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I Me elame ju Sulle, Tuultemaa t
JOHANNES KAUP 4

Rahva ja elu nimel

Ju siis, kui Kalevite kanget poega
tõi Viru randa Põhjakotka lend,
et Tuultemaale tõuseks uhke koda,
' tal tuli valvel hoida tapper, oda
ja võidelda küll sortsilase, soega,
ning mõõka tuua säält, kus elab vend.
On sellest ajast Tuultemaale tormid
nii palju külvand verd ja ahastust,
on olnud tühjad majad, teed ja kojad
ning ainult hundi jälg on katnud rajad,
ent iialgi ei ajatuuied karmid
viind vaba tuleviku tõotust.
Me Tuultemaa, sa mäletad neid tuuli,
mis kannul piirist piiri küündis õud,
mil lahkus üks ja samas tuli teine
ning kehval koldel valmind lahja eine
ei ulatundki nende nälgind suuni, \
kel kadus pakku pugenuna jõud.
Neil päevil tõusis aga eesti malev
ning rannalt randa kajas võitiushüüd:
„Me Tuultemaa, su vabadus on ohus,

Siis võideldes sul loodi kauneid päevi
ja viletsustest sündis jõukus uus. j
Su ajaloos nii uhke võitluspärand
on põlvest põlve, sajandites eärand. i
Ja kuigi taplus nõudnud häid su poegi |
ei hõbenend sest eesti ema juus. j
Me Tuultemaa, sa võitlusrajal sirgund,
su elu kulgeb tormi süngel teel. i
Su rahval, trotsival ka raju ootes, *
on jõudu kannatusis, julgust lootes, '
sest karidelt su elujõud ta imbund,
ta sünd ja surm su randadel ja veel.
Nii sinuga su teedel kokku kasvand,
ei lahuta meid miski, Tuultemaa.
Su katsumustest uut veel saame jõudu,
koos jagame su rõõmu, kurbust, õudu

On pisut saatuslik kokkusattumus, et
nii nagu nüüdki, kui sind sortsid rünnand,
ei võitluseta õhtule me saa.
just nüüd, 26 aasta möödumisel päevast,
mil sisemise tõetunnetusega otsustasime
Me võitleme, ning taas siis tuleb päike,
kui võitja malev vabastand on maa.
lõpliku lahtilöömise Venemaast, saime pä
Koos sinuga kas elada või surra!
rast Moskva mitmeid „vabastamistõotusi"
siud kaitsta mehele nüüd ülim kohus 1"
Ei armastust su vastu iial murra,
otsese tõendi selle „vabastamise" olemu
Ja võitlusteid siis juhtis vägev Kalev,
maa merekäärus siin nii kallis, väike,
sest. Narva-Jõesuu veretunnistusele liitus
vaim kelle eland ikka, elab nüüd.
me elame ju sulle, Tuultemaa.
uus vapustav tõend kogu eesti rah
vas eranditult, kaasaarvatud raugad, nai
sed ja lapsed, on Moskva poolt määra
Oma elu, rahva ja selle tuleviku eest ned tuhanded enamliku põhjakihi poolt gil neil aastail, mis järgnesid Vene
tud põhjalikule „ vabastamisele" kõigest ning nimel sündis ka see, kui 26 aas rüvetatud eesti kodud need on mä maast lahkulöömisele. Õigus elada inim
maise matka muredest. Veel rohkem
tat tagasi kuulutasime endid lahkulöö lestused, mida meie rahvas ei suuaa väärset elu oma põlisel kodumaal
kõik hoonedki, kogu eestlaste kätetöö nuks Sarmaatia lagendikult pärinevast kunagi unustada.
see oli eluväärtus, mille saurust alles
ja saavutused, on määratud hävitamisele, ja laialivalguvast märatsemistungist.
1940-41. aastail hävitati enamlaste nüüd suudame hinnata kogu ulatuses.
pii et jääks ainult täiesti tühi maa. Mosk Kui nüüd, 26 aasta möödumisel, vaa poolt suur osa ainelistest varadest, mis Osasaamine Lääne-Euroopa vaimseist
va on võtnud oma „vabastamis"-luba data uuesti tagasi üleelatud aegadele, löödi eesti rahva poolt pingutava tööga ja kultuuri väärtusist, see oli elu sisu
dust seekord nii siis seevõrd suure tõsi siis peab küll tunnistama, et eesti rah üle 20-aastase iseseisva elu kestel. ja elu eesmärk, mille eest võitlesid
dusega, et juhu), kui see lubadus saaks vas on täitnud seega oma ajaloolist 1941. a. esimesel poolel rööviti paljaks mitmed sugupõlved enne meid.
realiseeruda tõelikkuseks, jääks ajalukku kutsumust. Võidukalt lõpule viidud Va kümned tuhanded eesti kodud ja tüh
Koik need inimlikud eluväärtused
töökast eesti sõdur-ralivast veel ainult badussõda vene enamluse vaslu tõen- jendati põhjalikult meie rahva aineliste lisaks ktmneile tuhandeile inimeludele
legend.
das maailmale, et ka arvuliselt väike varade panipaigad ja kaubalaod. • Kuid kaotasime enamlaste vägivalla aasta
See teaciriie c< koicei d rr eie käes rahvas võib korda saata suuri asju, kui see tõsiasi ei suutnud hävitada eesti hävituslaines. Kuid eesti rahvas ei ta
oleva aasta Üle õitsva
teda hingestab usk oma asja õigusse ja inimese töötahet.
ha uuesti neid kaotusi üle elada. Meie
Pole kahtlust, et aastate jooksul ei taha enam kaoiada enda eluõigust
n aa hhvhale sir i n i ühus
kirglik eneseteoslamistahe.
Vabadussõja heitlustes tõkestas ees luuakse ennastsalgava tööga uued ai oma põlisel kodumaal. Meie ei taha, et
lippide koival karvastub rreie kujut
ti
mees
oma rinnaga tee punaarmee nelised varad. Aastate jooksul täidetak selles Soome lahe ja Peipsi järve va
luses piit veiest, hävitusest, õudusest
ja suurast, mis on n Säratult hullem masside valgumisele Lääne-Euroopasse. se ka need tühikud, mis enamlaste helises maakäärus, mis on olnud eesti
üle maa jalutavast lihtsast vikatimehest. See oli eestlaste teene Euroopale, mis hävitustöö lõi ®eie kultuuriarengusse. rahva kodumaaks põlvest põlve
See pole lõõmustav meeleolu, mis te sel ajal oli sisemiselt lõhestatud ja võrd- Kuid tuhandeid 'öö varjava katte all Kustuks viimne mälestus eestlasest kui
kib säärasest kujutlusest, eriti aga veel lemisi nõrk oma sõjaliselt löögijõult. mõrvatud eesti rahva liikmeid ei saa selle maa põlisest asukast.
Kuigi enamlus oli Vabadussõja lahin enam tagasi. See on kurbloolus, mille
päeval, mis söõbunud rahva hinge pü
Meie ei taha näha eesti rahva lõp
himana ja suurimana kõigest. Jah, sest guis välja kihutatud Eesti ajaloolistest ees seisame tänapäeval, kui rahvas võ pu kusagil Siberi*taigas või Pehja-Jää
eks väljendanud tänane päev 26 aastat piiridest, jätkas ta põranda all Õõnesta tab ennast kokku viimseks ja otsusta mere-äärses sunnitcö-laagris. Sellepärast
eelistame võitlust oma olemasolu eest.
tagasi 24. veebruar 1918 meie mistööd eesti rahva elu vastu. Narva vaks võitluseks enamluse vastu.
26-ndal Vabaduspäeval möödub
Vabaduspäeval ei lase meie ennast
rahva eneseväljendust, mille heaks on tagused juudaseeklid, mida ohtrasti ja
elanud ja võidelnud lugematud põlved gati Moskva poolt oma üle piiri saade meie silmi eest uuesti see arenev, heidutada ka sellest tõsiasjast, et meie
meie esivanemaid ning millele on van tavatele agentidele, pidid siin aitama edasitõttav, ilus elu, mida elasime kõi- surmavaenlasel on kohati Õnnestunud
ajutiselt tungida kuni meie kodumaa
dunud ustavust kaasaegne Eesti igave lõpule viia selle töö, mis ebaõnnestub
Vene enamluse sõjalisel jõul. Nii tuli
ajalooliste piirideni. Vabadussõja mä
seks — üle isikliku elu ja surma
lestustest teame, et meie mehed astu
kuni säilib veel piiskagi meie tõu verd meil omariikluse aastate jooksul pidada
sid otsustavasse või tlusse oma rahva elu
ja vaimu. Usk sellesse vere ja vaimu kogu aeg visa võitlust põrandaaluste
eest palju raskemas olukorras.
kommunistidega,
kelle
eesmärgiks
oli
säilimisse on aga meie rahva tühjen
Pole kahtlust, et eesti rahvas ei jää
damatuks jõuallikaks, mis juhib ja va hävitada eestlase iseseisev elu ühes ai
il la punasele lainele ka praeguses ras
litseb meid ka praegusel otsustaval aja neliste ja kultuurivaradega.
Aktiivne võitlus enamluse vastu, see
kes võitluses, s est seekord ta ei seisa
järgul. Ning see veendumuslik usk ai
üksinda.
zn
kogu aeg olnud eesti rahvale elu ja
tab leevendada ka ülaltoodut, elustades
Heita kõik võitluse vaekaussidele oma
surma
küsimuseks,
sest
kui
meie
oleks
seevastu paljusid mälestusi, millistest
rahva elu nimel —see on praegune aja
ürgsel jõul ning ustava pilguga minevi annud vabad arenemisvõimalused sellele
-säsk, mida tuleb kõhklematult täita, kui
kule ammutame jõudu tulevikuks. Vei mürgisele hallitusseenele, siis oleks
tahame rahvana edasi elada oma põlisel
di küll nukrust ja valugi poeb seejuu 1940-41. aastate koledused meid juba
varemalt
tabanud.
kodumaal. Selle elu-eesmärgi nimel
res hinge selle ajakarmuse pärast, mis
Küüditatute ahastuskisa tapvalt täis
tõotame oma Vabaduspäeval võidelda
meid paiskas ülekohtuselt sõjavintsu
viimseni idast pealetungiva punase laine
tusse. Sealsamas aga lisandub iialgi lõp kiilutud loomavaguneis ja ööpimedusest
vastu, mis tahaks meid lämmatada. Kui
pematu annus elu julgust, trotsi ja jõu kostuvad surmalasud, NKVD autopõrin
meie kõik jõud koondame selles saatus
ruhulikult
magavate
inimeste
akende
du, mis on aidanud meid üle kõigist
likus võitluses oma rahva elu eest, siis
raskustest ja innustanud lakkamatult laga ja tuhanded surnuks piinatud ees
jääme ka siin peale, nagu jäime peale
võitlusse oma elu, rahva ja selle tulevi ti rahva liikmed, tuhanded jäljetud
Vabadussõjas.
hauad metsade ja soode süles ja kümku eest.

Eesti maa ja rahvas
Meie naa ja rahvas kuuluvad lahutama
tult ühte. See meie koduaias, kus eesti rah

va esivanemad on aastatuhandeid elanud ja
töötanud, on vajutanud jäädavalt oma märgi

eesti rahva hingeellu. Meie keel ja rahva
kombed, kogu meie kultuur ning maailma
vaade meie kõik oleme niisugused,
nagu on see maa Soomelabest Munamäeni

ja Peipsist Läänemereni.

Meie maa on väike, aga iga eestlase sü

dames suur!

Meenutame endiste aegade eestlasi ! Ko
gu nende elu oli eiu ainult sellel maal ja
sellele maale. Siin tõusis eesti esiisa vara
kevadise aovaigega ja tema mullane samm
veel hommikhallast karmistunud põllukama
rai lõi sügisel uudseleiva eesti pere lauale.
Siin sellel maal on eesti ema, vaikides kõi
gis oma vaevades nagu põhjamaa loo
duski hääletu rõõmuhõiskega oma ihuvil
ja kandnud, kuni ta ©ura lapse, eesti
lapse, meie kodumaa siniselge taeva
poole tõstis!
Ja siia, sellesse maasse, on läinud vii
mast nnd puhkama kõik meie esivanemad;
kündja ja ema. Kõik eesti lapsed, ning nen
dega kõik meie sangarid, on elanud seda
maad harides või rivistunud vaenlasele vas
tu selle maa kaitseks !
Maa annab, maa võtab ja maa annab
ikka uuesti!
See ©n igipõline, eesti rahva ülim tar
kus, mille meie kirjaoskamatud esiisad aas
tatuhandete tööga oma maal on vae
valiselt kokku veerinud looduse, selle maa
suurest tarkuseraamatust. Inimpõlvede pik
kuse tööga on eesti rahvas ennast sisse
elanud kõigisse meie põhjamaiselt karmi
kodumaa raskusisse. Ja ületades selliselt
inimese põliselt suure vastasmängija
looduse, oleme ikka ja ikka jälle ületanud
oma karmi elusaatuse sel vaenutuulteet
rängalt katsutud maal. Saatus see ürg
ne inimese ja looduse vaheline suur pinge,
on viimaks siiski meie kätes, teadmine,
olla siiski sügavaimalt otsustav tegur ise
enda ja oma maa elus, ning olla seda
omal maal see on andnud eesti

rahvale ikka jälle jõudu elada, töötada,
võidelda ja surra sellel maal.
Sõjad on tulnud ja sõjad on läinud. Ja
nad on üha uuesti tulnud ja läinud
t«eie aga oleme jäänud! Omale
maalt oleme jäänud ; eesti vaarisa läks üha
uuesti vaenlastest laastatud küladesse, ehi
tas jälle oma kodu, feüh-as jälle seemne
oma põllule ja põld tasus tuhatkordselt,
aastakümneid inimkäest puhanud, inimese
le tema töövilja. Ja kui kuski olid pärast
suurt hädaaega ainult kaks eestlast järele
äänud mees ja naine, siis heitsid nad
ühte, ning saja aasta pärast tõusis uus
aestlaste sug u kümme iga tapetu kohta,
la siis jätkus taas igaühest neist kümnest
tümuae uue tapja, põletaja, riisnja ja röö
vi j a vastu.

Nii on see läinud siin, meie maal, alati.
Sajandid on meile peale veeretanud tohu
tuid raskusi, aga aastatuhandeid on meie
ainulaadne, suur ja kõigis oma raskusiski
kuulsusrikas ajalugu ikka jälle andnud mei
le jõudu elamiseks. Oleme noored oma esi-

vanemate noorusest! Eesti rahva elujõud on

meie noorus ka meie kodumaa noorusest.
Meie maa põhjamaiselt karm loodus ei an
na midagi kergesti neile, kes siin elavad ja
töötavad. Põhjala päike ei kingi oma val
gust ühteviisi aasta läbi oma lastele. Ta tõu
seb kevadel, et valgustada talumehe kõnni
teed selle autunnil; ta hõlmab oma eosta
vasse valgusse suvel meie maa valmiva vil
ja. Ja ta vajub viljadest vabanenud sügisel,
et minna puhkama Põhjala pikkadel' talve
öödel, mil eesti pere koguneb oma kodukol
de ümber, ootama oma uot päeva. Aga ik
ka uuesti tõuseb Põhjala päike, ikka jälle
tuleb siin uns kevad ja ikka jälle koidab

eestlasele tema uus elu.
See on meie igavene noorus, see on meie

igavesti uuenev jõud ja elu. See elu on elu
Põhjala valgusest, eesti päikesest ja see elu
sellel meie maal on igavene ja üha uues
ti uus. Seiie jõn, selle elu oleme saanud oma

esivanemailt. Kümme tuhat aastat on ulata

nud sugupõlved teineteisele käe ja veri ning

jõud, mis meil on, on sama: Eesti ela. Sel
lest verest ja jõust oleme sündinud kõik siin
maal. Meie anname selles veres sama jõu ja

elu edasi oma lastele, ning meie eesti rah
vas on igavesti noor, nagu meie kodumaa
üha uuenev Põhjala karge, kuid kaunis loo

dus.

Idarindel tekitati bolshevikele rünna

kul raskeid kaotusi

Krivoi Rogi linn jäeti peale sõjaliste seadmete purustamist maha. Üllatusrünnakul hävi
tati 20 bolshevike lennukit
Führeri peakorterist, 23. veebr. Sõja
jõudude ülemjuhatus teatab:
Kagu pool Krivoi Rogi murdsid meie
grenaderid, rfinnakkahureist toetatuna,
vaenlase positsiooni läbi ja tekitasid vihast
vastupanu osutavaile nõukogudele edasi
sel rünnakul raskeid kaotusi.
Krivoi Rogi linn evakueeriti pärast kibe
daid võitlusi ja kõikide sõjaliste seadmete

purustamist.

Zvienigorodka ruumis ja piirkonnas iõij
na pool Pripeti arenesid meie rünnakud
tagajärjekalt.
Üllatuslikul õhurflnnakul nõukogude len
nuväljale Zhitomiris hävitati 20 vaenlase
lennukit.
Kuna lõuna pool Berezinat ja kagu
pool Vitebskit bolshevike kohalikud rünna
kud tõrjuti, kestavad kirde pool Rogatshe
vi rasked võitlused sfssemurdnud vaenlase

pool nurjusid nõukogude korduvad rünna- mitajatega kroonis ka eile edu. Nad hävi
tasid 119 lennukit, nende hülgas 95 nelja
Eilse päeva jooksul kaotas vaenlane mootorilist pommitajat.
idarindel 47 lennukit.
Möödunud Ööl heitsid mõned vaenlase
Itaalias teostas vaenlane Nettuno silla häireiennukld pomme asulaile Lääne-Sak
peal mõningaid tulemasteta kohalikke rün samaa piirkonnas.
nakuid. Seejuures hävitati üks vaenlase
Saksa õhujõud teostasid möödunud ööl
kompanii, milline tankide toetusel ründas uue mõjuva suurrünnaku Londonile. Tuge
meie positsioone. Sissepiiramlskoha edasisel vad raskete võitluslennUkite üksused kat
puhastamisel lõuna pool Apriliat võeti sid linna piirkonna suure hulga kild- ja
vange.
süötepommidega, millised tekitasid olulisi
Meie lahinglennubite Üksused jätkasid kahjustusi ja ulatuslikke tulikahjusid.
oma rünnakuid vaenlase väljalaadimisele
Anzio sadamas ja tekitasid uusi purustusi
Üle 100.000 indialase siirdus
ning tugevaid tulikahjusid.
rahvus-india armeesse
22. veebr, lõunatundidel ründasid põh
ja-ameerika pommilenhukite üksused tuge
Toki ost, 22. 2. (DNB). India rahvusar
va jabiiennuklte kaitse all asulaid Kesk- mee osavõtt Jaapani ofensiivist on, ndgu
Saksamaal. Samal ajal lendasid põhja teatab jaapani ajaleht wMainitschia Burrna
ameerika pommilennukid Lõuna Saksamaale rindelt, leidnud india rahvastiku hulgas suurt
ja prodektoraati. Arvukate kild- ja süüte vastukaja ja aidanud kaasa inglisevastase
pommide läbi tekkis eriti mõninga linna hoiaku süvendamiseks. Suur-Ida-Aasia sõja
elamutepiirkonnas kahjustusi. Saksa õhu puhkemisest saadik deserteerus Briti-lndia

Eesti talurahva maal on iga jalaast mul
lapinda osaks meist enesest. Maarahva kal
mistul puhkavad siin viimast und põliste
pärnapuude all eesti rahva esivanemad:
Mustajõe Madis, Paatriõue Jüri, Kiviselja jõududega.
Kaarel, Kolmearakse Kasper, Ura Madis,
ldarinde põhjalõigus arenesid meie
Kolmearakse Maret ja ta kõrval Kolme eemaldutnisliikumised
ja lääne pool
arakse Hendrik. Nemad on siin meie maal Ilmjärve kavakohaselt.edela
Peipsi järvest ida kaitsejõudude võitlust põhja ameerika pomkord elanud, töötanud, võidelnud ja surnud.
Eesti talupoeg elas siin oma murede ja oma
rõõmudega, ta polnud kunagi murtud lõp
Vihased võitlused Krivoi Rogis
likult, nagu pole iialgi lakanud olemast
eesti rahvas. Meie teame, mida meie oleme
siin maal teinud ja mida meil tuleb teha. Mitmes idarinde lõigus vaenlane löödi tagasi. Holmi linna varemed
Eestlane eestlaste maal see
jäeti maha. Uus edu Nettuno juures
on kogu meie maa ajalugu!
Kõik muu on olnud, aga seda pole enam;
Führeri peakorterist, 22. veebr. gasi, Lõuna pool Apriliat sissepiiratud vaen
paljugi võib veel tulla, ainult see jääb:
Sõjajõudude ülemjuhatus teatab:
last hävitatakse gruppide viisi.
meie naa meie rahvaga siin;!
Saksa võitlus- ja lahinglennukite üksused
Meie väed seisavad Krivoi Rogis raskes
Kui ei oleks enam eesti rahval oma maad, majast-majja-võitluses edasitunginud vaenlase jätkasid päeval ja ööl hea eduga rünnakuid
poleks ka seda rahvast. Juurteta kuivab iga üksustega. Zvenigorodka juures, ida pool Nettuno sillapeale. Anzio sadamas vigastati
puu ja maata kaob rahvas Poleks eestlasi Žažkovit, lõuna pool Berežinat ja kirde pool
raskesti kaht kaubalaeva
ei oleks ka Eesti maad. Oleks käes sama Rogatševi tõrjuti veriselt vafenlase rünnakud, pommiheidetega
9000 brt-ga ja hävitati mitu kütteõli- ja laske
geograafiline mõiste meie suurel maamunal, kohalikud sissemurded puhastati või riivistati.

aga see poleks enam „Ee«ti maa". Keegi
Põhja pool Velikije Lukit ründasid enam
võõrastest ei suuda teda sellisena hoida, lased eduta. Pärast kõigi sõjaliste seadmete
nagu meie ta oleme saanud oma esivane purustamist jäeti ettenähtud eemaldumisliiku
mailt, kes siin viietsaimagi maalapi on tei mise korras maha endise Holmi linna vare
nud viljakandvaks.
meteväli.
Eesti maa ja eesti rahvas, see on üks!
Ilmjärve ja Peipsi järve vahel nurjusid
Aastasajandid on võtnud, aastatuhanded mitmes lõigus tugevamad vaenlase rünnakud.
on ikka jälle andnud. Meie maa asustamise
Suurtükiväekindral Stemmermann, lääne
esiaegadest peale oleme meie —eestlased pool Tšerkassõid sissepiiratud ja siis välja
siin elanud. Kui 26 aastat tagasi võitlesime murdnud võitlusgrupi juht, langes väljamurde
endale kätte omariikluse, siis ometi teame, viimasel päeval oma autos suurtükitule täista
et meie isÄseisvus on olnud iga bamusest. Temal on suur teene võitlusgrupi
venel. Igavene, nagu eesti elu: ees vankumatus hoiakus ja väljamurdes. Maavägi
ti rahvas Eesti maal. Kümnetuhandeaastase kaotas temaga eriti teeneka väejuhi.
ajaloo hämarusse kaob selle elu algus. Te
Itaalias suutsid meie väed mitmes lõigus
ma kestus olgu aga kogu tulevik 1
Nettuno sillapeas visast vaenlase vastupanust
Ja seda ta on 1 Eesti rahva sügavaim hoolimata parandada oma seisukohti. Vaenlase
tundja, meie suur ajaloolane ja esimesi vasturünnakud meie uutele liinidele löödi taeestluse mõtte vüijaütlejaid prof. Hend
rik Sepp, läks surma sõnadega: „Ei, ei,
eee elu ei kustu kunagi 1" Need on sõnad,
KUS helisevad üle aegade igavesti, ja
mille tõde ei kustu Jp.
Inglastel muutub kibedaks
Toki ost, 23. veebruaril (DNB), Birma

rindelt teatab Domei: rindeteateist nähtub, et

sissepiiratud inglise 7. diviisi suurem osa on
jaapanlaste lakkamatute rünnakute läbi täie
likult hajutatud. Peale selle, kui vaenlane oli
kaotanud poole oma võitlusjõust, püüdis ta

meeleheitlikult haardest pääseda. Jaapanlased
lõikasid aga inglastel taandumistee ära.

Vabaduspäeval kogu maa
lipuehtes
Vabaduspäeva puhul 24. veebruaril heisa
takse niihästi maal kui ka linnas lipud.
Iv. Saksa ja Eesti rahvusvärvid kõrvuti süm
boliseerivad mõlema rahva ühist võitlust ja
koostööd, mis nüüd iga päevaga tihedamaks

See on Nõukogude-Liit

kujuneb.

Stalini ÕHduste-riigi praegune pale
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STALIN KARDAB OMA KINDRALEID.
Nõukogude Liidus maksab
populaarsus pea.
Teatavasti toimus bolševistliku par
tei ülimuskihis möödunud aastail kogu
aeg võitlus Stalini ja enamlaste nn.
„vana kaardiväe" vahel. Viimaseil aas
tail enne sõda likvideeriti viimseni veel
needki üksikud vanad tegelased, kes
olid säilinud senistest «puhastustest"
Võitluse tulemused viisid sellele, et
praegusel ajal on bolševistliku partei
eesotsas ainult need inimesed, kes on
täiesti kuulekad Stalinile, ning ei räägi
temale milleski vastu. Bolševismi amet
likkuses nimetatakse seda «ühtluseks
partei sisemuses".
Kirovi mõrvamine rabas äärmise
üllatusena 1934. a. Kirovi lähim kaas
tööline Ugarov kadus pärast seda vars
ti jäljetult. Lenini lesk Krupskaja suri
1939.a. kummalises olukorras. Kõik
pidid tasuma oma eluga selle eest, et
nad olid julgenud kuidagi ilmutada oma
vaatekohti toimuvate sündmuste suhtes.
Milleks Stalin hävitas kõik need
isikud?
Vastus sellele on lihtne. Btalini eesmär
giks oli orjastada kogu Nõukogude Lii
du rahvas ja seda rakendada siis maa
ilmarevolutsiooni teostamiseks. Selleks
oli vaja ringkonda, kes täidab pimedast
peast despoodi käske, selleks oli vaja
hävitada isemõtlejad isiksused.
Praegusel ajal võib tähele panna
bolshevistliku partei keskaparatuuris
protsessi, mis on analoogiline sellele,
mis toimus umbes kümmekond aastat
tagasi. Õige küll, olukord on praegu
sootuks teistsugune ja poliitilisest män
gust võtavad osa hoopis teised kujud,
kuid tehingute üldmõte on jäänud
samaks.

Erapooletute maade ajakirjanduse
andmeil lahkhelid praegusel ajal võrsu
vad sellest, et mõned väljapaistvad
parteitegelased segavad endid küsimus
te lahendamisse, mis peaksid kuuluma
ainuüksi sõjameestele.
Stalin ja teised parteituusad karda
vad oma kindraleid! Stalin ja ta juut
lik klikk ei taha, et uued väejuhid
muutuksid liialt populaarseiks, et nen
de sõjaline autoriteet kindlustaks neile
sel või teisel määral mingisuguse po
liitilise kaalu.
Nõukogude ajakirjandusest võib lu
geda väejuhtide nimesid, kellest varem
keegi ei ole midagi kuulnud. Neile an
netati orden ja see on kõik. Ajalehte
des ei ole ühtki pilti ega biograafiat,
mis annaks kujutluse inimestest, kes
asuvad vastutavatel kohtadel punaar
mees.

See kõik toimub teadlikult. Arves
tades möödunud aastate kogemusi,
Stalin võttis tarvitusele vastavad abi
nõud. Kõigepealt ta teostas uue ning
järjekordse puhastuse punases kindral
staabis, sõjakomissariaadis j.t. vastuta
vates sõjalistes ametkondades. Sinna
määrati ja jäid püsima ainuüksi „omad"
ning ustavad mehed. Hoolimata sellest,
et Vorošilov on peasüüdlane punaar
mee senistes rasketes kaotustes, ta on
elus ja täidab endiselt vastutavaid üles
andeid.
Peale selle nimetas Stalin oma isik
liku diktatuuri kindlustamiseks hulk
juute ja partei-suurtimukaid kindrali
teks (Kruštšev, Ždanov j.t.)
Punaarmee sõjalised juhid, keda sõ
da viimastel aastatel esile nihutas, tea
vad väga hästi, et partei ja kogu boi
shevismi saatus on nende kätes. Loo
mulik, et selle tagajärjel tõuseb nende

armeest üle 100.000 mehe, 15.000 neist jook

sis koos relvadega üle rahvus-india väkke.
Ajaleht „Aschi" teatab India-Burma rin
delt, et koos jaapanlastega Burma rindel
Inglise 7. diviisi vastu võitlevad rahvas-in
dia väed osutavat suurepärast tublidust ja
omavat suurt mõju india väeosadele, milli
sed seisavad briti juhtimise all. Naist tule
vat päeva jooksul sadu mehi üle.
Teadaanne Paide Linna Alg
kooli õpilastele
Paide Linna Algkooli jahataja palub
meid teatada, et linna algkooli kõikide õpi
laste kaalumine on pühapäeval
27. veebruaril Paide Emade ja Laste Nõu
moonaladu.
21. veebruari pärastlõunal ründasid Põhja- andla ruumes. Paides, Pikk tn. 2, järgnevalt:
1) VI kl tütarlapsed kell 9.00, 2) V a-b
Ameerika pommilennukite jahilennu
kite tugeva kaitse all asulaid Lääne- ja Kesk- kl. tütarlapsed kell 9.45, 3) IV a-b kl. tütar
Saksamaal. Tekkinud kahjud on väikesed. lapsed 10.30, 4) 111 kl. kell 11.15, 5) I kl.
Ägedais õhuvõitlusis ja õhutõrje suurtükiväe kell 12.00, 5) II a-b kl. kell 13.00, 7) VI ja
poolt tulistati alla 33 vaenlase lennukit, neist V a-b kl. poeglapsed kell 14.00, 8) IV a-b kl.
25 neljamootorilist pommituslennukit.

Möödunud ööl heitsid üksikud vaenlase
häirimislennukid pomme Lääne- ja Edela-

Saksamaale.

Saksa kiired võitluslennukid ründasid täna
varahommikul Londoni ruumi.

poeglapsed kell 14.30.

25 aastat Vabadus
risti loomisest
Tänasel Vabaduspäeval täitub veerand
sajandit kõrgeima Eesti aumärgi, Vabadus
risti, asutamisest. Vabadusrist asutati Ees
ti vabariigi iseseisvuse väljakuulutamise
aastapäeval, 24. veebruaril 1919, a. autasu
tähena väljajagamiseks: 1) vabadussõjas
ülesnäidatud sõjaliste teenete eest (I Mk),
2) vabadussõjas ülesnäidatud vahvuse eest
(II liik) ning 3) vabadusvõitluses ülesnäida
tud kodanlike teenete eest (111 liik).
Esimene seadus Vabadusristi kohta võe
ti vastu Ajutise Valitsuse koosolekul 16.
aprillil 1919. See seadus kandis deklaratiiv
set iseloomu, jättes lahtiseks hulga küsi
musi, nagu risti kuju, järkude kirjelduse,
ristikandmise reeglid jue.
Järgmise sammuna tegi valitsus 17. sept.
1919 sõjaministrile ülesandeks esitada ka
va Vabadusristi seaduse täiendamiseks. Sõ
jaministrilt esitatud kava arutati valitsuse
kahel koosolekul, 13. ja 19. jaanuaril 1920. a.

mille järele see avaldati seadusena Riigi
Teatajas. 16. aprillil 1919. a. vastuvõetud
seadus kaotas kehtivuse. 13. veebruaril
1920 kinnitati ka sõjaliste kangelastegude
nimekiri, mille eest Vabadusristi võidi anda.
Esimene Vabadusristi annetamine eest
lastele sündis 21. veebr. 1920, mil said II
iigi 3. järgu risti 292 ohvitseri ja sõdurit.
Ristide annetamine lõpetati Riigikogu poolt
vastuvõetud eriseadusega 19. junnil 1923. a.
Nõnda teostus siis vabadusvõitlejate tee
nete hinnang 1920.—1925. aastani. Üldse on

annetatud Vabadusriste 3125. Vabadusrist!
annetamisega toimis valitsus alati
tagasihoidlikkusega, tihtigi tagasi lükates
ettepandud kandidaate. Seda suurema uh
kusega võidi siis valitud aumärki kanda,
kuna seda annetati ainult tõeliste teenete
eest. Suurem osa Vabadusristi kavalere or
ganiseerus Vabadusristi Vendade Ühendus
se, mis asutati 24. II 1923 Tartus kolonel
S. Pindingu algatusel.
Nõukogude vägivalla-aastal tabas boiše
vike eriline viha meie Vabadusristi kand
jaid, kuna ju neil ei saanud põlise idavaen

Kõikidel õpilastel ilmumine õigeaegselt
lase vastu olla muud tunnet kui äärmist
põlastust. Paljud neist küüditati või mõr
Mehhikos terroriseerivad kom
vati. Praegu on Vabadusrist jälle täie au
munistid kristlasi
G e n f i s t, 21. 2. (DNB). „Catholic Times" sees, tema kavalere seisab taas meie va
avaldab kirjutise ühe USA katoliikliku ülikooli badusvõitluse eesotsas, nagu 25 aastat
kohustuslik.

Soome sõjateade'
professori dr. James A. Magnerl sulest, milles tagasi.
osutab kommunistide terrorile kiriku vas
Hingestagu kõiki meie kodukaitsjaid sa
Helsingist, 23. veebruaril (DNB). see
tu
Mehhikos.
Varem kui ka nüüd kiusatakse ma murdmatu mehemeel, mis meie Vaba
Vaenlase lennukid ründasid teisipäeval Tur
kommunistide poolt kuulmatu julmu dusristi vendigi toonastes palju raskema
kut, selle lähemat ümbrust, kui ka Marie kirikutKiriku
vaelnased Mehhikos himustavad
hauani. Ka mõnele rannikuasulale Botnia sega.
tes oludes tiivustas !
lahe ääres heideti vähesel arvul pomme, eeskätt selle varandusi.
muuhulgas Pietasaarile (Jakobstadt). Teki
tati tühiseid materjalikahjustusi, samuti oli
Eesti vabatahtlikud lõid vaenlase kü
tsiviilelanikkonnal väheseid kaotusi. Turku
õhutõrje tulistas alla 1 vaenlase lennuki.
last välja
Maarinnetel mõlemapoolne luuresalbade te
gevus.
Oa üks näärikuu ennelõunaid, kui meie Mõne minutiga on kaks küla tulistatud põ
rühm väljub oma asupaigast, et temale an lema, mida teised rühmad asuvad nüüd
Vabaduspäeva pühitsemine
tud ülesannet täita. Meie ülesanne on üks ründama. Siis asume meie „oma küla" rün
küla vaenlasest puhastad». Bolševikud on damisele.
Tallinnas
Üle maantee tungides märkavad bolševi
neli küla enda alla võtnud ja meie rühm
ühe nendest tagasi vallutama, kuma kud meid ning võtavad ägeda miini- ja
Vabaduspäeval, 24. veebruaril kell 13 peab
rühmade ülesandeks on kolme küla kuulipilduja- ning püssitule alla. Samas
asetab Eesti Omavalitsuse juht dr. Mäe teiste
vallutamine.
avab meie paremal tiival asuv kuulipilduja
pärja kangelaskalmistute. Samal ajal ase
tulekaitse ning katab seega meie edasitun
Umbes
paaritunnise
rännaku
järele
jõua
tatakse pärg eesti sõjaväe kalmistule eesti
gi.
Bolshevikud on kahes viimases külas
me
rünnaku
lähtealusele,
kust
algab
harg
väeosade ülemjubataja-kindralinspektori
tugevasti kindlustanud ja avaldavad äärmi
nemine. Vabatahtlike meeleolu on hea, kui selt
poolt.
visa vastupanu. Hoolimata bolsheviko
Kell 13.45 asetatakse Vabadussõjas lan gi iga mees on teadlik ülesande tõsiduses. ägedast
tulistusest jätkame rünnakut, sest
Rühmaülema
sõdurisilm
jälgib
tähelepane
genud õpetajate ja õpilaste vabadussamba
meie
ülesanne
peab olema täidetud, enne
likult
jagude
edasiliikumist
ja
ta
on
oma
le pärg eesti noorte poolt.
kui
meie
naaberrühm
vallutab kolmanda
Päeval kell 14 toimub „Estonia" kont poistega väga rahul. Samal ajal avab meie küla. Meie rünnatiueesmärk on meist umbes
sertsaalis eesti rahva ja rahvuslipu õnnis tankitõrjepatarei tule ning tulistab talle üks kilomeeter eemal. Kuulipildujate tule
kättenäidatud märke heade tulemustega.
tamine ühes vaimuliku talitusega.
kaitsel läheme jooksusammul üle rünnakule.
Maa-ala, mida peame ületama, on lage ja
lumesupiga, nii et edasitung meid peagi
iseteadvus. Rootsi ajakirjanik Peterson, de poolt, ühegi maa rahvad ega tööta väsitab.
Et veidi hinge tagasi tõmmata,
kes tuli hiljuti Nõukogude Liidust, jad ei loe teda oma juhiks, ka mitte peame endid märga lumepudrusse heitma.
Võitlus kestab juba terve päeva ja ilm
seletas, et punaarmee koosseisus on N. Liidu rahvad ja töötajad. Ta ei saa
pimedaks. Äkki tõuseb küla keskelt
palju isikuid, kes on äärmiselt vaenu gi olla selliseks juhiks, kuna ta sündi läheb
suur
tuleleek
ja valgustab kogu ümbrust
nud kaukaaslasena ei tunne vene ega tontlikult. Rühmaülema
likult häälestatud Stalini suhtes.
käsul tõusevad nüüd
ka
õhtumaade
kultuuri.
Mitte
tundes
Seda teavad muidugi ka Stalin ja
kaks kuulipildurit oma püsti,
parteilased. Seepärast nad teevad kõik, euroopalist tsivilisatsiooni, ta õppis seda jooksevad külla saabuvale teele ning ava
tule bolshevikele, kes endid on kindlus
et väejuhid ei saaks muutuda liiga ise ainult vihkama, leides põhjenduse sel vad
tanud küla esimestes majades. Bolshevike
seisvateks. Ei ole kahtlust selles, et nii les, et see kultuur on buršuaaslik.
tuli vaibub mõneks minutiks, siis aga muu
Stalin võib olla ainult nende inimes tub
pea kui ainult saabub sobiv aeg, kõik
nende vastupanu veelgi ägedamaks.
Vahepeal oleme külale tunginud nii lä
need sõja kaudn esile kerkinud isiksu te juht, kes oma kummalise vähemuse
sed hävitatakse. Seni aga varjab Stalin ga lõid nõkogude režiimi. Need inime hedale, et mõlemad esimesed jaod saavad
kasutada oma käsigranaate. Nüüd
omi küüsi, annetab aumärke ja nime sed petavad kogu maailma, rääkides, et juba
muutub bolshevikel pind tuliseks. Nende
nad
ehitavad
kommunistlikku
ühiskonda.
tab kindraleid oma „armastatud abilis
relvad vaikivad ja nad hakkavad etteval
teks."
Autor mainib, et nõukogude ühiskonnas mistusi tegema põgenemiseks. Varsti mär
kame, et külast põgeneb metsa poole juba
ta ei näinud midagi kommunistlikku.
SFINKS ILMA MÕISTATUSETA
terve karavan regesid. Rühmaülem annab
Stalin
ei
kanna
kellegi
ees
vastutustStalini toorusega ei saa
neljandale jaole käsu, avada kuulipiidujaist
Kujutlege endile inimest, kes on ela tuli põgenevaile bolshevikele.
võistelda ka
Nüüd tekkib vaenlase seas paanika. Põ
nud veerandsada aastat Kremlis ja ei
GPU tegelased
genedes jätab ta maha haavatuid, langenuid
Stalinit on iseloomustatud mitmesu oma rahva eluga midagi ühist. Sellisel ja vooriregesid sõjavarustusega.
Oleme vallutanud küla.
guste autorite poolt. Arvestusse tulevad inimesel ei saa olla mingit normaalset
ja meid huvitavad muidugi ainult need enesekontrolli. Tal ei ole elavat üldinim
Töötasu korraldamine
kirjutised ja jutustused, mis valmisid likku ideaali. Ta peamiseks ideaaliks
24. veebruaril
või anti väljaspool N. Liidu piire, sest on säilitada igasuguste abinõudega oma
24. veebruar ou tööpäev ja selle puhul
ainult need saavad olla vabad tšekist siklik võim.
Lõpuks mainib autor: Kui Stalin kao töötatakse täie pingega. Sellel päeval soo
liku inkvisitsiooni hirmust, mis jälitab
töö eest ei makseta lisatasu püha
taks võimu, siis rahval ei jääks temast ritatud
N. Liidu sisemuses igat tõesõna.
päevadel ja seaduslikel pühadel tehtud
Autorite hulka, kes on paremini ise mingeid jaatavaid mälestusi. Stalini töö eeskujul. Pidades silmas, et 24. veeb
loomustanud Stalinit riigitegelasena, jõhkrus ja hoolimatus teeb teda rahva ruar on tähtis mälestuspäev, tuleb käitis
ja asutustel maksta oma töötajaile li
loetakse ka rootsi ajakirjanik R. Peter silmis mitte sfinksiks vaid lihtsalt türan tel
saks hariliku tööpäeva tasule veel Rm. 3
niks.
soni, kes alles hiljuti pöördus tagasi
suurune eripreemia. Eripreemia on maksu
Ühenduses rootsi ajakirjaniku kaas vaba. Eripreemiat ei makseta neile oma
ringreisult N. Liidust. Petersoni väljen
dused on huvitavad veel seepärast, et aegsete väljendustega on huvitav selgi valitsuse haldusasutuste ja ametasutuste
kes saavad tasu omamaiste
ta ei ole ajakirjanduses kunagi varem tada, kuidas on hinnatud Stalinit teiste teenistujatele,
haldusasutuste teenistujate 22. 111 1943 pal
kommunistlike
juhtide
poolt
möödunud
kirjutanud midagi bolshevistliku režii
gakorralduse (Amtsblatt 1943, Ihk. 227) ko
mi vastu, mispärast temale võimalda aastatel. Allpool toodud iseloomustus haselt ja teiseks majanduslike käitiste
test nähtub, et Stalini loomust on mää ametnikele, kes ei ole seotud kindlaksmää
tigi sissepääs N. Liitu.
ritlenud
alati madalad vaimsed omadu ratud töötasuga ja kelle töötasu ei ületa
Autori arvates Stalini mõistatuslik
Rm. 50(>. Omavalitsuste haldusasutused
sed.
olek välismaalaste silmis on tingitud
saavad lisapreemiad.
Boris Bašanov, Stalini endine sekre
tervikuna sellest, et nad ei ole selgi
tanud endale bolševistliku revolutsiooni tär, kirjutab omas raamatus, et Lenin
Igaühe kohus on praegu ise
olemust. Stalin ei ole mingi riigitege öelnud Stalini kohta: „01ge ettevaatli
pakkuda end võitluseks
lane maailmalises maastaabis, kõik sel kud, äee inimene on valmis igaks komp
lased väjendused, nagu „rahvaste juht" romissiks ja kerge südamega iga
„maailma töötajate sõber" j.t. on lendu ühte, keda vaja." Need sõnad kõlavad
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Neljapäeval, 24. veebruaril 1944 .a. Lhk. 2. !
lastud ainuüksi stalinlike propagandistiJärg viimasel leheküljel

Konstantin Päts 70-

aastane
Alati realist, algatusvõimeline kogenenud

Samolva eestlased
Üks vanemaid eesti asustuskomplekse Peipsi taga

võitleja nii jääb K. Pätsx püsima meie

Eile, 23. veebruaril, täi
tus 70 aastat meie iseseis
vusaegse esimese ja ka vii
mase presidendi Konstantin

Samolva see ©n tsaariaegne külakond, bõlje Gorodišlše, mida eestlased nimetavad
hiljem
vald (selsovet) Venemaa tömpjas Liihukatsiks, väites, et see on linnuse algu
Mitmed riiklikud algatused ja reformid
mis Mehikoorma kohal kuni pärane vanem nimetus. Venekeelne nimetus
on saanud algatuse temalt. Omaaegne võit poolsaaresopis,
Km kauguseni läheneb Lesti poolsele tekkinud alles siis, kui rootslased linnuse
lus meie põhiseaduse rindel toob jällegi 2,5
Peipsi kaldale.
vallutanud ning sealses vene kirikus hobu
K. Pätsi isiku riigi juhtimisele.
Paikkonnale nime andja, perekas kaluri seid hoidnud (tõlkes kõlab nimi: Märalinnus).
Juba varem avaldas K. Päts seisukohta, küla
Samolva asetseb ise selle poolsaare
Tänu siinkohal pealetungivale Peipsile
et meie Asutava Kogu peolt väljaantud põhi põhjaotsas
Peipsi ääres.
on linnus ja kirik praegu juba oma kolman
seadus ei vasta tegeliku poliitilise elu vaja
Siin kodumaa lähedasel vaatepiiril aset das asukohas. Algne linnuse asukoht on ol
dustele. Kuid erakondlik võitlus ei võimal
õieti üks vanemaid eesti asutuskomp nud Gorodetsi saarel, üle 2 km rannast,
da rahulikult selle probleemi lahendamisele seb
lekse Peipsi taga: Samolva eestlased. 1943. a. järgmine ase on kõrkjapuhmastikuna 800 m
asuda.
elutses siin „Maakolgas", nagu vanem eemal Peipsis märgatav ning saarte ja käär
Mäletame kõik veel hästi neid sündmusi, suvelseda
paikkonda veel nimetab, eestlasi dude vahelt pureb ning õõnestab järve laine
mis eelnesid Eesti Vabadussõjalaste Liidu põlv
viies külas: Solnas (vene k. Janovõ Zahhodõ), juba ka kirikuplatsi praegusigi valle.
poolt esitatud põhiseaduse muutmise eelnõu
(Lug Tšuhnö), Grivas (Vlassova
vastuvõtmisele 1933. a oktoobris toimunud Luukülas
Linnusega seoses mainitakse ~Rootsi sõ
Griva), Kasakovas (Kazakovitsõ) ja Koalovas
rahvahääletusel. Selle rahvahääletuse tule kokku 120 perekonda, üldsummas 472 ini jakraavi" Heršova küla juures, mis 800 m
musena pidi J. Tõnisson loobuma riigivane mesega.
pikkuselt Rovja jõest alates siia kõvema
ma-kohalt ja K. Päts moodustas uue valit
pinnase juurde kulgeb. Rahvajutu järgi ole
Siinse asutuse päritolu ja vanuse kohta vat kord suur Rootsi sõjalaevastik saabunud
suse, mis pidi vastavalt uuele põhiseaduse
on arvamused kahesugused. Osa kohalikke Rovja jõkke. Ei olevat aga saadud maabuda
le ümber korraldama meie riiklikku elu.
Ei ole praegu aeg hinnata kõiki neid as elanikke väidab, et Samolva eestlased on tüma kalda tõttu. Siis pandud kogu mees
jaolusid, mis sundis K. Pätsi 1934. a. märt umbes Põhjasõja aegu sõja ja orjuse eest kond käsitsi kraavi kaevama, kuni jõutud
sis Eesti Vabadussõjalaste Liidu sulgemise põgenenud Võrumaa ja Lõuna-Tartumaa ta kõvema maapinnani, kus saadi maabuda.
le. Oa raske ka hinnata seda, kuidas oleks lupoegade järeltulijad. Mõned seevastu aga Siit miudud Lii uu kats! maaliuoust vallutama,
meie riiklik ja rahvuslik elu arenenud ilma arvavad, et eestlased on siia asunud juba mis mõnepäevase piiramise järel sunnitudki
„maailma algusest peale" on seega paik alistuma.
1934. a. 12. märtsita.
ürgasukad.
Siiski ajalugu mainib vaid kord Kobõlje
Püsima jääb aga tõik, et siis toimunud konna
Ajalookirjanduses
on Samolva eestlased kindluse vallutamist, ja ka mitte rootslaste
aktsiooniga püüdis K. Päts rahvuslikku leidnud mainimist vaid
üksikjuhtudel. Esi poolt: 1480. a. vallutab Liivi ordumeister
ühtlust konsolideerida.
teated eesti talude kohta Mehikoor Pihkva aladelt sõjakäigult tulles Kobõlini
Järgnevalt saab K. Pätsist riigihoidja mesed
kohal Venemaal leiduvad Hupelil (Tepo melise kindlustatud koha.
ning pärast uue põhiseaduse vastuvõtmist ma
Nachrichten", 3, lk. 284) aas
hilisemal rahvahääletusel saab K. Päts graphisclae
Rohkesti leidub Samolvas kääpaid ja
tast
1782.
Hupeli
andmeil elutseb siin 21 muid
muistseid matusepaiku.
meie esimeseks presidendiks, kellena ta eesti perekonda, kes
on hingekirjas Räpina
juhib meie riiki kuul saatuslike tundide abi koguduses Mehikoormas.
Lõpuks olgu esitatud veel näide Samolva
Õiguslikult jagu
ni 1942. a.
nevad nad kolme maaisanda Vene kroo eestlaste rahvaluulest, mida 1943. a. suvel
1931 1933 a. järgnenud majandusli ni, Oudova linna ja kohalike suurmaaoma oli võimalus üles märkida 73-aastase Aue
kul tõusuajal teeb eesti rahvas edusamme nike vanel. Kirikumaksuna loovutavad nad (Anna) Solna suust Solna külas. See on kat
kend pulmalaulust:
kõigil aladel. Majanduslik heaolu, kultuuri pastorile teatava hulga kalu.
line tõus jne. tähistab meie iseseisvusaja
Näie peiut tulevat,
Neid
Hupeli
andmeid
kordavad,
neile
viimaseid aastaid, kuni saabuvad kriitilised midagi lisandamata, H. Rosenplänter 1818.
liina poole liiguvat.
silmapilgud, kus bolshevism sirutab välja ja dr. 0. Kallas 1903. a. Üksikasjalisemad
Peiu kõnde pervepidi,
kaasa kalaranda-pidi.
oma küüned meie maa ja rahva järele.
andmed Samolva eestlaste kohta möödunud
Olles' see muna mulle saasi,
Eesti, jäänud poliitiliste sõpradeta ise sajandi keskpaigast leiduvad aga akadeemik
übin mulle unetust
oma saatuse hooleks, peab vastu võtma P. Köppenil („Erklärende Text zu dem Etno
peast ma peo pääl,
Nõukogude Vene tingimused ning K. Päts grapischen Karte der St-Petersburger Gou
kannas kaabu veere pääl,
presidendina peab nägema kõige selle va vernements", lk. 102). Siis on eestlasi siin
söödas su usta suhkurtda,
risemist, mille ehitamisel tema aktiivselt elanud seitsmes külas: 274 meest ja 298
peo pääl ta päbkelida.
oli tegev, kuni ühel ' päeval elatanud riigi naist, kokku 572 inimest.
Kui sai neiu saanuesta,
mees küüditatuna Venemaale peab sunni
Samolva eestlaste päritolu asjus avaldab
armas sinda andemasta
viisil lahkuma oma armsast kodumaast. P. Köppea
arvamist, et neis on tegu kahe
söötis suusta soolateri,
Maast, mille kasuks ta on töötanud ja suguse rahvakoostisega.
koosneks
peo päälta pipperita.
mille vabaduse eest võitlusse ta oli omal elanikkond eestlastest kuiPõhiliselt
maa
ürgasukaist.
Samolva eestlaste probleem vajab kaht
ajal õhutanud meie rahvast.
Nimelt oletab ta, et slaavlaste tungi eest lematult suuremat tähelepanu kui talle se
K. Pätsi '70.-a sünnipäeval mälestame oma
praegustesse asupaikadesse taandudes
teda kui meie silmapaistvamat riigimeest on osa eestlasi jäänud siia järvesoppi pea nises teaduslikus uurimises on omistatud.
ja rahva juhti. Me teame, et tema uimi ei tuma. Lisamaterjalina on neisse aga segune Sealse asustuse päritoluküsimuse lahenda
kustu niipea rahva mälust ning teame ka nud aegade jooksul, eriti 18. sajandil Lii vi mine võiks osutuda mitmeti võtmeks Lää
seda, et tema nimi on igavesti seotud meie maalt teoorjuse eest põgenenud talupoegi, nemeremaade soome sugu rahvaste poolt
asustamise eri faaside juurde.
rahva kustumatu ajalooga. Me tunneme aga
on siirdunud siia vaOamuis olutingimu
Ilmar Arens
täna ka kõik, et K. Pätsi ajalooline rusika kes
sis elavate suguvendade juurde.
löök, millele järgnes meie vabadus, kõlab
Üldjoontes paistab P. Köppenil olevat
täna jälle üle kogu Eesti meie suure rii õigus,
kuigi probleem näib olevat veelgi
Tartust 3900 rmk. haavatud
gimehe püha pärandina: „Meie püha kohus komplitseeritum.
Raske on uskuda, et Sa
on oma maad kaitsta. Kõik mehed idarajale,
molva ürgasukais on tegu olnud just mingi rindevõitlejaile ja kannatavaile
vastu viletsuse ja orjuse kandjatele."
riismega eestlasist, kes aas
rahvuskaaslasile
K. Pätsi 70. sünnipäeval kuulgem kõik väikesearvulise
tasadu oleksid sellise sillapeana suutnud
seda häält!
Tartu Eesti Majaomanike Selts anne
siin püsida. Pealegi ei saa siit üle vete
läände oletada mingit suurejoonelisemat tas haavatud rindevõitiejate heaks
slaavlaste tungi. Samolva maanina moodus 500 rmk. ning haavatud rindevõitiejate
tab endast pealegi idast ja kagust lõpmatu perekondade toetuseks 250 rmk. Anne
te madalmetsade ja rabade näol isoleeritud
ala. Küli on paikkond välismaailmale ava tussumma on antud üle ERÜ kohalikule
tud kirde suunas vadjalaste praeguste ringkonnaametile.
asumisalade poole.
Annetusi on saabunud Tartu ERÜ-le
Seega võis Samolva asukaiks olla olla ka ka küüditatute perekondade abistami
vadja kild, sest vadjalased moodustasid omal
ajal ühe pjatina Novgorodi vürstiriigis, mil seks, kusjuures Andres Mahlapuu anne
liste alade hulka kuulus ka Samolva.
tas selleks otstarbeks 150 rmk.
Vadjalaste tuumaiad on aga slaavlaste
Tähelepanu vääriva suure annetuse
sarve eest siit Taga-Peipsi lähisaladelt aeg on teinud Tartu Pauluse esimene ko
laselt kaugemale põhja poole nihkunud.
Samolva sellise võõrrahva endisest suure gudus, annetades haavatud rindevõitle
mast ulatusest slaavlaste hulgas annavad jaile 3000 riigimar&a.
igal juhul tõendust rohked „tšad-" ja tšuh
mälestuses.

Pätsi sünnist.

Poliitika- ja riigimehena,
jahtiva seltskonnategelase
na ja ajakirjanikuna on ta
jätnud sügavaid jälgi meie

rahva viimaste aastakümnete

ajalukku. Eesti rahvuslik ja
poliitiline elu on käesoleva
sajandi esimese neljakümne
aasta, kestel olnud lahuta
matult seotud Konstantin
Pätsi nime ja isikuga. Vae
valt leidub sel ajajärgul
meie rahva elus mõnda täht
samat sündmust, kus Kons
tantin Päts poleks tegev ol
nud kas juhina, organiseeri
jana või kujundajana. Tema
nimega on aga lahutamatult
seotud ka meie rahva polii
tiline elu. On ju Konstantin
Päts meie iseseisvusaeg
setest riigimeestest kõige
pikemalt ja sagedamalt juh
tinud eesti omariiklust.
Bolshevistlik õuduste aas

ta, mis jääb meie rahva mä
lestusse elama kui rängim
ja veriseim terroriaeg kogu

meie kannatusrohkes ajaloos,

viis oma rahva hulgast ära
ka Konstantin Pätsi. Pensio
nile asumise nimetuse all
küüditati ta Kise Venemaale
1940. a. suvel ning sellest
ajast peale puuduvad meil
praegu igasugused andmed
tema edaspidise saatuse

kohta,
Konstantin Pätsid elulugu

on meie rahvale üldiselt juba vägagi hästi

teada. Meie rahvaelu viimastel aastakümnetel
on aga niivõrd tihedasti seotud tema isikliku

Maailmasõda kisub terve rea eesti tolle
aegseid juhtivaid tegelasi sõjaväe teenistus
se. Nii peab ka K, Päts asuma tegevusse
lipnikuna Tallinna kindluse väeosas. Side
eesti avalikuelu tegelastega aga ei katke.
Venemaal puhkenud revolutsioon annab
võimaluse asuda realiseerima kõiki neid
mõtteid, mida tolleaegsed eesti ärksamad
tegelased salajas kandsid ning nüüd saab
ka K. Päts rakend ida tegevusse kõik oma

elukäiguga, et tekib vajadus siinkohal seda
elukäiku veelkordselt tuua meie rahva sil
mi ette.
Konstantin Pätsi esivanemad põlvnevad
õieti Viljandimaalt, kuigi pärastine riigite
galane sündis Pärnumaal Tahkuranna val
las. Pärast õpinguid algkoolis, Riia vaimuli
kus seminaris ja hiljem Pärnu gümnaasiu võimed ja oskused.
Mäletame K. Pätsi tulihingelisena orga
mis, astus K. Päts Tartu ülikooli, lõpeta
des 1900. a. õigusteaduskonna. Siit peale niseerimas meie rahvuslikke väeosi, maava
algab ka tema ulatuslik tegevus avalikelu litsust jne. jne.
mitmesugustel aladel.
Kuigi bolshevism teeb katseid pidurdada
Asudes Tallinnas vandeadvokaat J. Pos meie rahva elu arengut ja K. Päts jällegi
ka juuures abina tegevusse, ei rahulda ad peab asuma niiöelda põranda alla, siiski ei
vokaadi kutse K. Pätsi, kes näeb vajadust suuda ükski võim takistada asjaolude kuju
rakendada oma rahva teenistusse aktiivselt nemist nii kaugele, et Saksa okupatsiooni
poliitilisel alal. Nii asub ta Tallinnas koos vägede saabumisel tekkinud soodsat momen
mõnede teiste ärasamate eesti haritlastega ti kasutades Päästekomitee eesotsas K. Päts
väljaand ma ajalehte „Teataja", mis Põhja- kuulutab välja Eesti iseseisvuse.
Okupatsioonivõimud, kes tolleaegses olus
Kestis kujuneb samaks kui «Postimees" Tar
tus ja C. R. Jakobsoni „Sakala" Viljandis, tikus ei tunne huvi meie värske iseseisvu
see on eesti rahvuslust ja poliitilist mõtle se vastu, katkestavad ajutiselt meie oma
mist propageerivaks relvaks. Kuna K. Päts riikluse edasise arengu.
Kuid okupatsiooniaja möödudes hakkab
ike oma iseloomult oli julge ja algatusvõi
meline, siis sama vaim kajastus ka tema meie rahvuslik ja riiklik elu tegema suuri
juhtivas ajalehes, äratades, õhutades ja jul edusamme. Näeme siis K. Pätsi tegutsemas
gustades meie tärkavat haritlaskonda rah suure algatajana, juhina ja võitlejana.
vuslikule tegevusele.
Ajutise Valitsuse peaministrina lasub K.
Vene 1905. a. sündmused katkestasid K. Pätsi õlgadel raske ülesanne: organiseerida
Pätsi tegevuse kodumaal, sundides teda maa meie maa kaitset ründava bolshevismi vas
pakku esialgu Shveitsi ja hiljem Soome. tu. Kuigi ka tolajai leidus inimesi, kes pi
Sealt aga jätkas K. Päts oma poliitilist te dasid võitlust tohutu Vene vastu mõttetuks,
gevust, juhtides toldjal Peterburis ilmuvat siiski osutusid K. Pätsi sõuad ühel Ajutise
eestikeelset ajalehte.
Valitsuse koosolekul õigeteks, kui ta rusika
1905. a. sündmuste tagajärjel tema koh ga lauale raksatades hüüdis: „Ei mingisu
ta tehtud surmaotsust muudetakse. K. Päts, gust kokkulepet kommunistidegal Parem au
andnud eud vabatahtlikult vene kohtuvõi ga langeda võitluses, kui sattuda enamlaste
mude käsutusse, paab veetma aasta Peter metsiku meelevalla alla ja niikuinii hävida.
buris, „Krestõi" vanglas.
Meie püha kohus on oma maad kaitsta.
Alles 1905. a. lubatakse tal uuesti asuda Kõik mehed idarindele, vastu viletsuse ja
elama kodumaale i»iag Tallinnas asub ta orjuse kandjatele!"
Vabadussõjas kättevõidetud omariikluse
toimetama ajalehte Tallinna Teatajat". Sa
maaegselt algas jäitegi K. Päts aktiivset te päevad toovad võimaluse meie rahva aren
gevust poliitikuna, põhjustades pahandusi guks ja tõusuks kõigil aladel. K. Päts on
ja tülisid vene võimude poolt, kes ei saa korduvalt riigivanemana ja juhina koraida Churchill: „£ga need ei ole viimaks minu
oma jäljed ?"
enam rahulikult jälgida K. Pätsi tegevust. mas meie riiklikku ja rahvuslikku elu.
Q ESSANTPATALJONIGA |^ARVA
K. A. HINDREY
Mälestuskatkendeid Vabadussõja päevilt
See oli siis ühel kolmapäeval, kui
kapten Paulus tuli ja ütles, et nüüd
võivat ma kaasa tulla, Pitka laskvat
seda teatada ning asi võivat väga hu
vitavaks minna. Niipalju võivat ta ütel
da, et Narva sihis. Ütles seda kolma
päeval, ja laupäeval oli juba Narva
meie käes.
Ja kui järgmisel hommikul ärkasin
ja laevalaelt merd vaatasin, siis võisin
ainult ohata rinna paisuma panevast
üllatusest: terve laevastik, 9 laeva üks
teise järel 1 Sini*must-valged suitsunud
lipud ütlevad, kes meie'oleme.
wLaine", millel viibin, on sõjalaev,
mis aga teised on, ei tea. Kuid kuulen,
et veel teisi sõjalaevu seas on, kuna
aga kaubalaevadele kahurid peale on
pandud. „Leanuk" aga oa juba päev
varem välja sõitnud. Nii et meid üsna
uhke kogu on.
Ilm ei olnud suurem asi, tuli lunae
räitsakat, rand hali ja udune. Mõni ük
sik kajakas läigatas mööda taevast lo
hisevate piivenartsude vahel. Ja laeva
de killavoor tuhnis ninadega seatina
karva valge triibulisi laineid.
Meie veame puksiiris üht praami või
mis ta on. Sellest käivad lained üle ja
me nimetame teda kahetsedes veealu
seks paadiks. Kahetsedes, sest seal on
ju osa dessantpataljoni meeskonnast
peal.
Ühiskajuti põrandal lamavad kasu
kas kaks noort poissi. Mujal ruumi ei
ole. Tulid laevalaelt, seal oli kole külm.
Pärast tuleb veel teisi juurde kõik
ühe rühma mehed, kes Narvast peale
kogu aeg on võidelnud. Kooliõpilased.
Aga juba kangemat sorti karud. Ja kui
need une silmist pühkinud ja jutukaks
lähevad, siis alles saad kuulda.

Pimeduses jõuame Kuudasse ja võ
tame soomlasi peale. Sisselaadimine võ
tab aega. Ei saa kuidagiviisi õigeks
ajaks Merekülla. Tahtsime hommikul
pimedas seal olla, jõuame nüüd küll
ennelõunat sinna. Dessantpataljoni juht
kapten Paulus on tulivihane.
Ühiskajut ei oie mitte ainult staap,
vaid koguderikas sõjaleer. Siin on Soo
me arstid, halastajad õed, ohvitserid
segi. Kõneldakse soome, rootsi, saksa,
inglise ja prantsuse keelt, sekka ka
vene keelt. Siin on ohvitsere, kes mit
mel pool on sõdinud. Üks Persias, tei
ne Kongos, üks Saksa väes, teine Tar
gimaal. Sõdimise pärast. Vana rahutu
põhjalas te veri on neid mehi igalepoo
le viinud uutele maadele, kus elu peab
panti panema, et südametuksumist se
da intensiivsemalt tunda.
Minu hea magamisase kajuti diivanil
on otsekohe okupeeritud. Püüan põran
dal magada, kus istukil, kükitades, too
lidel, pead Üksteise peal ja jalad teisest
risti üle püütakse uinuda. Palav ja
umbne, taevas andku, et tuul ei tõu
seks ja keegi merehaigeks ei jääks.
Kuid palav, palav on. Ei kannata
enam välja, lähen laevalaele. Ilm OM
on läinud pehmeks.
Lähen komanoosillale, kas tüüriratta
juures tuulevarju on, heidan maha ja
vajun raskesse unne.
Läbi une tunnen, et jalad külmaks
lähevad. Ajan end üles. Komandosilla
nurga ümbert puhub värske tuul näk
ku. Pime, masin ähib laeva edasi, mi
dagi rannasarnast nagu on olemas, aga
nagu ei ole ka, ees mõned hämarad
laeva varjud, kuid lugeda neid ei saa,
kaovad udusesse pimedusse. Ei tea,
kas „Leanuk" meiega on ühinenud?

Läbi pimeduse sammub üks randla
se mütsiga mees tüüriratta kongi sisse.
Ütleb midagi, mida tuule pärast ei kuu
le. Vist kapten. Lähen järele. Sees val
gustab imetillike elektrilamp üht kaar
ti. Tuli ei tohi suur olla, ei tohi ühtki
tuld ei kaldalt ega merelt näha. Me
hiilime ju vaenlasele kallale, vaikselt,
salaja, tasa, päeva- ajal rannast kaugel,
öösel kustutatud tuledega. Kes Tallin
nas aimab, kes teaks edasi anda, et
meie suurt lööki Narva peale kavat
seme ?

Tüüriratta kongi aken on paberiri
badega risti üle tõmmatud. Juba suur
tüki esimene pauk oli ruudud katki
põrutanud.
Randlase mütsiga kogu on tüüri
mees ja jutustab endistest dessantidest.
Valgemaks hakkab minema. «Tundi
paar ehk veel, siis oleme kohal", üt
leb tüürimees. Kohal? Ahaa, siis võib
maale minna, siis algavad võitlused.
Laevad hakkavad selgemini paistma.
Ja seal kaugel nagu väike täpp on ad
miralilaev „Lembit." „Lennuk" puudub
alles. „See on alles Kroenlinna all ja
paneb 'miine", ütleb keegi. „Või
pommitab Jõesuud", ütleb üks võhik,
kellele esimene vastab, et see ometi
kuulda peaks olema. (Aga seal pandud
miinide otsas lendas hiljem õhku kaks
Vene miiniristlejat, kes meie laevasti
kule kallale tahtsid asuda.)
Kalda kontuurid lähevad selgemaks.
Kajutitest tulevad uniste nägudega ini
mesed üles. Üks otsib pesemisvõimalust,
teine tahab süüa. Masinaruumi ülemi
sel restil puhkav mees ajab end püsti
ja ringutab. Küljekondid võivad tal
hästi triibulised olla. Riietest näha, et
eestlane. Noor poiss, on enesega väga
rahul, nägu värske ja rõõmus. Läheb
alla, tuleb varsti tagasi, nägu puhas,
juuksed läigivad veest.
Heidan pilgu rannale. Hallikalt-sini
selt paistab ta juba üsna ligidal olevat.
Ainult ei saa aru, kas maja või mõis,

na-* tüvelised kohanimed ka dise-Samolvas.

Samolva randadel peeti 1242. a. aprilli
kuus Saksa ordumeistri ja Novgorodi vürsti
Aleksander Nevski vahel ajaloos tuntud
Jäälahing. Peale selle on aga kohal säilinud
ka terve rida ajaloolisi kinnismuistiseid.
Kõigepealt kohalik muinaslinnus Ko-

Iga korralik eesti mees peab
teadma, et ta koht on rindel
ja relva juures

mõni tornisarnane osa õhus veidi ai undab kogu aeg, huugab ja kõmiseb'
matav. Tumedad triibud on mets. Val Ja juba ongi „Lennuk" päral. Küll
käib see kõik ruttu, tema inürisev hääl
ged on lumi. Või ka kalda lained
lööb juba sekka, paiskab end röögata
ikka veel liiga hämar.
Ikka libiseme randa mööda edasi. Ja des vastu kallast, löök löögi järele. Te
aegamööda näeme, et see kallas on ma ja „Lembit" riivivad kallast, üks
kõrge. Kuid ta on nii saladuslik, nii teisele vastu tulles, üksteisest möödu
sõnalausumata. Me oleme ju kaugel des ja kaugenedes ja randa igaltpoolt
vaenlase seljataga. Kuid ka siin võib tulistades.
Imelik väsimus minus. Ma tean
olla enamlasi, kes seda kõike võib tea
da ? Rand vaikib ja libiseb tasa tagasi. kõue ajal tahan ma alati magada. Ja
Äkki aga vilgub sealt midagi. Rohe see müra teeb roidunuks, uimaseks;
kaskollane tulejuga sähvab sealt. Siis muidugi närvilikkus. Ka ei näe lask
veel ühelt teiselt kohalt läbi hallika mise tagajärgi. Rand ikka endine hall,
hämaruse. Admiralilaev teeb uhke pöör ainult et kord meist paremal, kord aga
de ja hakkab meie poole tulema. Ka pahemal pool paistavad välgatused ja
temalt välgatab midagi. Ja siis alles et kogu kaldastik suurtest võimsatest
tulevad hääled! Kärgatused, mis randa kõuelöökidest kumiseb. Ilmatu kaugelt
mööda kõuena edasi ruttavad, metsa maalt kostavad veel kõiksugu kajad,
dest ja kinkudest tagasi paisatakse, ko ilma et nad raugeda saaksid, sest alati
hisedes üle mere meie poole jooksevad, uued kärgatused löövad häältemere
vahetpidamata, järeleandmatu laineta uuesti lainetama.
Ja mina ütlen enesele, et mingu
vad, majesteetlikult, rahkam rahkami
kas
või maailm põrgu, mina lähen
järele.
Laevalagi äkki inimesi täis. Püssid, nüüd magama. Ja heidan kajutisse. Kap
padrunid läbisegi, vööd tõmmatakse ten Paulus tuleb alla, ajab kasuka sel
ga ja tähendab: „Tule parem üles. Kui
haaki.
„Lennuk" tuleb, ütleb keegi. Vaa siia granaat sisse lööb, siis ei saa enam
tan põhjapoole. Sealt on näha rasket välja." Minugi pärast löögu kaks korda
sisse, mina tahan magada.
suitsu. Tuleb täiel aurul.
Kuid kaua uinuda ei saa. Hirmus
„Lembit" seadib end kuidagiviisi
silmatorkavalt uhkesse, väljakutsuvasse raksatus pea kohal ajab äkki jalule.
asendisse, tal on nagu rind ees ja pea Tõmban palitu selga ja võtan püssi
püsti ja nihkub rannale lähemale, see kätte.
Laevalaelt vaadates on pilt muutu
juures ikka meile vastu tulles. Ikka
välguvad temalt uued kollased tuled. nud. Meie laev on jõudnud üsna kalda
Vahetpidamata mürin, kord raskelt rak lähedale, ja jällegi kärgatus, mis kõr
satav, kord kergemini kärgatades, ro vad laulma paneb. Hohoo ka meie
nib randa mööda edasi tagasi ja tema laev annab tuld! Raks-raks! Jälle! Ka
põhitooniks on nagu õhu karjatav ala komandosilla suurtükk töötab. Lähen
laeva ninasse, kus komandor (kahuri
line kaebamine ja oigamine.
„Vaata kurjevaime, või julgevad meie laskja) jälle nöörist tõmbab ja pikast
peale lasta," sõnab keegi. Vaikne, ärev kahurist rahet vastu randa saadab.
tegevus, kuulipritse toodakse üles, püs „Trähh", paneb ülevalt väike suurtükk
se, automaatpüsse, terve laevalagi kuu sekka.
Komandöri nägu meeldib muile.
likaste täis. Üks ranna poolt saadetud
granaat langeb meie laeva pära tagaJÄRVA TEATAJA Nr. 2 .
vette, vesi käib sambana kõrgele. Õhk Neljapäeval, 24. veebraari' 1944. Lhk. 3

del Eestis häbistanud naisi, neil ära lõiga
Kui nöörist tõmbab, on ta huuled kok*
nud rinnad ja meestele suhu pistnud, ära
kusurutud ja silmad kurjad. Niisugune
Elaja ihad ehk vana viin uues astjas
lõiganud
ninu ja kõrvu, maha raiunud käsi
nööritõmme ütleb: Küll ma teile
ja jalgu, poonud, ratastanud, rasedaid naisi
näitan 1
lõhki lõiganud, kehavilja välja kiskunud ja
XVIII sajand on meie ajaloo mustim. Sel ajal kindlustub pärisorjus ja talupoeg-eestlane
odade otsa pistnud, sundinud inimesi oma
Kange laskja on ka kokk. Käiste
surutakse looma ning omandi tasemele
sisikonda ise välja kiskuma jms. Seekord
väel seadib ta kahurit ja tõmbab ta
tõrjub Orduriik eestlaste toetusel siiski veel
nööri. Olevat juba endiselt dessantidel
selle hävituslaine lõpuks maalt välja. Vii
Pilk meie põlisele idaohule
vaimustusega ja hästi lasknud.
mati purustab veel ordumeister Plettenberg
Aegamööda hakkan aru saama nii
Hiigelsuur polüüp, keskkebaga Moskvas, se kulgedes kaheks suureks rühmaks. Lään dale naaksualusteks ja nad venestada. kau 1502. a. Smolina lahingus moskoviitide
väed ja kindlustab seega maale poolesaja
sugusest dessantmanöövrist. Sest ikka sirutab oma haarajaid Euroopasse nii ku de jäid „Läänemere soomlased" eestlased, banduse huvides", nagu vene ajaloolased aastase
„ armuaja".
jutas
ühe
prantslase
karikatuur
Venemaa
neist
irdunud
soomlased,
liivlased,
karjala
seda
tõendvad,
ta
igatahes
ei
tulnud.
Lää
lähemale rannale liiguvad väiksemad
Seda
aega kasutab Moskva jõudude ko
tsaari" Ja .isakese" Nikolai I sed, vadjalased ja vepslased; itta jäid
ne-ida kaubanduse kandjad olid eestlased,
laevad. Mida väiksem laev, seda lähe valitsust läinud sajandi keskel. Polüiip oli mordvalased, votjakid, tšeremissid, sürjanid Novgorod
gumiseks. Seni suhteliselt Lääne-Euroopaga
mängis siis veel ainult passiivset rahus
elanud Novgorodi kaupmeesriik anas
male. Ja need väikesed võtavad oma haardes vägistanud Soome, Eesti, Läti, jt. meie hõimud. Asustamatutele vahealade osa, kaupu vastu võttes. Eestlaste iseseis
„Isake" Joann Julm
ranna tulistamise üksteise järele ene Leedu ja Poola (prantslane oli unustanud le tungivad kiiluna ida-slaavlased. Ruttti vuse hävitamisega oleksid venelased ainult tatakse.
oma sisevastased „püha emakese Venemaa"
Valge-Ruteenia
ja
Ukraina!)
ja
ta
ainus
omndavad
nad
nii
lääne
kai
ka
ida
poolt
kahjustanud
oma
kaubandust.
Merevõhikui
se hoolde. Meist natuke ettepoole nih suur silm jõllitas lääne suunas. Lääne-Eu kõrgkultuurilisi oskusi eesti hõimudelt, õpi
Selleks loob ta tatari ees
na poleks nad iialgi olnud suutelised kand tugevdamiseks.
kub veel üks laev ja haugub tuld roopas kõneldi siis vihaga vene
kujul kurikuulsa „opiitšnike-kaardiväe" (sel
vad põlluharimist (paiknevad!), käsitöid ja ma idapoolse Läänemere kaubavahetust.
vastu kaldanõlvakut. Kui lõppudelõ kes saatis häbitult ja igasuguse rahvusvahe võtavad vastu ka meie keelelisi ja kultuuri
Tartu vallutasid eestlased mõnekümne lest läheb vene pol-politsei areng otsejoo
ohrankani, tšekani, GPU ni ja NKVD
aasta pärast tagasi. Aga üha uuesti korda nes
puks veel see praam või mis ta on, lise seaduse vastaselt oma ohranka (salapo lisi sugemeid.
sid ida vaenlased oma rüüsteretki meie maa ni) ja suures osas tatarlasist rekruteeritud
litsei)
kultuuriikidesse,
püüdma
ja
tapma
Sõjakad,
ja
just
oma
arenematuses
laiu
mida meie puksiiris vedasime ja mida sinna põgenenud vähest vene intelligentsi
tamisjSuiised ida-slaavlased lõhuvad kiilu le, millele Eesti malev vastas kättemaksu* sõjaväe. 1558. a. algab ta pealetungi. Lan
meie veealuseks paadiks nimetasime, „riigivaenlasi". Prantsusmaa presidendi poolt dena meie rahvaste vahele tungides meie retkega Venesse. 1177. a. oli kogu „tšuudi geva Orduriigi varemetel astuvad venelas
ägedalt ja vihaselt hakkab turtsuma, korraldatud ballil Pariisis tõrjus kord üks muistse „Ühis-Väinola". Saanud endale IX maa" Pihkva all koos ja hirm noist kajas tele vastu Vana-Liivimaa pärijad Poola
Rootsi. Aga ka eestlased ise 1 Talupojad
üsna ranna äärde asub ja kiirelt laen daam prantsuse valitsusriugkonnast tagasi sajandil Skandinaavia viikingitest tugevad tub tänini vene rahvalauludes. Novgorod on ja
koonduvad sissisalkadesse ja need meie esi
tsaari
saadiku
talle
ulatatud
käe,
pigistas
valitsejad
(kes
aga
kahe
sajandiga
venestu
sageli
kalli
kullaga
ennast
meie
viha
alt
guid hakkab sülitama, ajab ta üsna kinni oma nina ja ütles: „Te haisete verest!" vad) ja kindlama riikehituse osavürstkonnis
vabaks ostma pidanud. Rängalt kaalus eest mesed metsavennad" ründavad Moskva
naeru peale.
Lääne-Euroopa on aga Venemaast ainult Kiievi suurvürstkonna raamis, ristiusustudes lase mõõk! Veel meie muistse Vabadusvõit vallutusvägesid äkkrünnakutega edukalt Pär
Väike mootorlaev lõpetab tuleand „moraalseltrt võinud saada soki, ta on tund (nb! Bütsantsi mõju lahutas Venemaa lõpli luse sangar Lembitu vallutas Pihkva linna nus, Rakveres, Haapsalus, Laiusel, Koluve
ja Lihulas. Üle poolesaja aasta kestab
mise, tuleb meie poole, seadib oma nud ainult hooti ja unustanud liiga sageli kult Lääne Euroopast!) ning seega ka kind ja muutis selle tuhahunnikuks, et osaliselt res
selle stepi lõhna, mille uusaegsed tatarlaste lama, kuigi idamaiselt välise, kultuurilise ki tasuda meie maal pihkvalaste peolt teh see meie maale raskeim „suurte sõdade
parda meie parda külge. Mehed hakka traditsioonide pärijad endaga kõikjale, kuhu struktuuri algab nende sihiteadlik rün tud laastamistööd.
aeg", mis algfcs Vene-Liivi sõjaga ja lõppes
vad suure hooga ja rüsinaga meie lae nad tulevad, kaasa toovad hobuseigi ja nak eesti sugu rahvastele käesoleva aasta
Uus idalame ähvardas Läänemeremaid, XVII s. algul, mil Rootsi riigivõim lõplikult
tuhande lävel.
valt tema peale ronima. Siin ulatab veresegane Aasia lehk.
kui venelasi juhtis 13. sajandil vürst Alek kihutab Eestist välja „koerakoonlased". Eest
Meie siin Euroopa eelpostil pole seda
Novgorodi, Pihkva ja Polotski vürstid sander Nevski. Verises Peipsi jäälahingus leiab ta aga täiesti laastatud provintsi.
üks püssi, teine padruneid, kolmas
korraldavad aeg-ajalt julmi rüüsteretki eest 1242. a. tõrjusid aga eestlased ja ristisõitjad „Koerakoonlased" olid teinud „puhta töö".
kuulipritsi, neljas linte üle. Karjutakse kunagi unustanud!
laste maale. „Idast hakkab meile valgus
ohu, Vaatamata oma ülekaalust tingi Mida nende tuli ja mõõk ei suutnud, suu
Kristuse
sündimise
ajal
elasid
kõrge
komandosõnu, segamini. Ja siis, on see kamm keraamilise kultuuri kandjad eesti koitma" meie külad põletatakse, põllud selle
tud võidule, ei saanud venelased seda ära tis nende poolt maale toodud katk.
laevalagi seal puupüsti täis, mootor rahva esivanemad kogu Kirde-Euroopas. Lää hävitatakse, inimesed küüditatakse Sise-Ve kasutada. Esiteks, et neile väike vahva vägi
Kogu Rootsi aja kestes jäi idahädaoht
laev lahkub meist, käänab nina ranna nemerest Uuralini ulatus nende jõuline lin nemaale. Huvitav ou just küüditamiste ürg läänest siiski vastu astus, ja teiseks, kuna meile aga ikka kummitama. XVII s. keskel
venepärasus. Aasia tundis seda võtet Venemaa ise sattus 13 s. keskel tatarlaste tugevneb Venemaa Romanovitest tsaaride
poole ja hakkab tulise kiiruga maa nustekultuur. Viljelev majandus, vara ne
juba
ammu vanadel idamaadel oli depor ikke alla ja vürstkondade võim nõrgenes.
all, kes samal ajal ei jäta vanu vallutus
ne
kõrge
põllukultuur
oli
neist
teinud
poole liikuma. Üks Soome ohvitser lae
teerimine armastatud vallutatud kindlustus
Tatari ike tõi Venemaale saatusraske taotlusi Läänemere-maadel. „lsake" Aleksei
paiknenud
talupoegrahva
juba
aastatuhat
vaninas juhib vahetpidamata kuuliprit enne Kristuse sündimist. Lõunas ulatus võte. Venelased on seda asiaatidelt õppi pöörde. See määratu lagendikkude maa au põletab Tartu toomkiriku ja rüüstab Kagusi rahet maale. Ja siis äkki seisak. meie elamisala umbes Moskva laiuskraadini nud, nagu nad muuski peagu eranditult ida las nüüd lõplikult Aasiasse. Venelased (e. nn. Eestit. Tema suur särglane Peeter I, keda
ou toimunud, seejuures arendades „suir-venelased") kaotasid tundmatuseni isegi „nõukogude vabmik" austab suure „isa
Väike paat lastakse alla. See on kohe ja põhja ning ida pool Jäämere tundratel järele
oma vallutus ekspansiooni aga läände. Meie oma rahvusliku algupära. Kurioosumina loe kese" ja „suure Btalini" otsese eelkäijana
ja
Uurali
taga
elasid
meile
maksukohusli
inimesi täis. Ja siis kaldale. Paat jääb
alama kultuuriga kolijad nomaadid, idapoolsej hõimud sundvenestati ja murti takse neid veel indogermaani rahvaks. Ta võtab nõuks „raiuda aken Euroopasse". Laas
kivide vahele kinni. Kaks soomlast kud
küll füüsiliselt, aga üle Uurali läks Vene tari ratsanike verd jäi igasse vene külla. tavas Põhjasõjas suudab Rootsi riigi võim, ko
mongoli tõugu rahvad.
saavad haavata, üks näost. Nägu üleni
Rahvasterännaku veekeeris paiskab rän maa ainult nagu juhuslikult kaupmeeste Sellest ajast on vene „mužik" tüüpiline asi gu Lääne-Euroopa kaitsjana, hoida kümne
verega. See aga tõstab soomlaste otse dama slaavi rahvad oma arvatavast algko ettevõttel „allutati" Siber. Lääne tungis ve aat. Ainult suurnikepered hoidsid end osa aasta kestel lõplikust hävingust meie kodu
aga juba riiklikul oma „isakeste" liselt veresegust. Slaavi algupära heledad maad. Ta võitleb aga üisi viie välisvõimu
kaasakiskuvat hoogu. Nad kargavad dust Karpaatides. Neist ida slaavi rahvad nelane
süüksed ja kõrge kasv jäi veel vaid Vai vastu. Venemaad toetab peale Taani, Preisitungivad itta. Praegusel Venemaal oli meie käsul.
vette, püssid kõrgel käes, ja tormavad hõimude elamisalade vahele jäänud võrdle
1030. a. vallutas vürst Jaroslav eestlaste ge-Ruteeniasse ja Ukrainasse, mis ainult Brandenburgi, Saksi ja Poola veel kaudselt
randa. Ühel kukub püss merde. Ta misi asustamata metsade ja soode ala, mis muistse maalinna Tartu, ristides teda „J'ur osaliselt kannatasid tatarlaste all. Meie "va mere võin Inglismaa, kes „kaubahärrana" on
läheb vee alla püssile järele, saab relva lahutas soome-ugri hõimud põhjast lõunas- jeviks." Tema püüd oli teha eestlased eu- nema põlve inimesed kõnelevad nüüdki veel huvitatud „heast ärist" Läänemeremaadel.
vahel reservatsioonina ~vene haritlasist', Ometi suudab noor Raudpea (Kaarel XII) pu
jälle kätte ja tormab üleni märjalt teis
kes olnud ilusad sihvakad inimesed. Meie rustada Peetri armee kuulsas Narva lahin
tele järele. Nii pääseb kõigepealt um
niisuguseid oma kannatusaastal igatahes ei gus 1700. a. Lääne-Euroopa avalik arvamus
Narva
öiste
võitluste
kumas
bes kakskümmend meest maale. Kohe
näinud. Nad ®n kas „likvideeritud", või kõrvutas selle võidu tähtsust moskoviitide
laiali pillatud emigrantidena mööda ko üle Viini vabastamisega türklaste haardest
algab püsside pragin. Nad kaovad ran
Öö valgenes kah iiri laskude välgatusist
gu maailma.
1688. a. Aga lõpuks raugeb Rootsi ramm.
na sinaka udu sisse.
Tatari ikkest said venelased aga ka palju 1710. a. läbeb kogu Eesti Vene võimu aita,
DNB. PK. Taevas põhja pool Narvat on valgeneb laskude välgatustest. Jääkülmalt, kasu.
Aga kõik katsed, veel mehi maale
Kui a. 1480 Moskva suurvürst vaba viimati paneb veel üksi vastu ümberpiira
saata, äparduvad. Mootorlaevaga ei saa, hõõguvpunane. Välgub sähvatusi sadadest kaaluvalt on arvestajad töö juures, et välja neb ülimusest, võib ~püha emake tud Tallinn.
torudest siin- ja sealpool Narva jõge. Paljud tuua äärmist relvast, mis sel ööl peab aval Venemaa" tema juhtimisel uuendada oma
jääb kivide vahele kinni. Lainetas on tuhanded
Peetri väejuht Seremetjev sai käsu
granaadid purustavad metsi ja dama otsustavat mõju võitluste käigule.
ekspansiooni läände, nüüd Juba tatarliku
oma ratsaväega iaastata ja hävita
tugev, peksaks paadid puruks. Pimedu jäävälja Narva* Tallinna autoteest põhja pool,
Selles lahingseisus ei näi olevat mingeid jõu ja kavalusega. Nagu ikka vene ekspan keisrilt
niipalju kui võimalik. Moskva „kolmas
seni jannatakse. Iga tunni järele jälle kus SS-grenaderide ja Nõukogude rünnak üllatusi. Kõik, mis võiks juhtuda, ®n juba sioonilainete eel käib seal sisemine «kogu da
Room'- ja „uus Jeruusalem" tappis arvutult
vahel möllavad vihased võitlu varem arvestatud. Oa arvestatud kõiki või
ärevust loov teade, et nüüd saab maa pataljonide
mine" eneseülistus ja likvi
inimesi, talupoegi, linlasi, kirikuõpeta
sed, Pärast viis tundi kestnud marutuid on malusi. Nii on vaja ainult vähe küsimusi deerimine",
nii
ka
15.—16.
sajandil.
Suur
le. Jällegi asjata. Ja närve sööb, et see vaenlasel õnnestunud ületada jõge, tungida ja vähe käske, et alustada vajalikke vastu
jaid ja haritlasi. Vene vägivalla ohvriks
vürst võtab endale „ tsaari" tiitli, astudes langesid teiste hulgas: Pühakirja eesti keele
salgake seal maal on ja et temale appi Saksa positsioonidesse Narva läänekaldal abinõusid. Vastuabinõud, millel oleks vaja üles
Ida-Rooma riigi (seega Rooma keisrite) tõlkija Adrian Virgiuius, eesti kirjakeele
ning kindlustada end ühes metsapiirkonnas. kümme tundi, et ainult saksa kahurväe
ei saa.
pärijana. Ta alustab suurt, laastavat rünna isa J oh. Homung ja rahvavaigustajad-kirja
Suur
oht
ähvardab
sealt
SS-soomasgrena*
täpse tulega takistada vastast edasi tun k»t Eestimaale. Liivimaa ordumeister kirju mehed G. F. Laurentius ning M. Lemcken.
õhtul on meri vaiksem, aga maale
kes hoiavad Narva linnast ida pool gimast.
tab a. 1481, et moakoviidid on oma retke- Tartust küüditasid venelased 824 inimest
ikkagi ei saa. Meie pisikesed paadid ei dere,
tähtsat sillapead. Nende ainus varustustes
Hommikutundidel
oli
vaenlase
sissemurd.
mahutaks ka kuigi palju. Heidan maga ähvardab katkeda, neid endid varitseb oht—
de järelveoteid, ülekäigukohti Narval ja vaen Sise-Venemaale (millest jutustab Käsu-Antsu
Lõputu bolshevike rünnak vajus üle Narva laste
nutulaul), varastasid linna paljaks, lõhkusid
kahurväepositsioone.
ma. Kuulen läbi pool une, kuidas Pitka saada sisse piiratud ja purustatud. Et väl jääkatte
läänekaldale ja tungis juuresole
kaitsemüürid, panid kirikud ja majad
Nõukogude tagalas ei tohi valitseda üld ta
ja Paulus mõtteid vahetavad. Meri peab tida seda ohustavat saatust, koondatakse vasse metsapiirkonda. Tähtis rulltee oli
põlema. Peetri päevakäskudest oma väe
SS-diviisi
„Nordlandi"
saksa,
norrtaani
ja
se
rahu.
Iga
tabamus
säästab
Saksa
verd
ja
vaikne olema, et hääled nii kannavad.
vaba Nõukogude rünnakpataljonide ees. tasandab ebaühtlast jõududesuhet.
juhtidele nähtub, et tal oli kindel kavatsus
hollandi SS-vabatahtlikud üheks viitlus
hävitada füüsiliselt lõplikult eesti rahvas
Ärkan täiesti, sest mõttevahetus on hu rühmaks, et nad vasturünnakus, paiskaksid Kahurväerühma tõkketuli oli seal saksa
Narva
majad
värisevad
ja
vappuvad,
kui
ainsaks vahendiks pidada vas mitmed kahurväeüksused hakkavad korraga ja asustada meie maa venelastega. Meie
vitav, Pitka ähvardab omalt laevalt. sissemurdnud vaenlase tagasi läänekaldalt. juhtivuse
nii kaua kinni, kuni on saabunud re tulistama. Tulesambad tõusevad linnast põh suguvendade vadjalaste juures &ee tal ka
SS-võitlusrühma ülesanne on hulljulge: tast
Lubab Paulust sõjakohtu alla anda.
servid sisseraurrukohale.
õnnestus. Peterburg rajati kiiluna eestlaste
tankide ja rünnakkahurite toetuseta
pool, Narvast lääne pool, tihenevad üksi ja
Paulus ähvardab sõjakohtuga vastu. ilma
Meie üksused, maaväe ja relva-SS ük ja
soomlaste vahele ja Ingerimaa sundve
paisata Öises rünnakus ülekaalukas vaenlane
kutes
kohtades
ja
hajuvad
jälle.
Võimsa
Sak
Ütleb, et ta maal kange mees küllalt tagasi ja hävitada. Üas relv aga kergendab sused olid neil rasketel tundidel lahenda sa kahuritule kaitsel asuvad SS-soomusgre nestati. Eesti rahva hävitamine Peetril aga
oma ülesande silmapaistvalt. Nende naderid vasturünnakule. Tungivad loendama ei õnnestunud. Uuesti ajas end sirgu see
olevat, aga vett mööda ta sõdida ei oska. jalgväelastel nende rasket saatust ja annab nud
tuli
purustas
tiheda laskuriterea, tutest granaatidest hõredaks tehtud metsa üksik meie esivanetn, kes oli koerakoon
tuge ning kaitset. See on kahurvägi. värvides jõe vaenlase
Otsitagu õige maalemineku koht, küll neile
jääkatte mustaks ja halliks. ja
laste" ja ka ku hävitustööst järele jäänud,
Tema
üksi
on
öösei
võimeline
katkestama
paiskuvad vihastesse võitlustesse mees ja
siis juba talitab. Tema meremees ei ole. vaepiase järelvedu üle Narva jää ning teki See haaras meLaiauki, kus boishevikud mehe
nende üksikute.järeltubjad oleme meie
vastu
end
meeleheitlikult
kaitsva
vas
Ma tean, et Pitka pragada armastab. tama tema rünnakvägedele hästi tabava hä koondusid rünnakuks rullteele. Ta tekitas tasega. Kuna metsades ja soodes rullteest üks miijen eestlast. See oli „Peetri viga",
vaenlase ridades ja sundis vas
mida Stalin nüüd tahab „heaks" teha
Paulus teab seda nähtavasti ka ja möir vitustulega raskemaid kaotusi. Nende suur hiigellünki
tast uuesti korralduma. Päästeti kalleid põhja pool meeter meetrilt, Saksa rünnak või „suure emakese Veaemaa õitsemiseks ja
tund
on
löönud
I
dab
pinda,
riivistab
meiepoolne
liävitustuli
gab ja vannub meeste killustamist.
kus suudeti SS-võitlusrühmi koon Narva ning lülitab vaenlase raske relva välja. haljenemiseks".
kahurväerühma lahiugeeis on asjali tunde,
dada vasturünnakuks.
Siis jääb jälle vaikseks. Kell kaks kultÜhe
Vene võimu alla sattudes langeb eesti
ja äärmiselt kainelt sisse seatud. Kaar
Oma kompaniide eesotsas edasitungivate
äratatakse mind. '
did, iaskeplaanid ja skitsid ripuvad seintel
Nüüd on kord jälle nii kaugel. Võimsa ülemate kõrval seisavad kahurväe edasinih rahvas raskeimasse orjusse. XVIII sajand
Ajan kapten Pauluse üles. Ja siis ja asetsevad laiadel laudadel. Lakkamatult tuleiöögiga alustatakse saksa vasturünnakut. kunud vaatlejad ja juhivad oma patareide on meie ajaloo tuustini. Sel ajal kindlustub
kõlavad läbi une laevaltjaevale koman helisevad väliaparaadid. Iga minut ilmuvad Tunnid, minutid, raskuspunkt, eesmärgiruum, tuld külmaverelise täpsusega. Sageli langevad pärisorjus ja talupoeg eestlane surutakse
annavad üle teateid ja saavad granaatide arv kõik on ühinenud lõputus meie granaadid ainult 25 me jtrit SS-meestest looma ning omandi tasemele. Aga see ei
dosõnad. Meie laev liigub paar versta teatajad,
käske. Komandant ja adjudant seisavad pisitöös üksikute patareidega. See tulelöök eemal maa sisse. Soomusgrenaderid võivad murdnud ta selgroogu. Lääne-Euroopast
tagasi Utria küla alla.
kummardunult kaartide kohal, tõmbavad peab vaenlast vapustama. Ta peab alustama hüpata piissirohusuitsu, et kasutada üllatust iulnpd pietism aitab tal sisestades sellest
üle saada ja koguda jõude rahvuslikuks är
Hommikul taskud padruneid täis, pliiatsiga uusi vaenlase rünnaksuundi ja hävitavat tuld, mis purustaks vastase loetu vastase juures.
siis maale. Üks Narvast siia kaitsekraa markeerivad saksa eesmisi jaiaväekindlus sed. Üks osa patareidest aitab SS-grenade
Kui hommik hämardub, on Narva lääne kamisajaks XIX sajandil. Küll astub Vene
kallas linnast põhja pool jälle Saksa käes. keskvõim sellele vastu sihikindla ja karmi
ve kaevama toodud mees naerab rannal, tusi. Arvud ja joonised segunevad ruumis, ridele rajada teed läbi nende keskelt ette Enam
kui 1. 000 surnud bolševikku katavad venestuspoliitikaga ja taotlustega üinber
kus valitseb äärmiselt rahulik meeleolu, nihkunud vaatlejate tule. Teised patareid tu
kuidas punased ka püüdnud vastu las kuna väljas mürisevad kahurid ning öö listavad ja hoiavad oma surve all Nõukogu- metsi ja soid, lamavad Narva jääkattel tihe usustamisega eestlasi ka ümber rahvustada.
date hunnikutena. Vaenlase ohtlik sissemurd Aga meil Õnnestus Vene ikkest vabaneda
ta. Rahvas kaldal oli rõõmus, hirmuvir
võidukas Vabadussõjas. Vene bolševism
Narva-positsioonil on likvideeritud.
vendused veel nägudel. Veel leidub
Miski aga ei rõõmustanud sel hommikul püüdis veelgi meid „kommunistiiku inter
mõni hobune, padrunikastid regedele. siin veltveebel. Kuulipritsid regedelt asun, silmad ikka vaenlase sihis, näen ohvitsere,
kahurväelasi ja kahurväerühmi natsionaali" suitsukatte all vägistada oma
Ilm on udune ja seni en üsna vaik muudkui maha! Jalamaid ja igaks juh äkki üht soomlast minu kõrval rohkem kui SS grenaderide lihtne tänu: „Ka panslavistlike taotluste huvides. Viimati
tumiseks! Ise haigutan ja kõht läheb risti üle tee hüppavat ja siis kraa hurväelased! Teie olite öösel meie parimad pidime selles veenduma aastail 1940/41.
ne. Siis äkki paremat kätt üks
Ida välissiit vaheldub sisu Mh samaks.
pauk, pahemat kätt praksatas. „Srap väga tühjaks. 'Võtan kaasaantud leiva vi kõhuli heitvat. Seal plaksatavad löö kamraadid!"
nell", ütleb kapten Paulus. „Seadke ja keedetud elajaliha välja, lõikan tüki gid vastu müüre. Kui kuulid punseinte
endid nii, et otsekohe ahelasse saate ja tahan paraviisi sööma hakata, kui pihta tulevad, siis tümiseb nagu tühjast
Üks äraeksinud tõetera inglise
aamist.
asuda, mitte nii mütsakas koos kõn ragin lahti läheb.
dida."
Niisama seista, kui teised tegevuses,
Seda on pärast suureks vahvuseks
ajakirjas
Meeste read korraldavad endid. Ja loetud ja mind on vabadusristikski ette on naga häbi. Võtan püssi ja hakkan
siis varsti ongi Laagna käes. Enne pandud. Mina aga teadsin samal silma enamlaste poole paugutama, kuni raud
Punane terroriaasta Eestis leidis „Weekly Reviewis* kinnitamist
suur küün, siis puiestee, mille otsas pilgul selgesti, et siin muud midagi ei kuum. Meie mehed seal all nurmenõos
Genf ist, 17. 2. Omaaegse Nõukogude
Kogu eesti majanduselu, mida Eesti
valged mõisahooned. Peatume küüni olnud, kui närvilikkus hädaohu ees. See on naga plaksatuste rida. Sekka padis
hirmuvalitsusega
Eestis tutvustab inglise oma iseseisvusajal hoolega üles ehitas,
paneb haigutama ja teek kõhu tühjaks. tavad automaatpüssid ja kuulipilduja
juures. Ohvitserid lähevad mõisa.
Üleval pilvises taevas plaksatavad Olen seda teiste ja enese juures elus ragistab ikka hooti oma energilist juttu. nädalaajakiri „Weekly Review:"
HÄVITATI NÕUKOGUDE POOLT
Enne juunit 1940 oli Eesti õitsev
Vaenlane on metsa kadunud, aga
šrapnellid, mitte sagedasti, vahete-va tähele pannud. Paras mõõt tervet aru
TÄIELIKULT.
hel. Laskjad ei näe ju ka midagi. Kes juurde, see on kogu see kangelaslik ühest teisest tukast tuleb uusi välja. maa. Eestlased kuuluvad Euroopa tsivi
Neid ei saa siit müüri tagant lasta. liseeritud rahvaste hulka ja on end Maa kaotas suurema osa oma laeva
aga lasevad? Vast oma soomusrong? kus.
Siis
läks,
nagu
öeldud,
lahti.
Õhk
Asume dr. Treumanniga välja ja leseme üles töötanud heale sotsiaalsele tase tonnaazist, 80 prots. jõumasinatest ja
Aga kus see nii ruttu siia sai ? Kuid
kõik on võimalik. Sidet meil mingisu hakkas ragisema. Peade kohal visati sealt. Üks punane on teistest ette tük mele. Tööpuudust eestlased peaaegu oma raudteepargi.
nagu hernestega vastu plekki, särises, kinud. Ütle» Treumannile, et hoidku üldse ei tundnud.
Kui Eesti president Päts pani vastu,
gust ei ole, mitte midagi ei tea.
NÕUKOGUD VÄITSID AGA PÄ- Eesti vägivaldsele liitmisele N. Liiduga,
Tallinna pool maanteel tuleb kaks nagu oleks soola kuuma panni peale õla paigal, panen püssiotsa peale ja
RAST MAA ANEKTEERIMIST,
ratsanikku*tantsivatel mustadel hobus riputatud, üks käputäis teise järele. sihin hoolsalt. Saan äkki tugeva löögi
SUNDISID NÕUKOGUD TA KÕIGE
tel. Kaks soomlast läheb mõisast vastu. Olid nagu rahe all, mis aga taevale käe pihta, mis püssi Treumaani õlalt et see haritud rahvas eestlased
PEALT TAGASI ASTUMA JA KÜÜDI
maha viib. Üks Soome ohvitser on olevat vabatahtlikult liitunud N.- Lii TASID HILJEM NÕUK. VENEMAALE,
Jätavad vahemaa ja räägivad. Mida, ei tänu ristloodis käis ja liiga kõrgelt
ole kauguse pärast kuulda. Siis keera puiestee oksi pudenes kaela. Meie hoobiandja ja ütleb, nii võivat ma oma duga.
pole tänini midagi kuulda tema
MIDAGI NIISUGUST ON MÕELDA kust
vad ratsanikud tagasi, soomlased kaja, mehed olid kohe esimese ragina ajal seltsilise maha lasta. Kust mina seda
saatusest.
MATU,
otsekohe hakkab läänepoolt metsast ja ahelikus ja tuiskasid lund mööda vaen võisin teada? Muud kohta püssi otsa
Lõpetades nendib „Weekly Review"
kinnitab „Weekly Review", eelkõige
puhmastikust must rida välja venima. lasele vastu alla nõlvakule nurmele. toeks ei ole.
et
Nõukogude
valitsus Eestis juunil
Kuid siis jääb äkki kõik vait. On kui meenutada 60597 eestlase küüdi
Kes need võiks olla ? Kõik meie mehed Seal nõos heideti kõhuli.
1940
kuni
juuli
1941, mil sakslased
Mul lõi süda tugevalt, et meie me nii vaikne, et imestad ja närvid tagant tamist julmimalt N. Liitu. Mehed la
vaatavad.
vabastasid
maa,
hutati
oma
naistest,
emad
oma
lastest.
järele
surisevad.
See
vaikus
on
nii
ko
hed
esimesed
olid
hoopi
vastu
võtma.
Ma teen ettepaneku, kuulipritsid re
ON KARAKTERISEERITAV AINSA
gedelt maha võtta. Veltveebel vastab, Ragin ja plaksumine tõusis ja mõõnas sutav. Tõmbad kergendatult õhku ja Looma vagunitega transpordil polnud
SÕNAGA „TERRORVALITSUS".
et ohvitsere ju siin ei ole ja ilma kä vahetpidamata. Ja igavaks läks seal saad ara, et sa kogu aeg pinevuses toiduaineid ega arstlikku abi. 7178
suta, ei tea kas võib. Mul kargab hing Üksi seista, kuna teised kaugel nõos oled olnud. Meie ahelik tõuseb püsti eestlast tapeti nõukogude poolt Eestis
vaenlane on tagasi löödud. Aega ja 35135 on nõukogud küüditanud
täis. Sõjamees ma ei ole, aga nõnda kõhuli on. Mõtlesin, et lähen õige mõi
oma sõjaväkke mobilisatsiooni ette JARVA TEATAJA Nr. 24
mööda
sammuvad kõik küüni poole.
sa
poole.
palju ma tean, et kui ohvitsere ei ole,
käändel.
Lõpp 6 küljel
Ja kui puiesteed mööda sinnapoole
siis järgmine kraad käsutab, järelikult
Neljapäeval, 24. veebruaril 1944. a. Lhk. 4

Jooni saksa veisekasvatusest
Pääle piima ja liha saab veisekasvatusest Saksamaal veel rea teisi tähtsaid aineid marga
riini, küünlaid, seepe, määrdevahendeid ja palju muud

v

Veised annavad ka ainukese määrdeaine torpeedole
Saksa riigis on üramarguselts23.66o.ooo veised. Kasvatatakse peamiselt Allgaus ja niga tõug Saksamaal. Üle 10.000 kg-lise
veist, neist 13.800.000 lehma. Iga 100 elani Austrias.
aastase piimatoodanguga lehmad ei ole ha
ku kohta tuleb ümmarguselt 30 veist (neist
Viimatinimetatud piirkonnas tuntakse ruldased. Piima rasvasisaldavus on üldiselt
Naisomakaitselastele Paides ei korraldata eraldi kursusi
on 17 lehma). Paljudes maades on need ar neid oberinntali veise kui ka mon madalavõitu. Need on suured loomad, va
rustatud hääde nuumomadustega.
vud kõrgemad. Näiteks peetakse Argentii tafoni veise nime all..
Eeloleval esmaspäeval algavad Pai sed arstid ja õed, eesotsas Järva maa nas
Kesk-Saksamaa mägestikualadel kasva
Ida-preisi ja ida-friisi mustkirju karjad
iga 100 elaniku kohta 556 veist, Aus
arst
dr.
Li
blik
u
g
a,
Järva
maahaig
de linnavalitsuse ruumes Järva noorte
traalias 265, Taanis Ühendrii
tatakse kes k-s aksa punast karja. on nende seast parimad. Need tõud on an
maleva korraldusel ulatuslikumad sama la juhataja dr. Bra un iga, Paide ges 63, Eestis 48, Shveitsis 38, Prantsusmaal (Mitteldeutsehes Retvieh). See on ühevärvi nud rohkesti hääd tõumaterjali eesti hoi
riitlaste kursused. Toimuvaist kursusist emade- ja laste nõuandla juhataja prl. 37, Inglismaal 35, Hollandis 34, Itaalias 18, line kuni tumepruun punane. Mägestikutõu landi friisi karja tarvis.
gu veistest moodustab 8% . Eriliseks hääks
3 veist.
Teise arvuka rühma moodustavad puna
on osavõtt võimaldatud kõigile naisisi dr. Rebasega, kohaliku sõjaväeük ja Jaapanis
Lehma keskmiseks toodanguks arvesta omaduseks vähenõudlikkus söötmise osas valgekirjud madalikutõud. Need
suse
arsti
dr.
Lää
ts
ag
a,
dr.
Nää
kuile, kaasaarvatud tütarlapsed ja kõik
takse Saksamaal praegu 2000 kg. piima aas ja tugev tööjõudlus. Reiniäärseil mägimail tõud on lähedalt sugulased mustvalge-kirju
ri sega, õdede Viilupi ja Kurvi
aaisomakaitselased. Eriti olgu juhitud
tas. Seega tõuseb aastane piima kogutoo kasvatatakse punaseid ja pruune laukotsalisi de veistega, nende omadused ja toodangud
dang 27 miljardile kg-le. Sellest hulgast tõuge (Rot-und Braunblessen). Neist võiks on peagu samad.
siinkohal tähelepanu Paides elutsevaile ga j. t.
tarvitatakse 40% joogipiimana, 50% tarvi nimetada westerwaldija kellhei
Toodanguvõime on üldiselt vähe piiratum
naisomakaitselastele, et nad võimaluse
Algavaile kursusile on võimalik veel tatakse või valmistamiseks, 7% tarvitatak n i v e i s e dy
kui
mustvalgekirjudel, kuid üldiselt väga
korral suurearvuliselt kursustele regist
Lõuna-Saksamaal oleks nimetamisväärne hää. Punavaigekirjusid veiseid kasvatatakse
registreeruda Järva noorte maleva staa se vasikate söötmiseks, kusjuures ülejäänud
reeruks, kuna naisomakaitselastele Pai bis Paides, Turg 10 kuni kursuste te 3%-st valmistatakse juustu. Pääle nende saa punakaspruun küütselg - pinzgauveis. Hannoveri, Lõuna-Oldenburgi, Schlesvig-Hols
duste annab veisekasvatus Saksa sõjamajan Selle tõu üldarv tõuseb 560.000 -le.
des erikursusi ei korraldata. Toimuvail
teini ja Westfali piirkondades.
Baadenis kasvatatakse lisaks nimetatuile
duse käsutusse suured kogused veiseliha.
Kõrgeima võirasvatoodangu on Saksa tõu
kursusil esinevad lektoritena kohapeal- geliku alguseni.
Lihatoodangu suurendamiseks on kogu aeg väiksemaid tüüpi mägestikutõuge, mis omalt gudest annud angeli kari; nimetatud
püütud kasvatada suuremaid ja raskemaid värvilt on kollakas- kuni punakas-valgekir madalikutõug asub Schlesvig-Holsteini pro
loomi.
jud. Neid nimetatakse hinter- ja vorder vintsis (Taani piiri lähedal) Ängeli poolsaa
Järva tütarlapsed löövad hoogsalt kaasa
Lehmade keskmiseks eluskaaluks Saksa waldi veisteks.
rel ja lähemas ümbruses.
Kõige enam levikut näitavad ja eelista
maal oleks praega umbes 500 kg, mis üle
Juba mäletamatuist aegadest on seda
Rindevõitlejaile hakatakse valmistama varrukavappe, ambulantsile susse tab meie vastava keskmise nimetamisväär takse saksa laigulist mägestikatõugu ja Jball
karja peetud sellel kohal puhtalt teiste tõu
selt.
prnune mägestikuveiseid.
Tütarlaste organiseerimine Järva noorte munud kokkutulek algas lauluga „Eesti
Pääle liha annab veisekasvatus teisi täht
Saksa madaliku tõud on levinud Põhja- gudega segamatult. Värvuselt on ühevärvi
maleva juures reneb viimaseil päevil in lipp", millejärele kokkutuinute poole pöör said aineid. Veiserasvast saab margariini, Saksamaa madalikualadei. Need on puhta line punane kuni pruunikaspunane. Enne
tensiivselt. Pea igapäev külastab Järva dus vastavasisulise kõnegi tütarlaste juhi küünlaid, seepe, määrdevahendeid jne. Vei kujulised piimatõud ühes rahuloldavate iseseisvust on angeli kari annud tunduvalt
noorte meleva staapi arvukalt noori, kes kohusetäitja M. Aasa. Edasi laulsid kok se sõraosast saadakse rasva, millel on eriti uuumaomadnstega. Saksa aretajate riigiühing materjali e. punase tõukarja tarvis. Angeli
äsja tegevust alustanud organisatsiooni sih kutulekust osavõtnud poisid „Polste laulu," madal külmnmistäpp. See rasv on ainuke on määranud nende veiste aretussihiks kari on puhtakujuline piimakari; nuumoma
tide, ülesannete ja struktuuri kohta vajavad mille järgi nad lahkusid. Järgnevalt tütarlap määre torpeedodele. Kontidest ja üdist saa 4000 kg piima aastas, 140 kg võirasva ja dused on tagasihoidlikud.
informatsiooni. Seda jagab neile energiline sed omavahel vahetasid mõtteid eelseisva te dakse kuni 30% rasva. Mitmesugused ke 3,5% rasva.
Madalikutõugudel on Saksa tõugude hul
Järva noorte tütarlaste juhi kohustetäitja pr. gevuskava suhtes. Nagu selgus, tõotab Jär havedelikud nagu veri, seedenõred, sapp jm.
gas kaaluvam seisukoht (ümmarguselt 60%
Nende
hulgast
moodustavad
suurima
M. Aasa. Hommikust hilisõhtuni selgitab va noorte maleva tütarlaste tegevas kujune on tooraineiks arstimite ja tehniliste saadus rühma mastvalgekirjud madali veistest). On märgata nende tõugude suure
ta asjasthuvitatuile sihte ja ülesandeid, mil da küllaltki ulatuslikuks. Lisaks otsesele or te valmistamiseks. Saba karvadest saab har ku tõu d. Need jagunevad üksikuiks lahk mat levimisteudentsi mägestikutõugude arvel
liseid taotleb äsja maleva jnures tegevust ganiseerimistööle rakendutakse viibimatult ju ning lisaks saab neid kasutada polster tõugudeks peamiselt oma asukoha järele.
Pääle nimetatud kahe pearühma leidub
alustanud organisatsioon. Paljud täidavad noorte ablteenistusse. Seoses sellega alus mööbli valmistamiseks.
Neile kõige lähemal asuva Ida-Preisi veis Saksamaal vähesel arvul (1% veiste üldar
juba samas vastava sooviavalduse planketi, tatakse juba neil päevil eesti rindevõitlejaile
Kontidest saab väärtuslikku väetisainet test moodustab 98% I d a-p rei s i m ust vust) Inglismaalt pärinevaid Shorthorui
millega on siis juba astutud samm organi varrnkavapikeste valmistamisega. Rööbiti kondijahu, kui ka mineraalsööle ja nööpe. valgekirju kari. Põhjamereäärseil pa veiseid. Seda puhtakujulist nunmatõugu pee
sellega tehakse ka peatselt algust rindevõit Sõrad, sarved ja sooled lasevad end samuti durkarjamail kui ka kuivemail aladel Kas takse pea eranditult Põhja-Saksamaa padur
satsiooni liikmeks astumiseks.
Organiseerimistöö esimese tulemusena lejaile villaste sokkide ja kinnaste valmista kasulikult tarvitada. Suur tähtsus on veise vatatakse i d a-f rii s i ja olden b u r gi karjamail (Marschweiden).
toimns möödunud esmaspäeval Järva noor misega, milleks lahkelt oma nõuandelist nahal. Sellest saab valmistada saapaid, ho must-valgekirju ning jever 1 a n d i karja.
Saksa veisetõugude toodanguvõime koh
te maleva staabi ruumes esimene tütarlaste kaasabi on lubanud ka prl. H. Haasma. buseriistu, sadulaid, kohvreid, portfelle,
Pääle selle leidub must-valgekirju veiseid ta annab ettekujutuse järgmine tabel, mil
kokkutulek. Toimunud kokkutulekust võttis Lisaks sellele alustatakse lähema tegevus nahkmööblit ja raasinarihmu.
veeNPommeris, Saksis ja Rheinimaal. Kõik les leiduvad andmed on avaldatud Saksa
osa ka rida noorte maleva perre kuuluvaid kava raames veel Paides asuva eesti sõja
Saksa põllumajandusele annab veisekas need lahktõud on omavahel väga sarnased. Karj aare ta jäte Riigiühingu poolt ja käivad
i
väe
ambulantsi
tarbeks
susside
valmistamist.
poisse, samuti tütarlapsi, kes seni veel pol
vatus odavat veojõudu ja väärtuslikumat Must- valgekirju kari on suurima piimaan- 1938. a. kohta.
nud organisatsiooni liikmeks astunud. Toiväetisainet laudasõnnikut.
Toodangu hoidmiseks ja tõumaterjali pa
Aastaaruannete Keskmine aastatoodang
randamiseks püütakse teha kõike võimalik
Tõug hulk Piima Võirasva Rasva
Sokkide kudumine rindesõdureile täies
ku. Aretustööd juhib Saksa Veisekasvatajate
kg- kg- %
Riigiühing (Der Reichsverband der Rinder
hoos
sächter Deutschland). Saksa arvukad veise
Angelid 8558 3771 147.7 3.76
tõud jagunevad kahte pea rühma: mägestiku
Mustavalgekirjud 381804 4044 134.7 3.33
Eriti hoogsalt ja suurel hulgal on ja madalikutõud. Mägestikutõugu kasvata
Majandus- ja rahandusdirektooriumi
Punasevalgekirjud 58802 3819 127.7 3.34
Kesk- ja Lõuna-Saksamaal ning Ost
Hallikaspruun mägikari 45509 3178 114.2 3.59
juures tegutseva „Keskus Eesti Käsi võtnud lõnga kudumiseks ametiasutuste takse
naisteenistujad, nagu Võiekspordi Kesk markis (endises Austrias).
Punane mägikari 4968 2942 110.2 3.75
töö" poolt algatatud villaste esemete meierei, Raudtee Peatehased, Julgeole
Pääle piimajõudluse aretatakse mägesti
Laiguline mägikari 102616 2820 108,8 3*86
Šorthornid 1359 304 L 105.4 3.47
kudumine eesti väeüksuste jaoks on ku Politsei 5. osakond, Kirjastus „Ees kutõugu ka nuumaaomaduste ja tööjõud
luse suunas. Mitmekesise jõudluse tõttu kan
Vordervaldid 1984 2608 99.8 3.83
leidnud väga elavat poolehoidu. Esime ti Ajaleht", Ostland Pressevertrieb, natab teatud määral piimaand. Nii on aretu
Kollane mägikari 13216 2510 98.1 3.91
Hintervaldijd 904 1953 78.9 4^04
ne, üsna suur lõngakogus, mis anti Naisomakaitse üksused ja teised. Ka se keskorganisatsiooni poelt määratud Sak
mägestikutõukogude aretussihiks piima
vabaks seks otstarbeks, jaotati kudujai koolide õpilaskond on rakendunud ku sa
Esitatud keskmisi toodanguid on õige oma eluea jooksul 112.439 kg piima ja
toodang 3000 kg. piima aastas, võirasvatoo
le paari päeva jooksul ja juba tuuak dumisele. Nii on võtnud suuremad ko dang 120 kg ja rasva 4%.
tunduvalt ületatud üksikutes karjades ja 3816 kg. võirasva.
segi tagasi valmis sokipaare. Selle töö gused lõnga Kodumajanduskoolide ja
Mägestikutõud moodustavad umbes 40% üksikute silmapaistvate lehmade poolt. Nii
Seega ei puudu Saksamaal eriti hääd
ida-friisi tõugu lehm Gert r u d sugoloomad, mis annab häid võimalusi kogu
puhul oy kiirus eriti tähtis, sest val Linna Naiskutsekooli õpilaskonnad. Loo Saksa veiste üldarvust. Tähtsaim mägestiku lüpsis
131182 aasta jooksul 13.819 kg. piima, 613 kg.
tõumassi omaduste arendamiseks veelgi
mistatavaid esemeid on vaja kiiresti. detavasti järgneb nende asutuste ja tõug on saksa laiguline mägesti või rasva, kusjuures rasva % oli 4.44.
ku
k
a
r«i
(Deutsches
Höhenfleckviehl.
See
kaugemale. K. J.
Mida rutemini need saadakse üle an koolide eeskujule veel rõskest! teisi, on pärit Shveitsist, kus seda karja nimetatak
Mustvalgekirju lehm Lulu 35706 andis
sest
iga
abivalmis
käsi
on
siin
tere
da meie väeüksustele, seda paremini
se simmentali karjaks. Värvuselt on hele
tulnud.
täidavad nad oma otstarbe.
200 naisüliõpilast on ra
kollane-valge kirju. Meie veistega võrreldes
Praegu on tund,kus iga ees
on need väga suured loomad, lehmade elus
ti mees ja naine, kas relva
kendunud korjandusaktsi
kaal on 650-700, pullidel kuni 1300 kg, tu
Ülenormi toodud või eest suhkrut
gevad tööloomad ja annavad hääd liha.
ga või ilma, peab teadma
ooni läbiviimiseks
Eriti peetakse seda tõugu Baieris, kus moo
oma kohust.
dustab 70% karja üldmassist. Ka endises
Eesti rügementide ja sõjaväehaiglate
Põllumajanduse keskvalitsuse poolt väl rutähti iga ülenormi müüdud 2 kg kohta 1 Austrias on arvukaim tõug (35,8% kogu veis
Hiiumaal kudumistalgud
jatöötatud juhendis põllumajanduslike saa suhkrutäht 0,5 kg suhkru ostmiseks. Lisaks test). Aretatakse veel Baadenis ja Würtera varustamiseks mitmesuguste tarbeeseme
duste tootjate premeerimise kohta on käsit sellele tootmisaasta lõpul iga 2 ülenormi kg bergis, Tüüringis ja Saksi mägestikualadel. tega ilmutab Tartu ülikooli üliõpilas
Puski
maanaisteselts Kõrgessaare val
letud üksikasjalisemalt preemiaid võinormi eest 1 suhkrutäht 5 kg suhkru ostmiseks.
Tähtsa rühma moodustavad ühevärvilised
kond
ilusat
eeskuju,
olles
rakendanud
las
Hiiumaal
kogus omal algatusel rin
Preemiapunktide arvestamine, preemia mägestikuveised. Siia kuuluvad kollane
täitjaile. Kuna lehmade kinnisusest tingitud
piimasaagi vähesus praegu paigutab lapsed tähtede väljaandmiseks nimekirjade koosta frank i veis (Gelbea Frankenrind), keda korjandusaktsiooni läbiviimiseks 200 devõitlejate varustamiseks soojade ese
ja haiged linnades raskesse olukorda, siis mine ja preemia- ja suhkrntähtede väljaand Kasvatatakse Baieris, Tüüringenis jm. Vär naisüliõpilast, kes on teinud endale metega ümbruskonna taludest 20 kilo
on vajalik, et põllupidajad eriti korralikult mine toimub piimatööstuses ja taluvõi kok vuselt ühevärviline kollane. Eriti tublid südameasjaks hankida annetusi mitme villu, samuti hulgaliselt igasuguseid vil
püüaksid võinorme täita. Põllumajanduse kuostukohtades tootmispiirkoudade viisi.
tööloomad. Üldarv umbes 500,000. Ka Aust
laseid esemeid, nagu kindaid, sokke,
keskvalitsuse turukorraldusvalitsuse poolt
Kuigi meie piimatööstuslikul alal tuleb rias on ühevärvilist kollaseid mägestikutõu suguste hädavajalike esemete näol.
lähetati kõigile vallavalitsusile üleskutselised ületada raskusi, peab märkima, et need on ge, nagu tnurbode n-m ürztali kari,
kampsuneid, salle jne. ning mitmed
Eesti pataljonilt Tartu ERÜ-le
ringkirjad, milles rõhutati võinormide täit püütud võita. Möödunud aastal loodi juur
kasukad. Villad töötatakse ümbsr lõn
kärnteniblondkari
ja
wald
mise vajadust.
de 42 piima vastuvõtupunkti, millega taheti
1900 marka
viertleri maakari.
gaks neljas suuremas talus ja juba eile
tootmisprotsessi haarata ka need talumaja
Kolmanda tähtsa rühma moodustavad
Vastavalt põllumajanduse keskvalitsuse pidamised,
ERÜ Tartu ringkonnaametil® annetati alustati kudumistalgutega, et kõige lü
kes
seni
piima
ei
turustanud.
hallikaspruunid mägestikutõud.
juhenditele premeeritakse piimatoojaid, kes
Et kergendada piimatootjate võinormide Need on ühevärvilised hallid kuni pruunid, neil päevil ühe eesti pataljoni esindaja hema ajaga valmistada meie mobilisee
müüvad 1943/44 tootmisaasta võinormide täitmist,
rakendati
tegevusse
ka
need
piima
! rituile vajalikke sooje esemeid.
pärit Shveiisist Hääd piima-, töö- ja nuum- poolt 1.900 marka.
või ülenormi, normi- ja ülenormi tööstused, mis vahepeal ei töötanud.
preemiatega.
Rööbiti normi- ja ülenormi või tootjate
Lisaks tootmieperioodide järgi premeeri premeerimisega rakendub põllumajanduse
mälestuseseme tundlikku mehanismi, se asjalikult ...
Kas räägite veel?
misele antakse 1943/44 tootmisaasta lõpul keskvalitsus vallavalitsuste võinormi täitjate
kui keskjaam abivalmilt sulle igal ajal
Vahepeal on keegi asjata püüdnud
veel ülenormi preemiaid kogu tootmisaasta karistamisele. Siin tuleb olla resoluutne olu
võimüüginormi ületamisel.
Mul on kodus kirjutuslaual telefoni on nõus fikseerima täpset aega. Gon tabada oma abonenti sellest popurriist.
kordadest tingitult. Iga normitäitja peab
Normipreemiana antakse preemiatähti iga teadma, et karmus on tihedas seoses rahva aparaat. Päris tavaline. Maja küljest gilööki küll ei kuule, aga ma ei ole
„Siin on ju lausa hullumaja," kat
müüdud 10 kg või eest I preemiapunkti toitlustamise sihiga ja vajadusega hoida töö kulgevad traadid arvatavasti kesk pedant. Ainult korra, kui ma jaba
keb lõpuks ta kannatus.
väärtuses. Ülenormi preemiana antakse suhk- protsessis kõik piimatööstused.
jaama, sest alati kui aparaadi küljes kümnendat korda riskeerisin päeva
.. . „Meil on siin teised kõik juba
olevat vänta liigutada, kostub torust jooksul õige aja järele vänta haarata,
Kes
kaotas
need
esemed
?
Paide koolides jätkub õppe
koos,
sina üksi veel puudud," õiendab
Paide leiubüroosse oa toodud alljärgne mõne vähese minutikese pärast õrn päris preili kaastundlikult, et kas mu
töö
vad leitud esemed: raha, autopump, peenra naisehääl: „Keskjaam." See oleks ka oma kella vedru on katki, või olen ehk keegi lõbusalt!
hakott rahaga leitud Paidest, käsikohver kõik, mida mul tänasele loole sisseju koguni oma ajanäitaja kaardilauas ma
Siis on tükk aega kuulda vaid veen
Vastavalt Järva maakoolivalitsusest ühes mitmesuguste esemetega leitud Tü hatuseks
valt rääkida püüdvat meeshäält, kes
öelda.
ha
mänginud.
Juhatas
isegi
kätte
'
pa
saadud andmeile algab õppetöö Paide rilt, rahatasku raha ja mitmesuguste doku
Ise olen ma inimene, kes tehnilisi randaja, ei teadnud aga, kus võiksin oma daamile iga hinna eest püüab sel
mentidega leitud Albu vallast ning jalg
gümnaasiumi 11-a, 11-b ja V klassis ningratas
leitud Paide vallast.
geks teha, et ta siiski vaid teda armas
leiutisi mõistab maksimaalselt ära ka saada vajaduse korral uue ajanäitaja.
Paide Kaubanduskooli 111 klassis esmas
Leitud esemeid võib peale omandiõiguse sutada enda mugavuse huvides. Näiteks
tab, aga mitte tema sõbrannat. . .
Telefon
võib
mõnikord
pakkuda
ka
päeval 28. veebruaril. Neist alustavad kindlakstegemist kätte saada Paide leiubü oma äratuskella säästmiseks olen lask
Nagu näete, ei muutu eeskava kuna
väga
palju
kultuurset
ajaviidet.
Pruu
õppetööd Paide gümnaasiumi V klass roost Paides, Tallinna nr. 12 igal tööpäeval nud end tihti äratada teatud kellaajal
gi igavaks ega ühekülgseks.
gib
ainult
haarata
toru
ja
kuulata,
ja Kaubanduskooli 111 klass kell 9. 00
K. Leibur annetas 500 rmk
keskjaamal. Pealegi on see päris sea ning soodsal juhul võib pool tundi ae
Ärgu aga jumalapärast mõeldagu, et
hommikul, kuna gümnaasiumi 11-a ja
duslik tegu. Kord pidin öise rongiga ga veeta umbes sarnaste keskustelude torus alati sarnane virr-varr valitseb. On
Neil
päevil
annetas
Koerus
elutsev
11-b klassil algab õppetöö kell 14. 00,
Karl Leibur ERÜ Järva ring pealinna sõitma ja palusin end kell pealtkuulajana:
momente, kus isegi pikemate väntamiste
kusjuures õpilasil õppetöö alguseks äriomanik
konnaametile 500 rmk ERÜ Väinjärve kaks öösel keskjaama preilit äratada.
. . Palun lubage mulle linna vana puhul kestab pühalik vaikus. Kaastun
tuleb koguneda Paides, Pärnu täil.
Ma ärkasia alles kell kümme. Ja kui
nr.6l asuvasse majja. Ülejäänud klassi piirkonnast mobiliseeritute perekondade olin suurimas vihas haaranud kõneto dekodu" haliseb keegi. „Minu ämm ei net vääriv oleks igaüks, kes kangekael
abistamiseks.
Nimetatud
annetusega
on
saanud eila tulla, aga ma saadan ta selt püüaks segada vaikust lakkamatu
de õppetöö alguse kohta järgneb kor
ru,
et
aru-pärida,
oli
lakooniline
vastus:
esimesel
võimalusel," õiendab teine as väntamisega. „Mis te lõhute, mis teil as
K.
Leibur
andnud
kujuka
tõendi
eest
raldus hiljem.
lasele omasest tublidusest, abivalmisu „Tänage õnne, et teid unustasin. Öine jalikult vahele.
ja on? Egas kõne naoni jänes ei ole, et
Keegi 011 vist väga ärritatud: „Mis ku eest ära jookseb. Rohkem kannatust, siis
sest ja ohvrimeelest nende rahvuskaas rong on Julivere ja Põadaku vahel
Turbaühingu peakoosolek
laste perekondade abistamisel, kellede kraavi sokutatud. Kakskümmend purus radi sigadusi te seal jälle mulle valmis elate kauem," noomitakse sind õpetlikult.
Lehtses
isad ja pojad on haaranud relvad, et tatud laipa ja nelikümmend raskelt olete soperdanud," kärgib ta raevuhoos.
Jah, eks ole, telefon võib isegi väga
Möödunud pühapäeval pidas Läpi turba siirduda vaenuväljale kaitsma oma rah haavatut".
Hetk vaikust keset kõnede segadikku, olulist osa mängida kasvatusliku tegu
ühing Lehtse vallas Koolma külas, „Vilja vast, kodu ja isamaad.
Ma olin hinge sügavikkudeni liiguta ja siis, nagu paitav kevadtuul, kõlab rina. Seda tuleb hinnata. Eriti nüüdsel
nõmme" talus oma peakoosoleku. Toimunud
tud.
Harduses otsustasin ohverdada oma õrn naisehääl: „Ma olen vaimustuses, närvilisel ajastul, kus inimeste halvemad
Igale Saksamaal töötavale
peakoosoleku päevakorras oli koosoleku ra
viimase
toitlusperioodi võirasva, suhkru Eduard, et mu papat sünnipäevaks ik iseloomu omadused kipuvad eriti esiplaa
kendus, 1943/44. a. aruanne, 1944/45. a. eel
eestlasele kingituspakike
ja
nisujahu
ratsioonid ning kuu suitsu ka meeles pidasid arve, valimised põhikirja järgi ja läbirääki
nile kerkima. Kes ei usu, vaadaku mu
Eesti Kutsekogad on otsustanud igale
mised ühingu tegevusse puutuvais küsimu Saksamaal
normi ennastsalgavalt mängu visates
„Keskjaam,
keskjaam!"
röögatab
jäl
töötavale
eestlasele
saata
kingi
ametvenda
Juurikast. Ta on pärast seda,
sis.
tuspaki.
lasin kohalikul pagarmeistril valmista le klegi kannatamatult vahele. „Jätke kui ta aasta kestel on pidanud telefoni
Kingituspakid saadetakse teele niipea da kringli, mille elupäästmise eest mind rahule, teil pole kaugekõne õi teel tihti oma ametasju ajama, muutu
kui transportolud seda võimaldavad ja jaga läkitasin keskjaama preilile.
Vajangu piimaühingul
gust," noomitakse kedagi heatahtlikult. nud otse kannatlikkuse, rahulikkuse ja
takse eestlastele välja Saksamaal töötavate
peakoosolek
Nüüdsest on arenenud meie vahele
... „Minu Fifi on väga haige. Ju leplikkuse musterkujuks.
eestlaste peaesinduses peetavate nimekirja
Eeloleval pühapäeval peab Vajangu pii de alusel. Seetõttu osutub vajalikuks, et väga südamlik vahekord, kuigi hiljem mal, kui ta sureb, siis ei ela ma küll
El. Marep.
maühing oma ruumes erakorralise peakoos kõik Saksamaal töötavad eestlased end kir selgus, et rong oli sõitnud ikkagi kraa seda enam üle," haliseb keegi meele
oleku. Peakoosolek algab kell 11.00 hommi jalikult peaesinduses registreeriksid. Pea vi poole vaatamata sihtkohta. #jj heitlikult.
esinduse
aadress
on:
Estnische
Reichsver
kul ja selle päevakorras on koosolenu raken
Oma leerikingiks saadad käekella olen
... „Ärge segage vahele siin on JÄRVA TEATAJA Nr. 24.
dus, valimised põhikirja järgi ja koosolekul bindungsstelle beim Amt für Arbeitseinsatz
der DAF. Berliin Nr. 54 Linienstrasse 83.
saatnud pensionile. Milleks kulutada kalli emade ja rinnalaste nõuandla," raiutak- Naljapäeval, 24 veabruarii 4014. a. Lhk. 5
algatatud küsimused.
Paides algavad samariitlaste kursused

Eestisse tunginud bolshevikele *anti käskis
Tappa kõik eestlased,!*vanu
sele ja soole vaatamata"
Bolshevike ebaõnnestunud dessandikatsel Merikülas vangivõetud ko
mandörid andsid seletusi, millised olid tegutse mis-juhtn öörid Eesti pinnal

Lavansaarelt väljusime sõjalaevadel r.ja
maandumispaatidel 18. veebruari öösel, ol
les saanud käsu maanduda Meriküla juurea
14. veebruari hommikul kell õ. Merel oli
meil häiriv vahejuhtum: oskamatu ümber
käimise tõttu lõhkes meeste käes käsigra
n»at ja haavas raskesti kolme sõdurit. Meie
operatsioon näis juba algusest peale ebaõn
nestuvat. Rannast tublisti eemal sattusime
juba hävitava tule alla, meie paat lasti põ
lema ja mehed hüppasid vette, mis seal ko
ba! ulatus kaelani. Läbimärgadena suutsime
•üi«ki pääseda maale, kus aga sattusime hä
vitavasse tulle. Saades reiest haavata, langesin. :na juhikohustest välja ja pidin või

SS-PK. Oöl vastu 14. veebruari maabusid Narva-Jõesuust lääne pool mere
rannas Meriküla juures Nõukogude 260. erilise mereväebrigaadi jalaväepa
taljoni osad.
metuna pealt nägema, kuidas lühikese ajaga
Kibedas võitluses hävitasid ühe Saksa jalaväediviisi grenaderid, tankikompa
minu juhtimisele antud üksus'täielikult hä
vitati. Võitluses Meriküla rannal sai surma
nid ja Eesti vabatahtliku SS-brigaadi üksused sissetunginud vaenlase. Ainult
ka operatsiooni juht juut Maslov.
käputäis kurnatud enamlasi pääsis vangi andes eluga.
Enne Lavansaarelt väijasõitraist saime
Enamus maabunud vaenlase üksusest 450 automaatpüstolilaskurit, 21
kontradmir? 1 Žukovilt korralduse hävi
laskurit, 3 granaadiheitemeest, 18 kuulipildurit, 14 soomuskütti ja 6 naistele
tada maandumisel kõik ©ttejubtuv ja
grakisti lamas kangestunult lumises rannametsas või uhuti merelainete
tappa kõik eestlased, vanusele ja soole
vaatamata. Samuti oli meil käsuks põ
poolt randa.
letada kõik hooned ja asulad, st niivii
Vangi võeti ka haavatasaanud major nud meeskonna ülesandeks muu hulgas
si tekitada paanikat vaenlase tagalas.Sink o v, poliitiline ohvitser enamlaste hävitada kõik, mis on teel ees. Siia hulka
Ettekirjutise kõigi ettejuhtuvate eest
Balti mere laevastiku staabis. Teiste sõna kuulub ka tsiviilelanikkond. Ka naisi ja
laste mõrvamiseks oli kontradmiral Za
dega saksa laatsaretis lebab poliitiline lapsi tuleb kohelda kui vaenlasi. Kedagi
kov saanud minu teadmise järgi kõrge
koortssar, kelle ülesandeks oli oma sõjaväe ei tule vangi võtta.
malt poolt. Kontradmiral Zukovi käsute
Ülaltoodut kui tõele vastavat kinnitan
liste käsilastega teostada maabumisüritus
iustrueeriti Lavansaarei ka kõiki maa
Meriküla juures.
oma allkirjaga.
bumisüksusse kuuluvaid sõdureid.
Ute
takistuste
ja
tõkete
ning
läbi
raskuste
tungivad
grenaderid
edasi
oma
kodumaa
Major Sinkov on suurekasvuline blond
Major Sinkov."
Küsimusele, millest on tingitud see era
kaitsel
15. 2. 44.
venelane. Ta on vana kooli enamlane ja
korraline nähtu-, et juut määrati otsesesse
Ühe peatunnistajana esineb samuti Meri
kuulub nende ridadesse, kes püsside- ja ka
lahingu tegevusse astuva puna väeüksuse ju
hahuritesõja on teinud i deoloogia rünnakuks, küla juures vangilangenud pataljoniülema
hiks,
vastas major Sankov, et see u
võõra maailma vihkamise kuulutajaks,
asetäitja kapten Sapelkin. Ta on vabataht
olnud tingitud operatsiooni erilisest tähtsu
mis meretõusuna tahab Euroopa piirid üle likult annud järgmise kirjaliku seletuse.
See oli kõrgeim käsk kõik eestla
sest ja kontradmiral Žukovi poolt antud eri
ujutada ja kõik elava hävitada.
260. erilise mereväebrigaadi jalaväepa
lisest ülesandest. Muidu võivat juute koha
Major Sinkov ootas ise, et teda maha taljoni ülema asetäitja kapten Sapelkini se
ta ainult staapides ja poliitiliste juhtide koh
sed tulevad mõrvata
lastaks. Viis noort pikakasvulist SS meest letus.
tadel. Kui Moskva asus Saksa rinde vahetas
Ülaltoodud
korraldustest
ei
ole
ma
otse
leidis ta. Neli neist tõstis ta üles, viies ot
läheduses, polnud Moskvas näha ainustki
sis välja sidumismaterjali ja hoolitses haa teel midagi kuulnud, sest mind ei kutsutud
SS PK 18. veebruari öösel, vaikselt: ja politruk major Pavel Sinkov "jutustas juuti. Kui aga saksa oht Moskvale kaugenes,
vatud kaitsetu vaenlase eest.
koosolekule. Kuid kõnelustest ohvitseridega tihedas udus lähenes Eestirannale Lavan järgmist :
olid esimesed tagasitulijad jällegi juudid,
See väike kultuurrahvaste armeedes en on mul teada, et meie maabumismanöövril saarelt teeleasunud punaväe, nmandumisüas
„Mis minu elu- ja teenistuskäiku puutub,
dastmõistetav tegu mõjutas laevastikustaabi oli trtaabumjtemaeskonnale ülesandeks teh sus 9 laeval ja maandusmispaadil. Kontrad siis pole selles midagi erilist. SündisinTšer ja nüüd kubiseb Moskva neist endiselt ning
nad otsivad innuga korterit. Juudid on tul
poliitilist ohvitseri andma lähemaid andmeid tud kõik elanikud ja muud hooned hüvita rairal Žukovi poolt eriliselt instrueeritud, nigovi oblastis 13. märtsil 1909. a. Panaväkke
tagasi ka Leningradi, kus viimastel päe
ning kirjaliku seletuse, mille alusel tuleb da ja Eesti elanikkond maha lasta. Seda välja valitud ja vaadatud üksus pidi maan ai-tusin 1929. a., kolm aastat hiljem lõpeta nud
vadel nägin juute, kellel kõik käed olid täis
Meriküla verist sündmust vaadata kui polii kinnitan ma oma allkirjaga.
duma Merikülas Narva all Saksa sin sõja-telinikakooli ning siis määrati mind tööd ja tegemist korteri otsimisega."'
tilist tõsiasja.
Kapten Sap e 1 k i n.
vägede tagalas. Väejuhatusel oli andmeid, teenima raudteepataljoni. Lenini-nimelisse
Haavatuna vangilangenud ülemleitnant
15.2.44.
Palumatult, sooviga avaldada oma nime
et enamlastel on midagi sellist kavatsusel sõjalis-poliitilisse akadeemiasse võeti mind Vassili Dolgihb, sündinud 27. detsembril
Merejalaväelane
Kuznetsov
andis
järgmise
ja kanda kõik järeldused, kirjutas major
ning selle tõttu oli rannikupiirkonnas kõik vastu 1937. aastal ja lõpetades selle kursu 1911. a., kinnitas olulisemas osas eespool
Sinkov üles Saksa diviisi sidumispunktis kirjaliku lisaseletuse :
valmis vaenlase vastuvõtmiseks. Hel se, määrati mind 1940. a. vanem-politrukina toodut, millele ta aga lisas veel järgmist
järgmise seletuse ja kinnitas seda ühe velt
..Mina, Vladimir Kuznetsov, sündinud giheitjad avastasid punalaevastiku maandu teenistusse Vaikse ookeani laevastikku. 1943.
„Kui sõduritele tehti teatavaks, et neil
veebli, idavabatahtliku juuresolekul oma 1919. a. Melitepoiis, mootorsõiduki juht, misüksuse joba kaugel merel ja rannakaitse aastal toodi mind sealt üle punalipulise tuleb
maandumisel tappa kõik eestlased va
allkirjaga:
tunnistan, et meie maandnmismeeskonna asus kohe tegevusse. Tabava tulega lasti Balti mere laevastiku propagandaosakonda nusele ja soole vaatamata, küsisid mitmed
Puudutab vangilangenud eraisikute ja ärasõidul Lavansaareit 14. veedruaril kuul põlema lühikese aja jooksul neli maandu Kroonlinna. Pikemaajalise kandideerimise
lähemalt põhjuste kohta. Sellepeale
sakslaste kohtlemist Eestis seoses maa sin oma kõrvaga, kui rühmaülem veltvee mispaati. Juba enne seda, kui punaväelased järele võeti mind komparteisse väetu a. 1941. sõdurid
vastasid poliitilised juhid, et kõik eestlased
bumisüritusega 13.-14. veebruari ööl bel Kassatkin ütles järgmist:
olid saanud rannikul kanda kinn tada, kand Ühe Kroonlinnas asuva meredessantüksuse on sakslaste poolt ja meie vastu ning et
Meriküla juures.
Niipea kui oleme maabunud vaenlase sid nai suuri inimkaotusi ja maandumise! poliitilise juhina ülendati mind majoriks.
isegi ühtki last, kes meie vastu süda
Major Sinkov, poliitiline ohvitser Balti poolsel kaldal, on meie ülesandeks kõik sattusid kõrini märjad punaväelased saksa
2. veebruaril s. a. sõitsin kontradmiral pole
mee
viha
ei kannaks. Seepärast tulevat nad
Žukovi
korraldusel
Kroonlinnast
Lavansaa
lähivõitlusrelvade
hävitavas?»
tulle.
mere laevastiku staabis, osavõtja 260. erili hävitada, sest seal pole vene elanikkonda.
kõik
hävitada."
se merejalaväebrigaadi tugevdatud pataljoni Pealeselle on seal elavad inimesed meie
Koidu ajaks oli maabunud punaväeüksuse rele, et teha ettevalmistusi Meriküla maan
Mõrvamise käsu saamist tõendavad ka
maabumisest 13.-14. veebruari ööl Meriküla
vastu. Ka kui on tegu naiste ja lastega, on saatus juba otsustatud: kõikjalt haaratuna dumisoperatsiooniks. Selle eeltööd ja ette teised vangilangenud punaväelased. Nad ju
juures, andis järgmise kirjaliku seletuse:
valmistused
sündisid
suure
hoolikuse
ja
olemas oht, et nad meie peale lasevad. ja ümberpiiratuna polnud tal enam mingit
seda ilma igasuguse surveta ja kin
„Major Sinkov tõendab, et major Mas See tõsiasi on meil tuntud meie taganemi edasi- ega tagasipääsu. Ägeda võitluse lõpp ettevaatusega, et igati tagada operatsiooni tustasid
nitasid
oma
ülestunnistust oma allkirjaga.
õnnestumist.
Lavansaarel
saime
ka
lähemaid
lovi poolt kokkukutsutud komandöride koos sest 1941. a. Tallinnast. Sel põhjusel tuleb faasi tähistasid ainult mõned vengid ja huik
Need ülekuulamise dokumendid seisavad
olekul anti järgmised juhtnöörid:
haavatuid. Merelt taletoetust osutanud pu juhtnööre selle kohta, mida võtta ette pä maailma avalikkusele kättesaadavas ulatu
kõik maatasa teha.
Pärast õnnestunud saabumist on maabuÜlattuodut tõendan oma allkirjaga ja nalaevastiku üksus, nähes, et maaudumis rast maandumist. Maandumise juhiks mää ses ja tõendavad, et siin pole tegemist ei
olen valmis seda kinnitama ka vandega. operatsioon on ebaõnnestunud, lahkus kii rati major Masl o v, rahvuselt juut. Maan millegi muuga kui eesti rahva täieliku hä
resti Meriküla alt, et pääseda kuidagi Saksa dumist teostama määratud üksus kuulus vitamise külma ja läbikaalutud kavaga.
Kuznetsov.
Stalini õuduste-riigi . . .
15. 2. 44,
õhutõrjekahurite tabavast tulest, jättes võit 260-ndasse mereväe dessantbrigaadi ja oli
SS-sÕjakirjasaatja
Viimasele ülestunnistusele on vabataht levad punaväelased täiesti saatuse hooleks. saanud sellekohase erilise väljaõppe. Üksuse
otse prohvetlikult praegusel ajal, mi likult alla kirjutanud ka merejalaväelane
Jüri Remmelgas.
Vangide hulgas leidus haavatutena mit lahingutegevus oli 507 meest.
Stalin on valmis„kompromissiksu kiriku Stepan Ivanovüš Savin ja Stepan Neutner meid maandutTiisoperatßiooni juhte, kelle
auhinnatud noorsooraamatut hü
ülekuulamine lähimas välilaatsaretis rikastas
žinski.
ja vene patriootidega.
veks ning auks". 18.20 Oskari Merikanto
Saksa väejuhatust masendavate andmetega.
fcS-sõtakirjasaatja
Sama Bažanovi sõnade järgi ütelnud
meloodiaid (hpl.) 18.80 Aja kaja ja saateka
Haavatuna vangilangenud maandumisüksuse
Robert Kröiz
va ülevaade 19.00 Kirevaid helisid nädala
Lenin tollal, kui otsiti kandidaati rah
lõpuks. Kst: Ühe politsei pataljoni puhkpil
vuste rahvakomissari ametkohale: „Sel
liorkester ülem muusikameister Fr. Tammari
Dessantpataljoniga Narva
leie kohale ei ole vaja intelligentset
juhatusel, Ringhäälingu tantsukapell Leo
REEDE,
25.
VEEBRUAR
1944
inimest. Sinna määrame Stalini."
Tautsi juhatusel ja solistid. (..Estonia" kont
5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.15 Päe sertsaalist). Vaheajal kell 20.00 Päevauudi
teine tuli vastu. Hurraa meie raaa
Algus 4 küljel
Leo Trotski kirjutab omas raamatus
vauudised. 6.30 Hommikukonßert (ülek.) sed saksa keeles. 21.J0 Päevauudised. 21.15„Minu elu" 8 tali ui üle: „Ta poliitiline
Haavatud on veltveebel Vlruhoff, vägi! Nüüd on selgem kui selge: vaen 7.00 Päevauudised saksa keeles. 7.15 Hom Franz
Leharit külastamas (hpl.) 22.00 Päeva
lase
soomusrong
peab
ka
tagasi
lask
silmaring on äärmiselt kitsas. Teoreeti kõhust. Veel paar meest. Need vaja
mikukontsert (ülekanne Berliinist) 8,00 He-V uudised saksa keeles. 22.15 Eesti sõduritund
ma,
meie
päralejõudnud
maaväe
pata
liplaadid.
8.45
Päevauudised.
9.00
Päevauu
liste teadmiste tase on täiesti primitiiv laevadele viia. Keegi pakub end viima,
Kst.: Sõdurite koor, orkester, solistid ja kõ
saksa keeles. 9.10 Landesdienst Ostiand
neleja. (Heliülesvõte 24. Il 44, vngn.) 23.00
ne. Ta kompilatiivne raamat „leninismi kuid kuulipilduja mees, keda ei lasta. reiga võitlema. Tomingas, mereväe oh dised
9.25 Saatepaus. 11.30 Lõbus algus (kpl). 12.15
homme on pühapäev. Tantsurütme (hpl.)
põhijooned" otse kubiseb teaduslikest Mina olen siin kaunis üleliigne, pakun vitser ja vana tuttav õndsatest üJern Päevauudised. 12.30 Päevauudised saksa kee Ja
24-00 Saatelõpp.
vigadest. Võõrkeelte mittetundmine sun ennast. Veltveebel asetatakse reele, komitee aegadest, jõuab ka laevale. les. 12.45 Lõunamuusika. (Ringhäälingu suur
Kutsekogude Paide esindus
nib Stalinit jälgima teiste maade polii paar haavatut veel, üks neist jaksab Olevat Korffi jaamas käinud. Seal ol orkester Paul Karpi juhatusel ja hlp.) Saate
kannab üle ka Riia saatja. 14.00 Päevauudised
uutes ruumides
tilist elu ainult tõlgetest. Meelelaadilt ta kõndida ja püssigi kanda, pahemast nud soomusrong, keda omaks pidanud, saksa
keeles. 14.10 Landesdienst Ostiand.
kuid
olnud
võõras.
on empiirik, ilma loov kujutlusteta."
Alates
teisipäevast,
22. veebruarist
käest vigastatud.
14.20 Süite ja serenaade (Ringhäälingu suur
„Lennuk" hakkas meie patareid orkester Paul Karpi juhatusel). 15.00 Muu vahetas oma ruume Eesti Kutsekogu
Rääkides Btalini praktilisest mõis
Hakkab juba pimedaks minema,
sika pärastlõunaks (hpl.) 16.45 Päevauudised. de Paide esindus, Eesti Kindralkomis
tusest, Trotski kirjutab, et see koosneb imestan ma, nii ruttu! Sammun ees, oma pikkadest torudest toetama.
17.00 Päevauudised ja saatekava ülevaade sari piirkonna haiguskindlustusasutua
75% kavalusest, erilisest künismist ja udu langeb jälle. Kaotan õige tee, satun
Lähen haavatuid vaatama. On veel saksa
keeles. 17.10 Viini operetihelieid (mgn).
tohutust auahnusest.
Mereküla poole, süda läheb täis, aega uusi juurde tulnud, viis meest, nende 18.00 Eesti kultuvui aladelt (1): Eesti teatri ja Eesti Kindralkomissari piirkonna ren
N. Buhharin, kes töötas kauemat läheb raisku. Siis leian ühe risttee, mis seas tuttav ohvitser Jõesaar. Mereväe alged (Dr. C. J. Brinkmann, saksa keeles). disekindiustusasutus, asudes senistest
aega koos Staliniga ja omas sel teel Utria poole võiks viia.
arst Multer on neid sidunud, ütleb, et 18.15 Richard Straussi laule. Esitab Marga ruumidest Tallinna tän. nr.s asuvasse
rete Teechr macher, sopran. (Heiiülesvöte majja. Ühenduses eelpoolloetletud
võimaluse tundma Õppida türanni ise
Rannale jõudes näen, et neli lae mitte kellegi haavad ei ole kardetavad. 31.
1. 44, mgn.) 18.30 Aja kaja ja saatekava
loomujooni, kirjutab; „Stalini esimeseks va lähevad Narva poole, nende seas Haavatud jutustasid, et üks voor pad ülevaade. 19.00 Poliitiline loeng (ülek., s. k.) tuste ümberasumisega uutesse ruumi
omaduseks on laiskus. Teiseks omadu ka see, kuhu haavatud pidin mahuta runeid juba pärale on jõudnud. 19.15 Rindereportaj že (ülek., s. k). 19.80 desse on jäänud aga samaks nende
seks on leppimatu viha kõigi nende ma. ~Lennuk" aga seisab veel siin. Aga teine enamlaste pealetung ole Muusika (ülek.) 19.45 Poliitiline loeng (ülek., telefoninumber Paide 112.
vastu, kes teavad või oskavad rohkem Kuni haavatud järsku mäekallakut vat olnud veel metsikum kui esirne a. k.) 20.00 Päevauudised saksa keeles. 20.15
Kammermuusika (Sylvia Miili, viiul, Hilja
kui tema/
AMETLIKUD TEATED
mööda enesele teed otsivad, mõtlen ne.
Saarne, klaver, Rudolf Miili, viiul ja August
Endine saksa kommunist Albrecht, sõita ühele laevale, et mehi vastu saa
Pikutan ja mõtlen, kas õige Laag Karjus, Išeilo). 21.00 Päevauudised. 21.15
TEADAANNE
kes omaenda sõnade järgi oli kaua ta. Aga rand on tühi, mitte ühtainu nasse tagasi minna. Siis tuleb aga Ajaviide Õhtuks (hpl.) 22.00 Päevauudised
Õppetöö algab uuesti Paide Gümnaasiu
aega ideeliseks kommunistiks, kaotas mast inimest. Ainult mõned padruni kapten Pauluselt kiri, et seisukord tõ saksa keeles. Järgnevalt saatelõpp.
mi Ila, Ilb, ja V kl. ning Kaubanduskooli
usu bolševismi pärast seda kui ta oli kastid seisavad üksi, ilma vahtideta. sine. Ta olevat ümber piiratud ja kolm LAUPÄEV, 26. VEEBRUAR 1944.
111 kl. esmaspäeval 28. veebruaril s. a.
5.00
Saade
saksa
sõjaväele.
6.15
Päeva
lähemalt tutvunud Staliniga. Albrecht
Õpilaste kogunemine õppetööks Gümnaa
Laeval võtavad mind mõned näod paremat ohvitseri kaotanud. Ümbf.r pii uudised. 6.30 Hommikukontsert (ülek.) 7.00
kirjeldab omi muljeid nii:
vast», mis nagu kooritud piima juus ratud? (Kell 3 öösel tuleb aga teade, Päevauudised saksa keeles. 7.15 Rõõmus al siumi V kl. ja Kaubanduskooli 111 kl. hom
kell 9.00 ja Gümnaasiumi Ila ja Ilb kl.
„Ma nägin, et meie kõik, kes pida tust on : Mis on? Kuidas läheb? Kus et Paulus Narva poole hakanud mine gus (hpl.) 8.45 Päevauudised. 9.00 Päevauu mikul
kell 14.00 Paides, Pärnu tn. 61.
dised
saksakeeles.
9.10
Landesdienst
Ost
sime Stalinit suureks mõtlejaks ja kilo punased on?
ma).
Ülejäänud klasside õppetöö alguse kohta
iand 9.25 Saatepaus. 11.30 Erich Börscheli
sooviks, olime sügavasti eksinud. Mul
Hakkame „Lennukift poole liikuma.
järgneb
korraldus hiljem.
kapell
mängib
(mgn.)
1215
Päevauudised.
pommitavad Jõesuhu sõit 12.30 Päevauudised saksa keeles. 12.45 Lõu
Koolide juhataja.
oli võimalus õppida tundma Stalinit nii See võtab meid oma külje alla nagu nudVahepeal
laevad Narvat. Tulised kaared lä
Kiriklikke teateid
nagu ta on: auahne lobiseja, karjerist lind poja tiiva alla. Mind kutsutakse bistavad musta taevast ja raksatused namuusika (Läti komandandi puhkpilliorkes
ter ülemmuußikameiBter Friedrich Tileganti
27. veebruaril s. a. peetakse kell 12 päe
kõrgeimal määral, demakoog sõna hal
ja vanem ohvitser küsib,
juhatusel, Riia ringhäälingu ajaviiteorkester val Kirna endises uues vallamajas jumala
vimas mõttes. Ta on inimene, keda oa kas minu arust Õige oli, et „Lennukilt" kajavad tumedalt kava edasi.
Parupsi juhatusel ja hpl.) Ülekanne teenistus. Kõnelevad mitmed jutlustajad,
Heidan veidi pikali. Kuulen veel lä Arvids
haaranud kujutlematu suurusehullustus, sinnapoole tuld anti, kust meid endid
Riiast. 14.00 Päevauudised saksa keeles. 14.10 Eespalved kodumaa saatuse pärast.
inimene, kes oma võimu säilitamiseks tulistati? Kas see vast mitte oma soo bi poolune, et Narva on juba võetud. Landesdienst Ostiand. 14.20 lise Werner lau
Th. Lind.
lab (hpl). 14.40 Sõjaradadelt. 15.00 Tempol
on valmis ohverdama mitte ainult oma musrong ei ole, kes meid eksikombel Ja olen siis magama jäänud.
Hommikul anti teada, et kõik lae Tempo! (hpl). 15.15 Kõnekäändudest eesti 22. veebr. s. a. kell 2.80 KADUS Ttiri-Tam
lähemaid kaastöölisi vaid terveid rah pommitab? Kas soomlaste teated õiged
(Vold. Mettuse saksa keelne vestlus). salu postirongilt selle seistes Paide jaamas,
vad
Narva-Jõesuhu on käsutatud. Pu keeles
vaid/
15.30 Muusika pärastlõunaks (hpl.) 16.45 Päe tumepruun VINEERKOHVER, suletav taba
on, et Vaivaras meie ratsapolk seisab?
Dmitrijevski, kes omal ajal seisis vä
Minu teada on soomusrong võõras nased olevat Jõesuu juba üleeile tüh vauudised 17.00 Päevauudised ja saatekava lukuga. Tungivalt palutakse sellest hea tasu
ülevaade saksa keeles. 17.10 Rahvalikke viise eest teatada ja ära tuua, vähemalt osa sisust,
ga lähedal Stalinile, iseloomustab des ja Vaivaras ratsapolku ei ole Utrias jaks teinud. Enne lahkumist olid nad (hpi.)
18.00 Noortele: „Endel", Marta Sillaotsa aadressidel: A. Tammerik, Paide jaamahoone
veel
inimesi,
nende
seas
naisi,
maha
pooti: Stalini naeratus on ainult mask. seisev rood on kaks korda Vaivarasse
krt. 2, või L. Padar Mustla Soe pk. 5. Vil
Niipea, kui ta jääb üksinda, mask haih maakuulajaid saatnud, kes seal enam lasknud.
olevat nädal otsa leiba näinud. Olevat jandimaal. Omanikule, evakueeritud riigitee
Laevad
hakkavad
liikuma.
Tunni
tub, nägu muutub süngeks ja ° halliks. lasi kindlaks teinud. See soomusrong
ainult sõidutama pidanud. Enne puna-' nii ale Narvast, on hädatarvilikud ja asenda
Seejuures on halvim, et ta on des toetab ju neid, kes lõhkevate kuulidega ajaga jõuame pärale. „Lennuktt seisab seid, nüüd valgdid. Hobune saab mu matud riidekraam ja paberid.
poot, kelles ei ole ühtki tilka humaan meie peale lasevad meil lõhkevaid juba seal. Ronin pardale. „ Lennuk" kõva leiva.
Kareda valla Vabat Taiet. Ühingu aasta
sust. Inimene ei ole tema silmis midagi, kuule ei ole, meie soomusrongidel võetakse meie laeva poolt järele ja
Minuga koos tuleb salk mehi, keda peakoosolek oa 27. veebruaril 1944. a. Ka
veetakse ahtritpidi Narva-Jõesuhu, kus viimati Utr;as nägin. Neil on vang reda Piimaühingu ruumes kell 12.00 järgmi
ta ei austa ega hinda teda. Kõik on te ka mitte.
se päevakorraga:
ma silmis vaid tööriistad.
„Tak i shaarit?" küsib vanem oh mõlemal kadlal inimesi palju, kes meid kaasas. Madrus, eestlane, kes end ise
1. Koosoleku rakendamine.
uudishimulikult
vaatlevad.
Välismaale põgenenud Essad Bei, kes vitser ikka veel usutades.
2. 1943. a. aruande kinnitamine.
ühest majast välja tulles vangi andis.
Tekib küsimus, kuidas Narva pää Pimedaks läheb. Igalpool surnukehad
tundis Stalinit juba noorpõlves, nimetab
3. 1944. a. eelarve vastuvõtmine.
Mina võin ainult kinnitada, et meie
4. Valimised põhikirja järele.
Kremli hirmuvalitsejat tüüpiliseks asiaa meestel hea meel oli, kui merelt mõ seda. Kogu päev läheb kaotsi, ikka on teel. Ühe üle komistan, paremast käi
5. Läbirääkimised tulevase tegevus
diks, külma, sünge mõistusega. Ta on ned sumakad vaenlase poole, lendasid. jälle kuskilt hobuse saan, see juba sest lirtsus midagi libedat ja külma
kava kohta.
ebainimlikult toores, millega ei saa võis
„Vaadake", tähendab keegi. Pime ruttu sinult kuidagiviisi üle löödud. Vii sisse veri. Jälk tunne. Ruttame eda
Soovin osta 3—4. a. lapse BOTIKUD ehk
telda ka kõige teenekamad" GPU tege on juba ja komandosillalt hästi näha, maks saan ühe suure valge mära, to si.
vahetada nr. 35 pikkade kummibotikute vas
lased.
kuidas Vaivara poolt, kust meid lasti, reda kondiga, vist kuskilt mõisast. Aga
Ometi kord Narva. Pime kui põrgu. tu. Teatada Pikk tn. 32. Paide.
Silmaringi lühidus, hinge toorus ja tuli välgatab. Aga ta sähvab lühikese väga nälginud. Küüdimees sõnaaher ja Lõpuks mitmetunnilise otsimise järele
loomalik künism on Stalinis arenenud joana nüüd imelikul viisil läänepoole. tuim. Ainult kui laevalt pätsi leiab ometi Pauluse staap käes. Vang ära Bilansivõimelist RAAMATUPIDAJAT vajatak
se Paide Tööstuskooli. Palk Rmk. 140.
äärmuseni. Lõpp.
Ja läänepoolt ühelt maaninalt sähvab toon, lähevad silmad niiskeks. Ta ei antud, hobune lahti rakendatud.
kuus. Töölevõtmine Paide Tööameti kandu.

