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Valitsege raskel ajai oma uudishimu ja

Idarinde põhjalõigus nurjusid bolshevike

sensatsioonijanu
tugevamad rünnakud
Itaalias hävitasid terrorlendurid maailmakuulsa Cassino kloostri. Uuel morvarünnakul
Berliinile tulistati alla vähemalt 48 vaenlase pommilennukit
Führerl peakorterist, 16. veebr. Sõjajõu
dude ülemjuhatus teatab:
Kagu pool Krlyol Rogi lõid meie väed
vaenlase arvukad rännakud tugevais võit
lusis tagasi ja puhastasid vasturünnakul

se luure- ja rünnaküksuste tegevuse juures
suuremate võitlusteta. Kohalikad vaenlase
rännakud löödi tagasi.
Auväärne Cassino kloostri ehitus, mii
list,
nagu elle teatatud, rändasid vaenlase
mitmed sissemarrukohad.
õhujõud, kuigi ehitustes ega lähemas ümb
Lääne ;vpoel Tsherkassõid ja ida pool ruskonnas ei leidunud ähtk! saksa sõdurit,
Shashkovi purustati täielikult mudastunud on suuremas osas purustatud ja mahapõle
maa-alal vaenlase vihane vastupanu, äge nud. Varemed on nüftd sissevõetud saksa
dad vasturünnakud tõrjuti ja meie rinnak kaitserindesse.
kanti veelgi edasi.
Saksa õhujõud ründasid võitlus- ja la
Idarinde põhjalõlgus nurjusid lOuna hlnglennakite üksustega eile õhtutundidel
pool Stnraja Rusaat, Ilmjärve ja Peipsi jär ja möödunud ööl hea eduga laevakoondisi
ve vahel ja Narva juures tugevamad bols Anzio ja Nettuno sadamate juures. Tälsta
bevike kohalikud rünnakud. Mitmed meie bamustega vigastati ühte hävitajat ja 4
poolsed rünnaküritused teostati edukalt. prahiiaeva 19.000 brt. suuruses, mitmed
Võitlustes keskmises rindelõigus paistis kütteainete ja materjalilaed hävitati ning
eriti vilja kapten Rade, ühe rünnakseurtü vieesade majutuskebti heideti põlema.
kiiksese juht.
14. veebr, õhtutundidel ründasid vaen
Itaalias mõõdus eilne püev mõlemapool- lase pommilennukid jälle Rooma.
Narvast lääne pool purustati
enamlaste dessandikatse
Rünnakud tõrjuti kogu idarinde lõikudes. 8.—14. veebr. hävitati
206 vaenlase rünnakut
Führeri peakorterist, 15. veebr.
Sõjajõudude ülemjuhatus teatab:

listamise läbi tekkis ühel Nettuno lennuväljal

Brlt! lennukid teostasid möödunud ööl
une terrorrünnaku riigipealinnale. Nad heit
sid pilvede varjust mitmele linnaosale
saare arvu kild- ja sQiltepomme, tekitades
kahjusid elamuterajoonides, kultnurehitistes,

kirikutes ja haiglates. Elanikkonnal oli
kaotust. Hoolimata ebasoodsaist tõrjetingi
musist hävitasid õhukaitsejõud seni veel
ebatäielikel andmeil 48 terrorpommitajat.
Üksikud vaenlase lennukid heitsid pom
me asulaile Reini-Westfaali piirkonnas.
London põles
Neljas raske õhurünnak
Berliin, 14. 2. (DNB) Naga 14. veeb
ruari sõjajõudude teates üteldakse, andsid
Saksa võitlaslennukite eskaadrid 13. veeb
ruari õhtutundidel Londonile jällegi raske
Iffõgi.

Kui meie lennukid natuke enne kella 21
ilmusid linna kohale, asus Lsndoni õhutõrje
küll kohe tegevusse, ei suutnud aga meie
ekaitamatalt lendavaid rüinabulaineid ette
nähtud eesmärkidest kõrvale tõrjuda. Seeri
jaid löhkepomme koos lugematute süüte
pommidega langes eesmärkidesse Londoni
linna alas, kust kostsid üksteisele järgne
vad plahvatused ja kus võis märgata laial
dasi tulikahjusid.

tuli kahjusid laskemoona-ja kütteainete ladudes.
Õhujõud ründasid lahinglennukiteüksustega

Soome sõjateade
Helsin g 1 s t, 16.2. (DNB). Karjala maa
kitsuse keskosas ründas vaenlane neljas eri
kohas peale eriti tugeva tule ettevalmistust
Peipsi vabel, samuti ka Narva ruumis nõuko
Cassino juures loobus vaenlane oma eel vähemate Iksustega, kaid kõik rünnakud
gude tugevad rünnakud rasketes võitlustes ta miste päevade kõrgete kaotuste tagajärjel eile tõrjuti tagasi suurte kaotustega vaenlasele.
gasi. Omapoolsed rünnakud viisid paljudes rünnakuist.
ÄänisjKrvest põhja poel löödi tagasi
lõikudes tugevate vaenlase võitlusüksuste hä
15. veebruari hommikutundidel ründasid kaks 50—100-mehelist vaenlase üksust, kes
vitamisele
vaenlase võltlusleonukiteüksused Victoria ründasid üle jõe. Äänisjärve kanali (Stalini
Lääne poo! Narvat purustati üks vaenlase kloostrit Cassinos, kuigi kloostris endas ega kanali) juures tõrjuti vähemate vaenlase
maabumisüritus kõrgete kaotustega vaenlasele. ka selle lähemas ümbruses ei leidu ühtki sak löökrühmade katsed kolmes kohas tugeva
2 kaburpaati, hulk kutreid ja maabumispaate sa sõdurit. Maailmakuulsa kloostri hoonetes tek? kahuri- ja granaadiheitjatetnle teotusel meie
uputati seejuures, Ülal põhjas jätkasid kiired kis kahjustusi.
positsioonidesse tungida.
saksa võitlusiennukite üksused oma rünnakuid
Itaalia ruumi kohal tulistati eile alla 17
Murmani raudteele, vigastades raskesti 3 rongi. vaenlase lennukit.
Moskvas loodi „Poola
Tõrje võitlustes Dnjepri alamjooksul paistis
Saksa kiirpaadid teostasid möödunud ööl
eriti välja Pommeri-Meklenburgi 258. jalaväe ürituse Inglise ranniku ees kavakohaselt ja il
valitsus"
diviis koos temale allutatud väeosadega kind ma kaotusteta, vaatamata vaenlase hävitajate

Idarindel tõrjusid meie vaprad väed ka eile Anzio sadamat, tulistades hulga tagavaraladu
hagu pool Krivoi Rogi, lääne pool Tšerkassõid, sid põlema ja lülitades Aprilia juures võitlu
ida pool Šaškovi, Witebski juures, Ilmjärve ja sest välja vaenlase patareisid.

rünnakule. Samal ajal ründasid saksa eelväe
ralmajor Bleyeri juhtimisel.
Järjekordne samm Euroopa bolshe
Ajavahemikus 8.—14. veebruarini hävitati jõud Hollandi sadama Ymuideni ees briti kiir
viseerimise teel
Idarindel 206 vaenlase lennukit 27 omapoolse paate, uputades neist raskes võitluses kolm ja
sundides ülejäänuid tagasi pöörduma. Tagasi
Maotuse juures.
Bern, 15. 2. (DNB) Exchange Telegraph
Itaalias ei tekkinud Nettuno sillapeal ka põörduvad saksa kiirpaadid ründasid seda se teatab Moskvast, et suurem poolakate grupp
eile peale mõlemapoolse luure- ja löögiüksuste gilöödud vaenlase üksust, hävitasid veel kaks Nõukogude Liidus üllatas pühapäeval avalik
tegevuse olulisemaid võitlusi. Kaugelaskepa paati ja vigastasid mitut teist Vaenlane kan kust teatega, et nende poolt on kujundatud
lareld võtsid kindlakstehtud mõjuvusega tule dis seejuures kõrgeid veriseid kaotusi. Meie
Poola vabastamiseks" asu
«ila laeva-eesmärke Nettuno sadamas ja sundi paadid pöördusid väheste kahjustuste juures kohaga Moskvas. Seletuses üteldakse, et rah
vusnõukogu kujundamine olevat oluline
sid kaht hävitajat tagasi pöörduma. Selle tu- täiel arvul oma toetuspunkti tagasi.

Uus rünnak Gandolfole
Paavsti suviresidentsis asus 18.000 naist-last
Berliin, 15.2. (DNB) Angloameerika
terrorilennukid teostasid 13. veebruaril uue
pommituarünnaku paavsti suviresidentsile
Castel Gandolfole ja selle kõrval asetsevale
pargile. Seal viiki vall 15.000 põgenikul oli
susi kaotusi. 10. veebruaril surma saavad
500 inimesele lisandus nüüd uusi surmaobv
reid ja suur hulk haavateid.
Rooma, 15. 2. (DNB) Paavsti ülesandel
tegi kardinal Famasoni Biouda kindlaks
kahjud, mis tekkisid Ameerika lennukite
viimasel raskel rünnakul Castel Gandolfos,
kus ainuüksi ühes hoones hukkus 400 isi
kut. Juurdlusel selgus, et Oks raske löhke
po ntn lauges keset Propaganda Fide kollee
giumi söögisaal! just sel hetkel, kui mõne
«ajale lapsele ja naisele jagati parajasti
välja teiduaineid ja piima. Peagu kiik söö
gisaalis viibivad naised ja lapsed, nende
hulgas ka teidnaineid väljajsgajsd nunnad,

Vatikani ringhääling pöördus esmaspäe
val uuesti suure teravusega Vatikani neut

Asutati dr. Fritz Todt'i

Näljaportsjonid
Lõuna-ltaalias

«aid surma.

nimeline auhind

raliteedi rikkumise vastu anglo-ameerikiaste

õhujõadnde poole ja toonitas, et niihästi
paavsti suviresidents Gastel Gandolfe kui
ka kougregatsieoni Propaganda Fide kol
leegium on eksterritoriaalsed.

Edasi teatas paavsti saatja, et Castel
Gnndolfo rünnatud piirkonnas oli 18.000
aist ja last.
Uas terrorirüonak Castel
Gandolfole
Roomast, 16. 2. (DNB) Vaatamata Va
tikani tungivale soovile säästa Castel Gan
dolfo piirkonda vähimalt seni, kuni kõigi
seal majutatud naiste ja laste evakueerimi
ne ou teostatud, sooritasid Rooma ringhää
lingu teate kohaselt ameerika pommilennu
kid ka teisipäeval rünnaku paavstlikule piir
konnale.

Ühe inglase tunnistus
"Füüreri peakorterist, 8. veebr.
Füürer andis järgmise korralduse t
Genf
ist, 15. 2. (DNB) „Manchester
Mina määran: erilised leidurlikod saa Guardian!"
erikorrespondent käsitleb ühes
vutused peavad tulevikus saksa rahva loo artiklis elatisvahendite nappust anglo-amee
miejõu väljendusena leidma nähtava tun riklaste poolt vallutatud Lõuna-Itaalia piir
nustuse. Seepärast asutan ma
kondades. Tema kirjeldused on seda tähele
Dr. Frita Tod t' i auhinna.
et ta vperetab kogu süü
Dr. Frits Todfi auhind antakse sakslasile panuväärsemad,
koorma inglaste ja ameeriklaste õlale. „01u
taidurlike saavutuste eest, mis rahvusühis kord Napolis ja selle ümbruses", üteldakse
konnale on silmapaistva tähtsusega saavuta kirjutises, „muutub järjest teravamaks. Vaese
tud paranduste tõtta relvades, laskemoonas mad rahvakihid elavad näljaportsjonitest.
ja sõjaväevsrustuses kai ka tööjõudude, toor Tunnen külasid Napoli läheduses, millede
ainete ja energia säästmiael. Seejuures pee elanikud toituvad ainult õuntest, ja ka
takse peamiselt ailnaaa leidurlikn saavutuse rikkamates maanurkades ida pool Apennii
ulatust, väljapaistnu isiklikku panust ja ne asendavad viigimarjad ja pähklid leiba.
leiutise väärtust sõjajõndndele ja majandu Kurval kombel tuleb nentida, et elatis
sele.
vahenditega varustumißt veelgi raskendavad
Dr. Fritx Todfi auhind antakse aopreeai liitlaste vägede sisseostud, kuna nende lä
kujul kullas, hõbedas või terases koos vas bi „must turg" saab nut hoogu. Niikaua,
tava ürikuga ja rahalise autasuga.
kuni sõjavägi tohib päriselanikkudega võis
Kuldse aupreeai annetan ma Saksa Töö telda niigi nappide tagavarade ostmisel,
rinde juhataja ja NSDAP Tehnilise Kesk tõusevad hinnad veelgi Ja olukord muutub
ameti juhataja ühisel ettepanekul.
halvemaks."
Hõbe- ja teras-aupreesi annetab pädev
Ei ole enam ajakohane
vgauülem Saksa Töörinde ringkonna* sseti
Inglismaa keeldub uuendamast
juhataja ühise ettepaneku peale.
Poola garantiid
Auhindade annetamine toimb kerra ko
Stokh o 1 m, 15. 2. (DNB) Nagu Lon
haselt 4. septembril, riigiminister dr. Todfi
sünnipäeval, ja 8. veebruaril, riigiministri doni leht „Daily Sketõh" teatab, püüab nüüd
Poola valitsus mõjutada Inglise valitsust
surmapäeval.
Teostamismäärnsed annavad ühiselt välja pikendama tagatist, mis anti Poolale lühike
Saksa töörinde juhataja ja NSDAP Tehnilise aeg enne sõja puhkemist. Selle tagatise täht
Keskameti juhataja parteikantselei juhataja aeg lõpeb käesolev! suvel. Inglise leht peab
ebatõenäoliseks, et tagatist uuendatakse sel
nõusolekul.
le esialgsel kujal, sest praegu ei ole leping
Alla kirjutanud—
enam ajakohane.
ADOLF HITLBR.

Üheks inimese vaimse arengu ula
tuse mõõdupuuks on see. millisel mää
ral ta laseb ennast petta või kuidas
ta langeb ..odavate võtete ohvriks",
laseb ennast „vedada alt" või läheb
..poodi", nagu seda rahvasuu on harju
nud talle omase lopsakusega väljenda
ma. Vaimselt arenenud inimese põhi
omaduste hulka kuulub lahutamatu
esisena, et ta võtab kõiki ja kõike
valju enesekriitikaga ja ilma vähimagi
vaimse loiduseta. Sensatsioonijanu ei
suuda kõigutada tema juures eneseva
litsemise ja oludehinnangu raudset loo
gikat. Olgu ükskõik, kas näiteks vae
nuliste välismaa raadiojaamade kuula
mine sõja ajal on rangelt keelatud ja
sõjaseaduste kohaselt raskesti karista
tav või mitte tõeliselt arenenud
inimene loobub juba selgi põhjusel
neid kuulamast, et teda ei huvita
vaenlase labane vale ja odav propa
ganda. Aga veel enamgi ta selgitab
ka oma naabritele, et raske aeg ei
ole sobiv põletava uudishimu-kire ja
sensatsioonijanu rahuldamiseks, seda
enam, et omamoodi haiglasele naudin
gule" liitub kõnealusel korral küllalt
ohtlik batsill: uudishimu rahuldamise
hinnaga lastakse tihtipeale surmata
omaenese kaine mõtlemisvõime, millega
aga muututakse juba enesegi teadmata
ja tahtmata vaenlase propaganda pime
daks tööriistaks. On mõistetav, naida
see tähendab vaenlasele, sest sellest
võib tekkida talle väga kasulikke häi
reid tagalas. Ükski rinne ei saa aga
eksisteerida tugevana ja võimsana ilma
taile väärika tagalata.
Eespoolt tuletub seega igale tõsisele
eestlasele tänapäeval eluliselt tähtis
ajakäsk: valitsegem raskel ajal, millal
kümned tuhanded eesti mehed seisa
vad oma kodumaa väravate kaitsel,
eeskätt uudishimu ja sensatsioonijanu,
rakendagem energia, mis säästud vä
hemast suukulutamisest, loovaks tööks,
saagem võimeliseks nägema asju läbi
õigete prillide, lakakem uskumast ja
levitamast kuulujutte kui vaenlase
propagandat ja teadkem, et silmapilk

vajab tõsiseid töötegijaid.
On saabunud aeg, kus peame endale
andma kõikkülgse ja asjalik-kaine pildi
olukordadest. Sõjateated jutustavad
päevast päsva, kuidas siseaasia stepp
teeb ala-inimese verejanule tüüpilisi
pingutusi, et hävitada eesti rahvast
ta põlisest eluruumist. Sõdurite hulka,
kes seisavad Euroopa kaitsemüürina
loomastunud jõukude rünnakute vastu,
kuuluvad kümned tuhanded mehed
eesti kodudest. Need on mehed meie
omast rahvuskehast, meie isad, meie
vennad, meie mehed või kallimad, kel
lega on jagatud või jagatakse kogu
elu. Ning meie, meie rahvas ja maa
on see, kelle kaitseks nad võitlevad.
Kas oleme küsinud enestelt igapäev
või üldse, mida tähendab neile meie
pari maile meestele, kui langeme taga
las vaenlase propaganda kuulujuttude
või osava vale ohvriks? Kas on meile
selge, et sellest võib tekkida häire
tagalas, mis kas või ainult hetke jook
sulgi mõjustab rinnet, nõudes seal
ohvriks eesti meeste elusid või põhjus
tades koguni ohtliku sisse murru?
Väikestest asjadest sünnivad elus
suured. Kogu elu koosneb ainult pisi
asjadest ja -sündmustest. Ainult kaine
mõistus, mehisus ja raudne loogika on
need, mis aitavad moodustada praegu
tugevat tagalat, mitte aga lobisemine
ega vaenlase propaganda-kuulujuttude
kuulamine, uskumine või isegi levita
mine.
Me ei kahtle, et igal meist jääb
veel pisut üle vabu hetki oma argi
päevasest tööst, aga needki hetked ei
tohi kuuluda mõttetule pillamisele ega
kuulu nad õieti üldse ka meile omale,
rääkimata siis veel sellest, et raken
daksime nad oma odava uudishimu
ta sensatsioonijanu kustutamiseks. Neil
hetketelgi vaikime, jälgides piinliku
hoolega, et vaenlane ei kahjustaks ta
galat. See on aja nõudeist tulenev käsk,
mis kasuks meie kodumaale ja meile
enestele. Tõsine aeg nõuab, et ka meie
ise jääkisme kõik tõsisteks ja kaineiks.
—sp.

12 rünnakut Narva juures löödi tagasi

PK. Narva ja Narva-Jõesuu vahel asusid turünnaknga põhjaat ja lõunast. Sissetungi
samm edasi kõigi rahvuslike gruppide ühen enamlased 11. veebruaril pärast ägedat suur nud, end äärmiselt visalt kaitsvad enamla
damise suunas seespool Poolat ja võitluses tüki- ja granaadiheitjate-tule ettevalmistust sed hävitati või võeti vangi selle Reial„Poola vabariigi vabastamise ja uuestisünni laial rindel rünnakule üle kinniküia?umid Vestfaali diviisi hoogsais rünnakule peale
eest".
Narva jõe ühe Reiai-Vestfaali jalaväediviisi tungivate grenaderide poolt. Saadi saagiks
Rahvusnõukugu kujundamine, mis nagu positsioonidele.
hulk jalaväerelvi ja laskemoona.
kõik teisedki niisugused nõukogud, tolmus
Kuni hiliste pärastlõunatHndideni sooritas
Kogu suurtükivägi selles lõigus toetas
Stalinl survel, ei oie muud kui kommunist vaenlane üheksas kohas kokku 12 pataljoni Nõukogude rünnakute tõrjumist tugeva ja
lik Poola valitsus Moskvas ja kujutab endast kuui rügemenditugevust rünnakut.
hästi juhitud koondtulega. purustas hulga
järjekordset sammu plaanitsetud Euroopa
Kaheksa rünnakut suudeti kõigi relvade Nõukogude lähtepositsioone ja pommitas
bolše viseerimiseks.
tules ja vihaseis lähivõitlusis meie pea pidevalt heade tulemustega vaenlase koon
võitlusliini ees tagasi tõrjuda. Kaka sisse disi ja liikumisi Nõukogude järelveoteedel.
murdu likvideeriti otsekohe veriste vastu
Roosevelt pidas noa
Suurte veriste kaotustega pidid enamla
löökidega. Ainuüksi kolmanda sissemurrn sed maksma oma tulemusteta rünnakute
Olukord Lõuna-ltaallas on vaen juures loendati pärast endise peavOitlusliini eest. Hoolimata vihaseist võitlusist ja vii
taastamist 80 langenud enamlast. Ka viima maste nädalate kirjeldamatult raskeist kan
lasele ebasoodus
ne sisse murre, kus vaenlane oli tunginud natusist püsisid Reini-Vestfaali diviisi gre
,8 t•k h o Imi s t, 12. 2. Roosevelt pidas juba padrikmetsadesse Narva jõe läänekal nadeerid
kindlalt oma positsioonidel.
reedel armee ja laevastiku staabiohvitseride
ja vedas regedel kobale laskemoona ja
ga nõu olukorra kohta Lõuna Itaalias. Val dal
Sõjakirjasaatja
suudeti vaenlase fiankeerivast tu
gesse Majja olid ilmunud George Marshall, reserve,
lest hoolimata likvideerida kavakindla vasFaiko Klewe
armee staabiülem, admiral Ernest King,
USA laevastiku ülemjuhataja, Henry Arnold,
USA õhnväe juht ja admiral Willam Leahy
Narva jõest ületulnud enamlaste
kui presidendi staabiülem. Kogu ajakirjan
dus tõstab esile Roosevelt! väljendust liit
võitlusgrupp hävitati
lasvägede raske olukorra kohta Lõuna-Itaa
lias. Washingtoni vaadete järele kajastab see

Berliin, 15. 2. (DNB) Narva rindel
kõrgete sõjaliste võimukandjate konverents
seda, et olukorra raskusi ei tohi sugugi olid Saksa väed surunud tagasi eelmisil päe
alahinnata.
vil ettetunginnd vaenlase jõud ja võtnud
peavõitlusliini jällegi oma valdusse, kui
enamlased 11. veebruaril pärast tugevat
Rootsi territooriumile heideti
suurtükituld oma rünnakut selles rindelõi
lõhke- ja süütepomme.
gus kasvava ägedusega uuesti alustasid. Toe
suurtükiväest peatasid 227. ReiniStokholm, 13. 2. (DNB) Stokholmi tatuna
Vestfaali
grenaderid neis võit
lehed teatavad pühapäeva hommikul kõik lusis ikkajalaväediviisi
uuesll vaenlase rünnakud ja tõr
silmapaistval kehal, et laupäeva õhtul heit jusid tagasi Nõukogude löögiarmeed raskete
sid tundmata võõrad lennukid Haaparanna kaotustega vaenlasele.
ja övertornio piirkonna kohal alla mõned
11. veebruari jooksul sooritasid enam
lõhke- ja siiütepommid. Inimohvreid ei ol
Narva ja Narva-Jõesuu vahel üheksas
nud ja seni on kindlaks tehtud ainult täht lased
kohas 12 rünnakut pataljoni- kuni1 rügemensuseta kahju.

ditngevnste jõududega. Kaheksa neist rün
nakuist varises meie raskerelvade tules pea
võitlusliini ees kokku. Ainult neljas kohas
suutsid enamlased saavutada kohalikke sis
semurde, mis aga kohe vastulöögiga likvi
deeriti. Sealjuures oli üks vaenlase võitlus
grupp jõudnud Narva jõe läänekaldale metsa

ning toonnd regedel kohale laskemoona ja
materjali. Meie grenaderid tungisid põhjast
ja lõunast sissemurrukohani, hävitasid vaen
lase jõud ja võtsid riismed vangi. Kõik
enamlaste jalaväerelvad ja suur hulk laske
moona langes meie kätte.

Saksa vastupanu Narva rindel tugevneb
päev päevalt uute võitlnsgruppide ja järel
vägede läbi, kes viimaseil päevil pärast oma

Rootsi kaitsestaabi, teadaandest selgnb,
ülesannete läbiviimist lõid end vaenlase
et Rootsi õhutõrje avas tule, kuid pimedu
jõudude rõngast läbi uutele positsioonidele.
ses ei olnud lennukeid näha. On alustatud
Läti vabatahtlikule Raudristi
uurimist pommide päritolu suhtes.
Brutaalne vägivallaakt norra
Rüütlirist
Teatavasti öeldi tänases Soome Bõjatea
tsiviilelanikkonna vastu.
tes, et soomlaste poolt märgati vaenlase
10. 2. (DNB) SS riikliku juhi Hein
pommiheiteid teispool Soome piiri Rootsi richRiia,
Himmleri ettepanekul annetas Fiihrer Oslost. 14. 2. (DNB). Aalesundl ja Kris
territooriumil.
Raudristi Rüütliristi SS-obersturmbannführer tiansundi vahel uputati laupäeva õhtul norra
rannalaev .Irma'*. Nagu teatab Norra tele
Voldemar Weissile.
Vaprad omakaitselased
Idaalade kõrgem SS- ja politseijuht graafibüroo, on siin tegemist jultunud roi
maga. „Irma" seisis eranditult norra tsiviil
' T a rt u st, 12. 2. 44. Bolževikud püüa SS-obergruppenführer ja poütseikindra! liikluse
teenistuses. „Aftonpostet" kõneleb
Jeckeln
saatis
sel
puhul
kirja
Läti
SS-vaba
vad langevarjuagentide allalaskmise kaudu
brutaalsest ja alatust vägivallateost, mis on
tuua terrorit ja sabpta&žl meie maale. Seni tahtlike leegioni kindralinspektor SS-grup suunatud
norralaste elu ja varanduse vastu.
on erakorraliselt kiiresti läinud korda neid penführer ja relva 88 kindralleitnant Ban
„Irwa" kuulus Bergeni laevaühingule ja
langevarjureid üles leida, neid võita ja gerskisele. Kirjas üteldakse:
oli 1392 brt. suur. 35 isikut suuudeti päästa.
kahjutuks teha.
Nagu SS riiklik juht mulle teatas, an Senini on leitud kuus laipa.
Elanikkond osutab siia hea jälitamise netas Fiihrer SS riikliku juhi ettepanekul
ja kiire teadustamisega tähelepanuväärivaid obersturmbannführer Weissile ühes läti va
Sünagoogis avastati sala saatja
teeneid ja omakaitselased on vaenuliste lan batahtlike diviisist koi esimesele läti ko
mandörile
Raudristi
Rüütliristi.
SS
riiklik
Politseil
õnnestus Fiume sünagoogis
gevarjurite vastu võitlemisel üles näidanud
silmapaistvat tublidust, korduvalt panusta juht laseb Teile ja leegionile siinkohal lä avastada salajast saatejaama. Juba ammugi
hetada oma südamlikemad õnnitlused. Ka esines tunnuseid, et Fiurnes töötab salajane
des oma elu kodumaa kaitseks.
Viimase aja jälitamisaktsioonidel tulistati mina liitun nende õnnitlustega ja rõõmus raadiosaatja, kuid senini ei läinud korda
surnuks või võeti vangi kõik langevarjurid. tan, et Rüütliristi annetamisega leiab vääri kindlaks teha selle asukohta. Kõik juurdlu
Seejuures leidis kolm omakaitselasi kange kat tunnustust rindel seisvate Läti üksuste se kestel sünagoogis viibinud juudid vahis
laßsurma.

vaprus.

tati.

WW»
| |
|
Tanase tunni kask

kodumaa kaitseks rindele!
Nõukogude ajakirjanduse tüli ..Chicago Tribune'iga"
Praegusel tunnil on vaid üks käsk ja see
ou: iga mees, kelleta on võimalik toime
tulla, tuleb vabastada rinde jaoks, ja iga
üks, keda kutsutakse, on kohustatud mine
ma, ta oa seda ema maile ja rahvale võlgu,
mitte aga, et tema ennast kõrvale hoiab ja
teisi enese eest võidelda laseb.
Võitluskõlbulikule mehele ei ole suure
mat ülesannet ja suuremat eesmärki, kui
vaprobleeme, üteldes muuhulgas:
Vaenlane seisab piiride], kavatsusega jäl hSd&obu silmapilgul asuda kaitstes kodu
maa piiride ette ja nii kindlustada oma
legi tangida Eestimaale ja jatkata kohuta rahva
olemasolu.
vat hävitustööd, mida 1941. aastal takistas
Igaüks, kes nüüd eemale jSSb, igaüks,
Saksa vägede kiire edasitung. Teie rahva
hulgas leidus palju mehi ja naisi, kes arva kes ennast kõrvale hoiab, igaüks kes sellele
sid juba olevat täieliku rahuaja ja kes mõ käsule vastupidi talitab, on vilets, kuritege
nikord arvasid, et neile selle sõja tõttu pea lik argpüks. Hoolitsegu kõik selle eest, et
lepandud kohustused ja loobumused ei ole neid ei leiduks Eesti rahva hulgas. Hoolit
Laupäeval kell 13.00 toimis Viljandis
vaekoja saalis kohalikkude käitiste juhata
jate, vahendajate ja nende abide kokkutu
lek, millest võttis osa piirkonnakomissar.
Kokkutuleku alul Eesti Kutsekogude Viljan
di esakonna juhataja P. Raal tervitas piir
konnakomissari ja koosolijaid. Selle järgi
piirkonnakomissar oma kõnes selgitas päe

Euroopa kirdeosas kord loetakse ajaloos au
kartusega nende võitlevate rahvaste hulka,
kes kord kaitsesid Euroopa kultuuri, õhtu
maa tsivilisatsiooni ja oma rahvast ründa
vate stepi jSudnda eest.
Ei ole põhjust peanorutaroiseks. Ei ole
põhjust rahutusteks. Silmapilk on küll tõsi
ne, aga meie võitluse õnnestumine ja lõplik
võidu saavutamine on kindel.
Mnl on kindel veene, et meie lõpetame
selle sõja viidurikkalt. Oa vaid tarvis, et
kõik hoiaksid kokku, kui üks mees. Veel
oa meie rahvaste saatnstaevas kaetud tihe
date pilvedega. Veel mässavad metsikult
loodusjõud. Aga kord rebeneb see must
kate ja meie võime marssida aude pare
masse ja õnnelikku tulevikku, kus ou jää

vajalikud, kuna vaenlane oli kaugel piiridest. sege selle eest, et seda väikest rahvast BÜU valt kindlustatud meie laste ja lastelaste elu.

Nfiüd alles saab nii mõnelegi selgeks,
milline hädaoht varitses ka viimase kahe
rahuliku aasta jooksul Eesti rahvast ja kogu

Tervitusi eesti leegionäridele

Euroopat.

Äratundes seda surmavat hädaohtu, oa
nüüd Eesti Omavalitsuse Juht dr. Mäe vil
jakuulutanud üldmobilisatsiooni Eesti sõja
väele ja iga päev järgib suur arv mehi sel
lele kodumaa kutsele, et aidata kaitsta maad

ja rahvast bolshevismi ähvardava ohu eest.
Neil päevil on juba ilusaid näiteid antud
paausetabtest ja võltlusvalmidusest. Palju
eesti mehi vahetab neil päevil oma erariie
tuse sõjaväeriietusega. Nad panevad käest
haamri, peitli ja sulepea ja haaravad relva
ning tõendavad sellega, et aiin on tege
mi st rahvaga, kes sõnadele laseb järgneda
teo, et Eesti rahvas , kui Euroopa kultuur
rahvas ei taha sellest võitlusest kõrvale
hoida, vaid et ta on valmis töõ kõrval osa
vOtma ka väitlusest.

Võitluskõlbalikud mehed lähevad 4 nüüd
rindele. Nüüd on kodnjääjate kohas asnda
nende kohtadele ja hoolitseda kogu ener
giaga selle eest, et ei jääks kusagile tühi
lünk. Et saaks tehtud töö, mis teha tuleb.
Mõnele võik ehk paista, et tema koht ei
ole nii tähtis; mõnele võib näida, et tema
praegusel silmapilgul ei tee eriliselt täht
sat tööd. Teine arvab jällegi, et tema on
asendamatu. See otsustus tuleb jätta teiste
le. Üksikul ei ole siin küllaldaselt ülevaa
det 1 Tema peab praega jälgima vaid kor
raldusi ja täitma oma kohust.

kodumaale jõudmisel
Meestes valitseb rõõm, et Võidakse asuda kodumaa piiride kaitsmisele
Neil päevil jõudsid kodumaale esimesed nüüd võitleb Eesti Brigaadis pataljoni
Eesti Brigaadi osad, et asuda siia otseselt ülemana.
võitlusse koos saksa sõjaväo kamraadidega
„Kaks tundi anti aega/' vihjab pa
meie kodumaad ähvardava punase ohu taljoniülem kapten H. Riipalu, „marsi
vastu.
valmis seadmiseks uuele ülesandele asu
Rongi saabumine kodumaa piiride miseks. õhtul tuli kisk pataljonil», kes
le kujunes neile vähestele, kes teadsid viibis rindel, ning mõni tund hiljem
meie eliitlahingumeeste saabumisest, asus pataljon kogu oma varustusega
ilusaks ja pidulikuks silmapilguks. Rong teele. Mehi valdas teadmine, et küllap
meie meestega saabus kõlava eesti sõ sõit läheb nüüd kodumaale. Ja nii see
jameeste lauluga. Veeresid mõõda ras oligi. Poolel teekonnal anti meestele
kerelvad lahtistel platvormidel ning pea teada reisi siht. Kui mehed kuulsid ko
gi peatusid jaama perveni ees vagunid, dumaale jõudes, et mobilisatsioon siin
kust astusid välja mehed, keda nähes on juba arenemas * edukalt, on kõikide
rõõm piiritu. Nad kõik näeksid, et mo
igaühel tekkis suur rõõm.
biliseeritavad oma kodupiiride kaitsmi
Siin kohtame pataljoniülemat Harald sel kannaksid endas sama võitlusindu
Ri i p a 1 u, tuntud ohvitseri ühest vaba nagu nemadki, kes nad on juba möö
tahtlike pataljonist, kes on kaasa tei dunud sügisest peale seisnud võitlustes
nud raske Stalingradi katsumise ning ja sageli mõne rünnaku raskuspunktis."

FQhreri poolt asutatud dr. Fritz-Todti auhinna saajad
Yasakalt: dr. ing. Franz Pölzguter, kel õnnestas aastatepikkuse tööga tegelikkuses ra
kendada uusi rauatöötlemise põhimõtteid. Keskel: dr. Ing. Karl Daevee, kes omab eriMai teeneid rauatootmise alal. Koos dr. ing. Walter Eichholziga rakendas ta praktilis
kogeransi teaduslikult. (Daeves paremal). Paremal: dr. ing Georg Güllner, kes sai au
hinna rohkete teenete eest sideteenistuse alal, millel ta on kauemat aega edukalt tegut
senud nii praktikuna kui ka uurijana. (Weltbild).

Perroonil käib edasi-tagasi sagimine.
Laaditakse maha voor. Kaasa on too
dud isegi mõni punkriahi. Osa laske
moona ja mitmesuguseid sõjamehe va
hendeid laotakse lumeaaanidele ning
peagi on jaama kõrval asuv aed tulvil
meie leegionäridest. Agarasti on ametis
Naisomakaitse liikmed, jagades meeste
le esimese külakostina paberosse ja
eesti ajalehtede värskemaid numbreid.
Ühe kegudnse hooldamisringi liikmed,
kes olid kuulda saanud sõjarieeste saa
bumisest, ruttasid jaama ning kostita
sid saabunuid maiustustega. Nad jaga
sid ka villaseid kindaid ja salle neile
eesti grenaderidele, kes vajasid neid
kõige enam. Kuid ka mitmed teised
olid sõjamehi kosti tarnas, jagades neile
mõndagi suurepärast.
Iga korralik sasil mess peab
teadma, et ta koht on rin
del ja relva juures

sil oli sunnitud oma ettekandes viitama
mädapaisetele N.Liidu majanduses. Ta
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mõttetute torma® iste ja käratse
3
miste
lõpetamist
ja üleminekut plaani
Mina pärast ära muretse, kahju oa kui nad senini annud.
kindlale tootmisele graafiku järgi. Nii
ainult lastest.*
Kui isegi praeguses elukorras, kus
Hoolimata sellisest kohutavast olu kolhooside eesotsas nn juudid-bolskevi pea kui aga nõukogude transport ja
tööstus asetati sõjasarve alla, graafik
korrast tagalas, enamlastel jätkub ala kud ja kus töötajad on pidevalt nuhkide kaotas taas igasuguse tähtsuse.
tust rääkida «kolhoosi talupoegade pat ning NKVD agentide valve all, ei suu
Parandusi ja remonttöid tehastes
riotismist." «Pravda* kirjutab, et «Nõu detud täita kohustusi, siis on selge, mil
kogude isamaa on talupeegade armas les seisneb asi. Talupojad ei suuda en enamlased ei sallinud rahuajal ega sal
tav ema. Tu vabastas nad ! Andis nei am midagi täiendavat teha aga suuda li ha praegu sõjaajal.
Stalin ütles oma kõues 1935. a.
le õnnelikm ja kultuurse elu. Talupojad enam midagi anda. Talupoegadel ei ole
sõjaakadeemikuile,
et välismaalt toodi
ise ehitasid ümber patriootilistel tun enam jõudu.
netel oma isamaa kolhooside-riigiks.".
Enamlaste uüs surve kolhoosi orjade sisse kolme miljardi rubla eest mater
Mis ajast on vene talupoeg, keda le ei saa enam anda rõhujaile uusi ma jale, mis võimaldasid üles ehitada ras
ke- ja sõjatööstuse. Huvitav on teada,
aeti revolvri ja dubinaga kolhoosi, pat terjaalseid hüvitusi.
kust said enamlased selle välisvaluuta?
rioot? Millal on ori ülistanud orjust?
NÕUKOGUDE LAOSTUNUD MAJANDUS.
«Pravda* püüab aga seda tõendada.
See raha saadi nõukogude inimeste
Donbassi söekaevandus
Neile, kes tunnevad kommunistide
surnuksnäljutamisestl 1932—33. a. oli
tes lainetab 300miljonitkant
taktikat, on «Pravda* kolhoosi «patrio
N. Liidus nälg, kuid samal ajal võis
meetrit vett.
, tismi* tagamõte selge on tulemas
tähele panna kummalist tõsiasja: valit
uus sõjakäik nõukogude talupoegade
Ehituse kiirendatud tempod ja järele sus müüs ©ma ülemaaliselt organiseeri
vastu. Stalin.ja ta juutlik klikk on mõtlematu katsetamine lõid Nõukogude tud jaotuspunktidest toiduaineid, aga
alustamas uut rünnakut nõukogude Liidus juba rahuajal palavikulise õhk ainult kulla, hõbeda või vääriskivide
elanike niikuinii ülepingutatud jõudu konna, milles seisakud ja tagasilöögid eest. See nälg oli loodud enamlaste
dele. Hirmuvalitsejad tahavad töötajailt tööstuses ja majanduses osutusid välti poolt kunstlikult, et rahva käest välja
välja pigistada viimast üdi, et sel teel matul ks. Rešiimi poolt väljakuulutatud pigistada tsaariaegseid säästusid. Nii
tõsta alla läinud tootmist ja viimseni majanduslike eesmärkide saavutamine lõid enamlased kunstliku nälja abil
maha suruda töötajate iseteadvust, mis muutus sisuliselt Stalini ja ta apara kaks kärbest ühe hoobiga: avanes või
muidu praegusel äreval ajal võiks muu tuuri kampaaniaks rahva vastu, kes aval malus üles ehitada omaexda rasketöös
tuda võimumeeste julgeolekule ohtli das passiivset vastupanu viisaastakute tus ja muuta rahvas verivaeseks: vaene
kuks.
teostamisele.
inimene on jõuetu ning ei muutu re
Kolhooside majanduslik olukord on
„Üliindustria]iseerimiHe"osutus sel šiimile nii kergosti ohtlikuks.
laskunud praegusajal katastroofilisele leks verejanuliseks Molokiks, mis iga
Kõik enamlaste üritused majandus
tasemele. Kõikjal on puudus töökatest, aasta neelas miljoneid inimelusid ja elus pidasid silmas ainuüksi sõjalisi
põllutööriistadest, viljaseemnest ja muust mürgitas oma hingamisega kogu nõu eesmärke maailmarevolutsiooni plaanide
Korjamata ja peksisata leivavili mäda kogude tegelikkuse. N.Liit oli muude teostamise huvides. Tehased, mis pidid
neb põldudel ja raudteede ääres.
tud tohutuks tehaseks ja inimene seal tootma põllumajandusele traktoreid,
See kõik on teada ka Kremli või —hingetuks automaadiks, keda kihutati hakkasid ehitama peagi tanke/ Elanik
mumeestele, kuid nad teevad näo, na tagant terrorivahenditega, jõledate äh konna huvides toodeti väga vähe, mis
gu oleksid kõik puudused tingitud ai vardustega Kremlist, mis tekitasid nõu ei suutnud rahuldada ka kõige mini
nuüksi halvast juhtimisest. 26 aastat kogude elanikes paanilist hirmu.
maalsemaid nõudmisi. Seepärast juba
on enamlased õpetanud oma kolhooside
Ehitajad püüdeid täita võimalikult enne sõda osutus maa majanduslik
juhte, kuid need on jäänud endiselt juhmiks! kiiremini oma ülesandeid, s.o. lasta käiku seisund ja nõukogude kodaniku elatus
Tõeliselt on aga kõigi hädade ja uusi tehaseid ja seepärast andsid neid tase äärmiselt madalaks, millist Euroo
puuduste põhjuseks on nõukogude re- üle ekspluateerimisse poolvaleril kujul. pas ei taluks ükski inimene. Sõda sü
Ši im ise, mis järsult räägib vastu kõigi Sellele liitus administratsiooni tehniline vendas seda kriisi veelgi. Elanikkonda
le tervetele majanduslikele juhtmõtetele; asjatundmatus ja parteiorganite vahele ekspluateeritakse äärmuseni sõjapidami
selle tulemuseks on paratamatult töö segamine, mis kogusummas viis väga se huvides, inimesed nälgisid alati
viljakuse langus. Ei mingisugune enam nigelatele tootmislikele tulemustele.
N. Liidus, kuid nüüd neid ähvardab
laste must-kunst ega petteartiklid suuda
Sellest tuligi, et suurbolševik Malen otseselt näljakatastroof, punaarmeed
kurnatud inimestelt kätte saada rohkem kov, praeguse sõja eel 17. parteikongre- toidetakse veel välisabiga.
Stalini õuduste-riigi praegune pale

Ühenduses ägedate võitlustega idarinde
põhjalõigus, mis on kandunud balti riikide
väravaisse, on Ühendriikide suurim ajaleht
Tribune" avaldanud kirjutisi, mil
ledes on munseas puudutatud ka sakslaste
sõbralikke vahekordi kohalike rahvastega
neis riikides. Need kirjutised on tõstnud
Nõukogude ajakirjanduses varjamatu paha
meeletormi. „Voina i rabolshij klass" ütleb
lausa, et neid lugedes jäävat mulje, nagu
oleks .Chieago Tribune* mitte Saksamaaga,
vaid Nõukogude Liiduga sõjajalal seisva
maa ajaleht.

„Chicago Tribune'iK jutt olevat läbi ja
läbi valelik, balti rahvaste vabatahtlikud
olevat Preisi kuninga eest rahvussotsialismi
rõhutud palgasõduritena sõdima pandud
ning sõbralikest suhetest sakslastega saavat
juttu olla üksnes mõningate fashistlike agen

tide puhul.
Seapeale kirjutab ~D euts c h e Ze i
tungitn Ostiand'i" Genfi kirjasaatja
ühes mainitud ajalehe hiljutises numbris:
rünnakud „Chicago Tribu
ne'ile" reedavad Nõukogude äärmiselt när
vilist suhtumist - üldisesse ülestõusu Baiti
mail ähvardava "bolshevlstliku invasiooni
vastu. Suurim ameerika ajaleht teatas tõe
truult, et leedulased ja lätlased omavad
saksa valitsuse all suurt iseseisvust. Oma
lipud, mis heisatakse kõigis Balti riikides,
oma rahvushümnid, mis kõikjal keelmatult
kõlavad, on ainult selle kaugeleulatuva ise

Aare Niinemägi
Me muistne,
kuldne pärismaa
Me muistne, kuldne pärismaa,
me kaunid kodutalud,

neid Looja käsi õnnista,
teed tulevikku valgusta,
siit kaota vaen ja valul

Päev saabund, mehed tammised,
teos karastage lüved!

Mis raskus ka ei tabaks meid,
ei sega see me tähiseid,
eesmärke kodu hüveks.
Las heitleb torm! Las raksatab!
Ei kohku meestest keegi.
Siin terastahtest kaitsekaar
ja sitkeist meeltest tulvil maa
Üig-eesti vaim neis leegib.
Siin sangarite võidumas.
Read kokku! Võitlus ootab!
Relv pihku, vapper võitleja,
ja edasi 1 Jää vabaks maa I
Päev kirgar, pube paota 1

asjaolud on •võimaldanud on tõstnud
heaolu. Sel määral, kuidas olud on konso
lideerinud, in sakslased märkamatult jn
suure lärmita ikka kõrgemale tõstnud ise
seisva elu ja omavalitsuse astme. See Kes
seisvuse väliseid tunnuseid."
ti, Läti ja Leedu iseseisvus on praega juba
Kai eestlased, liitlased ja leedulased palju suurem kui seda välismaal teatakse.
seejuures suhtuvad sakslastesse sõbralikult Saksamaal pole kanagi olnud teissuguseid
siia pole selles midagi imelikku, jätkab aja kavatsusi, sest rahvussotsialistlikule ideele ja
leht. Neile rahvastele on veel liiaks hästi Adolf Hitleri visioonile uuest Euroopast
meeles bolshevistlfku terrori kannatuspäe vastab väikeste rahvaste iseseisvus uue
vad, samuti kui sellest vabanemine saksa Euroopa raamides.
sõjaväe abiga. Neil on samuti hästi meeles
Juba praegu võitlevad arvukad vabataht
tollal Inglismaale ja Ühendriikidele asetatud likud sakslaste kõrval eeskujuliku vapruse
ootuste purunemine, et ega ometi nood ga ühise vaenlase vastu. Kõikjal kolmel
humaansuse ja kultnuri kaitsjad lase Mosk maal, eriti esimesena ohustatud Eestis voo
val meid neelata. Vahepeal vSib-oila kerki lavad vabatahtlikud igas vanuses kuni viie
nud uusi lootusi nende maade peale, on kümnendate aastate lõpuni lippude alla.
halvanud Briti ja USA hoiak Poola ja Jugo Kogu elanikkonnas leegitseb veendunud võit
slaavia küsimusis.
Ajaleht jätskab:

lustahe. .

Mis puutub Saksamaasse, siis ei ole
Hitler vastandina Rooaeveldile ja Churehil
lile andnud Beletusija lubadusi. Põie kõnel
dud garantiidest, mida ei peeta, ega iseseis
vusest või sõltumatusest, et seda pärast
eitada. Sakslased on aga vabastanud eestla
sed, lätlased ja leedulased kohutavast hoi
shevistiikust terrorist, nad on toonud kaa
sa korra ja rahu ja nii palju kui seda

Balti rahvaste leegionid ei võitle Preisi
kuninga eest, nad ei ole rahvussotsialismi)
rõhutud palgasõdurid, vaid need on mehed,,
kes on otsustanud võidelda ja langeda oma
talu ja põlln, oma maapinna, naise ja lapse
eest. Ja et siin ei ole tegemist ainult fa
šistlike agentide rühmakesega, nagu „Izves
tija" püüab väita, seda on bolševike armeed
juba kogenud ja kogevad seda veelgi, mid»
kaugemale nad püüavad edasi tungida."

Balti rahvaste uus arengutee
Berliini ametlik kinnitus mobilisatsiooni puhul Eestis ja Lätis:
„Need rahvad võitlevad oma iseseisvuse eesf ja omavad kord Saksamaa
liitlastena võitluitulemused"
Mobilisatsiooni väljakuulutamine Eestis
ja Lätis on-põhjustanud saksa ajakirjandu
ses ja Berliini poliitilistes ringkondades
ulatuslikku vastukõla. Saksa välisministee
riumi esindaja puudutas pressikonverentsil
Wilhelmstrassel üksikasjalikult Saksa valit
susringkondade ametlikku seisukohta uuo
arengu kohta Baltimaades.

Saksa ametlikud ringkonnad ei ole ku
nagi viivitanud rõhutamast oma seisukohta,
et need rahvad, kes nüüd võitlevad ilg õla
kõrval koos saksa sõjajõududega bolshevia
mi vastu, ei tee seda üksnes Saksamaa hu
vides ja heaks, küll. aga võitlevad nad esSõda andis purustava löögi nõuko
gud# majandussüsteemile. Kahe ja poo
le sõja-aasta kestel purustati täielikult
majandus maa-alal, mis asetseb Stalin
gradi-Kaukaasia harje ja idarinde vahel.
Selle ala põllnuduse ülesehitamiseks
kulub aastaid. Kauaks ajaks on lülita
tud välja N. Lii-du majandusest selle
maaala ühendusteed, ;elektrijõtijaamad,
kaevandused jne.
Sakslased taandumisel purustasid
Donetsi basseini söekaevandused, mis
enne sõda katsid kuni 70% «aa söe
nõuetest ja lasid need vett täis Eritead
laste arvestusel praegu o* neis kaevan
dustes umbes 300 milj. kpu vett. Et
tühjendada kaevandused, tuleb neist
väljapumbata järv, mille pikkus 30 km,
laius 5 km ja sügavus 2 m. Ilma sel
le hiigeleeltööta kaevanduste tasanda
mine ei ole võimalik.
Sõda põhjustas suuri kahjustusi.
Groznõi ja Maikopi naftatööstustes, seal
sed naftajuhtmed purustati.
Sellega ei taheta ammugi ütelda, et
Nõukogude tööstus on täielikult hävita
tud; neil on piirkondi, kus see võib
veel funktsioneerida, päälegi liitlased
püüavad bolshevistlikul kolossil hoida
elu sees ima saadetistega. N. Liidu
tööstuses on alati valitsenud korralage
dus ja häired, selline olukord on veel
gi süvenenud, kuid äärmise terroriga,
direktorite, juhtivate inseneride maha
laskmisega püütakse ikka kSMtisi hoida
käigus ja täita alatasa tekkivaid lünki.
Vabrikutes töötavad enamuses naised,
lapsed ja raugad, kelledest pressitakse
välja viimast ja sunnitakse ülejõukäi
vale tööle.
Kõige üle aga valitseb näljatont,
mis viib järjekindlalt läks «ale katas
troofile nõukogude tööstuse elanikkon
na ja kegu olemise.
Bolshevistlikud hirmuvalitsejad näe
vad ainust pääsemist sõja kiires lõpe
tamises, sellest ka nende meeletu mas
side saatmine surma ja karje teise rin
de järele, elanikkonna viimseni välja
pigistamine ja konverentsitamine pluto
kraatidega.
(Järgneb).

noajärjekorras oma enda iseseisvuse pärasat.

Saksamaal ei ole kunagi olnud eesmärgike
ja ta ei mõtle ka praega sundida teisi rah
vaid võitlema ja veristama oma huvides,
nagu näiteks seda teeb juba aastasadasid
Inglismaa. Uue Enroopa peamiseks vaenla
seks on bol-shevism. Seda näevad ja tunne
vad müüd Euroopa väikeriigid ja rahvuse#
ning seepärast koonduvad üha
hoolimata Inglismaa püüetest, võitluseks
meie kontinendi ühise vaenlase vastu. Mit
te ühelgi, keda vaenlase propaganda poi»
suutnud pimestada ja kellel oa kallis oma
rahva elu, ei tvle otsida selgemaid näiteid.
Saksamaa teeb kõik rihutas lõpuks vä
lisministeerinmi esindaja, et oma liitlas
tel aidata kanda seila võitlusega ühenduses
olevaid raskusi ja ohvreid ning ka omada
võitlustulemusi.

Saksa sõjajõudude ülemjuhatuse teada
annetest nädala algul võis välja lugeda
õitlusheo vähest raugemist idarindel. Kaht
lematult «li see nähe tingitud bolshevikelc
viimastel päevadel antud väga rasketest
kaotustest ja ka saksa vastulöökide kasva
vast tugevnemisest. Saksa tuntud sõjaline'
kommentaator kindralleitnant Dittmar hin
das möödunud nädala kaotuste vahekord®1:5 kuni 1: 7. Viimastel päevadel tundu
valt kasvavat saksa vastupanu seletas kind
ral Dittmar uudse tegevusega relvade saat
misega idarindele, mis võitlustes on juha
toonud ja tulevikus veel üha enam toovad
saksa jõududele soodsamaid väljavaateid.

Võitluste pearaskuspuuktid idarindel ei
ole muutsnud.
Võitlustes Ukraina rindel, kus tempera
tuur kohati on tõusnud juba kuni 10 kraadi
peale nulli ja om saabunud üsna kevadine
ning isegi suvine ilmastik, on täieliku sula
tõttu kogu keskus soietunud, mis seab sõ
duritele väga rangeid nõudmisi. Saksa sõ
duril vaenlase rünnakuid tõrjudes tuleb tih
ti seista oma laskurpesas ja kaevikus kuni
puusadeni vees ning vahest kaevuda kait
seks piirkonnas, mis on muutunud tõeliseks
suoks. Vaatamata ebasoodsaile võitiustingt
raustele, on saksa üksused omase tugeva,
vastupanujõuga kõik vaenlase rünnaklöögid
tõrjunud.

Saksa Ülemjuhatuse esindaja, peatudes
olukorra juures idarinde põhjatiival, märkis:
Operatsioonide algjärgus oli holsbevikel edur
kuna saksa rasked relvad liikluse tõttu ei
omanud võrdlemisi kitsas kaiteepiirkonnas
Leningradi juures nii snurt efektsust kui
teistes rindeiõikudes. Kui aga operatsioonid
nihkusid ruumi, mis võimaldas saksa juht
konnale suuremat tegevusvabadust ning
võimaldus lühendada, õgvendada ja tugev
dada oma tõrjerinnet, põrkasid bolshevikud
kohe suuremate raskuste vastu, mis nüüd
jätkuvalt iseloomustab praeguste võitluste
pilti idariude põhjaosas. Ühelegi olukorra
hindajale ei ole jäänud tähelepanemata tõ
siasi, et vaenlane niihästi Narva sektoris
kui ka Luuga rindel juba pikemat aega ei
ole enam märkimisväärset maa alalist edu
saavutanud. Seepärast kõik tundemärgid
kinnitavad, et nõukogude sõjaline juhtkond
ei looda otsustavaid saavutusi mitte prae
gustes peamistes rindeiõikudes, küll aga
kaugemal rinde lõunaosas. Ei ole palju ,
öeldud märkis saksa ülemjuhatuse esin
daja kui Vitebsk ja Nevel, sealjuures
mitte need kaks linna, vaid mõlemad võit
luslõigud omavad tulevikus veelgi suuremat
tähtsust kui senini.
JÄRVA TEATAJA Nr. 21.
Neljapäeval, 17. veebruari! 1944. Lehk. 2,

EESTI VÕITLEJAD RINDETULES
Ilma eesti lendurite eeskujuliku koostöö Ja väärtusliku kaasabita poleks need uhked
aaeresõja võidud olnud võimalikud
RBugemata ägedusega möllavad Idas jnba kolmandat talve lahingud, kus bolsbe
ristlik koletis igal Jahul püüab üritada läbimurdeid saksa liinidest, et slis laviinina
veereda üle Euroopa kui punane katk. Et nende kuratlik plaan ei täituks, selle eest
seisavad valvel Lääne Euroopa sõdurid, eesotsas raksa sõduriga.
Jaba kolmandat aaqjat võitleb idas ka eesti vabatahtlik, täites ema sõdurimissiooni
vastutustunde Ja vaprusega. Eesti idapataljonid, pataljon .Narva", Eesti SS-Brigaad.
eesti lendurid need on võitlejad, kelledest korduvalt on rääkinud maailma avalik*
kus, tunnustades eesti sõduri vaprust ja võitlusvaimu, kes, seistes kindlalt suures aja
loolises võitluses saksa relvakamraadi kõrval, kaitsevad Euroopat idabarbarite hävingu
Eesti Brigaad labingas ... Noor, 22-aas
tane grenader L. teeb kaasa esimesi lahin
guid. Raskemad päevad ou möödunud. Ohv
reid nõudva törjeiahingu päevad, mii iga
kümne sammu peale lajatas bolshevike gra
naate. Täna on veidi rahulikum. On veel
hommikune videvik, sellepärast pole ka
vaenlase granaadiheitjad veel tegevuses.
Koid bolshevike laskurjagu on kaevunud
ööpimeduses eestlaste kuulipildujate ette
võsa servale ja valmistab oma püsside täp
se tulega tublisti peavalu. Kuulipilduja alk
tur upitab ülakeha rohkem kaevikust välja,
et saada paremat sihtimisvöimalust. Ent sil
mapilk hiljem tabab teda vaenlase kuul ja
ta langeb samasse, kust ta kohe jaokaas
laste poolt toimetatakse raske peahaavaga
sidumisele.
Järgmine number asendab sihturi. Taeli
iase kuulid pirisevad nagu mesilased gre
naderide kõrvade ümber, sundides neid
kaevikusse varju tõmbuma.

,Anna mulle oma püstolkuulipilduja,"
ütleb äkki grenader L. oma jaoksaslasele.
See ulatab relva. Kamraadidel küsi, milleks
vajab L. relva. Nad näevad aeda ta kindlast
ilmest.

Grenader L. hakkab vaenlasele küljelt
llhedale hiilima. Tõmbudes molluse-aasta
kulu ja lohkude varju, roomab ta edasi, pa
remas peos püstolkuulipilduja. Rõske külm
tungib läbi riietuse ning relva hoidva käe
sõrmed valutavad. Ent julge poiss ei pane
seda tähele. Kõige sellega on ta ju harju
nud.

Olles hoidnud eemalt paremale, liigub
ta nlQd vasakule, et enam la. te laskuritele
küljelt ligineda. Üks ta jaokae alasist on tal
le järgnenud. Ta kuuleb oma j&rel rasket
hingamist. Higi voolab ojana põskedelt
ning kukla lihased on : kangestunud pide
vast pingutusest. Kuid kõigest sellest ei
heoli vahva grenader. Kogu ta mõte keer
leb vaid punasõdurite ümber, keda kavatseb
kahjutuks teha.
Äkki tõuseb kümmekond meetrit rooma
jast nagu maa alt bolshevik, upitades ene
se poolest kehast laskurpesast välja. Grena
der L. tardub hetkeks paigale, sest vaenla

Fflhrer! poslt on annetatud mitmeile
eesti lendareile I klassi Raudristid vapruse
eest. Eesti lennugrupi eduka vaenutegevuse

tnlemnsena on hävitatud suur hulk vaenla
se allveelaeva, millest enam kui pooled
langevad Ukaase juhi arvele. Tunnustuseks
eesti lendurite võimetele on eesti vabataht
like lennuükausele ka tihe komandeeriva
admirali poolt saadetud kiri, mis lõpeb sõ

nadega :

„Ilma eesti lendurite eeskujuliku
koostöö ja väärtusliku kaasabita po
leks need uhked meresöja võidud ol
nud võimalikud."
lale.
Kahe I klassi Raudristi kandja, ltn. Laa
Paremalt kostab sislsev heli. See on nekõrbi ja ltn. Repnau, teeneid on hinna
bandiidi-küttlde juhi leppemärk: kõik kor tud varemalt 2. klassi Raudristi annetami
ras 1 See on eriline heli, mida bandiidiküt sega. Samuti on neil kuldsed vaennleanu
tide kõrvad on harjanud eraldama ürgmet märgid.
sa igasugustest helidest.
Leitnant Repnau sooritas viimase isunu
Taas uus leppemärk. Ja nüüd järgnevad enne idasõja puhkemist Eestis 18. juunil Jä
mehed ema juhile. Tasakesi hiilides rajab gala aeredroomilt. 27. juunil, mil eesti len
terve rühm omale teed metsasügavikku. durid taheti saata N. Venemaale, põgenes
Äkki hakkab ees rägisema kuulipilduja, ta koos teistega Koiga metsa. Eesti lennu
mille kajale järgneb inimese läbilõikav kar üksuse asutamisel, 1943. a. alul, oli ta üks
je.
esimesi vabatahtlikke lendureid selles ük
Nüüd lahutab bandiidi-kütte külast, kus suses.
asuvad jõugud, veel vaid sada meetrit. See
Oma vaenulendusid meenutades jutustab
oli eettiaete teine rühm, kes tungis bandii Ita. Repnau muuseas:
tidele kallale teiselt küljelt. Peagi jõuab
See oli möödunud aastal Leningradi
kätte ttllatusrüun&kn hetk ka esimesele ruumis, kui sain käsn pommitusrünnaknks
rühmale. Veel mõningad meetrid edasi, veel rinde lähemasse tagalasse. Oli teada, et sel
minutid pinget, ja siis tungivad eesti vaba les rajoonis oli enamlaste õhutõrje eriti tu
tahtlikud metsast välja ning ründavad küla. gev, mispärast seda piirkonda Omavahel ni
Bandiitide vastupanu on asjatu, sest nad on metati „ussipesaks". Üks eesti iendureist,
ümber piiratud. Esimesed vabatahtlikud kt* seal oli sattunud enamlaste koondatud
eesotsas leitnandiga on jõudnud juba küla tõrjotulle, sai masinasse flaki täistabamuse.
majadeni. Bandiidid väljuvad majadest üles
Mürsk lõhkes kaho istme vahe
tõstetud kätega. Relvi ja laskemoona kan
lennuki kere keskel, kuid lennuk
takse kokku kõigist peiduurgastest. Peagi
maandus siiski õnnelikult koduaere
selgub ka uskumatu lugu küla päriaela
droomiie, kuigi umbes 300 kill «augu
nikad Olid juba ammu kaa bandiitide poolt
ga keres.
küüditatud, mõrvatud või põgenenud, sest
külas polnud enam ühtki naist ega last.
Lennuki meeskond seevastu ei saanodl
eel ei ole töö lõpul. Peagi hakkavad ainustki kriimustust, ainult pardalaakuri
eesti vabatahtlikud metsa läbi kammima, lennuülikonnast oli üks lõng lahti rebitud.
Lendasin „usBipesa" kohta.
sest kiudlasti leidub bandiite ka metsas,
lerashiivri asemel kannab leitnant nüüd si
Kohe pommide vabastamise järele sattu
det ümber pea. Sidemesse on immitsenud sin helgiheitjate valgusvihku ja enamlaste
verd. Ent see ei häiri julget sõjameest, kel fiakid avasid tulo. Kiirgav valgus pimestas
le nööpaugus mitmed aa märgid räägivad silmad. Täija vaadates nägin vaid peale sü
tehtud tegudest ja vaprusest. Üks suits ga vm usta pimeduse kergete Lakkide leek
pääle väsitavat lahingut ja siis tõttavad kuule ja raskemate Lakkide mürskude lih
nad jälle metsatihnikusse, otsima varjßlepu kemi.*i.
Idarinde ürgmetsades, eesti bandiidi-küt
tide juures.
Tihniku taga luurab salakaval vaenlane,
kes iga hetk võib teadmatusest söösta kal

genud bandiite.

Pikeerisin, et pääseda sellest tulepõrgust

välja. Kuna aga pikeerimise ajal kompass

päästikule, et valanguga vaen test hävitada.
Tõrge! Uaesti laadimiseks pole enam aega...

.Saaki verbh!" Ainult neid venekeel
seid sõnu oskab grenader. Ja neid ta nüüd
käratabki. Bolshevik on ootamatust rünna
kust nõuda kohkunud, et tal pole elukorrast
selget ülevaadet. Alles siis, kui L. annab
talle boebi knklaase, tõstab ta käed.
.Võta see oma hoole alte*, ftleb ta oma
kaaslasele. Ta is© silmitseb ülejäänud bolshe

vikke. Pisut eemal lamavad need aukudes.
Hetkeliselt laeb julge grenader oma püstol
kuulipilduja. Nüüd ei tõrgu relv enam. Eh
munad bolshevikud ei jõua enam tühjenda
da oma püsse ning eesti grenaderi kuuli
valangud uinutavad nad jäädavalt nende
oma vaimiskaevatul aukudes.
Käed tõslnud ainuke bolshevik, kee jäi
ellu, pühib räpase taskurätiga kakalt, mis
on veel verine grenaderi lõögi*t. Korjab siis
kuulekalt kokku langenud kaaslaste relvad
ja sammub eesti grenaderide kaevikute peole.

Vahva grenader L. oli hävitanud terve

vaenlase jao.

Annetagem eesti sõjaväe
ambulantsile Paides vaja
likku sisustust!
O. K. Järva maleva I territoriaal-pataljoni korraldusel käivad praegu eeltöid
eesti sijaväe-ambalantsi rajamiseks Paidesse. Kavatsuste kohaselt kujuneb am
bulantsist hiljem eesti sõjaväehaigla.
Ambnlanta kui ka haigla vajavad eeskätt mitmesugust sisustust, esmajärje
korras voodi pesu, voodi tekke, toideuõusid (taldrekud, noad-kabviid, lusikad
jne.), pesnkausee, seepi ja muud. Pöördudes käesolevaga Paide ja Paide ümb
ruskonna elaaike poole, paneb 0. K. Järva maleva I territoriaalpataljon kõigile
südamele, toetada ambulantsi kiiret rajamist ülalnimetatud ja muude vajalike
sisestus- ning tarbeesemete annetamisega. Iga annetatud ese läheb selleks, et
eesti meeste), kes kaitsevad meie kodumaa vabadust ning meie ja meie laste
ela ju olemaselu, oleks tagatud korralik ja magav ravi, kui seda vaja.
Ambulantsi rajamisel ja edaspidisel tegutsemisel on rakendunud täie energia
ga pataljoni naisemakaitse. Kuigi on teoksil vastav korjandus, ärgu jäägu kee
gi ootama korjajate ilmumist, vaid viigu otsekohe annetatavad esemed O. K.
Järva maleva I territeriaal-pataljoni staapi Paides, kompanide kantseleidesse
või vastavate N. 0. K. jaoskondade esinaistele kohtadel.
Ärgem unustagem kõik see läheb kodumaa ja ema rahva kaitseks ning
kõike seda vajavad eesti rindemehed.
O. K. Järva mal*va I territoriaalpat. ülem.

•*
*

Ma olin haige
lfagu teate, olen ma me"* kea alaliselt
haige. Olen eluaeg jännann, urstidega, kuid
need ei ole minu juures midagi erilist leid
nud. Tavaliselt nad ütlesid kõik: „?ele näe
te kõike läbi mustade prillide." Asi on aga
hoopis tõsisena. Tunnen ennast kõige pare
mini siis, kui olen haige ning tunneksin en
nast haigena, koi oleksin terve. See nimelt
on asja õige tuum.
Nüüd aga olen ma tõsiselt haige. Olen
haiglas. Mitte mõni granaadikilluke kehas
ei, kuid päris snur ja tõsine haigus
pimesoolepõletik. Ja kai arsti kõrge kunst
mind poleks päästnud viimasel minutil,
oleks see võinud lõppeda surmaga.
Teatavasti on meie arstid tööga nii üle
koormatud, et nüüd ka kangnõuandmine on
sisse seatud. See on sama loomulik, nagu
olid vknasti laulu, kobatamise parandamise
Ja muud kursused kirja teel
Pöördusin siis minagi ühe arsti poole,
keda tundsin. Ta ravis piind oraal ajal mit
me! kerral, koid loobus sellest viimaks.
Mitte mina haiguse lootusetuse tõttu, vaid

Ka tema näis asja mitte tõsiselt võtvat.
Miaui endal Dil aga kindel tunne, et see on
pimesoolepõletik. Lõigata mina aga ennast
ei tahtnud lasta, sest ma tean, millise kut
selise kirega arstid seda aell juhtumitel teel
vad. Mul oli näiteks tuttav, kes oli lange
tõbise. Teda viidi igakord, kui tal tänava
haiguse heosr pääle tuli, haiglasse. Ning
igakord lõigati temai pimesool välja. See
tõtta kandis ta kõikides oma ülikondades
sisseõmmeldnd sedeleid: „Ülemaretiiei Minu

juures on tegemist langetõbega, mitte pime
soolepõletikuga. Minu pimesool on juba
neli korda välja lõigatud*'
Mul oli õnn». Läksin haiglasse ja vastu
võtmisel tunnistati minu olukord tõsiseks.
Mind viidi üldsaali. Vasemal minast lamas
härra, kes oli väga närviline ja hajameelne.
Viimati oli ta tee juure sidruni asemel ka
naarialinnu surnuks pigistanud, siis oli nai
ne teda siia toonud. Paremal minust oli
tegemisi samuti hajameelsega. Ta oli kel
neriks ..Metropolis". Kui arst temalt käsis:
„Misteil on?", vastas too: „Kruubisupp, kot
lette, gulaš ja pading!" Kolmas ei tahtnud
ennast kuidagi lõigata lasta: „Ma suren en
nem, kni lasen ennast lõigata", ttiea ta
seepärast, et jätsin arve tasumata.
arst vastas: „Võib-elJa lasevad mõle
~~ „Teie juurde tulen ainult juhul, kui sõn millele
ni tate. Ja sedagi vaid siis, kni vajate keisri mad end ühendada."
Sits toodi sisse pika habemega tore va
lõiget!" ÄrakefJ.
Selle ühekülgse jutu pääle helistasin naisa. Teda saatsid tütar ja selle kuueaas
tane poeg. L&hkades ütles ema pojale:
teisele arstile:
.Härra tohter, ma ei tea, mis mlnug* on. „Bubi, vanaisa on väga haige. Anna temale
käsi ja ütle talle lahkumiseks midagi lohu
Peas vasardub, jalgades torgib nagu tuhan tuseks."
Pöias ütles: .Vanaisa, kui š& sured,
dete nõeltega ja rinnas on tunne, nagu lõi
gutaks nugadega.*

„Olete valesti ühendatud. Siin pole raaa
kauplus ega katelsepa töökoia.a Arakelh
Mina aga ei jätnud jonni, vaid läksin
viimases hädas tuttava loomaarsti juurde,
kellega emal ajal tihti mõne klaasikese
tõstsin. Kirjeldasin siis temale oma valusid.
„ Võtke iga konjaki asemel, mille päevas
joote, üks õun," ütles ta.
„Kust peaksin päevas 10 õuna võtma?
„Siis minge kanadega ühes magama!4

„Mul pole ju kanu" vastasin.
»Haiguö tuleb teil bss maksast, sapist,
südamest, põrnast, sooltest, maost või nee
rudest. Kuna aga valud hommikul esinevad,
siis teeb, võib olla, teie paeluss hommik

võimlemist!"

Kompanii lõi end läbi
25 SS-meest ,Nordlandi* diviisist jõudis Narva positsioonile
10. veebruari varastel hommikutun
didel sammas 25 alljuhti ja 88. meest
„N®rillandi* diviisist Narva ja Narva*
Jõesuu vahel üle Narva jõe jää, jõudes
pärast 16 päeva kestnud kirjeldamatuid
kannatusi saksa positsioonideni.
Kompanii, kes veel 26. jaanuaril oli
rakendatud tegavusse lõuna pool Ora
nienbaumi, lõigati Ura pataljoni pea
jõududest ja kaotas peagi igasuguse si
deme teiste üksustega. Täiesti omapead
jäähud „kadunud salgake" hakkas end
oaa SS-untorsturmführeri juhatusel läei näita Õiget karsti, eli hetkel viimatu
kindlaks teha, kas lsnnuauHod oli ema vSi
vaenlase maa ala poote. Ent löpuka jiudsin
siiski tervelt emade juurde, isegi leuuuk
polnud saanud aimustki tabamust.

Kuski Idarinde lennuväljal eesti lenduri
te juures.
Kõikjal keeb kibe-kiire askeldus ja rutt.
Tempe, tempol Mehed, kiiresti, auto

ootab! kõlab lueeskonuavanema käskiv hüüe.

se äkiline il mu naine mõjus tasse häirivalt.

Käes on otsustav moment. Iga lihas, iga
erk on pinevil kui terasvedru. Pulss vasar
dab, kõrvus oa kuulda tuiksoone lööke.
Siis ... Sõrm püstolkuulipilduja päästi
kul, tormab ta bolskevike saunas. Ta on
vaenlasele nõnda läheda), et pole enam
võimalik sihtida. Relv pnnaal, surud ta

Tihedalt peaviitlusliini taga asuvad suures metsaalas järelveoteede jxigesiuse.KS ban
diitide vastu rajatud toetuspunktid, mis omavahel alaliselt telefoni ja raadioühenduses.
Pk.-Müller Pochl (Wk)

siis maetakse sind ilusasti muusika saatel.

Naljakas oli ka keegi härra Tormiste.
Teda oli marutõbine koer hammustanud. Ta
tegi hoolega märkusi märkmikku.
.Mida teie, härra naaber, sääl nii hoole
ga kirjutate?" küsisin. „Ma märgin üles nen
de isikute nimesid, keda siit välja saades
kavatsen hammustada."

sa looduse värdjas!"
Põetaja ütles seepeale rahastades:

„Vaadake, kõik on nüüd möödas. Ta tnn
neb Teid juba ära!"
Kui patsient jälle oma mõistuse jnnres
oli, küsisin temalt, kas ta tondis midagi
lõikuse ajal.
„Seda just mitte, aga ma nägin und sisse
murdjatest."

Olin lõikase ootel pisut ärritatud. Rahus
tnseks anti mulle kibedaid tilku.
„õde, miks pean neid hirmsaid tilku sisse

võtma?"

„ Seepärast, et olete varemalt nähtavasti

liiga palju häid võtnud."
Sama, muide päris kena ja noor õde,
kutsuti minu voodinaabri juure. Kuna ta
oma vigastuste tõttu ei saanud ise kirjuta
da, siis dikteeris ta kirja oma naisele...:
„Siin on hää olla. Käitamine ja toitlus
tamine on suurepärane. Ainult meie osa
konna õde on vana ja inetu..."
.Sae on ju päris kuulmatu!" hüüdsin
vahele, õde ei osanud üldse midagi öelda.
.Olge päris kuss, õeke, valmistame ai au
eidele ka pisut rõõmu. Kui ma talla tõelist
olukorda kirjeldaksin, on ta homme nagu
viis penni kobal.*
Minu lõikus möödus kiiresti ja valuta.
Professor o» tõesti oma kuulsuse väärt.
Miud paigutati vähemasse tuppa, kus oli
vaid kaks haiget. Vahetasime mõtteid oma

kogemustest ja tundmustest.

.Mind opereeriti kaks korda," ütles mu
naaber vasemalt, .sest professor oli oma
pinseti mu kõhtu unustanud"
.Minul läks samuti" vastas teine, .sest
ta on niisama hajameelne kui kuulus. Minu
juures unußtas ta käärid sinna"
Samal silmapilgul tuli professor meie
ruumi, vaatas ringi ja küsis:
.Kas keegi teist on näinud mu vihma

varju?"

Minu juures tehti kindlaks, et mul on
Langesin minestusse.
tõesti pimesoolepõletik. Leppisin siis lõpuks
Kui ma jälle teadvusele tulin, tõi õde
paratamatu lõikusega. Nii siis viidi mind mulle lootusrikka teate, et professori vihma
lõikus-osakonda.
Olime kuuekesi saalis. Üks kaaskannataja vari on jälle leitud.
Ma ei taha siiski päeva enne õhtut kiita
toodi parajasti operatsioonisaalist. Ka temal ja kui peaks veel teine lõikus tarvilik ole
lõigati pimesool välja. Ta kaunis kõhn naine ma, siis informeerin teid sellest kohe.
ootas teda juba saalis. Mees näis jampsivat:
H. Binder,
.Tagane minust, sa kuivetanud hirmutis,

Vöörihm ümber, padrun!tasku vööle, seina
äärest püssid ning kiiresti välja auto suu

nas. Vaevu saavad mehed ronida autole, kui

see juba hakkab liikuma.
Mõtted keerlevad eelseisvate vaennlea
dmde ümber. Eevalt haarab silm värvilisi
lennuvälja tulesid. Auto hüppab Venemaa
auklikel teedel ning kõle tuul näpistab kõr
vu. Cl märgatagi, enne et ollakse kohal ja
autojuht krigisedes peatab automootori.

Kähku jooksevad motoristid igaüks oma
masina juurde, et teha veel viimaseid ette
valmistusi vaeaulennaks. Pommimehed sõi
davad aga edasi, et tuua kohale kiiresti
pomme, mis peagi peavad täpselt tabama

bi lööma vahepeal edasi läände nihku
nud Nõukogude liinidelt.
26. jaanuaril algas SS-meeste kir
jeldamatute raskuste ja kannatustega
täidetud teekond. Sõnad en siin liiga
kahvatud, et kas või ligikaudugi kirjel
dada, mida talusid, need vaprad sõdu
rid,, keda kaitses ainult fiks tahe, et
jõuda jällegi oma kamraadide juurde.
16 päeva ja ööd marssisid nad lääne
pool Leningradi läbi ürgmetsade põlve
sügavuse sos. 2 aotti janu, mis nende
kätte langes, oli nende ainsaks toiduks
kogu selle aja jooksul. Pärast lühikesi
puhkusetunde kiiresti valmistatud kuu
seokstest asemeil marssisid nad päev
päevalt läbimärgades riietes ja poolkül
munud jalgadega lääne suunas, ikka
valitsevas pinges avastatud saada, sest
igas külas luuras vaenlane.
Veel peegelduvad nende nägudel
üleelatud nädalate raskuse#. Laatsaret
ja puhkus ravivad peagi nende haavad
ja uuesti võitlusse astudes näitavad
need 25 meest kõigist Saksamaa osa
dest ja Põhjamaadest enamlastele, et
nende võitlustahe ja nende võitlusjõud,
mis lasksid ületada kõik raskused, on
aaurdumatnd.
Jõuvankrite registreerimine
1. märtsini

Praegu teostatakse ülemaaliselt liiklemi
seks mittelubatud jõuvankrite ja jõuvaukri
Auto peatub taas pommihunniku juures, osade registreerimist. Nagu Majandus-, ja
kus algab kohe pealelaadinaine ja siia täis Rahandcseürektooriumi Transpordi Valitsuse
koormaga tagasi lennuki juurest teise juur peolt „Eesti Sünas" nr. 26, 1. 2. 44 teata
peab registreerimine olema läbi Tiidud
de, millised pimeduses saarte, mustade lin tud,
dudena seisavad laiali pai satu lt mõõda leu 1. märtsiks 1944.
ABI nr. 39 1943 a. Ibk. 435 avaldatud
nuvälja serva. Pommimehed töötavad täpselt
Idaala riigi komissari jQuvnukrttest ja js»ja kilaslt.
J*ba snrtsatab kuski leHiiuki mootor. vankri osadest teatamise roäärw.-i? alusel on
Temale seltsib peagi teine, käimas jae. Üha kõik isikud ja asutused, kelle v«ld»»es on
võimsamaks muuto-b mootorite lani. Esime liiklemisele mittelubatud jõuvankreid ja
se masin tormab üle lennuvälja. Peagi jõuvankrite üksikosi, kohustatud nesst tea
järgnevad teised, ikka suunaga vaenlase tama hoelirtata varem teostatud registreeri
vaenlase positsioone.

poele.

misest.

Registreerimise tähtaeg, mis eespoolni
Poni mi meestel pele aega puhata. Roni
takse uuesti autodele, et tuua kobale uusi metatud määrase § 4 kohaselt, pidi lõppe»»
pomm© järgmise vaenuleuna jaoks. Parajasti, 1. 12. 43. a., oa kindralkomissari otsusega
mil pestmiroehed on tõstnud viimaseil pom 24. 1. 44. a. pikendatud kuni 1. 5. 44. a.
Registreerimist teostavad kohalikud maa
mid uuele antokoormale, silmavad nad esi
mese tagasipäörduva lennuki pardatulesid. ja linnavalitsuste transpordi- ja liikluseosa
Kiirelt lugevad need värvilised punktid konnad vastavalt jõuvankrite või jõnvankri
taeva all j < maanduvad siis taas lennuväl osade valdajate elukohtadele. Registreerimi
jal.
ne sünnib vastavate blankettide täitmisega,
Jälle algab pomtnimeestel kibe töö len millised on saadaval naa- ja linnavalitsuste
nukite varustamine pommidega. J« nõnda transpordi- ja liikUiseosakondadest.
laikale vii asutuste valduses olevate jõu
kestab see kogu öö. Lennukid tulevat, va
rustatakse uute pommidega, stardivad jäU«, vankrite ja jõuvankriosade õigustehingud
et värsket laadungit beija vaenulistel© ees (ost, müük ja üleandmine) võivad toimuda
märkidele. Alles hilistel hommikutundidel ainult kohaliku jõuvankreid registreeriva
lõpeb lennuväljal löö. Enam ei lae pommi asutuse nõusolekul.
Registreerimise mittetäitmisel kai ka loa
mehed pomme lenaukeiase, vaid sõidavad
puhkama. Puhkavad väsinud sõduriumd ka ta õigustehingute sõlmimisel rakendatakse
lendurid. Kat uiuudeski valitseb tublide eespool nimetatud määruses ettenähtud ka
eesti lendurite südameis Jeadmiue, et olid ristusnormid.
taaskordueit väljas kogu Õhtumaa kultuuri
ja väikese lesti eest ning aidsid hoope
Tütarlastejuhid kogunevad
kultuurrahvaste põlisvaenlasele bolshe
Tallinna
vismile.
20. veebr, kell 10.00 kogunevad kõi
Karistati voorimehi liighinna
kide Eesti Noorte malevate tütarlast©
võtmis© eest
juhid Tallinna Haridusdirc-ktooriumi koos
Eesti Hindadedirekiori poolt karistati olekute saali nõupidamisele, et ühiselt
sõiduvoorimee&t Eduard Vilkberg'l, arutada tütarlaste organiseerimistöösse
eluk. Tallinnas, Kauna tu. 8, ja veovoori puutuvaid küsimusi ja leida sobivaid
meest Eduard Tlktn a a a'i, eluk. Tallin
nas, Juwrdeveo tn. 8, kammagit RM. 1500. rakendamisvõimalusi.
suuruse korraidustrahviga, hobuse ning
Tänapäev jagab igale uusi kohusta
veoki konfiskeerimisega ja tähendatud voo sh Käesolev aeg kohustab meid enam
rimeestelt sõiduloa äravõtmisega.
Sõiduvoorimees Eduard Viikberg palgati kai kunagi varem.
Meie isad vennad on võitlemas ko
20. juulil 1943. a. sõiduks Tallinnas Reaal
kooli juurest Norme tänavasse. Arvo õien dupiirit, emad-oed täitmas tagalas mees
damisel maksti voorimehele RM. 2®.—, kard te ülesandeid. Noored on valmis and
viimane nõudis veel RM. 5. juorde ja kui ma oma parima kodu kaitseks. Kõikjal
talle rohkem maksa ei lubatud, hakkas ta
ropult sõimama ning tSi üht© sõitjat piitsa üle maa on noored rakendunud hulga
ga. õige taks selle sõidu eest on bnni RM. liselt abiteenistusse, noortemalevate tõö
2.40. Karistuse määramisel on arvestatud on kohandatud ajamludeile.
raskendava asjaoluna seda, et Viikberg on
vare» joba samalaadsete süütegude eest
„Mü neh hau seni" uus levik
kaks korda karistatud.
Veovoorimees Eduard Rikman palgati
Ufa vörvliise filmi „Münchhausena «uur
6. septembril 1948. umb. 8 meetri küttepuu
ed*
on mituael maal andnud kirjastajatele
de ve®k9 Tallinna-Väike raudteejaamast tõuget
Münchhauseni lugude uuesti välja
Roosikrantsi tänavasse. Pnudeveo normeeri
andmiaeka. Nii ilmub neist uus väljaanne
tud tasu on Beile kauguse kohta RM. 12.—. hollaudi» ja kaks, tiks flaami- ja teiee
Tikinan aga võttis selle eest RM. 100.—, prantsuskeelno Belgias. Samasugune teade
seega ligi kümnekordse tasu, lubades selle tuleb ka Rootsist.
summa mittetasumisel puud tagasi viia.
Karistuse määramisel on arvestatud asja
olu, et Tikman on samalaadse süüteo eest JÄRVA TEATAJA Kt. 21.
varem juba kord karistatud.
Neljapäeval, 17. veebruaril 1#44. a. LhJf. 3.

Aare Niinemägi

Eesti noored rakendatakse

Jäägu vabaks Eesti
kojad

abiteenistuseks

Tõnse nagu tormimüha
äikseliae taeva alt!

On valminud põhikavad noorte tegevuse kohaldamiseks vaatavalt
sõjas tingitud olukorrale
Kesti Noorte Peastaabi poolt on val
minud põhikavad noorte väljaõppe teos
tamiseks vastavalt sõjalisest olukorrast
tingitud vajadustele. Sellekohaselt ra
kendatakse peisid õhu-» tule- ja gaasi
kaitse teenistusse, kus nende kohuseks
en abistada tuletõrjet. Selleks tulevad
korraldamisele vastavad kursused ja õp
pepäevad, kus siis võetakse läbi kõik
• sellel alal ettetulevad küsimused.
Koostöös omakaitsega rakendatakse
poisse ka kerrateenistuse alal, mis näeb
ette eriti vahi- ja valveteenistust mitme
sugu st es sõjalise tähtsusega punktides
ning neist moodustatakse ka vastavaid
üksusi abiks omakaitsele patrullteenis
tuse ülesannete alal.
Sideteenistuse alal rakendatakse nii
poisse kui ka tütarlapsi, kusjuures nen
de koostöö on nähtud ette ametasutus
te, eriti politsei, omakaitse ja tuletõrje
ga ning maal vallavalitsuste ja metsa
asutustega. Neid kasutatakse peamiselt
kfiskjalgadena ja virgatsitena, kusjuures
väljaõpe haarab ka igakülgseid alasid
sideteenistuse alal.

Qhiskonnateenistuse alal rakenda
takse tegevusse samuti poisse kui ka
tütarlapsi. Sel alal on nähtud ette kaas
abi rindemeeste ja sõjaskannatanute pe
rekondade abistamisel, küttematerjali ko
jutoomisel, puude raiumisel, korrastus
ja parandustööd, toiduainete kojutoomi
ne ja muud säärast. Tütarlaste osas on
veel eriti ette nähtud laste eest hoolit
semine ning kudumistööd ja sidemater
jali korraldamine.
Esmaabi alal tulevad rakendamisele
samuti poisid ja tütarlapsed, milleks
võetakse läbi kursused üksikasjalise kava
alnsel. Seejuures pannakse eriliselt rõhku
praktilistele oskustele, nagu sidemete
tegemine, haigete transport ja muud
sel alal.
Lisaks eeltoodule tahetakse kasu
tada noorte vabatahtlikku abi ka maa
olustikus, naga perenaiste abilistena,
lastehoidjatena, loomade talitamisel. Sa
muti aga ka abistamisel vedude juures
ja raietööde teostamisel.
Kõigi eeltoodud küsimuste kohta
saadetakse Eesti Noorte Peastaabi poolt
kohtadele üksikasjalikud põhikavad.

Rahvuslik õhtupoolik Estonia
kontsertsaalis
Pühapäeval, 18 skp. toimunud rah
vuslik õhtupoolik, mis korraldati Esto
nia kontsertsaalis Tallinna Rahvakas
vatasameti poolt algusega kell 14, kuju
nes meeldivaks muusikalts-kunstiliseks
puhkuseks rohkearvulisele kuulajaskon
nale.
Tähelepanu, mida meie asjaomased
asutused üles näitavad rindel võitlevate
sõjameeste perekondadele, leidis ka
seekordsel üritusel sooja vastukaja kõi
gi kutsutute peolt.
Kontsertsaalis võis näha rindevõitle
jäte kõrval, keda seekord oli kogunenud
märkimisväärsel hulgal, nende abikaa-

sasid, õdesid, auväärseid vanakesi ja
lapsi.
Mitmekesiselt koostatud kava kanti
ette hoo ja vaimustusega, mis nakatas
ka kuulajaid.
Kapten Kant esitas hoogsalt kaks
soololaulu, T. Vettiku „Merellä en sini
ne* ja Testi „Ideaal*, mis võeti kuula
jate poolt vastu elavate kiiduavaldus
tega.

Erilise aplausi teenis meeskvartett
„Relvamehed" ltn. Lampi juhatusel,
kes publiku tingival soovil kavas ette
nähtud lauludele andis mitu lisapala.

Tulevad esitada tulumaksu teadaanded
1043. a. tulumaksu väljaarvutami
seks on kõik Eesti Kindralkomissari
piirkonnas elunevad või tavalist elamis
kohta omavad isikud kohustatud esita
rea kohalikule maksuametile teadaande
1943. aasta kõikide tululiikide kohta
hiljemalt 1. märtsiks s. a. Teated tuleb
esitada tulude kohta kaubandus-tööstus
likest, käsitööstuslikest ja ärilistest ette
võtteist, iseseisvast tööst (arstid, advo
kaadid, notarid, insenerid, kirjanikud,
kunstnikud jne), mitteiseseisvast tööst
(paigad, tasud, gratifikatsieonid jne.,
millised maksetakse tegevuse ees ava
likus- vöi erateenistuses). Samuti tuleb
esitada ka teated kulude kohta kapita
lidest ning kinnis- ja liikuva vara
väljaüürimisest.
Tuluteadaanäe esitamist ei nõuta
isikuilt, kelle tulemid möödunud aastal

koosnesid vaid palgatuludest ega tõus
nud üle 8000 rin. ja kui tulumaks
palgast on kinni peetud vastava mää
ruse kohaselt. Isikud, kes aga said tu
lemit peale palga veel muudest tululii
kidest kokku üle 200 rm., on kohusta
tud esitama vastava teadaande. Samuti
pole vaja esitada teateid tulemite,lkohta
põllu- ja metsapidamisest, rendisest,
hoolduslisandeist ja toetusist, mis maks
takse sõja- või teenistusvigastuse tõttu
neile, kes kuuluvad sõjaväkke, polit
seisse, kaitsemeoskondadesse.
Vastavad planketid on saadaval mak
suametites ja seal, kus need puuduvad,
linna- ja vallavalitsustes.
Teadaanded tuleb esitada õigeaeg
selt ja täpselt, mitteõigeaegne ja puu
dulike andmete esitamine on karistatav.

Ringhäälingu kunstnikkude
kontsertreis välismaale
Eesti muusikakultuuri esindajatena ]a
tõlgitsejatena ning Euroopa ruumi kokku
kuuluvnatunde süvendamiseks avaneb lähe
mal ajal real Tallinna Ringhäälingu kunst
nikel võimalus esinemiseks Saksamaal ja REEDE, 18. VEEBRUAR 1944.
5.09 Saade saksa sõjaväele. 9.19 Päe
teistes Euroopa maades.
6.30 HommikukonUert (ülek.)
Nii esineb märtsikuu alul viiulikunstnik vauudised.
Zelia Uhke-Aumere solistina ühel sümfoonia 7.09 Päevauudised > saksa keeles. 7.16 Hora
kontserdil Bukarestis, kuna dirigent Olav mlkakontsert (ülekanne Berliinist) 8.00 He
Roots koos solistide Carmen Prii-Berendseni liplaadid. 8.45 Päevauudised. 9.00 Päeva
ja Karin Prii-Raudsepaga teostab pikema uudised saksa keeles. 9.10 Laudeadieaat Ost
kontsertreisi, mis viib üle Köningsbergi, land 9.25 Saatepeas. 11.39 Jooksval lindil
Breslau ja Berliini kuni Hollandini. Muuseas (hpl). 12.16 Päevauudised. 12.30 Päevauu
•n neil eesti kunstnikel ette nähtud kont dised saksa keeles. 12.45 Lõnnamuasika.
aerdid ka Breslau riigisaatja ja saksa Euroo (Riia vabatahtlik# rügemendi puhkpilliorkes
ter Peter Baadersi juhatusel, Riia ringhäälin
pa-saatjate juures.
tantsukapell Arnolda Koraeliuse juhatusel
Just praegusel ajal, kus Eesti on enam gu
hlp.) Ülek. Riiast. 14.00 Päevauudiaed sak
kui kunagi varem nihkunad Euroopa ja ja
bolshevismi vahelise sõja keskpunkti, on aa keeles. 14.10 Landesdienst Ostland. 14.20
need kontsertreisid eriti tähendusrikkad, ku Seda ja teist Teile lõbuks (hpl) 15.30 Muu
na läbi eetri avaneb nii euroopa kui ka sika pärastlõunaks (hpl.) 16.49 Päevauudised.
välismaistel kuulajatel võimalus täiendada 17.00 Päevauudised ja saatekava ülevaade
oma tavaliselt ainult geograafilisi teadmisi saksa keeles. 17.10 Helisid Eestist (hpl.)
Eestist ka kultuurilisel aial nende kanatni 18.00 Saksa suurmehi ldaraumis (6): Gustav
Schmidt, kuulus Lüvirnas koolimees (E. v.
ke võimete kaudu.
liensenkampff, saksa keeles). 18.15 Zarah
Leander laulab (hpl). 18.30 Aja kaja ja saa
J* Samon ülempreestriks
tekava ülevaade. 19 00 Tallinna Kontserdid
1943/44. VI. avalik sümfooniakontsert. Kor
Eesti ep. õigeusu sinodi täiskogu raldaja Estonia teater. Kst.: Hilma Nerep,
otsusega on Pärnu Johannese kogu klaver ja Estonia teatri ning Ringhäälingu
duse preester J.Samon nimetatud ülem ühendatud orkestrid Weraer Nerepi juhatu
(.Estonia' kontsertsaalist). Vaheajal
preestriks. Tema nimetamisel ülempreest sel
20.00 Päevauudised saksa keeles. 21.00 Päe
riks on.arvestatud J.Samsoni teeneid ja vauudised. 21.15 Ja nüüd oleme lõbusad (hpl.)
tööd eesti ap. õigeusu kiriku heaks. 22.00 Päevauudised saksa keeles. Järgnevalt
Sinodi otsus anti neil päevil Johannese saatelõpp.
koguduse nõukogu esimehe poolt ülem LAUPÄEV, 194* VEEBRUAR 1944.
5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.15 "Päeva
preester Samonile ametlikult üte.
uudised. 6.30 Hommikukontsert (ülek.) 7.00
Päevauudised saksa keeles. 7.15 Rõõmsate
Kustaa Pihlajamäki surnud
viisidega algame uut päeva (hpl.) 8.45 Päe
Helsingist, 11. 2. Eile suri Helsin vauudised. 9.00 Päevauudised saksa keeles.
gis oma 42. eluaastas tuatud soome maad 9.10 Laudesdienst Ostland. 9.25 Saatepaus.
leja Kustaa Pihlajamäki pimesooleoperatsi 11.30 Heas tujus (hpl.). 1215 Päevauudised.
ooni tagajärjel. Pihlajamäki esindas soome 12.30 Päevauudised saksa keeles. 12.45 Lõu
maadlussporti 30 aasta jooksul neljal olüm namuusika (Repi Meden Erike Eksi Srmmel
piaadil, saavutades Soomele kaks kuldme kvartetiga, Riia Ringhäälingu ajaviiteorkes
dalit ja ühe hõbedase. Samuti oli ta 9 kor ter Arvids Parupai juhatusel ja mgn.) Ülek.
da Euroopa meister ja 28 korda soome Riiast. 14.00 Päevauudised saksa keeles. 14.10
meistriks maadluses. Soome tippsportlased Landesdieust Ostlaud. 14.20 Armastatud hää

Kosta nagu vetekoha
kaljudel ta vägevalt:

Jäägu vabaks Eesti kojad,

meri, metsad, järved, jõed,

siinai maa mu aare püha,
elled, vasemad ja sed !
Võta relv ja tasu kätte
ida metsik veretöö!
Vapper veli, astu ette

taud on saabund murra öö !
Malev, ründa nagu äike

vaenlast maal ja mereveel l

Jumal, juhi meie käike!
Uljust, velled, võitlusteel!
Jäägu vabaks Eesti kojad,
meri, metsad, järved, jõed,
sünnimaa mu aare püha,
velled, vanemad ja õed f

Uks eetti vabatahtlike luureukstts rinde tagalas.
Soome rahvas oskab vaikida
Varitsev vaenlane ei saanud midagi teada
Kogu rahvas kuni viimseni vaikib, kui
lased sageli olnud teistele rahvastele ees seisab kaalul küsimus, kas olla või mitte
kujuks oma vaikimises isamaasse puutuvais olla aee rahvas olgu kõikidele kauniks
DNB. Oma võitlusrohkes ajaloos oa soom

asjus. Kes üles kasvab ürgmetsades ja 66.0ÖQ eeskujuks!

järve maal ja keda ümbritsevad vaid taevas,

vesi ja Põhjala lõpmatus, see muutub ise

enesest vaikseks ja sarnleb loodusele, mis ei

ole just jutukas ega lobiseja. Otsustaval tun
nil, mil oli kaalul rahva olemasolu, varjas
kogu Soome suurt saladust. Kõik teadsid
seda, kuid keegi ei annud seda välja.
See oi! 1899. aastal, kui Soomet kavat
seti muuta üheks paljudest tsaariaegaeist
kindralkubermaugudest. Pika ja visa võitlu
sega saavutatud soome rahva õigused olid
suurimas ohus, sama aasta veebruarikuus
sai soome rahvas sellest plaanitsetud kalla
letungist teada. Siia otsustasid mõned polii

Sõjakirjas. P. C. Ettighofer

Moskva poliitiline efensiiv
Soome vastu
Helsingi DNB. „Ajan Snunta" kinni
tab, et inglise ajaleht gObserver", mis nagu
kogn muu inglise ajakirjandus on muutu
nud vastutustundetuks, äraostetud Moskva
propaganda levitajaks, avaldanud neil pSe
vii enamlaste oletatava plaani Karjala-Soo
me nõukogude vabariigi asutamise kohta,
kus kurikuulsale soome riigireeturile Kuusi
nenile olevat määratud teatav mõõduandev

tikamehed esitada tsaarile memorandumi ko positsioon.
Joba kord
gu soome rahva nimel.

See oli ohtlik ettevõte, sest iga täiskas
vanud soomlane pidi sellele alla kirjutama.
Memorandum koostati ja paljundati käsitsi,
sest kõik trükikojad olid vaenlaste valve all.
õpilased, üliõpilased, õpetajad ja ametnikud
sooritasid aelle ülesande ja kirjutasid näda
late viisi, sest vajati suur hulk ärakirju. Ja
siis ruttasid nad majast majja ning kogusid
allkirju. 925.000 allkirja tuli kokku, s.t. iga
täiskasvanud soomlane oli meeleldi ja vaba
tahtlikult alla kirjutanud.
Nädalaid ründasid lehed läbi kogu maa,
Helsingist polaarpiirkonda, kns elas vaid hõ
redalt rahvast. Keegi ei lobisenud saladust
välja, sest igaüks teadis, et sellest sõltub
kõik ja teisel juhul oleks vene politsei sel
le aktsiooni otsekohe katkestanud. Nii ei
märganud tsaari ohraana midagi. Rohkem
kui poole miljoni soomlase käest käisid ni
mestikud läbi. Kõik teadsid sellest kuid
vaikisid.
Need 525.000 allkirja köideti raamatul ks

ja soome rahva saadikud retsisid 12 raske
köitega tsaari juure. Alles siis saadi teada,
et Soome oli sangarlikult vaikinud, sest kaa
lul oli rahvuslik ettevõte. Kuigi seda üritust
ei krooninud võit, siiski asetas see aluse
suurele vabadusvõitlusele, mis puhkes 10
aastat hiljem ja lõppes võidukalt.
Viljandi naisomakaitse
asutab haigla
Viljandi naisomakaitse poelt avati
Viljandis pühapäeval Eesti sõjaväe am
bulants, millest kavakohaselt peab väl
ja kujunema üks Eesti sõjaväe haigla.
Sel puhul Viljandi naisomakaitse pöör
dub avaliku üleskutsega kogu Viljandi
maa poole, kaasa aidata selle haigla
sisustamiseks. Üleskutses üteldakse muu
hulgas, et ajal, kui eesti mehed on haa
ranud relvad, et tõrjuda tagasi suure
mat hädaohtu idast, on tekkinud vaja
dus ambulantside ja haigemajade ellu
kutsumise järele. Kuna selleks on prae
gusel momendil mõningaid raskusi, siis
tuleb vajalisi ülesandeid sellel alal täi
ta kõigi kaaskodanike kaasaaitamisel.
Viljandis ellukutsutava sõjaväehaigla
sisustamiseks vajatakse voodikotte, pat
ju, tekke, voodilinu, padjapüüre, käte
rätte ja igasuguseid nõusid.
Eespool nimetatud üleskutse järgi on
juba paljude isikute poolt toodud kok
ku mitmesuguseid esemeid, eelkõige
kõögitarbeid, kirveid jm.
G. Jallajas "j* „
11. veebr, suri Nõmmel 63 aasta vanu
ses postitegelane Gastav Jallajas. Kadunu
kirstusäogitamine toimus leinamajas püha
päeval ning esmaspäeval paigutati kadunu
põrm mulda Rahumäe kalmistul.
Gustav Jallajas sündis 29. detsembril
1879. a. Tartumaal Kastre-Vönnu vallas. Oli
1896. a. alates Vene riigiteenistuses posti
telegraafi ja telefoni alal Vilnos, Kurskis ja
Turkestaais. Lõpetas 1903. a. Peterburi elekt

rotehnilise instituudi. Eesti omariikluse ajal
astus riigiteenistusse 1929. a., olles 1924. a.

alates kuni enamlaste võimuhaaramiseni
posti valitsuse direktoriks.

G. Jallajas on töö ratsionaliseerimise
pioneere Eestis ja postiametkonna Ämber
organiseerija selles suunas. Oma erialal on
ta avaldanud rea brošüüre.

sa keeles). 15.30 Muusika pärastlõunaks (bpl.)

16.45 Päevauudised 17.00 Päevauudised ia

saatekava ülevaade saksa keeles. 17.10 Rah

valikke viise (Kttlakapell ja hpl.) 18.§0 Noor
tele: „Vastlaõhtu vanas Tallinnas", peatükk
Gert Heibemäe auhinnatud noorsooraama
tust .Raekooli õpilane". (Estland). .18.20
Eesti laulunõitnik (hpl.) 18.30 Aja kaja ja
saatekava ülevaade 19.00 Poliitiline loeng
(ülek., s.k.) 19.15 Rindereportaaže (ülek . a.

keeles.) 19.30 Muusika (ülek.) 19.45 Ringhää

lingu ringvaade (ülek., saksa keeles). 20.00
Päevauudised saksa keeles. 20.15 Kirevaid
helisid nädalalõpuks (Ringhäälingu tantsu
kapell VI. Sapošnini juhatusel, solistid ja kõ
peleja. keeles). Vaheajal kell 21.00
Päevauudised. 22.00 Päevauudised saksa
keeles. 22.15 Eesti sõduritund. (Heliülesvõ

varem tahtis N. Liit meelita
da Soomet samasuguse plaaniga kapitalee
rumisele, kirjutab ,Ajan Sauata*, ja juba
kord varem nurjus seesama kavatsus häbis
tavalt Nõukogude võimukandjaile. Soome
on ette valmistatud ka sellele, kinnitab leht
lõpuks, kui N. Liit peaks püüdma saavutada
uue poliitilise ofensiivi abil seda, mida Nõu
gogude armee ei suutnud. Ent kuidas seda
poliitilist ofensiivi ka ei alustataks, Soome
seisab külmavereliselt ja otsustanult valvel

kaitse või Ilases oma vabaduse ja iseseisvuse

eest

Rindevõitlejate perekondade
le Tartus küttepuid
Tartu hooldusohvitseri ja Tartu linna
liiklus- ja transpordi ameti poolt korraldati
pühapäeval talgute korras rindevõitleiate
perekondadele küttepuude linnavedu. Tal
gutest võttis osa üle saja hobuse. Kütte
puude veoks rakendati linnas tegelevaid
vee- ja eõiduvoorlmehi, asutuste, käitiste
ning Unna administratiivpiirides asuvate
Ülikooli ja rügimõisade hobuseid ja ka Tar
tu aednike hebnseid. Kogusummas veeti
linna paid 96-le rindevõitlöja perekonnale.
Selliseid puu vedamise talguid jätkatakse ka
järgmistel pühapäevadel.

Tartosse rindevõitlejate pere
koadade erikauplus
Lähemal ajal avatakse Tartus rinde
võitlejate perekondade ja nende omaste
ostu tarvete rahuldamiseks erikauplus,
kus tuleb müügile ostuloavabu ja ostn
loakohuslikke mitmesuguseid kaupu.
Suuremate spetsiaalkaupluste osas, na
gu tekstiilkaubad ja jalatsid, avatakse
eriosakond, kus müük toimub samuti
rinde võitle ja te perekondadele ja omas
tele.

Kurat, terror, pisarad
Teos Leedu kannatuste aastast
Pealkirjaga „Teofel! Terror! Trfi
nen!" on kirjastus Faiken-Verlag Ham
burgis avaldanud 10-trü ki poogna li se
raamatu punasest ajastust Leedus, mil
le on koostanud Erich Brandt ja dr. Ernst
Evers. Põhjalikult kontrollitud materjali
alusel, tuis on saadud peamiselt Bolše
vismi ja Juutluse Uurimisbüroolt Vilni
uses, annavad annavad autorid igakülg
se ülevaate bolševike ja juutide või
mutsemisest ja nende õudsetest hirmu
tegudest meie lõunapoolsete üleaedsete
juures, mis suurtes joontes sarnanevad
meilgi valitsenud oludega. Et aga Lee
dus asus erakordselt palju juute ja
ueed kohe hakkasid bolševike innu-

kaiks käsilasiks kasutades oma seisun
dit kohaliku pärisrahva terroriseerimi
seks, siis on nende osa ses suhtes võrd
lemisi suurem.
Raamatus on juttu paljudest üksik
küsimustest, milliste loetlemine asjatult
pikale viiks. On rõõmustav, ot selline
teos on ilmunud keeles, mis võimaldab
usutava informatsiooni saamist laiemai
le ringkonnile ka välismail. Kuigi teos
käsitleb ainult Leedu olusid, mis näh
tavasti on tingitud materjalide kerge
mast kättesaadavusest ja eeltööde ole
masoludest, siis võime loota, et taibu
kas lugeja oskah analoogiat laiendada
ka Lätile ja Eestile.

Soome uudisfilmi menu Viinis
Viinis leidis neil päevil Põhja kul
tuuriühingu korraldusel aset Suorai-Fil
mi A./S. värskeima filmiuudise „Põgo
nemino ja kojutolek" esilinastus, mis
võitis üldise poolehoiu. Film omab siira
kunstitahte sümpaatseid jooni. Ilma iga
suguse paatoseta, ent kaugel ka laba
susest ning primitiivsusest jutustatakse
selles ühest saatusest, mis peatub iga
päevase ja ebatavalise lävel ja muutub
seega sageliesinevaks, seega üldiseks.
Sündmustik on mõeldavaist lihtsaim, sel
le aluseks võiks olla rahvalaul, millele
film on ainult andnud ajakohase vär
vingu. Üks nooruk siirdub vanemate
surma järele linna, kus ta käsi ei käi
algul hästi, kuna tal en raskusi enda
maksmapanemisega. Vaevalt on ta saa
nud nõ. oma jalgele, kui ühes spordi
seltsis avastatakse ta talent pikaraaade
jooksuke. Hämrnastustäratavalt lühikese
aja jooksul saavutab ta tagajärgi, mis
siiski on kätte võidetud liiga vara ja lii
ga kergelt, kandes endas kokkuvarise
mise idusid. Alles kodukoha maastik ja
ühe hingeliselt tugeva naise isetu armas
tus, kes on ühtlasi ta lapse ema, anna
vad lõpuks kojupöördunule sisemised
eeldused uuteks hiilgavateks saavutus
teks. Kullervo Kalake seisab siin noore
blondi, sihvaka mehena, imponeerivana
oma jõulises värskuses, õrna tumeda
naise (Irma Seikkula) vastu, kelle pale
laseb juba tütarlapseliku kiindumuse
väljendamisel aimata emalikku küpsust.
Rezissöõr Oryo Saarikiri on käesolevaga
loonud meeleoluka filmi. Ta laseb pai
guti dialoogil taanduda ja asetab palju
des õrnades piltides esikohale soome
maastiku. Filmi hea menu sõltus esijoo
nes selle eetilistest ja kunstilistest väär
tustest, milles ilmnevad soome rahva
kultuurilised püüded, mida ei suuda hal
vata isegi sõjaaegsed raskused,
Charlie Chaplin kohtu all ala
ealiste võrgutamise pärast
Bern, 13. 2. (DNB) Exchange Telegraph
teatab Hollywoodist, et Hollywoodi kõrge
ma kohtukoja ees toimub neil päevil juudi
filmitähe Charlie Chapliui protsess alaea
liste röövimise ja võrgutamise pärast. Kae
buses väidetakse, et ta olevat alaealise Josy
Barry viinud New Yorki ja teinud ta seal

Rasked kaotused avaldavad

kaotasid Pikajamäkiga ühe oma parima kaas li (hpl). 14.40 Sõjaradadelt. 15.00 Marsi sam
oma armukeseks. Miss Barry väidab, et Chap
võitleja, kellele soome ajakirjandus pühen mul (hpl). 15.10 Valitud saksa lühi jutte: „Ana te 17. Il 44, tsgn.) 23.00 Tantsumuusika (hpl.) lin olevat tema väljaspool abielu sündinud
dab sooje järelhüüdeid.
tütre isa.
tole Avignonist'1, G. Stolte-Adelti skits. (Sak- 24.00 Saatelõpp.

jänkidele mõju
Lissabonist, 7. 2. .USA ei või va
dale lubada ühegi tööpäeva ega tõõtunal
kaotust," seletas laupäeval etoa raadiokõnes

USA sõjatoodangu ameti juhataja Donald
Nelson. .Ükski meist ei vOi ütelda, kui
kaua kastab sõda." 60 pemmilennuki huk
kumine tähendab seda, et 1.060 töölist pea
vad aasta läbi töötama iga päev 40 tondi
nädalas, et neid asendada. Karm võitlus
võivat .kohutaval kombel" kalutada sõja
materjali ja kahandada tagavarasid .muret
tekitavalt". Näitena nimetas Donald Nelson
rasket kahurväge, mille juures kulub kuid,
eune kui suudetakse asendada ühe knu
kaotusi.

Varalahkunud välkest
IVO VÄLISTE't
sünd. 26. 7. 41. &.
surn. 16. 2. 44. a.

leinavad valus ema. Isa, vanaemad,
vanaisa, tädi, onud, teadmatuses vii
biv onu ja omaksed.
väike Riho emaga
perek. Taal
perek. Tippi
15. jaan. kadus kinosse või Pärnu tänavale
mustriidest MANTLIVÖÖ. Palun tuua see,(Jär
va Teataja" talitusse.
Kaotatud naisterahva KÄEKOTT 13. veebr.
Roosna Alliku metsavahele. Leidjat teatada
Roosna Alliku pk. 15. Lauring.
Kareda valla Vabat Tulet. Ühingu aasta
peakoosolek on 27. veebruaril 1944. a. Ka
reda Piimaühingu ruumes kell 12.03 järgmi
se päevakorraga:

1. Koosoleku rakendamine.

2. 1943. a. aruande kinnitamine.
3. 1944. a. eesarve vastuvõtmine.

4. Valimised põhikirja järele.
5. Läbirääkimised tulevase tegevus*
kava kohta.

Ostan JALGRATTA või rattad ilma raamita,
soovitav kummidega. Teat.: A. Kurusk,
Türi, S. Pärnu 7.
DIIVAN MÜÜA (1000 rra). Pärnu tän. 119.
Kandeiin.
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