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Ühises võitluses Peipsi kaldal

Eesti vastus valedele

Eesti SS-diviisi ühe pataljoni ette jäi üle 2000 bolsheviku laiba
Bolshevikud, kes mõne aja eest püüdsid
oma kanda kinnitada Peipsi läänekaldal
järve kõige kitsamas kohas, paisati pärast
veriseid võitlusi raskete kaotustega vaen
lasele tagasi. Koos saksa üksustega võttis
lahingutest osa ka eesti SS-diviisi üks pa
taljon II kl. Raudristi kandja sturmbann
führer Harald R i i p a 1 u juhtimisel.
Riipalu pataljon, saabunud esimesena
Eesti pinnale, asus koos saksa väeosadega
sillapea kaitsmisele Peipsi järvest ida pool,
Vene territooriumil bolshevike jõukude vas
tu, kes püüdsid tugevdatud jõududega rün

Inglise leht teeb Eestist Nõukogude Liidu osariigi
Eesti Omavalitsuse juhi seletusi ajakirjandusele
Käesoleva aasta 3. veebruaril ilmus Ing
lise ajalehes „Daily Mail" 16-st liiduvaba
riigist koosneva Nõukogude Liidu kaart,
milles Balti riigid Eesti, Läti ja Leedu
en märgitud Nõukogude Liidu liiduriikidena.
Ühtlasi on sama kaardi juures tähendatud,
et nüüd on Nõukogude Liidu üksikutel iii
-duriikidel õigus pidada oma sõjaväge, sõl
mida välispoliitilisi leppeid ning astuda lii
dust igal ajal oma tahtel välja.
Seoses seilex kaardi ilmumisega andis
Eesti Omavalitsuse juht dr. Mäe ajakirjan

vas teostas veel mobilisatsioon! ja seda lismaa nõusolekul Eestit endale nõuab, on
lakti tuleb Nõukogude Liidul tahestahtraata eesti rahvas vabatahtlikult mobiliseerunud.
tunnustada, kuigi meie seda tunnustust ei Mobilisatsioon on sisuliselt rahvahääletuseks.
Kui eesti rahvas oleks tahtnud kuuluda
vaja, vaid ainult sõdime.
Mis puutub diplomaatlikesse esindustesse, Nõukogude Liitu, siis oleks mobilisatsioon
siis võib ü»elda, et
nurjunud. Oa tõsiasi, et mobilisatsioon pele
Eesti Nõukogude vabariiki pole üldse mitte ainult täielikult õnnestunud, vaid et
olemas.
võitlusse kutsututega on liitunud ka suurel
Bolshevistlikud okupatsioonijõud seadsid, hulgal vabatahtlikke. Eesti rahvas ou seega nata meiepoolseid positsioone.
siin sisse vaid terrorisüsteemi, millele anti tõendanud oma hoiakut Nõukogude Liidu
Pataljoni kohale saabudes toimuski meie
nimeks ENSV. Sellel ei oie aga midagi ühist vastu ja võitleb seni, kuni Eesti maa ja lahinguis karastatud grenaderidele esimene
eesti rahvaga ja kõik see on ainult ühekülg rahvas on vabanenud kõigist Nõukogude tuleproov vaenlasega kodumaa vahetus lä
duse esindajaile mõningaid seletusi.
ne nõukogude väide. Kuidas Venemaal elut rünnakuist ja ähvardusist. See võitlus Nõu heduses, kelle rünnak ühe meie kompanii
Dr. Mäe vihjas esmajoones asjaolule, et sevad vähesed eesti bolshevikud endid esin kogude Liidu vastu toimub koos saksa rah lõigus pärast ägedat lahingut tagasi löödi.
kui Nõukogude Liit lubab igal liiduvabarii dada mõtlevad, see ei lähe pesti rahvale va ja tema sõjajõududega, kelledega eestla
Bolshevike rügeraenditugevune väeosa
üldse korda.
gil pidada oma sõjaväge, siis
sed võitlevad külg külje kõrval.
hävitati peaaegu täielikult.
JSrgtnise päeva õhtuks olid punased suut
Nõukogude Liit andku meile välja Eesti
Seda eesti rahva võitlust bolševismi
Nõukogude Venemaale küüditatuid esin
davad seal ilma ristita kalmud. Eesti vastu toetavad ]a aitavad kanda kõik Eestis nud oma vägesid täiendada uute üksustega
sõjaväeosad, mis nad omal ajal viisid
Venemaale. Sest meie vajame neid tnnrahvas ®n aga esindatud võitlevate sõ tegutsevad kirikud. Seda võitlust on avali Ja alustasid dtna suurrünnakut, mis kestis
givalt võitluseks bolshevismi vastu . . .
duritega rindel.
kult õnnistanud Rooma Katoliku kirikupea vahetpidamatult läbi öö järgrni®e hommiku
Mis puutub sellesse, et Nõukogude Liit
Peatudes „Daily Maiiis" ilmunud kaardi paavsti nimel, seda on õnnistanud baptisti ni. Laine laine järel ründasid bolshevike ja
lubab igal liiduriigil liidust välja astuda, juures, märkis dr. Mäe, et Inglismaa on de ja adventistide kirikupead ja loomulikult laväeükaused, mida toetas tugev kahuri-,
ka suurimad Eesti usutunuistused luteri miinipildujate ja jalaväerelvade tuli.
ilma Eestilt küsimata Eesti loovutanud
siis meil ei ole seda vaja teha, sest meie
Kogu öö kestnud rünnak löödi tagasi,
ei ole kunagi Nõukogude Liitu aetanud.
Nõukogude Liidule. Sellest kaardist on sel ja õigeusu kirik.
Jutuajamise lõpul täheudas dr. Mäe: Kui kusjuures bolshevike kaotused olid eriti
Edasi märkis dr. Mäe, et Molotovi kõne gesti näha, et Briti tahab oma kriitilises
Kohaselt võivad kõik rahvad, kes kuuluvad seisukorras oleva maailmariigi säilitamiseks ma eesti rahva esindajana selle kohta sõna rasked.
Lahinguväljale jäi lamama üle kahe tu
Nõukogude Liitu, sõlmida välispoliitilisi lep ja bolshevike kaasabi Kindlustamiseks Eu võtan, siis viia ainult ülelda, et eesti rah
peid. Väljendades seda, kõneles Molotov ka roopa kultuurrahvaid Nõukogude Liidu mee vas pole kunagi kuulunud Nõukogude Liitu hande bolshevike laiba.
Rünnak meie vägede sillapeale ida pool
Eestist ja andis selle õiguse ka Eestile. levalla ja vägivalla alla anda. See kaart ja ega taha sinna ka kanagi kuuluda ja võitleb
Selle Molotovi lubaduse kohta tähendas see samm tõestavad selgesti, et Inglismaa viimseni bolševisrai vastu. Ta jatkab oma Peipsit oli bolshevike taktikaline manööver,
'dr. Mäe, et
ei hooli Euroopa kontinendist ega Euroopa võitlust ning ei väljenda oma seisukohta kuna ta samal ajal püüdis Peipsit ületades
Eesti on tegelikult juba lepingu sõlmi kultuurist, sest kuidas saaks ta muidu kaa mitte ainult oma nimel, vaid teeb seda ka positsioone ka järve läänerannikul sisse
nad 1941. aastal Saksa ja Nõukogude sa aidata Euroopa eelposti Balti rahvas ühena euroopa rahvastest. Inglismaa võtta. Samal päeval saatis SS-pataljoni ülem
tahab küll olla kultuurriik, kuid võitleb üle järve tunginud bolshevike jõukusid hä
Vene sõja lahtipuhkemisel,
te haaramisel bolshevismi poolt.
kus eesti rahvas asus Saksa riigi kõrvale
„Kõige selle juures on unustatud üks koos kolševismiga, kes tahab hävitada nii vitama ühe oma kompaniidest.
Oma energilise tegevusega riivistaski
ja võitleb praegu vabatahtlikult koos Saksa faktor,* jatkas dr. Mäe, .nimelt sel momen Enr sopa rahvaid kui kultuuri. On selge, et
sõduritega N. Liidu vastu. Nüüd eesti rah- dil, kui Nõukogude Liit meid ründab ja lug- Inglismaa mitte ainult ei võitle euroopa ettesaadetud kompanii bolshevike edasitun
kultuuri eest, vaid otse ohustab kultuuri, gi lõunasse, sundides neid vasturünnakuga
kuna ta bolševismi liitlasena sõdib kultuur taanduma enam kui kilomeetri ulatuses.
rahvaste vastu.
Koos hiljem saabunud saksa väeosadega
Vaenlase rünnakud ida pool Pihkva z
Kui Nõukogude Liit oleks nii suuremeel riivistati ka Nõukogude vägede läänepoolne
ne, nagu seda seal seletatakse, siis oa väga suund. Veel sama päeva õhtul katsetasid
järve ja Narva rindel nurjusid
huvitav, miks punaarmeele on antud käsk bolshevikud rügeraendisuuruse jõuga rün
kõik eestlased mõrvata, soole ja vanusele nakuid lõuna sunnas, mis aga veriselt taga
Keskmises rindelõigus hävitati 43 bandiitide laagrit üle 1000
vaata nata. Ja ta oa seda ka teinud, kus tal si löödi.
punkriga ja paljude varustusladudega. Hulk vange Nettuno
15. veebruari varajastel hommikutundi
selleks avanes võimalus. Kui Saksa sõjajõu
dessandipea juures
dudet ja eesti rahval ei õnnestu bolševikke del toimus Pihkva ja Peipsi järve vahelisel
tõrjuda, siis tuleks neid mõrvu tule kaldaribal kaks lahingut: lõunapoolses kal
Ffthreri peakorterist, 28. veebr. Sõja järve ja Narva rindel nurjusid visades võit tagasi
vikus näha ka „Daily Mailil", sest neid deosas hävitas Ida-Preisi diviisi üks jala
lustes.
jõudude ülemjuhatus teatab:
mõrvu võidakse siis teostada ka Inglismaal. väerügement koos Riipalu pataljoni ühe
Mõlemal pool Krivoi Rogl ründasid nõu
Möödunud ööl ründasid nõukogude ter Inglise
rahvas võib olla õnnelik, et vaata kompaniiga bolshevike tugevad ründavad
kogud eite kogu päeva läbi tugevate jalg rorilendurid uuesti soome pealinna Helsin mata Inglise
juhtkonna euroopavaenulisele üksused, kuna samal ajal toimus rünnak ka
väe- ja tankijõududega. Kõik rünnakud git. ElamukvartaliteB tekkis kahjustusi ja
kommunismiga saksa ja teiste põhjapoolses rindelõigus.
löödi tagasi, kusjuures mõned sissemurded rahvastiku hulgas kaotusi. Soome õhutõrje koostööle
Mitu tundi kestnud lahingus hävitati
rahvaste sõjaväed kaitsevad Eu
fiivistati. Lõuna pool Pripeti soid valitses ja saksa ööjahilendurid hävitasid 13 vaen võitlevate
roopat bolševismi vastu.
ründavad jõugud meie tugevas tõrjetules.
lase
lennukit.
mõnedes kohtades elav võitlostegevus.
.Jampoli juures viskasid sõjaväe- ja relvaNettuno sillapeal varises hulk vaenlase
SS üksused vaenlase jõud vasturünnakul rünnakuid meie koondatud tirjetnles kokku.
Hävitati 106 terrorilennukit
tagasi.
Kaugelaskekahurid tulistasid Anzio ja
Lõuna pool Berezinat jäid korduvad Nettuno sadamaid ja teisi vaenlase maabu
-tankidest toetatud nõukogude rünnakud miskohti.
Põhjarindel tõrjuti enamlaste rünnakud. Saksa allveelaevad uputasid
-tagajärjetuks.
Ajavahemikus 24. jaan- 24. veebr, võe
85.000 brt
Õhujõud ründasid, toetatuna rumeenia ti võitlustes Nettuno sillapea juures 5721
-Shujõududest, tugevate võitlus- ja lahing vangi, hävitati 212 tanki ja tulistati liiku
Führeri peakorterist, 26. veebruaril. Sõja tega kohalikke seisukohtade-parandusi. Nende
lennukite üksustega ida pool Kirovogradi misvõimetuks 21 tanki. 5 tanki saadi saa jõudude ülemjuhatus teatab:
pealetungide kestel puhkes kohati raskeid
vaenlase kahurväepositsioone tanki- ja giks, 40 kahurit hävitati või langes saagiks.
suurtükiväevõitlusi.
Dnepri
ja
Krivoi
Rogi
vahel
ning
loode
üksustekoondisi. Ühte Djnjepri silda tabati
Itaalia lõunarindel möödus päev ilma pool Kirovogradi nurjusid arvukad tankide ja
Saksa võitluslennukite üksused ründasid
eriliste sündmusteta.
mitmel korra] otsetabamustega.
25. veebruari õhtutundidel laevakoondisi Anzio
lahingulennukite
poolt
toetatud
Nõukogude
Viimaste püevade võitlustes ruumis
Ühe saksa konvoi julgestussSidukid tõr rünnakud suurte kaotustega vaenlasele.
sadamas. Kolme .vaenlase transportlaeva kok
põhja pool Rogatshevi paistis rünnaküksu jusid möädund ööl Le Havre merapiirkon
Zvenigorodka juures paiskasid meie väed ku 24.009 brt-ga ja üht hävitajat vigastad
ee esiotsas eriti silma ühe grenaderiderü nas tagasi briti kiirpaatide korduvad rün enamlased tugevasti väljaehitatud seisukohta pommitabamustega raskesti. Ühe. järgmise
gemendi pataljoni-komandör kapten Satter. nakud. tulistades 2 neist põlema. Üks paa dest välja.
transportlaeva hävitamisega võib arvestada.
Itaalia rinnetel valitses eile ainult koha tidest jäeti maha vajuvas olukorras. Konvoi
Põhja-Ameerika pommituslennukite üksu
Piirkonnas
lõuna
pool
Pripetit
puhkes
vi
lik võitlustegevus. Mõne päeva eest Buon jõudis vigastamatult oma sihtkohta.
haseid rünnaku- ja tõrjevõitlusi. Seejuures tu sed jätkasid ka eile päeval oma rünnakuid
—Rlposa juures Apriliast edela pool sisse
listati 40 vaenlase tankist.37 võitlusvõimetuks. asulatel Lõuna-Saksamaal, esmajoones Augs
piiratud vaenlase jõud umbes 2 pataljoni
Meie ratsaväeüksused teostasid edukaid üri burgi, Regensburgi ja Fürthi linnadele.
Piirisaarel
peeti
tugevuses hävitati pärast raskeid võitlusi
Möödunud ööl ründasid Briti terroriiiksu
tusi sügavate Pripeti soode piirkonda.
kuristiku- ja lõhederikkas maastikus. Võeti
Nõukogude poolt jätkatud rünnakud lõuna sed jälle Augsburgi linna. Eriti elamukvartaa
raskeid
võitlusi
üle 650 vangi. Vaenlane kandis vihastes
pool Berezinat purustati. Üks sissemurrukoht lides tekkis tugevaid kahjusid. Elanikkonnal
lähivõitiustes raskeimaid veriseid kaotusi.
riivistati. Põhja pool Rogatševi saavutasid oli kaotusi.
Berliin,
26.
2.
(DNB)
Idarinde.
põhja
9. soomusgrenaderide rügemendi 1. pa
Üksikud vaenlase häirimislennukid heitsid
meie väed pärast tugevaid võitlusi ülekaalu
osas
oli
enamlaste
surve
üldiselt
nõrgem
kui
taljon major Eckeri juhtimisel paistis siin
kate jõududega ründava vaenlase vastu täieli pomme Lääne- ja Põhja-Saksamaale.
eelmistel
päevadel.
Mitmes
kohas,
peamiselt
eriti silma.
ku tõrjeedu.
Meie õhukaitsejõud hävitasid neil rünna
Kaugvõithispatareid tulistasid tähele ida pool Peipsit tõrjuti kuni rügemenditugevus
Ka lääne pool Kritševit, kagu pool Vitebs kud 106 Briti-Põhja-Ameerika lennukit, neist
pandava mõjuga vaenlase väljalaadimis te jõududega rünnakud. Sealjuures hävitati mi kit ja
idarinde põhjaosas nurjusid vaenlase 102 neljamootorilist pommituslennukit.
litkluat Anzio ja Nettuno ruumis. Saksa tu tanki. Võitlustegevuse ajutine nõrgenemine rünnakud
osalt vasturünnakus.
Võitluses vaenlase järelveo vastu uputasid
on
põhjendatav
vaenlase
tunduvate
kaotustega
labinglennukite üksuste rünnakud kutsusid
Idarinde lõunaosas paistis eriti silma Hes allveelaevad Atlandis, Vahemeres ja India oo
viimaseil
päevil.
Anzio sadamas esile tugevaid tulikahjusid. Piirisaare vallutamisel Peipsi järves hävitati seni 15. jalaväediviis kindralmajor Sperli ju keanis seitse laeva kokku 35.185 brt-ga, 11
kaubapurjekat ja kaks konvoisaatelaeva. Veel
Führeri peakorterist, 27. veebr. Sõjajõu näiteks peagu kogu Nõukogude garnison. Möö hatusel.
dude ülemjuhatus teatab :

Dnjepri ja Krivoi Rogi vahel, lõuna pool
Beresinat, põhja pool Rogatshevi ja kagu
pool Vitebskit tõrjusid meie väed nõukogu
de rünnakud kohati karmides võitlustes ta
gasi. Kohalikud sissemurrud puhastati või
riivistati.
Keskmise rindelõigu tagalapiirkonnas
purustasid julgestusväeosad koos prantsuse
vabatahtlikkude leegioniga tugevad bolshe
vikkude üksused, tekitades neile kõrgeid ve
riseid kaotusi ja said ulatuslikku saaki. 43

-bandiitidelaagrit koos üle 1000 punkriga ja va
rustusladuga hävitati.

dunud neljapäeva hommikul rünnakule asunud
lda-Preisi grenaderirügemendil, keda toetasid
suurtükivägi ja õhutõrje, õnnestus märkamatult
minna üle jää, jõuda vaenlasepoolsele kaldale
ja rünnata enamlasi ootamatult. Raskeis maja
devõitlusis surus ta enamlased kolmest suurest

saarekülast välja, tungis läbi hästi väljaehita
tud punkriliinide ja paiskas vaenlase garnisoni
lahtisele lagendikule. Vaenlane püüdis põgene
da itta, kuid kuulipildujate, välihaubitsate ja
õhutõrjekaluirite, samuti ka sekkalöönud jahi
lennukite pardarelvade tules hävitati vaenlase

peajõud jääl, ainujt üksikud laialipaiskunud

Nettuno sillapeas saavutati meie rünnaku- kolme laeva torpedeeriti.

Sven Hedini läkitus kõigile

dameatakk ja et ta tervislik seisukord ole kümnenda: „Sa pead anglo-ameeriklasi
vihkama!"
vat väga tõsine.
Teatavasti areteeriti proua Gandhi koos
oma mehe ja hulga teiste juhtivate hindu
Rünnati ka Oulut
dega inglaste poolt nn. kongressi rahutuste
Helsingist,
28. veebruaril (DNB). Oulu
puhkemisel ning ta viibis nüüd juba aastaid
Briti vangikodades. Ikka jälle pöördusid hin linn oli eile õhtul ja möödunud ööl kaks kor
dud palvetega India asekuninga poole va da vaenlase õhuriinnaku eesmärgiks. Linna ko
bastada raske südamehaiguse all kannatav hal allaheidetud lõhke- ja süütepommid teki
naine. Nagu oli oodata, ei mõtelnudki ing tasid hoonetekahjustusi ja tulikahjusid.
Maa ja mererinnetelt pole erilist teatada.
lased kergendada proua Gandhi olukorda.

vitamiseks. Sellest operatsioonist võtsid esa

vaprad Ida preisi greaaderid, eesti 8S patal
jon ja ühe eesti politseipataljoni üks kom
panii kapten Nord maa juhtimisel, kes
leidis lahingus kangelassurma.

Tihedas koostöös näitasid saksa-eesti
relvavennad hoogsat, tulemusrikast võitlus

võimet, kusjuures enne suurrünnaku. algust

oli üks SS-kompanii suutnud bolshevikelt
vallutada 3 kahurit ja rohkesti laskemoona.
Eriti mainimisväärseks tuleb pidada ühe

kompaniiülema untersturmführer II n gv ere
kohusetunnet, kes raskesti haavatuna, kaas

võitlejate poolt käe alt hoituna juhtis oma
kompaniid, suutes saavutada ettenähtud
positsioonid, ja alles siis varises kokku, ol
les rahul saavutatud eduga.

Lennuüksuste pideva toetuse all viidi
vasturünnak täiel määral läbi, hävitades
punased jõugud viimse meheni, puhastades

seega bolshevikest Peipsi ranniku, jättes

järve valendavale jääle lamama vallina vaen

lase laipu.
Peale vangide, kelle hulgas üks esimesi
oli Nõukogude patareiülem, saadi sõjasaa
giks 5 suurtükki, 32 kergekuulipildujat, 8
raskekuulipildujat, üle 30 püstolkuulipilduja
ja mitu koormat püsse ning laskemoona.
Kohalikud elanikud, kes punaste jõuku
de maandumisel kodudest põgenesid, asusid

pärast lahingute lõppemist jälle oma iga
päevaste toimingute juurde. Nende hulgas
ei suutnud bolshevik oma tavalist laasta
mistööd sooritada ja meie vägede kiire pä
ralejõudmise tõttu jäid isegi varandused
puutumata ja rüüstamata.

Sturmbannführer Riipala SS-pataljon
võib end rohkete Raudristide omanikuks pi
dada. Peipsi ranniku operatsioonide pahal
on annetatud juba kümme Raudristi, kuna
pataljoniülema poolt on esitatud veel arvu
kaid vapraid grenadere.

Üks lahingust osavõtja kõneleb oma
muljetest: „Nagu igal pool mujalgi, koosne
sid ka siin bolshevike väeosad

rahvamassist mitmesuguses vanuses. Väike

osa neist olid pärisvenelased, needki arva
tavasti ainult politrukid, kuna tatarlased
kirgiisid, grusiinlased ja hiinlased moodus
tasid käesoleval juhul Nõukogude „eliitväe
osa". «

Tuim loomalik mass-sõdur, see on tava

Une vene sõduri tüüp.
Riietatuna meile ammutuntud bolshevike
moe kohaselt, lagunev, katkine erarõivastus

segamini igavärvilise ja igalõikeiise vormi
riietusega, meenutavad nad pigem mõnda
röövlijõuku kui korralikku sõdurit. Vöörih
ma asemel nööriots, teine samasugune üle
öla, kiiver ainukese sõduritunnnsena peas.
pakub ta isegi teataval määral koomilist
pilti oma aumärkidega, ordenitega, mis igal
sõduril ohtrasti rinda ehivad.
Nürimeelne, otsastusvõimetu, suudab ta
tegutseda vaid politruki ähvardava püstoli
toru kartusel.
Kuna laseme nad tavaliselt tulla kuni
1W meetrilise distantsini, on kuulda, kuidas
politrukid iga üksikut jagu ergutavad ähvar
duste ja sõimuga. Ei ole siis ime, kui iga
meiepoole langena kohta arvestatakse kuni
200 bolshevikku.

Mis aitab eesti mehel suurendada võit
lusindu, on meie juhtide südamlik kohtle
mine meeskonnaga.

Eriti õige mehena oma meeste eesotsas
näeme oma pataljoni noort ülemat Riipalu,
kes lühikese ajaga on suutnud võita oma
pataljoni meeste täieliku poolehoiu. Energi
lisena ja otsustusvõimelisena ou ta suutnud
tunnustust võita kohalikkude ülemuste juu
res, mille tulemusena ta ka Peipsi operatsi
oonidelt kaasa tõi tunnustusavaldused vas
tavailt kõrgematelt võimudelt. Beisab ees
veel rida võimalusi, kus eesti juht ja liht
sõdur koos saavad näidata oma sõjalisi või
meid sõjalises edus."

600 mõrvalennukit Helsin
gi kohal
Helsingist, 27. veebruaril (DNB)
Karjala maakitsusel elav kahuritule tegevus
Maaselkä maakitsusel tungis üks löök
rühm vaenlase positsioonidesse ja tekitas
vaenlasele surnutena arvukaid kaotusi. Maa
kitsuse põhjaosas löödi tagasi vaenlase
luurerünnakud.

eurooplastele
Käesoleva sõja absurdseimaks ja mõistusevastasemaks tõsiasjaks on
anglõ-saksi suurvõimude abi Nõukogude Liidule
Berliinist, 27. 2. (DNB). Kuulus root on kogu lääne kultuuri hälliks ja kantsiks. Sel

enamlased suutsid jõuda kaldani. Varsti pärast si maadeuurija Sven Hedin avaldab ajalehes
seda alanud vaenlase vastulöök varises meie „Essener National-Zeitung" artikli pealkirja all
mõningates lõikudes kavakohast taandumist. tules Jtokku. Oma raskete kaotuste tõttu kat «Tõsine sõna kõigile eurooplastele". Ta ütleb
Ägedad vaenlase rünnakud ida pool Pihkva kestas vaenlane vasturünnakud ega korranud selles muuseas: Nõukogude eesmärgiks selles
sõjas on maailmarevolutsiooni unistuse teosta
neid ka reedel.
mine ja kogu inimkonna bolsheviseerimine. Lä
Proua Gandhi suri
hemaks sihiks on neil seepärast Saksamaa hä
Üheteistkümnes käsk
vitamine. Kui õnnestub Saksamaad purustada,
Amsterdam, 23. 2 (DNB) Nagu Delhi
Tokiost, (DNB). Ajaleht „Mainiche Schim on Nõukogudel tee vaba Kanali äärde, Atlandi
ringhääling Inglise informatsiooniameti ko bun" arvustab teravalt Monte Cassino kloost rannale, Lääne- ja Vahemerre. Käesoleva sõja
haselt teatab, suri proua Gandhi teisipäeval ri hävitamist inglaste ja põhja-ameeriklasta absurdseimaks ja mõistusevastasemaks tõsias
poolt, kuna see benediktiinlaste klooster oli jaks on anglo-ameerika suurvõimude abi Nõu
Poonas. Ta oli 74 aastat vana.
Alates käesoleva aasta algusest kannatas üks euroopa tsivilisatsiooni sümboleid.
kogude Liidule. Inglismaa ja USA ülimaks sõ
proua Gandhi, kes koos oma mehega viibis
„Tokio Schimbuin" nimetab anglo-,amee jasihiks on samuti nagu Nõukogude Liidul Sak
Poonas vangistuses, aeg-ajalt südameatakk!- riklasi moodsateks barbaarideks ja lisab samaa hävitamine. Nende endi jõud ei piisa
de all. Möödunud pühapäeval teatas valitsus sellele, et kogu maailm peaks piibli senise selleks. Nõukogude lugematud leegionid ja rel
Bombayst, et proua Gandhit tabas uus sü le kümnele käsule lisandama veel üheteist vastus, mis paljude aastate jooksul varuti sel

Rinde põhjalõigus jätkasid meie väed

Sama päeva lõßuatuadidel algas meie
poolne vasturünnak bolshevike sillapea hä

le sõja haiglane ja hullumeelne elementpeitub
metsikus raevus, millega läänevõimud õõnes
tavad omaenda jalgealust. Haavad, mida varem

lõid Euroopa kontinendile hunnid ja mongo

Vaenlane teostas möödunud ööl enam
kui 600 lennukiga 12 tundi kestnud õhu
rünnaku Helsingile. Mitmes linnaosas hei
deti alla suurel arvul lõhke- ja süütepom
nae, millega eriti elamukvartaalides tekitati
hoonete kahjustusi ja arvukaid talikahjusid.
Tsiviilelanikkonnal oli kaotusi. Kaksteist
vaenlase lennukit tuli tati alla. Vähesel ar
vul pomme visati alla mitmes Lõuna-Soo
me asulais kui ka Oulu ja selle ümbruses.

lid, oleksid aja jooksul paranenud, need laas
Dr. H. Leesmenti 25 a.
tamised. mida nüüd on ette näha, ei parane
enam, kuna need tähendavad kultuuri totaal
tööjuubel
set rüüstamist. ~Saksamaa", nii ütleb Hedin,
Vabaduspäeval täitus veerandsada aastat sel
„on ainus võim, milline suudab mitte üksnes
Euroopat, vaid kogu inimkonda päästa suuri lest, kui sanitaarkindral major dr. Hans Lees
ment asus tööle Eesti Punase Risti loomiseks
ma õnnetuse eest, mida iganes leidub."
Autor loob siis pildi troostitust saatusest, ja juhtimiseks.
Vabariigi esimesel aastapäeval 24. veebru
mis ootaks Saksamaad ja Euroopat kaotuse

järele. Ta vihjab sellele, et Stalin ise vaikib aril 1919. a., valiti dr. Hans Leesment Eesti

nn «uuskorralduse" üle, kuna ta tunneb end Punase Risti ajutise peavalitsuse esimeheks,
küllalt tugevana, et mitte vajada liitlaste juht missugusele kohale ta ikka jälle tagasi valiti,

nööre. Moskva, Kairo ja Teherani konverent hiljem Eesti Punase Risti presidendina, kuni
leks sõjaks, võitlevad nüüd mandril USA ja sidel sai Stalinile selgeks, et tema vallutus EPR enamlaste poolt ülevõtmiseni 1940. aasta
Inglismaa eest. «Mõlemad läänevõimud," nii kavadele üle Berliini ja Reini kuni Atlandi novembris.
1932. a. valiti dr. Hans Leesment „Ühisabi"
nendib Sven Hedin, «aitavad Nõukogude Lii rannikule ei tehta mingeid tõkkeid. Kui need

dul levitada bolshevistlikku barbaarsust üle ko plaanid õnnestuks, siis ei oleks ainustki kaht esimeheks ja 1933. a. Eesti Punase Risti seltsi
gu Euroopa, märkamata, et kui viimaselsee õn lust, milline saatus ootab kõiki eurooplasi. eluaegseks auliikmeks. Ta oli ka Eesti Noorte

nestub, tuleb järg nende endi kätte. Bolshe Lõpuks esitab Sven Hedin küsimuse, kas Punase Risti esimees, reumatismi vastu võit
vistlikus Euroopas ei kestaks kaua, kuni ka liitlaste kavatsused Saksamaa suhtes tulevad lemise komitee esimees jne.
ERÜ asutamisel oli dr. H. Leesment ERÜ
Inglismaa oleks kergeks saagiks." Vastikuimaks oma kohutavas ja surmatoovas ulatuses ku

kogu selle tragöödia juures, ütleb autor edasi, nagi teostamisele. Ta vastab sellele ise: „Mina abipresident, hiljem ERÜ organisatsiooni üm
on see, et mõlemad läänevõimud ohverdavad omalt poolt olen vankumatult veendunud, et berkorraldamisel tervishoiuala juhiks ja 1943. a
sügisest peale ERÜ päästeala juhatajaks.
oma viimase jõu, et hävitada kontinenti, mis seda ei juhtu."

püsti tn etsifeaksmmituvat vene

Võitleme, kuni meie rahvale saabub

kirjeldanud igakülgselt.

Bolshevismi on Nõukoga
Venemaa massides viimasedki moraalsuse
sädemed täielikult kustutanud. See, mis ini- *

kindlustatud vabadus

mesest nõnda on järele jäänud, on veel vaid

Eesti rahvas seisab esmakordselt oma ajaloos hädaohu ees, kus
tervet rahvast ähvardab häving
E. Omaval, juhi dr. Mäe kõne Vabadijspäeva-aktusel Estonias
Nagu eelmises numbris teatasime,
kujunes Vabaduspäeva tähistamise raa
mes Tallinnas pidulikemaks ja ühtlasi
ka ajaloolisema tähtsusega sündmuseks
kokkutulek Estonia kontsertsaalis, kus
muuhulgas kõikide Eestis esinevate
uskude esindajate poolt õnnistati meie
rahvast ja Eesti rahvuslippu. Aktusel
esines pikema kõnega Eesti Omavalit
suse juht dr. Mäe, kes oma kõnes
muuseas ütles:
Meie oleme täna, oma 26. Vabaduspäeval

rahva hulgast üks mees esile ilma kaaslas
tele, see oli Adolf Hille r. Ta ütles
mnuseas eriti seda, et rahvuse huvid käi
vad üle üksiku isiku huvi. Ta tuletas seda
kõikidele meele, kuni see laine oli üle ko
gu rahva südamete levinud ja saksa rahvas
muutus tugevaks. Ja kui me olime oma õn
netuses sattunud bolševistliku terrori alla,
siis oli saksa rahvas, kes oli üheks rahvu
seks oma kodumaal kokku liitu

nud, selleks, kes tuli oma võitlusega meile
appi ja andis meile võimaluse pääseda bol
ševistliku terrori alt. Saksa rahvas ja ta
sõjavägi peab võitlust praegugi rindel kul
tuuri hävitava bolševismilaine vastu. Nüüd,
kus see laine on ähvardamas meie kodu
maad, on kõigi eestlaste rahvustunde ja
rahvusliku kohustuse küsimus, et meie kui
üks mees läheme võitlusse oma kodumaa
eest. et meie kodumaa jääks meile alles ja
ja et eesti rahvas jääks oma kodumaale

koos viimaste aastakümnete saatuslikemal
Vabaduspäeval. Võime isegi ütelda, et ole
me koos saatuslikemal silmapilgul eesti rah
va ajaloos üldse. Siiamaani on eesti rahvas
saanud püsima jääda ainult selletõttu, et
kui üks osa eesti rahvast hävitati, jäi teine elama.
osa alles. Nüüd seisab meie rahval ees hä
Ei ole mitte aeg ja koht siin praegu puu
daoht saada terveni hävitatud, kui bolšovi
kud tõesti sisse tungiksid. Te teate, et dutada kõiki poliitilisi küsimusi, mis on
Nõukogude Liidu poolt on antud sõjaväge sellega ühenduses, tahaksin aga nimetada
dele käsk tappa kõik eestlased, vahet tege kaht silmapilku meie möödunud kuudest.
Kui möödunud aastal meie oma rahva
mata nende vanuses või soos.
Meie rahvas seisab oma tuhandeaastase seas pühitsesime lõikuse tänupüha, siis oli
kirjutatud ajaloo kestel esimest korda häda see püha selleks, et Jumalat tänada selle
ohu ees, kus kogu rahvas hävineks, kui me eest, et ta meile lõikust andis ja hoidis
mitte seile vastu ei võitle ja mitte kõiki sellega meie kodumaalt ära nälja.
Siis tuletasin meie rahvale meele, et kui
oma rahvuslikke-jõude ei pingutaks selleks
võitluseks. Kui me asume praegu eesti rah põld kutsub, peab põllumees põllule mine
va kaitsele, oma rahva hävinemise vastu, ma. Kui ta läheb Õigeaegselt ja täidab oma
siis on see kohus. Seedel ole pealetung, see kohuse põllu vastu, siis annab põld ka saa
ei ole kättemaks, vaid see on kohus, mis ki. Ma tuletasin siis aga ka meele, et
eesti rahval on täita.; Ja kohus, rais tal on kui tuleb kätte aeg, kus kodumaa kutsub,
täita ka jumala vastu, nagu teie täna meie peab iga mees minema ja täitma oma ko
vaimulikelt juhtidelt kuulsite. Mispärast? huse kodumaa vastu. Ja see aeg tuli. Vaen
Ükski inimene ei saa. ise määrata oma lane oli endale eesmärgiks seadnud eesti
rahvust. Inimene saab rahvuse oma sündi rahva täielikult hävitada. See vaenlane tuli
mise momendil oma vanemailt. Ja nõnda ja kipub meie kodumaa kallale. Neis vähes
kandub see põlvest põlve. Rahvus on mida tes kohtades, kus ta lühikeseks ajaks meie
gi omaette, mida ei saa ükski inimene kodumaale sai tungida, tappis ta sellekoha
muuta ega ise määrata. Rahvus on juma se käsu põhjal kõik inimesed vanuse ja soo
last.
peale vaatamata.
Eesti rahva kohuseks oli nüüd oma ko
See eesti veri, mis meid sünnitas, ei la
se meil muud olla kui eestlased. See seob dumaa ja rahvuse eest astuda välja võitlus
meid kokku eesti rahvaks ja rahvuseks. Ta se. Minu kohuseks oli siis selleks eesti rah
ei võimalda ühelgi inimesel olla ega tunda vast üles kutsuda mobilisatsioonlkäsuga.
Üks päev enne selle käsu allakirjutamist
ennast teisiti. Rahvuse veri on see, mis on
Jumalast antud, mis meid teeb eesti rah oli siin Estonia kontsertsaalis meie helilooja
vaks.
prof. Aaviku juubel. Kellel juubelil ma üt
Aga ka kodumaa, mis meie rahval on lesin: Jumal on eesti rahvale lähedal. Seda
olemas, kus meie elame ja kuhu meile prae tõendab see, et meie rahva hulgas ou nii
gu vaenlane kallale tungib, ka see kodumaa palju loovaid jõude. Sest see on Jumala õn
ei ole meie endi määrata, ega valida. Ka nistus, mis sel viisil eesti rahvale on osaks
kodumaa on antud meile Jumalast. Õnnetud saanud ja eesti rahvas väljendub. Kui siis
on need inimesed, kes on välja tõugatud saalitäis rahvast aktuse lõpul spontaanselt
oma rahva hulgast. Need on inimesed, kel laulis meie hümni ja mõnelgi pisarad pal
ei ole enam kodumaad.
gele valgusid, ütlesin prof. Aavikule: „Pida
Ei ole südantlõhestavamat laulu, kui see, ge alati meeles seda silmapilku, mil siin
mida laulis üks eestlane, kes pidi kodumaalt teie austamise õhtul hümni lauldi, sest sel
kaugel olema: „Üksinda, üksinda, pean samal silmapilgul langesid esimesed vaen
võõrsil rändama." Ainult kodumaa ja rah lase mürsud meie kodumaapinnaie.*
Kui me pidime rahva endakaitseks mo
vas koos on need, mis teevad üldse elu
eluväärseks. Kui teame, et alles rahvas ja biliseerima, siis oli see ühtlasi ka rahva
meie kodumaa on elule sisu ja mõtte and hääletus eesti rahva hoiakule, arusaamisele
jad, siis teame õieti vääriliseks pidada ka ja sihtidele. Meie rahval ei ole kunagi või
seda õnne, mis on inimesele rahvuse ja ko malust olnud bolshevistliku terrori valitsuse
dumaaga antud.

*; Ma pean. ütlema, et meie ema riikliku
iseseisvuse ajal mitte alati ei ole kõik oma
südames küllalt oma kohustuste peale mõ
telnud. Esimene ja kõige ülem kohus on
rahvas ja kodumaa. Inimene peab eestkätt

täitma oma kohust rahva ja kodumaa vastu,

siis alles tohib ta mõtelda iseendale. See
aeg, mil me seda mitte kõik nii oma süda
mes ei kannad, mil endid külastasime ja
mitmel korral oma isiklikud huvid kõrge
male seadsime kodumaa ja rahvuse huvi
dest see aeg oli meile nõrgestuse ajaks.
Rasked katsumised, mis vahepeal on meie
rahvale osaks saanud, on meile meie rahvu
se ja kodumaa jälle südame lähedale too
nud ning me oleme praega raskesse võit
lusse astumas oma kodumaa eest nii üks
meelselt kui see iganes on ettekujutatav.
Saksa rahvas elas üle nõrkuse ajajärgu
siis, kui ta oli killustatud. Siis astus saksa

enamlaste „teoorias" ülistatud „mateeria"
yee puht aineline „mina", mis juhib ke
ha veel vaid ajumotoorselt, taotelies enda
ümbruses vaid mehhaanilist otstarbekust.
Kõik otsingud elu kõrgemate väärtuste jä
rele on kadunud. Ka oma vaimse „ mõras
tüse" küsimuse on venelased nüüd lahenda
nud puht materialistlikult. Bolshevism hoop
leb, et ta algab kogu inimkonna arengut >
wuiesti otsast peale ja juba ainuüksi ai
nei ise maailmavaate esimesist aigeist. See
aga nõuab ka kõige hävitamist, mis niisu
guse kava teostamist võiks takistada. Ja
esimeseks ohvriks oleks seejuures muidugi
Euroopa, kuna ta oa bolshevismi otseseks
naabriks ja osutuks selle kava teostamisel
surmavaenlaseks bol-hevismile. Et seega
ühtlasi tuleb hävitada ka naised ja lapsed.
kuna nad on koga õhtumaise maailma
vaate jumaliku sädeme esimesed kandjad
see on boishevismile endastmõistetav.

vastu oma arvamist teisiti avaldada kui vaid

võitlusega. Ei ole küsitud eesti rahva arva
mist, kas ta tahab liituda Nõukogude Liidu
ga. Kuid nüüd, kus N. Venemaa nõuab meie
kodumaad kui oma riigi osa, nüüd pidi ees
ti rahvas sellele vastu astuma. Koos mobi
lisataioonikäsuga esitasin üleskutse eesti
rahvale teostada selle mobilisatsiooniga rah
vahääletust teoga. (Kiiduavaldused).

Ma juba täna, seistes meie tööliskonna
ees, ütlesin, et selle mobilisatsiooni jaoks
ei ole tehtud mingit erilist propagandat.
On avaldatud vaid minu üleskutse ja endi
se peaministri prof. Uluotsa seisukohavõtt,
et see üldmobilisatsioon praegusel tõsisel
silmapilgul on hädatarvilik ja õige. Meie
poolt ei ole veel ühtki surmaotsust tehtud.
Ei ole ka olnud massilisi vahistamisi ning
ei ole inimesi niimoodi katsutud viia mo
bilisatsioonikäsu täitmisele, sest kuna Eesti
ei ole mitte praegu iseseisev riik, ei olegi

Tõsi, .Kalevipojale" kui kunstiteosele
on ette heidetud paljugi vigu ja puudusi
ja osalt õigusega: ta keel on vigane ja stiil
KALEVIPOEG
ebaühtlane, elukujutus enamasti liiga mul
nasjutulik-fantastiline, oludekujutas pinna
line jne. Aga millisel kunstiteosel ei oleks
ürgtalupoegliku kuningana
mõningaid puudusi, kui isegi vana Home
ros üteldakse vahel tukkunud ja komista
MUINAS-EESTI SÜMBOLI SUURU
nud ? Igas teoses aga tuleb näha ja hinna
SEST JA VÕIMSUSEST
ta kõigepealt mitte tema puudusi, vaid te
ma väärtusi! Ja naiiv on arvustaja, eri
ti eesti rahvuslik arvustaja, kes ei näe, et
neid väärtusi, nii rahvuslikke kui ka kunsti
Dr. phil. August Annist
lisi, on ometi ka «Kalevipojas". On vaja
ainult vaevaks võtta neid üles otsida ja
Möödunud detsembrikuus sai täis 140 esile tõsta, mitte lasta end eemale peleta
aastat sellest, kui Kadrinas Jõepere mõisa da juba mõnest pinnalisest keele- või stiili
pärisorjast kingsepale sündis poeg, kellele veast!
saatus osaks oli andnud teha enam kai kee
On tõsi ka see, et «Kalevipoeg" kunsti
gi teine tol ajal põlatud eesti rahva uime liselt ei esinda mitte veel meie rahvaloo
ausse tõstmiseks ja tol ajal nii maha suru mingu ja meie muinaskultuuri kõige pare
tud rahvusliku enesetunde uuesti ärkami mat. Meie rahvalüürika, eriti meie ' liiguta
seks. Ja umbes samal aja), möödunud sügi vad vaeslapselaulud, meie kirglikud orja
sel, sai täis 90 aastat sellest, kui sel mehel, laulud, meie õrnad kodumfilestuse laulad,
Friedrich Reiohold Kreutzwaldil, valmis vähest hetkerõõmu haarata püüdvad neidu
(a. 1853) käsikirjaline esimene redaktsioon de itulauiud jae. on tugevama tundejõuga
tema peateosest „K alevipojas t", mis ja palju vormiehtßamad. Ja meie mitmed
selles rahvuslikus ja sotsiaalses äratustööa müütilised muistendid ja uskumused, näit.
mängis peapsa.
vahekorrast loodusjõududega või esivane
Juba paljast „Kalevipojast" kui Rahva mate hingedega oa oma mõttelt sügayamad.
eepose" olemasolust sai eesti ärkamisaegne
Aga ometi on just Kalevipoeg (ja tema
talupojarahvas julgust ja jõudu võitluseks sugulane Suur Tõll) meie rahvaloomingus
oma õiguste eest: olla rahvas ja olla kul ainsad kujud, kus avaldub rahva aktiivne
tuurrahvas niisamuti, nagu kõik teised Eu vägimeel, mehine eneseteostuse iha, mitte
roopa rahvad! Kõigepealt ja kõigeeuam ainult passiivne ärakannatamine, või naise
~Kalevipoeg" kui tunnistus eesti muist lik hetkeilutsemine ja meeleolutsemine, na
sest rahvuslikust iseseisvusest ja rahvus gu rahvalauludes. Kp. oli ainus või vähe
likust kultuurist andis sellele talupojarah malt kõige tähtsam kuju meie rahvaloomin
vale usku, et ta ka olevikus ja tulevi gus, kelles avaldub ka meie esivanemate
kus tohib, peab ja suudab elada võitlev elutublidus ja elukujundus, mitte
oma iseseisvat rahvuslikku elu, et ta jak ainult elu ilustus või oma tundmuste väl
sab iil es ehitada ka nüüdisaegset rahvus jendus. Kuigi siis Kalevipoja pärimuste
likku kultuuri ja kui aeg täis saab ka puhtesteetiline väärtus pole just kuigi suur,
iseseisvat rahvuslikku riiki. Ja ime : suurel on nende eetiline ja rahvusideoloogiline
määral just nagu Kalevipoja hiigelkuju väärtus juba oma ainulaadsuse tõttu seda
kaitse all, teipa julgustusel ja toetusel teos suurem. Sellepärast valisid Faehlmann ja
tus viimaks see talupojarahva hulljulge Kreutzwald just need pärimused oma eepo
unistus tõepoolest, sai endisest unistusli se aineiks. Ja sellepärast tullakse
kust Kalevipuja-riigist tõeline „riik Põhja poja" juurde tagasi ja hinnatakse teda ikka
maa riikide peres", tõusis „Kalevipojas" jälle eriti suurtel katsumisaegadel, suurtel
avalduv nägemus eesti muinaskultuurist võitlusaegadel, kus ei ole küllalt ainult tun
tõepoolest rahvuskultuuriks, mis oma loo depanusest ja mõttesügavasest, vaid kus on
misjõult maha ei jää ühegi oma naabri vaja ka võitlusjulgust ja endiste rahvus
omast.
kangelaste vaimustavat eeskuju.

Veelgi pikem analüüs nõukogude inimese

loomastumisest viiks aga käesoleva sõnumi
kirjelduse raames juba liig kaugele. Piisab
Raske jalgväesuurtükk asub tulepositsioonile. Pk. Dick (Wb)

kiunipaelutamisest, et enamlaste käsk Eesti

ja nõnda ka kogu Euroopa tsiviilelanikkon
na tapmiseks peaks nüüd sundima juba õi
gete järelduste tegemisele kogu õhtumaist
mõttemaailma, õhtumaine vaim on selleks
tugev küllalt, et ta ka oma käesolevas elu
võitluse faasis suudaks teha õiged otsused.
Et Euroopa olemasolu on ainult siis kind
lustatud, kui ts hävitab bolshevismi mii
te aga vene inimese seda teab igaüks
et me seega päästame ka ininaau ja Euroo
pa südametunnistuse, seda teame samuti.
Seda Euroopa südametunnistust aga vaa
delgem alljärgnevalt veelgi lähemalt.—Meie
kahekümnes sajand on Euroopa mõttemaa
ilmas mõndagi pehastanud juba purustanud
ja hoopis minema pühkinud. Kellelgi meist
pole enam mingeid dogmaatilisi nukukujn
telmi muinasjutuliselt asutatud taevast täis
kirjusid ebajumalakujukesi. Ühe, põhilisima
kujutelma oleme aga siiski säilitanud, ja
nimelt selle, et üle kõige ja kõige kohal
on ometi olemas Jumal, kusjuures on täiesti
tähtsusetu, kas me ta tugevust ja võimu
tunnustame ning leiame endist väljaspool

tal mitte kõiki võirauabinõHsid mobilisat jutatud ajaloo kestel kui pikk meie kir
siooni läbiviimiseks, see ©n eeskätt ikkagi jutamata ajalugu on, seda ei tea me ütel
rahva vabatahtlik endakaitse
da oma võitlusi alustanud mitte sellega,
akt oma rahvusliku julgeoleku kindlusta et ta on astunud kokku ja otsustanud sõda
miseks. (Kiiduavaldused.)
pidada, vaid sellega, et ta astus Jumala et
Nõukogude Vene on selle aja sees teos te ja ütles: meie tahame oma kohuse täita
tanud kõigi abinõudega kihutustööd mobi Sinu poolt antud rahvuse ja kodumaa vas
lisatsiooni vastu, kutsudes üles eesti mehi tu. Õnnista Sina meid selle kohuse täitmi
mitte minema mobilisatsiooniga kaasa, vaid seks. See on nõnda ka nüüd, kus meie, na
pagema, metsa. Nõakogude Vene on selleks gu teised vabadusvõitlejad, oma rahvaga ja
koos saksa rahvaga ja tema sõjavägedega
kasutanud kõiki propaganda vahendeid.
läheme täitma oma kohust. Selleks võitlu-.
Eesti rahval oli nüüd ütelda oma vastus, seks valmisolekul palume Jumala õnnistust.
kumma üleskutsele ta järgsed, ja me või Selleks meil on täna siin neli usuühingute
me täna, kus mobilisatsioon on lõpetatud, esindajat, kes seisavad Jumala ja eesti rah
teatavaks teha, et eesti rahvas on va ees ning eesti rahvas ise seisab praegu
oma selge vastuse annud. Mobi
ees. Ta palub Jumalalt õnnistust
llsatsioonikäsu peale tulid komisjonidesse Jumala
selles võitluses, mida ta läheb pidama oma
kõik mobilisatsioonikohusli
eest, ja annab oma tõotuse, et ta
ku d ja pealeselle veel vabatahtli kodumaa
seda mehiselt tahab pidada.
kud. Meie, eesti rahvas, oleme nttüd maa
Sellepärast eesti mehed ja naised, kes
ilma avalikkuse ees ema vastuse annud te olete
siin otsekui rahva esindusena tänavõi ka meis endis kas nimetame teda
Nõukogude Venele tõenditega ja me oleme kokku kogunenud,
püsti ja and loojaks või ka südametunnistuseks.
ka ütelnud maailma avalikkusele, mida kem see tõotus meietõuskem
täna
õnnistatud
lipu
Kuivõrd palju pehastunut meist juba on
eesti rahvas tahab ja mis on tema sihid.
ees. Andkem tõotus, et me kõik oma kohu varisenud,
seda mõistame kõige selgemini
Meie eesti rahvas on teatanud sellega, se täidame viimseni ja palume selleks Ju
siis, kui kujutleme, et mingite jumalaemade
st ta võitleb oma kodumaa eest mala õnnistust meie rahvushümniga."
nõnda kana, kuni meie rahvale
Kõneleja astub kateedrilt auvahtide va või piihlimärtrite maalimine kaasaja maali
on vabadus kindlüstatud. (Kiidu hele asetatud Eesti lipu juure, võtab sellest kunstnikul üldse enam ei õnnestuks. Ta
jääks igal juhul lagedaks sellest müs
avaldused.)
kinni ja ütleb kätt tõotuseks tõstes lõpu teos
tikast, ilma milleta ei saaks vaatleja maa
Kui me Vabadussõjas seisime üksinda, sõnad :
sisse elada. Ent samas meie endi
„Miaa seisan siin eesti rahva nimel ja lingusse
meie kõrval ei seisnud mitte liitlasriike, siis
on loonud märtreid juba niivõrd palju,
on praegu ka täna siin meie keskel saksa eesti rahva esindajana ma tõotan Eesti rah aeg
kõik vanad pärimused ja legendid nende
rahva esindajana kindralkomissar, kelle isik vuslipule truudust. Ma tõotan truudust meie et
ees täielikult kahvatavad. Ja nimelt ka sel
relvakaaslasele
Saksa
sõjaväele.
Me
täidame
ütleb, et meie rahva ja meie sõjavägede
loomalikult mõrvatud Meriküla naises
kõrval võitleb saksa rahvas ja Saksa sõja oma kohuse mehiselt ja palume Jumala ar les
nüüd jälle näha nut jumaliku ema
vägi sama ühise vaenlase vastu. (Kiidu mu." Järgneb võimas Eesti hümn, laulduna võime
sümbolit: surmahirmust hoolimata ef
avaldused.)
kogu saalitäie rahva poolt suur sisemise duse
lasknud selle ema südametunnistus last
Eesti rahvas on oma tuhandeaastase kir- harduse ja kaasaelamisega.
käest!

Selline on õhtumaa!

Emasid lastest lahutav bolshevism seda
muidugi ei taha ega saagi mõista. Last, ära
kistut oma perekonnast, näeb ta vaid hin
getu viljelusobjektina oma masinavärgis, ja
Punajõugud tapsid jälgilt noore eesti ema koos väikese lapsega
ka lapse kaotamine ei tähenda talle rohkem
PK. Meriküla lumes lamab oma kaheaas sad sõdurina selle veretunnistajate-grupi ees kui on mõne kruvi kaotsiminek masinas,
tase lapsega mõrvatud eesti naine. Mõlemad siin Eesti lumes ja küsid endalt, kuidas nii kuhu teise samasuguse saab ju hõlpsasti
tapeti enamlaste maabu mis katse ajal Mosk sugune metsalikkus mingi sõjalise ürituse jälle asemele pista.
Õhtumaa seevastu aga näeb lapses oma
va käsul. Alatu mõrv lõpetas kummagi elu. kestel on üldse võimalik, kuidas võis juhtu
Väikese lapse, keda ema ka surres ei lask da, et mingi iniravälmiusega ja ühegi isa südametunnistuse igavest edasikestmist, ja
nud käte vahelt, tappis mõrvar tfiägipistega maa sõdurivormi kandev olend otse pinge teab, et laps ei tohi surra, kui tahame et
pähe.
lisima võitluse hetkel hoolimata sellest, praegune maailm ja elu üldse kestaksid,
Juhtunut oleks üldse võimatu mõista, et ta oma kõrvalejäämisega sel hetkel nõr
Seisame vapustatuina kõigi mõrtsnkali
kui poleks tõendavaid seletusi neilt vangi gendab ka oma kaasvõitlejate jõupaaust
kult tapetud emade ja laste pausärkide
langenud nõukogude mereväelastelt, kes sel mitte ainult asub teostama seda iseendast kõrval. Ka selle tapetud naise selle uue
le maabumiskatse teostasid. Neis seletusis
täiesti arusaamatut vaid pea
veretunnistaja puhul, kes oma surmakan
aga sõdur Vladimir Kuznetsov kinnitab, et leselle saab veel ka ise omaette muutuda gestuse traagilises rahus kutsub nüüd taas
ta rühmaülem oli ütelnud: „Niipea kui ole ürgmetslaseks.
eurooplasi ühisele kaitsele tunneme, kui
me maabunud vaenlasepooli-el kaldal, on
Ent imestada siin siiski palju ei saagi. das üksainuski tummunud süda võib kõnel
meie ülesandeks kõik hävitada, sest seal po Siin juhtunu on vaid iseloomustavaks näi da ja kajada kõvemini kui igasugused me
le vene elanikkonda."
teks sellest olemusest, mis on omane boi talsed tornikellad. Õhtumaa praeguses heit
Vangivõetud major Sinkov, poliitiline oh shevismile üldse. Näiteks see, kes pealis luses seisab sakslane eesotsas. Selles vastu
v!tseri enamlaste Balti mere laevastiku staa kaudseltki tunneb vene kirjandust, teab et tustundes ta annab ka käesoleva uue tor
bi juures, seletab kirjalikult oma ülesanne juba vana Venemaa suurimad kirjanikud mihüüu edasi oma vendadele õhtumaal:
test, mis ette nägid, et kedagi ei tule van olid hädas venelase olemuse mõrastatusega. võitlus iniman ja jumaliku südametunnis
Tolstoi ja Doatojevski on oma teostes seda tuse mõrvarite vastu tuleb tingimusteta lõ
gi võtta.
Eurooplase mõistust lahutab niisugustest
masendunud hirmus kõrgemaid lahendu
pule vila Sõjakirjasaatja
käskudest ja tegudest täieiik kuristik. Sei- si otsivat ja samas, olemasolu raskuste ees
Harald Peter Gutherz
Mõrvavägede veretöö Merikülas

Kalevipoeg kui eesti rauinaskangelane,
kui muistne talupojavägilane, kui muistse
iseseisva Eesti ja tema rahva võrdkuju, kui
hilisemagi eesti töötava talupoja esindaja,
aga,ka Kp. kui iDimene, Kp. kui eesti rah
vustüüp see on, kellest tuleb lähtuda,
kui tahetakse õieti mõista ja hiuuata meie
rahvuseepose tähtsust ja väärtust. Ja tema,
Kp. kuju ise, on peajoontes ühine niihästi
eeposele kui ka tema aluseks olevaile rah
vapärimustele. Tema abil tuleb otsida ja
otsustada, mis määral Kreutzwaldi Kp. ou
tõesti ~rahvaeepos" ja mis määral ta seda
ei ole.
Nüüdisaegne kirjandusteadus ei tunne

guste uurimuste põhjal pidada tõenäoliseks, dušid vabastamas, nagu Kristus vabastab ta1

et Kalevi ja Kalevipoja nimi ühtub mingi
eesti-soome viikingiajal või enne seda ela
nud juhtiva sugukonna või kildkonna nime
ga. Sellega on seletatav, et nii Eestis kui
Soomes veel XIX saj. lauludes nimetust
„Kalev, Kalevine" tarvitati meelitus- ja iilis
tusnimena, näit. pulmalauludes, ja et ühes
eesti ballaadis keegi uhke ja rikas „St»levi-,
Kalevipoeg" tahab tarvitada neiu kallal vä
givalda ning selle poolt tapetakse.

Kuid olgu Kalevipoja-pärimuste algupära
milline tahes, tähtsam on, millisena ta esi
neb üleskirjutatud pärimuste enamikus, s.o.
proosajuttudes. Ja seal võib ütelda, et Ka

üldse rahvaeepost, mida oleks loonud, nagu levipoeg on kõigepealt meie endise talupoja
kord arvati, mingi „rahvas ise", pealegi veel ideaalide projektsioon: teda iseloomustab

talupojarahvas ! Kõik tuntud suured Rahva
eeposed" on tegelikult ainult „kuustllkud"
rahvuseeposed, mida on loonud keegi ük
sikisik üsna vabalt liites ja enamasti küm
nekordselt laiendades vastavaid pärimusi.
Homerose eepostes, „Niebelungidelaulus"
j. m. on nendeks alusteks olnud ainult oma
aegse aadli Õukondades viljeldud lühikesed
kangelaslaulud, Eestis aga, kus maa muist
ne ülemkiht, n. ü. talupojaaadel, aastaküm
neid kestnud vabadusvõitluses hävis või
hiljem hävitati, ei saanud sellised kangelas
laulud säilida (kui neid ehk omal ajal oli
gi), vaid siin võis muistne vägilasiuule eda
si elada ainult lühikeste proosa juttudena.
Ja loomulikult pidid need jutud ka sisuli
selt vastama vahepealsete pikkade orjussa
jandite talupoja eluringile ja elukäsitlusele.
Sellisena aga on need proosapärimused
Kp-jst oinad tuntud peagu üle kogu Eesti
maa, kuigi eriti Kirde ja lda-Eestis. Nii siis
põhjeneb ka Kreutzwaldi eepos oluliselt
ometi rahvalikul alusel, nagu teisedki rah
vuseeposed, ega ole ka tema ümbertöötus
vähemalt tema peakangelase iseloomu ja
elukäiku muutnud mitte väga palju.
Kui kaugele minevikku ulatuvad
nende Kalevipoja-pärimuste juured, pole
kindel, kuid ilmselt on nad osalt ühised
Soome rahvapärimustega ja põlvenevad kau
gemast minevikust kui Eesti ristiusustamine

XIII sajandil. On igatahes tõenäoline, et
näit. Tallinna vana venekeelne nimetus
Kolõvan põlveneb sõnast „Kalevan"-linna ja
et sama nimi esineb Novgorodi kroonikais
13. ja 14. sajandi ülimuste-nimena, samuti
ka mõnes bõliinas. Kokkuvõttes võib prae-

sealt vahel ka surnute hingi. Ja nagu Pro
metheus ning Kaukaasia Amiran on ta ti
taanikult ohke Jumala (oma ristiisa!) vastu,
ning aheldatakse seepärast põrgu värava
külge. Veel üldisem on aga rahva arvamine,
et Kalevipoeg ise allmaailmas on ahelda
nud sealse valitseja, s. o. Kuradi ning nüüd
allmaailma väravas valvab, et need kurjad
võimud uuesti lahti ei pääseks.
Kokkuvõttes on Kalevipoeg siis omapä
rane liittüüp inimvägilasest ja titaan-hiiust,
umbes niisamuti, nagu teinegi Eesti hiidvi
gilane Suur Tõll, või nagu vene Svätegor,
Taani Holger Danske, rootsi Starkadr, ja
osalt ka prantsuse Garagantua, Kreeka Her
kules ning Grusiini Amiran. Oma vägevuse
ga on ta aidanud väljendada eriti talupoja
küüsil!se jõu igatsusi ja ebamääraseid sotsi
aalseid ning rahvuslikke vabadusihasid. Ju

kõigepealt hiigla suurus ja määratu keha
jõud, need endisaja töötava talupoja ideaa
lid. Ning ka teod, mida temast jutustatakse,
on kõigepealt talupoeglikust elumiljõöst: ta tustusi temast ei saa nimetada väga kõrge5 s
võitleb määratute kivide heitmises oma kunstiliselt, kuid rahva võimu- ja vabadus
vastastega, ta maadleb ja veab vägikaigast, tahte ülalhoidjana ning sümboliseerijana oli
ta kannab seljas määratud hulgad liiva ning neil kindlasti suur väärtus. Ja eriti loodu
magab nii tehtud asemei), ta künnab nii ses näidatavate füüsiliste mälestusmärkide
suuri vagusid, millest tekivad väikesed tõttu oli ta kuju omal ajal väga populaari?
mäed ja orud, ta niidab nii, et sellest tek
Peajoontes niisamasugune rahvalik vägi
kinuna näidatakse suuri luhti või soid, tema lasloomus on Kalevipojale jäänud ka Kreutz
ja ta hobuse jalajälgedest on säilinud suuri waldi eeposes. Tõsi küll, eepose nõuete ko
laukaid jne. Ta ehitab linnu ja kannab eel haselt on teda ühtlustatud ja ligemalt vä ja
seks seljas sadasid laudu, ta peksab hiidu maalitud. Juba Faehlmannist peale on
sid ja aitab vaest karjapoissi jne. Käies lä teda ka enam n. ü. tagasiinimesestatudr
bi järve ulatub vesi temale ainult puusade muuseas ka enam kuningana näida
ni ja nagu prantsuse Gargantua puhul näi tud. Teiseks on temaga liidetud n. ü. ro
datakse vahel groteskselt ka tema animaal mantilisemaid jooni, näit. ta juhtumused
sete funktsioonide hiiglasuurust.
Saarepiigaga ning Soome sepaga, mistõttu
Need motiivid kuuluvad enamasti rahvus ta surm ei tule enam välisvaenlaste läbi-;
vaheliste hiiulugude huikaja on arvatavasti vaid ta needusealuse mõõga tõttu.
algupärase reaalinimliku kangelaskujuga lii
Sellest täiendusest ja süvendusest hooli
tunud alles hiljem, andes sellele paiguti mata jääb aga Kalevipoeg eeposes rahvus
isegi kohutava, vanapaganliku ilme. Kuid likuks, s. o. talupoeglikuks jõuvägilaseks,
Kalevipoeg pole ometi ainult mõni ebainim töödmurdva eesti talupoja võrdkujuks. Kui
lik loodushiid, veel vähem mingi mäe isi gi primitiivselt fantastiliseks paisutatud,
kustus, nagu ekslikult on arvatud temast hiiustatud ja kuningastatud, on see ometi
nagu vene Svätogoristki. Ta on ühtlasi ome omapärane ürgpõllumehe sümbol, mis on
ti ka oma maa kaitsja, ta võitleb Eesti pal võrdlemisi huvitav ka maailmakirjanduses.
jude vaenlastega, igasugu raudmeestega j.t., Kui näit. Herkules ja teiste rahvaste vägi
ning mõne rahvateisendi järgi ta surebki lased teotsevad peamiselt sõjaga ja kui ve
nende läbi, Kääpa jõe ääres või Kuremäel, negi Mikulat ja Ilja Murometsi, keda pee
kuna need tal magamisajal ta oma mõõgaga takse tavalist! suurteks talupoja esindajaiks
jalad maha raiuvad.
rahvaeepoikae, tegelikult esinevad sellistena
Teiste jutustuste järgi saab ta kuju aga vaid möödaminnes, siis on Kalevipoja talu
hoopis titaanlikuma ilme. Nagu Herkules poeglik laad valitsev kogu eeposes. Esimene
käib ta allilmas varandusi röövimas ja nei- asi, mis Kalevipoeg kuningaks saadeski te-

Eesti mehed ja naised

Major Rebane esimene
eestlasest Rüütliristi

Suured Cburßunakud käesoleva sõ|a kestel lahtistele linuadele on näidanud ei Bhu
kaitseteenistuseks bästi ettevalmistatud elanikkond võib OburOnnaku mOiu ulatuslikult

kandja
Nagu juba teatasime, annetati Füüreri
poolt 23. veebruaril major Rebasele Raud

vähendada. ,

Üheainsa sOütepoiumi läbi võib maha põleda suur hoone, kui ei osala õlveaeuselt ia
õigesti sflfiteponuui kahjutuks tehe. Kes ei tee, kuidas käituda äburOunaku ajal, võib
kergesti kaotada oma elu või varanduse, kuna samal ajal õhukaitseks ettevalmistatud
kodanik võib kindlustada oma julgeoleku ja päästa oma vara.
Bolsbevism on otseselt ründamas unest! meie kodumaad. Seega on suurenenud ka
õbuobt meie linnadele ja asulatele. Selle Õhuohu läbi tekkida võivate kahjustuste vä
bend»miseks on vaja rakendada kõik abinõud.
Kodanliku õhukaitse tõhustamiseks ja elanikkonna vastavaks ettevalmistamiseks on
kutsutud ellu Eesti õhukaitse Liit.
Iga eesti mehe ja naise huvides on astuda Eesti Õhukaitse Liidu liikmeks, et selle
kaudu omandada teadmisi õhukaitsetöõbs. Selleks kulutatud vaev ja aeg, võrreldes
tõhusa Õhukaitse läbi ärahoitud ohtude ja õnnetustega, on tähtsusetu.
Meid kõiki koos ja igat üksikut meist ähvardab hädaoht. Igaühe maja või korterit
võib tabadalvaenlase pomm. Seepärast peame olema teadlikud, kuidas käituda õburüo
naku ajal ja missugused abinõud võtta tarvitusele süütepomtnide vastu! " "
Tõbas õhukaitse on meie kõikide elu, tervise ja varanduse huvides. , •
Seepärast kutsun üles kõiki eesti mehi ja naisi astuma Eesti Õhukaitse Liidu liik
meks, et kaitsta ennast ja oma rahvast vaenlase terrorirünnakul# vastu.
Lähemad liikmeksregistreerimise kohad teatatakse kohalike ajalehtede kaudu.

risti Rüütlirist.
Major Alfons Rebane, esimene eestlasest

Rüütliristi kandja sündis 1908. a. Valga
maal. Sõjalise hariduse sai ta Eesti Sõja
koolis. 1935. a. teenis ta tcgevohvitserina
autotanki rügemendis. Sealt määrati ta
Viljandimaa Kaitseliidu instruktoriks, milli
sel kokal teenis kuni Kaitseliidu likvideeri
ml seni bolševirfe poolt 1940. a. suvel.

Mõned lasud ja hävitatuna jääb lamama ncukogude\ank. Pk.-Rehor (Wb)
Eesti Põllumajandusisidu nõu
kogu oli koos

Oskar A n g e 1 u s,

sisedirektor.

Bolslievikud tapsid Auveres

mist :

See leidis aset 18. veebruaril. Sak
sa sõjaväelased seovitasid lahkuda. Et
varustada end loomasöödaga, läks isa
tooma heinu küünist, mis asus eluma
jast umbes 200 meetrit eemal. Minnes
küüni, olid heinavirnas bolshevikud,
ites käsutasid isal käed üles. Isal õn
nestus siiski pääseda. Ta ruttas saksa
sõjaväelaste juurde, et neid abiks kut
suda. Samal ajal tungisid bolshevikud
automaatrelvadega meie elumajja. Mina
jooksin kiiresti elumaja pööningule, ku
na teistel seda võimalust ei olnud.
Pööningul peidus olles kuulsin elu
majast automaatrelvade tärinat. Oli neil
ju tulistamine kerge, kuna seal oli ai
nult relvadeta naisi ja lapsi. Paariküm
ne minuti pärast jõudsid kohale saksa
sõjaväelased, mis ajaks bolshevikud
põgenesid jälle metsa.
Kui ma peiduurkast väljusin ja elu
majja tagasi läksin, oli pilt seal ma
sendav. Leidsin raskete haavadega eest
oma 11 aastase õe Aino, kellel olid
kuulihaavad seljas; 7-aastasel vennal
Lembitul oli kuul läbistanud jala. Sur
nuna lebas maas naabritalu perenaine
Pauline P., ja samas oli tapetuna maas
minu ema Eliisabet, 52 aastat vana. Sa-

Ühenduses käimasolevate tähtsate sünd

mustega meie rahva elus oli Eesti Põllu
majandusliidu nõukogu 22. veebruaril Tal
linnas koos. Koosolekul, mille avas ja ju
Eesti PÕllumajandusliidu juhataja
ma saatus oli tabanud ka Ida Vd, 55 hatas
H. Leik, arutati neid küsimusi, mis seoses
aastat vana. Haavatuna lebas ka üks meie põllumajanduslik» tootmisega ja põl
Nõukogude Liidust evakueerunud tü lumajanduse ülesannetega praeguses olu
tarlaps. Surmast pääses 84 aastane va korras.
Koosolekul esines ka Eesti Omavalitsuse
naema, kes oli pugenud peitu rehetup
Juht dr. Mäe pikema ülevaatega praegusest
pa.
elukorrast.
Saksa sõjaväelaste abiga toimetasi Dr. H. Mäe selgitas lähemalt neid põhjusi,
me haavatud haiglasse ravimisele. Need miks meil üldmobilisatsioon välja kuulutati
veretööd annavad täie selguse belshe ja kui tähtis on meie rahva edaspidise saa
vike kavatsusist eesti rahva suhtes. Vaa tuse seisukohalt selle niisuure ulatusega
just nüüd. Nagu kokkutulnud
tamata sellele, kas on tegemist naiste, läbiviimine,
andmetest selgub, on mobilisatsioon igal
laste või raukadega, rääkimata mees pool täielikult õnnestunud, milleks on kaa
test.
sa aidanud meie rahva terve instinkt ja aru
saamine praeguse silmapilgu otsustavast
tähtsusest. Vaenlase propaganda püüab iga
Raamatuid soome rindeüli
suguste võtetega meie rahva vastupanu nõr
gendada, kuid mobilisatsiooni täielik korda
õpilastele
minek on meie rahva selgeks vastuseks sel
Helsingist, 21.2. Helsingi ülikooli lele propagandale. Teise Vabadussõtta astu
üliõpilasraamatnkogu saatis möödunud aas des peab Eesti rahvas olema ühel meelel.
tal rindele üle 1000 paki raamatuid rin!e Seda vajadust on tunnud ka kõik meie en
üliõpilastele laenuks, et need võiksid jät dised rahvuslikud poliitikamehed, kes on
kata edasiõppimist. Kõige enam nõuti lae kaasa aidanud mobilisatsiooni hääks korda
natavaid raamatuid õigusteaduse, ajaloo, minekuks.
Peale sõjaväe on põllumajandus tähtsa
filoloogia ja arstiteaduse alalt. Huvi nii
viisi võimaldava stuudiumi jätkamise vastu maid aluseid rahva püsimisel, seepärast pea
osutab pidevat tõusu. Üksnes käesoleva me kõik abinõud tarvitusele võtma, et meie
aasta jaanuaris saadeti rindele taas 200 põllumajandus suudaks toita sõjaväge ja

gema asub, ses on maaharimine, kündmine,
metsloomade hävitus. Sellele järgneb teede,

sildade linnuste ehitas, selleks materjali-tso
mine jne. Kuid nagu juba seegi tõösooritus
paigutatakse fantastiliseks, nii kajastab see
võitlus maaga ja maa kurjade jõududega
eeposes mitte nii palju otsesel, vaid just
fantastilisel või siis sümboolsel kujul. Sest
samast põllumehe elutööst, kuigi piltlikumal

kujul, jutustavad ka Kalevipoja võitluslood
kadedate sortsidega, kurjade loodnsjõnliste
hiidudega ja eriti maa enda salapärase ja
vaenulise jõuga, altmaa jõuga, toore Sarvi
kuga, kelle (nii vähemalt võime seda tõl
gendada) peab vangistama põllumees, kui
ta ei taha lasta ennast vangistada tema
poolt. See põllumehe \õitlus võib olla nii
sama äge kui sõj«sangarite oma, aga sellest

ei saa laulda nii välisefektikalt, vähemalt
mitte nii realistlikult! Talupojale endale on
tema võitlus kujutatav ainult sümboliga,

poolteadliku võrdkujuga. Ja selle sümboolika

tagant peame meiegi otsima „Kalevipoja"
õiget sisu, ka siis, kui see pole alati mitte
päris selgesti väljendatud.
Selle talupoegliku põhiloomusega on
kooskõlas ka kõik Kalevipoja teised iseloo
mujooned. Ainult mõnel üksikjuhul näeme
teda kuningana või väejuhina, näit. sõjasaa
dikut õpetamas või Assamalla lahingu ee]
ratsutamas või enne viimaseid lahinguid
sarvega väge kokku kutsumas. Muidu on
„Kalevipoja" võitlused inimestega jäetud
rahvalikult irreaaalseiks ja lühikesiks ai
nult muinasjutul istes võitluslugades enese
taoliste, fantastilis-siamboolsete vastastega
on Kalevipoeg omas õiges elemendis. Ja
see on, millest eeposki jutustab pikalt ja
laialt. Ehtsa talumehena Kp. tahab ise ära
teha kõik tööd ning võidelda kõik võitlused,
teiste käsutamine ja kuningaamet on talle
isegi vastumeelt. Ei ole mitte ainult traagi
line juhus, et ta lõpuks sest kuningaaust
üldse loobub. Ta on selleks liiga talupoeg
likult individualist, ütleksime meie.
Ainult paindumatu, põhjamaine vaprus
ja talupoeglik vabadusearm on Kalevipoja
teadlikke ja juhtivaid vaimseid põhimõtteid.
Maa vabaduse kaitseks ehitab ta linnuseid
ja mässab sõjataplustes, oma isiklikule va
badusearmule ja uhkusele jääb ta truuks
ka veel pärast sõja kaotust ning valitsusvõi
must loobumist. Samuti kõneleb enam talu
pojast kuj sõdurkuningast Kalevipoja kodu-

raamatu pakki.

teates 28. jaanuarit 1944.

Teise Vabadussõtta astudes peab eesti mees olema üksmeelne
naisi ja lapsi
Milline saatus ootaks meie rahvast, kui
bolshevikad veelkord meie maale tuleksid,
selle kohta räägivad meile nende julmad
veretööd Narva-Jõesuus ja Merikülas.
Nüüd kuuleme uuest juhtumist Auve
res, Alutaguse vallas. Seal said bolshevi
kad ühes talus olla vaid mõnikümmend
minutit, kuid selle aja jooksul jõudsid nad
mõrvata kolm kaitsetut naist, haavata kaht
last ja peale selle üht Nõukogude Liidust
evakueerunud vene rahvusest naist. Nad
ei saanud oma tapatööd viia lõpule, kuna
kohale jõudsid saksa sõjaväelased.
Selle juhtumi kohta andis seletuse Alu
taguse vallast Auverest pärit olev K., kes
kuulab samasse perekonda, kus tolmus
bolshevike veretöö. K. pääses eluga sel
teel, et viibis juhtumi ajal maja pööningul
peidus, kust bolehevlkel polnud aega teda
otsida. Kuuleme selle veretöö kohta järg

Major Rebane oli üks esimesi ohvitsere,
kes 1941. a. peale Eesti vabastamist Saksa
vilgede poolt asus vabatahtlikult võitlema
idarindel, osutades silmapaistvaid võimeid.
1942. a. määrati major Rebane Eesti patal
joni 658 ülemaks. Sellel, kobal on ta või
delnud tulemusrikkalt ja vapralt. Tema
juhtimisel en pataljon korduvalt tõrjunud
tagasi ülekaalukaid vaenlase jõude tekita
des bolševikele sealjuures suuri kaotusi.
Erilist vaprast osutas pataljon tema
juhtimisel 1944. a. jaanuarid lahinguis Nov
gorodist lääne pool, mispuhul leidis erilist
tunnustust mainimisega Fübreri peakorteri

rahvast.

Tunnustus Eesti patal
Pärast Omavalitsuse juhi sõnavõttu esi
jonidele
nesid aruannetega kohapealt Eesti Pöiiuraa
jandusliidu maakondlike osakondade juha
Idarinde raskeist lahinguist osavõtnud
tajad ja ettekandega maatööiõu küsimuste Eesti
658 major Rebase juhtimi
lahendamise võimaluste üle hr. Leete Põllu sel japataljonid
659
kapten
Soodeni juhtimisel on
majanduse Keskvalitsusest. Ettekandel! ja
läbirääkimistel toonitati, et käesoleval aastal saavutanud viimaste nädalate jooksul silma
lahingutulemusi, mida Saksa kõr
on meie põllumajanduses tähtsamaks prob paistvaid
gem sõjajuhatus tunnustavalt on hinnanud.
leemiks tööjõu küsimus. Selle küsimuse rat
Kapten Soodeni pataljonile saabas btljuti
sionaalseks lahendamiseks peab kõik võima
tunnustusklri
Ohe armee ülem juhatajalt,
likud abinõud tarvitusele võtma, kuna mobi mis kõlab järgmiselt:
„Eesti vabatahtlike
lisatsiooni tõttu lahkub täiendeist kandvam pataljoni 659 ülemate kapten
Soodenile.
osa tööjõudu. Üksmeelselt rõhutati, et tuleb
Pataljon on viimaste päevade rasketes
rakendada kõik omamaised tööjõu reservid võitlustes
niivõrd, et kuivõrd nad pole rakendatud sõ paistnud. oma püsivusega eriliselt silma
jamajandases tõeliselt tähtsates käitistes.
Teie ja Teie vaprad vabatahtlikud päl
Tööjõu rakendamisel ja talcmdeisse ööle vivad kõrgeima tunnustuse ja minu tänu.
saatmisel tuleb kasutada rangeid abinõusid
Lindemann,
nende vasta, kes ei saa aru või ei taha aru
kindral-kolonel
saada töökohustuse täitmi e vajadusest põl
Kapten
Soodenile
annetati
veebruarikuu
lumajanduses.
Töökohustuse täitmise üle tuleb pidada esimestel päevadel I kl kaadrist.
kindlat kontrolli. Suurt rõhku tuleb panna
Raudriste major Ellrami
põllumehe endaabi korraldamisele. Uks põl
lumees peab aitama teict nii palju kui sei
pataljoni võitlejatele
sab tema võimuses. Eriti suuri ülesandeid
on neil põllumeestel, kes ei kuulu mobili
Major
EUram'i eesti vabatahtlike patal
satsiooni alla ja kes seetõttu võivad nõu ja joni võitlejaile
annetati viimastes lahingu
jõuga abiks olla neile perenaistele, kelle ta tes ülesnäidatud
vahvuse eest neli I kl. ja
lust kõik tööjõulised mehed isamaa kaitaeas
23 II kl. Raudristi.
välja on astunud.
I. klassi Raudristi said: il.-lnt. Korp, kes
Teleb hoolitseda põllutöömasinate korra8* sai sama] ajal ka teise klassi Raudristi. Sa
hoiu ja võimalikult täielikuma rakendamist muti said esimese ja teise klassi Raudristid
eest. Eriti olgu kühimasinate kasutamine korraga kätte veel kolm, nimelt veltveebel
kevadel täielik. Traktorite rakendamiseks Meybaum, veltveebel Vaabel ja ülemvelt
ja põllutööriistade parandamiseks peab põlveebel Miller.
11. kl. Raudristid said : major Ellratn,
lumajanduse käsutusse jääma vajalikul hul
gal tööjõudu.
iil.-1 tn. Lehari, aliohv. Hirss, aliohv. Teng,
Ühenduses ülaltooduga arutati ka teisi ailohv. Ktildbeck, aliohv. Merzin, aliohv.
põllumajanduses ajast tingitud probleeme. Kaia, aliohv. Tuulma, kapral Soosaar, kap
Koosolekul väljendus kindel tahe ja üks ral Tamm, vabatahtlik Pudeli, vabatahtlik
meel raskuste võitmiseks ja põllumajandus Reisel, vabatahtlik Vaaba, vabatahtlik Por
ri ja vabatahtlik Aps.
liku toodangu ülevaihoid v.iseks.
ERÜ sõjakorjanduse võimas algus
Esimestel päevadel kaks 50.000-margast annetust

fJhe pioneeridekooli õpilased projvivad lõhkelaengu tugevust. Pk.-Mutheer (Wb)
armastus, tema vankumatu, isegi põikpäine
sõnapidarr.ine, ta üldine ausaineelsus, abi
valmidus, tännlikkus, kaastunne nõrkadega
ja teised enam talurahvaliku eepose vooru
sed kui need kõrkuse, julmuse ja muu
„isandamoraali" avaldused, mis tavalised
feodaaleeposte kangelastele.

Muidugi on enamvähem talupoeglikuna
näidatud k« Kalevipoja vaimne arenguaste.
Ta pole põhiliselt sugugi rumal, nagu mõ
ned ekslikult tahavad seletada, ta on oma
vendadest ja kaaslastest enamasti ikka aru
kam ja kavalamgi. Ainult ta on talupoegli
kult pikalise mõtlemisega, ta rühib nii tuge
vasti edasi oma füüsilise jõuga, et tal nagu
võimalustki pole vilkalt tegutseda ka aruga.

Ja teiseks, ta allub talupoeglikult- loo
duslapselikult kergesti oma kirgedele, eriti
alkoholi uimale. Ning siis ägestub ta muidu
pikaline ja rahuarmastav iseloom äärmuste
ni, siis on ta valmis hooplema ja märatse
ma, isegi ülekohtuselt tapma. Selles kirge
dele allumises ja äkkvihas seisab ta peami
ne nõrkus —ja selle tõttu tehtud kuritöö
karistuseks ta ka hukkub.
Muidugi, see kõik mõjub, et Kalevipoega
ei saa pidada mingiks ideaalkujuks. Aga
millise teise eepose kangelane on ideaalku
ju igas suhtes? Ja mis Kalevipojas puudu

jääb ideaalsuses, seda asendab ta elavus ja
seetõttu ka huvitavus.

ERÜ poolt rahva sõjalise kaitse tu
gevdamiseks korraldatav sõjakorjaadus
tõendas juba esimestel päevade!, et
eesti rahvas on otsustavalt asunud
koondama peale elava jõu ka ainelisi
vahendeid otsustavaks võitluseks ja või
duks.
Paljud tuhandeid korjajaid on asu
nud koguma rahalisi ja esetnelisi anne
tusi, loendamatud annetajad täitsid ju
ba korjanduse esimesel päeval oma
rahvusliku kohustuse ja tõid jõukohase

poja tapmist, pärast kuningaks saamist ja näha ka üht. esimest eesti rahvus tüüpi,
vendadest lahkumist, pärast pikka nõiauues mida eesti kirjanduses kujutatud. Mitte as
magamist, pärast sõprade kaotust ja mit jata ei ole Eesti ka hiljem endale spordi
mel, mitmel muul puhul. Selle iseloomu alal maailmakuulsuse võitnud just raske
joonega alles on seletatav ka tema muidu jõustikus. Nii ütelda „Kaievipoja tüüp":
üllatav loobumine võimust. Ja seda läbi ko raske, tagev, äge ja õrnatundeli
gu eepose käivat, iiles-alla võnkuvat meele n e ühtlasi see pole meil ka praegu mit
olu rütmi näeme kordavat isegi peale Ka te nii väga haruldane, nagu vabest arva
levipoja surma. Ka siin järgneb taevasse takse, Kuid sellest pole siin aeg pikemalt
kõnelda.
tõusule uus laskumine põrgu väravasse.
Kalevipoeg kui rahvavägilane, see oli
Neis ennatuis tilestormamistes ja järsku
des tagasi langustea ongi nii Kalevipoja kui looduslaps, töökas põllumees, vapper võit
ka tema titaanlike esiisade, Amirani ja Pro leja, hellameelne inimene see oli Muiuasmotheuse saatus. Lõppeks nad ju kõik ka Eesti. See elas, lõi, võities ja murdus.
jastavad sama ürgjõulise loodusini Aga ta ei murdunud siiski lõplikult. Kale
mese mässavat eneseteostust ja traagilist vipoja veri elas edasi läbi pimedate
murdumist, loodusinimese, keda veel ei ju orjuse sajandite ja kui aeg täis sai, sündis
hi küllaldaselt tugev mõistus, uueaja ta uue vabaduse toojaks. See Kalevipoja
intellektikultuur, ja kes seetõttu nii kerges veri elab eesti rahvas edasi ka usud, seda
ti hukuvad mingi väikese vea, väikese süü ei suuda hävitada keegi. Ja see viib uuele
koidule ka läbi ükskõik millise kannatuste
pärast.
Nii pole oluliselt need «Kalevipoja" kaks öö!
hinge ometi nii vastuolukad nagu ehk
paistab, ei ole ka naiselikud rahva leinalau
lud või Ossianlikud kaeblused tewasuns nii
võõrad ta vägilaslikule põhiloomusele: nad
on just tema kui looduslapse vägi
lasloomuse teise külje väljendused.
«Õnne munal õrna koori" see on ko
gu viikingiaegse ja üldse looduslapseliku
elusaatuse kurb kogemus. „Rõõm ja mmre

Ei, Kalevipoeg pole mingi ideaalkunia kaksikvennad", nende kiire vaheldus, iga rõõ
gas. Aga ta pole ka eriliselt paheline kuju, mu ja õnne kiire kadumine, elu traagiline
nagu mõned on püüdnud seletada. Temas on ebakindliu see o« ka meie eepose süga
pahesid nagu ikka elavas inimeses, aga veel vaim romantiline tunnetas. Ja sellest traa
enam ka voorusi. Ja nii ühes kui teises on gilisest tunnetusest ongi kantud ja elusta
tunda ta elavat, inimlikku hinge, mis on tud nii Kalevipoja enda kuju kui ka kogu meie
iseloomulik Muinas-Eestile, kuid tundub eepos. See teeb ta meile lähedaks mitte ai
meilegi küllalt lähedane.
nult rahvuslikult, vaid ka inimlikult.
Igatahes pole siis Kalevipoja kuju kau
Õigupoolest võitlevad Kalevipojas kogu
aeg isegi kaks hinge, hiiu ning geltki mitte nii „hail ja igav" nagu estetist
inimese hing, võiks ütelda ka: mehelik hing liku, pinnalise arvustuse poolt teda vahel
ja naiselik hing. Mõistusest ohjeldamata, on lainetud. Muidugi, ta pole kuigi peenelt
hiidlike, agressiivsete kirgede mõjud, ener välja töötatud, ta on jäänud mitmes suhtes
gia, viha, optimism vahelduvad siin ikka ainult rahvalikuks torsoks, visandiks. Äga
jälle samuti ohjeldamata äkiliste depressi selle kahepalgelise vägilase siseelu näitami
oonidega, kiirete kahetsustega, kaeblustega, ne, temas endise põllumehe, üldse loodus
nukrusmeeieoludega. Nende vastuolust ku lapse, üldse kogu talupoegliku Muinas-Eesti
junebki Kalevipoja polaarne põhidünaanika, sümboli kujutamine see peaks olema ka
looduslapselikust nende vahel kõikumisest psühholoogiliselt veel huvitav meilegi, kõue
aga tema sügavam elurütm, mida võime jäl iemata omaaegsest eesti kirjandusest, kus
gida läbi kogu ta eluloo. Nii näit. näeme nii tõsine ja sügav inimesekujutus oli täies
ti ainulaadne. - <»* •
neid depressiooni- ja üksindusmeeleolusid
Hea tahte puhul võime Kalevipoja kujus
pärast tauslari tapmist, pärast soome sepa-

annetuse kodumaa kaitse tugevdamimiseks
Sõjakorjanduse andis
Harju maavanem, kes korjanduse esi
mesel päeval, 23. veebruaril annetas
sõjakorjanduse heaks 50.000 marka.
Vabaduspäeval, 24. veebruaril, saa
bus ERÜ Keskametile teine 50.000-mar
gane annetussumma, mis annetaja, Ees
ti Tarvitajateühisuste Keskühisuse,
poolt »n määratud eesti rindevõitlejate
ja nende perekondade eest hoolitsemi
seks. Seega tõi ETK kes kõiki ERÜ
sotsiaaltöö üritusi toetanud, järjekordse
suure panuse ka sõjakorjanduse heaks
kordaminekuks.
Järgnevatel päevadel avaldatakse
teiste asutuste, ettevõtete ja isikute
eeskujuandvad annetused. Ülemaaline
korjandus majakonna ohvrilehtedega on
alles hoogu võtmas, kuid juba esime
sed korjanduspäevad tõendavad, et ko
danikud saavad täiel määral aru sil
mapilgu tõsidusest, mis kohustab iga
eestlast tooma ainelise panuse sõjalise
kaitse tugevdamiseks.
Virumaal märgiti hobuseid
Virumaal toimunud suguhobuste mär
kimine jõudis lõpule. Selle tulemused
ja kokkuvõtted aitavad selgitada hobu
sekasvatuse arengut ja ulatust Virumaal.
Üldse esitati selle hobusemärkimise
aja jooksul vastavale komisjonile 518
hobust. Nendest võeti hobuste suguraa
matusse vasta 133 hobust, kellest on
20 täkku ja 133 märahobust.
Suhteliselt parem hobusematerjäl on
märgitud Viru-Nigulas, kus suguraama
tusse kanti 50 protsenti komisjonile esi
tatud hobustest. Edasi järgnevad pare
nuisjärjekorras Tudu '4O protsendiga,
Avanduse 28,7 protsendiga ja Rakve
re 23,5 protsendiga.
Tsrtu naispere tervitas eesti
rindevoitlejaid
Tarta naispere käis pühapäeval Tartu
jaamas tervitamas Tartust läbieõitvat polit
sei pataljoni, ehtidas pataljoni võitlejate rin
da palukaokstega ja annetades neile maius
;.usi.
Samuti külastasid Tartu Naisseltsi liik
med ka üht praegu Tartus viibivat rinde
üksust.

Lühike vöitlusvahcaeg
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gEesti Rügement Tallinn" lahinguis

Kõik rahvas, üles võitluseks ja teoks!
AARE NIINEMÄGI
Me rinnas tuksu, tormi vaba hingus,
me laulus hela, Eesti hiis ja nurm !
Ja kaja vastu igast orust, kingust,
hõisk võitluseks! Me osaks pole surm,
vaid helge päev, mis lõhub idavingu,
kus igal hetkel tarretub me hurm.
Kui, vennad, veri voogab üles vapper 1
Me käsivarte jõud veel tõstab tappert.
Me metsad, mürisege kutsemõnust,
sarv mehi hüüa võitlustesse taas 1
Jäänd vaiki külad vanemate sõnust,
ja hingab raskelt .. . raskelt hingab maa.
Päev heitiasrohke saabub, manner põrub,

Eestlaste rakendamine Narva rinde! oli mõjuva ja olulise tühisusega. Võitluses kodu
maa eest seisab eesti mees nagu müür
on jäiselt külm ja puhub vinge tuul.
Vilistab, kaapab kaasa mägede nõlvadelt
lund, puistab ja keerutab, et seda veidi
maad eemal pillutada taas vastu valget
vaipa. Härmatunud puud on nagu suured
raagus luuad, mis on püsti torgatud maan
tee ääre ja mäeveerudele. Talud on tõmbu
nud vaikellu.
Inimesed astuvad õues tõsiselt, pilk suu
natud ida poole. Seal jõmiseb kogu päeva.
Taeva all tiirleb lennukeid, kostab plahva
tusi ja paksud suitsupilved tõusevad õhku.
Määratud sambad hõljuvad veel kaua, eune
kui keerdtorm need hajutab. Lasevad vaen
lase kahurid, milledele samaaegselt vasta
vad saksa patareid. Vaenlase lennukid tiir
levad taeva all, kuid nad sunnitakse kohe
tagasi pöörduma ökukaitse kiirtulega või
jälitatuna saksa hävitajaist.
öö. Tuul vaibub. Taevas on hall
sinine, ergavad tähed. Taevas mängleb ko
gu aja flaki seerialasud
ieekkuulid kihutavad nagu mitmevärvilised
pärlid taeva poole., otsides pimeduses tiir
levat lennukit. Ja helgiheitja pillub kiirte
vihke. Narva rinne .. . Sõjatanner. mis on

neist enamik punaväe ohvitserid.

Samal ajal seisis raskeis lahinguis lõuna
pool kpt. Purre pataljon, kes rakendati
võitlusse ühes teises tähtsas ja ohtlikus
rindelõigus. Ka kapten Purre pataljon ilmu
tas suurt vaprtfst ja ennastsalgavast. Muu
seas sai pataljon neis võitlusis peale vangi
de saagiks kaks takikitõrjekahurit ja hulga
liselt teisi raskeid ning automaatrelvi. Kap
ten Purre pataljon seisab juba lakkamatult
peagu paar nädalat raskeis tõrjelahinguis,
«Eestlaste rakendamine Narva lõiku oli
olulise ja mõjuva tähtsusega," märgitakse
vastava sõjalise juhtkonna poolt. „Eesti Rü
gement Tallinn" võitles vahvalt ning tema

lahingulist võimet tunnustasid ka Laksa väe
juhid.

Eesti mehed aitasid ära hoida hirmsai
ma veretöö, mis oleks toimunud taas meie
rahva kallal. Enamlased tahtsid kirjutada
jällegi õudseid tapatalguid oma arvele, sest
see oli nende eesmärk, nagu tunnistas van
gilangenud punaväe poliitiline ohvitser ma
jor Sinkov kirjalikult.
Ja et nad seda lõesti kõikjal tegid, ku
hu nad pääsesid, selleks on õudseid fakte
küllaldaselt. Nii tulid punasõdurid ühte tal
lu, küsides süüa. Hetkel, mil majas elune
vad naised ulatasid neile leiba, surmati

Kuski põhjas, seal, kus Narva lahe lai
ned loksuvad vastu rannariba, nad tulid.
Siis kui mõningate päevade eest oli meri
mõlemad automaatrelvade tulega. Teisal lu
veel lahti. )ö! vastu 14. veebruari maabu
sid Narva-Jõesuust lääne pool mererannas, Grenaderid Narva lõigus ootavacQkäsku kustasid punasõdurid peremehe koos kahe
Meriküla juures, bolshevike 260. erilise me
lapsega sauna. Siis viisid nad sauna heinu,
vasturünnakuks. Pk.-Knirsch (Wb)
reväe brigaadi jalaväepataljoni osad. Ööpi
süüdates need põlema. Saun ühes seesole
meduses maandus üle poole tuhande mehe,
va 50-aastase peremehe ja ta kahe lapsega
paljud neist spetsiaalseis ühemehemaabu välja üle marutulega. Ent siiski arenes kõik põletati.
mispaatides, laskevalmis automaatrelvad iga nii, vagu pidi minema. Üha enam ja enam
Eespool toodud näited on kujukaks fak
hetk käes tulistamiseks. Maandunud dassan sulgus ring lahingu suitsus dessandi ümber tiks, mis ähvardab meie rahvast bolsüevi
dil oli ülesandeks luua sillapea ja kiiresti koomale. Sakslased olid eestlaste või tl usin ke poolt.
edasi tungida lõuna poole, ühineda sealpool nust vaimustatud ja täielikus teineteise
„Eesti Rügement Tallinn" sai tuleristsed
võitlevate nõukogude üksustega ning lõiga mõistmises arenes rünnak.
ja võitles, nagu on võidelnud kõik eesti
ta ära tähtis raud- ning maantee. Ühe sõ
Kapten Mölderi pataljoni lõigus oli üks rindemehed enamlaste vastu. Samuti kui
naga tõmmata ümber Narva piiramisrõn suurem grupp vaenlasi peitnud end ühte võitlevad vahvasti kõik Narva rindel raken
gas. Siin tuli tegutseda kiiresti, et likvidee suurde heinaküüni, kust tulistasid metsikult datud eesti üksused. Võitluses oma kodu
rida ohtlik moment.
vastu. Kurrat, no eluga teie ei püüse! maa ja kodu eest ei taganeta sammugi.
A. M.
Algasid ägedaimad, kuid ka suurima olid lahingumöllust eestlased haaratud.
Peagi-põles küün, süüdatud tulekuulidest
tähtsusega lahingud, mis otsustasid lelle
rindelöigu edaspidise seisu. Koos mereväe Ja nüüd võisid eestlased kogeda, millise
ga, ühe Saksa diviisi grenaderide ja tanki haiglase, otse fanaatilise enesehävitamiseni Evakueeritud veterinaararstid
kompaniidega võtsid lahingu vastu ka me on jõudnuid bolshevikud. Üksteise järhle
ja -velskerid peavad end
hed, kes esmakordselt astusid lahingute hüppasid punasõdurid, kellel riided juba
registreerima
põrgutulle. Eesti Rügement „Tallinn" sai seljas põlesid, küüuist välja, tulistades üh
siin esimesed tuleristsed. Nii rakendati rü tesoodu automaatrelvadest ründajaid, et siis
Veterinaarvalitsuse korraldusel peavad
gemendi üks pataljonidest kpt. Mölderi juh tormata tagasi leegitsevasse küüni, kus põ kõik evakueeritud veterinaararstid ja -velsk
tinaisel dessandi likvideerimisele, kuna tei ies söeks kogu fanaatiline võitlusgrupp rid end viivitamata registreerima Veterinaar
ne pataljon kpt. Purre juhtimisel seisis ras koos,relvade ning hulga laskemoonaga.
valitsuses, Tallinna, Pagari 1.
keis lahinguis lõuna poolt pealesuruvate
See oli dessandi agoonia. Vaenlase jõud
Registreerimine võib toimuda niihästi
vaenlase tugevate üksustega.
oli murtud ja vähesed järelejäänud bolshe isiklikult kui ka kirja teel, ära tähendades
Kui küsida, kuidas võitlesid meie mehed, vikud andsid end vangi. Enamik aga lamas praeguse täpse postiaadressi.
kes esmakordselt seisid lahingutules, siis lumisel võitlusväljal surnuna. Üksi kapten
ütles selle kohta rügemendiülem major Ru Mölderi pataljoni lõigus loendati ligi pool
bach: „Mehed seisid nagu müür ja võitle sada langenud bolsbevikku. Samaaegselt
eid vaprasti!" Enamlased külvasid lahingu- võttis pataljon ka väiksemal arvul vange,
tervitab oma kaitsjaid"
KOLMAPÄEV, 1. MÄRTS 1944.
5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.15 Päeva
uudised. 6.80 Hommikukontsert (ülek.) ..00
ei taotle üksi muusikalist ja sõnalist Päevauudised saksa keeles. '.is Hommi
(ülek. Berliinist) 8.00 Heliplaadid
meelelahutuslikku lisa, vaid annab üht kukontsert
8.30 Hommikuhardus: „ Visadus viib võidule"
lasi edasi meie vapraile rindemeestele 8.45 Päevauudised. 9.00 Päevauudised saksa
kodumaa tervitused. Teatavasti on Tal keeles. 9.10 Landeßdienst Ostland. 9.25 Saa
linna Ringhääling teinud aegajalt heli te paus. 11.30 Muusikaline ajaviide (bpl.) 12.15
ülesvõtteid eesti sõdurite omaste tervi Päevauudised 12.30 Päevauudised saksa kee
les 12.45 Lõuna muusika, (Ringhäälingu tant
tustest, mis seni levitati Weichseli saat sukapeil VI. Sapošnini juhatusel ja hpl).
ja kaudu. Arvestades eesti üksuste 14.00 Päevauudised saksa keeles. 14.10
koondumist Tallinna Ringhäälingu kuul Landesdienst Ostland. 14.20 Kuidas see
davuspiirkonda antakse tulevikus heli Teile meeldib (hpl). 16.00 Muusika pärast
lõunaks (Ringhäälingu ajaviite-sekstet VI.
plaadistatud tervitused edasi siit uue sõ Sapošnini
juhatusel). 16.45. Päevauudised
durisaate raamides. Esmakordselt oli tei 17.00 Päevauudised ja saatekava ülevaade
ne eesti sõduritund kavas möödunud saksa keeles. 17.15 Muusika keelpilliorkest
rile (Ringhäälingu keelpilliorkester Valter
pühapäeval kell 19.15.
Koni juhatusel). 18.00 Kristallid kujundavad
elu. Prof. dr. Karl-Heinz Wagneri artikkel
vitamiini uurimiste uusimaist tulemusist.
33 sõjateeneteristi Tartu
18.15 Mõnusaid tantsuviise (hpl.) 18.30 Aja
Omakaitsele
kaja ja saatekava ülevaade. 19.00 Poliitiline
5.k.)9.15 Rindereportaaže (ülek.
Vabaduspäeva eelõhtul toimus Põhja Ta loeng (ülek.,
keeles). 19,30 Muusika (ülek.) 19.45
gala ülemjuhataja poolt annetatud mõõka saksa
Poliitiline loeng (ülek., s.k.) 20.00 Päevauudi
dega 2- klassi sijateeneteristi üle andmine aed
saksa keeles. 20.15 Saksa sõduri tund
33-le Tertu omakaitselasele, kes on osa võt
nud võitlustest Tartu lahinguajast alates (Kirev tund Ringhäälingu tantsukapelligaVl.
Sapošnini juhatusel ja solistid). 21.00 Päeva
ning on rakendunud kuni viimase ajani uudised.
21.15 „ Kosjakased", Lydia Koidula
omakaitse ülesannete täitmisele.
näitelugu, Nätejuht: Raivo Opsola
Sõjateeneteristid jagas välja Omakaitse 4-järguline
25. X 1143. mgn.) 22.00 Päevauu
2. Teritoriaalpataljoni ülem kpt. Parres, (Heliülesvõte
dised saksa keeles. Järgnevalt saatelõpp.

Teine eesti sõduritund Tallinna ringhäälingus

Kontsert Paide kirikus
Pühapäeval, 27. skp. andsid Paide Püha
Risti kirikus kontserdi .Estonia" ooperiso
listid sopran Liidia Aadre ja bariton Vootele
Veikat, keda orelil saatis P. P. Lüdig. Kont
serdi-kava koosnes seitsmest palast, milli
sed enamikus olid üldtuntud asjad. Kas kül
mast ruumist või mõnest muHist asjaolust
tingituna jätsid ettekanded pisut kiirusta
mise mulje. Paremini pääsesid neist mõjule
Stradelia „Kiriku aaria" L. Aadre jaWagne
ri «Ehatähe laul" V. Veikat! esitusel. Kuigi
Paide kiriku orelil puuduvad mõned vaja
likud registrid, võib hea tahtmise juures ka
olemasolevatega huvitavat esile tuua, nagu
seda kava viimaste numbrite puhul kuul
sime. Paari laulu puhul mõjus segavalt kon
taktipuudus laulja ja saatja vahel. Tahaks
loota, et lugupeetud esinejad järgmisel
korral esinevad paidelastele ulatuslikuma ja

kes pöördus lühikese sõnavõtuga omakaitse

laste poole ja soovis neile palju jõudu ja NELJAPÄEV, 2. MÄRTS 1944.
edu.
5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.15 Päeva
Teiste seas sai sõjateeneteristi ka Tartu
Ülikooli rektor prof. dr. Edgar Kant, kes uudised. 6.30 Hommikukontsert (ülekanne)
võttis osa Tartu vabastamise lahingutest 7.00 Päevauudised saksa keeles. 7.15 Kirev
alates Elva vabastamisest.
varahommik (hpl). 8.30 Põllumeestele
Sõjateeneteristide väljajagamisele järgne Mäevälja perenaine vestleb konsulendiga
nud väiksel omavahelisel koosviibimisel (Põllumajandusliidu nõunik - gr. Kristjan
viimistletuma kavaga.
teatas sõjateeneteristi saaja Arvi Rähni, et .loost), 8.45 Päevauudised. 9.00 PäevauuKuna kontserdile üldse ei tehtud vajalik ta annetab Omakaitsele laskevõistluste au
ku eelreklaami, oli sellele rahvast kogune hinnaks kristallist hõbekaanega karika.
nud vähe võitu, kuna paljud üldse sellest ei
teadnudki. V. J.
Söjakohtu otsused
Tartlased avaldavad ohvri
21. veebruaril olid Tallinnas Eesti Sõja
kohtu ees 14 noormeest vastust andmas
meelt
Aktsioon Eesti rügementide puhkepaika
de ja haiglate varustamiseks mitmesuguste
vajalike esemetega on tartlaste poolt seni
sooja poolehoiu ieidpud.
Tartu Ülikooli paarisaja pealine naispere,
kes juba mõnda päeva teostab majast maj
ja esemetekorjamist, on leidnud kõikjal soo
ja vastuvõttu ja saanud annetustena rohkes
ti mitmesuguseid esemeid mis valmistavad
rõõmu meie rindevõitlejateie ning annavad
ühtlasi tunnistust eesti meele ohvrivalmi

mobilisatsiooni käsu mittetäitmise pärast.

Nendest olid 5 kaebealust komisjonist
teadlikult kõrvale hoidnud. Et nende süü
oli vastuvaidlematult tõendatud, mõistis sõ
jaerikohus igale, vastavalt teo raskusele, 6
kuni 15 aastase vanglakaristusi.

Järgmised kaks kaebealust said hilise
mobilisatsioonikäsu täitmise pärast sõjaeri
kohtu tõsise noomituse.
Ülejäänud,7 kaebealuse vastu süüdistus
lõpetati, kuna nad olid väärteate läbi eksi
teele viidud ja olid hilinemisega vabatahtli
dusest.
kult ülevaatusele ilmunud. Seega ei puudu
Kahesajast korjandusest osa võtnud nais nud neil hea tahe, vaid olid ainuüksi eksi
üliõpilasest on juba 40 korjanduslehed Oma tuse ohvrid.
kaitse staapi koos korjatud esemetega tagas

tanud. Seejuures väärib allakriipsutamist, et
paljud korjanduslehed on viimse võimaluse
ni annetustega täidetud. Peale mitmesugus
te esemete on annetatud rohkesti ka raha.
Kursi Ja Elva kogudustelt 1000
marka haavatud rindesõduritele
Kursi ja Elva kogudused annetasid
ERÜ Tartumaa Ringkonnaametile kumb
ki 1000 marka haavatud rindesõdurite
heaks.

Nüüd kerki, lipp, ja malevale näita,
et võime lootusega rinda läita.
Üks mõte meie vanas vapras rahvas kaikub
ja üha paisub, kasvab nagu torm.
Ei aita meid siin kahtlus, ootevaiküs,
liig tuntud on meil idatuulte vorm.
Meis igiürgne võitlustung nüüd paisub :
löö vaenlast, kes meid muljund tuhatkord !
Nüüd tõuse, tilimuslik võitlusiha,
ja reivisse löö tasumise viha !
Eest ära, tatarlaste turm, mongoolid !
Nüüd, velled, tegu ihkavad me peod
nii uljast, võitmatut, mis vaenuneoled
me koduväratilt lööb pihuks eos.
Me mõttes koondunud on ainsaks sooviks :
kõik rahvas, üles võitluseks ja teoks!
Ma näen sind, tund, mis tõe päästab valla,
lööb idaikked teelt, barbaarid tallab.

surudes vaenlast vastulöökidega üha tagasi.

kandunud meie kodumaa piiridesse.

Rinde ja kodumaa vahelise sideme
tugevdamiseks on Tallinna Ringhääling
täiendanud oma saatekava teise eesti sõ
duritunniga. Kui eesti rindevõitlejail
ning arvukail kuulajail kodumaal seni
oti võimalus jälgida eesti sõduritundi
neljapäeva õhtul ning selle kordamisi
laupäeval kell 22.15 ja teisipäeva hom
mikupoolel kell 11.30, siis lisandub nei
le tulevikus teine sõduritund pühapäe
val kella 19.15-20.00 kordamisega ree
deti kell 11.30-12.15.
Uus sõduritund» mis kannab nime
tust «Kodumaa tervitab oma kaitsjaid",

taas sangarile tapper sõbraks saab.

Vanglakaristused töölt kõrva
lehoidjaile
Tallinna Erikohus karistas 23. veebrua
ril nelja Petseri taluomanikku töölt kõrval

hoidmise pärast 3-aastase vanglakaristusega.

Sõjaolukord nõuab täielikku tööpanust
kõikidelt tööjõududelt. Seepärast on kuri
tegu kodumaa ja rahva vastu, kui üksik
isikud vastutustundetult oma töökohustu
sist eemale hoida katsuvad ja seeläbi töö
käiku takistavad.

Tekstiilkaupu elatistarbeainete
kaardi omajaile
Majandus-ja Ranandusdirektooriumile
on Kindralkomissari poolt vabaks an
tud teatav kogus tekstiili, millega saab
varustada iga elatistarbeainete põhi
kaardi omajat 14 punkti ulatuses. Ja
gamisele tuleb pleegitamata pesuriie,
flaneil (lastele), meeste valmis aluspesu,
imikuvarustuse üksikud esemed, laud
lina- ja käterätiriie, peale selle õmblus
siidi ja nõelumislõnga.
Jagamine toimub 30. toitlusperioüdi
elatistarbeainete põhikaardi vastava kogu
kupongi alusel ja selle kohta avalda
takse ametlik teadaanne käesolevas le
hes. Jagatavate tekstiilesemete müük

algab 28. veebruaril s. a. vastavaist
kauplusist, kusjuures Tallinnasse asu
tatakse seks otstarbeks veel lisaks nüsi
tekstiili müügipunkte.
Arvesse võttes praegust olukorda,
kus tekstiilesemeid vajavad tungivalt
sõjategevuse tõttu kannatada saanud ja
sõjapiirkonnast evakueeritud lapsed,
oleks soovitav, et need kodanikud, kes
nim. esemeid isiklikuks otstarbeks väga
tungivalt ei vaja, loobuks neist sõja
olukorra tõttu kannatada saanute ja
linnadest evakueeritavate laste kasuks,
kellele antakse väljavõtmata jäänud teks
tiilkogused

Nende eesti tsiviilelanikkonnast töötajate
kohta, kelledel puuduvad elatistarbeianete
põhikaardid, esitavad vastavad käitised
üldise nimekirja Majandus—ja Rahandus
TEADAANNE
direktooriomi Varustusosakonnale Tallinn,
tekstiilkauba müümise kohta eesti
Kiriku 2, kes saadab käitistele koond-ostu
tsiviilelanikele
load. Esitatud nimekirjas näidatud töötajate
Alates 26. veebruarist 1944 müüakse kõi arv tuleb enne nimekirja esitamist lasta
tunnistada kohaliku omavalitsuse toit
gile mitteisevarustajaile, välja arvatud mit õigeks
teisevarustajad, kelle osturaamatule on teh lustamist korraldava asutise poolt.
tud märkus RT 1, 14 pankti tekstiili.
Mainitud erikupong tekstiilkauba saami
Müük toimub 30. toitlusperioodi elatis seks on kehtiv kuni Sl.roärtsini k.a. Kaup
tarbeainete põhikaardi (roosa) erikupongi lused esitavad saadud kupongid 100-kaupa
30-A vastu järgmistest kaupadest:
paberile kleebitnna oma varustuskeskustele
pesuriie pvl. pleegitavata (lm 71-88 sm lai = 8 p.)
käterätiriie (lm 40-50 sa lai »- 5 p.)
50-60 sm „ - 6 p.)
laudlinariie (lm 140-149 sm lai - 14 p.)
150-159 sm „ -15 p.)
meeste aluspesu (särk 14 p., püksid 14 p.)
imikuvarüstuse üksikud esemed
õmblussiid (4 pooli i p.)
nõelelõng (5 kera 1 p.)
flauell pvl. pleegitamata (lm 71-88 sm lai 8 p.)
ainult erikupongi
30-A WL ja
AMETLIKUD TEATED

30-A L vastu.

Kuna õmblusniidi ja nõelelõnga tagava
rad on piiratud, võib kauplus igale ostjale
müüa ainult 1 punkti väärtuses kas Amb
lnsniiti või nõelelõnga.
Ostja esitab kauplusele oma ostur&ama
tu ja elatistarbeainete põhikaardi ühes sü
damikuga. Üksikkupong ilma südamikuta

hiljemalt kümne päeva jooksul peale ku

Müügid kantakse kauplustes osturaama
tusse märkusega „14 p. tekstiili", samuti

vate laste varustamiseks.

on kehtetu.

märgitakse sinna ka kaupluse nimetus.'!

dised saksa keeles. 9.10 Landesdienst Ost

land. 9.25 Saatepaus 11.30 Kerge muusa (hpl.)
12.15 Päevauudised. 12.30 Päevauudised sak

pongide kehtivuse lõppu

Elanikke, kes tungivalt ei vaja ülaltoo
dud tekstiilkaupu, palutakse selle ostmisest
loobuda, sest kõik väljavõtmata jäävad teks
tiilkaubad kasutatakse sõjaolukorrast tingi

dud hädavajaduste rahuldamiseks, nagu sõja

läbi kannatanute ja linnadest evakueerita
Dr.A.Vendt

Majandus-ja Rahandusdirektor.

Kiriklikke teateid
Järva-Jaani kirik. Palvepäeval 1. märtsil
kell 11 hommikul jumalateenistus laululeh

ja armulauaga.
sa keeles. 12.45 Lõunamuusika (Ühe polit tedega
Järva-Jaani koguduse piirkonnas peetak
seipataljoni puhkpilliorkester muusikameis se kannatusaja
jooksul väljaspool Järva-Jaa
ter Walfried Jakobsoni juhatusel ja hpl.) ni kirikut järgmised
jumalateenistused:
Saate kannab üle ka Riia saatja. 14.00 Päe 1. märtsil kell 15.00 Vajangu
rahvamajas
vauudised saksa keeles. 14.10 Landesdienst
Ostland. 14.20 Kauneid meloodiaid (hpi) 16.00 5. märtsil kell 15. 00 Roosna-Aliiku alg
koolis, 12. märtsil kell 15.00 Karina alg
Muusika pärastlõunaks (Ringhäälingu tant koolis
kangelaste mälestus
sukapell Leo Tantsi juhatusel. Kell 17.15 päeva sõjaväelastele
puhul,
19.
märtsil
keil 15.00 Va lasti
kannab saate üle ka Riia saatja. Vaheajal
kell 16.45 Päevauudised. 17.00 Päevauudised algkoolis, 26. märtsil kell 15.00 Seliküla
2. aprillil kell 15.00 Jalgsimaa
ja saatekava ülevaade saksa keeles. 18.00 algkoolis,
7. aprillil kell 15.00 Võhmuta
Mudilastele: „Mäng ja laul nii käsikäes..." algkoolis,
algkoolis, 10. aprillil kell 15.00 Vajangu
Rühin lapsi esioeb. 18.20 Helisev muinas rahvamajas.
jutt (taip.) 18.80 Aja kaja ja saatekava üle
Kõigil eelpoolloetletud jumalateenistustel
vaade. 19.15 Rindereportaaže (ülek., saksa
õpetaja L. Vahter ja organist
keeles). 19.80 Muusika (ülek.) 19.45 Poliitili teenivad
ue loeng (ülek., s. k.) 20.00 Päevauudised A. Rae ning on tarvitusel laululehed.
saksa keeles. 20.15 Eesti sõduritund Väike
teater mäugib eesti sõdureile. Kst.: Väike MASINAKIRJUTAJA Paides, saksakeele os
teatri solistid, näitlejad, koor ja orkester. kusega, kes võtaks lisatöid. Teatada slt.
21.p0 Päevauudised. 21.15 Muusika möödu „masinakirjatööd".
nud sajandist (tapi.) 22.00 Päevauudised sak
Sõjapõgenik, RÄTSEP, soovib Paide ümbru
sa keeles. Järgnevalt; saatelõpp.
se talupidajailt tööd. Aadress, Paide, Vee
tn. 8.-4.
Evakueeritud õpilasil tuleb
Huuksi Riigimõis vahetab RISTIKUSEEMNE
õpinguid jatkata lähimas
vastu aasuurmiku ja päris-haruheina see
L • koolis
met. Huuksi Riigimõisa valitseja Koigi, telel.
Haridusdirektooriumist teatatakse, et Koigi 14.
koolikohustuslikud lapsed, kes lahkuvad
evakueerimise korras oma senistest elu 24. veebruari õhtul KAOTATI teel Paidest
kohtadest või asuvad linnadest maale, pea Mäosse MUHV, koos rahakoti ja muude ese
vad astuma hariduse jätkamiseks uuele elu metega. Leiust palutakse teatada Leili AlaTe,
Mäo as. „Jõela* talu.
kohale lähimasse kooli.
Seda tuleb teha võimaluse korral ka
Bilansivõimelist RAAMATUPIDAJAT vajatak
gümnaasiumi ja kutsekoolide õpilasil.
se Paide Tööstuskooli. Palk Rmk. 140.
21. veebruaril kadus Paides KOER. Tunde kuus. Töölevõtmine Paide Tööameti kaudu.
märgid: kollakaspruun, poolpika karvaga,
Raske granaadiheitja katab pideva tulega musta sileda peaga, lontis kõrvadega, 45 cm JÄRVA TEATAJA Nr. 26.
ühe inglaste poolt okupeeritud küla Itaa kõrge. Leiust teatada Nikkerile, Piiumetsa
pk. 24.
lias. Pk.-King (Wb)
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