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Vasturünnakud Narva juures realises

rusid uueks tõhusaks eduks
Svenlgorodka ja Shepetõvka-Janlpoli ruumis kestavad rasked vahelduvad võitlu
sed. - Kolme päevaga hävitati 357 tanki. Itaalia rinnetel püsib vaikus
Ftthreri peakorterist, 8. märtsi). Sõja
jõudude ilemjuhatus teatab:
Lõuna pool Krivoi Rogi kestavad äge
dad võitlused meie liinidesse sissemurdnud
tugevate vaenlase jõududega. Meie jala
väe- ja soomusüksused purustasid lääne
poo) Krivoi Rogi vaenlase võitlusübsusi
võimsates vasturünnakutes ja vallutasid
ajutiselt kadumaläinud asulaid tagasi. Lää
ne pool Kirovogradi alustasid bolshevikud
ägeda kahuritule ettevalmistuse järele taas
rännakuid. Nad tõrjuti kõrgete veriste kao
tustega tagasi. Swenigorodka ja Sbepetov
tca—Jampoli ruumis seisavad meie väed
edasi rasketes vahelduvates võitlustes.
Kolmel viimasel päeval hävitati siin 357
vaenlase tanki.
Beresina ja Dnjepri vahel nurjusid uued
nõukogude rünnakud.
Smolensk—Orša autotee ääres purustati
ka eile meie lahingulennukite '' väljapaist
val toetusel taas kõik hulga nõukogude di
tvliside läbi murru katsed meie liinide ees.

Meie liinide ette jäi tuhandeid surnuid.
Idarinde põhjaosas ründas vaenlane
paljudes lõikudes tulutult. Narva juures
saavutasid meie vasturünnakud visale
vastupanule vaatamata uut edu. Bolshevijt
kude liikumisi ja vägede koondumist purus
tati kahuritulega.
Keskmise rindelõigu tõrjevõitlustes pais
tis eriti silma Kesk Reini 197. jalaväediviis
kindral major Woessneri juhtimisel.
Itaalias e] tekkinud ka eile olulise täht
susega võitlusi. Kaugelaske patareid tulis
tasid laevu Nettuno ees, tulistades tthe
vaenlase veolaeva põlema.

põhja ameerika lennukid ründasid uues
ti Rooma ja teisi Kesk-Itaalia linnu. Üksi
kutes Reoma linnaosades tekkis kahjustu
si. Meie jahilennukid tulistasid seal ja
Löuna-Frantsusmaa ranniku ees alla 9
vaenlase lennukid.

Üksikud vaenlase häirelennukid heitsid
möödunud ööl pomme asulatele Lääne-Sak
samaa).

tusmärgid purustatud
Kaheksa tunni jooksu! külvati inimtühi linn üle raskete pom
midega. Auväärne linn langes barbaaride hävitusohvriks
Lühikest aega pärast Siivertsi ründamist endast põlevate majade, kokkuvarisevate
saksa ja eesti SS-grenaderlde poolt teosta müüride ja iileskistud tänavate kaost. Va
sid bolshevikud 6. märtsil pimeduse saabu remetesse ja tuhka vajus üks auväärsemaid
misel Narva linnale raskeknjulise õhurün linnu ida-alai.
aakn. 8 tondi ründasid pommilennukite
Narva linna hävitamine ei tulnud saksa
lained linna vahetpidamatult, visates alla ülemjuhatusele ettevalmistamata. Juba mi
umbes 100 valgustuspommi, „jõulupuud", tu nädalat enne seda otid kõik Narva ela
mistõttu ÖÖ muutus päevselgeks. 8 tunni nikud viidud eemale tagalasse.
•jooksul heideti linna algis vahetpidamata
Narva hävitamine Nõukogude pommi
lõhke- ja süütepomme, seejuures ka kõige lennukite poolt on uueks häbimärgiks Nõu
raekemakaiiibrilisemaid. 4 tunni pärast oli kogude sõjapidamisele. Sae näitab brutaal
Harva uppunud leekidemerre. Hermanni se selgusega kõigile Balti rahvastele, et
kindluse, Ivangorodi ja paljude teiste kui siin on tegu hävitamise tahtega, mis ei
tuurmärkide ning kirikute müürid varisesid kohku tagasi millegi eest.
võimsaes plahvatustes. Varsti kujutas linn
Lastepunker vee all

„ tädid" ja 15 abistajat Punasest Ristist. Nen
del on käed tööd täis. Tulevad esimesed haa

vatud, kelle eest tuleb nüüd hoolt kanda, si
duda. Kannatanuile ulatatakse oakohvi ja
sigarette. Kuid sellest ei tea midagi lapsed,
kes magavad eraldatud toas, punkri teises
otsas. Parajasti läks õde Margarete oma
kaitsealuste ruumi, kui punker rappus. Ta
bamus käis kõigil peast läbi. Lapsed on
ärganud ja nutul ei näi olevat piiri. Kuid
mis see on? Mõni meeter punkriuksest
eemale on tekkinud sügav auk, millest im
bub vett ruumi. Peaveejuhe tänaval on pih
ta saanud!

te läheb väljapääsuni, kuid pöördub siis
taas tagasi. Ei, säärase granaadi vihma all
ei saa lapsi kuidagi välja viia. Vesi on tõus
mas juba üle õdede põlvede, juba ulatub
vesi laua ääreni. Kõik tuieb päästmiseks et
te võtta. Õed haaravad kumbagi käevangu
ühe lapse. „Punkritädi" liigfib kõikjal rahus
tades. Nüüd ainult närve hoida, närve säi
litada!

Washingtonist Reuteri teadet, mille järele Roo
sevelt on lubanud ühe osa inglaste poole üle

läinud sõjalaevadest Nõukogude Liidule. Aja
lehed seletavad, et see Roosevelti plaan on
terve rahva hulgas esile kutsunud suurima
meelepaha.

rinnet.

Meenub kõigepealt, joba vägivaldsel või

..Moodsaimad ja parimini relvastatud itaalia muhaaramise päeval, kuidas 21. juuuil 1940

sõjalaevad," nii kirjutab „Regime Fascista", jaadipeiss Gutkin rebis maha meie rahvus
..peavad nüüd astuma juutluse teenistusse võit lipu Pika Hermani tornist. Samuti ei ole
lemiseks Euroopa kultuuri vastu ja maailma Tallinna elanikel ununenud see pilt, mida
bolshevismi triumfi eest. Viktor Emanuel nad pidid nägema ühel järjekordsel bolshe
ja Badoglio leiavad nüüd tasu oma häbitu vike poolt lavastatud miitiugurongkäigul,
käitumise eest. Roosevelti otsus tõendab uuesti, 1940. a. suvel, möödudes N.-Liidu saatkon
et USA ja Inglismaa peavad tänapäeval kum na majast. Seal, punaste võimumeeste kui
mardama iga Stalini soovi ees, ja et viimane ka nüüd äkki «rahvuslikkuse katte" all esi
neva isamaa-reetja Varese silmade all, rebi
on selle liidu tõeline käskija.4Teatavasti seletas Roosevelt, et Itaalia sõ ti tükkideks meie sini-must-valge lipp min

meeste silmis suurimaks kuriteoks.

Paljud head eestlased pidid just nende
„pattude" pärast alustama teekenda Sibe
risse, kus nad vaikselt närbusid surmale.
Ja nüüd korraga: armsad eestlased
„meie lippu" leotatakse. Kes leiaks siin
sõnu! Tundub, et millestki nagu oleks min
dud enam kui liiale. On see siis idiootsuse
või häbematuse ülim tipp? Igal juhul on
siin tegu nende kahe bolshevistliku pea
vooruse niivõrd kõrge kraadiga, et normaal
ne mõistus seda enam ei seleta.
Ei saa ka vaikselt minna mööda sini
must-valge lipu all toimunud Vabadussõjast
kui meie rahvuslikust suurteest, mida sa
muti teotasid belshevikud. Nad püüdsid
ümber võltsida Eesti Vabadussõja klassisõ
jaks ja meie vaprad vbaduaekaitsjad ja
iseseisvuse eest võitlejad timukateks, keda
samuti jälitati ja saadeti Venemaa sügavus
se snrema. Mälestussambad, -märgid ja -tahv

lid, milledega rahvas austas oma vabaduse
eest langenuid, lõhuti, teotati ja hävitati,
haavates seega kõige inetumal kombel iga
eestlase rahvuslikke tundeid. Ja kanagi ei
ole ükski rahvas teotanud oma vastase lan
genute mälestust, kuid kõike eitav ja hävi
tav bolshevism oa seda teinud, sest tema
oli valmis rüvetama ka haadu.
Moskva sulase Varese raadiokõne järgi
võib kindlalt ütelda, et bolshevikele ei ole
ükski tõotus nii suur, et nad ei võiks selle

jalaevastikust loovutatakse ,|3 Nõukogude Lii gisuguste relvastatud hulguste ja RO-meeste ga, välja tulla.

dule. Osale laevadest jäävad itaalia mees poolt, kuigi siis veel olid meie rahvusvär
vid ametlikult lubatad. Kui siis terve hulk
ümberolijaid ja eriti eesti sõdureid rahvus
likust vihast aetuna spontaanselt astus väl
ja rahvuslipu kaitseks, arreteeriti nad ning
kõik jäid sellest ajast kadunuks.
Orkaan Kanadas
Ja kellel meist ei oleks meeles ka need
G e n f,; 7. 3. (DNB) Nagu .Daily Telegraph" tõsised eestlased, eriti koolinoored, kes
Ottavast teatab, tabas möödunud nädalal enamlaste võimupäevil vangistati, keda
orkaan laialdasi maa alasid Kanadas. Eriti NKVD piinakongides üle kuulati ning kes
idapoolne rannikumaa sai raskesti kannata kaotasid jäävalt oma vabaduse ja isegi elu
da. Liiklus on segi paisatud, telefoniühen seetõttu, et nad julgesid avaldada oma rah
dus ja elanikkonna elektriga varustamine vuslikku meelt või ainult kandsid rahvus
katkenud. Huik väikesi asulaid on muust värvides märgi kest rinnal. Rahvusvärvide
maailmast täiesti> ära lõigatud. Ka laevad kandmine ja nendest kõnelemine, samuti
merel said kannatada. Orkaan tõi enesega kui rahvushümni ja üldse rahvuslike laulu
kaasa suurima lumesaju Kanadas käesole de laulmine oli holshevistlikkude võimuval talval.

konnad. Täiendavalt teatas Roosevelt, et see
nõue on esitatud Stalini poolt Nõukogude saat
konna läbi Washingtonis.

Narva, vanimad kultuurmäles

SSPK. Margarete, „punkritädi" ühes las
tepunkris Berliinis, vaatab käekellale: 0.50.
Tund aega on joba möödunud' sellest, kui
hüürgasid sireenid. Tumedalt müriseb flak.
Vahel kuuldub tugevamaid mürinaid lõh
kevad terroriparamid.
Umbes 80 poisist ja tüdrukust lamab ena
mus kahekordseis lastevoodites, unistades
juba järgmisest hommikust. Neid valvavad

Osa Itaalia sõjalaevu Nõuko
gude Liidule
Milanost. 4.3. (DNB). Suure paha
meelega märgib kogu Itaalia ajakirjandus

Hiljuti nõukogude raadio andis edasi
eesti rahva reetjate presiidiumi esimehe
Varese kõne, milles see rääkis raske oli
küll uskuda eesti rahvusvärvide tähtsu
sest, väites, et hiljuti Tallinnas toimunud
rahvusliku lipu pühalik õnnistamine ja sel
lele truuduse vandumine võitluseks „vabas
tava punaarmee" vastu olevat, nagu ta sõ
nasõnalt ütles, „meie lipu teotamine ning
kõige õelam isamaa reetmine". Ning lõpuks
kanti ette laul ~Kestimaa mu isamaa"
mida on veelgi raskem uskuda, kuid see on
siiski tõsi.
See jultumus kutsub igas eestlases välja
ainult põlastuse ja muige, ehkki siin oa te
gemist äärmise totrusega ja need häbiteod,
mida toime panid meile armsaks saanud
rahvuslipu kallal praegused ..rahvuslikkuse"
sildi all räuskavad Moskva sulased sealpool

Briti ristleja hukkus
Stok h o 1 m, 7. 3. (DNB). Briti admi
raliteet Londonis teatab Briti kergeristleja

Nad võisid küll kuldõlakute sisseseadmi
sega, Aleksander Nevski ja Suvorovi orde
nite loomisega või mingi patriarhi näilise
valimisega või teiste bõlshevistlika musta kunsti trikkidega puru silma paisata mõnin
gatele kergeusklikkudele rahvastele, kuid
meie naiivsusele või kergele unustavusele
nad ärgu lootku. Viimasedki mõrvad N.-Jõe
suus, Merikülas ja Auveres1 tõendavad bol
shevike püsivat kavatsust hävitada meie
rahvas, kõnelemata tuhandetest mõrvadest
meie maa vägivaldse okupeerimise ajal
1940/41. a. Meid ei huvita, millise jultumuse
või totrusega varustatult Moskva käsutab
kõnelema oma kannupoisse. Meie ainuke
vastus on võitlus relvaga bolshevike vastu.
P. A.

Hävitav löök terrorilennukitele

„Penelope" hukkumisest.

Päevasel rünnakul Berliinile tulistati alla 140 lennukit. Narva ja
Kergeristleja „Penalope" veeväljasurve
Pihkva juures löödi enamlased veriselt tagasi
oli 5270 tonni ja kiirus 32,2 sõlme. Tema
rahuaegne meeskond oli 450 liikmeline. Ker
Führeri peakorterist, 7. märtsil. "Sõjalaevastiku juigestusjõud uputasid
geristleja ehitati alles aastail 1933—36 ja ta
Sõjajõudude ülemjuhatus teatab:
täna hommikul Ymuideni merepiirkoanas
oli relvastatud muuhulgas kuue 15,2-sm 'ja Mõlemal pool Krivoi Rogi tõrjusid meie raskeis võitlusis kaks Inglise kiirpaati, vi
kaheksa 10.2-sm. suurtükiga.
väed ka eile ägedad enamlaste rünnakud gastasid kolmandat niivõrd raskesti, et selle
raskeis võitlusis tagasi või pidurdasid nad uppumist võib arvestada, ja tulistasid kolm
Soome sõjateade
sissemucrukohtades.
paati põlema. Meie laevad saabusid täies
Zvenigorodka ja Šepetovka ruumis kes koosseisus tagasi oma toetuspunktidesse.
Helsingist, 8. märtsil (DNB). Ausu
se maakitsnsei ja Maaselkä maakitsnsei rüü tavad rasked võitlused raugematult. Tuge
Allveelaevad uputasid raskeis võitlusis
das vaenlane seitsmes kohas kompanii tu vad vaenlase rünnakud vaheldusid meie di vaenlase konvoidega ja tugevasti julgusta
gevuses. Kõik rüonakud, mis paiguti teostati viiside meelekindlate vasturünnakutega eda tud üksiklaevadega Atlandis ja India ooke
kunstliku udu kaitsel ja tugeva kahuritule situngivatele Nõukogude rünnakutippndele. anis 12 laeva kogumahuga 71 000 brt.
ning granaadiheitjate tule toetusel, löödi Seejuures hävitati ainuüksi lõana pool Šepe
tagasi. Uhtua ja Rukaiärvi juures löödi tovkat 41 vaenlase tanki ja 29 suurtükki.
Õhurünnak7 Kotkale
Smolensk—Orša maantee juures jätkasid
vaenlase luurerühmade üritused kaks korda
tagasi. Õhuvõitlusis idarindel tulistasid meie enamlased kitsal rindel mitmes rüunaklaiues Soomlased tulistasid alla 18 lennukit
jahilenuukid omapoolsete kaotusteta 3 vaen teostatud iäbimurrukatseid. Need varisesid
Helsingi, 7. 3. (DNB) Tänases Soome
vihaseis võitlusis kokku. Vaenlane kaotas
lase jahileuuukit alla.

Vesi ulatub vaprail abistaja!! juba puu
sadeni, kui lakkab rünnak ja tulistamine.
Rootsi suured sõjalised
Kõik 80 last toimetatakse kindlasse kohta.
kulutused
Selle päästeaktsiooni juures on üks õdedest
Stokholmist, 6. 3. (DNB) Ühes Su
andnud oma elu. Vapper ainivalgetriibulises
kleidis tütarlaps, kelle punast risti pearätil rahammeris peetud kõnes teatas Rootsi kait
ei unusta keegi...
seminister Sköld, et Rootsi sõjalise julge
SS-sÕjakirjasaatja
olekuga seotud kulud ulatuvad praegu kuue
le miljonile kroonile päevas.
' Siegfried Heinrich
Hädamaandumised Rootsis

USA pemmituslennukite vaiksed kaotused
Ikka tugevamaks ja kiiremaks muutub
Stokh o 1 m, 7,-3. (DNB) Nagu TT es Juurdlusel selgus, et lennuk, olles võtnud
veevool. Saksa Punase Risti õed on juba ru
tanud laste juurde, need vooditest välja re maspäeva õhtul teatas, maandus esmaspäe osa rünnakust Berliinile, sai mootorist vi
binud, teise ruumi kandnud ja hakanud val kolm neljamootorilist USA pommitus gastada.
lennukit Rootsi territooriumil. Rootsi õhu
Kolmest teisest Rootsis hüdamaandunud
neid riietama.
Vesi punkris aina tõuseb. Õde Margare tõrje ja jahilennukid astusid tegevusse. pommituslennukist kirjutab „Dagens Nyhe
Kaks pommituslennukit hädamaandus Mal terI', et mootorid olid laskudest vigastatud,
mö-Multona lennuväljal, kolmas Rinksby ja meeskond ei suutnud enam tagasi len
juures Schonenis.'Kogu 30-liikmeline mees nata mõnda Briti toetuspunkti.
kond interneeriti.
Reuteri agentuur, kes samuti mainib
Teadaanne omakaitse
Nagu hiijem teatati, pidi veel üks neljas nende kolme lennuki kaotust, kõneleb pea
USA pommituslennuk hädamaanduma Rootsi leselle veel kolmest neljamootorilisest USA
teenistuskomisjoni
saarel Gotlandil. Lennuk süttis põlema. pommituslennukist, mis pidid maanduma
10-liikmeline meeskond sai end päästa. 1 Scania maakonnas.
ilmumiseks
Õppetöö kõigis koolides
Paide algkooli
Käesolevaga teatan, et meeselani
lõpeb 25. märtsil
õpilastele
ke omakaitse teenistusse kutsumise
määruse (AT 1944,5,9) ja meeskoda
Haridusdirektor
andis 7. märtsil korral
Paide Linna Algkooli juhataja palub
duse õppetöö lõpu ja uute õpilaste vastu
nike omakaitse teenistusse kutsumise
teatada järgmist:
Õppetöö Paide Linna Algkoolis algab võtmise kohta 1943./44. kooliaastal.
määruse teostamlseeskirja (AT 1944,
Tegelik õppetöö kõigis koolides lõpeb
uuesti
Paides, Pikk tn. 47 alljärgnevalt:
8,15) alusel määran Omakaitse tee
2 a-b kl. reedel, 10. märtsil keii 8.00; 1. kl. 25. märtsil 1944, välja arvatud need koolid,
nistuskomisjoni päevad alljärgnevalt:
reedel 10. märtsil kell 10.45; 111 kl. nelja KUB õppetöö lõpetatakse evakueerimise tõttu
Kareda vald 13. märtsi! 1944. k. 08.00
päeval, 9. märtsil bell 15.00; 4 a-b kl. lau varem.
Ülemineku- ja lõpuakatsed jäävad kooli
päeval, 11. märtsil kell 8.00; 5 a b kl. nel
Paide vaid 14. märtsil 1944. k. 08.00
japäeval, 9. märtsil kell 12.00; 6. kl. nelja des ära; kõrgema astme kutsekoolides võib
Komisjon töötab Paides Lai tän. 5
Haridusdirektooriumi Koolivalitsuse juhataja
päeval, 9. märtsil bell 9.00.
OK staabi ruumes. Komisjoni peavad
Kõikidel õpilastel ilmuda määratud ajaks otsusel määrata lõppkatseid.
õigeaegselt.
Gümnaasiumide ja kutsekoolide õpilas
ilmuma kõik meesisikud, 17—60 aas
tele antakse tunnistused klassikursuse või
tani, kes jaoskonna arstide tõendite
Paide välkmale esivõistlustel
kooli lõpetamise kohta sügisel, kui nad on
põhjal ja Eest! Vabariigi Kaitsetee
esitanud tõendi suvise töökohustuse täitmi
juhib A. Abel
nistuse komisjonide poolt sõjaväe
Teine väikmalevõistlus Paide välkmale se kohta või sellest vabastamise kohta.
Algkooliõpilasteie antakse tunnistas klas
teenistuseks kõlbmatuks tunnistatud,
eelvõistluste sarjas, millest osa võttis 13
maletajat, andis järgmise tulemuse: 1. A. Abel sikursuse või algkooli lõpetamise kohta
või mõne muu tervise rikke tõttu ei
viimasel päeval või, evakueeri
11 p., 2. Fabry 10 p., 3. O. Kuningas 9 p., kooliaasta
ole suutelised Omakaitse teenistus
mise puhul, evakueerimistunnistuse ettenäi
4 .J. Henna 8. p., 5. R. Allpere 7 p., 6. A. tamisel.
kohustust täitma, oma tervisliku sei
Hange 6 p., 7. Lepik "5,5 p. jne. Turniiri
Uute õpilaste vastuvõtmine gümnaasiu
sukorra kindlaks tegemiseks.
tegi tavalisest huvitavamaks kahe saksa
midesse ja kutsekoolidesse toimub sügisel
sõjaväelase osavõtt, kelledest rahulikult ja enne
Komisjoni ilmumine ei ole tarvilik
koolitöö algust.
stabiilselt esinenud Fabry platseerus teiseks.
omakaitse liikmetel.
pääsevad õpilased, kes esita
Kokkuvõttes juhib peale teist turniiri arves vadKatsetele
tõendi suvise töökohustuse täitmise
H. PUUPILL,
tuspnnktide järele A. Abel 19 p., kellele või sellest
vabastamise üle.
järgnevad O. Kuningas 17 p., J. Henna 16 p.,
Leitn.
A. Hange 11 p. jne. Võistlused jätkuvad Iga pimendamata või halvasti pi
OK Järva Maleva I territ.
teisipäeval, 14. skp. Eesti Kutsekogade Pai
mendatud aken on raske
pataljoni ülem.
de esinduse ruumes Tallinna t. 5 algusega
kuritegu
kell 19. Osavõtt on võimaldatud kõigile.

seejuures 22 tanki.

sõjajõudude teates üteldakse:

Vaenlane sooritas eile pärastlõunal enam
Ka põhja pool Pihkvat ja Narva juures
nurjusid tankide ja lahingulennukite toetu kui 20 pommituslennukiga kaks õhurünna
sel teostatud enamlaste rünnakud meie gre kut Kotkale, õhutõrje tulistas alla ühe len
naderide visa vastupanu tõttu. Meie vastu nuki ja vigas as mitut teist. Tekkis inim- ja
materjalikaotusi. Edela pool linna tulistasid
rünnakud arenesid võidukalt.
Kõrges põhjas tõrjusid maaväe ja relva- meie jahilennukid tõrjevöitluses mitmekord
SS mägikütid Louhi lõigus mitu vaenlase se vaenlase ülekaalu vastu mere kohal
rünnakut suurte veriste kaotustega enam alla 7 sööstpommituslennukit j«f 5 jahilen
nukit. Seega kaotas vaenlane sel rünnakul
lastele.
Itaalia rindel valitses eile elav mõlema vähimalt 13 leunukit. Kiik meie lennukid
pöördusid ema toetuspunktidesse tagasi.
poolne luure- ja lööksalkade tegevus.
Põhja-Ameerika pommitusüksuste rünna
Nõukogude terrerirünnak Pet
kul Saksamaa pealinnale eile keskpäeval
saavutasid meie õhukaitsejõud eriti suure
seri kloostrile
võidu. Mõnd elamutelinnajagu Suur-Berliini
Esmaspäeval,
6. märtsil, lendasid Nõu
ruumis tabati hajutatud pommiheidetega.
Hävitati 140 vaenlase lennukit, neist 118 kogude Liidu pommituslennukid üle Petseri
linna, heites pomme kloostrite.
neljamootorilist pommituslennukid
Pommidest sai kannatada kellatorni
Üks hävituslennukite üksus major Kog
leri juhtimisel paistis seejuures eriti silma. seadeldis, mille äärmisest tornist on välja
Kiired Saksa võitluslennukid ründasid kistud kaks pühapilti.
Ajal, mil Nõukogude lennukid heitsid
eesmärke Lõuna-Inglismaal.
kloostrile pomme,oli ilm päikesepaisteline,
miile tõttu nähtavus lennukilt pidi olema
Säilitagem rahu!
kõigiti hea. Sellepärast ei saa kloostri
Käitumine õhualarmi korral
pommitamisel olla mingit eksitust, vaid on
tegemist
järjekordse bolševike terrorrünna
I Majades:
ku ja kultuurivarade hävitamisega.
Toauksed ja aknaluugid kinni, aga maja
Narva juures Saksa üksused
uks lahti. Pimendauiismääruseld silmas pi
vasturünnakul
dada!
Kel võimalik, mingu varjendisse! Sinna
Berliin 7. 3. (DNB) Idarinde põhjalõi
gus jätkasid enamlased põhja pool Pihkva
mitte kaasa võtta koeri!
oma lahingulennukeist ja tugevast
Varjendis mitte suitsetada ega tuld kasu järve
suurtükiväest toetatud rünnakuid. Nad tõr
tada.
juti tagasi nagu eelmistelgi päevadel. Narva
llTBna v a 1 :

juures vallutasid vaatamata raskeile maast!-

Otsekohe varju otsida, võimalusel lähe kuoludele vasturünnakule asunud Saksa ük
sused pärast raskeid võitlusi pinda juure ja
mas õhukaitsevarjendis.
ühe rindelünga. Seejuures tõrjuti
Sõidukid {asetada nõuda, et läbisõit ei sulgesid
tagasi vaenlase pealetungid.

oleks takistatud. Veeloomad lahti rakendada

ja siis kinni siduda.
Süütepomm tehakse kahjutuks
Lagedal väljakul kasutada igat võimalust Süütepommide kustutamine Viru
enda varjamiseks, heites pikali.
väljakul
111 Õhukaitseabinõude ra
Laupäeval toimus Tallinnas Virn väljakul
kendamine:
kodanikele süütepommide vastu võitlemise
Tulekahjude puhul kasutada veepuuduse tutvustamiseks süütepommide kustutamise
Tallinna linna tuletõrje ja
korral liiva või mulda. Jälgida hoolega tule demonstratsioon.
õhukaitse meeskonnad demonstreerisid vene
pesi ja jätta nende kustutamise järele ko 12-kg termiitnaftapommi kustutasvõtteid
hale valve. Veega kokkuhoidlikult ümber liiva ja vee abil.
Demonstratsioonil andis valjuhääldaja
käia ja vee juurdeveo eest hoolitseda.
kaudu demonstreerimispaika mitmekordse
Esmaabi vajaduse korral võimalikult ko ringina
ümbritsevale rahvahulgale seletusi
he haavatud transporteerida esmaabipunkti ja õpetusi Tallinna linna tuletõrje ja õhu
kaitse ülem E. U m bl ia.
või haiglasse.
Rahvas jälgis süütepommide kustutamist
Haavu mitte pesta, vaid ainult puhtalt
elava huviga, viies koju kaasa hulga
siduda.
vähese ajaga lihtsalt omandatud kasulikke
Gaaside pahul kasutada hädakorral märga
rätikut, hoides seda nina või suu ees.

teadmisi. Samalaadilisi demonstratsioone on
kavatsusel korraldada tulevikuski.

Nõnda ~kaitstakse" väikeseid rahvaid

Praeguse maailmasõja

Kaart, millise inglise silmapaistev leht avaldab „uuest" Nõukogude Liidust
ilme ja arengufaasid
„Hamburger Fremdenblatt" avaldab
hävitava vaatluse käesoleva sõja üksi
kute faaside kui ka kogu arengu koh
ta üldiselt.
Vaadeldes käesolevat sõda terviku
na niihästi * ajajärke, rais on möö
dunud, kui seda, mis veel ees seisab,
märkame juba olulisi jooni, mis seda
sõda iseloomustavad. Kõigepealt võime
praeguses sõjas eraldada kaht esialgset
faasi, kuna kolmas, mis nimelt peab
tooma lahenduse, asub veel peidetuna
lähemas tulevikus. Esimene faas on see,
mida iseloomustab saksa ofensiivi-stra
teegia ning milles vaenlane asus kait
sel.

Teises faasis on aga vaenlane kõigil
rinnetel muutunud ründajaks. See suur
pööre tugevatest rünnakutest kaitsele
on sõja olulisi struktuurimuutusi, mille
hindamisel tuleb jätta kõrvale tundmus
test tingitud otsustamised, mis tekkisid
esimese aasta näiliselt kiire võidu mee
leolndest. Neid muutusi võime hinnata
ainult lähtudes sõjast tervikuna. Saatus
on Saksamaale ette kirjutanud stratee
gilised seadused. See oli see ikka kor
duv püüe ja vajadus ette jõuda üm
berpiiravast, massilt üleolevast vaenla
sest, talle anda hoop enne kui ta
saab mõjuvalt kasutada oma jõude. See
strateegia ei ole kunagi saavutanud nii
ainulaadset edu kui selle maailmasõja
esimeses faasis. Saksa pealetungid vii
sid igas suunas võimsatele tulemustele
ja peaaegu otsustavale võidule, ilma et
vaenlane oleks saanud koguda oma
jõude.
Clausewitz on ütelnud, et iga rün
nak, mis ei vii vahetult rahule, peab
lõppema kaitsega. See väide sai 1941/42.
a. ülikarmil talvel oma esimese kinni
tuse.
Kohutavatest löökidest tabatud, aga
mitte hävitatud vaenlasele jäi aega end
uuesti kogeda, sõjast õppida, oma re
servisolevaid suuri masse mobiliseerida
ning pealegi oli ka läänes valmis jõud,
mis võisid muutuda rünnakuallikaiks
ja operatsioonid Põhja-Aafrikas ei jõud
nud ka selge otsustamiseni.
Nii algas selle sõja ümberkujunda
mine. Nõukogud tegid kõigepealt ette
valmistusi oma masside lahingusse pais
kamiseks. Inglased ei osutanud P.-Aaf
rikas veel mingil viisil üleolekut ja pü
hendusid esialgu pommitusssejale suu
res stiilis. USA oli siis just sirutanud
oma esimesed katsesarved Euroopasse.
Sellest muutumisele kalduvast olukor
rast kasvasid välja suured Saksa ofen
siivid 1942. a., püüdega anda siiski
veel otsustav löök enne kui vastane
saab lõplikult koondada oma jõude.
Kuigi see vaenlast tugevasti vapustas,
säilitas ta siiski veel oma jõudu ja sai
mahti end koguda. Nii algas sõja üm
berkujunemine mitte võidult lange
misele, vaid rünnakult kaitsele, ja võt
tis sellise kuju, nagu tai on praegu.
Selline on ka sõja möödunudaastane
pale, selle karmi võitlusperioodi kuju,
milles näeme Saksamaad igal pool kaitSS-sangar
RASKETEST VÕITLUSTEST ÜRGMETSADES
LÄÄNE POOL NARVAT
Lääne pool Narvat on ühel nõuko
gude kaardiväe kütikorpusel õnnestu
nud läbi ülevaateta metsa- ja sooala
läheneda Narva-Rakvere raudteele. Et
takistada sissemurdnud vaenlase edasi
tungi Soome lahe kaldale, suundusid
ühe saksa ja norra vabatahtlikkudest
koosneva SS-rügemendi pataljonid pea
letungiva vaenlase tiiva vastu, et teda
sundida loobuma oma rünnakutest raud
teeliinile.
SS-grenaderide rünnak põrkab visa
le nõukogude vastupanule. Loendama
tud vaenlase kütid istuvad tiheda ürg
laane ladvus, maapinnal, kinnikülma
nud soodel luuravad tankitõrjekahurid
ja kuulipildujate pesad ründavaid 83mehi. Sellele vaatamata õnnestub saksa
ja norra grenaderide uljal hoogsusel
vaenlast tagasi tõrjuda, ajades tema
tiivasse sügava kiilu. Alles ainsa va
rustustee ees, mis seisab vaenlase ka
sutuses, peatub jsaksa rünnak.
Bolshevikud on SS-grenaderide hull
julgest rünnakust äärmiselt üllatatud.
Vaenlane hoiab oma rünnakuteravikud
raudtee ääres, et oma tiival vaadata
paremale poole. See väike, ent tohu
tult kardetav kiil seljataga tuleb otse
kohe kõrvaldada. Otsustavate vastalöö
kidega peab õnnestuma läbi murda 88meeste ainult 250 meetri laiusest kii
lust ja ära lõigata selle varustustee ää
res seisavad tippkompaniid.
Viienda kompanii juht, kes lamab
saja meetri kaugusel varustusteest kii
resti kaevatud lumeaukus, on ülimalt
rahutu. Kompanii viimaste rühmade ta
ga piitsutavad nõukogude kuulipildu-

sel ja vaenlast rünnakul, tulgu see
torm idast, lõunast või ülalt õhust või
varustagu vaenlane end. selleks, et alus
tada ofensiivi ka Euroopa atlandiranni
kule.
Seega aga läheme me tagasi käes
oleva vaatluse lähtepunktile, nimelt nõu
dele, et praegust olukorda tuleb mõista
ainult selle sõja lähtepunktist ni
melt, et ruume, mida Saksamaa on val
lutanud ja mida ta kasutab tõrjevõit
lusteks, ei tule võtta selle sõja unista
tava lõppeesmärgina, vaid sellena, mida
need tõepoolest en. Nii vaadatuna on
need pikkamööda jälle vähenenud ruu
mid vahenditeks Saksa riigi säilitami
sel ja kaitsmisel ümbritseva maailma
üleolevate jõudude tormi vastu, mis
1939. a. seisis ähvardavana Saksa rah
vuspiiri vahetus läheduses. Nende ruu
midega kui ka toorainetega ei ole Sak
samaa tahtnud esmajoones püstitada
kontinentaalset, imperiaaiset ehitust,
vaid on tahtnud luua vajalikemad eel
dused oma rahva kaitsmiseks ümbritse
va vaenlase vastu.
Vastaste maailm kuhjab Krimmist
kuni Soome laheni ohvreid ohvrite pea
le ning näeb Lõuna-Itaalias enda ees
pikka teed põhja suunas ja Balkanil
poliitilisi ja sõjalisi kitsasteid, ning tei
sel pool läänes näeb ta tänapäe
va maailma tugevamaid- rannakindlus
tusi. Aga vaatamata tohutuile ohvreile
seisab ta ikka veel omal kohal; ta on
kõik teinud selleks, et viia strateegilist
kaitsevalli Saksamaa ümber ruumitakis
tusi Oletava õhusõjaga kokkuvarisemi
sele seestpoolt, ja otsib nüüd pikaldase
ja hävitava edasijõudmise asemel Itaa
lias ja Venemaal uut teed. Atlandi-ning
Kagu-Euroopa kaudu, lootes kiiremalt
saavutada otsustavaid tulemusi.
fäna päeval Saksamaa on teadlik
rasküsest, mis tungib tema võitlusriy
deisse ja püüab õhust killustada tema
suurt võitlusruumi. Ollakse teadlikud
jõududest, mida vastane sel aastal ra
kendab, et saavutada suurendatud hul
kadega õhu kaudugi seda purustust või
lahendavat pealetungi, mis lõpnks pääs
taks pikapeale talumatuks muutunud
verise edasitungimise strateegiast ja
mis võimaldaks üritada uut rinnet. Sõ
da hakkab tõmbuma koomale, etsides
väljapääsu oma määratu suurest pin
gest; sellest järeldub, mida veel tuleb
läbi teha, et mitte muutuda nõrgaks
viimase 5 minuti jooksul ning hiljem
purustatud rahvana Kahetseda, et ei
tehtud viimseid pingutusi.
Need viimsed pingutused ei ole sak
sa rahvale kerged, kuid nad mängivad
otsustavat osa lõppvõitiuse kriitilistel
hetkedel, ning ainult kõikumatu vastu
pidamine tagab kindla võidul
Praegu on tund, kus iga ees
ti mees ja naine, kas relva
ga või ilma, peab teadma
oma kohust.
jäte valangud läbi metsa. Aeg-ajalt ar
vab ta tagant poolt kuulvat kriiskavat
„hurrääd", millel» näib vastavat üks
saksa kuulipilduja. Rügemendi rünnak
lõi nõukogude tiivasse kitsa kiilu. Viies
kompanii moodustab selle kiilu tipu,
kuues kompanii peab kaitsma kiilu pa
remat tiiva vaenlase vastulöökide eest.
Kuid Whu jääb kuues kompanii? On
see laiali jooksnud põlismetsa või jää
nud lamama vaenlase tuile? Haupt
sturmführer saadab ühe löögiüksuse
taha, milline peab kuuenda kompaniiga
looma sideme.
See löögiüksus põrkab peagi kuuen
da kompanii tipule. See koosneb 14
mehest ühe unterscharführeri juhtimisel.
Unterscharführer kuuleb löögirühm»
meestelt nende kompanii juhi muredest
parema tiiva pärast. Tal endalgi olid
tekkinud samasugused kartused. Ka te
ma kuulis seljataga ägedat lahiagumüra.
«Ütelge hauptsturmführer D-le, et
katsun otsekohe luua sidet oma kom
paniiga."
Löögirühma mehed kaovad. Unter
scharführer on oma 14 grenaderiga
taas üksi. Ta jaotab need sajale meet
rile ja laseb nad siis asuda liinile pa
remale poole. Paremalt Peäh lähtuma
vaenlase vasturünnak, kui ta juba ei
olegi ära lõikamas kompaniid seljatagant
Unterscharfihrer kuulatab taha. Nä
ha võib põlismetsas vaid paarikümne
meetri kaugusele, kuna tüved varjavad
vaadet. Võitluslärm ligineb üha. See ei
või olla enam kui 200 meetri kaugu
sel. Otsekohe tuleb luua ühendus, mui
du ronivad bolshevikud läbi tühja ava
tud lünga, muidu piiratakse viies kom
panii, piiratakse seegi väike rühm selja
tagant. Kas ei peaks üks 88 mehi te
da saatma? Sammuda seda teed taha
poole üksinda, see on praegu kardetav.

Nagu mQni number tagasi teatasime, avaldas inglise ajaleht «Daily Mail" käesoleva aasta 3. veebruari numbris N. Liidu kaardi
milles Balti riigid Eesti, Läti ja Leedu on märgitud Nõukogude Liidu liiduriikidena. Kaart on pealkirjastatud «Kuusteist nõuko
gusid0. Eesti, Läti ja Leedu on nummerdatud sellel kaardil vastavalt 12, 13 ja 14 ning kaardi juures on tähendatud, et see näitab
uot Nõukogude 16 föderatiivset vabariiki. Ühtlasi on tähendatud, ei nüüd on N. Liidu üksikutel liiduriikidel õigus pidada oma sõja
väge, astuda otseselt ühendusse teiste välisriikidega ja astuda välja N. Liidust kui nad seda soovivad. Meie pildi; vastav väljavõte
inglise lehest, meie rahva vastas sellele jultumusele on antud õnnestunud mobilisatsiooni näol.

Järelvedu, järelvedu!

rünnakud. Nad heidavad veel piiga tagasi
metsale, siis veereb kolonn ta kõrvaldatud
takistusest mööda, edasi oma sihtkoha poo

le.

mis viib Narva rindele
Mööda metsa valgelt sädelevast müürist,

mille taga tumedalt müriseb, lookleb räpa
selt halli paelana maantee merele vastu.
Möödub hobuste kolonne. Mantlitesse ja ka
sukatesse tõmbunuina küünitavad voorime
hed oma vankrite), mis täiskuhjatuina vigi
sevad konariisel teel. Hobused tõmbavad tu
gevasti. Paenutatud kaeial, oma vahus ke
hade aurust ümbritsetuna, sammuvsd uad
ühtlaselt edasi. Neist tormab mööda hunda
va te mootoritega jõuvankreid. Need kõik
veavad varustust meestele, kes kuude, nä
dalate ja isegi aastate kaupa tõrjuvad oma
urgastes, kaevikutes ja punkrites tagasi bol
shevistlikku rünnakulainet. Lõputult veni
vad kolonnid üle jäätanud teede. Üksluiselt
sumisevad jõuvankrite mootorid. Iga heli,
mis kuuldub väljaspool!, maetakse sõiduki
sisemuses mootorite müra poolt.

Mõnikord tuiskab lumi mõlemal pool

maanteed tillukeste fontäänidena ja tihedas

reas pritsivad need üle sõiduteegi. Üks ho
bune variseb teiste hulgast kokku ja sureb
sealsamas. Kolonnid peatuvad. Äkki torma
vad sõitjadki oma sõidukitelt varju otsides
metsa. Tumedad varjud mühisevad kohale,
vaenlase lahingulendurid pommitavad järel
veoteid pardareivade tulega, valju raginaga
töötavad nende kuulipildujad ... Riivates
peaaegu puude latvu, kaob . vaenlane taas
metsa taha. Õhutõrjekahuritelt kerkib pilvi
ja laiuvad talvisel taeval. Kaua seisavad
Kui kergesti võib juhtuda, et äkki väl
gatab puuladvast, et kümne meetri
pealt läbib ta kõhtu kuulipilduja va
lang. Kuid ka seegi mees on praegu
kaitsmise juures tähtis. Üks SS-mees
tähendab praegu kümmet meetrit kind
lustatud paremat tiiba. Ta peab mine
ma üksi. Unterscharführer marsib ta
gasi. Samm kõrvale lumme sõtkutud tee
rajalt ja juba vajutakse kõhuni soosse.
Ta on läinud umbes 100 meetrit, kui
viskub äkki välkkiirelt puu taha kait
sesse. Ta kuuleb hääli, venekeelset van
dumist. Ta kuuleb hulga meeste tam
mumist läbi lume ja raba. Need on
bolshevikud, libiseb tal mõte läbi pea,
see on vaenlane, kes on alustanud rün
nakut kiilu vastu ja suunab oma löögi
lünka, mis on kujunenud kuuenda
kompanii ahelikkude vahele. Lünk ei
või olla liiga suur, kuskil peavad esile
kerkima kuuenda kompanii teised ük
sused. Kuid vaenlane ei tohi vallutada
seda lünka. Kuni saabuvad teised, tu
leb seda kaitsta. Ükski bolshevik ei
tohi ületada kitsast teerada, kuna see
moodustab viienda kompanii ainsa va
rustusliini.
Olen üksi, mõtleb unterscharführer.
Ei ole ühtki kamraadi, kes kaitseks
mu seljatagust, kes lüüraks paremale
või vasakule, kui võitlen vaenlase vas
tu ja siiski ei tohi ma põgeneda, et
päästa end kindlasse kohta. Ja kuigi
olen üksi, ei tohi ainuski vaenlane
pääseda läbi liinga. Mul on tagavaraks
200 lasku, sinna juurde kaks käsigra
naati, sellest peaks piisama. Unterschar
führer tõstab oma naasinpüstoli, kahek
sa meetri kaugusel tema puust seisab
üheksa bolshevikku. Nad ei tunne hä
daohtu, millesse tormavad. Alles siis,
kui unterscharführer vajutab päästiku
le, kui ta masinpüstoli kuulid tungivad

veerevad põiki üle maantee ja
murravad sisse metsa padrikusse. Neile järg
need liikumatult külmas õhus, kuid kolon nevad rünnakkahurd ja künnavad oma jah
nid on taas liikumas. Sõit jätkub. Väsima vatavate kettidega lumme vagusid.
Seal on midagi lahti neid sõnu siiski
tult veerevad rattad .. .
Siin ja seal lebab mõni veoauto kraavis, ei väljendatu, need on muutunud ülearuseks,,
milline on libisenud sinna jäätanud maan sest silmapilkselt algav patareide tulista
teelt. Mehed näevad vaeva, et teda sõidu mine, mis peituvad laiali põõsastikus, kõ
teele tagasi tõsta. Sageli aga ei piisa nende neleb selletagi küllalt selget keelt. Peata
jõust. Siis rakendatakse ette teine veoauto matult voolab näiliselt lõputu järel vool eda
ja mootori metsiku põrina ja meeste valjude si. Mõlemal pool maanteed nähtub musta
hüüete saatel en kõrvalelibisenud masin vate granaaditrehtrite ähvardavaid silmi.
peagi jälle sõiduvalmis. Kuid siiski esineb ko Need on tummad ja sünged tunnistajad nõu
lonnide jaoks ummistus! ja soovimatuid pea kogude rünnakust, mis siinkohal tahtis maan
tusi—pikkades ridades seisavad siis jõuvank teed vallutada, et ida pool Narvat asuvaid
rid ja hobusõidukid segamini. Kannatama saksa vägesid ära lõigata igasugusest ühen
tult vannuvad sõidukijuhid läbi hammaste. dusest Juba päevade eest aeti nad metsa
Lähedasest metsast aga tõuseb'ähvardav kõ desse tagasi, kus nüüd käib vihane võitlos.
min, vaheldumisi paisudes ja kahanedes. Nõukogude plaan, tungida üle maantee väl
Suitsupilv laiub tumeda hiiglalipuna valge ja Soome laheni, on nurjunud. Segamatult
müüri kohal kuski põleb üksindane met ainult kahurite kõuemürinast saadetunar
sa talu.
veerevad rasked vankrid Narva, kahe erine
Talvise päikesepaiste keskel kerkib pu va maailma piiri värava poole.
Sõjakirjas. Werner Quednau
naseid ja valgeid rakette ja kaovad taeva
sinasse. Järsku kostab undamine, nii et ho
Viljandifsaatis järjekordselt
bused tõstavad ehmunult päid. Rahutult
norskavad nad läbi sõõrmete, millest kerkib
teele sõjamehi
hookaupa hingeõhku. Hõõguvate sõrmedena
Viljandist
teisipäeval ja kolmapäe
haaravad miiniheitjatepatareide tulised jj ra val teele uusiasus
Viljandis formeeritud Eesti
ketid üle puade latvade, kustudes siis aeg väeüksusi.
laselt kauguses. Ümberringi kuulatavad me
Nagu varemailigi kordadel, kujunes nüüd*
hed ja nende nägude üle libiseb rahulolev ki sõjateele minevate meeste ärasaatmine
naeratus. Nad tunnevad selle relva laasta kogu linnarahva ühiseks asjaks. Jaama
vat löögijõudu, mis purustab nõukogude marssivaid mehi saatis kogu tee rahvamurd
Orkester mängis ja rränguvaheaegades kõ
lasid eesti sõjameheiaulud.
nende kehadesse, jahmuvad nad, tulis
Eriti südamlikuks kujunes üksuste ära
tades oma relvadest padrikusse vase saatmine raudteejaamas.
mal, kuni üks teise järele variseb ta
Inglise Punane Rist abistab
batuna kokku, värvides oma verega val
eestlaste mõrvajaid
get lund punaseks.
Meie tagalas allalastud enamlaste lange
Saksa masinpüstoli ragin on ava
akordiks metsikule „ hurääleft, mis nüüd varjurid olid varustatud sallidega, mis kand
marki „Red Cross Var Organisation"
kaikub põlislaaiie igast kandist. Kuuli sid
(~Punase risti sõjaorganisatsioon"). Siin on
pildujate valanguid vuhiseb üle tee, kä seega tegemist inglise Punade Risti annetu
sigranaadid lõhkevad. Vaenlane püüab sega enamlastele, inglise naised ja neiud
teerada ületada 200 meetri laiuselt. ou koonud need sallid enamlastele, kes
peavad organiseerima terrorit ja
Kuid kõikjal on talle vastas unterschar tagalas
sabotaaži ja mõrvama rahulikke elanikke.
führer. Kui paremalt kuuldub bolshe Nii sügavale on langenud juba Inglismaa,
vikkude hõikeid, hüppab ta paremale et ta mitte ainult ei aktsepteeri ega kiida
meie maa botševiseerimist Kremli
ja tulistab ründavat vaenlast. Kui vas heaks
kohaselt, vaid toetab ka oma Punase
tane on seal maha surutud ja vasakul soovide
Risti annetusega enamlikke agente nende
püüab üks uus vaenlase rühm teed üle hävitussõjas Eesti tsiviilelanikonna vastu.
tada, siis tõttab unterscharführer ka
sinna ja paiskab selle tabava tulega ta
gasi. Edasi-tagasi jookseb ta oma tee
rajal. Kus ta märkab pealetungivat
bolsbevikku, seal seisatub ta ja tulis
tab. Kus ta oletab suuremat vaenlase
rühma, sinna heidab ta oma käsigra
naadi. Üksinda suleb ta 200 meetri
laiuse lünga. Vaenlane arvab kõikjalt
talle vastu paiskuva tule tõttu, et siin
on tegemist suurema 88-üksusega ja
katkestab oma rünnaku, et kohale tuua
uusi jõude.
Unterscharführer lebab ühes soour
kas. Ta on vajunud kuni kõhuni klee
pivasse massi ja ei suuda end vabasta
da. Ta masinpüstolis on vaid veel kolm
lasku. Bellest piisab kahele bolsheviku
le ja talle endale. Seal kuuleb ta pa
remal samme ja relvade klirinat. Nüüd
on otsas, mõtleb ta ja tõstab püstoli.
Siis aga tunneb ta lähenevates mees
tes ära 88-mehed kuuendast kompa
niist. Pääsemine viimasel minutil. Üks
ainus unterscharführer pidas vastu ter
ve kompanii eest. Lünk on suletud.
SS-Sõjakirjas. Kalveit
Esmaabi lahivgu ajal (Wb)

Asugem perekondade ja sugukondade
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MM

kroonikate koostamisele

Järvamaa vallavanemad olid koos
töökoosolekul
Arutati rida akuutseid küsimusi. Meile bolshevismi peegel
pildina ilmnenud kerjamiskombe väljajuurimiseks peab aitama
igauks kaasa
Esmaspäeval, 6. skp., algusega kell 10
homm. toimuß Järva maavalitsuse ruumes
maavanema kokkukutsel ja juhatamisel
vallavanemate koosolek, millest võttis osa
ka maakonna põllumajandusjuht Neuhaus
ja maavalitsuse ning allasutuste jahtivaid
Isikuid. Koosolekul tulid arutusele küsimu
sed, millised praegu, eriti sõjaolukorrast
tingituna, on tõusnud maakonnas akuutseiks.

Sellistest küsimustest väärib kõige
pealt märkimist metsa talgute korralda
mine. Kuna lume sulamiseni ja seega
tebde lagunemiseni ei ole enam kaua
aega, otsustasid vallavanemad vastavalt
olukordadele ja võimalustele osutada
metsatalgute kiirele läbiviimisele täit
tähelepanu. Ülestöötatud metsamaterja
lide metsa jäämine tähendaks mitte ai
nult otseste vajaduste rahuldamata jää
mist, vaid ühtlasi ka otsest kahju see
tõttu, et materjal kaotab kaua metsas
püsides kas osa oma väärtusest või ko
guni hävib.
Normide täitmise osas seoses muu
tunud vajadustega esines ettekandega
maakonna põllumajandusjuht Neuhaus.
Ettekanne leidis täielikult mõistetavat
vastuvõttu ja vastavat suhtumist.
Järgnevana arutusel olnud reast pi
siktisimustest väärib erilist väljatõstmist
meile uudsena tekkinud kerjamine,
mis ilmunud siia bolshevismi „õnnista
va" näitena ~suurest ja rikkast Nõuko
gude paradiisist" koos sealt bolshevis
mi eest põgenenutega. Meil oli teatavas
ti omariikluse ajal ja on ka praegu
kõikide inimeste eest sedavõrd hoolitse
tud, et kellelegi ei tohi ega saa olla
nälga ega tööpuudust. Tööle on raken
datud kõik ning kõigile maksetakse
seadustes ettenähtud väärikat tasu.
Tööjõuetute ja haigete või invaliidide
sotsiaalne hooldamine on samuti kor
raldatud laitmatult. Kõige selle tõttu
ei ole ka eestlaste hulgas esinenud ega
esine praegu kerjamist, mida meie
pealegi ei suuda kujutleda lääne kui
tuurikeskkonda kuuluvaks nähteks.
Nõukogude Liidus, kus nälgivad nii
lapsed kui ka vanad, on aga kerjami
ne tavaline ning endastmõistetav nähe,
ilmamilleta ei suudakski kujutleda „pa-

radiisi" pilti. Ja küllap ta on seal ehk
inimlikust seisukohast isegi vajalik, ku
na teame ju hästi, et Nõukogude Lii
dus on inimene ainult niikaua inime
ne, kuni ta suudab orjata oma juut
kurnajaid. Mingist vanade ja jõuetute
sotsiaalsest hooldusest ei saa seal olla
juttu, kuigi sellest on katsutud propa
gandaaparaadi kaudu maalida maailma
le peitepilte.
Neist harjumustest ja tõsioludest läh
tudes võtavad sealt põgenenud inime
sed nüüd ka endastmõistetavana, et
võivad vanu harjumusi jätkatä ka siin,
kultuuriliselt ja paljudelt muudelt te
gureilt hoopis erinevas keskkonnas.
Kuna praeguse politseivõimude pinge
rikka töö ja väikearvuliste koosseisude
juures osutub võimatuks jälgida ja ta
bada iga kerjajat, siis asuti nõupidamis
keosolekul seisukohale, et elanikkond
ise peab olema kerjamise suhtes abso
luutselt eitaval seisukohal. Igakord, kui
kuski sellist inimest kohatakse, tuleb
teda võtta kõige pealt kahtlase isikuna
ja püüda toimetada politseivõimude
kätte, kes võiksid teostada ta ülekuu
lamist. Lisaks sellele tuleb juhtudel,
kui isik ei osutu siiski kahtlaseks, vaid
lihtsalt meie keskkonda mittetundväks
sõjapõgenikuks, teha talle selgeks, et
kerjamiskomme lõpeb idast lääne suu
nas seal, kus kuituuripiire tähistab
meie endine piir, ja keelduda andidest.
Vajaduse korral juhatada ta vastavasse
põgenikkude eest hoolitsevasse asutus
se ja vastavate isikule juurde.
Kõikidesse koosolekul arutusel olnud
küsimustesse suhtusid vallavanemad
täie tõsidusega ja arusaamisega. Lõpuks
peatus maavanem H. Lipp ka real val
dade siseküsimusol ja andis juhiseid
tegutsemiseks praeguses muutunud olu
korras. Ei mingit närvitsemisi ega mee
leolutsemist, ei mingit kuulujuttude ega
vaenlase propagandavalede ohvriks lan
gemist, rõhutas ta. Ainult mehise ja
kindla tegutsemisega jõuame edasi ja
ületame kõik raskused kuni võidnni.
Asjalik töökoosolek kestis ligemale
3 tuadi ja lõppes kella 13 paigu.

Kindlam ja parim „monument" sugu- ja perekonnale, väärtuslik lisand meie rahva ajaloole
Meie esivanemad on pidanud elama, na pilte vanemaist, vana- ja vaarvanemaist. Ent
gu teame, raskeis tingimustes. Ent siiski kõik» säärased mälestuseks ning kultuurilooks
võib meie rahvas praegu end teatava uhku väga väärtuslikud esemed lebavad kas kus
sega pidada suurima rahvaluulekoguni kil sahtleis või parimal juhul piltpostkaar
omanikuks kogu maailmas.
tide hulgas lagunud ja lõhutud albumeis,
Selline rahvaluuleriukus tõendab meie kus nad kellelegi ega kuigi palju ei ütle
esivanemate suuri vaimseid võimeid. Suur ega saagi ütelda.
rahvaluulelõoming näitab ka ühtlasi rahva
Perekonnakroonika koostamiseks aga tu
kunstimeelt ja -kalduvust. Kõik valud ja leb nood omaste pildid kokku koguda, va»
vaevad, õnned ja rõõmud valati värssides j;t]ikku järjekorda seada ning kinnitada
se. Sedasama kinnitavad ka muud meie mui vastava raamatu, kaustiku või ka poognate
nasv»rad, eriti muistsete rahvariiete disk lehtedele, kirjutada igale isikule ta sün i
reetsed värvingud ning ornamentika.
(resp. surma) täpsed daatumid juurde ning
Milline tore minevikupilt me esivanema lisada pildile (või ka mõnele sündmusele)
te elust ja püüdlusest sajandite tagant hel kokkuvõtlik, asjalik isiku elu ja tegevuse
gib kõigest sellest meile vastu. Missugune kirjeldus; nii saaksime oma perekonnast ja
see kõik siis veel oleks oinud, kui rahvas omastest ülevaate, kroonika, mis kujuneks
tollal oleks saanud vabalt areneda ja tegut igale meist kalliks mälestuseks ja aitaks
seda, nagu paljud muud rahvad.
meil ning meile järgnevail põlvedel kuju
Viimane pool sajandit, õigemini veerand telma luua neist töist, tegevusist ja võit
sajand, meie ajaloost on olnud kirevam kui lusist, mis meie eelkäijad me eneste ja me
kunagi varem. Milliseid tõuse ja mõõne on rahva heaks ou teinud.
rahvas selle lühikese aja kestel läbi teinud 1
Ja milline kultuurilooline materjal saaks
Meenutagem kas või ainult 3—4 viimast selliseist kroonikaist, kai neisse põimitaks
aastat meie elust.
lühidalt olulisemaid aja ning ümbruskonna
Nagu märatsev orkaan üle metsatuka, nii kirjeldusi, mis oleksid vabad sihilikkusest
käis bolshevismi hävitav laine meist üle ja poliitikast.
1939. a. sügisest kuni 1941' a. sügiseni. See
Kui see kodudes ja perekondades laial
haaras meid kõiki vaimselt, varaliselt ja daselt ja hoolikalt teostuks, võiks seda tea
isikuliselt. Pole vist perekonda, keda see taval määral võrrelda meie omaaegse rahva
poleks ühel või teisel viisil puudutanud ja luule loomise ja kogumisega.
purustanud. Ja rahva moraalne kannatus
Ajad, kus isikuid ning muid sündmusi
sellest on tohutu ning hüvitamata. Peale perekonnas vaid mõne vanema isiku mee
isikute kaotuse on see purustus rängalt rii espidamisvõime järgi arvestati ja arvesta
vanud meie perekondade ühtsust, ühtekuulu akse, peaksid jäädvait möödas olema. Mälu
vust, mis on rahvusliku, ühtsuse alus. Lühi ou selleks liiga ekslik ja kaduv. Mida täna
kese ajaga suutis äge ja alatu propaganda teame, võib homme olla unustatud. Meie
isegi laste ja vanemate, vendade ja õdede aeg ou ääretult kärsik ja paljudest muje
vahele lüüa suuri lõhesid. Poliitiliste võte test. nii tiine» et me mälu ei suuda neid
te ja „veenetega" purustati isegi veresugu kõiki säilitada.
Naga käidud tee suunab meid eelseisvale
lussidemed. Ja see mürgitusprotsess jätkub
veelgi nende juures, kes säärasele mõttetu osale, nii mõjutab iga inimese minevik
le propagandale kuidagi on vastuvõtlikud. esivanemate kandu (vanemate „patn lastele
Sellele perekonnatraditsioonide kaole ja nuhtlemine") ta elu ja tulevikku. Kes meist
võõrdumisele aitab kaasa veel ka meie sellepärast ei oleks huvitatud ega tahaks
omaaegne nimedemuutmine, mida mõnes teada, kuidas nood meie vana- ja vaarvane
osas tehti ettevaatamatult ja pealiskaudselt; mad on elanud või pidanud elama.
näit. esines rohkesti juhtumeid, kus üks
Kes meist ei tahaks teada ja tundma
perekonnaliige sai ühe, teine teise perekon õppida oma arenegu minevikku meie eeli
nanime.
kute ajast niivõrd, kai see osutub võima
Nimi perekonnas või perekonnanimi on likuks?
Ja selleks oleksid kohased, nagu eespool
ju ainus välistunnus, side perekonna- ja su
gukonnaliikmete vahel, nende ühendaja. juba mainitud, sugukonnakroonikadvõi- aja
Rahvatarkus on selle nime püsivust ja väär lood koys asjaomaste piltidega. Ja kui huvi
tust mõistatuses järgmiselt iseloomustanud: tav oleks seda kõike vahel lugeda me järg
.Tules ei põle, vees ei upe, mullas ei mä nevailt generatsioonidel kas või koltunud
dane, mõista, mis see on?" Vastus ini

lehtedelt. Muinsus, minevik omab sügavalt
haaravat võlu, eriti veei eiis, kui see puu
dutab meid endid.
Milliseid mälestusi tulvab meile tihti
vastu, kui viibime kalmistul omaste kalmu
del, mis on ometi väga piiratud. Kalmudki
kaovad kergesti maapinnalt.

Meil on rohkesti olemas üksikute suur

meeste elulugusid. Enamikus aga kannatavad

nood kõik puuduse all, et neist pole isegi
tolle isiku perekonda ja selle arengut val
gustatud. Suurmehed on tarvilikud. Ent na
gu üksikud puud ei moodusta veel metsa,
nii ei esinda suurmehed üksi ka rahvast.
Peale käimasoleva sõja lõppu, kui trüki
olud avarduvad, võiksid nood perekonnad,
kelledel asja vastu huvi, oma sugukonna
kroonikaid, koos piltidega, mõnekümnes
eksemplaris ka trükkida lasta. Need eksem
plarid ei läheks mitte müügile, vaid jagu
neksid asjaomaste isikute vahel perekonda
des.

Selliselt paljundatult kujuneks kroonika
iga perekonna oleks alati käe
pärast saadaval ning oleks hävimise vastu
paremini kaitstud kui üksik käsikirjaline
kroonika kas perekonnas või kuskil arhiivi»
Ühtlasi moodustaks seesugune teos kind
laima ja parima „monu»endi" sugukonnale ja

perekonnale kiji kalmistuile püstitatavad
graniidid ja marmorid. Ja 2 3 trtikipoognaiise
kroonika trükkimine läheks maksma ainult
mõnisada marka, millest hõlpsasti üle saa
dakse. Ja kui sobiv ülevaade ning pilt esi
vanemaist ja vanemaist on alati silme ees,
siis loob aeg nende vastu samase pieteedi
ning austustunde, mida leiame jaapani ja
hiina perekondades ja mida neljas käski
nõuab lastelt, kelledele vanemad ju kogu
oma elu ja töö on ohverdanud.
Vanemate ja esivanemate anväärsus, olgu

need siis kehvikud või miljonärid, pidurdaks
paljusid noid, kel perekonna au tunnet lei
dub, kaldumast ebasobivaile seiklustele js
teedele. Nii kujuneksid meil ka vajalikud
perekondade traditsioonid, nagu neid palju
del muudel kultuurrahvastel on olemas.
Kõigeks selleka tuleks aga aegsasti alus
tada perekonnakroonikate koostamisega, ära

kasutades perekonnad leiduva e vanemate
isikute mälestusi, enne kui need jäädavalt
kaovad praegustes sõja ning muudes purus
tavates oludes.

Sellepärast käed täie armastusega as
jale külge! K. Laagus

mese nimi.

Selles hingeeluliselt ja tunnetelt kaooti
lises olukorras, millesse sajad tuhanded
meie perekondadest nüüd purustuste, polii
tiliste ~veendumuste" vahetuste ja osalt ka
omaaegsete perekonnanimede muudatuste
järel on sattunud, oleks tarvilik luua mingi
ühendav side perekonna- ja sognkonnaliik
mete vahel. Kas või sündmuste ja mäles
tuste kirjaliku fikseerimisega, mis tõetruult
aitaks luua pilti olnud või oievast pere
konnast ja sugukonnast, selle liikmeist ja
nende tegevusest.

Selleks oleks sobivam moodus perekon
na või sugukonna kroonika, ajaloo koosta
mine. Kui rahvastel ja riikidel on ajalood,
Veotalgud Väätsa metskonnas
siis peaksid need olema ka perekondadel,
mis on ju esimeste aluseks.
Metsas ei kostu midagi väga kaugele,
Paralleelselt Kõrve ja Epo vahtkonnale
Meil pole vist kuigi palju haritlasigi,
sest metsakohin lämmatab iga hääle, eriti toimusid veotalgud ka mujal metskonnas, kellel kas või käsikirjaliseltki oleks koosta
tugeva tuulega. Nii kõvasti aga, et see üle kus saavutati siiski vähem tagajärgi kui tud oma perekonna või sugukonna kroonika,
metsakohina kostuks, üks õige metsamees eelmainitud kahes vahtkonnas. Kaudselt oli
neid Lääne-Euroopas rohkesti trüki
jälle häälitsema ei hakka. Kuid siiski, hom see sellestki tingitud, et vastavad vallavalit nagu
tult leidub ja mõnel sugukonnal tuhande
mikuses vaikuses, mii härmatanud puude sused pdlnud teatanud vedajaile antavate aastani
ulatub.
kõrgemadki oksad veel täiesti vagusi püsi talguhüvituste huika ja et ka kohalikud
Täielikku
sugukonna kroonikat, rais sel
vad, kostab metsateelt laulu. Ning lauljaks metsavahid seda ei teadnud, tekkis palju les suunas ideaaliks
oleks, pole praeguses
on naine. Enne sõda võis naine metsatööl del valearvamisi hüvituste saamiseks vajali sõjaolustikus kerge koostada.
See nõuaks
tunduda haruldasena, nüüd aga kohtab naisi ku tööhulga kohta. Sel ja mitmesugusil
kellel selleks eeltööd pole, andmete
metsas Oige tihti. Töö tuleb ju teha ning muil põhjusil said Epo ja Kõrve vahtkon neilt,
uurimist arhiivis sajandi 2—3 ulatuses.
kui mehed on kaitsmas kodumaad, tuleb nas vedajaist hüvitusi peagu kõik, mujal
Kuid lühema perekonnakroonika koosta
naistel tagalas seda enam pingutada. Nii on vedajaist aga üksikud. Lubatud viin ja ma mine meieaegsel „foto-ajastul" pole kellele
see ikka olnud ja on ka nüüd.
horka jagati metskonnas välja viimase tal gi raske, kui seda ainult tahetakse. Ja see
Väätsa meeskond korraldas 2. 4. märtsil gupäeva õhtul.
jääks eelsamrauks täielikumale kroonikale,
veotalgud, mis metsameeste ütluse järgi sel
Arvestades toimunud veotalgute hää kes seda pärast soovib teha.
aastal pidid olema esimesed sellesarnased kordaminekuga on Väätsa metskonnal ka
Igas perekonnas leidub meil rohkesti
üldse. Neil talguil töötas nii mõnigi naine vatsus kuuldavasti edaspidigi korraldada pilte, fotosid oma liikmeist, nende töist ja
kõrvuti meestega. Ühed õiged talgud ei
sellelaadilisi veotalguid. E.
toiminguist. On ka perekondi, kus leidub
saa aga toimuda viinata, uil ka veotalguil
võimaldati iga teenitud 6 rm kohta, see on
keskmine päevane veokogus, osta 0,15 ltr.
akse uus neljajalgne, mustavalgekirju lehm,
Sõjatalvine Türi
viina ning 25 gr m&horkat. Osavõtt talguist
vana loom. Karvane nagu siil. Kaalub 300 kg.
oli võrdlemisi elav. Kindlasti oli lubatud
Töä käib edasi. Järjekorras on veel palju
viina ja tubakakogus nii mõnegi mehe mee
loomi. Kõik ruttavad lihanormi täitmisega.
litanud metsa, kes sinna muidu vaevalt
Linnas on täna nagu mingi pidupäev.
Särevere vallamaja ees seisab rodus re
oleks tulnud.
et esrpaspäev, lihtne nädalapäev. gesid. Kanakorvidega ja ilma, rohkem vist
Metsavahtidel oli neil päevil kibe töö Olgugi,
Ka mitte turupäev, kuigi varem sel päeval esimesi. Mõnel päras loom, teisel koormaks
pidid nad ju olema mitmes kohas korraga, turuga
ühist oli. Aga rahvast on liikvel seapuur. Vallamaja ees ja trepil kobaras
kuid hakkama saadi sellega siiski.
palju. Inimesi ja hobuseid. Pikk rodu heina mehi. Kantseleipäev. Normide vastuvõtupäev.
Väätsa metskond on madala pinnasega, koormaid, midagi 50 ümber, piki Viljandi
Jaamas aetakse loõmi vagunisse. Sead
seetõttu enamus raiestikke pehmed ning ve
Keskelt hargneb üks ots majandus teevad oma tnntnd sõjakisa. Mõni ei taha
du seetõttu raskesti teostatav. Paiguti asu tänavat.
hoovi. Seal kaalutakse ja võetakse vabatahtlikult lahkuda armsaks saanud puu
vad kesk madalat metsamaad väga järsud ühingu
vastu. Aetakse kuhja. Normiheiuad. Ka ük rist. Saab aga pihta, et aitab. Verise kärsa
mäeseljandikud mis vedu veelgi raskenda
loomi on regede järel, mõni vasikas ga astub vagunisse. Nagu oleks nii viisa
vad. Just nende seljandike süüks tuleb lu sikuid
või utt reel. Lihanorm.
kam teiste sekka minna ja ütelda, et vaa
geda sedagi, et koormad üsna tihti ümber
Talumehi, kasukjopid seljas, läkiläkid dake, niisugused need inimesed on. Ei anna
läksid ja neid siia ühisel jõul tuli ülestõsta. peas,
ka naisi, tublisid taluperenaisi, askel puuriski rahu. Võetaksegi teiste notsude
Kahel esimesel päeval lasus talgutöö dab siin
ringi. Mehed mitmekesi koos, rää poolt vastu kaastundliku röhkimisega.
raskuspunkt Kõrve vahtkonnas, kust veeti givad valju
häälega. Sõjast ja muudest
Järgmisega on sama lugu. Jälle tõrgub,
peamiselt paberi- ja küttepuid. Kolmandal sündmustest. Meeste mehine jutt. Käedki protesteerib
vastu. Ta vastuseismisel pole
päeval teostus vedu peamiselt Epo vahtkon võetakse abiks. Selgituseks ja kinnituseks, aga suurt kaalu,
ei võeta arvesse. Peab
nas. Kuna veotingimused pehme maa ja mitte muuks.
löödult
puuri
maha
jätma. Nagu kõik eel
muude asjaolude tõttu olid halvad, oli pal
„Nõõ!" hüüab pruunis poolkasukäs mees. mised. Vagunis läheb notsudel kõva jutt
judelgi raskusi igapäev 6 rm eest mater
lahti. Seal on neid kokku tulnud tervest
jalide väljavedamisega ning mõnigi mees sai Koorem veereb väravast sisse. Kogu pikk
kõrves. Mitu hobust ruttab korraga vallast. Eks nad aruta nüüd, mis kuskil
seetõttu kolmepäevase veo eest ainult kahe karavan
sisse. Raksatus. Ühel murdub reeais. Sisse valla nurgas tehakse ja räägitakse. Mõni sõ
päeva hüvitused.
käik ummistub. Kostab mõni vägev sarvili jakam proovib ka hammast teise kõrva
ne ja siis pääseb voor jälle liikuma. Kord kallal. Kisa on sijs laialt ja müdinat mis
on uuesti jalul ja jutt võib jätkuda sealt, hirmus.
Uueks Paide linnasekretäriks
Koidula tänaval. Sammun üle jõe. Siin
kus pooleli jäi. Kuhi tõuseb kõrgemale. Koor
Robert Hio
masaba kahaneb, et rõõm näha viimasel pool jõge peaks olema Raadiojaama tänav.
Niisugune nimetuš on talle kunagi antud.
Uueks Paide linnasekretäriks on kinnita mehel.
Väike mullikas tiritakse kaalule. Ajab Siis kui algas suursaatja ehitamine. Vasa
tud Robert Hi o, kes täitnud Paide linna
sekretäri ülesandeid juba mõnda aega, ar sõrad vastu. Habemik peremees on tuge kul teeääres üksik rist. Üks sõjaohvreid.
vates sellest ajast, millal hiljuti surnud vam. Kaalutakse. ~240 kg. ei saa õige Maetud siia juba sõjasuvel, otse lahingu
kauaaegne linnasekretär Jaan Ülem haiges olla, see mullikas. . ." hüüab kaaluja kaalu ajal. Hiljem lasi linnavalitsus haua üles
tus.
kongi tagant. „Mees ise ka peal sellepä teha ja ristigi panna. Sest kuul oli tabanud
Robert Hio on sündinud 14, juulil 1905. rast!" hüüab keegi piibumees. „Oodake, las linna hoolealust.
Majade grupi kohal- paremal endise suur
omab gümnaasiumi hariduse ja omava ke ma lähen kaalult," vastab käbe vanamees,
litsussekretäri kutse, olles lõpetanud vasta „kus sa tikud, tõbras, seisa paigal!" kurjus saatja varemed. Juba kerkinud uus. Madal
vad kursused paremusjärjestuses esimesena. tab ta edasi mullikaga, sellega, kes tabab hoone, esialgne, punehitus. Midagi baraki
Enne Paidesse asumist tegutses R. Hio Al kaalult ära joosta. Nagu põletaks kaalupõ taolist. Mast püsti. Nagu ilmatu korsten,
rand sõrgu. Lõpuks jääb kaalule. Väriseb. terashall. Sätendab päikeses. Midagi 100
bu vallas abisekretärina.
Vist aimab paha. *
meetrit kõrge. Paistab kaugele. Jaam töö
„Noh teine asi," lausub kaaluja ja tab. Lained veerevad siit laia ilma, uudiste
tga korralik eesti mees peab
ütleb raskuse. Vastuvõtja kirjutab tšeki, ja muusikaga, kuidas kava näeb. Nagu kos
katsub asjatundja käega mullikat siit ja taks õhust: „Siin Tallinn, Tartu ja Türil" Ei,
teadma, et ta koht on rin
sealt, et kas on ka lihav. Surub mälestuseks õhust ta siiski ei kosta. Ühest aknast.
del ja relva juures
metalse klõpatsi kõrva. Valmis. Kaalule tuuRahvast valgub kino suunas, tuletõrje-

Eelistatud viljasordid
Määrati kindlaks Eestis kasvatada soovitatavad tera-, juur- ja mugul
viljasordid
Möödunud nädala lõpnl toimus Jõgeva na kuulub aretamisele Kehra Varane. Li na
Sordiaretus- ja Kaitseinstituudis nõupida
sortidest Jõgeva Eliit.
mine, kuidas Eestis kiiremini aretada ja
Edasi peeti tarvilikuks, et erilist rõhku
pandaks heinataimede seemnekas
paljundada paremaid vitjasorte.
laiendamisele, et varustada kodu
Nõupidamisest võtsid osa Jõgeva Insti vatuse
maad vajaliku seemnega ning kiirelt üle
tuudi osakonna juhatajad eesotsas direktor saada
sellest külviseemneta nappusest, mil
M. Pilliga, Tartu ülikooli taimekasvatuse lesse olud
meid on viinud ja milles oleme
professor N. Rootsi, Riiast rligikomissari
seemneliikidealal juba mitmendat
juurest dr. M. Kiinkovski ja dr. V. Haertzsch mõnede
aastat.
ning kehaliku kindralkomissari esindajad.
Mis puutub kartulisse, siis otsus
Nõupidamisel otsustati Eestis paljundada tati eesti sortidest aretamisele ja palju oda
ja aretada allajärgnevaid viljasorte, mida naisele võtta 6 kartulisortija uimelt
nõpidamisel peeti meie oludele paremaiks Lembitu, Kalev, Kungla, Kratt, Näkk ja Tõnn.
ja kohaseimaks.
Suuremat selektsioenitööd kavatsetakse
Rukkisortidest Sangaste rukist läbi viia Majesticu juures, kusjuures sellest
ja Jõgeva nr. 1, kusjuures Sangaste rukki tööst peale Jõgeva katsejaama hakkab osa
peaaretuskohaks jääks Jõgeva Sordikasvan võtma ka Kuusiku katsejaam. Kuusikul võe
duse Sangaste aretusjaam.
takse üksikvaliku teostamiseks Majesticu
Talvnisusortidest tunnistati meil alla 10 ha, kusjuures vajalik seeme hangi
aretamistnõudvaiks Luunja ja Kuusiku nisu. takse 24-lt Eesti Kartulikasvatajate Ühingu
Kuusiku nisu are tarnis- ja selektsioonitöö paremalt kartulikasvatajalt.
Majesticu seemet hakkab Eestist saama
jääks sealjuures Kuusiku katsejaamale har
jumaal.
tulevikus ka Läti. Mis puutub Bintjesse, siis
Suvinisusortidest valiti välja hakatakse seda kartulisorti Eestis ainult
Diamant ja eesti sort Kauka.
paljundama, kuna selektsioon toimub Lätis.
Juurviljasortidest otsustati pea
Odrast neljatahuline Jõgeva R 17
ja Jõgeva 19, kahetahulistest Jõgeva 453 mist tähelepanu pöörda Eckeudorfi kollase
ja Jõgeva 707. Kaertest pööriskaerad le peedile ja Eesti naerile. Hernestest
Jõgeva rohelisele, Jõgeva varajasele ja
Jõgeva Koit ja Agu, ning lipukaerad Seisukin
del ja Roostekindel. Kehra sortidest parema- Jõgeva madalale.

maja juure. Piletikassa ees saba, pikk järje
kord. Kino Rahvamaja töötab eduga. Möö
dunud aastal olnud kinokülastajaid 56.376
inimest. Edukamalt on jooksnud film ~Suur
armastus", mida külastanud 1174 inimest.
Elavamat külastamist leiab kino sügiskuu
del. Nii on oktoobris käinud kinos 7759 ini
mest, mis olnud rekordkuuks. Käesoleval
aastal on suurema menuga linastatud filmi
„Ühel mai-ööl" Marika Rökkiga. Seda on
vaadanud 1460 inimest. Seega pool linna.
Kino on igapäev, välja arvatud päevad,
kui ruumid on kinni. Kontsertide või pidu
de puhul. Enamasti igal päeval 2 seanssi,
algus kali 5 ja 7. Pühapäeviti vahel isegi
3—4 seanssi, nagu suures linnas kobe.
Mine, millal tahad.
Tavaliselt jookseb üks pilt 3—4 päeva,
nii kuidas film. Nädalas niisiis kaks uut
filmi. Pileteid saab isegi ette tellida. Tele
foni teel. Ütle number ja pane koht kinni
mis klõpsub. Viisakas korraldus. Mõnele
siiski ei meeldi. Neile, kellel pole telefoni.
Juhtub nii, et seisad sabas, kuni seda nägu
jääd. Saad aga, pileti nina vastu lina. Pare
mad kohad telefoniga võetud. Üks mees
kärajas sabas, et selle telefoni, selle ta
lööb, noh puruks. Kas just päris, aga
lubas küll ja vihane oli.
Nagu kuuleme, täieneb kino tehniline
sisseseade lähemal ajal sellega, et praegu
ne projektsieonilamp asendatakse võimsa
ma kaarlambiga, mille valgusjõud on mitte
vähem kai sada korda tugevam esimesest.
Pilt muutub ekraanil valgemaks ja ilmeka
maks. Kinorahvas muidugi rõõmustab.
Linnavalitsuses. Kantselei. Puha naiste
pere. Mobilisatsioon on siiagi ulatunud. Sö
jateenistusse on kutsutud ka linnapea abi.
Tööd on linnaomavalitsusel palju. Linna
majapidamine tuleb kõigele vaatamata or
nungis hoida. Linna majanduslik seisukord
on rahuldav. Tulud on laekunud korralikult.
Kulutusi tehakse tulude piires.
Möödunud aastal on linnarahvale välja
jagatud 48.113 tekstiilpunkti ja 1124 paari
mitmesuguseid jalatseid. Tekstiili ostuks on
antud 2267 luba. Tööd on linnarahva va-

rustamise ja toitlustamisega palju. Aga ta
gala rinne ei tagane raskuste eest.
Jõupingutusi tuleb teha linnaasutuste ja
elanike varustamisel puudega. Kavatsetud
uus metsaaktsioon on jäänud esialgu pooleli.

Meestel tuli vahepeal kutse kirve asemel
haarata relv ja norm nii täita. Riiklik rai
enortn on aga täidetud 50 prots. ümber. Pa

remini kui mõnes teises linnas. /.

Muret on linnal ka ruumidega. Korteri
kitsikus on kõva. Kaotas ju linn 1941. a. sõ
jasuvel 70 elamut mitmesaja korteriga. Koo
lid siiski käivad. Palvelad ja erakorterid on
kasutusele võetud. Sõjaking pigistab küll
kõvasti, aga sellega ollakse juba harjunud.
Saadakse aru, mõistetakse olukorda. Sõjaaeg.

Täna ou veel piimapäev. Mitte, et igale
soovijale piima jagatakse. Seda praegu veel
ei ole, olgu siis edaspidi. Piimapäev on
meiereis. Täna võetakse seal piima vastu.
Sellepärast paistab seal nagu laat. Hobuseid

piimamaja ees mis roiu. Kilin ja kõlin. Pii

makanuuc-1 nagu kutsuvad vaatama. Valges

kitlis meier muudkui kaalub ja märgib.
Piima voolab nagu merd. Aga ega teda nii
merd olegi. Kuuleme, et mullusega võrrel
des on piima kokkuvool väikseni. Päevas
toodavat praegu keskmeiereisse 2500 kg,
mis läheb alla 5 a. lastele. Vanemad peavad

ilmaga leppima. Piima on vähe. Kevade
poole hakkab asi paranema. Siis kui lepad
piimale lähevad. Ega lepad küll ise piima
auna, aga lehmade piimaand suureneb siis
kõvasti.

Piimaühingu mehed on sellega hakkama
saanud, et uus meierei hoone on püsti löö
dud. Uksi-aknaid pole küll veel ees, aga ka
tus on kõvasti peal,, ja korstnad vahivad
uudishimulikult välja. Peaasi, et endise va
remeid pole enam. Silmal on hea vaadata.
Miias ükskord uued masinad kohale jõuavad,

seda teab ehk sõjajumal Marss ise. Tema
neid asju praegu ajab. Aga kunagi nad tu
levad. Sest tulemata ei jäävat isegi viimse
päeva laupäev. Mis siis muud kui ootame.
Viimset päeva küll veel mitte, aga neid ma
sinaid ikka. Ja veel muudki head ja pare
mat.

Ha-Sa.

Kuidas ropsida linu

Riigiminister dr. Goebbelsi kink major
Rebase pataljonile
Kingituspakid koos kindralkomissar Litzmanni kinkidega anti reedel üle
Rüütliristi annetamise piibul major Re sid tutvuda, et neist kenadest ja tarvili
basele on riigiminister dr. Goebbels läki kest asjadest jätkub igale mehele midagi,
tanud oma õnnesoovi ja tähelepana ko kuna kingituste kulk oli rikkalik. Kastides
mandörile ja ta vapratele meestele eriliste võis näha grammofone, heliplaate, suupille,
hambaharja, liköõripudeleld, tubakat, siga
kingituste näol.
Nende kingltuspakkide üleandmine koos rette ja muid mitmekesiseid esemeid. Pea
kindralkomissar K.-S. Litzmaanl poolt teh le selle oli vapratele meestele määratud
tud kinkidega toimus reedel keskpäeval veel 500 pudelit viina.
Tallinnas propaganda ruumides.
Võitlustes silmapaistnud pataljon» võib
658. pataljon, kelle kuulsas ulatab nüüd veenduda, et nende kangelasteod pole va
kaugele üle kodumaa piiride, oli kingituste junud unastHshõlma. Kahtlemata valmistab
vastuvõtmiseks kohale läkitanud fihe all kinkide kui kõrge tähelepanu avaldas pa
ohvitseri ja kaks sõdurit, kes rõõmuga või- taljonile ülevat meeleolu ja rõõmu.
Üliõpilaste korjanduse tähelepanuära
tav tulemus
126 naisüliõpilast kogusid üle 10.000 rmk. ja tuhandeid esemeid
Eesti sõjaväehaiglate ja puhkekodude ra käterätiriiet, pükse, särke, laudlina, koore Eesti esimene Rüütliristi-kandja major Rebane vastuvõtul Kindralkomissari juures.
jamisel on Tartu üliõpilaskond praegu toi ja kastmekanne, peekreid, lillevaase, arstim!- Pildil Eesti Omavalitsuse juht dr. Mäe, Rüütliristi kandja major Rebane, Eesti väe
muva korjandusega saavutanud tagajärgi, tekappe ja arstiriistu, arsti kitleid, seepi, osade Kindralinspektor SS-oberführer Soodla, Kindralkomissar SA-obergruppenführer
Litzmann
mis ületavad kõik viimase aja sellelaadsed kummiriiet, riidepuid, kompreasimähiseid
ning veel teisigi esemeid, millede loetlemine

korjandused.

Meie tuhandete meeste heaolu eest hoo pikale viiks.
litsemise eesmärgil korjanduseks rakendu
Olgu tähendatud, et need annetused on
nud Tartu ülikooli kakssada naisüliõpilast kogutud 126 naisüliõpilase poolt. Ülejäänud
on seni kogunud korjanduslehtedega rahas aunetusekogujail on korjanduslehed veel ta
10.283,75 vmk.
gasi toomata ning neist loodetakse saada
Sellele suurele rahalisele koguannetusele senistele annetustele märkimisväärset lisa.
lisandub rohkesti mitmesuguseid esemelisi
Korjandusel on Tartu naisüliõpilased
annetusi.
saanud kõikjal väga sooja vastuvõtu
Seni en annetatud: 175 voo
osaliseks
dilina, 158 padjapüüri, 961 käterätti, 59
ning
kuskil
patja, tuhandeid taldrikuid, nugekahvleid saadetud. pole neid ilma annetusteta ära
ja lusikaid. Pealeselle on annetatud suu
See on järjekordne näide eesti ohvrimeel
rel arvul igasuguseid majapidamis-tarbeid,
millede lõplik arv selgub lähemal päevil, susest, kes raskele ajale vaatamata ei pea
kui kõik korjanduslehed on tagasitoodud. paljuks oma piskust annetada nende tuhan
Majapidamistarvetest on annetatud suhk dete võitlevate eesti meestF hüvanguks, kes
rutoose, riideharja, 18 suurrätid, pesuriiet, on haaranud relvad oma kodumaa kaitseks.
Saksamaalt traalpüügiks kutreid
Kalatoodangu tõstmiseks uusi vahendeid
Kalurite töö kergendamiseks alustati nagu oleks meie meri traalpüügiks ebako
Eesti Kalurite Keskuse poolt traalpflügikat hane, vaid viga seisis tööde teostamise puu
setega. Sõjaoludest hoolimata on kavatsus dulikkuses.
Silmas pidades traalpüügi hüvesid, alga
katseid jatkata ja tellida Saksamaalt mood
tas Eesti Kalurite Keskus sellealaste katse
saimate kutrlte plaanid.
Kesti Kalurite Keskuse juhtimisel jätkub te teostamist. Saksamaalt on nõutatud
kalakaubanduslik tegevus ja raudade üles moodsaimate kiltrite ehituslitsentsid kolme
ehitustöö sõjaoludest hoolimata. Kalurite tüübi kohta. Laevad on mõeldud laiaulatus
abiga on ehitatud hulk Kaia vastuvõtu- ja likemate püügi katsete korraldamiseks, mil
rannahooneid, paadisilda ja laoruume. Sa list moodust meil seni ei ole kasutatud. An
mal ajal oa rajatud paaditõõstusi ja sõlmi navad katsepüügid rahuldavaid tulemusi,
tud lepinguid kalurite abistamiseks. Nüüd tutvustatakse selle püügiviisiga meie kalur
alustati kalatoodanga alal paremate täiemas kenda laiemalt.

te saavutamiseks keskuse poolt traalpüügi
katsetega. Suuremais kaiapüügitnaades toi
mubki püük traalnoodaga, mis on annad
häid tulemusi.
Meiegi oludes ei ole traalpüük tundmatu.
Traaipüügikatseid on meie vetes üksikute
Isikute poolt varemaltki sooritatud, kuid
mainimisväärsete tulemusteta. Kuigi katsed
on ebaõnnestunud, ei tule veel järeldada,

Kolme laevatüübi ehitamisega tahetakse
selgitada, milline tüüp meie oludes võiks
parimaid tulemusi anda.

Traalpüügilaevade valmimisega ja selle
püügiviisi ellurakendamisega muutuks meie
kalurite töö tunduvalt kergemaks. Samuti

tõuseks toodang ja ta tasuvas. Selle teostami

ne seisabki Eesti Kalurite Keskuse eeloleva

püügihooaja tähtsaimate ülesannete hulgas.

Laskemaailmameister Vilbergi tapmine
politruki poolt
Eesti omaaegseid parimaid laskureid
ja laskemaailmameister Kristjan Vilberg
tapeti 12. juulil 1941. a. polgu poliiti
lise komissari Kovalenko poolt Lenin
gradi oblastis, Porhovi rajoonis asuva
Dubrovka küla lähedal. Ta surnukeha
maeti kaaslaste poolt Dubrovka kal
mistule.
Kristjan Vilberg teenis Eesti oma
riikluse ajal üleajateenijana sõjaväes
ning pärast boiševike sissetungi määra
ti teda 6. Pärnu jalaväepataljoni. Kui
pärast sõja puhkemist Saksamaa ja Nõu
kogude Liidu vahel algas eestlastest
koosnevate väeosade viimine Venemaa
le, viidi sinna oma väeosa koosseisus
ka Kristjan Vilberg.
Kuna K. Vilberg avaldas end kogu
aeg eestimeelsena, siis kandis polgu
poliitiline komissar tema peale varja
matut viha. Nuuskurite kaudu sai ko
missar teada eestlaste kavatsustest üle

joosta sakslaste poole, milles kahtlus
tas ka Vilbergi. Seda kahtlustust aitas
veelgi omakorda süvendada üldine pu
naarmee taandumine, mis ajas polgu
komissari otse vihale.
12. juulil 1941.a. asus raskekuulipildu
ja rühm, mille ülemaks oli veebel
K. Vilberg, Dubrovka külas. Roodu
ülemalt oli ta saanud korralduse püsi
da paigal kahe laskurrühma vahel. Siis
aga tuli käsk ühelt politrukilt alustada
liikumist. Seda käsku ei saanud ta täit
ma asudagi, kui juure jõudis polgu
komissar Kavolenko, olles äärmises
raevuhoos. Sõna lausumata astus ta
Vilbergi juure ning, haarates revolvri,
tulistas umbes 3 sammu kauguselt tema
pähe kolm lasku. Esimesed kaks lasku
tabasid nägu, mispeale Vilberg langes
maha, hoides käsi silme ees kaitseks.
Seejuures ta hüüdis: „Mis see tähendab?'
Alles kolmas, pähe lastud kuul
tõi temale silmapilkse surma.

Eesti haavatute hooldamine Lätis
Riias ja teistes Läti linnades asuvates
haiglates on ravimisel eesti haavatuid, kana
Riia on põhjapoolselt rindelt saabuvate haa
vatute jaotuspunkt ja eriti raskemalt haa
vatuid ei saa kohe saata kodumaale.
Eesti haavatute hooldamist Lätis on ERÜ
juba pikemat aega korraldanud oma sealse
auametilise esindaja kaudu koos Lätis elu
nevate eestlastega. Haavatute hooldamise tõ
hnstamieeks asutas ERÜ hiljuti Riias alali
se haavatute hooldamise büroo, kuhu alali
selt tööle lähetati kaks teenistujat.
Hiljuti käis Riias ja Miitavis eesti haa

vatuid külastamas Eesti Noorte delegatsioon,

viies kingitusi ja rõõmustades haavatuid
ettekannetega. Miitavis eluneb praegu ai
nukese eestlasena pr. H. G., kes juba pike
mat aega ERÜ vabatahtliku kaastöölisena
on teinud tänuväärset tööd eesti haavatute

käik. Eesti haavatuile rõõmu valmistamiseks

olid läti noored ära õppinud eesti rinde
meeste lemmiklaulu „Jää vabaks Eesti me
ri" ja kandsid selle ette laitmatus eesti kee
les. Silmapilk oli nii liigutav, et eesti haa
vatuil olid pisarad silmis ja märjaks läksid
silmad ka lauljail enestel.

Käimasoleva Vabaduspäeva sõjakorjandu

se raamides ülestõusmispühadeks valmista
vaid tervituspakke saadab ERÜ ka kõigile
eesti haavatuile, kes viibivad ravimisel Lä
tis, Leedus ja Saksamaa linnades. Eesti haa
vatute kohta, kes üksikute eestlastena vii
bivad kaugemates sõjalaatsarettides, oleks
nendelt enestele või nende oraastelt tarvis
ERÜ-le aegsasti andmeid, et ükski eesti haa
vata ei jääks eelolevate kevadpühade puhul
ilma tema rahvuskaaslaste tervitusest kingi
tuspakikese näol.

hooldamise].

Kiitvalt peab mainina, et Läti Rahvaabi,
Saboteerijad hukati
ERÜ-le sarnanev organisatsioon, hoolitseb
Tallinna
erikohtu otsusega I. märtsil
Lätis ravimisel olevate eesti haavatute eest mõisteti surma
saboteerijad Jaan Nahhod
samasuguse tähelepanuga kui läti haavatu sen, sünd. 27. juulil
Tartus, ja Helene
te eest. Nii Rahvaabi kui ka teised läti or Mihhejeva, sünd. 24.1904
mail 1914. a. Vitebski
ganisatsioonid, peamiselt maanaiste seltsid,
kubermangus. Saboteerijad kavatsesid üht
toovad sõjaväehaiglaid külastades tervitus suuremat
käitist õhku lasta ja muretsesid
pakikesi ja kingitusi võrdselt kõigile ühis selleks lõhkeaineid.
Kohtu otsus süüdi
tes ruumides olevatele haavatutele, viimase
rahvusele vaatamata. See on ka ainus õige mõistetute kohta vildi täide 3. märtsil.
teguviis, sest ühiselt võidelnud ja verd va
Maanõunikud tulevad kokku
lanud relvavendadest ei tohi mõni end haig
las tunda mahajäetuna ainult seepärast, et
Nagu kuuleme maavalitsuse ringkonnist,
ta asub oma rahvast kaugemal.
toimub märtsikuul järjekordne maanõunike
Niisama, nagu Eesti Noorte delegatsioo kokkutulek, kus arutatakse eelarvelisi ja
ni külaskäigult, kujunes eesti haavatuile majanduslikke küsimusi. Maanõunike koos
meelejäävaks elamuseks iäti noorte külas- oleku lähem päev on seni veel selgumata.

Veeühingute tegevus elustub
Meil tegutseb 912 veeühingut 35.718 liikmega
Maaviljakuse tõstmiseks ja soiste
põllupindade kasutamiskõblikeks muut
miseks alustati meil omariikluse päevil
veeühingute asutamisega. Kuna sõjaolu
dest tingitult on oluline, et väikseimgi
osa niihästi põllu beina kui ka karja
maast ei jääks seisma kasutamatult !ja
et saak oleks võimalikult rikkalik, siis
veeühingute tegevus jätkub. Koos va
rem asetatutega tegutseb Eestis praegu
912 veeühingut 35718 liikmega, kelle
ülesandeks en kaevada ja korras hoida
6511 km peakraave ja luua kuiven
dus võimalusi 264631 ha suurusele maa
alale.
Omariikluse päevil küllaltki hästi
edenenud veeühingute tegevusse lõi
lünga kommunistlik aeg, mil uute vee
ühingute ellukutsumine täielikult soi
kus ja ka seniste tegevus vaibus. Nüüd
on seoses teistele maaparanduslikele
töödele tähelepanu osutamisega ka vee
ühingute töö elustunud. Neil päevil
kinnitati jälle nelja uue veeühingu põhi
kirjad. Uued veeühingud en: Raasiku
Tähelgi veeühing Raasiku vallas, Jumin
da veeühing Koiga vallas, Simsiküla
veeühing Peningi vallas ja Malluka-Küti
veeühing Vändra vallas.
Käesoleva aasta kahe esimese kuu
kestel en asutatud veel neli uut vee»
ühingut ja nimelt: Ojaküla v.ü. Pala
vallas, Orajõe v.-ü. Puhja vallas, RannuKonguta v.-ü. Rannus ja Konguta val
las ning Kehra v.-ü. Anija vallas. Seega
on tänavu alustanud tööd kaheksa uut
veeühingut.
Alates 1042. aastast on veeühingute
töös märgata järjekindlat tõusu.
Sel aastal asutati üheksa veeühingut
järgneval 1943. a. juba 13 ja käes
oleva aasta esimeste kuude jooksul,
nagu tähendatud, kaheksa. Kõige enam
on asutatud veeühinguid Tartumaal,

nimelt 18. Pärnu- ja Harjumaal on
asutatud kummaski neli ja Viru ja
Saaremaakennas kummaski kaks vee
ühingut.
Asutatud veeühingud alustavad tege
vast raskel ajal, kus palgalisi tööjõu
saamine on peagu võimatu. Seetõttu
tuleb veeühingu liikmeil-talupidajail
sooritada töö omal algatusel ja teistest
põllutöödest võetavate tundide arvel.
Et meie talupidajad siiski suurtestki
pingutustest hoolimata on suutnud ro
humaade kuivendamise otstarbel vee
ühingute tarvis, töid jatkata, näitab
nende head tahet ja suhtumist veeühin
gute kasulikule, tööle.
Tööjõudude vähesus on ka takistu
seks olemasolevate, varem kaevetud
veejuhtmete korrashoiutööle. Kana vii
mane aga moodustab tähtsama osa kui
uute veelhiugute asutamine, siis on
töökäte nappuse tõttu maaparandustöid
saadud ette võtta piiratud ulatuses.
Kuivendustöid vajavad meie rohumaad
saagi tõstmiseks peagu ülemaalises ula
tuses, ja see on põhjuseks veelgi uute
veeühingute asutamiseks.
Päevauudised 17.00 Päevauudised ja saate

kava ülevaade saksa keeles. 17.15 Rahvalikke

viise („Pillipoisid" ja hpl.) 18.00 Noortele:

„Viiburi plahvatus", peatükk samanimelisest

Lauteri Ivalo ajaloolisest romaanist. 18.20
Konstantin Türnpu laule, (hpl.) 18.30 Aja
kaja ja saatekava ülevaade 19.00 Poliitiline
loeng (ülek., s. k.) 19.15 Rindereportaaže
(ülek., s. k.) 19.30 Muusika (ülek.) 19.45
Ringhäälingu ringvaade (ülek., s. k.) 20.00
Päevauudised saksa keeles. 20.15 Kirevaid
helisid nädalalõpuks. Ringhäälingu tantsu
kapell L. Tautsi juhatusel, solistid ja hpl.)
21.00 Päevauudised. 22.00 Päevauudised sak

sa keeles. 22.15 Eesti sõduritund. Kst:
Ringhäälingu tantsukapell L. Tautsi juhatu
sel ja solistid (Heliülesvõte 9. 111 44, mgn).
23.00 Helisev rütm (hpl). 24.00 Saatelõpp.
AMETLIKUD TIATED
TEADAANNE

REEDE, 10. MÄRTS 1944.
5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.15 Päeva

Õppetöö lõpu kohta koolides
Haridusdirektori 1944. a. 7. märtsi kor
raldus nr. K 12—308 õppetöö lõpu ja uute
õpilaste vastuvõtmise kohta 1943/44. kooli
aastal.

§ 1.
Tegelik õppetöö kõigis koolides lipeb
Päevauudised saksa keeles. 7.15 Hommiku
kontsert (ülek. Berliinist). 8.00 Heliplaadid. 25. märtsil 1944, välja arvatud need koolid,
8.45 Päevauudised. 9.00 Päevauudised saksa kas õppetöö lõpetatakse evakueerimise tõt

uudised. 6.30 Hoaamikukontsert (Olek.) 7.00

keeles. 9.10 Landesdieust Ostland. 9.25 Saa tu varem.

tepaus. 11.30 Eesti sõdurituud: Kodu tervi
tab oma kaitsjaid (Heliülesvõte 27. 2. 44,
mgn). 12.15 Päevauudised. 12.30 Päevauudi
sed saksa keeles. 12.45 Lõinamunsika. (Läti

vabatahtlike rügemendi puhkpilliorkester
ülem muusikameister Peters Bandersi juha

§ 2.
Ülemineku ja lõpukatsed jäävad koolides
ära, kõrgema astme kutsekoolides võib Ha
ridusdirektooriumi Koolivalitsuse juhataja

otsusel määrata lõpukatseid.

§ 3.
Gümnaasiumide ja kutsekoolide õpilaste
Korneliuse juhatusel ja hpl.) ülek. Riiast. le antakse tunnistused klassikursuse või
14.00 Päevauudised saksa keeles. 14.10 Lan kooli lõpetamise kohta sügisel, kui nad on
desdienst Ostland. 14.20 Saksa hääli (hpl.) esitanud tõendi suvise töökohustuse täitmise
15.00 Muusika pärastlõunaks (Ringhäälingu kohta või sellest vabastamise kohta.
Algkooli õpilastele antakse tunnistus klas
tantsukapell VI. Sapoaehnini juhatusel ja
hpl). 16.45 Päevauudised. 17.00 Päevauudi sikursuse või algkooli lõpetamise kohta
sed ja saatekava ülevaade saksa keeles. 17.15 kooliaasta viimasel päeval või, evakueerimi
puhul, evakueerimise tunnistuse ettenäi
Orkestrikoutsert. (Ringhäälingu suur orkes se
ter juh. O. Roots). 18.00 Vanasõnad eesti tamisel.
§ 4.
keeles (V. Mettus, s. k.) 18.15 Lauldud vals
Uute õpilaste vastuvõtmine gümnaasiu
se (hpl.) 18.30 Aja kaja ja saatekava üle
vaade. 19.00 Poliitiline loeng (ülek., s. k.) midesse ja kutsekoolidesse toimub sügisel
19.15 Rindereportaaže (ülek., s. k.) 19.30 enne koolitöö algust.
Katsetele pääsevad õpilased, kes esita
Muusika (ülek.) 19.45 Poliitiline loeng (ülek.,
s. k.) 20.00 Päevauudised saksa keeles. 20.15 vad tõendi suvise töökohustuse täitmise või
Sümfooniakontsert. MEX Reger. Kontsert va sellest vabastamise üle.
Dr. Mäe
nas stiilis (Ringhäälingu suur orkester juh.
Haridusdirektor
O. Roots). 21.00 Päevauudised. 21.15 Mahe
muusika ja Sina . ..! (hpl.) 22.00 Päevauu
Kiriklikke teateid
dised saksa keeles. Järgnevalt saatelõpp.
Paide Püha Kisti kirik: Laupäeval, 11. 3. s. a.
LAUPÄEV, 11. MÄRTS 1944.
kell 5 õ. Kangelaste mälestuspäeva ja Kris
5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.15 Päeva tuse kannatamise ja õhtune jumalateenistus
uudised. 6.30 Hommikukontsert (ülek.) 7.00 laululehtedega. Pühap. 12. 3. kell 10 köstri
Päevauudised saksa keeles. 7.15 Rõõmus jumalateenistus, õp. M. Saar.
hommikutervitus! (hpl.) 8.45 Päevauudised. Anna kirik: 5. 3. s. a. õpetaja haigestumise

Käesolev erakorraline talv on nihu
tanud lina puhastamistööd kevadkuu
dele, ning hoolimata raskustest ja töö
jõu puudusest peab püüdma võimali
kult veel eelolevatel kuudel kõik tähe
lepanu ja jõud pühendama linaropsimi
sele. Lina on aine, mida vajatakse
kõikjal ja igal ajal. Talumajapidamises
ringi vaadates vajavad ohjad ja köied
uuendamist, samuti on linase riietuse
järgi puudus: samal ajal on kohustus
lik linanorm täita. Kõigi selle saavuta
miseks peab igat võimalikku tundi ka
sutama linaropsimiseks.
Et praeguses olukorras tuleb para
tamatult paljudel esmakordselt alustada
linatöödega, siis ei ole ülearune mõne
alljärgneva reaga puudutada linaropsi
mise käiku. Tavaliselt võib linaropsi
misega alata 2—4 nädalat peale murd
mist, millise aja jooksul murdmiselt
tulnud kuivad linakiud suudavad ene
sesse vajaliselt niiskust koguda ja oma
da loomuliku sitkuse. Samaselt linalt
saadakse siis ka rohkem kiudu, kui
kohe peale murdmist virritatud linast.
Esimene ja kõige vajalisem ese lina
ropsimise juures on virr. See olgu ots
tarbekohane ja enne tööle asumist
kontrollitud, et mõõgad kõik oleksid
terved, korralikult kinni, löögiserv va
jaliselt paks (vähemalt 1,5 mm) ja
mõõgaots kumer. Virrikotas ühes mõõ
kadega peab olema tasakaalustatud
niug pöörlemine Ämber telje sündigu
takistusteta ja kõik mõõgad liikugu
käigul virrilauast täpselt thekauguselt.
Igasugused puudused tulevad kohe al
guses kõrvaldada, siis võib töö takista
matult jatkuda.
Esimese võttena ropsisnisele asudes
katku takse murtud linapeod otsadest
ühepikkusteks, sealjuures liuapeost väl
jatulnud kiud asetatakse linapeo juurde
tagasi nõnda, et tüveotsad oleksid ühe
tasased. Virritamiseks võetakse tavali
selt 2—3 peo, kuid mitte rohkem kui
vasaku käe sõrmedega suudetakse üm
ber haarata.
Virritamiue sünnib kahes järgus. Al
guses lastakse linapeo tüvepeolne osa
suurest luust puhtaks, selleks vasaku
käega tugevasti linapeod 2/3 osa kõr
guselt kinni hoides ja parema käe sõr
mega linu ühtlase korrana mõõkade
alla juhtides. On väline osa suurest
luust puhas, siis keeratakse ka linapeo
sisemvs väljapoole ja ropsitakse. Lelle
järele kui üks ots on juba virritatud,
keeratakse teine ots, praegusel juhul
ladvaosa, haarates selleks vasaku käe
ga tüveosa 1/3 ulatuselt ja lastakse sa
muti puhtaks välimine ja sisemine osa
nagu tüvepoolse osa juures. Eelropsi
misel väljalangev takk virritatakse luu
dest puhtaks ja turustatakse eraldi jä
relvirritamisel saadud takust. Järelvirri
tamisel s. o. lõplikelt puhtaks virrita
misel pannakse vähemalt kaks läbirop
situd peod ühte, kuid ikkagi sarnaselt,
et tüveotsad jääksid ühepikusteks ja et
vasaku käega ulatub ümber haarama.
Ropsimine algab siin sellest otsast, kust
eelmise ropsimise juures lõpetati s. o.
ladva poelsest osast. Ropsimisel ei tohi
lasta linapeol välja venida, vaid peo
peab jääma sama pikaks kui oli algul.
Repsimisel väljatulev kiud pannakse
linapeo juurde tagasi, kuna takk ase
tatakse eraldi.
Puhtaksropsitud linapeo kuju ori
kooausetaoline, tüvest tunduvalt pak
sem ja järsult lõppev ning Jadvapoolne
peenemaks minev. Valmisharitud peo
dele keeratakse poolring paale ja ase
tatakse kõrvale. On juba küllaldaselt
peosid, siis seotakse lina „leesikasse".
Tavaliselt tehakse leesikad ea 4 kg.
raskused, sidudes tagevaäti mõlematest
otsadest 1/3 ulatuselt. Takku ei tohi
peita linadesse, vaid see tuleb turusta
da eraldi.

tusel, Riia ringhäälingu tantsukapell Arnelds

9.00 Päevauudised saksa keeles. 9.10 Landes» | tõttu edasilükatud palvepäeva jumalateenis

dienst Ostland 9.25 Saatepaus. 11.30 Meie

teeme muusikat (mgn.) 1215 Päevauudised.
12.30 Päevauudised saksa keeles. 12.45 Lõu

namuusika (Riia ringhäälingu ajaviiteor
kester Arvids Parupsi juhatusel, Erik Eksi
šraromelkvartett ja hpl). Ülekanne Riiast.
14.00 Päevauudised saksa keeles.l4.lo Lan
desdieust Ostland. 14.20 Helifilmi-meloodiaid

(hpl). 14.40 Sõjaradadelt. 15.00 Hoogsalt
(hpl). 15.10 Saksa lühijutte. „Saapad ukse
taga", Erich Pfeiffer-Belli (saksa keeles),
15.30 Muusika pärastlõunaks (hpl.) 16.45

tus lauluiehtede ja armulauaga peetakse 12.

märtsil kell 10. hom.
Kevadleeri algus Paide ja Anna kogudusest
12. aprillil õp. M. Saar.
Järva-Peetri kirik: Pühapäeval, 12. märtsil
lO homm. kangelaste mälestuspäeva
jumalateenistus. Laululehed. Armulaud. Or
kester. Laulab omakaitse koor pr. L. Volk'i
juhatusel. Jumalateenistusest võtab osa Ka
reda omakaitse. Jumalateenistuse kirikus
lõppedes toimub pärja asetamine langenute
mälestussambale. Õp. E. Kõrv.

Jõgeval õnneta surma läbi lahkunud
AGNES VIIKVALDi
sünd. 12. 5. 1903.
surn. 5. 3. 1944.

mälestavad valusas leinas õed, õe
mees, Toivo ja Tiiu.
Matmine reedel, 10. skp. Paides.

Armast head isa ja vanaisa
MIHKEL PENTi
sünd. 12. 1. 1865.
surn. 6. 3. 1944.

mälestavad naine, lapsed, Venemaale
mobiliseeritud poeg ja lapsed pere
kondadega.

Matmine pühapäeval, 12. märtsil s. a.
kell 14.30 Paide kirikus.
Tellimisi populaartehnilisele ajakirjale
«TEHNIKA KUUKIRI- 1944. aastaks
võetakse vastu veel piiratud
«Järva Teataja* talituses kuni 20.
märtsini. Tellimishind rmk. 12.- aas

tas.

