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Eluseadus ja kuivanud oksad

1754 tanki, 533 kahurit, 56 lennukit ja

arvukalt teisi relvi

Mikopoli raami võitlustulemuste kohta avaldati mõningaid arve. Staraja Russa kohal
lühendati rinnet. Narva lõigus ja Ilmjärve ning Peipsi vahel ründasid bolshevikud asjatult
FQhreri peakorterist, 18. veebr. Sõjajõu

Helsingit rünnati 400

dude ülemjuhatus teatab:

Kagu ja põhjapool Krivoi Rogi asusid
nõukogud eile tugevate jalaväe- ja sootnus
jöududega rünnakale. Arenesid rasked võit
lused, millised veel kestavad. Eriti vihaselt
võideldakse ühes sissemurrukohas linnast
kagu pool.
Rasketes võitlustes Nlkopoli ruumis aja
sid ostmarki, baieri, reinl-westfaali, saksi,
meklenburgi, bommeri ja ida-preis! diviisid
mägi üksuste kindral Schoerneri ja kindra
lite Brandenbergeri, Miethl ning Kreyslngi
juhtimisel ajavahemikus 5. nov. 1043 kuni
15. veebr. 1944 rünnakul ja tõrjes tugevad
hotshevike läblmurdekatsed, sageli haljas
relvaga, nurja ja tekitasid neile kõrgeid
kaotusi. Seejuures saadi saagiks või hävi
tati 1754 tanki, 533 kahurit, arvukalt muid
relvi ja igasugust sõjavarustust ning tulis
tati jalgväerelvade poolt alla 56 vaenlase
lennukit. Meie õhujõudude! oli selles saa
vutuses lugevate võitlus- ja lahinglennuki

lennukiga
He i sin g i, 17. 2. (DNB) Soome sõja

jõudude teates 17. veebruaril üteldakse:

Helsingis ja selle lähemas ümbruses toi
mus viimasel ööi kella 20.30 ja 5.80 vahel
jällegi äge õhurünnak. Tehti kindlaks,et rün
nakust võttis osa üle 400 vaenlase lennuki.
Linna-alas ja lähemas ümbruses allaheidetud
lõhke- ja süütepomnud tekitasid tuiikahjusid
ja kahjustusi ehitustes. Seniste teadete koha

selt sai surma 12 ja vigastada 14 isikut.
Õhutõrje tulistas alla 8 ründavat lennukit
ja vigastas hulka teisi raskesti. Üksikud

ründavad lennukid laiendasid oma rünnakuid

Edela-ja Lõuna-Sootnele ning Tampere
ümbrusele.

Major Ellram langes
kangelasena
Hiljuti langes, idarindel, Luuga lõigus,
enamlaste- vastases võitluses kangelasena
Eesti Idapataljoni ülem major Heinrich-

-4e panuse näol silmapaistev osa.

Ruumis lääne pool Tsherkassõid seati
pärast vaenlase ägedate vasturünnakute

Erich Ellram.

tõrjumist ühendus juba nädalaid äralõigatud

tugevama saksa Võitlusgrnpiga, milline end
kfcni ta kergenduseks rakendatud soomus
üksuse rindeni oli läbivõidelnud, jälle ja

lul*.

Lõana pool Ilmjärve evakueeriti rinde
lühendamiseks peale kõikide sõjaliste sead
mete purustamist ja vaenlase poolt takis
tamatult üks etteulatuv rindekaar ühes
Ltaraja Russa lianaga.
Lääne pool Ilmjärve ja rindel koni Pelpr
ai järveni, samuti Narva juures ründasid
nõukogud paljudes kohtades tugevamate
jõududega ja tankidest toetatuna asjatult.
Seejuurek tulistati kahjutuks 36 nõukogude
tanki. Selles ruumis esines eriti silmapaist
valt pommeri 12. soomusdivlis kindral-leit
nant vabahärra von Bobeahausenl juhtimi
sel.

Lõunapool Rooma arenes meie rünnak
Nettuno dessandipea kokkusurumiseks vi
haste» võitlustes edasi, olles seejuures mõ
jusalt toetatud tugevast suurtükitulest ja
õhujõududest. Auzio ja Nettuno sadamas
tekitati suuri tulikahjusid ja purustusi
Cassino juures tõrjusid meie vahvad
grenaderid kõik vaenlase rünnakud ja vis
kasid mitmes kohas sissemurdnud vaenlase
võitlusgrupid kõrgete kaotustega vaenlase
le tagasi.
Itaalia rindepürkonna kohal tulistati
eile 18 vaenlase lennukit alla.
Kerged saksa merejõud hävitasid 16.
veebruari õhtutundidel põhja pool Elba
saart 2 briti suurtõkl-kiirpaati.

Võitlusi Peipsi, Ilmjärve ja Narva lõigus
Bolshevikud teostasid Helsingile wue raske mSrvarünnaku
rühreri peakorterist, 17. veebr. Sõja kaotustega vaenlasele. Seejuures hävitasid
jfudade ülemjuhatus teatab:
meie väed ühes lõigus 2 pataljoni.
Kagu pool Krivoi Rogi ründasid nõuko
Möödunud ööl teostasid nõukogude len
gud tagajärjetult. Ühe meie soomusükause nukid uuesti raske rünnaku Soome pealin
rünnakul võeti vange ja saadi sõjasaaki.
nale Helsingile. Soeme õhutõrjekahurid tu
Ida peol Shashkovi tungisid meie väed listasid alla 8 lennukit.
Vaenlase visast vastupanust hoolimata veel
Lõuna pool Roema alustasid maie väed
gi edasi ja hävitasid 36 nõukogude tanki. taas rüanakuid vaenlase Nettuno sillapea
Siin ja lääne pool Taherkaasõid tõrjuti ta veelgi koomale surumiseks. Uks tankidest
gasi vaenlase rünnakud.
toetatud vaenlase vasturünnak kagu pool
Vitebski juures alustas vaenlane uuesti Apriliat tõrjuti kõrgete kaotustega vaenlasele.
oma tankidest ja lahinglennukitest toeta
Cassino lõigus ründas vaenlane uuesti
tud lähim urm katsel d. Meie vaprad grena tugevate
meie positsioone. Tema
derid saavutasid, kahurväest, miinipildujate rünnakudjõududega
nurjusid tugevates törjevõitiustes.
üksustest, „Tiigritest", rüunakkahuritest ja
Meie raunapatareid tulistasid hea mõjuvu
lahingulennukitest silmapaistvalt toetatuna, sega
vaenlase laevaliiklust Gaeta lahes.
jälle täieliku tõrjeedu.
Ilmjärve ja Peipsi vahel ning Narva juures
Aadria rannikul puhastati ühe meie löögl
teostas vaenlane hulga rünnakuid, mid tõr üksuse poolt üks vaenlase vastupanupunkt,
juti tagasi rasketes võitlustes ja kõrgete kusjuures võeti vange ja saadi sõjasaaki.
Nõukogude diviiside tormijooks Luuga
positsioonidele
Enamlaste laibamäed on kangestunud talvekülmas
PK. Kei veidi enne Baltikumi piire ühe vaikus, mida katkestab äkiline kähe kisa.
SS-divHsi* grenaderid asusid mõlemal pool Kõigist Luuga-äärseist düünidest ja maja
Jamburgi linna Luuga kallastele uuele kait dest vajub lähemale lõputu pruun ja valge
sepositsioonile, oli neil seljataga neli päeva mass: Nõukogude tormipataljonid, kes taha
raskemaid võitlusi.
vad ületada Luugat. Stallni käsu! sunnitak
Ei kesta kaas, kui vastane endast juha se neid astuma jõe jääle ja jooksma tormi
teatab. Tema tanki-ja jalaväeteravikud jõua läänekaldale. Seal seisavad sõdurid, kes veel
vad Leuga idakaldale, kopnduvad ja seavad kunagi varem ei ole näinud nii palju vaen
end valmis. Enamlased, kes ainult ihaldava lasi ema relvade ees. Lagedal, ilma kutseta
te pilkudega arvavad Luega taga asetse vaid jääväljal oma positsioonide ees.

Tormiline hurraa kõlab vastuseks enam
metsi ja soid võivat ületada kuni Narvani,
laste möirgamisele.
kus Jaanilinna kindlus tähistab vana Vene
Vastase eelmised laskurrühmad on mõ
maa piire, ei kuulu mitte neisse pataljoni
desse ja rügementidesse, kes Leningradi ja ned meetrid eemal läänekaldast, kni alus
Oranienbaumi ees alustasid tormijooksu too tab tegevust Saksa surmaorkester ilma va
kordsetele Saksa liinidele.
heaegadeta. Alles siis, kni jääta&andikul
Need on reservid. /
midagi enam ei iiiga, lakkab ta.
Kaks päeva jooksevad Nõukogude divii
Sest Nõukogude üksused, kes esimesest
päevast saadik olid seal jnnres, on hävita sid tormi Lauga positsioonidele. Kaks päeva
tud. Surnutena ja haavatutena jäid nad oma kaotab jõe jäätasaodikul mitu tuhat enam-,
edasitungiteedele lamama. Uued rügemendid last ema elu. Kui siis taas laskub pimedus
pidid vanade riismed välja vahetama, et kerd põleva Jamburgi kohale, kai võimsate plah
vatuste saatel paiskub õhku suur sild, mil
alustatud edasitungi jatkata.
Nüüd seisavad need rügemendid Lauga lest läks üle Leningrad Narva raudteed.n,
ees. Nende kemaodörid vaatlevad virven siisb tangivad luareüksuaed ei-kellagi-maale,
davat sageli lumiütunnd jääkatet ja teevad mille moodustab Lünga jääväli.
Nad põrkavad laipade mägedele, mis
kalkulatsioone, kuidas oleks võimalik kinni
külmunud jõge paremini ületada. Siis saa üksteise kõrval on kangestunud talvekülmas.
Nad põrkavad sõduritele ja ohvitseridele,
dab neile Stallni uus käsk:
nad katsuvad sellel laibaväljal selgusele jõu
Rinnakut Narvale tuleb jatkata.
Lauga on vaja ületada maksku mis mak da, kui suured on enamlaste kaotused. Ühe
sab.
nõukogude komandöri verd täisimbunud
SSgranaderide positsioonidele sajab vei rinnataskus leiavad nad väikese sedelikese,
di hiljem mfiratsedea Nõukogude suurtüki teate, mis annab veidi kujutlust vastase
väe turmtali. Nende granaadid kisuvad lu kaotustest suures talvelahingus. Mitte ainult
me üles, purustavad puud kildudeks ja vär Luuga ääres, vaid Leningradi ruumis üldse.
vivad laiad jäätasandiknd mustaks niag bai See teade on lühike. Talle ei ole midagi
tike. Kuid värsketele SS-divlisi positsiooni lisada:
„Kä«u kohaselt alustasin ma kell 16 rün
dele saadavad nad vähe kahju teha. Pea
Õlgade vahel, relvi kildude kaitseks oma nakut Luuga jOe läänekalda vastu. Ninu
kehadega kattes, küiiratavad sellesse diviisi ülesandeks oli vallatada kallast piirav pöõ
kuuluvad saksa, norra, taani ja hollandi SS sasmeta ja seda enda käes pidada.
Kaotasin sealjuures 56% vee! olemasvabatahtlikud oma lumeaofcudes ning oota
olevast meeskonna koosseisust rännakul,
vad silmapilku, suis ükskord peab tulema.
Seda sfliuapUku nimetatakse kättemak- olin sunnitud jälle tagasi tõmbuma. Minu
meeskonna koosseis on praega järgmine:
auks..
Kättemaks kamraadide eest, kes pidid laskurite kompanii 13 meest, kuulipildu
jätma oma elu soodesse ja metsadesse Ora rite kompanii 6 meest, granaadiheitjate
nienbaumiat lõuna pool. Iga langenud 83- kompanii 15 meest, teate- ja haldusrühm
8 meest. Kogu pataljon kdesneb seega
Mehe kohta peab tulema kümme enamlast, 42-st
mehest."
ja varsti on aeg niikaugel.
SS-sõjakirjasaatja Walter Kalweit
Liis vaibub vaenlase tali. Saabub lühike

Langenu eli üks neist meestest, kes esi
mestena haarasid pärast enamlaste Eestist

väljalöömist relvad kätte.

Soome sõjateade
H eladagi st, 18. veebruaril (DNB).

Maaselkä maakitsuse keskosas hajutas meie
kahurvägi kahes kohas 150-ne mehe tugevu

si vaenlase üksusi. Sealt põhjas tõrjuti üks
kahurväe ja granaadiheitjate poolt toetatud
ühe vaenlase kompanii rünnak. Nende üri
tustega tekitati vaenlasele tunduvaid kaotusi.

Jaapanlased tõrjusid rünnaku
konvoile
Toki o s t, 18. veebr (DNB). 15. veebru
ari ennelõunat ründasid vaenlase jahilennu
kid üht jaapani konvoid Uus-Guinea vetes.
Jaapani jahilennukid asusid kohe võitlusse
vaenlase lennukitega, tulistades alla @ ja
sundides teised põgenema. Jaapani konvoil
polnud kaotusi.

Wall-street soovib Euroo

Kui rasked tormid käivad üle met
sa, siis tähistab' nende teed kuivanud
ja murdunud okste lade maapinnal. Ja
kui rasked katsumused tabavad üht
rahvast, siis selguvad samuti tema hul
gas leiduvad kuivanud ja murduvad
oksad.
Selliseid murdunud või murduvaid
ja kuivanud oksi leidub ka eesti rahva
hulgas, nagu neid leidub iga rahva
seas häbiks, kuid siiski paratamatu
nähtena. Säärased kuivanud oksad olid
need vähesed, kes eesti rahva reetu
reina pühendusid belshevismi märatse
uusajal selle verereshiimi teenistusse,
olles hiljem, kui saksa sõjavägi päästis
eesti rahva kaheteistkümnendal tunnil
hauakaldalt, sunnitud raputama kodu
maa tolmu kandadelt, sest selleks, et
oma «idee" eest vastutada, ei olnud
neil viletsakestel julgust. Need kuiva
nud oksad longivad nüüd märatsevate
stepi-masside kannul Eesti suunas ja
kraaksuvad uusi „ kuulutusi* eesti rah
vale. Need on häbiväärseimad plekid
meie rahvale kogu ajaloo vältel.
Nagu see omane kogu loodusele,
kus tormide puhul iga taime ja puu
osad valmistuvad enuastsäilitav&ks vas
tupanu-võitluseks, nõnda on see elu
seadusena kehtiv ka rahva kui elava
keha puhul, kus iga üksik väärtuslik
osake resp. rahva liige kogu oma üli
ma jõuga seisab ohu puhul väljas oma
olemasolu ja säilimise kaitseks.
Need elu- ja olemasoluvõitluse põ
hitõed muutuvad elavaks ja kerkivad
elava!s värves meelde täna, millal ees
ti rahvas seisab ühes oma saatuslike
mas olemasoluvõitluses. Meie hulgast
murdus viimase paari aasta jooksul
oksi, millised osutusid tõeliseks elu
võitluseks liiga nõrkadeks. Nad vahe-

Riigiminister Alfred Rosenberg
kõneles Riias
Übelgi sõjal pole olnud sügavamat mõtet kui praegusel
Riia, 17.1. Okupeeritud Ida-alade riigi
minister Rosenberg viibis neil päeril ameti
sõidul Idaalade riigikomissariaadis. Riiga
saabumisel tervitasid teda riigikomissar
Lehte, Idaalade ülemjuhataja kindral krae
mer, Idaalade kõrgem SS- ja politseiülem
politsei kindral Jeckeln, kolme Balti pea
piirkonna kindralkomissarid riiginõunik dr.
Drechsler, SA-obergruppenführer Litzmann
ja dr. v. Renteln ning Riia ülemlianapea
Wittrock. Eile toimunud töökoosolekul võttis
Rosenberg ise sõna ja väljendas Idaalade
juhtkonnale oma tänu ja tunnustust tehtud
töö eest. Edasi andis ta ka juhtnööre edas

pa hävitamist
Terrorirünnakud peavad looma
soodsa konjunktuuri juudi äri
meestel®
Pariisist, 17. 2. (DNB). Oma terrori
rünnakutega euroopa linnadele taotlevad
anglo ameeriklased kindlaid eesmärke, kir
jutab ajaleht „La Pranee Socläliste". Mõel
des eelsöjasele töötaolule tabavad nad sel
le kordamist iga hinna eest vältida. Nende
püüded suunduvad seepärast sellele, et Eu
roopas kõiki hävitada ja kindlustada selle pidiseks tegevuseks. Õbtul vestles Rosenberg
ga endale võimalus hiljem omada piisavaid Läti omavalitsuse esindajate ja Läti 88-va
turge oma vabrikute toodetele. See Wall batahtlike leegioni kindralinspektor kind
street! idee ühineb selles punktis ka City ralleitnant Bangerskisega.
omaga.
Hiljem riigiminister Rosenberg kõneles
partei suurkoosolekul Riia Ooperimajas. Rii
gikomissar Lohse tervitas ministrit partei
Rootsi protest Moskvas
Stekholmist, 16. 2. (DNB). Rootsi välis kohaliku juhatase nimel, märkides, et mi
nister on saabunud just silmapilgul, mil
ministeerium teatas kolmapäeva õhtul:
Rootsi saatkond Moskvas esines saadud
korralduste kohaselt teisipäeval protestiga
Peipsi läänekaldale
pommide heitmise vasta Torne orgn 12. veeb
ruaril.

tasid oma asukohta, kuna uskusid
ieidvat seal «vaikse nurgakese." Nende
murdunud okste suhtes avaldas dr.
Mäe meie vennasrahva hinnangu Võ
rus peetud kõnes. Ja samasugune on
meiegi hinnang inimestele, kellele pole
selge oma seisukoht ajal, millal rahva
elu ja surm on kõige otsustavamas lä
heduses. Kui selles keegi veel kahtled,
lugegu see sõjateateid, millised täida
vad ajakirjanduse veerge ja kus Ees
ti alad või nende lähinaabrus leiavad
nüüd pidevalt nimetamist. Kus on nüüd
nende «isamaalaste" vapper isamaal
su s? Miks ei rutta nad appi?
Kümnete tuhandete väärtuslike ees
ti meeste asudes eluseaduse nimel oma
rahva otsesesse olemasoluvõitlusse ker
kib paratamatu küsimus: kas on meie
hulgas veel kuivanud ja murduvaid ok
sakesi või on see, mis nüüd jäänud,
lõplik ja väärtuslik tuum? Karm aeg
nõuab karmust, nagu väljendas ka dr.
Mäe oma Võrus peetud kõaes. See kar
mus vaagib välja ka eluseadustele ko
hanematud oksad, nagu laasib torm
puud kuivanud okstest, ja puhastab
eesti rahva lõplikult häbiplekkidest
Häbiks oma rahvale on täna kõik arg
püksid ja «kah-isamaalased-nahahoid
jad", häbiks ja murduvaiks oksteks on
need, kes longivad päevast päeva rin
gi, ilma et leiaksid „valge-passi" varjas
omale kohta ümberringi pulbitsevas
relva- või tõövõitluses, häbiks on kuu
lujnttude-lobisejad ja häbiks ning kui
vanud ja murduvaiks oksteks need,
kes hoidavad andmast oma kodumaale
ta hädas kõik, mida See vajab.
Selliseid kuivanud oksakesi ärgu
leidugu praegu eesti rahva hulgas ai
nustki, see on eluseaduse käsk ja nõue.
—.sp

Idaalade piire kaitstakse võitluses nende
tuleviku pärast. Vaatamata kõigile kogemu
sile enamlastega leidub ikka veel rahvaid*
kes hoiavad kõrvale praegusist võitlusist.
Ta tfiuas ministrit, et see on tulnud kõnele
ma enamluse (iie ja kinnitas, et kõik Ida
aladel tegevusse rakendatud sakslased täi
davad oma kohust.

Siis võttis riigiminister Rosenberg sõna
ja ütles muu hulgas järgmist:
Mida kauem sõda kestab, seda enam
kerkib esiplaanile küsimns tema eesmärgi
üle. Seda ei saa aga seletada küsimuste ja

vastustega, vaid tegudega. Ühelgi sõjal poln

olnud sügavamat mõtet kai käesoleval.
Mängus ou 2000 aastat Saksa ajalugu, kõik
Saksa tulevikuvõimalused ja kõik konti nen
di ela põhialused. Peavaenlasteks ou Ühend
riigid ja N. Liit, nende kõrval jäävad kõik
teised tahaplaanile.

Riigiminister Rosenbergi kõne ulatusli
kuma kokkuvõtte avaldame meie lehe järg
mises numbris.

tunginud vaenlane

löödi tagasi

Maavärisemised Türgis
Narva lõigus kergenes olukord tunduvalt
* Istanbulis t, 17. 2. (DNB). Viimase
Berliin, 16. 2. (DNB) ldarinde põhj « alata, sest meie suurrükivfigi võttis vaenla
maavärisemise puhul Loode-Anatoolias on
üksnes Bolu provintsi kaotused järgmised: osas oli tegevusse rakendatud tugevaid len se koondised tule alla ja ajas nad laiali.
2.336 surnut, 1.871 haavatut, 76.661 kokku nujõude, kes pemiselt Ilmjärve ja Peipsi Seevastu tegid meie rünaakaktoioonid sel
varisenud maja ja 7.818 raskesti vigastatud vahelises ruumis, kus vaenlane mõnes ko les ruumis edusamme ja viisid olukorra
maja. Lõplikud andmed teiste provintside has ägedalt, kuigi tulemuseta ründas, toeta tunduvale kõrgenemisele.
sid maaväeüksuste t&rjevõitlusi. Õhuvõttlu
kaotuste kohta alles puuduvad.
Idarinde põhjaosas jatkastd enamlased
sis tulistati siin alla 18 lennukit.
oma survet Ilmjärve ja Peipsi vahelises lõi
Jälle mõrvati naisi-lapsi
Peipsi läänekaldal saavutas üka meie vas gus edela suunas ja Narva lõigus lääne
Roomast, 18. veebruaril (DNB). Seni turünnak oma eesmärgi. Siin olid nõrgemad suunas. Pealetungid Ilmjärve läänetipns ja
paavstlikul alal Castel GandoJfo juures ma vaenlase jõud tunginud üle kinnikülmunud toetuspunktide liinile Lõuga ja Peipsi va
jutatud naiste ja laste evakueerimisel, nii järve läänekaldale. Julgestusüksused ajasid hel jäid tulemusteta. Meie kohalikud rün
teatab Rooma ringhääling, teostasid anglo - nad nüüd uuesti itta tagasi ja puhastasid nakud saavutasid oma eesmärgid. Sealjuu
res vabastati üks äralõigatud ajutiselt vaen
ameerika õhujõud uue terrorriiuuaku õnne kalda vaenlase riismeist.
Narva juures põhjalõigu raskuspunktis lase poolt ümberpiiratud võltluspuakt. Ras
tule linnale ja lasid pommid langeda paavs
ti korraldusel evakueeritute ridadesse. Sellal, jätkasid enamlased arvukaist suurtükest ja kuspunkt asus põbjalõigus jällegi Narva
kui arvukad haavatud vaevlesid oma veres, lahingulennukeist toetatud rünnakuid Lik juures, kus enamlased ründasid oma silla
kõlasid rahva hulgas tugevad vanded ja videerides kohalikud sissemurrud tõrjuti peast lõuna pool linna. Nad tõrjuti raskeis
needused oma halastamatute mõrvarite ja nad kaotusrikkalt tagasi. Teised enamlaste võitlusis koostöös lahingulennukite Üksuste
poolt kavatsetud pealetungid ei jõudnudki ga. Ka katse tungida dessandiga rannikul
jälitajate vastu.
lääne pool Narva-Jõesuud Saksa rilvpositsi
oouidesse Narva jõe suudme alas nurjus
tunduvate kaotustega vaenlasele.
Naised asuvad mehi asendama
Koi rasked olid enamlaste kaotused jäl
legi Narva lõigus, näitavad ühe Õhutõrje
muuseas,
et
võitlevad
meestel
rindel
Teisipäeva õhtupoolikul korraldati
grupi andmed, kes pühapäeval seisis tuge
Eesti Kutsekogude poolt Estonia kont peab olem kindel teadmine, et naised vate vaenlase rännakute tulipunktis. Viis
sertsaalis kontsertaktus eesti naiste prae on tagalas astunud väärikalt nende koh korda ründasid enamlased, ent nad tõrjuti
tadele ja saavad neile esitatud ülesan ikka jälle ShutSr je-sn urMki v ä elas te poolt.
guste ülesannete selgitamiseks.
Umbes 800 langenud enamlast jäi lamama
netega toime.
tulepositsiooni etje.
Aktusel, millest võttis osa arvukalt
Aeg nõuab, et naised oma koduste
naisi, viibis külalistena enamik Eesti
ülesannete
kõrval asuksid senisest suu
Igaühe kohus on praegu ise
Kutsekogude juhtivaid jõude eesotsas
remal
määral
tööle käitistesse ja mu
pakkuda end võitluseks
EK preisidendi Roman Karroga.
jale, kus töökäsi vajatakse. Töö pole
Sõnavõttudega esinesid EK naiste enam mitte ainult selleks, et leiba tee
tööosakonna juhataja Alma Prima ja nida, vaid ta on igaühe aukohuseks.
Üleskutse Paide naistele
A Oengu-Juhandi. Aktust kaunistasid
On viimane aeg asuda kiiresti rinde
Lõpetades rõhutas naistetööosakonna
ettekannetega Ida Loo-Talvari, Martin
ni ees tele kuduma sokke ja sooje esemeid.
juhataja
veel
kord,
et
eesti
naised
tee
Taras ja Herbert Laan kusjuures kla
Lõuga järgi palutakse ilmuda laupäeval
veril saatis Dagmar Kokker. Deklamat vad kõik, et aidata oma kodumaad ta 19. 02 s. a. kella 15.00—17.00-ni ja pühapäe
raskel tunnil. Kõne-võeti kuulajaskon val 20. 02 s. a. kella 11.00—13.00 ni Lai tn.
sioonidega esines Liina Reiman.
na poolt vastu suurte poolehoiuaval 5 Omakaitse staapi.
Paide Naisomakaitse loodab kõigi Paide
Aktusel esimesena sõnavõtnud Ees dustega.
naiste soojadele südame tele ja lahkele
ti Kutsekogude naistetööosakonna ju
kaasabile.
NO Paide jaoskonna esinaine.
hataja Alma Erima ütles oma kõnes

Tööjõudluse tõstmine töötajate
eneste kaasabil
Iga tööline võib esitada ettepanekuid tööjõudluse suurendamiseks

Nagu Vaba-India valitsuse häälekand-ja Sckonanis teatab, oa Führeri raamat ,Mi
nu võitlus" tõlgitud tamili keeld». Sada keelt
kõneleb Lõana-Indias umbes 20 miljonit ini

Ra kftitislikuB ja kaubanduslikus organi
Kutsekogude poolt algatatud aktsioon töö satsioonis viib esineda küllaldaselt puudu
jöudlustabiatuste kõrvaldamiseks kõigi tõõ» si väär kalkulatsioon, ebaõiged tööjuhen
tajate kaasabil.
did, paberi uputus, halvasti korraldatud ma
Aktsiooni edukaks'läbiviimiseks
terjali väljaandmine ja teised säärased näh
Tööjõudluse tõstmiseks käitistes on Eesti

mest.

Argentiina valitsus katkestas diplo

asutakse selgitustöö tegemisele käitis* tused.

maatlikud suhted Prantsusmaaga, BulgaariaRumeeniaga ja Ungariga.,.; pFV"- -

Kiik esitatud ettepanekud võetakse
te töötajate hulgas
käitise juhatuse peelt kaalumisele
eelleks, et iga üksik töötaja stveneks kuni ning aeg-ajalt
teatatakse ka töötajaskonnale
detalideni oma töö käiku, püüdes kõrvalda tehtud ettepanekuist,
et tõsta huvi edaspi
da esinevaid jöudlustakistusi ning tehes käi dise kaastöö vastu.
tise juhatusele ettepanekuid leitud vigade
kõrvaldamiseks.
Keskus Eesti Käsitöö rin
Tehtud Ettepanekud võetakse käitiste
juhatuste poolt kaalumisele ning juhul, kui
deteenistuses

- Saksa riigi [ endistes piirides tõusis
meieraidesse toodad piima hulk 1938 a. ala
tes kuni 1942 aastani ümmarguselt 15% vör

rrv Meiereide või toodang tõusis samal ajal

44.5% võrra. 1943 aasta tulemused ületavad
veelgi eelmise aasta omi.
laglismaa vUI jamüük Nõukogude Liidu

kasaka haarab nüSd juba ka kuningakoja
omandit. Nagu ~New Review" teatab, müü
vat iady Churehill enampakkumise teel en
di.-e Inglise kuninganna Aleksandra ühe
hinnalisema rüü. Seiies-t saadav summa os

nad on otstarbekohased ja põhjendatud, asu

takse võimaluse korral ülekäitislikult nen
Majandus- ja Rahandußdirektooriumi juu
de esitatud jõudlus takistuste kõrvaldami res tegutsev Keskus Eesti Käsitöö juures
sele.
leidis neil päevil aset ulatuslik nõupidamine
Käitisllku parnildusettepaneku-süsteemi eesti rindeüksustele villaste esemete kudu
mõtteks on tõö tehniliselt lihtsamaks ja pa mise asjus. Nõupidamisest vOttis osa ka ma
remaks muutmine, ilma selleks rohkem ini jandus- ja rahandusdirektor dr. A. Wendt,
mesi ja energiat kuulutamata.
kes rõhutas oma sõnavõtus selle ülesande
Ainult kogu käitise töötajaskonna vajalikkust ja tähtsust.
kaasabil on võimalik leida vigu kogu
Villaste esemete kudumine rindevõitleja
käitise tööprotsessi alatuses
te varustamiseks peab toimuma võimalikult
ning kõrvaldada esinenud takistused. Kaht kiiresti ja selle läbiviimiseks on vaja roh
lemata võib sel teel saavutada suuri tule kesti abivalmis töökäsi. Asja organiseerimi
musi tööjõu dinee tõstmisel, sest ei tfeidu seks moodustati toimkond, mille juhtimise
käitlsi, kas ei esineks suuremaid või väik võtsid endile prouad Terras, Lüüs ja Varma.
semaid töötakistusi ja ebaratsionaalsusi.
Toimkond tahab kaasa tõmmata kõige laial
Tööjõudlustakistuste kõrvaldamise aktsi dasemaid ringkondi, lootes, et iga eesti
ooni tegelikuks läbiviimiseks tuleb igal töö naine, kellel oma otseste tööde kõrval jät
ajal süveneda üksikasjaliselt kõigisse oma kub vähegi vaba aega, mõistab selle üles
töökäigu detailidesse. Leitud tööjõudluste ande tähtsust ja aitab heatahtlikult kaasa
kistustest tuleb teatada käitise juhtkonnale, nende meeste varustamisele vajalike ese
tehes ühtlasi ettepanekuid vigade kõrvalda metga, kes peavad lahkuma oma rahulikest
miseks.
elutingimusist ja astuma vastu meie kodu
Ettepanekute läbitöötamisel tuleb tähele maa piire tõsiselt ähvardavale vaenlasele.
panu suunata kahele peamisele alale : esi
Mitmed asutused on juba teinud algust
teks tööjõudlustakistustele, mis on ühendu villaste esemete kudumisega. Nii alustasid
ses töötaja kehahoiakuga töö juures, ja tei Majandus- ja Rahandusdirektooriumi nais
seks jöudlustvähendavaile takistustele ümb ametnikud sellega möödunud nädalal ning
ruskonnas.
mitmed on juba toonud tagasi valmis soki
Jõudlust takistavaid asjaolusid
paare. Soovitav oleks organiseerida kudu
võib leiduda lugematuil juhtumeil ja kohta mist ametiasutuste kaudu või rühmade vii
del. Näitena võib tuua ebaotstarbfkat töö si, võttel materjali Keskus Eesti Käsitööst
vaheaegade korraldust, halba valgustust, (Pärnu mnt. 8 tel. 480—99), kus antakse ka
liigset füüsilist (pingutust tööseadeldiste lähemalt selgitust töö korraldamise kohta.
puudumise tõttu jne.
Kuid ärgu jäädagu ootama kuni tuleb
Ka kaitseseadeidißte puudumine masina mingi korraldus või kutse, sest praega on
tel või kaitsevahendite puudumine kardeta kallis iga päev, vaid võetagu lõnga ka üksi
vate ainete töötlemisel, katkised töö- ja knlt ja näidaku igaüks meist oma head
transportvahendid, niiskus, kuumus, tolm, tahet aidata kõigest jõust kaasa selleks, et
tõmbeluul, mitteküllaldane õhukaitse jne. rindevõitlejaile saaks anda vajalikku varus
tust.
wöjuvqd tööjõudlust pidurdavalt.
Narva asutused Tallinna
Evakueerituile leidub küllaldaselt tööd
Narvast evakueerimiskorras ajutiselt
lahkunud asutused jatkavad praegu te
gevust teistes Pohja-Eesti linnades,
täites peamiselt neid ülesandeid, mis
on kerkinud esile muutunud olukorras.
Nii on leidnud endale ajutise ulualuse
osa Narvast lahkunud asutusi Tallinnas,
kuna osa asub Rakveres ja üksikuid
ka Jõhvis. Kavatsuste kohaselt tahetak
se aga juba lähemal ajal kõik Narvas
töötanud ametiasutused võimaluste pii
rides koondada Tallinna, rais võimal
daks paremat koostööd mitmesuguste
küsimuste lahendamisel.
Narva kõigi ametiasutuste, samuti
ka eraisikute evakueerimise ja koonda
mine Tallinna on praegu käimas ning
selle ülesande läbiviimine on pandud
kogu ulatuses Narva linnavalitsuse
esinduste peale.
Töö hõlbustamiseks on moodustatud
kolm Narva linnavalitsuse esindust.

mis asuvad Tallinnas, Rakveres ja
Jõhvis.
Täielikuit toodi Narvast ära linna
muuseumi väärtuslikud kogud koos
arhiiviraamatukoguga. Muuseumi varad
on jõutud evakueerida täies korras.
Teistest kultuuriasutustest on Nar
vast Tallinna üle tulnud Narva teater
peaaegu täies koosseisus.
Üldiselt töövõimaluste leidmine ei
tekita raskusi ja iga evakueeritut on
võimalik kasutada tema eriala kohaselt.
Selles mõttes ei tarvitse muret tunda
ka Narva suurkäitiste töölistel, kelledele
juba varem palgad välja makseti. Kau
nis tunduv osa Narva töölistest on as
tunud kaitseteenistusse.
Iga korralik eesti mees peab
teadma, et ta koht on rindel
ja relva juures

Stalini õuduste-riigi praegune pale
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ENAMLASED KARDAVAD
TÖÖLISKLASSI
N. Liidu inim- ja materiaalsed
tagavarad tühjenevad
Bolshevistliku partei häälekandja
„Pravda" teatas hiljuti, et Nõukogude
Liidu töölisklass võttis endale »vaba
tahtlikult" kohustuse suurendada uuel
aastal produktsiooni ja täita õigeaeg
selt plaani.
„Pravda" astus alati välja tööliskon
na nimel, kes aga ei ole kunagi voli
tanud teda rääkima enda eest. See, mi
da N. Liidus nimetatakse „rahva hää
leks", eu alati käsk ülevalt poolt,
klikilt, kes tunneb, et ta iga päevaga
astub üha enam ummikusse.
Ja kuidas võivadki töölised võtta
endale uusi kohustusi, kui nad ise vä
ga hästi teavad ja näevad, et tööstuse
ülepingutatud seisukord ei võimalda
täita isegi tavalise aja plaane ?
Iga töötaja teab, et produktsiooni
saab tõsta ainult kaastööliste arvu
suurendamisega, töötingimuste paranda
misega, või siis masinate täiendamisega.
Midagi taolist aga ei sunda enamlased
üritada.
Töökäte puuduse kfsimus muutub
N. Liidus iga sõjakuuga üha enam te
ravamakß. Need tohutud kaotused rin
del ja need ülesanded, mida enamlas
tel tuleb lahendada ühenduses lagune
da ähvardava tagalaga, nõuavad era
kordselt rohkesti töökäsi, kuid neid ei
ole enam kustki võtta.
Maa on jäänud ilma tööreservideta.
Kõik, kes olid enam vähem kõlblikud
relvakandmiseks ja isegi naisi, mobili
seeriti punaarmeesse. Rootsi ajalehed
teatavad, et naiste ja laste tööjõu ka
sutamine on võtnud N. Liidus viimasel
ajal ennenähtamatu ulatuse.

Stalinliku sunnitöö süsteem avastab
end praegu täies ulatuses. Tõelisest
produktsiooni tõstmisest ei saa olla
juttugi, seda teavad väga hästi ka
enamlased ise. Kuid sellistel pingeae
gadeJ, mida praegu elab üle nõukogu
de võim, võib töötav rahvas saada
Kremli võimumeestele ohtlikuks. See
pärast on vajalik aheldada töölist uute
bolsbevistlike võtetega, pingutada tema
kehalisi ja vaimseid jõude viimseni,
nõrgestada teda ja mitte anda temale
võimalust mõelda millelegi muule kui
ainult tööle.
Seda järjekordset „rahva tahet" ra
kendatakse esijärjekorras neil aladel,
mis varemini olid'saksa võimude hal
duses. Stalinlikud agendid teatavad va
litsusele tõsisest raskusest, mis tekivad
neil aladel nõukogude majandusmeeto
äite taastamisel, sest rahvas oa näinud
kahe aasta kestel ka midagi muud ja
tundnud tõelist vabadust. Seepärast
„Pravda" teeb suurt kära ja nõuab
~saksa raajandusmeetodite jälgede kii
ret kõrvaldamist."
Inimesed, kes õppisid ttondma eu
roopalikke töötingimusi, ei taha enam
mõista enamliku valitsuse metsikuid
ettekirjutisi. Need inimesed võivad muu
tuda ohtlikuks Stalinile, mispärast neid
tuleb eriti alla suruda. Enamlased
mõistavad, et neid inimesi ei saa enam
tüssata tulevase „õnneliku" elu pette
pildiga, seepärast nad saadavad neid
kõige raskematele sunnitöödele;
Alustada uut survet töötajate vastu
see on tõeline „Pravda"
poolt reklaamitud „rahva tahtele"
tõsta produktsiooni.,
Kuid teadmus vabast tööst on tun
ginud liiasti paljudesse miljoneisse nõu
kogude töötajaisse. Need inimesed on

i-uiiäraiud Nõukogude Liidu abistamisfondile.

Tunde kestvas lennus tõrjuvad kaks otsustavat meest raskekuulipildujate laga kõik
vaenlase jahilennukite kallaletungid. Pk.-Bankhardt (Wb) ?;
Võitleva Põhjala kangelasi

Lõana -A.ifrika uniooni senised kaotu
sed tegi peaminister Smmts Lõuna Astri ka
parlamendis teatavaks. Selle järele ulatuvat
iaimohvrite arv 21.256 mfehele, Kusjuures
loomulikult en tegemist ainult osaliste and

metega.

Sündivuse ülekaal Jaapanis ulatab
ka kaheksandal sõjaaastai üle miljoni aas
tas, seletas sotsiaalminister alamkojas.

Erikohus fashistiiku vabariigi kaitseks
mõistis surma kindral Garibaldi, kuna t»
Tükike soome-eesti kultuursuhete ajalugu
aktiivselt osa võttis Badeglio riigipöördest.
„Burma tee sulgemisest saadik ei ole
Aeewvt ja Eestit seovad vanad kniiuuri üksik kuju eriti silma paistaks. Runebergi
sühted niihästi tibis-eocme ajast kiti ka hi kojad aoomlastest SaarijSrve Paavo, Pil Shnngking-Hiinasse saabunud ainsatki moo
liseasaiat kokkupußleist kui mõlemad ve vennike ja teised iseloomustavad torsõidukit, samuti mitte ka osi senise jõu
maad ja rahvad olid juba aastasadu teine* soomlast ja soomlast töös ning võitlnses. vankrite pargi korrashoiuks", teatab Londo
ajalehe „News Chronicle" korrespondent
teisest geograafiliselt ja o*a!t ka kultuurili Keegi polnud eane Runebergi näinud ja ku ni
selt eraldatud.
jutanud soomlast selle tõelises olemuses, Tshungkingis.
ÜSA teadete kohaselt ulatas maailma
see hiljem ilmneb näiteks Aleksis Ki kullatoodang
Soowea algas rahvuslik ärkamine aasta nagu
möödunud aastal aiault 1,4
vi romaanides.
kümneid varem.kui Eestis. Möödunud sajan
miljoni natsini. See vastab ainult veeran
Runeberg
äratas
soomlasi®
rahvustunnet.
di algaastail näeme Soomee tugevaid fenno
1940 a. üldisest kullatoodangust ja moo
fiilsuse, soomeaibraiikkuse avaldusi. Rootsi Ei saa ka eesti rahvusliku iseteadvuse sei dile
dustab nõnda madalseisu, millist ei õle
soost kirjanikud-rahvavalgustajad avavad sukohalt alahinnata Runebergi kaudseid mõ esinenud enam peaaegu sajandi jooksml.
soome vaimuelule uued perspektiivid Lää jutusi. Runebergist, Löunrotist ja teistest
ne Euroopa suunas. Vähe hiljem ilmub soo said eesti ärkamisaegsed tegelased eeskoja
Koda üliõpilastest sõja
me kirjandus- ja kultuurielu areenile mees, ja õhutnst. Ja Ranebergi sõjahallaadid
kel on otsustav täheudus s-oorne elus tule „Lipnik Stali jutustused" on maailmakirjan
leskedele
vaste põlvede jooksul. Esimesena näeb soo duses esimene õnnestunud katse kujutada
Marbnrgis avati esimene ühiskodu üli
me rahva tõelist sisemist olemust soome värsivormis sõda, millel pntsdub moodsa
rootsi kirjanik ja luuletaja Joh. Lfcdvig sõja kohaselt tiks kangelane, silmapaistev õpilastest sõjaleskedele Saksamaal. Riigi
Runeberg. Hiljuti tähistas kogu Soome heeros. Runebergi võitlev soomlane sel üliõpilaskonna algatusel loodud ühiskodu
pidulikult Runebergi 180. sünnipäeva. Ja le üldises sõjamehelikus vapruses oma isa tabab võimaldada langenud
on põhjast iMlestada Runebergi ka meil, maa kaitsmisel on ilmnenud veel järgnevas abikaasadele stuudiumi jätkamist, ilma et
kuna Runebergi „Maamnsfc* („Meie maa") kolmes sõjaski, kus Soome taas võitles rön neil tarvitseks oma laatest lahtuda. Just mõ
te et, staadiumi kestel tuleb lahkn4a lastest,
järgi luuletas ka J. W. Jannsen meie rah dava . ida vasta. Runebergi kangelane
võitlev rahvas elab edasi Põhjala hoidla mõndki ema tagasi ülikooli astumast,
vushümni „Mu isamaa, mu õun ja rõõm." kaljudel
ja metsades.
kuigi tal oli selleka eeldusi ja kaigi eelle
J. L. Runeberg oli sünnilt rootslane,
V.
läbi paranenuks ka ta eLamisvõimalnsed.
kuid liikus ja elas kaua aega soomlaste
seas, nii et ta Õppis põhjalikult tundma
soome maad ja rahvast.
Hiina uuestisünni tähe all
Oma töös ja tegevuses vaimsel alal ühen
das ta endas klassika vaitnuselguse Põhjala

metsade vaikuses tärganud hingeavalduste
ga. Runeberg oli esimesi, kes Elivs Lönnro
ti »,Kalevala" kõrval tutvustas Soomet, va

rem vaid tundmatuks muinasjutumaaks pee

tud kauget Läfine-Euroopale.
Tänapäeval kõneleme Runebergist enim
tema sõjaballaadide sarja „Lipnik Stali ju
tustused" pärast, kui me ka ei unasta Ru
nebergi kui soome-eesti rahvushümni loo
jat. Nimetatud balla&didekogu, algkeeles
„Eävrik Stals Säguer", ilmus kahes osai
1848 ja 1860 ning tõlgiti kohe peale ilmu
mist soome keelde» Nüüd on nimetatud bal
laadid tõlgitud paljudesse võõrkeeltesse.

„Lipnlk Stall jutustustes" annab Rune

berg kujuka pildi Rootsi-Vene sõjast 1808

1809, kus Soome pidi peagu ainuüksi võit
lema pealetungivate venelaste jõukudega.
Runebergi 33 ballaadi pole sündmustikus
ühtlases joonea ülesehitatud sõjakujutus,
vaid üksikuteat episoodidest koosnev kirev
pilt väikese rahva kangelaslikust võitlusest
ülekaaluka vaenlase vastu. Runebergi loodud
ja tabava tõsielu nägemise põhjal joonistatud

kujud sulavad ühiseks tervikuks võitle
vaks rahvaks. Võitlev rahvas on „Lipnik
Stali jutustuste" tegelaseks, ilma et mõni
kadunud jäädavalt stalinlikule režiimile.
Sunnitöö tulemusi ei saa kunagi võr
relda vabatahtliku töö tagajärgedega.
Vale ja vägivallaga ei saa igavesti
valitseda. Nõukogude Liidu reservid
tühjenevad. Enamlastele jäi veel üle
vaid suurendada survet sunnitöödel,
kuid niisuguseis tingi liusis ei saa või
ta sõda. Nii võib ainult pikendada
agooniat.
UUED «RAHVAVAENLASED*
NKVD likvideerib nõukogude invaliidid!
Šveitsi ajalehe „Basler Zeitung'i*
Moskva kirjasaatja oli hämmastatud,
nähes haavatute rasket olukorda Nõu
kogude Liidus, 'la nimetab oma ring
reisu üldmuljet kohutavaks. «Kõikjal
hakkas silma haavatute suur arv. Haa
vatute ronge nägime igas jaamas, kus
me peatusime. Kõik ühiskondlikud hoo
ned, koolimajad ja ka eramajad on
muudetud hospidaliteks ja on täidetud
haavatud punaväelastega. Meie ei või
nud rääkida ühegi haavatuga, see oli
keelatud juba varem meie NKVD saat
jate poolt, kuid inimeste endi näod
rääkisid meile kõik.
Mõningail andmeil, mida hankisid
minu kolleegid usutavaist allikaist,
valitseb haiglates midagi* ettekujuta
matut. Kõikjal on ülekoormatuse tõttu
tohutu mustus. Haavatute toitmine on
ilmselt ühekülgne ning ebaküllaldane.
Arstlikku personaali on vähe, üks
arst teenib mitut hospidali. Paljuid ars
timeid ei ole üldse. Surevus haavatute
keskel on väga suur.
Meil jäi mulje, et punavägi on kan
nud oma senistel massrünnakutel tohu
tuid kaotusi,*
Sakslaste poole üle tulnud või van
gilangenud punaväelased täiendasid oma
jutustustega veelgi seda armetut pilti
nõukogude haavatute saatusest. Nende
jutustused on kohutavad. Igaüks neist

Jaapani võidud on Õhutanud Ida-Aasia rahvustunnet
Sündmused Vaikses ookeanis täida
vad kõikide Hiina ajalehtede külgi. See
juures viidatakse tulevasele suurele otsus
tavale võitlusele, milles lahendatakse
sadade miljonite aasialaste saatus. Tih
ti peale tuleb siin lugeda ridade vahelt,
kuid aasia värvirikkad keeled ja kaldu
vus kõiki asju väljendada mõistukõne
de kaudu teeb siin eurooplasel orien
teerumise keeruliseks.
Kirjutatakse sellest, et Tšungking
püüdis viimasel ajal vältida otsustavaid
võitlusi jaapani väeosadega, ja lööksõ
nad, nagu „algul rahvuslik ülesehitus,
siis vastupanu" või tagasitõmbumise
ofessiiv" esinevad ajakirjanduses ikka
sagedamini. See taktika võib tugineda
arvamusele, et määratu Hiina ruum ju
ba küllalt pidurdab jaapanlaste edasi
tungi.
kartis saada haavata, kuna nõukogude
maal tähendab haavata saamine surma.
Ei see oa isegi sada korda hullem
kui surm.
Enamlased arvestavad ainult neid
haavatuid, kellest nähtub, et nad ter
venevad ja keda seejärel võib visata
uuesti rindele. Teistel aga, kelledest
nähtub, et nad muutuvad jäädavalt vi
gasteks, lastakse n. ö. kõduneda elavalt.
Päevi ja nädalaid hoitakse neid
mustades, külmades kaubavagunites,
ilina söögita ja sanitaarne abistuseta.
Sageli haavatute rongid asetatakse
tagavara teedele, kus nad seisavad
mitmeid päevi. Haavatute hädaldamist
ja appihüüdeid ei kuule keegi, sest
neist ei ole keegi huvitatud.
Pool baavatuist sureb vaguneis
kujutlematuis piinades, ainult teine
pool neist satub laatsareti!. Kuid mis
laatsaretid need omi Seal ei ole sidu
mismaterjali, oi instrumente ega arsti
meid.

Sageli tavaliste saagidega amputee
ritakse käsi ja jalgu. Ei oodata haava
tu täielikku paranemist, vaid saadetak
se haiglast varem välja. Ja siis algab
neade õnnetuse etapp.
Ilma proteesideta, sageli ilma kar
kudeta, kepi najal komberdavad need
õnnetud inimesed oma kodulinnadesse
ja küladesse. Arhangelskis ja Barnau
lis, Gorkis ja Tšeljabinskis raudteejaa
mades, platsidel ja tänavatel liiguvad
need õnnetud ja nuruvad nõukogude
nälgivatelt ja karjusteks muudetud
elanikelt almuseid. Kiirelt kihutab möö
da nõukogude auto, mis
pritsib ndile näkku pori, enamik juh
tudel istus selles autos juut.
NKVD jõudis otsusele, et miljonid
invaliidid, mis komberdavad jaamades,
platsidel ja tänavatel, mõjuvad halvasti
rahva ja punaarrpeelaste meeleolule. Ja
seejärel NKVD alustas invaliidide vastu
Järg 4. leheküljel

Tagasitõmbumise taktika annab Jaa
pani ja Tsbungking Hiina liinide vahet
vabaks teatava liigi ei- kellegi maad,
millesse sisse tungil» kommunistlik ak
tiviteet.
Põhja-Hiinas oa praegu kogu rinne
täidetud kommunistlikest väeosadest*
Ka Yangtse jõe piirkonnas võtab kom
munistlik 4, armee öle aeni Tshung*
kingi väeosade poolt vallutatud maaala*
Nii võib kogu pikal Jaapani rindel tek
kida „punane koridor".
Varem polnud sõdur Hiina intelli
gentsi seas populaarne. Oks Hiina va
nasõna ütles koguni, et „keast rauast
ei tehta naelu ja häist inimestest sõdu
reid". Nüüd on vaated ses suhtes muu
tunud. Üliõpilased on viimasel ajal eri
ti sageli esinenud vabatahtlikena.
Kuid ka Nanking-Hiinas paneb noor
sugu endast kõnelema. Ta võitleb ener
giliselt vanade hiina pärispattude, oopi
umi ja õnnemängude vastu. 17.
tungisid noorte jõugud aa&ngu-põrgutes
se, oopiumi-urgastesse ja tantsuklubi
desse, purustades nende sisseseadeid.
Sellest ajast peale kasvas,, 17. dets.
liikumine" eriti Sbanghais. Kümneid
tuhandeid noori kogunes kokki\ meele
avalduseks ja ründas ajaviitelokaale*
Kui Hiina noorus ka edaspidi nii käi
tub, peavad tantsitarid oma elukutset
peagi vahetama.
Halbade külgede kõrval on aga ala
ti olnud häid. Nii on märkimisväärne,
kuidas Jaapani võidukäigud on tugev
danad Aasia rahvaste võitlusvaimu ja
enesetunnet. „Ärkava Aasia" lööksõna
korratakse siin tihti. Jaapani võit Vene
maa til* Port Arthuri juures mõjus
vaimselt kuni Indiani ja Araabiani ja
kestis pikka aega. Veel suurem mõju
on aga olnud võitudel Hongkongi, Sin
gapuri jt. juures. Kõik see on annnd
tõuke suurele rahvuslikule ärkamisel»
ja rahvusliku kultuuri taastõusule.
Jaapani kindral teisest
rindest
Toki ost, 14.2. (DNB). Jaapani ring"
häälingus loeti kindral-ieitnant Nakai läki
tus, milles üteldakse, et Roaseveit ja Chur
chill usuvad tõenäoliselt suutvat oma hoop
levate suurustamistega teise rinde püstita
mise kohta saavutada võitu vähemalt agi
tatsiooni aial. Teljeriikide kompetentsele
ringkondades ei leiduvat aga ainustki polii
tikut ega kindrali, kes laseks end sellistest
hooplemistest häirida või eksiteele viia»
Mida rohkem võitlusjõude vaenlane raken
dab, seda suurema hävitustulemuse saavu
tavad teljeriigid. Kui vaenlane väidab, et
teise rinde loomisega haaratakse Saksamaad

ta nõrgeimast küljest, siis olevat see läbi
paistvaks pettemanöövriks. Võidakse olla
veendunud, et saksa kaitsevall Ml and
rannikul on võrratu.
JÄRVA TEATAJA Nr. 22.
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Järvamaa esines mobilisatsioonil täie
arusaamise ja väärikusega

Järva põllumees, täida oma
müüginormid kiiresti
Eesti Omavalitsuse joht dr. Mäe oma 2. veebruari kõnes eesti rahvale ütles muu
hulgas: „PÕllumebedl Panen teile südamele, täitke kiiresti oma normid ja andke üle
normide kõik, mis te anda saate. Peaaei on kiirus. Meie linnade ia meie vägede toit
lustus peab kindlustatud olema."
Need on õiged sõnad õigel alal. Kogu eesti rahvas on lahingolnkorras. Sel puhul
võib igasugene viivitamine ja kõhklemine saada saatuslikuks. Pärastine hädaldamine
ja kahetsemine ei päästa enam midagi. Sellepärast tuleb kõigil talitada kiiresti ja kisu
kohaselt.

Eesti põllumehe panus on nüüd kohe müüa normide katteks seni veel andmata osad
ja Isegi ületada normid võimalikult rohkemal määral. Vajadus selle järele on vanka
mats. Eesti väeosade loomine ja sõjapõgenike eest hoolitsemine suurendab senist üld
tarvidust.

Juba ongi paljud põllumehed asunud ülenormi täitmisele. See aga
peab nüüd muutuma rahvuslikuks üldaktsiooniks.
Tarvis on kõike. Kohe läheb vaja toiduteravilja leivaks, söödateravilja ja koresööta
sõjaväeosade vooridele, põhku kutsealuste majutamiseks. Samuti liha, vöid, piima ja
üldse kõike toitlustamiseks. Pealeselle muid tarbeaineid, nagu villa, lõuga ja lambanah
ku varustuse valmistamiseks.
Vastavail asutusil ja ametisikuil tuleb kohe otstarbekalt korraldada
saaduste kokkuvõttu, et ei tekiks arusaamatusi ja ummikut Tuleb vii
bimata luua vastavad laod fa korraldada veod kas või küüdi korras.
Praegune normide kiiresti täitmine on Ühtlasi soodustusolukõrd põltupidajalle. Selle
eest antakse Igasuguseid preemiaid.
Jaba engl pandud maksma uus premeerimise juhend, mille kohaselt premeerimine
jätkub täies ulatuses ja mõnes osas veel suureneb.
Kui vastavaid koguseid kiiresti ei tule kokku, ollakse sunnitud teostama sandvõt
misi. Sel puhul langevad ära hüvitused ja soodustused.
Kui seni on juha mõnel pool sõjaväeosade poolt otse talupidajallt võetud koresööta,
«ila tuleb sellest kohe teatada kohalikule omavalitsusele, kus need veel arvatakse nor
mide või ülenormide täitmise katteks.
Põllumees ! Käsk oo antud ja eesti rahvas on muutunud relvahandvaks rahvaks oma
kodumaa kaitsmiseks. Kogu rahvas on rakendatud vaenlase jäävalt eemaletõrjumiseks
meie piiridest.
Põllumees ! Sinu esimeseks relvaks on nüüd leiba, toitu ja varus
tust rindele ja meie väeosadele. Löö selle relvaga kiiresti ja õigesti J
Järgmise ning lõpliku võiduboobi annab joba kogu rahvas lahingurelvaga, naga ta
seda tegi Esimeses Vabadussõjas.
Vaimustus eesti sõjaväe-ambulantsi
rajamise puhul Paidesse
Juba esimeste tundide jooksul hakkas kogunema soovitud esemeid.
Naisomakaitselased asuvad kuduma rindevõitlejaile sokke ja kindaid
Meie lehe eelmises numbris avaldasime kuuleme, ka maa-ja < perenaisteseltside ula
Paidesse rajatava eesti .sõjaväe ambulantsi tuslikule võrgule üle kogu maakonna. Sel
loomisega seostuva O. K. Järva maleva I leks on organiseerimistöö juba alanud ning
territortaal- pataljoni ülema üleskutse mitme tulemused ei tohiks lasta end kaua oodata,
suguste tsrbe- ja siaustusesemete anneta
Järva maa- ]a perenaisteseltside tegela
miseks. Veel enne, kui üleskutse sel viisil sed-liikmed on seni edukalt korraldadud
jõudiski rahva hulka, oldi sellest kuuldud NarVast evakueeritavate toitlus- ja majuta
juba staabist ning esimesed annetused saa mispunkte kohtadel, tulles sellega laitma
busid kohale jaba kesknädalal. Neljapäeval, tult toime. Ei ole põhjust kahelda, et nende
millal üleskutse sai meie lehe kaudu üldi uutkl üritust kroonib samasugune tõelik
selt teatavaks, rohkenesid annetused kiires edu.
ti. Toedi taldreknid, nuge-kahvleid, voodi
lina, padjapüüre, kätterätte, seepi ja muud.
„Lõbus talupoeg" Paide teat
Neljapäeva hertmikul toimus pataljoni
rilt, omaloomingu õhtu
staabis naisomakaitae peaosakendade esi
naiste nõupidamine, millisel ilmnes suur
„Voogilt"
vaimustus ürituse vastu. Agarate naiste ühi
Ole pikema vaheaja on nüüd, nagu
sel kaasabil on nüüd korjandus juba käi
mas, mille tulemuste suurepärases Õnnestu asjaomastest ringkondadest kuuleme,
inises võib ella juba ette enam kui kindel. Paide kultuurielu rindel oodata paari
Rõõmustaval kombel ei piirdu naisoma ulatuslikumat üritust. Sedamööda on
kaitselased aga ainult ambulantsi rajamise Paide teater alustanud eeltöid opereti
ga la eesti sõjaväehaiglale aluste loomise
„Lõbus talupoeg" lavaletoo
ga Paides, vaid on mõtelnud ka muudele
rindemeeste varustusvajadustele. Nii on al miseks, kuigi see on seotud äärmiselt
gatatud mõte ulatuslikuks villaste esemete suurte raskustega ja võib oludest tin
kudumiseks rindevõitlejaile. Tnblid naisoma gituna kujuneda ikkagi üsna tagasi
kaitselased ou juba astunud samme villase
lõnga või villade hankimiseks, mida osali hoidlikuks lavastuseks. Hiljuti uuesti
selt loodetakse saada kohalikult ERÜ-lt, tegevust alustanud teatriselts „Voeg",
osaliselt aga ka annetustena talnpldajailt nagu selgub, kavatseb märtsikuu algul
fombakasvatajailt. Kõige lähemail päevil startida oma uude tegevusheoaega oma
alustatakse tegeliku töödega.
Päevast-päeva haarab rindemeeste eest loomingu õhtuga, millise kava täidak
hoolitsemise mõte üha suuremaid naisoma sid umbes kahe ja poole tunni kestel
kaitsolaste halki Järvamaal. Nende kõikide kohalikud autorid muusika, proosa ja
ainsaks ja snnrimaks sooviks on, et eesti luuleloominguga.
rindevõitieja omaks tubli ja sooja varustu
„Voogi" kohapeal ainukordse kavat
se, mis tagab talle ka tervise kodumaa kait
sel. Tahaks loota, et sama arusaamine im suse suhtes võib selle teostamisel en
buks ka ümbruskonna talupidajate- lamba nustada kahtlemata elavat huvi.
kasvatajate teadvusse ja .realiseeruks seal
rohkesti villa ja lõnga annetuste näol.
$0 vabatahtlikku Oru vallast
Maanaised löövad kaasa
Teoksil sokkide-kinnaste kudu
mine ning sidemete valmistamine
Eesti rlndemeestele villaste esemete val
mistamise aktsioon Järvamaal, kus silma
pilgul sammuvad esirinnas naisomakaitse
lased, on laienemas, nagu vastavalt poolt

15. skp. sõitis veeautol lehviva Eesti li
pu alla Haapsalu kaitseteenistuslaste vastu
võtupunkti 30 Oru valla kutsealast. Mehed
tunnistasid end rivikõlbiikuks ja pakkusid
ennast kodukaitsjate ridadesse arstliku jä
rel vaatuseks. Ea teistest Läänemaa valda
dest t>nub palju mehi, kes mitmesugHstel
asjaoludel ei saanud seni vastuvõtupunkti
desse ilmuda.

Annetagem eesti sõjaväe
ambulantsile Paides vaja
likku sisustust!
0. K. Järva maleva I territorlaal-pataljowl korraldusel käivad praega eeltööd
eesti sõjaväe-ambulantsi rajamiseks Paidesse. Kavatsuste kohaselt kujuneb am
bulantsist hiljem eesti sõjaväehaigla.
Ambulants kui ka haigla vajavad eeskätt mitmesugust sisustust, esmajärje
korras voodi pesu, voodi tekke, toidunöusid noad kahvlid, lusikad
jne ), pesukausse, seepi ja muud. Pöördudes käesolevaga Paide ja Paide ümb
ruskonna elanike poole, paneb O. K. Järva maleva I territoriaalpataljon kõigile
südamele, toetada ambulantsi kiiret rajamist ülalnimetatud ja muude vajalike
sisustus- ning tarbeesemete annetamisega. Iga annetatud ese läheb selleks, et
eesti meestel, kes kaitsevad meie kodumaa vabadust ning meie ja meie laste
elu ja olemasolu', oleks tagatud korralik Ja mugav ravi, kui seda vaja.
Ambulantsi rajamisel ja edaspidisel tegutsemisel on rakendunud täie energia
ga pataljoni naisomakaitse. Koigi on teoksil vastav korjandus, ärgu jäägu kee
gi ootama korjajate ilmumist, vaid viigu otsekohe annetatavad esemed 0. K.
Järva maleva I territoriaal-pataljoni staapi Paides, kompanide kantseleidesse
r/Sl vastavate N. 0. K. jaoskondade esinaistele kohtadel.
Ärgem unustagem kõik see läheb kodumaa ja ema rahva kaitseks ning
kõike seda vajavad eesti rindemehed.
Q. K. Järva maleva I terrltoriaalpat. ülem.

Vallad andsid mehi ülimal määral. Ohus olev kodumaa tõi kokku ka suurel hulgal
vabatahtlikke ja noid, kes seni ühel või teisel põhjusel ei olnud ilmunud relvade juurde
Järva kaitseteealstnskomisjenl töö lõppemise puha! pöördusime feaitseteenistuska
misjeal esimehe poole, et kuulda ta muljeid niihästi komisjoni tööst, selle tehnilisest
käigust kui ka sellest, kuidas Järvamaa mehed suhtusid ohus oleva kodumaa kutsele.
Saadud vastused on rõõmustavamad, kui seda julgesime loota ja näitavad, et Järva
maal elab edasi täielik ja veelgi stvenenud Vabadussõja-vaim.
Kuigi üksikasjalised kokkuvõtted punktidest veel puudavad, ou eksimatult selge, et
lühikesest teostamisajast hoolimata on mobilisatsioon Järvamaal täiel määral õnnestu
nud, täne Järvamaa elanikkonna tervele isamaalisele vaimule. Bnamikkudest valdadest
on mehed ilmunud välja peagu sajaprotsendiliselt. Need, kes pole veel Ilmunud, on
haiged. Võimalus neil komisjeni Ilmumiseks on ülimalt veel kuni 21. skp-ni.

misjoni rohkearvuliselt ka vabatahtlik
ke ja naid, kas seni ühel või teisal
põhjusel ei olnud ilmunud relvade juur

Lombak-Kadri uudistejahil

gega ja läitis uuesti piibu. „Mitmendas
talus sa, Kadri, nüüd's täna juba õieti
ka oled ja kust sa seda kõike kuulsid?"
küsis ta siis.
Lombak-Kadri naeratas üsua uhke
enesekiadlusega.
„Eks ma küla etsast, Otsa-Mikult,
hakkasin ikka pihta, siis läksin Keldri
augule, säält Mäepõllule, Jaaniku-Ant
sule, Männipirrule, vahepääl küppasin
vee Viirasauna popsiõue, et ehk nemad
ka, siis jälle Vallisoole, Laabakikkale
ja nüüd ole» siis siin. ,Rga's see vana
le inimesele kerge ole jalad kohe vä
sinud."
Vanaperemees ehkas.
„Ja-ah, ega ta kerge ele," kinnitas
ta. „Ja igast talust kuulsid siis midagi?"
»,Igast talust jah ikka muudkui mi
dagi, kuidas muidu," ruttas Kadrigi
emasoodu kinnitama.
Vanaperemeeß vaikis nüüd lüki aega.
„Sa, Kadri", ütles ta viimaks pikka
mööda, otsmik vähekese kipras, „tee
see ring aga süüd ilusti uuesti otsast
jälle läbi ja ütle, et siingi, igas talus,
oa võllapuud juba valmis, iga etsas
rippumas pealekauba veel tükjad pük
sid ja tosin väljaieigatud keeli."
Lombak-Kadri kühraas end toolilt
püsti, nagu õieks tai kumalane istmiku
all.
„Ris!Kke, misasja sa pime-loom seda
si padised, vana Tõnis I Kus nr ed võl
lased ja keeled ja püksid sui siin oa?
Näe ma siin koke miskit."
~Ei noh, siin," naeris vanaperemees
korraga nagu neor kurat. „Eks nad
metsa taga ole, sääl välismaal ikke,
mis nad's just siin."
Lombak-Kadri nihkus ukse poole ja
libises majast välja, jätkates ema uu
distejahti. Kaua kõlas aga ahjusau
ees veel vanaperemehe lokus naer.

da.

Osa mehi on saadetud Järvamaalt
juba vastavatesse väljaõppelaagritesse»
•sa on kasarmeeritud teatavais kohta
des kodumaakonnas, kus samuti teos
tub nende väljaõpe?. Kuna paljude väl
Nagu juba märgitud, toimus mobi misjoni läksid ainult need, kelle tervis jaõpe toimub üsna lähedal kodukohale»
lisatsioon kiiresti, osutades seega ko täieliselt ei olnud korras. Terviserikete võimaldub neil külastada üsna sageli
misjonile omamoodi tuleprooviks. Vähe ga järvamaaiasi ei olnud palju ning ka kodu. See tõstab meeste vaimustust
sellest, et. tuli töötada päev-päeva kõr tühised terviserikked ei tundunud asja veelgi.
val ülima pingega, isegi öödest tuli osalisele eneselegi niivõrd olulised, et . Üldiselt paistab aga silma, et Järva
võtta tihti lisa, et jõuda kõige korral oleksid takistanud meest asuma täitma maa mehed teatava kärsitusega oota
dustega õige-aegselt toime. Peab ütle oma sõdurikohuseid ohus oleva isamaa vad aega, millal nad pääsevad rinnutsi
ma, et ka mobiliseeritavad ise osutasid kaitsel.
kokka põlisvaenlasega Narva all või
Peale nende, kes kuulusid aasta mujal. „On õiendada mingi arve, rais
arusaamist ja mehist tõsidust, mis ilm
nes eriti selles, et ei esinenud mingeid käikude järgi otpeselt «mobilisatsiooni jäi pooleli Vabadussõjas" see ei ole
dist.sipliinirikkumisi ning arstlikku ko- alla, ilmus vastuvõtupunktisse või ko- eriti ebatavaline lause vanemate mees
te suus. „01en käinud Narvas ja imet
lenud selle linna ajaloolist ilu", lisan
Järva noored rakenduvad kodu
davad nooremad, „kas peab ta nüüd
siis hävima ida barbarite metsiku stepi
maa kaitse teenistusse
vere- ja purustamisjanus? Ja kas või
me seda vaenlasele andestada oma väi
Poisid õpivad õhu- ja gaasikaitset ning valmistuvad lõõma kaasa tule kese armsa kodumaa nimel?"
Jah, kas peame andestama? Järva
tõrjes, tütarlapsed valmistuvad samariitlaskursusteks ja asuvad kuduma
maa mehed ei andesta vaenlasele üht
rindevõitlejaile villaseid sokke
ki ta metsikust, selles võime olla kind
Järvamaa töLrlsvs, millise ainsaks misel pr. M. Aasaga, on valmis kodu lad.
Ja peamiseks eesmärgiks oa anda prae maa kaitse jõukohasesse teenistusse
Noored asendavad tule
gu kogu oma jõud ja panus kodumaa rakendumisel näitama eeskuju ka kõi
tõrjujaid
kaitseteenistusse meid idast ähvardava gile teistele. Tänapäeval on see niivõrd
Kuna meeste kaitseteenistusse kntsHmi
surmaohu puhul, on juha mõnel mää tähtis väide, et väärib erilist väljatõst ne on tunduvalt hõrendanud ka tuletõrje
ral haaranud ja veelgi intensiivsemalt mist. See on mitte ainult oludest tingi ridasid, siis täidetakse lüngad paljudes ksk
haaramas ka noorte ridu, Juba mõnda tud ja praegu rakenduv vaimustus, tsdes noortega. Lääne noortemaleva näiteks
seejuures asunud vahendaja ossa. Poiste
aega käivad Paides õhm- ja gaasikaitse vaid ühtlasi ka pant, et praegustest en
tuletõrje vastu on suur ja vastavalt
kursused, millest võtab huvi ja innuga noortest sirguvad tublid eestlased ja huvi
sellele teeb edusamme ka väljaõpe. Esime
osa paarikümne tneesnoere ümber. Kä isamaalased, kes oskavad näha ja hin ne suurem neortnletõrjujate vannntamine
sil on ühtlasi' noorte rakendamine ka nata ema vaba kodumaa väärtust.
toimub Haapsalu tuletõrjemajas eeloleval
pühapäeval.
tuietõrjetegevusse. Algus sellega kavat
setakse teha Paides, kust see levib siis
Seemnekasvatajate võrk organi
juba üle kogu maakonna. Poisid on
seeritakse uuesti
näidanud seni neid sõjaolukorras haa
ratavate uudsete ürituste puhul juba
Snamlaste võimuletulekul laestatl meis kevadel paljundamiseks vajaliku originaat
algusest peale elavat huvi, mis
seemnekaavatuß. Eesti Serdiparanduse Selts seeranega varustab. Seega on lootusi, et
päevast-päeva veelgi süveneb.
oli sunnitud lõpetama ema tegevuse, leuna
juha järgneval aastal
Järvamaa tütarlaps-noorte organisee seltsile kuuluv majapidamine, kas toimus võidakse nõudmist puhtsordilise seemnevilja
rimine on õieti alles täiesti algastmes, eriginaalseemnete paljundamine, üle vieti. järele osaliseltki rahuldada. Käesoleval ke
Möödunud aasta lõpul võis Eesti Sordi' vadel aga peaksid need põllumehed, kel
kuna alles hiljuti Järvamaa sai pr.
uuendamine hädavajalikuks osutub,
M. Aasa isikus emale tütarlaste-juhi paranduse Selts kakata taas jatkama oma seemne
selle hankima majapidamistelt, kas eelmisel
tegevust.
See
on
nüüd
seda
ohriiseraa
täht
ning see omakorda alljuhid Türil ja susega, sest praegusel erakordsel ajal on aastal tera viljapõlde tunnustati.
Talevikes kavatseb selts endiste aastate
Tapal. Sellele vaatamata on tütarlaste eeskätt vajalik, et põllumees, vaatamata pal
osaski jõutud juba niikaugele, et on judele toodangut pidurdavaile asjaoludele, eeskujul
hakata taas korraldama liikuvat
võidud alustada eeltöid samariitlaskur oma
sttianeviljan&itust
põllult
maksimaalse
saagi
saaks
suste korraldamiseks, millised kavatsus
koes seemnete müügiga. Seemnepõldude
te kohaselt algavad kohe peale tütar Üheks saake tõstvaks teguriks on pahtsor tunnustamine, mida teostas varem E. Sordl
kõrge saagianniga sortide kasvatami parandnse Selts, on üle läinud kindralko
lasterjnhtide kokkutulekut Tallinnas. diliste
ne. Kuna aga pnktaordilisi seemmeviljapõlde missari asutusile. Nüüd aga loodab selts
Samuti käivad juba hoogsad eeltööd on väga *Bho tunnustatud ja meil praegu seemnepõldude
tunnustamisest jälle osa võt
villaste sokkide kudnipiseks rindevõit täielikelt puudub seemnekasvata|at#pa]len ta võivat.
lejaile, milliseks tööks Järvamaa tütär dajate võrk, siis on Eesti Sordi paranduse
Puhtserdiliee ««rdiviljade kasvatamise,
asunud uuesti seemnekasvatajate vir põldude tunnustamise ja teiste teraviljades
laps-neorad tahavad rakendada täie Selts
gu organiseerimisele. Selleks valitakse välja se peatuvate küsimuste kohta saavad põllu
noorusjõuga.
eeskujulikumad talad, millised Jigeva Sor pidajad lähemat informatsiooni Eesti Serdl
Järva noored, nagu selgub jutuaja- dikaßvanduse Seltsi vahetalitusel käesoleval parandaae Seltsilt Tallinn, Lai tn. 41—42.

Sea oli «iie varahommikul, millal
Kaarnasoo Lombak-Kadri liipas kihvat
kohvat korraga meie tallu ja teatas ju
ba uksel suure häälega, et oh Jumal
küll, nüüd oa kõik läbi ja puha otsas!
„Mes?" venitas vanaperemees ahju
suu ees istudes ja piipu pahvides rahu
likult „Mes asi sul, Kadri, nüüd*» jälle
läbi on?"
„Rištike, te's ikke ei teagi kobe veel
võil Näh, punased tulnud juba otsaga
Narva sisse, vaadanud sääl vähekese
ringi, jaganud rahvale leiba, kuulnud
veel omadelt et teised juba puha Pihk
vas ja..
„Mes sa nüüd!" tõrjus vanaperemees
piipu suust võttes ja Kadri jutuvada
katkestades. „Tea, mis sorti see leib
oli? Ja mu poeg alles eila käis sõja
väest siin kodus ja ütles, et noh, ku
rat..."
„Ah-ah!" võttis nüüd Lombak-Kadri
sõjaka poosi, lüües käes pläuhti puusa.
„ Ah-ah, või siis vana-Tõnis kohe ei usu
minu vanainimese juttu. Ja-jah, noh,
eks ära siis usu ühtigi, aga seda ma
sulle nüüd ütlen, et niipea kohe, kui
olid Narvas knujnnd, et teine sats otsa
ga juba Petseris või Pihkvas või Nef
korodis või kus pagan see nüüd oligi,
siis kohe pannud aga plagades edasi
selle suure Jõhvi või misasja poole ja
nüüd on nad juba otsapidi Tapal ja
Tartus. Korjavat aga teel inimesi võllas
telt maha. Mõned olevat veel eluski."
„ Võllastelt?" küsis vanaperemees.
„Teab, kes juudas nad siis kohe sinna
võllastesse riputas?"
„Või kes veel!" ei raatsinud Kadri
võtta nüüdki käsi puusast. „Kes need
muud ikka kui sakslased."
„Kuule, Kadri, sa ütlesid, et punased
on otsaga Petseris, Pihkvas või Nofko
rodis, ei tea, misukeses nad neist
siis peaks ikka päriselt olema?" küsis
Tõnis rahulikult.
„Misukeses? Või mina neid roojaseid
olen vaatamas käinud."

„Ei soh, aga mis sa ise arvad?" ajas
ta Kadrile poolvägise peale.
„Mine nüüd, pime-loom, kus mina
seda ... Sääl nad ju puha ühes hun
nikus, see suur Nofkorod, Petseri ja
Pihkva.*
„ Ja-jahi* venitas seepeale vanape
remees. „Neh, eks sa istu ka natuke
seks, mis sa'a kohe nii, nagu mõni ka
rauul."
Pikkamööda ja pisut umbusklikult
laskis Kadri seepeale käed senisest sõ
jakast poosist langeda, toetudes kuida
gi ühe poolega teoliservale.
„Jah, küll on ikke kole. Näe võeti
neid mehi, et saavad pü«sad ja...
Nüüd nagu maapõhja teised kadunud."
Vanaperemees mõtles enne tükike
aega, kuni vastas.
„Ega tea, rääkisid siin võllapuudest
viimati nemad sääl rippuvadki, su
oma poeg ja "
„Pttii, sa viimane! Vana ja vigast
inimest sedaviisi! Ei meie Eedi nüüd
küll sedamoodi..."
„Ei noh, sa ise ja ütlesid, et osa
elevat olnud veel elus. Ehk sinu Eedi
oli ka pääle pikka rippumist veel elus
ja sai punastel! leiba."
Kadri põrnitses tüki aega rääkijale
otsa, ilma et oleks taibanud, mida see
just mõtles. Ka vanaperemees vaikis
enne mitu pikka silmapilku, kuni uuesti
küsis :
„Kas sina, Kadri, oled ema silmaga
võllast ka näinud ?"
„Mina? Sa ristike, mis tema kõik
ära ei lora! No kus ime mina, ristiini
mene, pidin teda nägema, kui Eesti
maal sihukest ei 01egi..."
„Aga noh, Tapal ja Tartus pidi ju
olema ise sa ennist ütlesid."
„Tapal ja Tartus jah, sääl olevat ol
nud küll ja teede ääres kah, aga Eesti
Villu.
maal ei ole," kinnitas Kadri kange
kaelselt.
„No-jah, kui sedasi, siis küll!" nõus JÄRVA TEATAJA Nr. 22.
tus nüüd vanaperemees rahuliku mui- Lao päeval, 19. veebruaril 1944. «. Lkk. 3.

Toitlustamine peab olema

Eesti rahva hulgas ei tohi olla meest, kes

tagatud

oma rahvuslikku kohust ei täida
fießti Omavalitsuse Juht dr. Mäe kõneles Virus
Esmaspäeval kell 2 toimes Võrus kino toimub meeste väljaõpe Eestis, milleks en
„Marsi" saalis kõnekoosolek. Kõnega esines tegevust alustanud kolm väljaõppe laagrit.
Eesti Omavalitsuse j akt dr. Mie, kes oma Kartust äratas ka relvastuse küsimus. Arva
kõnes ütieß muuseas:
ti, et mobiliseeritud Eesti meestele ei anta
„Kui saa kuulutasin vilja 1125. a. mobi korralikku relvastust. Kuna aga mina ise
lisatsiooni, siis tekkis igasuguseid kuuldusi. viibisin I lesti rügemendi ärasaatmise juu
See samm sai astutud hoolimata sellest, kui res, võin ütelda, et mehed olid täielikult
das avalik arvamus sellesse suhtus. Ja ma varustatud kõige uuemate saksa relvadega.
täidan ka tulevikus ema kahust eesti rahva
Lühikese aja jooksul ei saanud me kind
vastu, teostades samme, mis on hädavajali laks teha, kes ofi tingimata hädavajalikud
kud.
meie tööstustes ja käitistes ning mispärast
Osa eesti mehi aga, kea põgenesid Soo on nende kohalejäämine tarvilik. Seepärast
me, on praegu Soome rahva avaliku põl ilmus komisjoni ette noormehi igasuguste
guse all.
paberitega, kes tervislikel põhjustel ajapi
Igalt eestlaselt Seomes käsitakse: „Mts kendust saanud või kes jälle kojamehena
teete teie veel silu, kui tele kodumaa asendamatuks tunnistatud.
on hädaohus?"
Asendamatuks tunnistatakse ainult need,
Põgenemisele Soeme mõjus tunduvalt
kelle tegevus tagalas ilmtingimata hä
kaasa Nõukogude propaganda.
datarvilik on.
Mobilisatsioonist ei ole vabastatud ka
Koos mobilisatsiooniga tekkis arvamine,
et Eestist mobiliseeritud mehed saadetakse omavalitsuse direktorid. Sellega langevad
oma kodumaalt ära. Kuid me teame, et ees suuremad kohustused neile, kes on vanad
ti mehi vajatakse Kosti piirile ja et osa neid ja Kesti naistel.
ongi juha oma kodumaa piiril väljas. Samuti
Põllumehed, teile on valusamaks käsiJärva põllumees põlisvaenlase tõrjel
Saatusraske aog seab otsustavaid küsimusi, millest oleneb kogu rahva
olemasolu igaveseks
Järvamaa mehed ea kogunenud relvade
Järvamaa põllumehed, kõnetagem kor
alla, Järvamaa naised ja noored rakenda raks neid, kes elasid Narva jõe idakaldal ja
vad kodumaa kaitse teenistusse töö- ja ta kes nüüd on kaotanud kogu oma vara ja
galarindel. See nõuab võib-olla mõnegi kõik. Küsigem neilt ja nad vastavad: sõda
ohvri, igal juhal aga kindlasti ränki pingu ei jäta praega enam midagi oma teele. Lä
tusi. Kuid ükski Neist ei anasta, et
heb enne palja pikki aastaid, kuni tõuseb
võib-olla uus elu. Milline elu me ei tea
ksik see läheb ainuüksi selleks, et si- seda.
Ja selle aja kestel ilutsevad aherva
seasiaatllkud massid, kelle verejanu ja rede vahel
elutfihjal maal ainult need või
vallutusiha käib meie kodumaa järele
lased, kuhu pilusilmallsed riputavad iga
ja kes sel eesmärgil vädtavad praegu oma rauga ja lapse, kes peaks veel kuidagi jää
tohutuarvuliste laipadega maad Ilmjärve ja ma nende teele.
Peipsi vahel ning Narva lõigus, ei pääseks
See on tõde, mida maksab usknda ja
enam iialgi tühjendama meie maad, röövi
odav propaganda võte, nagu vabrit
ma meie vara ja hävitama meie ning meie mitte
seerlb seda vaenlase raadio.
laste elusid.
Tund selleks, et ilusatest isamaalistest
Eestlaste silmad en näinud seda
sõnadest saaksid meheteod, on tulnud. Aga tfde, eestlaste tõemeel on nende võigaste
tulnud on ammugi ka põllumehe tund.
piltide tunnistajaks. Küsige ainult nägijailtl
Tänasest numbrist leiavad lugejad tei
Põgenikud Narva jSe kallastelt on leid
salt üleskutse müügi normide kiireks täit nud meie juares ka Järvamaal ja Järva
miseks.
linnades omale nue kodu, sest siin on
maa vaba. Vaba seepärast, et saksa ja eesti
See on üleskutse kõikidele põllumees sõdurite
raudne müür seisab märatsevale
tele ka põllumeestele Järvamaal.
massile
valliks
Narva jõe joonel, eriti aga
Hüüdsõna nüüd või ei iialgi I on sel lääne ja ida põlisel
ja ajaloolisel piiri
le üleskutse kõige elulisemaks aluseks.
postil Narvas ja selle ümbruskonnas.
Stalini õuduste-riigi...
Algus 2. Ihk.
Süda. Teedel, jaamades ja linnatänava
tel korraldatakse haaranguid nälgivate
ja meeleheitesse viidad inimeste pääle.
Terved ja alatud tšekistid püüavad
neid kinni ja toimetavad neid uusi
»rahva vaenlasi* neljandasse etappi.
Sellest etapist ei pöördu enam ükski
tagasi.
NÕUKOGUDE KODUTUD LAPSED
Uus stalinlik inimpõlv
röövib tänavail
möödakäijaid
Paljud mäletavad selgesti, millise to
hutu ulatuse võttis kodutute laste arv
N. Liidus pärast vene kodusõda ja NEP-i
esimestel aastatel. 1012. a. laste jõu
gud, kelle vanemad revolutsioonis huk
kunud, hulkusid mõõda laia Venemaad
ja hukkusid näljast, külmast ja vaguni
te rataste all. Meist jäi ainult väike
osa ellu. Need olid sellised, kes suut
sid üle elada raskeid töötingimusi sun
nitöölaagrites, kuhu enamlased neid pai
gutasid, või kes sattusid ausate inimes
te perekonda. Suurest hulgast ülejää
nud kogutuist võrsusid hilisemad roi
marid.
Enamlastel õnnestus seda nuhtlust
drakooniliste abinõudega mitte niipalju
likvideerida kui varjata ühiskonna pil
kude eest. Kodutuile teostati haaran
guid, suleti nad sunitöödele.
Praegusajal on Nõukogude Liidus
jällegi tohutu armee kodutuid lapsi.
See uus inimpõlv, kes võrsunud bolshe
vistlikel aastail, osutub kommunistliku
kasvatuse otseseks produktiks ja üht
lasi ka selgeimaks süüdistuseks nende
vastu, kes sünnitasid.
Videviku saabumisega kõigi N. Liidu
linnade tänavaile ilmuvad stalinliku
inimpõlve esindajate salgad: need on
näljased ja poolpaljad lapsed, kes räägi
vad kähiseva häälega ja kelle silmad
metslooma kombel luuravad. Nad otsi
vad tänavrentsieist toidujäfitmeid ja
p&berossiotsi ning sõimavad igat möö
dakäijat kõige tooremate sõnadega.
Nad tungivad kallale möödakäivatele
naistele ja röövivad neid paljaks. Ko
dutud lapsed on muutunud nõukogude
linnade nuhtluseks.
Stalinlik inimpõlv need on lapsed
kelle isad ja emad sarid sunnitõölaag
reis, kel ei ole olnud lapsepõlve, kes
ei ole tunnud emaarmastust ega kodu
hoolitsust. Need on lapsed, kelle isad
sunniti minema rindele ja kelle e>mad
orjastati tõöpinkide taha ja kaevandus
tesse, kus nad peavad tõotama 12—14
tundi päevas. Neil emadel ei ole aega
hoolitseda mitte ainult enda ja kodu
eest, vaid ka laste eest.
Selliselt ilma vanemate valveta ja
hoolitsuseta üleskasvavad lapsed hul
guvad nälginult mõõda tänavaid ja ki
suvad moödakäijailt vägivaldselt käest
asju, raha ja muud. Järgneb.

See mfifir püsib aga ainult siis, kai
sõdurite kõht on täis, kni neil on seljas
korralikud riided ja kasutada küllalt
relvi ning laskemoona.
Ei ole ühteainustki neist elulistest va
jadustest küllaldasel määral rahuldatud,
langeb see müür kokku, massid voolavad
üle Narva jõe ja üle Peipsi ning rulli vad
üheksainsaks varemeliseks tühjuseks maa
mereni ja saarteni. Kas on meil veel kõhu
gi nainsa? Kas tõuseb veol kord ajaloo
kestel eestlaste suga?

Need on tõsisemad küsimused, kui see
esimesel pilgul võiks tunduda. Täna lükka
me võtb-olla päevast päeva edasi mõnesaja

museks rekvisitsiooni küsimas. Kuid eesti
rahva hulgas ei tobi olla meest, kes uma
rahvuslikku kohust ai täida. Nüüd ea aeg,
kus me võime näidata oma võitlusega, et
meie Nõukogude rahva hulka kuuluda ei
taha.

Silmapilgust, kus mobllisatsioonikomisjon

oa oma tegevuse lõpetanud, ei oie eesti
rahva hulgas ruumi sellele, kes ei astu
välja otsa kodumaa kaitseks. Peale komis
jonide tegevuse lõpetamist alustavad kohe

tegevust väljakohtud ja sõja eri kohus, kelle,

range karlstase aila langevad kõik need,
kes ema kohustusest kõrvale hoiavad. Nii
sugusel juhul kirjutan ma alla igale surma

otsusele.

Nii Buur hädaoht põle eesti rahvast
kogu tema ajaloo vältel ähvardanud, hagu
praegu. Aga kui eesti rahvas on senini pü
sinud, siis jääb ta ka nüüd püsima, kui
Hie oma rahvuslikku kohast korralikult
täidame. Sellepärast astume koi üks mees
välja. Kui me igaüks oma kohust täidame,
siis on eesti rahvale jälle tulevik olemas
mida ta ise korraldada võib.*
Kõne, mis lõppes Eesti rahvushümniga,
võeti vastu elavate kliduavaldnstega. Kino
„Marsi* saal oii tulvil kuulajaid ning
osal tuli kuulata eesruumist.
Üksainus meil tee
Aare Niinemägi
Silm, särabta taid,
torm rakata rinaas

meid kutsub me muld:
aeg võitlusse minna.

Üksaiass meil tee
ja võitlus on see!
Üks aade meid sõlmib.
Eesti rahvas,

ole vahva,

käed heitlmsse põimi

ja tärista uljana piik! I
Ei vaprate vellede riiki '

vaen eal ei saa
koduväraval! murrame ta.

Ja olgu sa naine või neid, *
või pikkune poisikee veel:
nüüd on vaid üks kas elad või ei.
Sest tõuske kõik isamaa eest!
Kas kuuled,
kuis tuultes
käib raskena kahuri kSmiu
ja linnade, külade, põldude üle
kumab kohutav loit?
Maa ohust
Yaen kõmiseb, õudne ja sünk,
meid ähvardab kadu ja hävi.
Ida näljaste huntide rünk
teed otsib pakasest läbi.
Saagu eemal oht heit' 1

Torm mühab me meeles,
merekohin me hääles,

silm särahtab tuld.
Meid kutsub kodumuld,

me eestlaste põline maa.

Hei, võitlusse, velled I
Üksainus meil tee
ja võitlus on seel

kilo vilja, mõne looma või mõne kilo villa
äraviimise, homme oleme kaotanud kõik ja
muutuiüid kerjusteks, kellel pole enam mi
dagi, pole isegi kohta päikese all, kuhu

miapunkte.

Ostuöiguse kaupadele annavad preemia
punktide alusel koostatud vastavad doku
mendid nu. preemiamärgid, mis on jäcgmi
aed: preemiaiähed, tekstiilpunktid, suhkru
tähed, eripreemiatähed ,S* ja ostuload pet
rooleumile ja päevalilleõlile.
Preemlatähed antakse kõigi juhendi eri
osas nimetatud saaduste müügi eest. Pree
mlatähed en ühe- või rohkempuuktilised.
Ühepunktilise preemiatähe vastu saab osta
valiku järgi olenevalt kaupade tagavarast,
kas: 0.5 1 viina, 0,5 1 petrooleumi või 2 kg
karbiiti, 756 g suhkrut, 20 g sahhariini, 10
kg soola, 75 tk. paberosse või 250 tk pabe
rossi kesti ehk siis mitmesuguseid peenraua
kaupu ja tarbeesemeid.

Rohkem preemiapunktilise preemiatähe

panna pea.
Seesugune en aja pale.

Meil peab elema alati julgust vaadata
tõdedele risti näkku. Ja aeda teeme ka
praegu, millal häving ja oht on meie vä PÜHAPÄEV, 20. VEEBRUAR 1944.
ravalt.

Uus premeerimise juhend tootmisaastaks 25 tootnwesaÄdase kohta
Põllumajanduse Keskvalitsuse juhataja poolt paadi maksma UOB premeerimise ju
hend. mis jõustus 1. jaau. 1944. a. t LB «
Uus Jaksad kSsitab alasit preemiapunktide süsteemi alasel korraldatavat hüvituste
andmist tootjaile ja saaduste müüjaile. Juhend peaasjalikult külmab sel alal sent aetad
üksikjuhendid, kusjuures ühtlasi on laiendatud ja suurendatud preemiasaamlse võima
lß*U«s juhendi kehtestamisega an tunduvalt hõlbustatud vastavate asutaste ja ettevõ
tete tööd ja võimaldatud kõigil asjahuviliste! saada sellekohast ülevaadet kogu köne
alloleva premeerimise menetluses. ... , . ~
Uue juhendi andmisega ei ole kõrvaldatud võimalus tarbekorral mõnel muul erivii
sil teostada hüvituste andmist saaduste tootjaile ja müüjaile.
Nii näiteks jääb püsima toornaha, villa jne. müüjail õigus pärast normi täitmist või
teatava arvu saaduste müümist lasta omale toota valmiskaupa. Samuti jäävad püsima
muud ettenähtud erisoodustused teistele tootjaile.
Uss premeerimise juhend jaguneb ild- ja eriossa. Üldosas on käsitatud premeeri
misse puutuvad üldküsimused, kuna eriosas oa üksikasjalikult näidatud, mis eest ja
kui palju preemiaid antakse.
Eriosa järgi kaalub premeerimisele 25 järgi saab kaupa osta vastavalt rohkem.
Tekstiilpuuktid öhe ja rohkema
mitmesugust saaduste tootmist ja müümist
vastavatele kokkuostupunktidele. Neist suu punkti väärtusega ja nende vastu saab osta
rema ja tähtsama osa hõlmavad põlluma mitmesuguseid tekstiilkaupn. Tekstiilponkte
jandussaaduste tootmine ja müümine, nagu: antakse lina ja villa müügi eest
teravili, kartul, lina, aed- ja jaarvili ja kõi
Peale selle võivad kõik premeeritud
gi nende seeme koi ka kõik muud seemned saada tekstiilpnnkte premiatähtede asemel
põllumajanduslikeks tooteks, liha igasugune, kuni poole neile arvatud preemiapunktide
või, kanamunad, viil, mesi jne. Peale põllu alatuses, kae juures 1 preemiapunkt = S
majandusseaduste kuulub premeerimisele: tekstiilpunktile.
kala, ravi taimede, marjade, seente, metsatee
Üks suhkratäht annab õiguse 0,5 kg suhk
ja toorkarusuahkado müümine ja viijapeksu ru ostmiseks. Suhkrutäht antakse piima ja
teostamine.
või ülenermi müügi eest. Samati antakse
Osa saaduste müüks on seotud tähtae suhkrutfihti mee, marjade, puuvilja ja ravi
gadega. Samuti oleneb osa saaduste eest taiuaede müügi eest.
saadava preemia suurus müümise ajast.
petrooleumile Ja päevalille
Mida varem on mtük teostatud, seda suu õlileOstuluba
antakse preemiana linaseemne müüjai
rem on preemia.
petrooleumile viljapeksu
Üldiseks müügiajaks on 1943/44 teotmis le ja ostuluba
ning nende järgi saab petrooleu
aasta, selle juures aga peab juba 29. veeb teostajaile
ja päevalilleõli osta ©stuloal märgitud
ruariks s. a. olema müüdud linaseeme, mi
koguses.
mille eest on nähtud ette küllalt kõrged
1943/44- tootmi saastaks on nähtud ette
preemiad 16—30 preemiapunkti väärtuses järgmised
premeerimise liigid: 1) müügi
iga müüdud 106 kg õest.
Samuti saab 21. okt. 1943. kuu! 29. veeb preemiad, 2) normipreemiad, S) ülenormi
4) lepingupreemiad ja 5) jõudlus
ruariks 1944 müüdud teravilja iga 1060 kg preemiad,
pealt i preemiapuokti, kuna hiljem teosta preemiad.
antakse saaduste teata
tud müükide eest saab juba 1 punkti võrra vasMtiügipreemiaid
koguses
müümise
vaatamata selle
vähem. Kuni 20. okt. 1943. a. müüdud tera le, kas ja mis määral eest,
saadust on müüdud
vilja eest saab 7—lo punkti olenevalt müü kohuslike müüginermide
katteks või üle
gi ajast.
normi.
Erilist rõhku en pandud põllusaaduste
Normipreernäad antakse kohuslike müü
seemnete müügile. Nii premeeritakse tera ginormide
täitmisel teatavas koguses saa
vilja ja kartali seemne müüjaid lisaks müü duste müümise
eest.
ginormi-, hlenormipreemiatele veel eri atüü
Üleaormipreenalaid antakse saaduste ko
gipreemiatega. Tunnustatud supereliitseem
müügiaormide täitmisel ülenormi
ne müüja saab iga 1060 kg müümise eest: huslike
suvi teravilja alal veel lisa 30 preemiapunk müüdud koguste eest.
Lepingupreemiad antakse põllu majandus
te, taliteravilja alal 15 preemiapunkti ja
saaduste viljelus ja müügilepingute täitmise
kartuliseemue alal 9 preemiapunkti.
Premeerimine üldiselt toimub saaduste eest.
Jõadlnspreemiaid antakse ükskord aastas
tootjaile ja müüjaile ostu õiguse andmisega
preemiakaupadeie. Müüdud saaduste teatav neile põllumajanduslikele tootjaile, kes on
kogus või väärtus annab vastav arvu pree eriti eeskujulikult täitnud oma kohuslikud
müüginormid.
Toitlusmajandussaadnste kokkuvõtt omab

suure tähtsuse kogu rahva toitlustamises ja
üldhuvides õigustab isegi karmide abinõude
rakendamist kokkuvõtu edukalt teostamiseks.

Meil seda tarvis käsitada ei ole, kuna toot
jaskond ise on teadlik üldhuvide vajadusis
ja täidab oma kohustuse omal algatusel.
Sel puhul on ta ka õigustatud esijärjekor
ras sama tööstuskaupu. Seda üldise kauba
nappuse korral võimaldab kõneallolev pre
meerimissüsteem preemiapunktide alusel.

Küll aga oa karmimate abinõude raken
damine täiesti õigustatud ja paratamatu,
kui mõni tootja vaatamata talle aatvd soo
dusinsile siiski ei täida oma kohust ja sel
lest püüab mõõda minna ainuüksi isikliku
kasu saamise otstarbel.

diaed.' 17.90 Päevauudised |a saatekava üle

vaade saksa keeles. 17.10 Puhkpillikontsert.
Määgib ühe politseipataijoni puhkpilliorkes
ter tileunnausikameister Friedrich Tammari
5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.30 Hommi
(Orkestri 2. aastapäeva puhul).
kukontsert (ülek. ja hpl). 7.00 Päevauudised juhatusel.
18.00 „Asuja", Friedebert Tuglase jutustus.
saksa keeles. 7.15 Päevauudised. 7.30 Põllu
18.15 Koorilaule (hpl); 18.30 Aja kaja ja saa
meestele: Kaali väetuse andmiseks kasuta tekava
ülevaade. 19.15 Rindereportaaže (iilek.,
me tänavu puutohka (Talukorrastusoaakon saksa keeles). 19.30 Muusika (ülek.) 19.45.
na abi juhata ja agr. Julias Kass). 7.45 Tun Poliitiliue loeng (ülekanne, s. k.) 20.09 Päe
tud meistrite kauneid meloodiaid (hpl.) vauudised
saksa keeles. 20.15 Saksa sõduri
8.80 Hommikuhardus: „Säilita oma hinge tund (Tantsuviise. Mängib Ringhäälingu tant
selgus ka rasketel päevadel". 8.45 Landes sukapell, Vi. Sapošaini juhatusel). 21.00
dienst Ostland. 9.00 Kaunid palad, mis meid

Raske haiguse järele lahkus Jumala
kutsel meie armas

Elisabeth Saar
Veel pele ta aga lausa Õues ning sinna
ta ei pääsegi, kui meist igaüks rakendub
sündinud Pada
ülimalt selle pidurdamiseks.
Sünd.
6.
X 1889. Surn. 16. II 1944.
Oma võitlustahte oleme rakendanad, on
Matmine Paide Püha Risti kirikust
vajalik rakendada ka ürgne elutahe ja
21. veebr. 1944. a. kell 2 p. Reopalu
tõrjejõud.
surnuaeda.
Siin käseb aeg ka Järvamaa põllumeest;
Sügavas leinas
täida omagi kohus kodumaa kaitseks ülima
Päevauudised. 21.15 Igale midagi (ülek. Leip
abikaasa, tütar ja peeg perekonnaga
panusega ja asu põlisvaenlase tõrjele! Eesti rõõmustavad (hpl.) 10.00 Päevauudised saksa zigist). 22.00 Päevauudised saksa keeles. Järg
Ma olen sind igavese armastu
väeosad vajavad toiduteravilja leivaks, söö keeles. 10.10 Serenaad pühapäeva hommi nevalt saatelSpp.
sega armastanud, seepärast
dateravilja ja koresööta vooridele, põhku kuks (hpl). 10.5Õ „Kas mäletad ?.. .* Sõna
olen ma sind heldusega tõm
meeste majutamiseks, üha, võid, piima lis-nsuusikaline saade. Käsikiri: Karin Mul TEISIPÄEV, 22. VEEBRUAR 1944.
5.60 Saade saksa sõjaväele. 6.15 Päeva
manud. Jer. 31,3
toitlustamiseks, tarbeaineid, villa, lõnga, las. 11.20 Sümfooniline muusika. Joh. Brahms: uudised.
6.30 Hommikukontsert (ülek). 7.06
lambanahku.
Klaverikontsert nr. 2 B duur, op. 88 (Edwiu
klaver ja Berliini Filharmooniknd Päevauudised saksa keeles 7.15 Kirev vara
Ainolt põllumees on võtmeline neid Fischer,
Wilhelm Furtwängleri juhatusel. Mgn.) 12.15 hommik (hpl.) 3.30 Põllumeestele: Mida
andma oma kodamaa kaitseks
Päevauudised. 12.30 Päevauudised saksa kee viljapuude talviseks kaitseks veel teha. (Agr.
Vaikselt uinus igavesele unele mi
nu abikaasa, hea Isake, poeg, vend
ja selleks, "et vaeva, higi ja võib-olla les. 12.45 Saksa rahvakontsert (Ülek. Berlii Karl Hinno). 8.45 Päevauudised 9.00 Päeva
ja onu
mitme põlve pisaratega loodad põlistalu, nist). 14.09 Päevauudised saksa keeles. 14.15 uudised saksa keeles. 9.10 Landesdienst
päritud isalt või vanaisalt, jääks ikka Õits Landesdienst Ostland. 14.30 Lastele: „Mesi Ostland 9.25 Saatepans. 11.30 Eesti sõduri
(Heliülesvõte 17. II 44. mgn.) 12.15
vaks ja omale ning et maa Peipsist Lääne lane .Maaja", Bernhard LüUe kuuldemäng tund.
HUGO SIPELGAS
mereni ning Soome lahest Läti Airini jääks Valdemar Bonselsi romaani ainetel. 15.00 Päevauudised. 12.20 Päevauudised saksa kee
les.
12.45
Lõunamuusika.
(Ringhäälingu
tant
eestlaste põliseks eluruumiks. .. Silmapilk Armastatud oopereist (bpl). 15.45 »Ohu vas
sünd. 2. 3. 1995.
nõuab olude õiget hindamist, sest sellest tu", Karl August Hindrey romaanist ..Urmas su kapell VI. Saposhnini juhatusel ja hpl.)
surn. 7. 2. 1944.
oleneb, kas
ja Merike". 16.00 Helisev pühapäeva pärast Saate kannab iile ka Riia saatja. 14.00 Päe
vauudised saksa keeles. 14.10 Landesdienst
lõuna
Ida
Loo
Tai
vari,
sopran,
Ott
Raukas,
Eestit katab õnnelik tnlevtk või Jäävad bass, (Ringhäälingu suur orkester Paul Kar Ohtland 14.20 Muusikalisi skitse (Ringhää
mälestavad vaikses leinas abikaasa,
sile ainult veel varemed.
lapsed, ema, õde ja vennad pere
pi juhatusel, kõneleja ja hpl). Vaheajal kell lingu tantsuks peli VI. Saposhnini juhatusel.)
kondadega.
Iga kergemeelne käegalöömine on praega 16.45 Päevauudised ja saatekava ülevaade. 15.00 Kauneid hääli kauneid laule (hpl.)
ülimalt 'saatuslik, sest on saabun aü tund, 17.00 Päevauudised ja saatekava ülevaade 16.00 Muusika pärastlõunaks (Ringhäälingu
kas käegakatsutavas kauguses seisavad saksa keeles. 18.00 „Hajutatud jäljed", Hans suur orkester Leo Tantsi juhatusel). Vahe
ajal kell 16.45 Päevauudised. 17.00 Päeva
elu ja häving. Otsustagem siis, kamba neist Rothe kuuldemäng tõelise sündmuse järele. uudised
ja saatekava ülevaade saksa keeles.
valite. Ja otsustagem Õieti ning tegutsegem Näitejuht: Qert Helbemäe. 19.15 Vana tant
tõsiste mehis-meestena selle otsuse koha* sumuusika (hpl). 20.00 Päevauudised saksa 18.00 „Kohusetunne", Kustas Matisoo raa
Raske haiguse järele lahkus meie ar
keeles. 20.15 Muusikalisi muinasjutupilte matust „õppursõdur jutustab". 18.15 Väike
selt Kaalu! on rahva olemasolu.
mas isa ja vanaisa
(Ringhäälingu tantsukapall VI. Saposhnini vahemäng, (hpl.) 18.30 Aja kaja ja saateka
va ülevaade. 19.00 Tallinna Kontserdid
juhatusel). 21.00 Päevauudised. 21.15 Tuhat
Järva Teaiaja tellijaile
JOHANNES LANGEL
lõbusat nooti (Ringhäälingu Untsukapell 1943/44. Ringhäälingu erikõuteert. Mängib
Juhime kõikide lugejate tähelepanu VI. Ssposchnin juhi) 22.00 Päevauudised klaverikunstnik Erik Then-Berg („Estoaiau
sünd. 4. nov. 1864. a.
asjaolule, et tiraasbi täitumine tellijatega saksa Lõbus finaal (hpl.) 24.00 kontsertsaalist). 20.00 Päevauudised saksa
keeles. 20.15 Saksa sõduri tund (Rinne ja
surn. 13. veebr. 1944. a.
sunnib meid jällegi piirama lehe üksik Saatelõpp!
kodumaa). 21.00 Pöt vauodised. 21.15 „Kas
numbrite müüki. Sel põhjusel palume tel
mälestavad leinas lapsed, lastelapsed,
mäletad ?...** Sõnalis-müusikaline saade.
lijaid rutata tellimiste andmisega 1. märt BSMASPÄEV, 21. VEEBRUAR 1944.
miniad ja omaksed.
Käsikiri: Karin Mullas. (Heliülesvõte 20. 1144.
sist, kusjuures tuleb pidada silmas kahte
S.OO Saade saksa sõjaväele. 6.15 Päe
asjaolu: lehe pideva saamise kindlustab vauudised. 6.30 Hommikukontsert (ttlek.) 7.00 mgn). 22.00 Päevauudised saksa keeles. Järg
võimalikult kobe äraantud ja pikemaajali Päevauudised saksa keeles. 7.15 Hommi nevalt saatelõpp.
Matmine pühapäeval 20. veebr. Järvasem tellimine ning talitus täidab telli kukontsert (ülek. Berliinist) B.ÕO Heliplaadid.
Peetris.
misi kuni aasta lõpuni.
8.45 Päevauudised. 9.00 Päevauudised saksa KUBGMEBANDAAŽID soolte väljalangemise
Et kindlustada lebe õigeaegset saamist, keeles. 9.10 Landesdienst Ostland. 9.25 vaeta. Kirja teel tellides saadame andmed
võtame vastu tellimisi algusega 1. märt Saatepaus. 11.80 Kergelt ja hoogsalt (Ring posti kauda koja kätte. J. Ugur, ortopeedia*,
Kireda valla Vabat Tulet. Ühingu aasta*
sist ainult kuni 28. veebruarini.
häälingu tantsu kapell VI. Sepošnini juhatu bandaaži- ja jalanõudetööstua, Tallinnas, peakoosolek
on 27. veebruaril 1944. a. Ka
sel).
12.15
Päevauudised.
12.30
Päevauudised
S. Karja 2.
Talitas.
reda Piimaühingu ruumes kell 12.09 järgmi
saksa keeles. 12.45 Lõunamuusika (Riia ring

Lastele müüakse kartulijahu
Põllumajanduse Keskvalitsuse juhataja
poolt on avaldatud ametlik teadaanne, mille
kohaselt 29. toitlnsperioodil antakse o—s-a.
lastele 300 grammi kartulijahu elatastarbe
ainete põhikaardi erikuponglde ,29—L" ja
,29—H" vasta. Erikupongid on kehtivad
kuni 19. märtsini s. a.

konnapolitsei rpuhkpillorkester Janis Rabe Soovin osta TÕUKE KELGU. Kirjad ühes hin
juh., Riia ringhäälingu tantsukapell Arnold naga ait.
Kornelinae juhatusel ja hpl.) Oiekanne Riiast.
14.00 Päevauudised saksa keeles. 14.10 Lan

ne päevakorraga:

1. Koosoleku rakendamine.
2. 1943. a. aruande kinnitamine.

3. 1944. a. eelarve vastuvõtmine.
Ostan JALGRATTA vOi rattad ilma raamita,
4. Valimised põhikirja järele.
desdienst Ostland. 14.20 Ajaviitelist helisid soovitav kummidega. Teat.: A. Kurask,
5. Läbirääkimised tulevase tegevus
(Ringhäälingu ajaviiteorkester Leo Tautsl Türi, S. Pärnu 7.
kava kohta.
juhatusel ja hpl). 15.30 Perenaistele. 16.00
DIIVAN
MÖÜA
(500
rm).
Pärnu
ttn.
liv.
Mnnsika pärastlõunaks (Ringhäälingu ajavii
JÄRVA TEATAJA Nr. 22
teorkester Leo Tautsi juhat.) 16.45 Päevauu- Kandeiin.
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