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Saksa allveelaevade jõuline löök
Eestlased! Mehed ja naised!
vaenlase sõjalaevastikule
Ylhastes ja rasketes võitlustes uputati 11 saatehävitajat. Põhjalõigus õgveadati mõne
des lõikudes rinnet. Itaalias piirati sisse vaenlase jõude
Ffthreri peakorterist, 21. vsebr. Sõjajõu
dude ülemjuhatus teatab :
Lõuna pool Krivoi Rogl, ida pool Shasb
kovl, Berezinast lõuna pool ja kaga peel
Viteb&kft nurjusid arvukad, osalt tankidest
toetatud nõukogude rünnakud. Vaenlasel
oU kõrgeid veriseid kaotusi. Ühel tanki
rinnakul kaotas ta 25 ründavast tankist 20.
(darinde põhjalõigus kaugenesid meie
diviisid mõnedes lõikudes rinde lühenda
miseks käsu kohaselt vaenlasest. Järele
tangivad bolshevlkad löödi tagasi.
Idarinde löanalõigus olid eriti silmapaist
vad baieri 97. kütidiviis kindralmajor Rabe
on Pappenheimi ja ida preisi 24. soomus
diviis kindral major Reiehsfreiherr ven
JBdelsheimi juhtimisel.
Itaalias kestavad vaheldavad rasked
võitlused Nettnno dessandipeal. Meie väed
tõrjusid mitmed tankide teetasel teeatatud
vaenlase vasturünnakud» hävitasid oma
pealsel rännakul vaenlase kampani ja sul
gesid Kana paal Apriliat Ohe vaenlase
võitlusgrupi. Selle üksuse ägedad välja
murdekatsed ja kergeadusrünnakud löödi

Ühine võitlus Eesti
vabaduse eest
Tartost, 16. 2. Ohel saksa sõjaväe jalges
tusüksasel, kes pikemat aega Eesti sõjalist
saatest jahib, oli kordavavalt võimalus vii
mastel nädalatel Nõukogude tormijooksu ta
gasi lüüa. Üksuse ettenägeval ja vahval
juhatajal on seni korda läinnd Narva juures
tõkkerinnet luna, mis pidevalt edasitorraa
vatele Nõukogude üksustele on vastu pida
nud. Selle ülesande lahendamine eli seda
raske*, et seda tali teha lühima aja jooksul
ja olemasolevate jõududega. Selle ülesande
täitmisel aitasid kaasa kiirelt juurdetoodud
Eesti Omakaitse üksused ja kaitsemees

Kutsun iga eesti meest ja naist, iga peret ja kodu korjajatena ja annetaja"
tena kaasa aitama sõjakorjanduse heaks kordaminekuks.
Tallinnas, 19. veebruaril 1944.
Dr. H. Mäe,
Eesti Omavalitsuse Jnbt
ERÜ President.

Kui alla tundemärgid ilmnesid, et boshe
vistlik armee meie poolt mahajäetud Feipsi
järve idakallast okupeerida tahtis, et sealt
üle Peipsi Eestisse tangida, tuli Peipsi järve

Hiilgav lisand saksa sõdurluse kan
gelasajaloole

läänekaldale riiv ette lükata. Et selleks aega

Harva ruumis purustati enamlaste rün
nakud
Uus suur tõrjevõit Vitebski ruumis. Rõngas Nettuno ümber tõmmati
koomale. Raske õhurünnak Londonile
Fflkreri peakorterist, 19. veeb. paistis eriti silma grennderirügemendi 211
Sõjajõudude ülemjuhatus teatab:
raskelthaavatud pioneerirühma ülem velt
Krivei Rogi juures tugevdas vaenlane veebel Hoffmana.
ema survet. Kogu päeva jooksul sooritatud
Lõuna poo! Gaeta lahte uppus elle pä
Tftnnakud tõrjuti raskeis vaheldusrikkam rast plahvatust iks vaenlase ristleja.
võitlusis ja mitmes kehas peatati sügava
Õhujõud sooritasid möödunud ööl tuge
saad sissemarrud.
vate jõududega uuesti raske rünnaku Lon
Tierkassõiat lääne poel Jõudsid raskeist donile. Massiliste lõhke- ja aüütepommihei
maastikuoludeat hoolimata kohale need va detega tekitati linnaaias ulatuslikke tulikah
baksvõideldud võitlosgrnpi osad, olles tõrju jusid ja purustusi.
«ad tagasi vaenlase arvukad vasturünnakud.

rännakud.

kele nõuetele vastavalt eesti väeosade, haavatute ja rindetegevusest kannatanud
eestlaste heaks.

konnad.

võita, tali kangelaslikus võitluses, millest
truus relvavend luses vahvad eesti sõdurid
tagasi.
•ma saksa kamraadide kõrval osa võtsid,
Meie kangväitlaskahurid tulistasid liea
idakaldal asuvat sillapead hoida. Kui siis
mõjuga Anzlo ja Nettuno sadamaid.
Nõukogude armee üksikutes kohtades end
Lõunarindel möödus päev ilma olulise
püüdis läänekaldale nihutada ja tugevate
rünnakul hoolimata tugevast ilmastikuolude jõudude abil kohati seal kanda kinnitas,
völtlustegevaseta.
29. veebruari keskpäevatundidel ründa takistusest 49 hrltl ameerika lennukit, ena saatis saksa jalgestusliksua selleks valmis
sid pökja-atneerika pemmitajateükaused muses 4-meotorlised pommitajad.
seatud reservid võitlusse. Väheste tundide
mitmeid asulaid Pihja-ja Kesk-Saksamaal.
Saksa õhujõud ründasid möödunud ööl jooksul võimaldus neil bolshevikud Eesti
Uild-ja süütepemmide tõttu tekkis kohati tugevate võitiaslennukite üksustega jälle kaldalt tagasi lüüa.
tunduvaid kahjusid, erili Leipzigis.
Võitluses Peipsi poolsaarel ja läänekalda
Londonit. Kild- ja süütepommide suured
Täna varastel hommikutundidel teosta hulgad põhjustasid taas ulatuslikke tuli sillapeal jäi üle iOOO langenud bolsheviku
sid briti pommilennukite üksused kaetud kahjusid ja purustusi linna piirkonnas.
lamama, võeti 50 vangi ja saadi rikkalikku
taeva puhul terrorrünnaku Stuttgart! ruu
saaki, seal hulgas raskeid relvi. 5—6 rün
Meie allveelaevad uputasid Põhja-Atlan davat Nõukogude pataljoni purustati, ühest
mile. Eriti Stuttgart! linna eiamutepiirkon
nas tekitati kahjusid ja purustati seejuures dil vihastes ja rasketes võitlustes vaenlase pataljonist jäi 13 meest järele, kes endid
kultuurmälestusmärke, kirikuid ja avalikke allveelaevade hävitajatega ja julgestustega vangi andsid. Suurem osa Nõukogude ühe
hooneid. Meie õhukaitsejõud hävitasid sel ei saatehävitajat.
rügemendi juhtidest langes juba esimesel
kokkupõrkel vahvate saksa ja eesti väeosa
dega.
Maailmakuulus teadlane avaldab oma
Tagasivaade selle Eesti saatust kindlus
tava julgeatusüksaae! tegevusele näitab, et
poolehoidu eesti rahvale
kindlal truul saksa ja eesti väeosade relva
vendlusel Õnnestub, koi veel meie eesti rü
Loodan, „ot head jõud alla ei jää ja Balti maad ja rahvad ilusale tule gemendid kaasa löövad, bolshevistlikku hir
mu valitsust igaveseks Eesti kodumaast eemal
vikule vastu lähevad"
hoida.
Sven Hedini kiri Tartu ülikooli rektorile
Kindral-feldmarssal kom
Praegusaja suurimaid teadusmehi, rootsi nad on näinud Nõukogude Liidus ja enam
maadeuurija Svea Hedin on saatnud Tartu luses ema surmavaeolasi. Sven Hedin juhib
me! läänevalli!
Ulikeoli rektorile Edg. Kantiie kirja, milles tähelepanu sellele, et ka rootsi ajakirjandu
DNB. Berliin. 18. veebruar. Fübrerl
ta avaldad oma seisukohti eesti ja teiste ses on viimasel ajal baiti rahvaste hulka
balti rahvaste saatuse kujunemise ja prae kuuluvate autorite peolt olukerda selles ülesandel Euroopa lääneosas külastas kind
ralfeldmarssal Rommel neil päevil Atlandi
suunas selgitatud.
gu käimasoleva võitluse kohta.
lõunaosa. Pärast kindlustuste vaatamist
Kirjas Sven Hedin märgib, et ta on suu
„Selle kirja sihiks on," ütleb Sven Hedin vall!
rima huviga jälginud arengut Balti maades. lõpuks, Teile, härra rektor, ja kuivõrd Lioni lahe ääres külastas marssal saksa lää
Temal tekkinud vajadus just neil päevil Te seda teatavaks teha võite balti rah nerinde lõunapoolset punkti Prantsuse His
kirjntada Tartu ttiikeoii rektorile kui selle vastele väljendada minu seotust Baltikumi paania piiril Hendaie Irani juures. Seejärele
asutuse juhile, mille rajas kuningas Gustaf ga ja laotust, et Saksa vägedel õnnestub tutvus kindralfeldmarssal Rommel Atlandi
Adolf ja millel alati on olnud eriti tihedad pidurdada laviini idast, enamluse edasitun valli kindlustega Biskaia lahe ääres. Ta
ouhted Rootsiga. Ohtlik propaganda, ütleb gi takistada ja eeega kindlustada balti rah veendus tehnilises viimistluses ja meeskon
väljaõppes, mis vastavad eelseisvalle
Sven Hedin, on äratanud mulje, nagu oleks vaste olemasolu ja tulevik. Rahuldustunde na
Baltimaade saatus otsustatud. See propa ga kuulen ma, et Baltimaade elanikud vah nõudeile.
ganda väidab, et Nõukogude Liidu võidu valt võtavad osa võitlusest ärgvaenlase vas
Viljandimaal kukkus alla Nõu
puhul pöörduksid Baltimaad nii-ütelda auto tu ja et nad paljudel meeleavaldustel on
maatselt tagasi Nõukogude Liita, sest nad väljendanud oma enamlnaevastaßt seisukohta.
kogude lennuk
olevat „ vabatahtlikult" ühinenud Nõukogu
Kindlas veendumuses, et en olemas ai 28-liikmelisest meeskonnast sai
de Liiduga ja tundvat end Nõukogude vaba nult kaks valikut, Saksamaa või enamluse
surma 26
riigina. Sven Hedin kinnitab selle vastu, et võit, ja laotuses, et head jõud alla ei jää
Viljandi, 18. veebruaril.
Igaüks, kes on jälginud viimaste aastate ja Baltimaad ning rahvad ilusale tulevikule
Kolmapäeva õhtul kukkus Viljandimaal põ
J lalgi
toll Hilist
arengut,
et Baltimaad
ei ole vastu lähevad, tervitan ma Teid, väga aus ledes
alla Nõukogude Vene lennuk, mis hävis
tunnnd
end teab,
kuidagi
seotud olevat
tata d härra rektor, Teie vaha lugupeetud
Nõukogude Liiduga. Vaid ümberpöördult, ülikooli, Teie rahvast ja Balti naabermaid," maapinnal.
Lennukis oli 28-lllkmellne meeskond, kel

Vitebski juures panid meie väed ajava
hemikus 2. kuni 16. veebruarini visades
võitlusis vasta üle 50 enamlaste laskunlivii
ei ja paljude soomusüksnste rünnakule ja
saavutasid seega teises nüüd lõppenud laÜhingus uue suure tirjevõidu. Vaeoiasei eti
raskeimaid inina- ja materjsiikaotusi. Meie
õhojõud toetasid tõrjevõitlusi tugevate la
hingu- ja jahilenuukite üksustega niug hä
vitasid õhuvõitlusis ja õhutõrjesaurlukiväe
läbi 102 vaenlase lennukit.
Ilmjärve ja Peipsi vahel ning Narva raa
mis löödi ka eile pnraks tankidest ja la
hingnlennukeiat toetatud tugevad vaenlase

Nagu alati ajaloo otsustavatel silmapilkudel, on eesti rahvas ka nüüd asu
nud tugeva käega kujundama oma saatust. Kümned tuhanded mehed kogu
eestlaste maalt on haaranud relvad, et asuda võitlusse oma kodumaa puutuma
tuse ja rahva siu, tuleviku ning vabaduse eest. Nad astuvad nende eesti vaba
tahtlike kõrvale, kes juba kolmandat aastat võitluses olles oa eestlase sõduri
vaprusele, visadusele ja truudusele loonud kustumatu kuulsuse.
Rinne vajab võitluse õnnelikule lõpule viimiseks tagala täit toetust. Võiduks
on tarvis ühendada kogu rahva jõud, ka ainelised vahendid.
Seepärast kuulatan Eesti Rahva Ühisabi traditsioonilise Vabaduspäeva-kor
jandnse 23. veebruarist kuni 23. märtsini tänavu Vabaduspäeva sõjakorjandu
seks, millest kõik laekunud summ ad ja esemedkasutatakse otseselt ja kohali

Bolshevikud purustavad
saksa kangelaskatmistuid
Paljude ülejooksikute läbi on juba teatavaks
saanud hulgalisi üksikasju bolshevike terrorist
Saksa vägede poolt evakueeritud idapiir kan

dades nende oma nõukogude rahva juures.

Uue tunnistuse selle kohta andis nüüd Comeli
ruumis Saksa vangistusse sattunud Nõukogude

sanitaarinspektor Vladimir Jakolov. Nagu ta
teatas, on ta ise näinud, et terve rida maha

jäetud saksa kangelaskalmistud on süstemaa

tiliselt bolshevike poolt purustatud. Jakolov

arvab teadvat, et need purustused teostatakse

täiesti juhtivate nõukogude asutuste käsul ja

Nettuno sillapeas kestavad vihased võit et selleks on määratud erilised komandod.
lused suurtükiväe võimsal toetusel. Seal Neile on antud käsk Saksa kalmistud trakto
juures õnnestus sissepiiramisrõngast nihu ritega üles künda, hauaristid maha kiskuda ja
tada edasi kani 4 kilomeetri kaugusele Ap hauakohad tasaseks teha. Jakolov möönis, et
riliast lõona pool. Tankide toetusel soorita oma sõidul rindele ta on Brianskis, Dubovkas,
tud vaenlase vasturünnakud löödi tagasi Roslavli ja Smolenskis endiste hoolitsetud
suurte kaotustega vaenlasele, saadi vange saksa kangelaskalmistute asemel näinud ainult
veel laastatud varemetevälju. Kaseristid on
jö saaki.
Cassino juures paiskas vaenlane suuri laotud hunnikusse põletispuuna ja kõik ääred
kaotusi kannud Ameerika üksuste asemele maha kistud.
See Nõukogude käitumisviis vastab peale
võitlusse India vägesid, kes kogu päeva
ründasid Cassino kõrgandikeblokki. Kõik muu bolshevike pieteeditundetule käitumisele
rünnakud löödi mõned sissernurrud nende oma langenute suhtes. Meenub, et
likvideeriti otsekohe vastulöögiga. Arvatud Saksa väed oma edasitungil idas laial rindel
surnud lamavad meie positsioonide ees. ej kohanud ühtki kangelasUalmistut ja ka
Cassino raudteejaam vahetas mitu korda muidu vaevalt leidus langenud bolshevike
omanikku ja jäi lõpuks meie käys. Sea 1 Ihaudu.

Täiendavaid andmeid võitlusüksuse vabastamisest läänepool Tsherkas
sõid. Põhjalõigus kestab vaenlase tugev surve lääne suunas
Führeri peakorterist, 20. veebr. Sõjajõu

dude (Ülemjuhatus teatab:

Lõuna pool Krivoi Rogi murdis tiks saksa
võitiusgrupp läbi nõukogude positsioonid,
vallutas arvukalt asulaid ja sulges ühe rin
delünga. Mõlemal pool linna nurjusid vaen
lase rünnakud.

Ka ida pool Shaskovi varisesid vaenlase
rünnakud peale raskeid tankilahingud kok
ku. Nõukogud kaotasid seal 26 tanki.
Pripeti ja Berezina vahel asus vaenlane
pärast tugevat suurtükitule ettevalmistust,
tankidest ja lahinglennukitest toetatuna,
uuesti rünnakule. Ta iäbimurdekatsed aeti
tugevais vahelduvais võitlusis nurja, keha
likud sisse murrud riivistati.
Tagajärjekas võitluses bandiitidega kesk
mise rindelõigu tagalaaladel hävitati julges
tusttksuste peolt vaenlase kangekaelsest
vastupanust hoolimata 257 punkrit ja üle
100 materjali tao. Saadi arvukalt sõjasaaki
relvade, loomade- ja elatisaaduste näol. Ban

diitidel oli kõrgeid veriseid kaotusi.
Põhja pool Velikije Lukit ja lõuna pool
Ilmjärve tekkis elavaid võitlusi, millised
veel kestavad. Ilmjärve ja Peipsi vahel ning
Narva ruumis kestab vaenlase tugev surve.
Kibeda!» võitluste nurjusid arvukad nõuko
gude rünnakud. Koondatud suurtükitulega
purustati vaenlase marssivaid üksusi ja läh
tepositsioone. Üksikntes sissemurrukohta
des on ägedad võitlused veel käimas.
Edasi teatab sõjajõudude ülemjuhatus
Võitlused Nettanu deasandipeas kestsid
ka eile alanemata tugevusega. Meie rünna 18. veebr, teatatud lääne pool Tsherkassõid
kud ja vaenlase tankidest toetatud vastu sissepiiratud saksa võitlusgrupi vabastamise
rünnakud vaheldusid lõuna ja kagu pool kohta täiendavalt:
Vabaksvõidelnud diviiside vastuvõtt on
Apriliat üksteisega.
Võitlus- ja lahingleunukite üksused rün lõppenud. Siin alates 28. jaan. äralõigatud
dasid päeval ja õõsi hea eduga eesmärke maaväe ja relva 83 üksused suurtükiväe
Nettuno dessaudipeas. Anzio sadamas tek kindral Stemmermanni ja kindral leitnant
kis peale pommitabamust laiaulatuslikke tu Liebi juhtimisel pidasid kangelaslikus tõrje
likahjusid ja plahvatusi laskemoonaladudes. võitiuses vastu kaugelt üleelavate vaenlase
Võitluses vaenlase laevakoondistega Anzio jõudude tormijooksudele ja purustasid siis
ees uputati üks 7.000-brt. transportlaev, kibedais võitlusis vaenlase piiramisringi.
kuna 2 kogumahuga 16.000 brt, vigastati Juhtkond ja üksused andsid seega hiilgava
raskesti.
lisandi saksa sõdurlikkuse ajaloole, kange
Alele allveelaevad uputasid Nettune ve lasliku vastupidavuse, julge rünnakvaimu
tes 3 tulvil laaditud vaenlase dessandilaeva ja ohvrivalmis seltsimehelikkuse näol.
Belle võitlusgrupi vabastamiseks tege
ja ühe 16.000 brt. prahilaeva ning 2 hävita
jat. Samas merepiirkonnas hävitas üks all vuaserakendunud maaväe ja relva 88 üksu
veelaev kapten leitnant Fenski juhtimisel, sed soomusüksuste kindral Breithi jahtimi
naga juba eile teatati, ühe vaenlase ristleja. sel lõid koostöös kindral leitnant von Vor
lest ainult kaks pääsis eluga, kuigi saades tõ
Lõunarindel ei jätkanud vaenlane Cassi manni jahtimisel olevate üksustega raskel
no ruumis raskete kaotuste tagajärjel, mida mais ilmastiku- ja maastikutingimußis iga
siseid vigastusi Mehed võeti vahi alla.
Üle 10 lennukisolija on põlenud söeks, tei ta siin eelmistel päevadel kandis, eile oma üksiku sõduri eeskujuliku panuse tõttu eel
sed on saanud surma kukkumisel ja paiskunud suurrünnakut. Päev möödus kogu rindel, duse läbimurdeks. Nõukogud kandsid ras
lennukist kaugele eemale.
väljaarvatud ägedad kohalikud rünnakud keid veriseid kaotusi ja kaotasid 4.—18.
veebruarini 723 tanki ja rünnakkaharft. 809
lõigus kirde peol Castelfertet, rahulikult.
Kõmu nõukogude hümniga
Itaalia rindepiirkonna kohal tulistati ei kahurit saadi saagiks ja võeti mitutuhat
vangi.
Stokh e 1 m. DNB. Nõukogude uue hüm le alla 18 vaenlase lennukit.
20. veebruari hommikutundidel suunasid
8. lennukorpuae kindral-leitnant Seide
ni tekkimise kohta, millega bolsheviknd tahavad anda rahvuslikku joont, teatab „Time<(: briti pommilennukid terrorrünnakn asulaile manni juhtimisel toetas eeskujulikult ära
Nõukogude Liidu uus hümn on loodad Nõu Kesk-Saksana asi. Suure arvu kild- ja süüte proovitud relvavendluses raskestiheitlevaid
kogude armee koorfmeistri Alexander Ale pommide heidete tõttu tabati eriti Leipzigi maaväeüksusl. Transport- ja võitluslennuki
xandrovi poolt suure „puhaatasaktßiooai" linna elamuterajoene. Meie Õhukaitsejõud te üksused varastasid sissepiiratud jõuda
raskeimates ilmastikuoludes ja vaenlase tu
ajal 1936. aastal. Võiks peagu ütelda, et va hävitasid 83 neljamootorilist pommitajat.
Vaenlase häirimislennnkid heitsid möö geva jahi- ning õhutõrje juures, tõid neile
sak nõukogude käsi ei tea mis parem teeb,
sest tookord nimetasid nõukogude koorilaul dunud ööl pomme asulaile Põhja- ja Leode- laskemoona, varustust ja kütteõlisid ning
viisid ftie 2400 haavatu tagasi. Seejuures
jad seda laulu vanade bolshevikknde hüm Saksamaal.
Merekaltsejõnd, kaubalaevade pardaõhu läks 82 transportlennukit kaduma.sB vaenla
niks. Alles 1939. aastal sai see lani Btalini
auhinna. Kui see nüüd lõpuks kujundati üm tõrje ja mereväe õhutõrje tulistasid ajava se lennukit tulistati öhuvõitlusis ja õhu
ber üldiseks hümniks, on viisis tehtud ai hemikus 11.—29. veebruarini 12 vaenlase tõrje pooit alla.
nult tähtsusetuid muudatusi.
lennukit alla.
London leegitses jälle
Autoetus major Rebase pataljoni lange
Stokhõ I m i s t, 21. veebruaril (DNB).
Esimesed Londonist saabunud teated uue
nute perekondadele
õhurünnaku kohta Londonile ööl vastu es»
maapäeva möönavad mitmeid tuiikahjnsld
Kindralkomissar Tallinnas SA-ober
Need major Rebase pataljoni koossei mitmes Londoni linnaosas. Kuigi viivitades,
London siiski möönma, et rünnak oo
gruppenf (ihrer K.-S. Litzm a n n mää sus langenud rindemeeste omaksed, kel peab
olnud väga äge. London teatab oma ida-ala
lel
on
olemas
langemist
tõendavad
do
ras 20 000 riigimaja autoetusena väl
teates, et saksa lennukid on ilmunud väga
suurel arvul. Ühes teises Reuteri teates öel
jajagamiseks major Rebase pataljoni kumendid,
võivad autoetuse kohe kätte saada;
dakse, et saksa lennukid kontsentreerisid
koosseisus langenud eesti rindevõitlejate
teistele maksetakse autoetus välja kohe, „teatud aja vältel" oma rünnaku lõhke
perekonnaliikmetele.
süütepommidega ühele Londoni linna
kui nad on hankinud vajaliku tõendi. ja
osale. Londoni teadetetaiitus nendib, et
Raha anti kindralkomissari poolt flie
Perekonnaliikmeiks, kellel on õigus Londoni tuletõrjet ja abiteenistust tuli väga
Eesti Rahva Ühisabile,
teenistusse rakendada.
palvega summa kohe võrdselt välja ja saada autoetust, loetakse major Rebase intensiivselt
Peale selle möönavad Londoni teated rootsi
pataljonis
langenu
naine,
lapsed
ja
va
gada enamlastevastases võitluses silma
ajakirjanduses, et pühapäeva hommikune rün
paistvalt võidelnud majer Rebase patal nemad.
nak oli kahtlemata suurim peale 1941. a. mai
kuud.
Uputati 2 vaenlase ristlejat
joni langenute järelejäänuile.
Ühes Reuteri büroo hilisemas teates öel
Tokioat, 21. veebiuaril (DNB) Keiser
Kindralkomissari autoetusena makse
lik peakorter annab esmaspäeval teada esi dakse, et saksa lennukei! õnnestus tähelepanu
taks ERÜ poolt igale major Rebase pa mesi üksikasju tõrjevõitlusiat Trügi juures väärsel arvul Londoni kaitseliinidest läbi
taljonis enamlaste vastu võidelnud rin Karoliinide saarestikus. Senise võitluse kes murda. Saksa ründavad üksused olevat suut
demeeste perekonnaliikmele teatav sum- tel uputati 2 vaenlase ristlejat. Üka neist nud säilitada oma formatsioone vaatamata ras
ristiejaist võia oma suuruse järgi otsustades kele tõrjetulele. Nähtavasti olevat see neil ka
ma.
ka lahiuglaev olla. Üht lennukikandjat ja eesmärgi kohal korda läinud, sest on kuulda
Väljamaksmine toimub elukohajärgse veel üht tundmata tüüpi sõjalaeva vigaatati olnud, et nad ühes koos üle välispiirkondade
raskesti.
lendasid. _ _
piirkonna juhi kaudu.

Prantsusmaa katset Euroopat jahtida, aga ta

Kaks revolutsiooni vastamisi
Praeguse võitluse lahendusest sõltub Euroopa ja teiste maailmajagude saatus
Meie lehe eelmises numbris tõime teate
Ida-alade riigiministri Alfred Rosenbergi
külaskäigust Riiga, kas ta esines mumhmi-

Jms pikema kõnega.

Ernst Särgava töötab
Meie vanameister Ernst Särgava (Peter
son), kes alles läinud aastal oma kõrge ea
juubelit pühitses, töötab täie jõuga. Kom
munistide taganemisel Tallinnast põletasid
nad teatavasti tema kodu maani maha.
Ühes varandusega hävis tookord ka kirja
niku käsikirjade kogu, muu seas üle tuhan
deleheküljeline wälestuate-teoe: Vene usu
.Miks õieti on nad pSotitsnud selle sam
tulek meie m ale.
ba vabadusele ?• „Tjaa knna vabadus
Vana kirjanik ei jäänud käsi rüpes hoi on ja neil ammugi sarnnd.*
des tekkinud kahju kurtma, vaid asus põle
nud teost uuesti kirjutama. Nüüd OH aee
kaheaastase töö järele valmis.

Osutunud õigeks.

vahetatud, et saada kogu idast ketzzrg,

võtllkkh pilti.
Enamlus [vastuolus iseenesega
Selles arengus On enamlusel tulnud teha

kii mõningaid kontsessioone, mis mitte üks
nes ei vastanud tema olemusele, vaid mis
seisid sellega otse vastuolus.

Stalin laskis valmistada filme Peeter
Suurest, marssal Suvorovist, laskis samani

meliste l draamadel elustuda Moskva lavadel.

Ta ei asutanud üksnes Lenini ordeni, vaid
ka Suvörovi, Kutuzovi ja Aleksander Nera
ki ordenid. Ta tegi korralduse, et vanad õla

kud Aleksander II ajast võetaks punaarmees

uuesti tarvitusele. Lipuks käskis ta, et ve
ne lipud võetakse vastu põlvitades, nagu
tsaariajal, ja et ohvitseri-mõiste jällegi taas
tataks. Ta pani ametisse igivana, juba poo
leldi hauas seisva patriarhi, saatis kominter
nl laiali ja asutas viimaks mitmesuguseid

Samuti on tal käsikirjas olemas aari
lühemaid jutt»: „Tühjad hällid", mis oma
laadilt ja ulatuselt sarnlevad ta omaaegseile

Uus doktor
Leino Tammemägi kaitses väite
kirja
Teisipäeval, 15. veebrearil, kaitses looma
arstiteaduskonna järjekordsel pidulikul dok
Okupeeritud Ida alade riigiminister Alfred Rosenberg
toripromotsiooail Tartu ülikooli naistekliini
ku auditooriumis doktori väitekifja Eesti
'rikud juhid. Seda katset, mis tehti tookord seesmise veendumiseta ja seepärast eu see Omavalitsuse Sisedirektooriumi veterinaar
Vene pinnal, korratakse nüüd, 25 aastat hil kord saksa sõdurid revolutsioonisturid, osakonna abijuhataja, endine Tartu ülikooli
jem, teadmises, et demokraatlikud väikeko nagi ei iialgi varem ajaloos.
looEtaeisehaiguste kliiniku assistent Leino
Briti impeerium seisab mSlfrwa vaenuli Tammemägi.
danlased pole midagi õppinud.
Doktoritöö teemaks oli „Klooreüsivesiaike
Tegelikult seisavad praeguses võitluses se tiiva riikide keskel.
kaks revolutsiooni vastamisi: rahvessotsia
Inglismaa en Euroopa alatult reetnud. võrduvast® antiparasitaarsest to-imest veteri
lisra ja enamlus. Praeguse väitluse lahendu Ükskõik kuidas sõda lõpeb, impeerium pn naarmeditsiinis ja heksakleoretaal ning det
sest sõltub Euroopa jn teiste maailmajagu rustatakse. Seda Inglismaa reeta* ist ütleb rakloeretüleeni toimest hobuste seote para
de saatus. Seda võitlust ei saa pidada ilma ainult Inglise kirik* reetmistöö Õhtumaa siitidele" Ametlikeks oponentideks olid pro
suhtes. Kõige, selle mõjul en meis, saksla fessorid A. Leas, G. Kingisepp ja A. Paabo.
sis, tekkinud vihksmisfonne, mida üba suu
remaks õhutada on meie ülesandeks. Selle
Narva sõjapõgenikele kõögi
le seltsib vastikuse- ja põlguseiunne meie
nõusid
vastaste mltterüütellikhnse tõttu.
Eesti
Kutsekogudele
saabus hiljuti saade
Kui nüüd ka Idaalade rahvad seisavad
köögi- ja toidunõusid. Neid nõusid kavat
keset seda võitlust, siis teame, et nad juba tis
seti välja jagada pieerniakaubana töötajaile.

järgneb nendele rahvastele vajadus kogu
oma jõuga võitlusest osa võtta, ning see
jõopanus on nende sisemise väärtuse mõõ

neid vaadelda kommunistliku riigi- ja maa
ilmavaate seisukohast, siis oa need sisemi
sed katastroofid. Ent neid kontsessioone
tehti selleks, et rahvaid idas sundida veel

dupuu.

Euroopa ühineb võitluses

kord pealetungile, veendumuses, et nad tões

le Venemaa rahvastele enesemääramisõigus,

kaasa arvatud Cigus lahkuda Vene impee
riumist. See oli tollal vajalik kõigi rahvas
te rakendamiseks võitlusse tsaristliku Mesk
va vastu. Kui võit oli saavutatud, ei leitud
tarvilikuks muud teha, kui mõrvata rahvus-

jjßolshevistlik rahvas* õpib uut htLm&i

2§ aasta eest mõndagi üle elasid ja 1946/41. Et nüüd Narva ümbruse elanikud on pidanud
aastal mõndagi pidid kannatasus. Nad võitle oma kodukoha ja varanduse jätma ja sõjapö
vad tänapäev ema ela eest, sest «ee, mis genikena varju otsima rindest kaugemal, siis
1941. e. ouvel sündis mõrvade ja küüdita otsustasid Eesti Kutsekogud nimetatud pree
miste näol, pidi olema vrd algu?. Sellest miakaubad välja jagada esmajoones Narva sõ

diplomaatilisi esindusi „ vabariikidele^.
Need käik en faktilised taanduurised. Kui

ti kaitsevad oma viimast pinda ja et elusta
da minevikku, et päästa veel midagi tule
viku jaoks.
Kaks revolutsiooni vastamisi
Joba 1918. aastal lubati ametlikult kõigi

napäev mäeme katset maata Euroopat holiis
vistlikoks.

on siis ainul* üks keskus, kust võidakse
ühtlaselt rakeadada meie kontineatl. Meie
taotleme kõigi Euroopa rahvaste ühtlast
riigi võimuga ja seepärast oa meie hüüdsõ
naks: Saksamaa Ja Euroopa!

enamlus on talupojavaenuline liikumine, <m

se, tuli töötada enamasti vaid ühes rajoo
nis. Siis sõitsid nad koju ja informeerisid
oma valitsusi sellest, mida nad tööstuslikult
on saavutanud. Neid muljeid ei ole aga ku

Euroopa võiks tSasta ilma Inglismaata. Tä

väliste võimude poolt üksteise vastu ässitati,

õige. N. Liidus teostatud mehaniseerimine
pole majanduslik abinõu, vaid poliitiline va
hend, mille eesmärgiks on isikliku loova
jõu mahasurumine. Mebaniseerimlseks väl
jaantud miljardid pole toonud edusamme,
vaid viinud pigemini sammu tagasi. Nende
väljaminekute eesmärgiks oli tutvustada
võimalikult rohkesti inimesi tehnikaga, et
neid siis suruda sõjalisisse käitisisse.
Ka teised otsused enamluse kohta on

Liidu laialdastesse tasandikesse ja mägedes

Inglismaa Saksamaa vaatu kartusest, et uns

Saksamaa ei ele tõusik, naga Inglismaal
üteldakse, vaid Saksamaa oli riik jada siis,
kui Inglismaad ja inglise keelt ei olnudki
Nüüdse suure võitluse mõtteka on aas
Euroopa kord, mida jahitakse Euroopa sü
damest. Alles siis võime loota, et ei tule
enam Euroopa sõda, kuna ei saa olla kaht
koalitsiooni. Euroopa rahvastele, keda seai

seks. Kui küsida endalt, kas rahvussotsia
listlik liikumine nägi õigesti, siis selgub, et
tema oletused osutusid õigeks. Väide, et

inglismaalt ja Ühendriigest, keda saadeti N.

karikaturisti tõeprillide I

pa mõtte kandjaks.

teinud kõik ettevalmistused arveteõiendami

Saksamaalt ja Skandinaaviast, Prantsusmaalt,

Maailma-sflndmusi läbi I

Praeguse võitluse mõtet näeme jnittevii
masena ka selles, et Saksamaa, kes bioloo
giliselt eu kosunud, on jälle saanud Enroo

Kõneleja, tõstnud esile praeguse sõja
mõtte, mida puudutasime juba eelmises
numbris, kirjeldas kõne järgnevas osas
Ameerika arenemist praeguse olukorrani,
maapinna ja vaimu ekspluateerimist, bõrsi
spekmlatsiooni, parasiitlikku eluviisi ja sotsi
aalsete probleemide kuhjumist. Niisugune
loomuvastane areng tasub end ühel päeva!
kätte. Ei saa võimalik viia, et kogn maailm
muutub mõningate Ameerika firmade ripat
siks vaid sotsiaalsete ja rahandaspoliitiliste
probleemide kuhjumine viib kord katastroo
fini. KWN WW
Võitluses kommunistlike idajõudude vas
tu on rahvussotsialistlik partei suureks
kasvanud. Ta on hoiatanud enamlaste eest
ja teadlik olles lähenevast hädaohust on

Ühes oleme võib-olla siiski eksinud, ni
melt kõige selle ulatuses, mis selles rautnis
ehitati ja arendati. Selle relvastumise ula
tust ei suudetud nähtavasti käigi üksikasja
deni kindlaks teha. Tehnikuil ja inseneridel

•li bioloogiliselt nõrk ja asus Euroopa ääre
mail. 19. sajand toed kaasa katse jahtida
Lars»pst Inglismaalt, kaid viimasele eli
Euroopa ainult kaabaturg. Euroopat kui ter
vikut Inglismaa ei tasand. 1914. a. astus

Praegusest võitlusest võtavad osa ka pal

jude teiste Euroopa rahvaste leegionid. Me

näeme sea osavõtus j «ha r>u« hommik* mär

japõgenikele.

Väljajagamisele tulevad järgmised kaubad:
keedunõud, kastrulid, pannid, taldrikud, kausid,

ämbrid, noad-kahvlid jne. Nende kaupade

saamiseks tuleb Narvast evakueerunud käitiste
töötajail pöörduda oma käitisvahendajate poole.

Seeni ja paprikat saab vaba
mnügi korras

ke. ife «««me, et need mehed Hitrahvante Põllumajanduse Keskvalitsuse juhataja poolt
hulgast, k«s praegu koos Saksa sõduritega ©n lubatud turustada vabamüügi korras
võitlevad idas, kord saavad nende rahvast» marineeritud seeni ja paprikat.
kangelasteks ja tulevasteks kujundajateks
*ing kuid viimasele oli Euroopa ainult lee
Praegu on tund,kus iga ees
mi lahendamise ees, nis nB*b välja teisiti
ti mees Ja naine, kas relva
kui need, millega teised rahvad katsetasid
ga või ilma, peab teadma
Noor briti lendur, fkes tagasipöördumise eelmistel sajanditel.
Kord keskajal oli Saksa keisririik endast
oma kohust
asemel peab tiüiiä siirduma
mõistetav jahtiv jõud Euroopas. Siis tegi
vangilaagrisse, Pk. Karveiner (GD)

Wall-Streeti strateegid tegevases.

ei tähendanud veel, et kõik alates tiivseid madalaid teadmisi masside ja
reamehest kuni kindralini oleksid olnud tohutu sõjatehnika lahingusse paiska
misega. Ometi võitluse käiku ei otsusta
sellega rahul.
5
kohalik edu ja aritmeetiline proportsioon,
Autori
arvates
eksivad
kõik
need,
Keegi vangilangenud punaväelane jõu käivat tööd, mille tulemusena nad
vaid kõrgeim lahinguline vorm, milline
kes
mõtlevad,
et
nõukogude
armee
jutustab kodutute laste piinadest vältimatult konge vai ja hukkuvad.
peab vastama iga kord tegelikule olu
N. Liidus: „Ajal, mil viibisin haavatu SUURENEVAD LAHKHELID PUNA evib seesmise ühtluse. Punaarmee juh korrale.
Sellise vormi leiutasid sakslased
tivas
koosseisus
on
palju
inimesi,
kes
na Kuibõševi hospidalis, korrapidaja
oma elastses kaitses.
ARMEES
on
häälestatud
äärmiselt
vaenulikult
arst käskis ühel õhtul hulgal haavatul!
Enamlased ründavad jälle massili
Punakindralid reedavad riik
Stalini vastu. Nende juhtide kaudu saab
üle kolida, teise hoonesse. Tegelikult
selt,
kuid peab arvestama, et ükski
likke saladusi
välismaine ajakirjandus mitmesugust
aga selgus, et meid rakendati linnas
kaev ei ole ammutamatu. Saksa väe
informatsiooni,
mis
emab
ilmselt
sala
Rootsi ajakirjanik Roul Peterson,
üheskoos miilitsaga kodutute laste haa
juhatus hoiab endiselt algatust oma
ranguiks. Järgmise päeva õhtuks õnnes kes hiljuti pöördus tagasi Nõukogude jase iseloomu. Sellega on seletatav, käes. Enamlased on sunnitud tegema
mispärast
ilmneb
sageli
välismaises
aja
tus meil kinni püüda 437 alaealist Liidust, käsitles Stokholmi ajakirjandu
hiigelpinglitusi, kuna nad mõistavad,
last 9—14. a. vanuses, kes olid kaota ses punaarmee ühtluse küsimust. Auto kirjanduses teateid, mis on N. Liidus et sõja venimine tähendab neile hu
riigisaladuseks.
*
nud omad emad1* ja isad ja kes ise ri arvates tuleb õige vastuse saamiseks
Punaarmees on palju üksteisele katust. Stalin ja partei vajavad muu
sellele küsimusele endale selgitada ko
kuskil ei töötanud.
vaenulikke
grupeeringuid. Antagonism datust olukorras, kuid seda ei ole tul
Kinnipüütud kodutud asetati erilisse gu praegusaegse bolshevistliku režiimi
valitseb rahuaegsete marssalite Voroši nud.
barakki, registreeriti ja määrati mitme olemus.
Nii N. Liidu rahva, kui ka puna
Alates juba oma esimestest aega lovi, Timoišenko j. t. ning sõjaajal esile
sugustesse tehastesse tööle. Meid haa
armee
meeleolu on rusutud. Kõigil on
kerkinud
kindralite
vahel.
Punaarmee
vatud punaväelasi ei lastud enam ta dest nõukogude riik on sõjaline riik.
vaid
üks
soov - kui ainult tuleks kiire
ja
NKVD
ohvitseride
vahel
valitseb
gasi hospidali, vaid paigutati miilitsa Ükski armee kogu maailmas ei ole kut
„Tulge nüüd, tulje, mu päikesed I*
mini
lõpp.
sutud
kaitsma
valitsevat
režiirai
sees
avalik
vihavaen,
kuna
viimased
kasu
jaoskonna ruumidesse. Iga päev pidi
Punaarmee kaotused elavjõU ja sõja
me käima uutel haarangutel ja olema miste vaenlaste vastu sel määral, nagu tavad ka praegu kõiki neid mõnnsusi,
seda teevad N. Liidu relvastatud jõud. mis neil oli rahuajal. See ärritab rivi materjali nänl on tohutud. Kõik lahin
9 tundi valvel.
gukäsud kannavad endal surmapitserit:
Vaevalt olid saanud enamlased haa ohvitsere, kes teenivad eesliinil.
Praegu kõigil kodutuil olid sügeli
vallutada see ja see punkt ükskõik
Enamik
nõukogude
kindraleid
vih
rata
võimu,
kui
Venemaal
puhkes
ko
sed; hiljem puhkes nende barakis kõ
hutõbi ja seejärel tüüfus. Iga päev dusõda. Kuid ka pärast kodusõda ei kab Stalini despotismi, ku»a igaüks millise hinnaga.
„Lahingulise vaimu" säilitawiseks Sta
kanti välja 2—3 laipa. Lõpuks linna lakanud maal ka lühimaks ajaks sees neist tunneb, et ta on vaid mängukann
lin
jagab ohtrasti aumärke ja edumärke
diktaatori
käes.
Uue
„puhastusew
või
nõukogu otsustas sulgeda laste bara mised lahkhelid. Relvastatud jõud või
ja
edutab
auastmeis. Kuid enamail
maluse
oht
hoiab
aga
nõukogude
kind
maldasid
enamlastel
teostada
igat
liiki
ki, kui „nskkushaiguste pesa" ja kodu
tud viidi üle „ühe kingseppade artelli võimalikke ja võimatuid katsetusi. raleid alatises hirmus. „Puhastustft aga juhtudel saavad ordenid perekonnaliik
ruumidesse."
Seejuures rõhutasid enamlased kogu on tõsiselt karta, kuna paljude kind med, sest selleks ajaks on „sangartt
Bolshevism ei ole võimeline kaotama aeg, et punavägi on revolutsiooniline ralite populaarsus hakkab käima Stali juba langenud.
Nõukogude valitsus püüab varjata
laste kodutust. Ei väljasaatmised, ma armee, maailma proletariaadi relvasta nile närvidele.
Kuid mitte ainult võitlus võimu pä punaväelast® eest tagala-elu tõelist olu
halaskmised, kasvatusmajadesse paigu tud eelvägi ja oktoobrirevolutsiooni saa
rast ja isikliküd huvid ei kutsu armees korda. Kõik kirjad tsenseeritakse, kuid
tamine, kohtud ega lõpmatud kampaan vutiste valvur,
Sellist joont jälgiti umbes 1934 esile lahkhelisid. Suuri hõõrumisi põh hoolimata sellest ulatub tõde ka rindele,
iad huligaansuse vastu ei saa siin ai
data. Ka edaspidi ei leita mingeid mõ aastani, mil korraga kadusid kõik nead justavad samuti küsimused kolhoosi kuna tagalast tulijad toova kaasa käsi
juvaid vahendeid, sest enda olemuselt fraasid ja ilmusid uued mõisted, nagu korra edaspidisest püsimisest, juutide posti.
Kogu punaarmee sõjaline distsipliin
kõrvaldamine haldusala asutistest, riigi
seda on isamaa", «nõukogu
on bolshevism just see režiiin, mis
on
rajatud terrorile. Väiksemagi eksi
looduslikkude
varade
jaotamisest
j.
m.
de
patriotism"
jne.
areneb ja ässitab üles inimestes loo
Uuendused, mis sel ajal üritati nõu Kõik see vihjab sellele, et punaarmees muse eest määratakse surmanuhtlus või
malikke instinkte.
Nõukogude võim suretas vene lastes kogude riigi ideoloogias, peegeldusid on väga vähe nõukogude režiimi ja saadetakse teenistusse karistsuspataljoni.
Moskva „Pravda" : .Jda-Euroopa rahvast©
kogu nende parema loomuse, kasvatas ka punaarmees. Relvastatud jõude haka bolshevistliku „tõde<ale" ideelisi kaits Punaväelased võitlevad ainult sundimi saatus on Nõukogude Liidu sisemine asi."
se tagajärjel. Nad ei julge end vangi
jaid.
ti kasvatama patriotismi"
neist looma, kes on valmis röövima,
anda, kuna on teada, et NKWD „likvi
Puudutades
punaarme
massrünna
vaimus
ja
nad
muudeti
stalinlikuks
tapma ja reetma ka omaenda vanemad.
Nüüd sõjapäevil juutlik bolshevism sun Žandarmeerijaks, mille koosseisu suruti kuid idarindel, autor leiab, et punaväe deerib" kättemaksuks sellaste perekonna JÄRVA TEATAJA Nr. 23
liikmed. (Järgneb)
Teisipäeval, 22. veebruaril 1944. a. Lhk. 2
nib lapsi nälja abil tegema neile üle- terved NKVD väekoondised. Kuid see juhtkond püüab tasa teha oma operaStalini õuduste-riigi praegune pale

Maatööd nõuavad tänavu kõigi
jõudude erakordset rakendamist

Üleskutse Järva naistele
Vabadussõja ajal töötas vast! naine ennastsalgavalt rinde heaks, hoolitsedes võltle
jate east ja ravides haavateid.
Praegase silmapilgu tõsidus kutsub taas eesti naisi aitama kaasa kagu ehvrivalmi
dasega kadumaa kaitsmise pfibale tööle. Kõigile naistele leidub tööd nende võimetele
Ja havidele vastavalt. Nende töökäsi vajatakse rindevõitlejaile soojade sokkide ja kin
naste kadumiseks, haiglaile pesu Õmblemiseks ja evakueeritnte eest hoolitsemiseks.
Nende kaasabi oodatakse ravitsejaina haigiais, samariitlasteua esmaabitöös jne.
Tööle rakendamine toimub soovikohaselt kas kadus või väljaspool, täie või osalise
tööjõuga.

Kutsun Oles kõiki Järva naisi, kes soovivad jõudu mööda kaasaaidata sõjaväe abis
tamistöödele, endid registreerima ERG Järva ringbonnaametis või kohalike ERO piir
konnajehtide juares. Koigi ja Vajaagu piirkondades toimub registreerimine vallavallt
sastes. i

Registreerimine kestab kuni 1. märtsiai s. a.
E. TIIT S,
ERÖ Järva riagkounajuht.

Värskete sõdurite juures
Mitmesuguseid peremehi oa näinud
see vana mõisahoone kuski Järvamaal.
Räpased ja täitunud bolshevikud on
kunagi seda kasutavad, neile järgnesid
Saksa sõdurid uing nüüd asub selles
iks värskelt formeeritud Eesti väeosa.
Kui belshevike võimupäevil oli mõisa
ümbrns täis igasugust mõeldavat ja
mõeldamatut prahti, valitseb seal nüüd
eeskujulik puhtus ja kerd. Mitte ainust
ki unustatud heinakõrt ega paberitükki
pole kaski näha. See eeskujulik puh
tus annab parima tunnustuse meie
värskete sõdurite korraarmastusest.
Astudes üles mõisatrepist, kostub
kõrva lõbus pilliluga. Ning minnes eda
si ' mõõda avarast trepikojast, leiame
mehed õhtusöögilt. Üsna suures ruumis
on ridastatud raudvoodid ning istudes
voodiserval joovad sõdurid oma' teed.
Läbi avatud ukse paistavad teisest
ruumist samasugused voodiread ja sealt
need pillihääledki kostavad.
Nende meeste hulgas siin on tunduv
osa noori, kes alles esmakordselt tut
vuvad sõjameheeluga. Mobiliseeritute
kõrval on mitmed tulnud vabatabtli
kultki. Noorim vabatahtlik on alles

uiubvs 15—16-aastane. Keegi teine,
paar aastat vanem on juba varemgi
tallanud sõjateid idas. Ring nüüd,
bolshevike jälle ilmudes Eesti piirile,
on ta uuest! vabatahtlikult asunud rel
va juurde.
Teel puudub neil ühtlane sõjaväe
riietus, ning magamiskotte asendavad
lihtsalt põhud, kuid meeleoln on kõi
gil hea. Ning hea tuju ja julge peale
hakkamine aitavad neid üle igast soja
naeheeles ettetulevast raskusest.
Kõik nai teavad väga hästi silma
pilgu tähtsust ning mõistavad aja kar
mi käsku. Kui seniajani esines veei
naid, kes püüdsid möödahiilida oma
kaitseteenistuskohustusist, on nüüd
kõik need tulnud relvade juurde. Seni
lootsid mõnedki mingile ebamäärasele
„kolmandale võimalnsele," mis pidi
takistama bolshevike mõrvariteed Ees
tis»#. Nüüd aga, mil bolehevikud en
juba meie piiril, ja seda, .kaitsvat kätt"
pole, on iga eestlane jõudnud arusaa
misele, et ainuke õige tee on siiski
võitlustee, kuni on kõrvaldatud idaoht
ning kindlustatud maa ning iahva
täielik vabadus. E.

Järvamaal endiselt esirinnas
Albu vald

Külviaega toleb alustada varakult ja püüda igati säilitada maaviljakust
suuremal määral levima ühisvednde jne.
maldab.
Talundi tootmisvõime kujunemises
korraldamine ja tööde võimalik ratsio
Põhjaliku
maaharimise
ja
ülivaraste
ja kindlustamises omavad määrava
tähtsuse korrastuslikud võtted, miiloga külvide- teostamisega viidetakse ka naliseerimine, oigw see siis põllul, Õues,
laudas või mujal.
luuakse eeldused seurima toodangu ja põllumehe kõige kurjem vaenlane
Tootnaislahingu võitmiseks tähtsa
umbrehi!
sissetuleku saavutamiseks talust.
mate
teguritena peale maaharimise ja
Kuusik*
katsejaama
andmeil
kuju
Kui rahuajal korrastuslike võtete
peaswunajaks oli konjunktuur ja turu nes märtsi lõpul külvatud suviviljade muu eelpeolnimetat» on oluline täht
vastavad nõuded, siis praegu sõjaajal, saak möödunud aastal ligemale kaks sus laudaväetiste hulga suurendamisel,
omab suuri «ta tähtsuse tsiviilelanikkon korda kõrgemaks võrreldes mai kesk selle paremal hoidmisel ja otstarbekal
na ja sõjaväe varustamine esmajoones paiku teostatud külviga, kusjuures kasutamisel. Edasi peab suurenema rtth
igapäevase leiva ja teiste esmajärguli märtsis külvatud põllud olid tunduvalt velviljade osatähtsus külvikorras. Tnleb
umbrehupuhtamad. Ülivaraseid külve kasvatada paremaid ja saagirikkamaid
liselt vajalike toiduainetega.
Et kindlustada nõuetekohast toodangut, võiks soovitada ja saaks teostada es vilju.
peab sae ennekõike toimuma kiadlwke majoones P.-Eestis.
Kuigi ea kindlaks määratud Aldine
raSärntiid külvikava järgi.
külvikehastus ülemaaliselt ja maakon
Teise
tegurina
võiks
nimetad*
lib
Tootmistegevuse ülesanded on kül
niti,
vikavas näidatud määral, nagu seda likõielisterikkama põliaheina ja liblik
peab kQlvikohustuse jaotamine valdade
le, eriti aga ftkgikute talumajapidamiste
nõuab toitlusmajandus sõjaolestikus. õieliste ulatuslikku kasvatamist.
Maaviljakuit hoidvate ja edendavate
vabel toimuma nii, et oleks igati arves
Esmajoones on rõhutatud ja välja tõs
tatud talundi senise tootmistegevuse ja
tetud ainult seda, mis vajaliku toodan võtetena peale maaharimise, külvikor
korrastosliku suunaga.
gu saamiseks on eriti tähtis, ja nimelt dade kujnndarniso, heinakultuuride kas
Ei ole lubatav, et koha peal talu
leivavili, kartulid, leonised saadused jne. vatamise ja väetiste hulga suurendami pidajaile sunnitakse peale sääraste
se
esineb
väga
paljn
pisivõtteid,
mis
Neid peaks jätkuma niihästi tootja
näivad ülearustena, kuid kogu kultuuride kasvatamist, mida nad seni
le kui ka linnaelanikele ning sõjaväele. sageli
summas võivad olla siiski määrava kasvatanud ei ole. Seega pidurduke
Kui ta tv-leivaviljade kasvupihnad ei ele tähtsusega.
teetmistegevus, mis kasu asemel toob
küllaldased, peame vajalikn toiduvilja
Taetmiülahinga võitmine on tftnavn sea vaid kahju. *
koguse saamiseks kasvatama rohkem
Teame juba nüüd, et meil tä
tud saarte raskustega,
suvinisu ja otra, missuguste kultuuride esmajoones töökäte vähesuse tõttu. Kui navuse tootmisiahingn läbiviimisel era
pinnad tänavuses külvik avas on Rio möödunud aasta toetmislahmg võideti korralisi raskusi ületada. Ja juba sel
maaliselt nähtud ette järgmiselt: suve hoolimata sellest, et põllumajanduses lepärast ning oma rahva ja meid kaits
nisu osas 40.000 ha ja odra osas oli ligemale 80-tuhandeline puudujääk va sõjaväe toitlusvajaduste kindlusta
95.060 ha. Teise tähtsama kultuuri
töötajate osas, siis teostus see peami mise ning talu põhivarade hoidmise
kartuli pinnaks on ette nähted selt põllumehe enese määratu suure pärast tuleb meil seekerdse tootmisla
80.000 ha.
pingutuse ja visaduse tõttu. Sellele tõi hingu võitmisele asuda kogu enesepim
Peale toitlustamise kindlustamise on küll teatava kergenduse 40.000 linnla gutamise ja kiige võimaliku panuse
käesoleva aasta toetmislahingu raames se rakendamine maale hooajatöödele rakendamisega.
nähtud eite ka küllaldase ja otstarbeka ja õpilaste juhtimine maalo.
siüakaasi kindlustamine loomapidamiKäesolevaks aastaks on elukord
Ringhääling edendab Eesti
se edendamiseks.
Selleks tuleb senisest suuremal mü põllumajanduses töötajate nii arvulises
muusikaloomingat
ral kasvatada liblikõielisi. Sööda väär kui ka jõudlusvõime osas väga suurel
Mitme kuu eest kavandati koge Ida-ala
tuse tõstmine ja maaviljakuse säilitami määral muutunud ja palju raskemaks jaoks suurejooneline üritus muusikaloomin
edendamiseks. Tallinna Ringhäälingu va
se eesmärgil tuleks suurendada kaun kujunemas kui eelmistel aastatel. Ku gu
hendusel tehti nimeksilo Eeiti heliloojaile
na
aga
tootmistegevus
niihästi
rahva
viljade protsenti ja seda eriti seal, kus
ettepanek sümfoonilist© helitööde loomi
euda kui ka üldsuse huvides niilgil ju seks, milliseks otstarbeks vajalikud summad
segaviljana kasvatati ainult kerrelisi.
Maaril jakust säilita vaist võtteist tu hul pidurdatud ei või olla, siis tuleb anti kasutada Saksa Propagandaministeeriu
olemasolevat vähest tööjõudu ratsio milt ja Suur-Saksa ringhäälingult. Küüd on
leb esmajoones mainida maaharimist.
need helitööd enamvähem lõpetatud ja ni
Kuna maaharimine viimastel aasta naalselt rakendada.
melt : sümfooniline poeem Artur Kapilt,,
Toleb senisest palja suuremal määral kontsert klaverile ja orkestrile Johan Aavi
tel tööjõu ja tootmisvahendite vähesuse
vila
läbi
Naabrite
heatahtlikku
vastas
kult, sümfoonia Eduard Tubinalt ja sümfoo
tõttu on jäänud pealiskaudseks, siis
tikkust üksteise abistamist
niline tantsusüit Heino Elierilt. Praegu on
tuleb ;püüda maaharimist kevadperieodil
tööd läbivaatamisel, et selle järgi kasutada
viia läbi nii varakult ja põhjalikult kui ja töid, mis vähegi võimalik, teestada olevate
summade jaotamist teostada. Tööde
.seda kohapealne olukord vähegi või- talgute korras. Samuti peab senisest
esiettekanne toimub lähemal ajal Tallinna
Ringhäälingu kahel avalikul erikontserdil.
Tekstiilkaupade asjus Narva
Annetagem eesti sõjaväe
elanikele
Narva piirkondades elunenud isikuil,
ambulantsile Paides vaja
kellel oli õigus saada tekstiükanpu rinde

Raietööde rahuldavad tulemused. 1. veebruariks üle poele raiekavast
täidetud
likku sisustust!
Senised raietööde täiemased on Eesti dale ise kütte- ja tarbepuid raiuda.
Metsade Keskvalitsuse andmeil kujunenud
Sellekohased load antakse välja val
<>• K. Järva maleva I territoriaal-pataljeni korraldusel käivad praegu eeltööd
kõigiti rahuidavaiks. 1. veebruariks s. a. la- või linnavalitsuse poolt preemia
eesti
sõjaväe-ambulantsi rajamiseks Paidesse. Kavatsuste kohaselt kujuneb am
-on juba jõutud täita üle poole ettenähtud tähtede vastu. Üks säärane luba annab
bulantsist hiljem eesti sõjaväehaigla.
raiekavast.
õiguse raitida 1 kantmeetri küttepuid
Ambulants kui ka haigla vajavad eeskätt mitmesugust sisustust, esmajärje
-• Halvem .on olukord metsavedude alal. või 6,3 tihumeetrit tarbepuitu, ja selle
korras
voodi pesu, voodi tekke, toidu» Susid (taldrekad, nead kahvlid, lusikad
Ei ole vedude osas nimetamisväärset kor eest tuleb anda üks preemiapunkt.
jne.),
pesukaime,
seepi ja muud. Pöördudes käesolevaga Paide ja Paide ümb
da suudetud saata. Võttes arvesse veel
Need load kehtivad 30. septembrini
ruskonna
elanike
poole,
paneb O. K. Järva maleva I territoriaalpataljon kõigile
asjaolu, et vastu kevadet olukorras para s. a. ja neid ei tohi teistele isikutele
südamele, toetada ambulantsi kiiret rajamist ülalnimetatud ja muude vajalike
nemist ei oie ette näha, pigemini võib see edasi anda. Põllumehel tuleb selle loa
sisustus- ning tarbeesemete annetamisega. Iga annetatud ese läheb selleks, et
veel halveneda» on Metsade Keskvalitsuse ga uinna metsade valitsusse või mets
eesti meestel, kes kaitsevad meie vabadust ning meie ja meie laste
paolt püütud raiekohad paigutada raud konda, kus talle raiekoht määratakse.
elu
ja olemasolu, oleks tagatud korralik ja mugav ravi, kui seda vaja.
teede ja maanteede lähedale.
Ambulantsi
rajamisel ja edaspidisel tegutsemisel on rakendunud täie energia
Karistati
mobilisatsioonist
Seniseil andmeil on raietööd kõige
ga pataljoni naisemsbaitse. Kuigi on teoksil vastav korjandus, ärgu jäägu kee
edukamalt toimunud Virumaal, kus 1.
kõrva tehoidjaid
gi ootama korjajate jlm emist, vaid viigu otsekohe annetatavad esemed 0. K.
veebruariks on töötatud üles 227.366
Järva
maleva I territeriaai-,pataljoni staapi Paides, kompanide kantseleidesse
Eesti
sõjaerikohus
karistas
18.
veebru
tihumeetrit metsamaterjale. Järgnevad aril 1944. aastal Ants Maistet ja Nestor-Pani
või
vastavate
N. 0. K. jaoskondade e&inaisteie kohtadel.
Tartumaa 191.414 tihumeetriga, Pärnu Solenit, mõlemaid sündinud 1924. aastal,
Ärgem
unustagem
kõik see läheb kodumaa ja oma rahva kaitseks niug
maa 155.696 toi, Võrumaa 127.327 tm mobilisatsioonikäcu mittetäitmise pärast 10kõike
seda
vajavad
eesti
rindemehed.
ja Viljandimaa 110.875 tihumeetriga. aastase sunnitööga ja kõigi õiguste kaota
misega.
0. K. Järva maleva I terrltoriaalpat. ülem.
Üksikutes valdades ja linnades on
Nimetatud isikud tabati maalt põgene
raietöönormid juba praegu täidetud ja mise katsel. Kuna nad seisid vastutustun
isegi ületatud. Esirinnas sammub siin deta elementide mõju all, võttis kohus seda
Petserimaa. Seal on ettenähtud raieko pehmendava asjaoluna arvesse ja leobus
Kolm stseeni lähimast tulevikust
surmanuhtlusest, mis seaduses on ette
guse täitnud Järvesuu vald 108,5-prot nähtud.
sendiliselt. Vilo vallas on ettenähtud
Esimene vaatus Kremlis, (Stalin ja Molotov). Teine vaatus NÖuks
Kareda tßletÕrjajad tulevad
kogusest töötatud üles 100,5 protsenti
gude Liidu Ülemnõukogus.
kokku
ja Road va vallas 91,6 protsenti.
SUlin: Neh, Vasja, kas sa hääleta olijad plaksutavad käsi ja hüüavad
Eeloleval pühapäeval, s. o. 27. veebru
Viljandimaal on raienormi hästi täit
1").
arit, peab Kareda Piimaühingu ruumes Öötla sid poelt ?
nud Rimmu vald, nimelt 93,7 protsenti. asunduses oma korralise peakoosoleku Kare
Stalin (vaikselt Moletovile): Küll on
Molotov: Just nii, ma kasutasin vä
Tartumaal on raietööde alal esikohal da Valla Vabatahtlik Tuletõrjeühing. Toi
Kuuste vald 89,6 protsendiga. Virumaa muva korralise peakoosoleku päevakorras liskomissarina oma põhiseaduses ette idioot, viimase lause viimane osa ei
valdadest väärib esiletõstmist Vihula, on koosoleku rakendus, 1943. a. aruande nähtud õigust ja hääletasin poolt. Rad kuul* ju siia, see on pärit Londonile
1944. a. eelarve vastuvõtmine, staratsja.
määratud akrediteerimis-dekaraendist.
* kus raietöödest on senini täidetud 63,4 kinnitamine,
valimised põhikirja järgi ja läbirääkimised.
Teatada
NKVD'ie!
prots.
Stalin: Hea küll, kus on 16 uut
Koosoleku alguseks on ette nähtud kell 12.00.
Järvamaal on Albu vald töötanud
Moletov: Rad staratsja!
väliskoooissari ?
Erametsad alluvad riiklikule
üles ettenähtud normist 64,8 prots.,
Ahhun Babai, Kasahstani esindaja,
Molotov plaksutab käsi. (Ilmub kuus
järelevalvele
Paide vald 53,8 prots., Türi linn 45,2
astub
kõneteoli:
teist
tuntud
nõukogude
poliitikut.
Kõik
ldaala riigikomißsari peolt on viimases
protsenti.
„Amtsblatt des Generalkoramusars in Re kannavad oma maa rahvarõivast, ilma
«Seltsimehed,
olles ära kuulanud
Läänemaa valdadest on raietöödega vai" avaldatud määrus mitteriiklike metsade viisnurgata.)
austatud
väliskomissari
nr. 14 seletuse,
ja sellekohaste ühenduste loo
edukamalt toime tulnud Märjamaa, kus majandamise
ei
jää
meile
midagi
muud
üle kui väl
mise kohta.
Stalin : Nüüd lapsed! Nii on kästi.
senini on töötatud üles 75,3 prots.
Kõigi mitte riigi omanduses olevate met Homme siis näitate te ennast ülemnõu jendada ema nõusolekut ja rõõmsat
Raie- ja veotöölised teatavasti kuu sakäiliste ja -alade majandamine ja kasuta kogus. (Jätab endaga jumalaga. 16 vä üllatust.
luvad käesoleval metsamajandusaastal mine allub riiklikule järelvalvele. Seda teos liskomissari lahkub ruumist tagurpidi,
Kuna mainitud vabariik, nimelt va
metsade valitsuste poolt kindralko
premeerimisele punktidesüsteemi alusel. tatakse
missari juhendite kohaselt.
tehes kummardusi. Stalin võtab ühe bariik nr. 14, on juba omaks võtnud
Preemiapunkte antakse raietööde bruto
Metsa järel vai veasutus on eriti Õigesta napsi ja süütab piibu.)
kõik Stalini konstitutsiooni õnnistused
töötasust 7 protsenti, veotööde bruto tud tegema korraldusi raienormi suuruse,
ja
sotsialistlikus võistluses väga sageli
ülestöötamise viisi ja turustamise juhtimise
Üks kuueteistkümnest en kõnepul
töötasust 5 protsendi ulatuses. Preemia kehta.
täitnud
kõik normid 140,5-protsendili
dis ja kõneleb juba kaks ja pool tundi:
punktide osaliseks said aga vaid need
Korraliku majandamise kindlustamiseks
selt,
hääletan
ma selle poolt, et tul
* ... ja nõnda palume meie vaba
raiekohuslased, kes töötasid nendele ja toodangu tõstmiseks võib mitteriiklike
daks vastu nende väliskomissari palve
metsaiüfade
omanikke
teatavate
käitiaabinõu
duse,
suveräämsune
ja
meie
maa
abso
määratud raiekogused üles 15. veebrude tarvituselevõtmise või ühise majandami luutse totaalse iseseisvuse nimel aland le ja võetaks see vabariik uuesti vastu
ariks s. a.
se
ja kasutamise otstarbel liita metsaühen likult meid sõbralikult taas vastu võt Nõukogude Liidu vennalikku,perre.
Vedajaid on Metsade Keskvalitsus dusteks.
(Kõik tõusevad üles ja hüüavad ;
varustanud ohjanööri, koormaköie ja
Kindralkomissarid on volitatud andma ta suure Nõukogude Liidu perre. Meie
hobuseraudadega. Pealeselle on niihästi selle määruse täitmiseks vajalikke eeskirju anname ~ oma sõjaväe, oma finantsid, „Elagu Stalini" 16 väliskomissari
oma kolhoosid ja arreteeritud kõigi töö kinnitab endale rinda viisnurgad.)
raie- kui ka veotöölistel jagatud välja ja juhendeid.
tajate suure sotsialistliku kodnctaa kä
Kolmas vaatus (Londonis, Dow
presentsukki ja -kindaid.
sutusse ... ja säilitame tema valitsu ning Street nr. 10, Edeni toas. Kohal
igaühe kohus on praegu ise
Edasi on ida ala riigikomissari kor
viibivad Eden ja USA suursaadik)
sega sõbralikemad suhted.
pakkuda end võitluseks
ralduse põhjal põllumajanduslike too
(Köhib
ja
lahkub
kõnetoolilt.
KoosEden : Jah, ning mis puutub uude
dete äratoojaiie antud võimalus en-.

võitlejate perekonnaliikmetele vabaks antud

eri kontingendist ja kes vastavad sooviaval
dused sisse andsid BRÜ piirkonna juhtidele,
ei oie evakueerimise tõttu võimalik saada
tekstiilpimkte sisseantud avalduste põhjal.
Kõigil, kes enne evakueerimist sooviaval
duse sisse andsid, või seda vee; ei ole an
nud, kuid on riudevõitlejate perekonnaliik
med ja tekstiilkaupade saamiseks õigustatud,

tuleb uued avaldused sisse anda uues elu
kohas sealsele ERÜ ringkonnaametiie hil

jemalt 25. veebruariks s. a.

Pärnus formeeritakse sõja
väehaiglat
Pärau naiftonakaitse algatuse! ja eest

võttel on käimas praega Eesti sõjaväehaigla

formeerimine Pärnu. See teostub omaalga
tuse korras, kusjuures haiglale vajalik sisus
tus mööbli, riidevarustnse ja majapidamis
tarvete osas —saadakse vabatahtlikest anne

tueist. Haigla formeerimisega peab taime
tulema kõige lähema! ajal. Vajalike ese
mete ja materjali hankimiseks algas IS.
veebruaril ülemaakondlik karjandus, millest
võtavad osn kiik organisatisoonid, asutused
ja ettevõtted. Peale korjanduse võtavad an
netusi vastu ka kiik anaakaitsüksused.
nõukogude põhiseadusse, siis ei tea ma
õieti, kuidas seda võtta. Ühest küljest
pole loomulikult sugugi halb, kui me
võime väikestele rahvastele Euroopas
ütelda: Vaadake, kui liberaalseks on
Stalin muutuHud! Teiselt poolt .. .
teate, juba üksi ruumiküsimus teeb
mulle muret. 17 nõukogude saatkonda
Londonis endise ühe asemel: 16 pluss
veel Nõukogude Liida esindaja. 17 saat
konda võtavad enda aila kolmandiku
Hyde Park'i kvartaalist. Kõik nad on
eksterritoriaalsed, saate aru ? Kõikjal
nõukogude lipp. Ning igal saatkonnal
on 100- keni 200-meheline personaal.
Seega moodustab juba ainuüksi saat
kondade personaal lahingulise tugevu
sega rügemendi. Ja kõik tulevad nooti
dega. 17 nooti endise ühe asemel ja
kõik tahavad midagi. Ning kõik nõua
vad teist rinnet. 17 korda ühe korra
asemel, nagu see oli vanasti! Kujutelge
seda kõike 1
Teener (astub sisse): Sir, väljas on
18 meesl, nad lärmavad ja nõuavad
sissepääsu.

Eden: 18? Kuidas nii 18? Ma ar
van, ülimalt on neid 17 ?
Teener: Ei, Sir, nad tõid Atlee kaa
sa 18-ndana. Sa kannab viisnurka ja
laseb end nimetada Semjo Attlinovifšiks.
Eden : Oh . . . (Lar.%b enese maha).
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Kuidas võideldi vaenlase haar
dest välja?
M ajor Rebase pataljoni haaratnd jutustavad

Julgustus
Elo Tarm
Neid randu on alati mnrdlaiate tulv,
tais raevukast, peksnud ja talland,
kuid Argsena visa on Põhjala paas,
eog raugeb ta rahnude aila.
Neid kaldaid on alati rehitsend tuul,
mis ird oli, iilesse viskus,
kuid kaljasse kiindunud mändisid, neid
ea asjatult vihurid kisknnd.

Mariade veriseil eõjatsndreil on eesti va ema uutele positsioonidele.*
Meie uuest rindelõigust üritas vaenlane
batahtlikud kirjutanud oma kõrge võitlus
moraali ja silmapaistva vaprusega kuulsus kohe läbi tangida, tahtes ftht meie rähma
rikkaid lehekülgi ja sooritanud sangaritegu dest ümber haarata, kuid paisati veriste kao
tustega tagasi.
sid» mis jäävad pisima sOjaajalukku.
Kes tuultega rinnu tsi tugevaks saand,
18. jaanuaril ja ööl vastu 19. jaanuari
Need kuulsusrikkad sõduriteed jätkuvad.
kes laintegi raevu ei pelga,
Bsmakordse juhtumise võisime lugeda Saksa katsusid hoiievikud, meid kordavalt posit
see mees on kaitsema isade maad,
SOjajüudude Ülemjuhatuse 28. jaan. sõjatea sionidest välja lüüa, kuld asjata. Nii võttis
mees tasuma toonaseid võlga.
tes: loode ja Leningradist lõuna ta ÕS jooksul ja varahommikul ette 4 rün
pool asuvas ruumis jätkus tõrjelahing kas nakut tankidega, mida alati valmistas ette
Määrati kindlaks arhitektide
vava tugevusega. Neis võitlustes osutasid raskerelvade taarutuli. Viimasele rünnakule
erilist tublidust lda-Preisi 61. jalaväediviis varahommikul saatsid bolshevikud L rasket
tasud
kindral-leitnent Krappe juhtimisel ja 658 T—34 tüüpi tanki. Neist jultunud tankidest
Üldise
hindade
ja tasude reguleerimise
ei pöördunud aga mitmed enam oma po
eesti vabatahtlike pataljon
raames määratakse alates 1. märtsist 1944
major Rebase juhtimisel", kuna sitsioonidesse tagasi, sest nad hävitati saksa
kindlaks tasumäärad ka arhitektidele. Vas
29. jaanuari sõjalise olukorra ülevaates öel tankitõrjekahurite poolt. Tankidele järgne
tava
määruse ulatuslikkuse tõttu eeda aja
dakse, et ~Leningradi rindel juba sageli sil nud jalaväelaste laviinirünnakud löödi aga
lehtedes ei avaldata, vaid see avaldatakse
mapaistnud ida preisi grenaderid ja eesti sel ööl kõik tagasi, kusjuures vaenlasel oii
Ametlikus Mudade Teatajas nr.4, 1944. Kuni
vabatahtlikud tekitasid vaen
veriseid kaotusi, sest lahinguväli aina mus
Btlie numbri ilmumiseni võivad asjasthuvi
tendas vaenlase laipadest.
lasele orit! raskeid kaotusi".
nimetatud määrusega tutvuda Eesti
Ka 13. jaanuari pärastlõunal üritas vaen Miiniotsija asub konvoi ette, et seda julgestada vaenlase miinide vastu. Pk.-Hübner tatud
See on kõrgeim tunnustus eesti vaba
Hindadeasutuse Teenuste ja Rentide Osa
(Weltbild)
tahtlike võitl ustegevusele ja see tiivustab lane rännakuid meie positsioonidele, kuid
konnas või Tehnikadirektooriami Ehituse
ka tagalat üha suurematele tegudele oma ikka ja jälle asjata.
Inspektsiooni Osakonnas.
kodumaa kaitseiöõs.
Edasi jutustab meile pataljoni võitlus
Määrusega kindlaksmääratud tasumäärad
Kõik rahvuskaaslasi huvitab antud juhul tegevusest ailohv. K. H., kes ka kogu aeg
Sissetungid Eesti pinnale purustati
kehtivad
arbidektide kõigi teenuste kohta
on
teinud
kaasa
rasked
võitlused
idarindel.
aga, mida kõnelevad need tublid rindeme
19. jaanuaril selgus, et vaenlane oli lõi Peipsi läänekallas vaenlasest puhas. Eesti julgestusüksused piiri kait Eesti kindralkomissari-piirkonnas, olenemata
hed ise.
sellest, kus on arhitekti elukoht.
Neil päevil avanes võimalus vestelda ganud läbi Novgorod-Luuga tee ja pataljon
sele. Dessantjäänused Narva-JÕesuu lähedal likvideeritud
Tartu Eesti Kohalikus Sõjaväe Haiglas oii jäänud haardesse. Seetõttu taandusime
Näitlejad organiseeruvad
ravil viibivate eesti sõduritega major käsu kohaselt ja koos saksa üksustega või
PK.
Enamlastel
Õnnestus
ühe
saar*
kau
tud
suurejoonelist
dessanti
Narva
jõe
suud
uuesti
Rebase pataljonist, kes on isiklikult deldes vabastasime end rõngast. Meie poelt du talles ületada Peipsi järve jää ja kinni
Eesti Kutseliste Teatritegelaste Ühing (Näit
kaasa teinud suure, veel praegu möl- märkamatult mahajäetud tühjadesse pesitsi tada kanda Järve läänekalda sootnadalikee. me piirkonnas asetsevale rannikuid hale.
Laevad avastati õigeaegselt tihe helgi lejate Liit) pidas pärast enam kui kolm aastat
oonidesse tungisid aga pärast marulist tulis Selle loigu puhastamiseks rakendati sadades
lava tõrjelahiagu.
heitjate-patarei peolt. Meie rannakaitse alus kestnud vaheaega neljapäeval oma korra lisa
Meeste nägudel kõnelevad nende teod. tamist bolshevikud.
lahingutes tublidust asutanud Ida-Preisi di tas otsekohe tegevust. Hästi tabava tulega peakoosoleku.
Enne positsioonidest lahkumist saime viisi
Sõjamehelikku tõsidust ja kainet olukorra
rügement. Diviis, mis oli ida pool jär uputati või tulistati lühikese aja jeoksul
Koosoleku avas endise keskjuhatuse nimel
kätte meie vastu seisva Nõukogude di ve Luuga
hindamist, kuid ka Optimismi ja usku tule
juures juba nädalaid seisnud ras põlema neli paati. Üks väikese hävitaja ühingu
viisi
komandöri
abivägede
nõutamise
taasregistreerimise tegelik korraldaja
vikku paistab sealt vastu.
tõrjelahinguis ja oli järgnevatel päeva tüüpi dessantlaev tulistati ülemleituant Priit Hallap
Estonia teatrist, kelle sissejuhatava
palve, millest selgus, et diviis oli kaota keis
Meil hargneb vestlus kapral L. R-ga,
liikunud Peipsi läänekaldale, saatis kai Ltitgeasi poolt 8,8 s-m Ohutõrjekahuriga põ sõnavõtu järgi
kes on teinud belshe vi kevastased võitlused
nud meis vastu 60 prnts. oma võitlus del
mälestati bolshevike poolt ära
dariba puhastama ühe oma rügemendi.
lema. Õbutõrjekahurite koendtulega uputati viidud ühingu liikmeid.
jõududest.
kaasa jnba 7. juulist 1941. a. ja võidelnud
15.
veebruari
varastel
hommikutundidel
Peakoosoleku tähtsaimaks päevakorrapunk
28. jaanuari hommikuks olime endid sattusid sakaa grenaderid oma marsil sisse veel kaks paati ja üks meresuurtükiväe
kogu aeg ema kuulsusrikkas pataljonis. Sel
tiks oli ühingu uue keskjuhatuse moodusta
gub, et bolshavike suurrtinnak Leningradi rõngast välja võidelnud, kuigi enamlased murrukohta Peipsi ja Pihkva järve vahelise üksus kfivitas ühe paadi.
ja Novgorodi ruumes puhkes 14. jaanuari meid taganemisel kahelt poolt metsast tulis kitsa väina kaldaäärsel teel tugevamatele
Vaheajal maale tulnud Nõukogude mere mine. Põhikirja järgi kuulub ühingu kesk
481 vastu 15. jaanuari.
tasid. Puhastades läbipääsu vaeulastest ja Nõukogude Üksustele, kes olid parajasti väe üksustel oli juba raunal suuri veriseid juhatuse esimehe valimine peakoosoleku kora
pententsi, kuna teised juhatusliikmed valitaks*
„Mete pa ta lj au", jutustab kapral oma hävitades eesolevaid bolshevikke, jõudsime okupeerimas läänekallas!. Täiesti üllatatult kaotusi.
eaatuskaaalastega, „kes asetses väikese Vol 20. jaan. hommikuks välja uutele positsioo
Pärast seda kui koidikul õnnestus des osakondade poolt.
jäid
enamlased
Saksa
kuulipildujate
kuuli
Näitlejate Liidu keskjuhatuse esimeheks
hovi jõe kaldal Novgorodist ida pool, jäi nidele.
rahesse ja nad hävitati täielikult. Ligi 60# santüksuae riismed ühes soises metsatihni valiti
Pimeduse saabudes asus juba vaenlane langenut
Priit Hallap Estonia teatrist. Juhatuse
esimesest suurrünsaku lahingust puutuma
kattis lahinguvälja. Ülejäänud enam kus sisse piirata, rakendati stukad jahilen
ta. Meie pataljoni lõigus võtsid enamlased meie uusi positsioone ründama, kuid löödi lased püüdsid paaniliselt pSgeneda üle jää nukite julgestussaatel vaenlase lõplikuks liikmeteks on: Teet Koppel ja Hugo Laur
.Estonia" teatrist, Kaarli Aluoja ja Ruudu
ette sinalt petterännako, mille kergesti ta veriselt tagasi. Järgnevatel päevadel ründas või vOeti vangi. Saksa grenaderidel polnud hävitamiseks.
gasi lõime. Küll aga murdis vaenlane tuge vaenlane korduvalt meie rindelõiku, valmis peale ühe kergestihaavatu mingeid kaotusi.
Vangide seletusel oli selleks aktsiooniks Kalk ..Eesti Draamateatrist" ning Johannes
vate tankifiksustega läbi meist paremal aset tad PS ikka rännakuid ette raskerelvade ma
Romot ja Enn Parve "..Väiketeatrist". Revis
Kannustatuna sellest täielikust edust, juba pikemat aega ette valmistatud. Raken jonikomisjoni
valiti tagasi Aadu Hõimre ..Eesti
seva, übe teise pataljoni vahel elevatest rulise tulega, kuid eesti vabatahtlikud jäid jätkasid
grenaderid oma vaevarikast marssi datud olid väljavalitud spetsiaalväed. Nõu
oma
seisukohtadele
kindlaks.
positsioonidest ja püüdis kohe edasi tungi
läbi soo vaenlase peajõudude suunas. Looju kogude mereväe eliit, kes olid ka vastavalt Draamateatrist" ja Aleksander Teetsov „Väi
Kohati kandis vaenlane neil rönnaknil
keteatrist".
da, aissemurret laiendades- Siin astusid
va päikese valguses asusid nad rünnakule, hästi relvastatud.
Läbirääkimiste all võeti elavalt sõna peami
väga veriseid kaotusi, sest tihti metsa kui
Sõjakirjasaatja
holshevikele 15. jaan. hommikul vastu
stukad
olid
pommitanud
Nõukogude
sei
äärne võitlusväli oli tihedalt kaetud sukohad rünnakuküpseks. Esimesed seisuko
saksa üksused, et neid vasturünnakuga tagasi
Jechen Schmidt selt seoses näitlejate puhkekodu küsimusega.
vaenlase laipadega.
paisata, rakendades tegevusse ka stukasid.
had murti läbi ja kaugele üle järve kajava hur
Müüd koondas vaenlane üha uusi jõade tan Siin jooksis ka enamlasi üle, kusjuures ilm raaga tungisid idapreisi grenaderid peatu
Uus nimekiri Nõukogude Liidus nähtud
kide ja iahinglennukite toetusel edasitun nes, et meie vastu võitles peamiselt väeosi matult edasi ning lõid nõukogude üksusi
giks- Meie pataljon jäi ema positsioonile Kaug-Idast. Ülejooksjaika oli umbes 50-a. hävitavalt.
eestlaste kohta
esialgu kindlaks. 17. jaan. õhtuks olid aga mehi, kes seletasid, et neid on umbes kuu
Kui
eesti
julgestusüksused
järgmise
päe
aega
tagasi
mobiliseeritud
ja
rindele
saade
•enamlased tunginud välja suurematele tee
varahemruikul võtsid üle ema piiri
Nimekiri toob lisaandmeid ka surnutest
tud. Ülejooksikud ilmutasid sõjatüdimust ja va
dete meie selja taha.
kaitsmise, polnud järve läänekaldal peale
Nüüd jätsime vastavalt korraldusele ütlesid, et nemad ei taha sõdida," lõpetasid paljude
vaenlase surnute ja vaagilangenute
Neil päevil saabus ERÜ Järva ring Surmapõhjustena domineerivad jälle
oma positsiooni ühe saksa katteraees oma vestluse lahingumehed major Rebase ühtki enamlast.
Saadi saagiks suured hul konnaameti Paide bürool® Paide ERÜ nälgija mitmesugused haigused, samuti
kenna hoolde ja taandasime ise Nov pataljonist.
gad jalaväerelvi, laskemoona, gransadiheit
Praega kestavad tõrjevõitlused pöhjarin jaid
gorodist loode poole,
ja raskekuulipildujaid. Eesti elanikkond ära viidute ja tagasitoomise keskuselt ka endatapmised väljakannataotata olu
del
edasi.
Võime
olla
kindlad,
mida
rõhuta
et takistada enamlaste teist haaret, mis
pöördus
veel samal päeval tagasi oma talu ZEV täiendav nimekiri Nõukogude Lii korra tõttu.
vad
ka
eesti
vabatahtlikud
ise,
et
enamlaste
kulges põhjast. Neile uutele positsioonidele
desse ja küladesse.
dus surnud või seal nähtud rahvus
Nähtute nimekiri toob kokku 354
jõudsime 18. jaan. hommikuks, hoolimata massrünnakud purunevad meie vabatahtlike
Sõjakirjasaatja Falko Klewe
kaaslaste kohta. Nimekirjas toodud and nime, kusjuures see sisaldab andmeid
«ellest, et olime kogu aeg vaenlase raske ja saksa grenaderide raudses võitlustahtes
suurtükkide ja kogupaugukahurite marutule ja vapruses ning et meie võitlustegevuse
Ööl vastu 14 veebruari püüdsid ühe Nõu med on saadud eestlastelt, kellel õnnes ka vanemate sõjaväelaste, kunstitege
all. Jõudsime ilma suuremate viperusteta tulemusi kroonib tulevikuski rõõmustav edu. kogude
dessantlae vastiku üksesed tiheda tus nõukogude «paradiisist" pääseda. laste, sportlaste, meremeeste jne. kohta*
udu kaitsel teostada juba nädalaid kavatse- Kuna viimased ületulekud teatavasti Teateid on kogutud mitte üksnes sõja
toimusid möödunud aasta lõpul, on väeteenistuses viibivate, vaid ka kol
Ühe langenud sõbra mälestuseks
seekordsed andmed pärit kõige hilise hoosides tööl olevate ja Nõukogude ta
mast ajast.
galas viibivate eestlaste kohta.
SS-PK. Ei •luud veel täielikult va" ridadesse, olid jällegi Sina see, kes
Äsja saabunud nimekiri en asjasthu
Olemasolevail
andmeil
Nõukogude
Lii
-vaibunud lahingukära, kui kulutulena esimese pilguga võitis poiste südamed
dus
surnud
eestlaste
kohta
koostatud
vitatud
isikuile tntvumiseks väja pan
kandus kaevikust kaevikusse, suust ja lugupidamise.
nimekiri
nr.lo
sisaldab
64
nime.
Peale
dud
ERÜ
Järva ringkonnaameti Paide
suhu teade : hauptsturmfükrer Siim on
Kui palju päevi olime siis meie, Si
mobiliseeritute en enamlaste ohvritena büroo ruumes Paides, Turg 10 ning
langenud. Tardunult klammerdus käsi nu peisid, Sinuga koos lahingute tur
oma elu jätnud ka laevamehi ja.kajuti selle jälgimine on võimaldatud kõigile
kuulipilduja päästikule, sõda valusas mas f Kui palju päevi ja nädalaid jaga
teenijaid
äraviidud eesti laevadelt. igal tööpäeval ametlike töötundide ajal.
ahastuses. Liiga raske oli- see kaotus sime keos kitsast ruumi granaaditreht
7.00 Päevauudised saksa keeles. 7.15 Muusi
meile, pataljon „Narva" noortele võitle ris või kaevikus, suitsetasime keos
AMETLIKUD TEATED
kaline hommikutervitus (hpi). 8.30 Põllu
jatele, kes kaptasid Siimus ulja juhi, sigareti või termasime lahingusse Sinu
meestele : Eesti talu (Põiiumajandnaliidu
parima sõbra ja vapraima võitluskaas ga eesotsas. Ning meie jäime alati
peauõunik dr. agr. Elmar Järveseo). 845
lase.
võitjaks.
Päevauudised. 9.00 Päevauudised saksa kee
TEADAANNE
Päevi ja õid seisid Sa ema kompa
les. 9.10 Landesdienst Ostland. 9.15 «Koju
Eesti Kutsekogude Narva esiudnse üm
Meenub, kuidas kord, ühel vihmasel
berasumisest Rakveresse
minek*, Eduard Oja kantaat (Heliülesvõte
niiga vaenlase raskeis ja ülekaalukais sügispäeval, istusime keos ema maa
7.1144, mgn.) 10.00 Jumalateenistus Toomki
Alates 12. veebruarist 1944. a. asub Eesti
rünnakuis; ning asjatult veristasid end aluses elamus. Väljas ulgus surm Üm
rikust. Jutlustab pilskopp Juhan Kõpp. Kutsekogude Narva esindas Eesti Kutseko
„Narva,( väiksearvulise, kuid kindla ja ber punkri, käivates porise maapinna
11.30 Põhjamaist helisid (Ringhäälingu suur gude Rakvere esinduse ruumides, Rakveres,
vapra meestemüüri vastu.
orkester Endel Kalaml juhatusel). 12.15 Päe Lai tn. 17. telef. 96.
täis mürsutrehtreid ja terasevihma.
vauudised. 12.30 Päeauudiaed saksa keeles.
See oli Sinu suur isiksus, mis sisen Istusime vaikides, mõtted tegelemas
Koigil Eesti Kutsekogude Narva esindu
12.45 Lõunamuusika (hpl.) 14.00 Päevauudi se piirkonnas asuvatel käitistel, linna- Ja
das meestesse võitmatu tahtejõu, en mürskude lugemisega, mis vahetult
sed saksa keeles. 14.10 Landesdienst Ost valla toetuspunktidel ning üksik töötajatel
nastsalgava vapruse ning teadmise, et langesid punkri ümbrusse, luues meis
land. 14.20 Kaunis meloodlateringmäng (hpl). tuleb edaspidi õiendada oma liikmemaksud
Sinu ja Sinn meeste seljataga seisab kummalise meeleolu. „ Poisid 1 Üks vä
15.00 «Kompaniiülem*, August Gaiiiti romaa Eesti Kutsekegude Narva esinduse jooksva
nist «Isade maa*. 15.20 Maasika pärastlõu le arvele nr. 230 Narva Ühispank, Tallinna
väike kodumaa, kuhu ei tohi iial tun gev laul!" ütlesid Sa, ning siis kõlas
naks. Ringhäälingu tantsu kapell Leo Tantsi tn. 18 a, Rakveres.
gida meie iidse vaenlase metsikud vägevalt ja võimsalt: „On maid maa
Saksa langevarjurid võitluses idarindel. juhatusel ja (hlp). 16.45 Päevauudised. 17.90
Eesti Kutsekegude Narva esinduse piir
hordid.
ilman tuhandit. . . ütsainus . . Siis M Pk.-Schnitzer. Att. (Wb.)
Päevauudised ja saatekava ülevaade saksa konnast evakueeritud käitistel tuleb end
Sinu armastus oma kodumaa vastu oli taas kõik hea. Ning kui algas vas
keeles. 17.10 Kõlagu Eesti laul I (hpl.) 18.00 registreerida Eesti Kutsekogude maakondli
Lastele ja mudilastele: «Meid juhivad isade kus esinduses vastavalt käitise uuele asu
•li see, mis sundis Sind sõja puhke turünnak, läksime nagu rnarutuni Si
saugariteod.. .* Luule- ja muusikapõimik. kohale. Samas tuleb tasuda ka liikmemak
des haarama relva ja siirduma ühte naga eesotsas ... Ja võitsime 1
18.20 Uusi eesti soololaule (Arno Nütof, sud. Evakueeritud käitistel tuleb käitise
Eesti poütseipataljoni, kus võideldes
bariton). 18.30 Aja kaja ja saatekava üle ümberasumisest teatada ka Eesti Kutseko
Mäletan veel ühte nii iseloomusta
kaugel kodumaast andsid Sa selgeima vat hetke Sinust . . .
vaade. 19.15 Koduseid viise, (hpl.) 20.00 gude Narva esindusele Rakveres.
Päevauudised saksa keeles. 20.15 Kesti sõ
Tallinnas. 14. veebr. 1944. a.
tõendi Eesti mehe kõrgest viitiusme
KOLMAPÄEV,
23.
VEEBRUAR
1944
Oti üks tuisuseid talvepfievi. Kogu
duritund (Sõdurite koor, orkester, solistid
R. Karre
raalist. Ja kui siirdusid pataljon „Nar§.OO Saade saksa sõjaväele. 6.15 Päeva ja kõneleja) 21.00 Päevauudised. 21.15 Pidu
rinne oli Oks ainus kohisev katel, mil endised.
Eesti
Kutsekogude
president.
6.80 Hommikukontsert (ülek.) /.t'o
sümfooniakontsert Eesti Vabaduspäeva
les tormasid vinged taulod, tuisates Päevauudised saksa keeles. '.is Hommi lik
TEADAANNE
puhul. Kavas Eesti helitöid (Liidia Aadre,
kaevikudki täis lumehangi. Äsja oli kukontsert (ülek. Berliinist) 8.00 Heliplaadid sopran, koor ja Ringhäälingu suur orkester
Määruse arhidektide tasumäärade kohta
8.30
Hommtkuhardus:
„Mu
isamaa
oa
nsinu
Endel Kalmi juhatusel). 22.00 Päevauudised Eesti kindralkemissatl-piirkonnas (ATM)
vaibunud vaenlase rünnak ja Sina
arm*. 8.45 Päevauudised. 9.00 Päevauudised saksa keeles. Järgnevalt saatelõpp.
15. veebr. 1944. jõustumisest
sooritasid oma tavalist ringkäiku kae saksa keeles. 9.10 Landesdienst Ostland. 9.25
Annan teada, et 1. märtsil 1944 jõustnb
vikus, oma poiste juures. Järsku jäi Saate paus. 11.30 Helisev ajaviide (hpl.) 12.15 Suri Sõrve vanemaid elanikke
Torgu vallas Mässa külas suri kohalikke määrus arhidektide tasumäärade kebta
Su pilk peatuma poisil, kes lahingu Päevauudised 12.30 Päevauudised saksa keeles vanemaid
elanikke, Villem Õunapuu 98, a. Eeßtl kiudralkomissari-piirkonnas (ATM)
keerises oli kaotanud oma kiivri. SÕna 12.45 Lõunamuusika (ülek. Berliinist) 14.00 vanuses. Kuni jõuluni oli kadunu päris kõbus „15". veebr. 1944. Määrus tuleb avaldamise
saksa keeles. 14.10 Landes
le Ametlikus Hiodade Teatajas nr. 4. 1944.
lausumatult astusid Sa tema juurde, Päevauudised
dienst Oatland. 14.20 Kuidas see Teile ja surmani hea kuulmise juures, kuna näge Kuni nimetatud Hindade Teataja ilmumise
võtsid peast oma mütsi ja ulatasid sel meeldib (hpl). 16.00 Muusika pärastlõunaks mine oli tuhmiks jäänud.
ni on määrasega võimalik tutvuda Eesti
le, Sinule omase endastmõistetavusega, (hpl.) 16.45. Päevauudised. 17.00 Päevauudi
Kareda valla Vabat Taiet. Ühingu aasta Hindadeasutuses ning Tehnikadirektooriumi
poisile nagu oleks see olnud mingi sed ja saatekava ülevaade saksa keeles. 17.10 peakoosolek oa 27. veebruaril 1944. a. Ka Ehituse Inspektsiooni Osakonnas.
16 veebr. 1944.
läheb kõik paremini (Ringhää reda Piimaühingu ruumea kell 12.00 järgmi
tavaline, igapäevane asi . . . Ununema Muusikaga
lingu tantaukapell VI. Sapošnini juhatusel) se päevakorraga:
(H. Saar)
tuks jäi meile pilt, kuidas seisid pal 18.00 Soomusrong nr. 3. Kolonel Oskar Lui
1. Koosoleku rakendamine.
Eesti Hiadadedirektor
japäi, tuul sasimas Sinu juukseid. Sei ga Vabadussõjamemuaare. 18.10 Mõnusaid
2. 1943. a. aruande kinnitamine.
3. 1944. a. eelarve vastuvõtmine.
sid nende poiste keskel, kelle näojoo tantsuviise (hpl.) 18.30 Aja kaja ja saatekava
19.00 Poliitiline loeng (ülek., s.k.)
4. Valimised põhikirja järele.
ni raske lahing oli muutnud teraseks ülevaade.
9.15 Rindereportaaže (ülek. saksa keeles).
Kaasteenijat
5. Läbirääkimised tulevase tegevus
ja kelle palju kordi surmale otsa vaa 19.30 Muusika (ülek.) 19.45 Poliitiline loeng
kava kohta.
danud silmis säras midagi niisket . . . (ülek., s.k.) 20.00 Päevauudised yaksa keeles.
August Treufeldfi
Saksa sõduri tund (Kirev tund Ring Soovin osta 3—4. a. lapse BOTIKUD ehk
Sinu isiksus, Su vaim ja Su teod 20.15
vahetada
nr.
35
pikkade
kummibotikute
vas
häälingu tantsukapelligaVl. Sapošnini juha
sünd. 24. dets. 1897.
rändavad meie ridades legendina edasi tusel ja solistid). 21.00 Päevauudised. 21.15 ta. Teatada Pikk tn. 32. Paide.
surn. 16. veebr: 1944.
tõotusena, viia lõpule võitlus, mida »Dr. Tamm*, Tuulenõela kuuldemäng. Näi
KAOTATI Paides, Pärnu tänaval
mälestavad leinas ETK Paide ha
alustasid .. , võitlus meie kodu tejuht: Gert Helbemäe. Heliülesvõte 28.X143. Laupäeval
mgn.) 22.00 Päevauudised saksa keeles. Järg PRILLID. Ausat leidjat palutakse prillid ära
rukontori teenistujad.
maa eest!
tuua Paide leiubüroosse.
nevalt saatelõpp.
Puhka rahus, väsinud vikinglane!
NELJAPÄEV, 24. VEEBRUAR 1944.
Paljude sooviks Lapi rindel on saada au'
Biiansivõimelist RAAMATUPIDAJAT vajatak
Sõber
fotogrammi kindralkolonel Diellilt. Pk.5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.15 Päeva se Paide Tööstuskooli. Palk Rmk. 140. «JÄRVA TEATAJA Nr. 23.
Runge. (Wb.)
SS-sõjakirjasaatja Peeter Asmus uudised. 6.30 Hommikukontsert (ülekanne) kuus. Töölevõtmine Paide Tööameti kaudu. Teisipäeval, 22 veebruaril 1944. Lhlc. 4

