähendades, et esinduste juhatajail tuleb
nüüd oma tegevuses näidata senisest suure
mat algatus- ja otsustamisvõimet.

Koosoleku lõpuosa oli pühendatud läbi
rääkimistele, kns lahendati peamiselt mit
mesuguseid käitisvarustnsse puutuvaid kü
simusi.

Rindevõitlejate perekondadele
tekstiil kaupu
Kaugel Põhjamerelfceisab lennuk stavdivalnvna katapuldil. Meeskond asub masinasse,
Eesti rindevõitlejate perekondadele va
Pk. Rümmler (Wb).
baks antud tekstiilkaupade jagamine mil
joni tekstiilpunkti ulatuses on ERU korral
dusel juba mõnda aega teoksil. Sooviaval
Noorus lööb kaasa
dused tekstiilkaupade saamiseks tuleb ERU
kohalikele majakonna- või piirkonnajuhile
esitada hiljemalt 15. veebruariks. Pärast
Kõik eesti noored sõjaolukorrast tingitud ülesannete täitmisele
seda tähtaega ei võeta avaldus! tekstiilkau
pade saamiseks enam vastu.
Eesti Noorte peastaap oa teinud korralduse noorte tegevuse Ümberkorraldamiseks
Tekstiilkaupu saama on õigustatud kõigi
vastavalt praeguse erakordse silmapilgu nõuetele.
eesti rindeväeosades ja politseiüksustes võit
Eesti Noorte peastaabi ringkirja kohaselt rakendatakse tegevusse kõik poisid 14-16 levate, samuti ka väeosades, omakaitses
aasta ja tütarlapsed 14-21 a. vanuses. Noortest moodustatakse eriüksused praktiliste või metsavendadena enamlusvastases võit
Ülesannete täitmiseks koostöös omakaitse, tuletõrje, ERÜ, politsei ja teiste asutustega. luses langenute perekonnaliikmed. Soovia
Noorte rakendamine sõjaolukorrast tingitud küsimuste lahendamiseks ei haara mitte valdustele tuleb juurde lisada tõend rinde
ainult Eesti Noorte liikmeskonda, vaid kõiki vastavas vanuses noori.
väeosas teenimise või enamlnsvastases võit
Noorte organiseerimine eespool nimetatud asutuste ja organisatsioonide töös kaasa luses langemise ja loataotieja sugulusvahe
aitamiseks on paljudes kohtades üle kogu maa jnba täies hoos. Nii on Tallinnas seni korra kohta rindevõitlejatega.
registreerunud sanitar-, side-, transpordi-, tuletõrje- ja teistel aladel kaasaaitamiseks
Eesti rindevõitlejate omastele määratnd
Üle 500 koolinoore, kellede arv pidevalt suureneb.
erikontingendist tekstiilkaupade saamine ei
kitsenda õigusi tekstiilkaupade saamiseks
Sanitaaralai on tütarlaste peamiseks harilikus
Poiste tegevusse rakendamisel on sil
korras kutsekogude, omavalitsuste
ülesandeks
sanitaarmaterjalide
korjami
mas peetud järgmisi alasid: abistamine
või varustnsasntuste kandu.
evakueeritute majutamisel, transpordi ne, korraldamine ja valmistamine.
Asutuste juhatajate nõupida
Loetletud kursuste ja ülesannete or
ülesannete ja toitlus- ning kütteküsi
mine Tartus
muste juures. Edasi moodustatakse pois ganiseerimise keskuseks jääb vastava
Pühapäeval kell 11 toimus Tartu
test õhu-, tule- ja gaasikaitse " valveük noorte maleva staap, mille abistamiseks
piirkonnakomissari kutsel piirkoanako
susi ja korraldatakse nende kaasabil pat moodustatakse vajalikud abikeskused.
Tallinnas on noorte abi teenistuse missariaadi ruumes Tartu asutuste, oma
rullteenistust ning üldist korra järele va
vet. Sideteenistuse alal kasutatakse pois organiseerimiseks juba iga ala (oma kaitse, politsei ja käitiste juhatajate
se pärast vastavat väljaõpet virgatsitena. kaitse, tuletõrje jne.) kohta moodusta koosolek, millest võttis osa 150 juhti
Ühiskonnateenistuse nlal rakendatakse tud koolinoorte toimkond, mis. tegutseb vat isikut.
Koosolekul puudutati praegust tõ
poisse sõjaskannatanute ja rindemeeste vahetus Ühenduses noortemaleva ja vas
sist
olukorda küsitavaid küsimusi ja an
perekondade abistamiseks. Poistel tuleb tava asutuse või organisatsiooniga. Iga
läbi teha ka esmaabikursused, et nad toimkonna koosseisu kuulub -ka üks ti täiendavaid juhtnööre, mille alusel
tuleb nii asutustel kui ka üksikisikutel
oleksid võimelised abistama haiglates, pedagoog.
Noorte tegevusse rakendamisel ar tegutseda.
kodus ning muudel juhtudel, kui see
vestatakse noorte endi soove, nende
osutub vajalikuks.
Kaitseteenistuskomisjonide
Maal rakendatakse poisid mobilisee tõsiseid huve ja ka andekust.
töõ Pärnus areneb edukalt
Kuna praegu on tähtis noorte kiire
ritud meeste asemel talgute korras hei
Kaitseteenistuse võtmise komisjoni
na- ja puudevedudele, samuti hädaliste rakendamine praktiliste ülesannete täit
raieaktsioonide ja parandustõöde läbi miseks, siis ei ole oluline, kas noor de töö Pärnus on seni arenenud edu
viimisele selles ulatuses nagu nende või kuulub Eesti Noorte organisatsiooni või kalt. Keskealiste mobilisatsioonialuste
med seda lubavad.
mitte, vaid kõik poisid ja tütarlapsed vastuvõtmise töö lõppes laupäeval,
Tütarlapsed asuvad sõdurikinnaste ja peavad rakenduma täie jõu ja ener kuid kuna ei suudetud kõiki soovijaid
sokkide kudumisele rinde mees tele koos giaga sinna, kas nende jõudu saab ra registreerida, siis jätkus töö komisjoni
des ka pühapäeval kuni hilisõhtuni.
töös ERÜ-ga, teostavad ühiselt õmblus kendada,
Eesti Noorte senised töökavad noorte
Komisjonidesse ilmumine toimus
töid ning teevad läbi kiirkursused es
maabi ja laste eest hoolitsemise aladel. organiseerimise, kultuurilise, sotsiaalse, korrapäraselt ja mehed ilmusid kohale
Ühtlasi kogutakse andmeid ümbrus vaimse ja kehalise kasvatuse alal, sa distsiplineeritult. Paljud maa mobilisat
konnas asuvate väikeste lastega kodude muti ka praktilistes oskustes ja juht sioonikohuslikud olid organiseeritud
kohta, kus perekonna toitjad on läinud konna väljaõppe alal kohandatakse täies ühise sõidu komisjonidesse rahvuslip
sõjaväkke ja emad käivad tööl, mistõt ulatuses käesoleva silmapilgu nõuetele. pudega kaunistatud sõidukitel muusika
Kehalise kasvatuse alal asetatakse ja laulu saatel.
tu lapsed vajavad hoolitsemist ning abi.
Peale mobilisatsioonialuste on ko
Niisamuti nagu poisid, rakendatakse pearõhk noorte sõjalis-sportlikule kas
ka tütarlapsed, vastavalt oma võimetele, vatusele, nagu maastikuharjutused, rivi misjonidesse ilmunud ka palju vane
sideteemstusse.
õppus ja püssi materjaloaadega tutvumine maid mehi Vabadussõja veteraane,
kes tahavad t vabatahtlikult võtta osa
bolsbevismivastasest võitlusest. Nii üt
Tuli hävitas Abruka saarel
diidid nii kiiresti, et keegi teisest ei
tea, kuhu ta jäi.
18000 RM. väärtuses varandust les üks komisjoni ilmunud vabadussõ
HIRM RAHVALIIKUMISE EES
Abruka saare lähedal Vahase saarel juh ja veteraane soomusronglane, et
Leidub ka bandiite vene rinde taga. tus reede Õhtul raske tuleõnnetus, mille tal on Vabadussõja ajal just Narva ta
Russanov ütleb selle kohta oma üle tagajärjel põles maha Kirill Tooli Oaeait ga jäänud enamlastega lööming poole
koos vallasvaraga. Taies hävisid kogu talu li. Nüüd, kuuldes, et bolshevikud on
kuulamisel: „Et Kaukasuses, Siberis, sügisene
viljasaak, kõik kala võrgud, 13 an
Uuralis, Rjazani metsades leidub parti germõrda, räimevõrgud, kogu talu pesu, mis jälle ilmunud sinna, tahab ta pooleli
sane, seda ma tean. Nad koosnevad oli aidas kuivamas, 70 ehituspalki, 12 ruu jäänud tööd jätkata.
Teiste Vabadussõja veteraanide hul
inimestest, kes ei taha rindele minna mimeetrit puid ja muu vallasvara. Kahju
hindab omanik vähimalt 18.000 margani.
gas
astus rahvaväe ridadesse ka endi
ja varjavad end kättemaksu eest. Nende
Kustutustöödel said tulehaava peremees ne minister ja Rahvuskogu liiga Johann
inimeste olemasolu kriipsutab veel alla Kirill Tool ja tema kasutütar Linda Mälk.
minu poolt öeldu. Paljudest salajastest Viimase vigastused on rasked. Ta toodi ra Holberg.
dokumentidest ja kõnelustest juhtivate vimisele Kuressaare haiglasse. Tulikahju sai
alguse plahvatusest. Niinelt hakkas Kirill
isikutega olen saanud mulje, et partei Tool
valama pudelist õli põlevasse tormila
juhatusel on oma erilised kavatsused ternasse, kusjuures tekkis plahvatus.
Õnnetu surma läbi lahkunud
nende bandiitidega. Nähakse suurimat
vaeva, et organiseeritud sõjapidamisva
VAIKE'T
hendeist ei kujuneks rahvaliikumist.
Seepärast haaratakse kohe väiksemad
mälestavad leinas õie, Karla, Herbert
juhuslikult tekkinud grupid ja koonda
Ja OH.
takse nad suurematesse üksustesse, kel LAUPÄEV, 12. VEEBRUAR 1944.
lel on hoolikalt koostatud juhtkond,
5.00 Saad© saksa sõjaväele. 6.15 Päeva
teadete- ja poliitiline aparaat. Bandiiti uudised. 6.30 Hommikukontsert (ülek.) 7.00
dele tehakse lõpp kohe, kui punaar Päevauudised saksa keeles. 7.15 Helisevaid
hommikutervitus! (hpl.) 8.45 Päevauudised.
Lühikese ja raske haiguse järele
mee on vallutanud üke piirkonna.
9.00 Päevauudised saksa keeles. 9.10 Landes
lahkus
meie armas abikaasa, isa ja
Oma ülekuularpise lõpul seletas dienst Ostland. 9.25 Saatepaus. 11.30 Kerge
vanaisa
kapten Russanow: „Kõik, mis ma teile mäng (hpl.). 1215 Päevauudised. 12.30 Päe
JUHAN OLLEVA
olen selgitanud, on tõde. Keegi ei või vauudised saksa keeles. J 12.45 Lõunamunsika
(ülek.
Berliinist).
14.00
Päevauudised
saksa
seda ümber lükata. Mispärast olen ma keeles. 14.10 Landesdienst Ostland. 14.20
sünd. 1. nov. 1874
sam. 7. veebr. 1944
pidanud vajalikuks selle üle rääkida? Helifilmilaule, mida kõik tunnevad (hpl). 14.40
Seda otsust ei ole ma teinud juhusli Sõjaradadelt. 15.00 Walter Jägeri marsse ja
leinavad abikaasa ja tütar perekon
kult. Loomulikult olen ma juba handil marsilaule (hpl). 15.20 Valitud saksa lühi
naga.
jutte:
„Laula
mulle
üks
laul",
G.
v.
Otto.
diliikumise staabis koos töötades nende (Saksa keeles.) 15.30 Muusika pärastlõunaks
Matmine 10. veebr. 1944. kell 1 Pai
juhtidega näinud, kui palju kuritegusid (hpl.) 16.45 Päevauudised 17.00 Päevauudi
de Püh.t-Risti kirikus.
sooritatakse. Olen sellest tegevusest sed ja saatekava ülevaade saksa keeles.
osa võtnud täies teadmises minu tege 17.15 Rahvalikke viise (Kvardett «Lõbusad
vuse ulatusest. On raske seletada, mis langud" ja hpl.) 18.00 Noortele: «Lahkumi
ne", peatükk Aleks. Kaskneeme auhinnatud
mind selleks on sundinud. Mul oli pi noorsooraamatust „Päevaranna Naaskel".lB.2o KAOTATUD elatistarbeainete kaardid 28. ja
periood kahele isi aule ja osturaamatud
deva joobumuse tunne selle kardetava Kui viiul vaikselt heliseb (hpl.) 18.30 Aja '29.
Rudolf ja Aogela Veotsei. Palutakse ära
elu juures. Mulle on selge, et see, mis kaja ja saatekava ülevaade 19.00 Poliitiline tuua ehk saata Paide politsei jaoskonda.
(ülek., s.k.) 19.15 Rindereportaaže
sa teed, on halb, aga sa ei saa ise loeng
(ülek. s.k.) 19.30 Muusika (ülek.) 19.45 Ring- Miiiia 4. «. MÄRA HOBUNE. Hind Rmk.
midagi selle vastu ette võtta. Sarnasel
(ülek., saksakeeles). 20.00 1.000.— Lähemaid teateid saab selle lehe
juhul loobutakse oma elu liiga kõrgelt Päevauudised saksa keeles. 20.15 Kirevaid talitusest.
hindamast. Ja teiste inimeste elu hin helisid nädalalõpuks (Ringhäälingu, tantsu
kapell Leo Tautsi juhatusel, solistid kõnele Normikõlbo!i< HOBUNE vahetada töököi
natakse veel palju vähem.
ja ja hpl. Vaheajal kell 21.00 Päevauudised. buliku hobusega. Teateid saab Paides,
22.00 Päevauudised saksa keeles. 22.15 Ees
VAHETAN 3. s. RUUNHOBUSE reaskülvi - ti söduritund. Kst. Instrumentaal- ja vokaal Pärnu tn. 70-11.
masina või viljaniitja vastu., Teatada Paul soliste. (Heliülesvõte 10. II 44, mgn.) 23.00 JÄRVA TEATAJA Nr. 18
Tantsumeloodiaid (hpl.) 24.00 Saatelõpp.
Lohu, Kädva pag. Sõnni pk. 8.
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