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Ungari liitub tihedamini Euroopa

Hävitati mitu bolshevike pataljoni,

kaitserindega
mitu patareid ja hulk tanke
fidarinde lõuna- ja osalt ka kesklõigus jätkavad bolshcvikud meeleheitlikku endaveristamist
FBbrerl peakorterist, 24. märtsil. Sõja
jõudude ülemjuhatus teatab:
Krimmi ida- ja pOhjarindel, samuti Ukrai
na Bugi alamjooksul, nurjusid nõukogude
mitmed rünnakud.
Ukraina Bugi keskjooksu ja Dnjestri va
hel ning Proskurovi ja Tarnopoli ruumis
feestab kibe tõrje võitlus üleolevate nõuko
gude võitlusgruppidega. Edu kail meiepoolvasturünnakul! Brodini ruumis hävitati
mita vaenlase pataljoni ja patareid ning
hulk tanke.
Loode pool Kovelit tõrjusid meie väed
korduvalt ründavad nõukogud ja viskasid
nad vasturünnakul tagasi. Kagu pool Vi»
iebskit jätkas vaenlane ka eile kogu päeva
tugevate jõududega oma asjatuid läblmar
dekatsetd.

Ülejäänud Idarindelt teatatakse ainult
kohalikust võltlustegevusest.
Soome lahe kohal tulistasid sõjalaevas
tiku vahisStdokld Ilma omapoolsete kaotas
teta mitmest ründavast nõukogude pommi
lennukite lainest 3 lennukit alla.
Itaalias ei jätkanud vaenlane eile oma
kõrgete kaotuste tõttu rünnakuid Cassinole.
Mõlemal rindel valitses ainult kohalik

võitlustegevus.

Täielik meelemuutus
Oks lahingiennukite üksus kapten Wal
teri ja üks iähiiuurelennükite üksus kap
Endised Nõukogude ohvitserid
ten Proili juhtimisel olid viimastes võitlus
vihkavad enamlust
tes eriti silmapaistvad.
Berliin,
22. 3. (DNB). Pühapäeval kõ
23. märtsi varajastel hommikutundidel neles idatöölistele
ühes Saksa relvastustehases
ründasid saksa võitluslennukld vaenlase endine Nõukogude polkovnik Paltsov ning en
saarotoetuspunkti Lissat Aadria rannikut. dised Nõukogude lendurohvitserid Antilovski
Ulatuslike purustuste kõrval sadama piir ja Bitškov, kes nüüd Saksa mundris võitlevad
konnas vigastati pommitabamusega J,B idarahvaste vabatahtlike üksuste ridades. Kõik
prahipurjekat.
kolm, kes olid varem veendunud kommunis
Põhja ameerika pommilennukite üksused
ja kellest kaks viimast olid nimetatud ko
ründasid 23. märtsi ennelõunal asulaid Loo tid
guni .Nõukogude, sangareiks", on muutunud
de- ja Kesk-Saksa ruumis. Õhukaitsejõud
fanaatilisiks enamlusvastaseiks ja võit
hävitasid 51 vaeolase lennukit, nende hul nüüd
levad oma kodumaa vabastamise eest juutlik
gas 44 neljamootoriiist pommilennukit

Möödunud ööl lendasid mõningad vaen
lase häireiennukid Loode- ja Edela- Saksa

maa kohale.

bolševistliku ikke alt.
Idätöölised, kes on tulnud Saksamaale, et
oma tööga osa võtta võitlusest enamluse vastu,

vaimustatult kolme ohvitseri sõna
Saksa võitluslennukld ründasid ka eile tervitasid
võttu. Koosolek kujunes bolševismist rõhu
taas hea mõjuga Qksikeesmärke Londoni tud rahvaste vaimustatud meeleavalduseks.
linnapiirkounas.
Koosoleku käik anti edasi Saksa ringhää
Norra lääneranniku ees tulistasid ühe lingu
venekeelseis saateis.
saksd konvoi juigestussõidukid 14 tagajär
jetult ründavast briti torpeedolennukist 5
Teel vaba India poole
alla. 3 neist tõi alla üks väike, ülemboots
T
o
k
i o, 22. 3 (DNB) „ladia maaalad, mis
man Willi Boehtne juhtimise all seisev paat.
praeguste operatsioonide kestel okupeeritakse
India rahvuslike ja Jaapani vägede poolt, lä
hevad kohe ajutise India valitsuse valdusse,"

Uus valitsus Ungaris

ütles peaminister Tajo ühes ametlikus sele

Saksa vaed saabusid Ungarisse

~India rahvusarmee on vaba India ajuti
se valitsuse juhi Subhas Chandra Bose kä
sul asunud koostöös Jaapani maavägedega

Ungari võimalused rakendatakse ühise asja lõppvõidu huvides"
kaubandus- ja liiklusiniuister: Äntal
Budapest, 22. 3. (DNB) Ungari tea
detebüroo avaldas kolmapäeval pärast lõu Knnder,
nat järgmise ametliku teadaande :
põllutöö- ja varustusmtnister: Bela
Et kolcnlkpaktt raamides ühinenud Eu Jarezek,
roopa rahvaste ühises sõjapidamises Unga
kohtu- ja ajutiselt haridusminister: Ist rit toetada, eriti aga mõjuvat võitlust boi- van A n t a I,
Zsvismi vastu kõigi jõndude mobiliseerimi
honvediminister: Lajos Csatay.
se teel kõvendada, saabusid Saksa väed
Mõlemad liitlasvalitsused on üksmeele)
vastastikuse kokkuleppe alusel Ungarisse.
selles,
et tarvitusele võetud abinõud aita
Senise tagasiastunud valitsuse asemel tegi
riigihoidja senisele Berliini saadikule Szto- vad kaasa, et vana sõpruse ja relvavend
Jayle ülesandeks uus valitsus kujundada. lase vaimus ungari ja rahva vahel
kõik Ungari võimalused rakendatakse ühi
Kabineti koosseis on järgmine:
se asja lõppvõidu huvides.
pea- ja välisminister: Sztojay,
Berliin, 22. 3. (DNB) Führer nimetas
portfellita minister ja peaministri ase
välisminister von Ribbentrepi ettepanekul
4flitja: Denõ Rak c z,
dr. Edmund Weesetimayeri Suur-Saksamaa
siseminister: Andor Jaro s s,
rahaminister: Lajos R e m e n y i-S c h n el saadikuks ja volinikuks Ungaris. Senine
-4 e r,
I Saksa saadik Ungaris von Jagow kutsnti
' välisministeeriumi juere.
tööstusminister: Lajos Sza s z,
Lõunarindel kestavad rasked
vahelduvad võitlused
Narva rindel ründas vaenlane mitmel korral asjatult
Fiihreri peakorterist, 23. märtsil. Sõjajõu võitlustes edasitungiva vaenlase. Kagu pool
Vitebskit nurjusid uued tankidest toetatud
Krimmis tõrjuti Kertshi juures ja Sivashi vaenlase rünnakud.
Narva rindei ründas vaenlane mitmel
rsillapeal nõukogude rünnakud saksa ja ru
korral asjatult.
meenia vägede poolt tagasi.
Rasketes võitlustes idarinde lõunaosas
Nõrgemad vaenlase rünnakud meie silla
peadele Ukraina Bugi alamjooksul ning paistis eriti silma 850. grenaderirügement
mõned katsed jõe ületamiseks jäid tagajär ülem-leituant Schmidi juhtimisel.
Cassino juures varisesid paljud tankidest
jetuks.
Ukraina Bugi keskjooksu ja Dnfestri va toetatud rünnakud asula põhjaosa vastu
diel, Dnjestri enda ääres ja Proskurov-Bro meie koondatud t*rjetules kokku.
Aadria rannikul tõrjuti vaenlase rünna
dfini raamis kestavad rasked vaheldavad
võitlused üleolevate vaenlase jõududega. kud tagasi ja lasti meiepoolsete edukate
Seejuures hävitati 34 vaenlase tanki. Alloh löügirtikmade ürituste juures õhku hulk
vitser Rodevald ühe grenaderirügemendi vastase toetuspunkte.
sideüksuses hävitas neis võitlustes 45 miun
Põhja-ameerika pomroiiennukiteüksused
ründasid 22. märtsil, kasutades suletud pil
ti jooksul lähivõitluses 5 tanki.
Koveli garnison lõi uuesti tagasi bolše vestikku, riigi pealinna ja heitsid ilma üle
vikkude uned rünnakud ja hävitas kümnest vaateta maapinnale valimatult lõhke- ja
linna tunginud vaenlase tankist knus. Loo süütepomme hulgale. elamukvartaalidele.
.de pool Kovelit peatasid meie väed visades Vaatamata ebasoodsatele kaitsetinglmustele
hävitati õhutõrje poolt 19 vaenlase lennu
dude ülemjuhatus teatab:

kit, nende hulgas 13 neljamootorilist pomm!-

lennukit.
Üksikute vaenlase lennukite häirerünna
knte järele asulatele Kesk-Saksamaal teosta
sid möödunud öö! briti pommilennukiteük
snsed terrorirünnakuid asulatele Reini-Mai
ni piirkonnas, eriti Frankfurdile Maini ääres.
Linna piirkonnas tekkis tunduvaid kahjus
tusi. Elanikkonnal oli keotusi. Ööjahilendu
rid ja õhutõrje hävitasid siinjuures 55 nel-

Jamasterilist terrori lennukit.

tuses.

Sõjalaevastiku julgeetueaöidukid tulista
sid Hellaudi rannikul kolmest tulutult rün
davast vtenlaae lennukist kaks alla ja tulis
tasid kolmanda põiena.

nevad ja et India iseseisvus lõppeks jalule

Pataljon „Narva" esindajana riigiminis

seatakse. India iseseisvus põhjeneb kogu IdaAasia ükisel tahte! ja maailma igatsusel õiglu
se järele. Me ei tohi arvata, et tee vabaduse

ter dr. Goebbelsi juures

le oleks kerge. Ma loodan kindlasti, et india
Nõnkogude vägedel õnnestus teatavasti
rahvas ja sõjavägi ületab kõik raskused ja jaanuarikuu
lõpul Tšerkassõ ruumis ajuti
marsib võidule. Ühtlasi kordan, et Jaapan selt ümber haarata
üht saksa vägede gruppi,
on kindlasti otsustanud teha kõik, et anda millede hulka kuulus ka 83 diviis „Wiking"
edasist toetnst."
ühes selle koosseisu kuuluva kuulsusrikka
eesti vabatahtlike pataljon „Narvaga". Sis
Üle India piiri
sepiiratud väeosadel õnnestus aga lühema
Stokh o I m, 22. 3. (DNB) Reuter on aja järele jälle välja murda haardest ja nen
sunnitud lord Mountbatteni peakorteri teate de hulgas ka pataljon „Narval". Viimane
põhjal avaldama, et jaapanlased on läinud saabus nüüd kodumaale puhkusele, et siis
üle India piiri. Jaapan on alustanud suure uue jõuga jatkata jälle võitlust bolševismi
mat ofensiivi suunaga Imphali peale. Nad vastu. Puhkusele saabujate hulgas oli ka
tungivad edasi Tiddimist põhja pool ja oa Tallinnast pärit raudristiksvaier rottenführer
J., kes pataljon Narva" esindajana, kuulus
tule alla võtnud Imphali viiva tee.
Tšerkassõ sissepiiramisrõngast väljamurdu
nud väeüksuste esinduse koosseisu, keda
Tiigrite hävitustöö
Berliinis võeti vastu riigiminister dr. Goeb
Tankiduellis purustati 24 Nõuke belsi poolt.
„Päraat lahinguid Izjurai ja Harkovi juu
gude T 34
res viibisin möödunud sügisel lähemat aega
Juba nädalaid katsuvad Nõukogud haiglas, knna olin saanud Harkovi all vasa
käest granaadikilluga haavata. Septemb
ägedate rünnakutega läbi murda soo kust
ris jõudsin tagasi oma üksusse, mis asus
positsioonidest Narvast edelas ja üle sel korral Dnjepri jõe ääres. Siin oli elu
Tallinn—Narva raudteeliini ära lõigata päris rahulik, sest bolshevikud ei julgenud
maanteed, et sellega välja jõuda Soome meie seisukohti rünnata. Omalt poolt aga
tulistasime neid alaliselt. Detsembris asu
laheni ja Narvast ida pool ning Narva sime
aga rünnakule, kuna bolševika mõned
ja Narva-Jõesuu vahel võitlevaid Saksa üksused olid tunginud üle jõe meie naabru
vägesid ära lõigata.
ses. Nii kulus meil jaanuarikuu võitlusteks
Pärast seda kui kõik rünnakud nur selles piirknnnas laiutavates metsades. Meie
hakkasidki siis neid lahinguid nime
jusid meie grenaderide visas vastupanus, poisid
tama metsalahinguteks.
tõid Nõukogud tanke kohale üle kiires
Lõime siia korduvalt bolševike ründava
tiehitatud teivastaminide ja teostasid 17. te masside sekka sügavaid kiilusid ning
märtsil suure rünnaku, mille jooksul paiskasime tagasi nende rünnakukatsed.
Kuna meie mehed olid üsna vilunud metsas
nad tungisid peale tankidega mitmes võitlema,
siis oli ka bolševikel siin üsna
laines. Tekkis ägedaid tankiduelle rün tunduvaid kaotusi.
davate T 34 ja Saksa Tiigertankide va
Nii kulas aeg kuni jaanuarikuu lõpuni.
hel. Võitluste kestel hävitati seai 28 Siis sai aae teada, et Nõukogude vägedel on
Nõukogude tanki nende hulgas 22 T 34. õnnestunud sisse tungida meist lääne pool
kiiluna ja nii äralõigata meid taga
Veel kestvad enamlaste rünnakud, terava
last. Nüüd jätkus ühendus lennukitega.
mida toetasid tugevad tanki- ja lahin Suurte transportlennukitega toimus meie va
gulennukite üksused, nurjuvad üha rustamine ning samuti õhtul viidi ära haa
vatuid. Ühtlasi algasid lahingud bolšavike
uuesti meie grenaderide visas vihases piiramisrõnga
purustamiseks, õnnestunud
vastupanus.
rünnakutega see ka teostus ning pääsesime
Sõjakirjasaatja Falko Klewe.
nii välja oma vägede seisukohtadeni, kahinLondon on vihane Soomele
Raev närvidesõja nurjumise pärast

hirmutamißkampaania, milles Inglismaa oma

vahendusorganide läbi Rootsis mängis jah
tivat osa, nurjumine tabas inglasi äärmiselt
rängalt. Esimeses pettumishoos ei suudeta
Londenis ka seda tunnetust varjata. Seleta
takse, et Soome hoiak just käesoleval sil
mapilgul sellega mõeldakse nimelt üldist

nähtavasti sellest, et väide, nagu oleks Soo
me Valitsus toiminud riigipäeva ja sellega
kogn rahva nõusolekuta, varises kokku Soo
me parlamendi hääletamistulemuste aval
damisega. Sellega seoses on avaldatud ka
soome rahva otsus Atlandi—deklaratsioonis
mainitud rahvaste enesemääramiseõiguse
alasel. Inglastel tuleb nüüd selle elava ees
kuju järele võtta revideerimisele oma nn.
moraalse sõjapõhjenduse võltsid fraasid.

Eesti Lauljate Liit jatkab
surverünnakut, mida anglo-ameeriklased era
pooletute vastu alustasid ja mille kõrgpunk
tegavust
ti pidi moodustama Soome alistumine
Peipsi põhjakaldal purus
Kuna Eesti Lauljate Liidu bürooruumid tähendab liitlastele esmajärgulist poliitilist
ühes sisustusega hävisid õhurtinnaku puhul, tagasilööki. Hispaanialt, Argentiinalt, Tttr
tati Nõukogude rügement
jatkab Lauljate Liit oma tegevust esialgselt gilt, lirilt ja Soomelt sai see vaenlasjõudu
Tallinnas Vene tn. 4.
de poliitiline snnrrünnak eitavad vastused,
PK. Kahel järgneval ööl ründas kaks sun
Praegu toimub Lauljate Liidus uute sõdur mis seisab järsus vastuolus meie vaenlaste nitööliste kompaniiga tugevdatud Nõukogude
laulude kogumine. Rahvakasvatuse Peavalit alalise propaganda vältega, et sõda olevat jn pataljoni üle Peipsi jää saksa julgestuspo
suse ülesandel teostatud sõdurilaulude võist ba sama hästi kui otsustatud. „Soome mõist sitsioone Vasknarvast lääne pool, kus Narva
luse korras saadi 150 uut sõdurilaulu viisi, matu hoiak", nii ütles täna hommikul Ing •jõgi voolab' Peipsist välja. Ründajad murdsid
mis on praegu vastavas toimkonnas läbivaata lise ringhäälingu kommentaator, „saabub kaks korda läbi kitsa julgestusvöö ja tungisid
misel. Esialgsete oletuste kohaselt on loota ebasoodsaimal silmapilgul". Soome olevat Peipsi põhjakaldani.
käsikirjade hulgast mõndagi sobivat sõdurilaulu, sellega kaotanud oma ..tõelised sõbrad".
Raskeis võitlusis,' milles äratasid eriti tähe
kuna võistluste osavõtjate hulgas on arvukalt Need „tõelised sõbrad" on muidugi inglased lepanu noored ohvitserid oma hoogsusega ja
meie tunnustatumaid heliloojaid. Toimkond, ja põhja-ameeriklased, kes, ilma sõrmegi vanad idarinde võitlejad, riivistati sissemurd
kuhu kuuluvad Ed. Visnapuu, prof. Vaks ja liigutamata, olid valmis mitte üksnes soome nud Nõukogud, suruti nad omapoolsete rünna
Anglo-ameeriklaste „Tiguofen
siiv" Itaalias
Tiivad tõesti kõik teed Rooma ?

tavat oma dramaatilise haritipu ja võib
olla otsustava pöördepunkti poole. Neil
asjaoludel ei suudetaks vastutust kanda
kui jäetaks täbele panemata ainustki
lõpp võitu kindlustav julgeolekutegur.
Mitte ainult Euroopa vabadusvõitlust
juhtiv saksa rahvas, vaid samuti ka
tema samade ülesannete ees seisvad
relvakaaslased omavad vajadust kauge
leulatuvateks ja hoolsateks kavatsusteks
olukordade suhtes, mis võivad tekkida
hädaohu läbi idast. Selle läbi, et hak
kas ilmnema säärane ähvardus mitte
üksnes propagandalis poliitilisel, vaid
ka sõjalisel kujul ühe sektori vastu,
milles vaenlane oletas pehmet kohta
Euroopa tiival, muutus vajalikuks selle
kaitselõigus praegu toimunud tugevda
mine. Utoopilise „sanitaarvööndi,< ase
mele, mis varem inglaste ja teistegi
peades kummitas ja võib olla veelgi
kummitab võimaliku kaitsevallina ida
laviini vastu, on uue Euroopa ülesehi
tavad jõud püstitanud elujõulise sõja
lise vööndi, mille tugevdamise kallal
töötatakse lakkamatult. Selles mõttes
tuleb hinnata ka viimaseid sündmusi,
mis kuuluvad Euroopa kindlustamise
avaratesse raamidesse. Ungari lülitub
võitlevasse rindesse, milline Baltimaa
dest kuni Vahemereni on valmis soo
ritama otsustavat panust.

edasitungile India kodumaale. Me oleme veen
dunud, et vabastatud maa alad kiiresti suure

Stokbo 1 m i b t, 22. 3. Nõukogude tin
Üiem-leitnant Becker, ühe öõeskaadri
lennukijuht, tulistas ühe panuse puhul ük gimuste tagasilükkamisele Soome valitsuse
poolt vastab Inglise teadetebüroo tõelise
sinda alla 5 vaenlase pommituslennukit.
Saksa võitluslennukid ründasid hea mõ vihavaliaguga. Senise Soome vaste sihitud
juvusega üksikeesmärke Londonis.

Juba Möödunud esmaspäeval vihjati
Berliinis välisministeeriumi pressikonve
rentsil probleemile, et sõjasündmuste
arengu raamides võib osutuda vajali
kuks kolmikpaktiga ühinenud riikide
intensiivsem panus idas ühiste ülesan
nete ja sihtide eest. Nüüd avaldatud
ametlikkudest teadetest selgub, et Un
garile on nähtud Euroopa kaitsevõitluse
raamides bolshevismi ja tema anglo
ameerika liitlaste intriigide vastu ette
aktiivsem osa. Ükski, kes on tnttav sõ
jaliste vajadustega ja kes tunneb pret
sisiooni, millega Saksamaa poliitiline
juhtkond selliste nõuetega arvestab, ei
ole tarvitusele võetud vahenditest ül
latatud. Üllatatud ja nagu teistelgi
juhtudel pettunud on üksnes need
vaenlase ja temaga sümpatiseerivad
välismaised ringkonnad, kes arvasid
Ungaris olevat leidnud tänuväärse ob
jekti oma närvidesõja ja sosistuste
jaoks. Ametlikkudest teadetest selgub,
et Ungari ja Saksamaa on nii endi kui
ka Euroopa huvides võtnud tarvitusele
abinõud, rais kuidagi ei riiva Ungari
suveräänsust ega kitsenda tema õigusi,
vaid teenivad üksnes ülesannet, koon
dada väliselt ja sisemiselt kõiki jõude
Euroopa võitluseks ühise hädaohu vas
tu ja vältida igat sissemurruvõimalust.
Saksa poolelt on viimasel ajal ikka
jälle vihjatud sellele, et sõda näib tõt-

gutegevos ja sissepiiramisrõngast väljamurd

mine toimus raskel künkalisel metsaga kae
tud maastikul. Need olid väga rasked näda
lad, kuna tuli võideldes edasi tangida, ma
gasime lageda taeva all ja igaüks pani vii
mase välja, et väljapääseda rõngast. Peale
sissepiiramisrõngast väljamurdmist, 21. veeb

ruaril, jõudsin oma pataljoni kogunemiskoh
ta. Kaks päeva hiljem toodi mulle käsk pa
taljoni komandörilt ella valmis sõiduks Ber
liini, et võtta osa pataljon „Narvaw esinda
jana vastuvõtust riigiminister dr. Goebbelsl
juures. Nüüd algas mul ettevalmistus pikale
, sõidule asumiseks. Üldse sõitis sinna SS-di
viis „Wikingist" 6 meest, peale selle veel
teiste sissepiiramisrõngast vfiljamurdnnd
diviiside esindajad.

Alal sõitsime rindelõigu ülemjuhataja

kindral-feldmarssal Mansteini peakorterisse.

Kindral-feldmarssal Maustein isiklikult aval
das täit tunnustust Tšerkassi raamis või
delnud vägedele ning avaldas neile esindaja
te kandu tänu vapruse eest.

Sealt jatkns teekond Berliini, kas toimas
vastuvõtt riigiminister dr. Goebbelsi poolt
Vastuvõtul riigiminister dr. Goebbels vestles
iga esindajaga. Peatades minu juures ja tea
da saades, et olen eestlane, küsis, kas tean
ka midagi lähemat rindeolukorrast kodumaa

piiride juures. Kuna viimaste nädalate jook
sul ajalehti ei saanud ja lahingutegevus et
andnud mahti raadio kuulamiseks, siis tead
sime vähe sündmustest kodumaal ja rinde
põhjalõigus, mida ka ütlesin riigiministrile.
Viimane tähendas sellele, et olukord põhja
lõigus on stabiliseerunud ja kindel.
Riigiminister tegi korraldusi väljamurd

nnd väeosadele edasi anda kingitusena teatud
arv raadioapaiaate.
Hiljem toimusid vastuvõtud ka teiste ameti

isikute poolt. Igalpool osutati väeüksuste
esindajatele suurimat tähelepanu ja külalis
lahkust ning jutuajamisel rõhutati järjekind
lalt nende väeüksuste vaprust ja kindlat
meelt Esindus viibis Berliinis mitu päeva,
sai rohkesti kingitusi, samuti Führeri kingi
tusepaki puhkusele asumise puhul. Pärast
seda lubati kõik mehed puhkusele ning nii
saabusin kodumaale, et siin end kosutada
pärast raskeid võitlusi ning siis uuesti asuda

võitlustandrile boljševismj vastu,"

Suvine kellaaeg Z. aprillist
Berliin, 22. 3. (DNB) Üleminek nor
maalajalt suveajale toimub 3. aprillil 1944
kell 2 hommikul. Siis lükatakse kõigi kellade

osutid tunni aja võrra edasi.

Pärast võitluste lõppu lamas jääl, luidetel
ja metsades maanteest põhja ja lõuna pool
403 Nõukogude langenut. Kuna osa surnuist
on lumehangedega varjatud ja kuna ründajat

oli kaotusi ka pikal marsil üle järve, kaotas

Nõukogude rügement vähemalt 500 surnut ja

on seega tegelikult hävinud. Vallutati 7 tan
kitõrjekahurit, 2 keskmist granaadiheitjat, 5
rasket kuulipildujat, 13 kerget kuulipildujat,
128 automaatpüstolit ja 137 püssi. Langenute

hulgas oli ka Nõukogude kütirügemendi ko
mandör.

See tõrjeedu, mille eest võlgnetakse tä
nu esmajoones ühe Breemenl Jalaväerüge
mendi grenaderidele, tankil uoreüksus „Feld

herrnhalle" ühele kompaniile ja jalaväevõit
luses rakendatud rats aü kerisele, purustas
Nõukogude kava tuua Narva alamjooksule
juba valmisseisvaid tugevamaid jõude, et
saksa positsioone Narya juures lõunast lah
ti rullida.
Sõjakirjasaatja G. W, Kruse.

VABADUST OMADA
võib rahvas, kes selle ise enda
le kätte võitleb. Vabaduspäeva
Kindralinspektuuri esindaja V. Mändvere, loo rahvaid ohverdama nõukogude isadele, vaid kutega kitsastele sillapeadele luidete piirkonnas
dab lähematel päevadel jõuda avaldamisval kes tegid kõik selleks, et tasandada holshe ja hävitati viimaks lõplikult. Meie suurtüki sõjakorjandus on eesti rahva va
mis esimese valiku uusi sõdurilaule, mis lähe vikkndele teed.
väe tule tagajärjel oli ründajail, eriti sunnitöö batahtiikaineline panus vabadus
vad kohe paljundamisele.
Raakeimini tabatmd ollakse Londonis liste kompaniil juba jääl kaotusi.
võitluseks.

LUUREL
| SSPK. On Qfas neist pimedatest Ja
tuisustest öödest, mil silm ei suuda tun
gida läbi piimjalt tiitiee õhu ning mil
körvgl sajus ]a tuikus ei eralda hääli
kaugemalt kui enda Tahetest ligidusest.
Jaba päevi kestnud tuisk on pöhkinäd
järvelt viimsegi siledana
ja pimedusest esiletuou|aPra laiub see
meie peavõltlusliini dflnsioonide ees.
Too soiste ning kallastega järv
eraldab meid vaenlasest ja raskendab ta
pealetungiflritosi. Lakkamatult liiguvad
meie tunnimehed kalda jääl, siinpool sa
hisevat rooga, et vaenlase nähtavale il
mumisel alarmeerida toetuspunkte K.-s,
vene kalurikülas järve ligidal. Roostik
sahiseb tuules pisut salapärasena ja
Õudsena. Sellistel öödel tnleb ella eriti
valvas.

Selgetel päevadel võib teisel kaldal
selgesti eraldada enamlaste punkreid ja
laskepesi. Vaenlasepoolne kallas on ees
poel pisut lame ning tasane, küngaste
reaga nagu voortega piki kallast läbi
tud. Mõnisada meetrit kaugemal aga
kerkib maapind tugevasti ning mäe ot
sas asuvad tühjad ja mahajäetud külad.
Mööda künkataguseid toovad .nad alla
varustust, toitu ning laskemoona
alles hiljuti tabas meie jatgväekahur
ühte laskemoonarege. Kuid kergerelva
dest tulistamiseks on nad siiski kaugel
see ei annaks tulemusi. Tihti asu
vad ka meie miinipildujad tegevusse
ning häirivad ema punkrite kallal as
keldavaid enamlasi.
K.-st väljub järve jääle salkkond me
hi. See on oberscharführer M. ow« rüh
maga. Ta on saanud ülesandeks häirida
vaenlast ning tuua kaasa andmeid ta
punkrite asukohtade ning relvastuse tu
gevuse üle. Meestel on seljas valged lu
mekuued. Viltsaabastele on peale tõm
matud õlgedest punutud jalasoojenda
jad need sumbutavad astumisel tek
kiva kära ja liikumine toimub hääle
tult. Gruppide viisi hajutatult liigutakse
marsikompassi järgi edasi, kuni nõrga
vinjetina ilmub nähtavale vastaskallas.
Seal asub vaenlane. On ta valvas täna

Hävitajad ja torpeedopaadid on saanud
rünnaksignaali. PK.-Kratochwil. (Wb.

öösel? Kas ta suudab eraldada meie
valgeid hääletult sammuvaid kogusid?
Miks ta ei lase? Miks kuradi päralt ta
ometi ei lase?—taob lakkamatult oScha.
M.-i kõrvades ning pinge lakkab alles
siis, kui ta jala on asetanud vesisele
kaldale. Vaenlane pole neid siiski mär
ganud, kuigi on kuuldud köhimist ja
vaikset venekeelset sõimu.
Peale hetkelist seisakut sammuvad
mehed edasi. Lame kallas kerkib veidi
ning läbi lumest tiine õhu paistavad
punkrid. See peab olema vaenlase pea
võitlusliin, läbi sellest, üle mõnesa
jameetrise maanina, ning kui võimalik,
siis sealtki edasi nii kaugele vaenlase
seljataha kui see märkamatult võima
lik. Seda paremini saab kindlaks teha
bolshevike kaitsesüsteemi sügavust ning
seda enam on nende ülesande teine osa
tekitada bolshevike hulgas ärevust,
leidnud täitmist. Ja kui see on parata
matu, tuleb bolshevikega astuda ka tu
levahetusse.
- Künkad on jäänud seljataha, mehed
sumavad külmumata soos, kus vesi ko
hati tungib koguni üle viltsaapa sääre.
Liikudes mõõda tundmatut, pajusid ja
pedajapuhmi täis maastiku, tekib roh
kem .kära kui soovitav. Ometi suudab
M. oma meestega tungida maanina tei
sele servale, asub juba ületama kitsast
jääga kaetud veeriba, et tungida üle
külla, kui kostab vali venekeelne „Stoil"
Välkkiirelt on M.-i püstolkuulipilduja
hakanud haukuma hääle suunas, samuti
tulistavad teised. Kogu ümbruskond on
glarmeeritud hing heleroheline rakett
lendab taeva peole. Ta ei saa veel lan
geda, kui järgneb mitu punast. M. tai
pab raketid kutsuvad vaenlase tõk
ketuld ja ta paiskub kogu rühmaga kii
resti vasemale. ,Ei möõdugi kaua, kui
külast hakkavad oma laenguid sülita
ma miinipildujad ja jalaväekahurid, ning
kõikide üllatuseks tuleb ülevalt ka õige
tugevat kuulipildujate tuld.
M. on suutnud tõkketule piirkonnast
välja tungida ning mõtleb pingutatult.
Vaenlase peavõitlusliin pidi olema ju
järve ääres, nagu meie vaatlus oli kind
laks teinud. Kuid nüüd selline kergete
jalaväerelvade tuli ülevalt külast? ...
On kindel, et järve ääres olid vaid
vaenlase eelpostid ning alles külas,
seal kulgeb õige peavõitlusliin. Nad on
suutnud majade vahel meie vaatlustele
tähelepanematult ehitada ja kaevata,
ning löök järveäärsele punkrite ja kae
vikuteliioile oleks purustanud vaid eel-,
postide positsioonid. Hetkega on see
oschale selge ja ta teab, et tal on väär
tuslikke luureandmeid. Edasi ta enam
ei pääse, pealegi puudub selleks vaja
dus. Nüüd tagasi!
Kuid tee tagasi polegi nii lihtne. Nad
on saanud astuda vaid mõned sammud,
kui maanina järvepoolsel serval hakka
vad täksima raskekuulipildujad ning
leekkuulid näitavad hõõguvate sädeme
tena tulesuundi. Enamlased püüavad
flankeeriva tulega lõigata neil tee jär
vele. Kuid see on siiski ainus tee, ja
kuigi M. teab ülihästi, mida tähendab
flankeeriva kuulipildujatele läbimine,
riskib ta siiski. Jooksusammul ületatak-

Narva võitluses põlise idavaenlase vastu
Sajandeid on peetud Narva jõel võitlusi metsikute idast tulnud rüüste
retkete vastu
Hiljuti avaldasid ajalehed ühe sõja
kirjasaatja masendava teate:
„6. märtsil pimeduse saabumisel
teostasid bolshevikud Narva linnale ras
kekujulise õhurünnaku, 8 tundi ründa
sid pemmilennukite lained linna vahet
pidamata, visates alla umbes 100 vai
gustuBpommi „jõulupuud" mis
tõttu öö muutus päevaselgeks. 8 tunni
jooksul heideti linnale vahetpidamata
lõhke- ja süütepomme, seejuures ka
kõige raskema kaliibrilisi. Nelja tunni
pärast oli Narva uppunud leekidemerre.
Hermanni kindluse, Ivangorodi ja pal
jude teiste kultuurimärkide ning kiri
kute müürid varisesid võimsates plah
vatustes.
Varsti kiljatas lina vadast põlevate
majade, kokkuvarisevate müüride ja
üleskistud tänavate kaost. Varemetesse
ja tuhka vajus üks auväärsemaid lianu
idaalal."
Nii kõlab see sõjakirjasaatja napp teade,
mis meile veelkord tõendab bolsbevike met-

sikut hävitustahet. See näitab, missugune
häving ja oht ähvardab Euroopa kultuurikes
kusi idast ründavate kommunistlike jõuku
de poolt. Kiik, mis seni en olnud püha inim
kultuurile, hävitatakse ja lidutakse.
Vana põline piirikindtas ja läänekultuu
ri eelpost on vapralt võtnud vastu esimese
hoobi, nagu ta seda on teinud oma ligi 700aastase ajaloo kestel juba loendamatuid
kordi. Täis veriseid võitlusi ja kokkupõrkeid
meie põlise idavaenlasega on olnud vana
Narva sangarlik ajalugu. Ühenduses prae
guste võitlustega Narva rindel meenub sel
le vana linna võitlustest kuulus ajalugu.
Alates XII sajandist, mil algab meie kir
jutatud ajalugu, mainitakse vanades kroo
nikates Narvat kui kaubateede sõlmpunkti
lääne ja ida vahel. Kui Eestimaa sattus
Taani viima alla, mli kohal, kuhu hiljem
ehitati Narva linn, Närvia nimeline küla,
mis kuulus kuninga valduste hulka ning oli
8 adramaad suur. See küla, kui jõest üle
käigukohana ja jõelavade peatuskohana to
takas, anti läänile tolleaegsele Virumaa
suurimale maaomanikule Dietrich von Ki
|Welile, kes aastal 1256 ehitas jõe kaldale

rootslaste ja soomlaste toetusel linnuse.

See kutsus esile pikaldase sõja venelastega'

Võitlused kestsid vaheaegadega kuni 1270'
aastani. Sõja kestel hävitati ka linnus. Nar
va tähtsus kaubatee sõlmpunktina Tallinna
ja Novgorodi vahel kasvas aga pidevalt. Ja
juba 1277. a« mainitakse unest! Narva lin
nust, mis oli ehitatud Narva jõe ja kauba
tee kindlustamiseks ning kontrollimiseks.
Linnus asus praeguse Hermanni kindluse
kohal.

1294. aastal märgitakse, et venelased
tungisid üle Narva jõe ja põletasid maha
„suure kirikuküla" Narvia. Kuid Narva ehi
tati peagi uuesti üles ja 1307.—1319. a. va
hel kujunes Narva juba linnaks. Linnaõigu
sed andis Narvale kuningas Valdemar IV
aastal 1345. Seega võib Narva tuleval aas
tal pühitseda oma rajamise 600. juubelit.

Uue linna arengule oli suureks takistu
seks tema piiriäärne asukoht. Veel enne
kuningliku privileegi saamist tuli uuel lin
nal läbi teha raskeid katsumisi.
Nimelt tungis Pihkva vürst Havid 1323.
a. üle Narva jõe, põletas maha Narva linna,
rüüstas maad kuni Tallinnani. Sel sõjaretkel
tapnud venelased 4000 inimest ja põletanud

maha 52 kihelkonnakirikut.
18 aastat hiljem lihavõtteööl, kui Narva
linnarahvas oli läinud kirikusse messile,
tungisid venelased salaja linna, rüüstasid
ja põletasid majad maha. Samal aastal juu
nikuus oli lahing venelastega linna lähedal
soos.
1345. aastal läks Narva linnus Taani või
mu alt Ordu kätte, mis sisuliselt ei muut
nud linna olukorda. Ka edaspidi tuli olla
pidevalt valvel ida sissetungide vastu. Nii
näiteks teostasid pihkvalased 2. nov. 1367
rünnaku Narvale ja süütasid põlema kõik
linnaosad, mis asusid väljaspool linnust.
Teine Pihkva väeosa tungis Vasknarvast
Jõhvi peale ja hävitas seal kindlustatud ki
helkonnakiriku.

21. septembril 1369 tungisid venelased
üle jõe Narva maa alale ja põletasid maha
kolm küla ning tapsid umbes 30 inimest

mõlemast soost.

Nende sagedate kallaletungide pärast,
mis teostati venelaste poolt, oli orduvõimu
le selge, kui hädavajalik on linna kindlus
tamine. Pealegi kasvas linn jõudsalt kau
bitsemise tõttu ja ehitati iga kord peale ve
nelaste hävitustööd ja põletamist uuesti
üles. 1370. a. paiku alati linna kindlusta-

Nähtavasti tahetakse neid haarata kül
gedelt ja nende taganemistee hoopis
ära lõigata. Veelkord kõikidest relva*
dest tuld, ning siis kiirsammul oma
poolsele kaldale.
Seljataha jääb tulistamine, mis het
kekski ei vaibu. Vaenlase miinipildujad
kannavad oma tule järjest kaugemale
järve jääle ning relvade mäng kestab
seal hommikuni, küllap nad valgenedes
otsivad pikksilmadega meie olematuid
laipu ning kiruvad lumetuisku, mis need
nii kiiresti katnud.
Ning kui M. luureüksus kaotnsteta
tagasi tuleb ja retke tähelepanekutest
kompaniiülemale jutustab, venib sellegi
nägu laiale muigele. Ta teab, et rüge
mendiülem on toodud andmetega rahul.
SS-sõjakirjasaatja Karl Gailit.
Veel üks vabataht
like üksus saabus
kodumaale
Neil päevil saabus kodumaale leit'
Lahingu tulipunktides idas rakendatakse ikka jälle uduheitjaid, millised tunduvalt
kergendavad teisi relvi. PK.-Jacob. (Wb.)
nant Hommiku juhatusel võitlev eest*
vabatahtlike üksus. Sel puhul peet*
22. märtsil Vabadusväljakul üksuse
paraad
ja hiljem meeskonnale korral
Eesli vapruse aupäev
datud ühine eine.
Nimetatud üksus alustas võitlus!
SS.-PK. Vilkava* küünla valgus joo kogu vaikne tõotus. Selles sõnates käesur
bolševismi
vastu juba 1941. a. sügisel,
nistab punkrlhämaruses teravaid varje kar ves kõneleb ei, lausa elektrina hoovab
midele võitlejanägudele, Grenaderid on ko see karedast käest teise vaikne ning olles rakendatud peamiselt võitluseks
gunenud ümber madalalt laulva raadioapa sõnatu verivanne:
bantiitide vastu põhjarinde tagalas.
meie, eestlased, tabame olla
raadi. Punkris valitseb pingutatud ootus,
Rasked talvelahingud 1941.—1942. a.
kõik teie väärilised, sõjakaasotsekui* eelpostil vaenlase rünnaku eel. Ku
tegi üksus kaasa Staraja Russa piir
lased Leningradi all!
lutulena on tänasel ball-niiskel pärastlõu
nal levinud kaevikusse uhkelt südant pai
Käeßolev suurheitlus oa näidanud SS konnas, pälvides kohapealse armee
sutav teade: üks eesti vabatahtlike üksus grenaderide pataljoni „Narva", Eesti SS- komandöri täieliku tunnustnse. Ka
on tänases sõjajõudude ülemjuhatuse teates Brigaadi ja nüüd kõikide kroonina sinu
edaspidised võitlused olid edukad ja ük
nimetatud!
ivägivõimet, Esimene Eesti Rahvuspatal sns sai korduvalt kütuste ning tunnus
Grenaderid kogunevad, et ise oma kõr joa, et
tuste osaliseks.
vaga kuulda ning kaasa elada seda ülevat
Eestimaa, su mehemeel,
hetke. Muusika lõpeb. Algab sõjajõudude
pole mitte surnud veel!
Septembris 1943. a. astus üksus vap
ülemjuhatuse teade:
Tänasel päeval on Eesti rahva geeniuse ralt vastu umbes 1500 mehest koosne
. * . Lõunapool Leningradi jät
võimas eluhüüd paisatud selle teatega üle vale bandiitidesalgale, tekitades sellele
kuvad rasked võitlused . . .
maailma eetrisse. Aga see on ühtlasi eest
Erilise vapruse poolest paistis
luse võimas protest, see on meie vastus raskeid kaotusi ja surus ta ülemjuha
silma . . . eesti vabatahtlike
bolshevismi sepitsusile meie kodumaa ar tuse poolt ettenähtud piirkonda, kus
vel! Meie tahame elada! Meie tahame elada jõukudele anti lõplikult purustav löök..
pataljon 688 major Rebase
juhtimisel . . .
vabana ning meie võitleme selle eest! Ja
Hiljutistes lahingutes idarinde põh
Hetkeks tarduvad veel kuulamispingu meie vabatahtlike veri, valatuna ühises
tusest kõikide ilmed, siis aga otsegu süü suurheitluses saksa ning teiste Euroopa jalõigus oli üksusele usaldatud kaitsmi
taks hnik loitvaid tõrvikuid: SS-grenaderi rahvaste poolt vabaduse eest, saab vilja seks tähtis toetuspunkt, missuguse üles
de silmad löövad lõkkele uhkuses ja rõõmus. kandma. Euroopa ning sellega koos meie andega ta tuli toime täieliku tunnus
Hurraa! müriseb võimsalt männipal armas väike Eesti võidab ning elab, nii
kidest punkrilae all. Vanad võitlejad, kel kaua kui tal leidub veel vaprust, seda tusväärsusega. Ka siin tekitas ta ban
lest mõnigi on varem endised lahingud sel meie uhkete esivanemate suurimat päran diitidele raskeid kaotusi ning aitae
kindlustada armee tagalat.
le-sama pataljoni ridades kaasa löönud, su dust.
Meie võitleme ja oleme valmis langema
ruvad valsse otsustavusega tugevasti sõja
Tunnustusena üksuse võitlusvaimu
kaaslaste käsi. Sellesse käesurvesse on si tema eest!
le
on
meeskonnale annetatud arvukalt
SS-sõjakirjasaatja Elmar Tõnismäe
sendatud kogu uhkus, kogu haarav rõõm,
Raudriste.
se mõnesajameetriline maakitsus. Vahe
peal hakkab vaenlane tõkketuld kand
ma järjest edasi, kiirus on tähtis. Jõu
taksi alani, mida niidavad vaenlase
Maksimid. Pikali ning roomates läbi
tule. Tuli on õnneks veidi kõrge—parajasti nende peade kõrguselt sähvata
vad leekkuulid jättes meeste silmadesse
helendava virvenduse. Punkrite juures
tõusevad üksteise järele õhku valgus
tusraketid, kuid lumetuisus ei paista
meeste valged kogud kaugele ning sa
ma kergendatult, nagu enne kindlale
maale astudes ohkab M. nüüd, tundes
jalge all järve siledat jääd. Ta sojame
heveri lööb keema vähe sellest, et
seni kogu meeskonnaga on suudetud
tagasi tulla, nüüd peab bolshevik ka

meie relvi tunda saama. Välkkiirelt on
meie kuulipildujad tulistamisvalmis, ja
valang valangu-* järolo saadetakse pime
dusse, sinna, kus vaenlase Maksimi
suud me tule helk välgatab. Vasempoolne
vaikib meie relvad on teinud oma
töö. Nüüd ruttu pikem hüpe tahapoole
seegi õnnestub, keegi pole saanud
haavata, vaid ligivõetud sanitaril on
madalt lennanud kuul viinud peast müt
si, mida see nüüd kirudes otsib. Ja M.-i
virgats, järsku Umdes, kuidas ninaalune
läheb soojaks, haarab käega sinna „Raip,
nina pühkis kuivaks!" lausub ta eht
sõjamehelikult.
Enamlaste miinipildujad tikivad juba
anke järve jäässe, vasakult ja paremalt
kuuldub laia venekeelset vandumist.

Tulistas püssiga lennuki alla
B e r 1 i i n, 20. 3. (DNB) 17. «lörtsil 15un«
ajal ründas mitu Nõukogude lahingulennukit

ühe grenaderirügemendi positsioone Narva
rindel. Vaenlase õburünnaku tõrjumisel tu
listas ülemkapral Maser ühe Nõukogude ja
hilennuki karabiiniga alla. Sealjuures sai
lennukijuht kuuli pähe, nii et juhita jää
nud masin kukkus alla.
Kaks küla Vesuuvi põhjanõivakui
on esimestena hädaohus
Stokhol raist, 21. 3. (DNB). Ve

suuvi laavajõed ähvardasid esmaspäeval val
guda üle põhjapoolse nõlvaku, teatab Reuter

Napolißt. San Sebastiano ja Masso de Sim

mare asulad olevat otseses hädaohus. Nende

külade 5000 elanikku evakueeritavat veel
samal ööl. Arvukad elanikud Vesuuvi põh»
janõlvaknlt olid juba varem lahkunud oma
kodudest.

mistöid ja linn piirati ringmüüridega. Kind tust Pihkva laevastikujõud umbes 7000 me keimad kaalunud 960 naela ja löönud- maas;
lustamine kestis aastakümneid ja seda teos hega. Nad avasid linnusele kõva suurtükitu se kuni süllasügavuse augu. 9. mail, mil ve
tasid Narva linn koos kaupmeeskonnaga or le, kuid nende rünnak löödi tagasi. Ainult nelastega oli sõlmitud vaherahu, rändasid
duvõimude toetusel.
linnuse ümbruses põletasid nad asulaid, rüüs venelased linna, kus oli puhkenud tulikabju.
dja viisid kaasa vange, hobuseid ja Linn põles maha ja linnus sunniti alistuma.
Alalised piirisekeldußed ja -tülid vene tas!
Alistumise tingimuste kohaselt lubasid ve
lastega aga ei lõppenud iialgi. Nende lahen kariloome.
1492. a. ehitas Moskva suurvürst Joann nelased Narva kodanikel linnusest lahkuda
damiseks korraldati sageli Narva jõe saarel
võtta oma varandust nii palja kui
Novgorodi ja Pihkva võimude esindajatega 111 Narva kindluse vastu, jõe paremale kal jaadkaasa
suutsid kanda. Mehed ja naised kandsid
läbirääkimisi. 1407. aasta algas Narvale aga dale Ivaugorodi ehk Jaanilinna kindluse, mis
jälle sõjaseisukorras. Moskva suurvürst oli oli ettevalmistavaks ähvarduseks et vaenla lapsi, ega saanud seepärast ära viia peal
saatnud Pihkva väepealikuks oma noorema sed plaanitsevad suuremaid kallaletunge Nar midagi muud kui selle, mis neil oli seljas
ja ümber.
venna Konstantin Dimitrievitši, kes tungis va piiril.
1581. a. vallutas Pontus de la Kardis
pihkvalaste väega Narva taha ja tuli 29.
1496. a. sõitsid kaks Rootsi pealikut 70
juunil üle Narva jõe. Löök oli suunatud laeva ja mõne tuhande hästi varustatud me Narva venelaste käest tagasi. 1658 tungis
Vasknarvast Jõhvi peale. Rüüstati tagalat hega Ivaugorodi alla ning avasid linnusele -5000 mehe suarune Vene vägi uuesti Narva
kuni Rakvereni, julgemata seekord rünnata tule kahuritest. Linnus süttis põlema ja val alla, kuid Rootsi kindral lõi nad tagasi.
tugevasti kindlustatud Narva linnust. Narva lutati. Mõne päeva pärast aga lahkusid roots
Kuulsaima lehekülje Narva ajalukku kir
veetee kindlustamiseks ja venelaste rüüste lased ja venelased tulid tagasi suure väega ju tas Rootsi kuningas Kaarel XII Narva la
retkete tõkestamiseks ehitas ordu Narva ning asusid palavikuliselt kindlustust uuesti hinguga a. 1700. Neli aastat hiljem langes
foogti algatusel 1427. a. Vasknarva kivist üles ehitama, Kuna ordul oli venelastega pa Narva siiski venelaste kätte. Anti käsk, et
kindluse. 1431. a. ehitasid pihkvalased vas rajasti vaherahu, siis Narvas olevad väed
Narva elanikud pidid Venemaale üm
tukaaluks Vasknarvale kindlustatud linna sõjaliselt sellesse asjasse end ei seganud. kõik
ber asuma. Asjade korraldamiseks anti 8
Oadova.
Kuid uue kindluse valmides oli Narva veel päeva aega. Nii viidi Narvast 1700 elanikku
1444. a. tungisid vene väed üle Narva enam kui enne alalises sõja-ohus. Venelased Vologdasse, kus suurem osa neist suri katku.
jõe. Osa väge asus Narva linna piirama. otse provotseerisid sõjalisi kokkupõrkeid.
Uue kuulsuse saavutas Narva linn Vaba
Kaasatoodud kahnreist alati linna pommita 1497. a. näiteks ilmusid mõned vene bojaa
mist. Pommitamise kahjud olid suured. Võit rid oma saatjatega Plüssa jõe suudmesse. dussõjas. Tuhanded mürsud langesid linna
linn on poolkaares piiratud tulekahjudest.
lustes ordu vägedega tungisid venelased Viis ordu talupoega oli parajasti jõel kalas ja
kõik kodanikud jäid oma töökohtades
välja kuni Purtse jõeni. Venelaste rinne tainas. Bojaarid palusid talupoegi randa Kuid
se ja täitsid oma kohust. Palju maju linnas
ulatus Peipsist mereni. Kõik, mis eest leiti sõuda ja end üle jõe viia. Kui kolm talu purunes
ja 1919. aasta aprillis hävines vaen
tapeti ja põletati. Purtses kuulsid venelased, poega nende juurde sõudsid ja maale astu
pommitamisest puhkenud tules terve
et Paide poolt läheneb abivägi ordumeistri sid, haarasid venelased nad kinni, köitsid lase
Joala linnaosa.
juhatusel. Kohe pöördusid venelased tagasi.
käed, toppisid riidepuntrad suhu ja
Ka käesolevas sõjas oli Narva korduvalt
Nende taandumist kiirustas eriti ka kevadi nende
viisid Ivaugorodi. Järgmisel hommikul vara
ne järsk teede lagunemine. Sõjaolukord väl poodi vaesed talupojad jõe kaldale suure saanud kannatada juba enne 6. märtsi öö
tas kuni 1448. aastani ja selle kestel oli ve puu otsa, nii et pooduid võis Narva linna sel teostatud lõplikku hävitustööd. Alates
1941. aasta suvest kuni käesoleva aasta
ne ja ordu vägede vahel Narva jõel sage vallilt näha.
veebruarini
tuli Narval elada üle sagedasi
dasi lahinguid ja kokkupõrkeid, mis aga
kohta Narva jõel tolajal jutus venelaste õhurünnakuid.
Aga nii töölised
kummalegi poolele ei saavutanud otsusta tabOlukorra
Russov oma Liivimaa kroonikas: „Sest tehastes kui ka asutused täitsid vapralt oma
vaid tulemusi. 1448. aastal sõlmis ordu Nov venelased
oma uuest majast Ivan kohustusi.
gorodi ja Pihkvaga rahulepingu 25 aasta gorodist kalasksid
rahu ajal Liivimaa Narva peale
Nüüd bolshevike poolt teostatud Narva
peale. Lepinguga tuli pool Narva jõesängist nii tihti ja sagedasti
kui aga tahtmist oli." põhjalik hävitamine on masendavaks tõsi
loovutada venelastele. Piir märgiti vaiadega
1501. aastal algasid Narva juures vähe asjaks selle võitluste linnas 600-aastases
keset jõge, et laevad ei satuks võõrasse
sõiduvette. Vaiade raniinimist toimetas Nar mad sõjalised kokkupõrked venelastega, mis ajaloos. Kuid võitluste eelpostina täidab
va linn ja selle töö peal oli aastaid ametis jätkusid ka järgmisel aastal ja nõudsid Nar Narva ka nüüd varemetes sõjaliselt oma
30 meest. 1474. a. pikendati rahulepingut va linnalt ohvreid nii inimelude kui ka ma kohust. Eesti rindevõitlejad kõrvuti oma
terjalide näol.
20. aastaks.
saksa kamraadidega tõrjuvad siin ägedates
1558. aastal algasid kaua kardetud suure võitlustes tagasi kõik vaenlase katsed tun
1477. a. aga puhkes sõda Moskva ja Nov
gorodi vahel, mis tegi lõpu Novgorodi ise mad lahingud. 25. jaanuaril tungisid vene gida meie kodumaale. Usume, et pärast
seisvusele. Moskva väed tungisid maid rüüs lased Jõhvi piirkonda, tulles Krivasoo kohal raskeid võitlusi saabuv võit vabastab ka
tates isegi üle Narva jõe. Võitlustes tape üle Narva jõe. Kõikjal, kuhu nad jõudsid, Narva sellest julmast idaohust, mille hän
tud palju Narva kaitsjaid, osa sattunud van põletasid nad külad ja tapsid inimesed. Ve gistava paine all sellel linnal oma pika
gi ja viidud Venemaale. Narva linna ei suut nelased vallutasid Jõhvi kindlustatud kiriku, ajaloo kestel on tulnud elada üle raskeid
nud moskvalased küll vallutada, kuid nad lõid maha seal varjunud talupojad ja süü kannatusi. Siis tõuseb Narva oma vareme
tungisid kuni Purtse jõeni Virumaal, põleta tasid kiriku põlema. Moskvalased tungisid test uuesti ja läheb vastu õitsvale tule
kuni Rakvereni, kust ordu väed nad tagasi vikule.
sid külad ja tapsid inimesi.
1480. aasta kevadtalvel võtsid vaenlased tõrjusid. 1. aprillil hakkasid venelased äge
—u.
ette une sõjaretke üle Narva jõe. Nad on dasti Narvat pommitama. Haripunktini jõu
halastamatult rüüstanud ja igasuguseid õud dis pommitamine 7. aprillil, mil venelased
susi, korda saatnud Alutagusel, Viru- ja Har tõid kohale suured piiramissuurtükid. Linna JÄRVA TEATAJA. Nr. 37.
jumaal. Maikuus ründasid Vasknarva kindlus- langes päevas kuni 300 pommi, millest ras- Laupäeval, t 5. näilsil ]P44. a. Lhk

Eesti skulptuuri suurmeister

Meie taluelu kajastusi E. Enno luules

Luuletaja 10. surmapäeva puhul
lise joone kõrval rea motiive, mis on kõige
vOns valmis ju minu talu ?u
otsesemalt seetnd meile kõigile nii hästi
E. Enno
'unind eesti talumiljööga. Võib-olla tulebki
Meie kodumaad käesoleva kuu algul va Enne kunstitäiuslikumaid saavutusi otsida
Jooni ja tähelepanekuid kunstniku elust ja tegevusest
pustanud raskete sündmuste keerises vajus just tema kodu- ja loodaseluule hulgast,
pea tähelepandamatult unustushõlma eesti milles väljendusvormi sulav musikaalne lü
. eel peab töötama kunstnik,
Skulptuur evib kaaluva
i Ja piik maja ümbruse iluaeda aitabki luule ühe omapärasema esindaja, Ernst En rism nii õnnelikult ühineb sisu pehmetoi
positsiooni, rääkides üldse
selgitada kõik. Seal näeme sobivalt loodu no I©. surmapäev 7. märtsil. Kel harval melise, hubase südamlikkusega ja eriliselt
Eesti kunstist. Vanemapõl
sesse paigutatuna terve rea üldtuntuid töid ilumeelsel õnnelapsel küll meenusid paar kirka hingestatusega. Ennodki köitsid kui
ve teerajajad A. Weizenberg
meistri loomingust. Keset muruplatsi hiigla päeva enne iidse idavaenlnse barbaarselt ehtsat taluiast kunagi oma maamulla, karja
ja A. Adamson, kes kahjuks
terrorilendu Kalevilinnale lauliku maa kadakate, läbi luha lookleva kod oo ja
enamuses väljaspool kodu
suur pea „Uppuja", milline muuseas model rüüstavat
leeritud tuntud Tartu kuntsniku Ed. Kutsa kadumatult kaunid sõnad:
unustamatud sidemed. Vaadake ainult, kui
maa piire' töötasid, omasid
„Ja sala laulvad minu vaiksed leinad,
hea nime isegi rahvusvahe
,ri järgi. Nagu knntsnik seletab, on ta Ed.
ta kajastab sügisese hädalaheina
Et õitsvad kudus valged ristikheinad ..." intiimselt
' Kutsari järele palju teisigi töid modelleerinud,
tegemist mälestustekatkes „Saare vana" (no
lises ulatuses, Omariikluse
Neisse igatsustiinetesse värsiridadesse on
j Välisukse portaali kohal paelub tähele
päevil kujunes välja oma
vellikogus «Minu sõbrad") nõnda Buudab
! panu võrdlemisi väikeseformaadiline kaksik autor paigutanud muudki kui koduhõllan pisiasjadesse kiinduda vaid armastav süda.
koolkond, kus domineerivat
dust
miski
reaalse
maakoha
järele,
väljen
; figuur, muidugi majaperemehe enda loo*
Juba Enno elukäsitlusele nii omane rän
osa on mänginud kuni käes
oleva ajani professor Anton
| ming. Huvitudes sellest, jutustab lahke pro dades neis soovunelmat hinge kaotatud pä daja võrdkuju, kes taotleb mingeid sealpool
Starkopf.
fessor uim. töö kohta leokese, mis võiks ol riskodusse tagasinõudmiseks. Ennole maail seid valguse radu, sammub otsides mitte
makirjandusest vaimusugulasi ja eeskujusid kuskil siuikaugustes, vaid „kesk normi täie
la isegi sümboolne mõningais naõisteis.
Lähemail päevil märgitak
nimetamegi tavaliselt sümbolistide valmivat vilja*" Linlasena kodule mõeldeo
se Eesti skulptuuri vana
Töötades koos meie tuntud maalikunst otsides
meistri 55. a. sünnipäeva.
nikn P. Areniga, olnud Eaõlemi! kavatsus osa Rainer Maria Riike ja Maurice Maeterlingi kangastub luuletaja meeltes Mtsev ristiku
kõigest oma näilisest elukaugusest nurm, see meie suvise taluümbruse värvi
Viie aasta eest kirjutas meie
võtta eelseisvast kunstinäitusest nagu tava nime
hoolimata peetakse neist esimest karmis rõõmsaim laik. Sügisel kõnelevad mustavad
tunnustatumaid kunstiajaloo
liselt. Starkopfi! olnud selleks juba sobiv olevikuski
saksa iuuletbarrastava nooruse künnivaod luuletajale sellest väsimatust hoo
lasi Vold. Vaga „Varamus":
eksponaat välja valitud, rais olnudki nim. üheks lemmikuks.
Mõningal määral võib lest, mis iseloomustab päevast päeva tööd
... „Mis vara õitseb, närt
kaksikfiguar, kuna P. Areni! polevat veel siin teatavat analoogiat
märkida meiegi rühkivat ja virga mesilasena koguvat piilu
sib vara. Nii on lugu taime
õ(eti midagi sobivat leitud. Ometi oli vaja noorte suhtumises Ennosse.
riigis ja nii on tihti ka loo
meest. Selle sõnadeta vaeva tasuks on slni
midagi edtada, sest soodsal juhul võis isegi on Enno laule pool müstiline Allakirjutanule
äraigatsemine sügav õhk ja tervis ning puhkamiseks öösel
vate isikutega. On kunstnik
mõne müügiga arvestada, ja ühel korralikul kuhugi paremasse maailma veel
ke ja isegi teadlasi, kes oma
kunstnikul on raha hädasti vaja. Võttis siis Rabindranath Tagore „Gitandžali"meenutanud
religioosset kaerapõhust säng. Kes aga iial minetab ko
paremiku annavad noorpõl
P. Aren pintsli ja paleti, ning samas sai põhiheli. Kana Enno oli hästi tuttav india dumnlla, pärib elult ainult paari toimuseid
ves ja hiljem enam midagi
(Luuletuses «Kadunud kodu.")
teoks töö mis kujutas mingit aiavaadet või
tuleks lähemale norimi kingi.
nnt luua ei suuda. Seesuguste
Taluelu
see on loova töö ja hinge
sarnast. Selle valmistamiseks oli kulunud nsnpdifilosoofiaga,
võtta ka tema eruditsioon sealse luule ülev harmoonia.
hulka ei kuulu Starkopf.
Sellest surma läbi lahkuda
täpaeit sama palju aega, kui oli läinud sele
suhtes,
et
teha
kindlaks
kõiki
võimalikke
Starkopf! otsingute aeg kes
ei tähenda õieti muud kui astuda elu 'päi
Sturkopfil oma teose pakkimiseks, mis tea välismõjutusi.
tis kaua; tema anne kujunes
Manala rohtaias õitsvate Õuna
tavasti nõuab hoolikast pikemaks transpor
Siiski kohtame Enno lüürikas metafüüsi- kesepaistelt
välja võrdlemisi hilja, täie
puude mahedasse villu, täis mesilaste sumi
diks. Ent hindasid mõlemad oma töid siiski
küpsuse saavutas ta alles oma
võrdselt ja määrasid hinnaks 500 Ekr. Kui maius isegi pilku heita kaugematesse pani nat ja lumivalgete õite magusat hõngu. Bal
eiu keskaastates. Ja just see
näitus läbi, siis üllatas Starkopfi kiri, mil paikadesse ja kõrvalruumidesse. Needki raa laadis «Vanaisa surm" tuleb surm ise elata
asjaolu garanteerib, et ta tule
les üks kunstioste teostav autoriteetne asu mid tulvil töid, skitse ja katsetusi mitme nud talunikule järele kui vanale tuttavale:
«Surm* sõidab õue, koputab lund,
vikus annab veel palju uut,
tus teatas, et nad on omanud tema ekspo sugustes suurustes. Töö arendab võimeid
huvitavat ja väärtuslikku..
Mis täitnud viiskude servi.
naadi
350
krooni
eest:
Olgugi,
et
kunstnik
meisterlikkuseni
sellesse
dogmasse
näib
Need read ütlevad kõik!
««Sui Issand andku magusat und,
sedagi summat hädasti oleks vajanud oma olevat juubilaril kaljukindel usk.
A. Starkopi on sündinud
Et mitme võrdne oleks su pund
poolelioleva maja ehituseks, loobus ta pro
Töölaual kaks pisiportreed. Ühes tunne
1889. a. Olles tolleaegses Pe
Vii naisele palju tervlt.*""
testiks
müügist,
kuna
Inges
sarnast
tegu
me kunstniku abikaasat, teises tütart. Samas
terburis kaubanduse õpilane,
Luuletuses, Rehetare" haistame nõgiste
viisi enda suhtes haavavaks. Need riiklikku professori pisipoeg Jüri näitab onule uhku
pnntnß ta tihedalt kokku
de summadega opereerivad härrad polnud sega endagi pooleliolevat modelleeringut. parte lõhna ja tunneme selle taga tuikavat
sealse Eesti kunsti ringkon
isegi hääks arvanud küsida enda Kuskil kõrval terve grupp vaimulikke figuu luuletaja suurt i nim likku kaastunnet vaeva
dadega, kuhu kuulusid ka P.
arvamust kunstitöö Hinna alandamise suhtes. re. Kuuleme, et nim. kavand on Laiuse ko pärast, millega inimesel tuleb põhjamais©
Aren, K. Burmann ja teised.
Majasse sisse astudes paelub tähelepanu guduse tellimisele valmistatud altarikaunis loodusega heidelda igapäevase leiva eest»
Selle tagajärjel tekkis temal
sellegi sünge luuletase lõpul lööb lõk
seinal
puuaikerdus, mingi antiikne prohvet tus. Veel köidab tähelepanu midagi tutta Kuid
huvi kunsti vastu, ja juba
kele kirjaniku tugev eluusk:
või
teoline.
Kuuleme,
et
see
umbes
paarsa
vat.
Siis
meenub,
need
kaks
suuremat
pun
leiamegi Starkopfi Münche
parte taga" säde hõõgaja
da aastat vana puunikerdus kujutavat müto plastikat seal ateljeenurgas on ju üldtun „Ja sinu
nist A. Azb kunstikoolist
Kõik
kuivatas kõik pisar
loogilist pühakut „RGhhusta, missuguse ku tud .Andumus" ja .Flora", mis pidid asu
õpilasena koos kaasmaalaste
[palged,ma
ju
Tartu
Kunstimuuseumis.
ju
kinkinud
temale
üks
tema
Leedu
pärit
Tassa, Vabbe, Roosilehe ja
koiduks laulis rinda salaja.
Starkopfi
jutustusest
selgub,
et
nad
tõe
oluga
õpilasi.
Siseruumides
seintel
kõikjal
teistega. Oma skulptuurilist
Su Ülenduseks tõusku looja-tuled valged!*
maale ja graafikat meie nimekamatelt mees poolest sinna knnluvatki. Vaid möödunud
andeid arendas ta samal ajal
Täielikult võidakse eesti taluelu omapä
A.
Starkopf
modelleerimas
portreid
aastal
õhurünnakul
olevat
vigastada
saanud
telt. Siin W. Ormiason, Pärismägi; seal Berg
H. Schwegerle juures. Ja
süveneda siiski alles talvel, mil vare
mann Wardi ja teised. Ateljees on profes ja nüüd Riia toodud restaureerimiseks. Täie rasse
paar aastat hiljem esinet/
likult olevat aga seal tookord hävinud „Õnn", matel aegadel me külad lumitunud laante
soril
käsil
portree.
Võime
veenduda,
et
pea
ta juba Eestis kunstinäitusel mõningate gitud tema teeneid Rootsi valitsuse poolt aegu sama suur meister kui ta skulptuuri „Naine vaasiga" ja „Istuv naine".
peidus enam vähem iseleerusid muust maa
joonistega.
ilmast. Varakult saabuv pimedus mähkis
Kuningliku Waasa Ordeni annetamisega ja alal on, on ta ka vestlemises. Poseerijal ei
Kui
lahkume
sõbralikust
majast,
siis
pü
Maailmasõja keerises on ta jäänud Saksa Läti valitsuselt Läti Teenetemärgiga.
kogu
elamu kord-korralt sügavamasse pime
sib
mulje,
et
seal
töötab
suur
kunstnik,
kes
kunagi igavaks, istuda tavaliseks port
maale, kus keerulisi seiklusi iile elades in
dusse nagu pehmesse vaipa, aja monotoonne
Botševikkude tulekul oli sunnitud loobu lähe
võimeline
palju
veel
andma
Eesti
skulptuuri
reeks
7—B
seanssi,
ä
2—3
tundi.
terneeritana töötab lõpuks Saksa vanema ma Tartus pedagoogilisest tööst. Taile leid
Ringi vaadates avaras ateljees, imetleme varasalve väärtuslikku, millele iga eestlane kulgemine jättis kodukondsetele rohkelt
põlve kuulsama skulptori Fr, Metzneri abi sid tolleaegsed võimumehed uue koha Tal seda
mahti mõtisklusse vaibumiseks. Naispere
tööindu, mida evib väsi uhke võib olla.
lisena ligi poolteist aastat. Siit saab ta tu linna Jaan Koort! nimelisesse rakenduskuns matu kolossaalset
pani vurisema vokid, Õige eesti taluema
Elmar Epner,
kunstnik.
Hea
tuttavana
on
meil
võigevaid impulsse oma tulevaseks skulptuu ti kooli, kuhu määrati vormiklassi juhata
mõtles ju alati oma laste saabuvale elusu
riliseks loominguks.
jaks. Hiljem määrati ta sama kooli direkto
vele —ja mida need sinna kõik kaasa va
jasid! Armastav hoolitsus omaksete eest on
Prof. Starkopfi loomingulist arengut riks. Eesti vabanedes punasest \õin>ust, oli
üha olnud eesti naisele elusisuks, kujune
aastakümnete vältel jälgides, võib pidada tal jällegi võimalus kodulinna ümber asuda.
Õppejõud
suveks
põllutööle
gugi selle kõrval isikliku õnne heie loode
teda sihikindlaks ekspressionistliku skulp Ja kui möödunud aasta sügisel kunstikool
tud kuldse värvuse asemel üsna halliks.,.
tuuri suuna harrastajaks. Seda eriti noore .Pallas" taas avati, siis oli jällegi Starkopf
„Oö takkudest pool, päeva linadest pool,—
Haridusdirektor andis korralduse õppejõudude ühiskondli
aaas põlves. Tema looming on käsitlusvii see suurte kogemustega ja vastavate peda
nii ketratud südame.*4
silt, ainestikult ja ka materjalilt väga mit googiliste võimetega mees, keda paluti koo
kult
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töödele
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koolitöö
vaheajal
(„ Võiks otsast alata")
mekesine. Tema produktsiooni kollektsioo li skulptuuriklassi juhatajaks. Nimetatud
nis ei puudu portreed, üksikfiguurid, grupid kohal püsib ta kuni käesoleva ajani.
Enno
ühes
tnntuimais
luuletuses „Õhtu
Haridusdirektor on annud korraldu sel. Kõik need eelloetletud õppejõud kodutalus" võime otsekui
Nii palju eluloolisi andmeid juubilarist.
jne. Mõningad reljeefid ja monumendid en
enda kõrvaga
Inimesena on prof. Starkopf tuntud sõb se õppejõudude töölerakendamise koh kuuluvad rakendamisele vastavalt nen kuulda uinuva talu tasast hingust, kilbid©
parimad saavutused meie sellelaadilises
kunstiharus. (Laiuse Vabadusesõja monu raliku ja vastutulelikuna. Oma arvukatele ta 1944. a. koolitöö vaheajal.
de võimetele ja võimalustele kergema laulu sooja ahjumüüri taga, seinakella aeg
ment). Materjalilt on ta viljelenud graniiti, õpilastele on ta alati olnud häädsoovlik ja
tele töödele ja niisugustele ülesannete last tiksumist, jah, koguni talohaldja enda
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kõik
õppe
BvanaÄ
isalikke
nõuandeid
võetakse
alati
il
marmori, pronksi, gipei, tsementi jne. Tema
liikumistki. See on kujukas piit ununenud
le,
mida nad suudavad täita.
ülesannetest
vabad
Õppejõud,
välja
ar
vormipeenemat tööd „Flora" ja „Andumus" ma vähemagi kriteeriumita. On kujunenud
aegade hämarusest, mis kipub moodsale su
Õppejõul!, kes elavad koos abista gupõlvele juba võõraks jääma, nagu sellest
on puuplastilised suursaavutused. Väga po isegi nii, et tema otsekoheseid arvamusi vatud need, kellele õppetöö koolides
pulaarsed on tema viimase aastakümne tööd kunstiküsimusia ja võimete ja saavutuste on kõrvalametiks,
mist vajavate haigete või vanadega, tingimata mingit võlu ei leiaks tsiviliseeru
marmorist: „Armastajad", j.t. Gra alal arenemisvõiroeiine kohalik kunstinoe
kui neil haigeil või vanadel ei ole tei nud suurlinlane. Kuid meile jutustab see
ou
kohustatud
rakenduma
koolitöö
va
rus
väga
arvestab.
niidist on tähelepanu äratanud „A la jaa
esivanemaist, kes sellises miljöös elasid üle
heajal
si abistajaid, samuti emad, kellel on sajandeid:
Iseloomult on ta tüse töömees omal alal,
panlanna", „Waas", „ Kükita ja", „Salome" ja
teised. Starkopf on valmistanud ka mõnin kes väsimatult päevad läbi töötab, et loo kas põllutööle, sõjaliselt tähtsale tege vähemalt üks laps alla 8 a. vana, ra
„Kadunud aastasajad tõusvad,
Pikas reas rändavad."
gaid bauamonomente era tellimisele. mingulises Õnnestumises leida täit rahul vusele või muude ühiskondlikult täht kendatakse tegevusse niivõrd, kui neil
Kunstniku praktiline ja looduselähedane dust ema sisemisele kunstilisele veendele. sate ülesannete täitmisele ajavahemi on selleks võimalusi.
Teadmine,
et see rännak jätkub ka ilma
Veeta tundi paar tema moodsas Tartu
vaist on erguianud teda looma mõningaid
Maal
asuvate
koolide
õppejõudude
töösinuta,
et
sina
järglased edasi harivad sama
kus
1.
aprillist
kuni
1.
oktoobrini.
Õppe
ateljees, on tõsisele kunstisõbrale suureks
väga õnnestunuid fontääuigruppe.
le rakendamine
mullapinda, ongi eesti põllumeest ergutannd
1918. a. siirdub ta kodumaale. Kunsti eianjuseks.
jõudude suhtes, kelle teeaistusvahekord peab toimuma võimalikult nende tee ennastsalgavalt visadele pingutustele. Ja
kool „Pallaae" asutamisel kutsutakse ta sin
Kui tavaliselt meil kunstnikke kujutle lõpeb 1. aug. 1944, lõpeb see kohustus
maalapsena leinab Ennogi kaotatud
nistuskohas või nende poolt koolivahe tõelise
na skulptuuri klassi juhatajaks. Siis on ta takse pikkadel juustel baski mütsiga, lõua 1. aug. 1944.
isatalu „Sooeaaret", kus tal muide valmis
ajaks valitud elukohas, kui aga nendes
sama kooli direktori kohustetäitja ja hiljem all hiigla suur lipsupundar, ja kes boheem
Õppejõudude töölerakendamine toi kohtades tööjõudude suhtes vajadust ei hulk luuletusigi:
üle kümne aasta pidevalt sama kooli direk lasena, selle sõna vaesemas mõttes, töötab
„Oh emake, oh emake,
toriks. Seetõttu omab ta ületamatuid tee ja elab kuskil agulimajakese pööningutoas, mub kohalike maa- või linnakoolivalit ole, siis võimalikult lähemas ümbruses.
Miks jätsid talu võõrale?"
yeid kunstipedagoogina Eestis. Nüüdisaja siis Starkopfi juures ei pea ükski eelöeldud suste kaudu, kusjuures koolivalitsused
Kadunud kodu motiivi Enno luules ei
Linnades
asuvate
koolide
õppejõud
ra
nooremad kujurid meil on pea eranditult arvamus paika. Tema maja Tartu Tähtvere on kohustatud hoolitsema ka selle eest,
tarvitse siis igakord sugugi tõlgitseda min
võrsunud tema koolist. Muide, omab Ster pargis on tiks moodsamaid ja omapärase et õppejõudude tööjõu kasutamine oleks kendatakse tegevusse seal, kuhu nad giks metafüüsiliseks maisusest lahti igatse
kopi ka „Pal]as'eM kuldmärgi, missuguseid maid nimetatud elamisrajoonis. Kunstniku
suveks asuvad või kuhu neid saade miseks, vaid sellel on oma reaalsed vasted
eriliste kunstiarendavate teenete eest välja kõnelusist selgub, et ta on üks esimesi asu otstarbekohane.
olnud luuletaja enda saatuseski.
takse
koolivalitsuse korraldusel.
Kehalisele tööle rakendamisele ei knnln
antud oli kokku kuus.
jaid tähendatud ümbrusesse. Ja võib olla
Idealistina uskus Enno, et üldrahvuslikuks
Õppejõud,
kes
Omariikluse XX. juubeli puhul annetati maja arhitektoonilise- kujundamises, sise järgmised õppejõud: rasedad alates
edasijõudmiseks on hoolsa mullapinna hari
omavad
erilise
ettevalmistuse
prof. A. Starkopfile Punaseristi 111. klassi ruumide otstarbekas jaotuses, vastavalt isik 6. raseduskuust, õppejõud, kes on üle
mise kõrval vaja viljelda ka südamekul
teenetemärk. Samuti on juubilar korduvalt likkudele soovidele ja huvialalistele nõue 55 aasta vanad ja samuti kehalisele ühel või teisel kutsealal (näit. kutse tuuri, elu eetilist külge, kus söödistumine
tunnustamist leidnud naaberriikide poolt tele, on mängus olnud kunsti meel ja maitse.
koolide eriainete õppejõud), tuleb suu tihti kipub ületama meie niigi rohket ka
knnstisnhete arendamise alalt. Nii on mär- Ebatavaliselt suur aken lassaadis reedab, et tööle sobimatud arstitunnistuse esitami- nata niisugusele tegevusele, milles nad sustamata maa hulka;
„On palju nurmi söödis seisnud kodu
saaksid produktiivselt kasutada oma maal,
veel enam neid on rinnas olnud kül
erioskusi ja võimeid, põllumajanduslike vi aal —"
ja kodumajanduslike koolide õppejõu
Ideelise küije kõrval avaldub luuletaja
dude rakendamisel tuleb toimida kok elutunne ka võrdluste valikus, kus Enno
samuti jäi truuks oma talupoeglikule vais
kuleppel põllumajandusliku kutsehari tule.
Eeskujulik on selles mõttes talle mui
duse osakonna juhatajaga.
de nii iseloomulik fragment:
tagamaa talus,
Koolitöö vaheajal tegevusserakenda
Kuldkingad, tule nüüd 1
tud õppejõud saavad edasi oma seni
Vaim kosis hingemõrsja,
se palga. Need õppejõud, kes keeldu
Neil
kuskil on pulmad nüüd."
vad vastu võtmast neile määra
Mõnest teisest rahvusest luuletaja oleks
tud töökohustusi, kaotavad palgasaa neil kelladel lasknud heliseda uhkes kate
mise õiguse ja nendest teatatakse ke draalis ja pulmapidul endal toimuda tore
das palees. Enno asetab meie rahvuspshüti
halikule tööametile.
vastavalt selle üleva sümposiooni teos
Kõigil asutustel, kes vajavad tööjõu hile
tumise kuhugi metsakolkasse, mille lihtne
de õppejõudude hulgast, tuleb pöördu taust annab sündmusele erilise harduse
da vastavate maa- või linnakoolivalit~ läike.
Ehk võtkem teine näide:
suste poole, esitades andmeid, missugus
„Aate põllud, mõtte metsad
tele töödele tööjõudu vajatakse ja kui
Ei see tee küll otsa saa ..
kauaks.
kus samuti on kõrgeid vaimseid mõis
teid elustatud konkreetsete koduste võrd
piltide varal.
Nõukogude saadik Islandile
Näeme siis Ennot rahvusluse välistun
Stokholmist, (DNB). Nagu TASS nustega efekti taotlemise asemel nii sage
Londonist teatab, jõudis Nõukogude Ludu li lausa meisterlikult mängivat meie tõu
äsjanimetatud uus saadik Grassilnikov pärase tunneteskaala õrnematel hingekeel
Reykjaviki.
tel. Eesti taluelu hingelise külje kajastami
Jutuajamisel ajakirjanikega kriipsutas sel ei ole tal meie luulepõllul palju võist
saadik alla, et tema palavaimaks sooviks lejaid. Vaikee laanteoja püsivusega on see
on sõbralike suhete jaluleseadmine Nõuko hellameelne koduluule otsinud endale teed
gude Liidu'; ja Islandi vahel.
kärarikkamate moe
prof. Anton Starkopf 55-aastane

sõjas 180 laeva
Kopenhagenist: Taani tüürimeeste

ühingu aastakoosolekul teatati, et Taani kau

balaevastik on sõja algusest saadik kaota
nud 180 laeva 385.000 brt., s. t. umbes 34,5 %

Prof. Anton Starkopf oma ateljees^

voolude, teades, et:

„TalulapB ja oja, süda,

Need ei vaata tagasi !"

0. Kuningas

oma eelsõjaaegsest koosseisust. Seejuures JÄRVA TEATAJA Nr. 37.
kaotasid elu 1158 taani meremeest.
Laupäeval, 25. märtsil 1944. a. Lhk. 3

Paremad odra sordid

Võitlused Lembitu küla pärast
Narva juures nurjusid nõukogude läbimurrukatsed
17. ja 18. märtsil nurjusid nõuko
gude katsed kokku 7-8 kütidiviisiga ja
tike aoomuBbrigaadiga saksa sillapead
Narva linna juures läänest ära lõigata
ja sisse piirata. 37-st põlema tulistatud
nõukogude tankist enamasti T 34
tüüpi —, hävitas üksnes üks „Tiigriteu
kompanii 22 tükki. Saksa „ Tiigri tel" ei
olnud kaotusi.
Rünnaku teostamisviisi kohta kinni
tavad paljude vangistatud bolshevikku
de ja nõukogude ohvitseride tunnistu
sed, et Stalin olevat käskinud sulgeda
lünka nõukogude sissemurruruuuis Nar
vast kuni Soome laheni kaotustele vaa
tamata. Nõukogude tankid veeresid oma
lähteruumi soisetest metsadest kohale
mõõda puutüvesid, mida bolshevikud
meeter meetri järele langetasid raie
teel meie kahuritules. Nõukogude inim
kaotused olid juba selle tõttu kõrged,
et järgnevalt jalaväelt oli moraalselt
võetud rünnakuhoog. Pikkamisi edasi
tungivad nõukogude tankid ei olnud
aga saksa kahuritele muuks kui paigal
seisvateks märklaudadeks. Peaaegu iga
tank süttis põlema juba esimese taba
muse järele.
Nõukogude rünnak algas 17. märtsi
hommikul. Selle juhatas sisse ühetun
niline turmtuli. Raskuspunkt asus Lem
bitu küla juures Tallinn-Narva raudtee
liini ääres. Lähtepunktina kasutasid
nõukogud mõlemaid rindekaari põhja
suunas, mis Peipsi ja Soome lahe va
helise maariba keskelt ulatuvad raud
teeliinini. Nõukogud kõnelevad mõle
mast kaarest kui kõrvadest, sakslased
märgivad neid kottidena, tehes nimelt
vahet ida- ja läänepoolse koti vahelt.
Lembitu küla asub idakoti loodetiival.
Sealt kuni mereni jääb napilt 5 kilo
meetrit. Selle 5 kilomeetri laiuse pude
likaela läbi varustatakse rinnet Narva
sillapeal kuni Jõesuuni välja. Tema
tähtsus on ka lihtsaimale sõdurile täies
ti selge. Mõlemas kotis ründasid nõu
kogud 17. märtsil kokku 14 korda

kompanii tugevusega, 13 korda patal
joni tugevusega ja üks kord rügemendi
tugevusega, iga kord tugevaima kahu
ritule ettevalmistuse järele ja alati tan
kidega ning lahingulennukitega. Kuni
kolme vähema sissemurruruumi tõrjuti
kõik 28 rünnakut. Rinne püsib muut
matuna.
Samal ajal püüdsid nõukogud Narva
linna ja Jõesuu suvituskoha vahel taga
si vallutada oma hiljuti ühele eesti va
batahtlikkude SS diviisile kaotatud sil
lapäid Vepsküla ja Riigi kalurikülade
vahel. Rünnakuid teostati kompanii
kuni pataljonitugevuses Äie täies jää
kattes oleva, nende külade kohal kuni
150 meetri laiuse Narva jõe. Kõik kat
sed nurjusid eesti SS-diviisi tules.
Meie asusime turmtule momendil
Narva lähedal ühe eesti komandöri
punkris. Iga kord, kui meie kõrval või
kohal lõi sisse granaat, tegid meie
küünlate tuled „ kniksu". Iga plahvatu
se puhul kõmises maa meie all nõnda
nagu oleks püstolist tulistatud tühjas
hiigelvaadis.
Kui siis bolshevikud hüppasid alla
järsust vastaskaldast ja püüdsid torma
ta üle jää, niitis neid loogu maha ees
ti vabatahtlikkude kuulipildujatuli. Jää
kattes Narva jõgi on langenud bolshe
vikkude laipadega nii tihedalt kaetud,
et seda pilti võib vaadelda ja kirjelda
da üksnes jubedustundega. Kui nihuta
tud kahürväevaatluspunktist Narva eel
sel kõrgendikul kuni jõekääruni allpool
patarei asukohta, nähakse jääl lebavat
laipa laiba kõrval. Unustamatuks jääb,
kuidas raskesti haavatud nõukogude
sõdurid püüdsid tagasi jõuda omapool
sele kaldale, nihkudes poole tunni
jooksul sageli ainult 3—5 meetrit ta
gasi. Teisel kaldal võis palja silmaga
näha bolshevikke siirdumas kaevikust
kaevikusse. Selgesti võis nende hulgas
märgata hulga naisi, keda viimasel
ajal üha suuremal arvul rakendatakse
eesliinidel sideteenistusse.
Ülemleitnant Pauli.

25 aastat edukat seemnekasvatust
Eestis
Eesti Seemnevilja Ühisuse 25. aastapäevaks
Käesoleva aasta 80. märtsil möödub
25 aastat, kui Tallinnas ühes Eesti
Sördiparanduse Seltsiga asutati Eesti
Seemnevilja Ühisus (lühend. E.S.Ü.)
ülesandega «kõigi sellekohaste abinõu
dega kodumaale otstarbekohast põllu-,
heina-, aia- ja metsataimede seemet
muretseda ja kodumaa tarvidusest üle
jäävale seemnele võõrsil turge luua".
Enno Ühisuse asutamist seenanekau
banduses tegutsevad ettevõtted vedasid
välismailt seemet sisse, meie põllume
hele ja aednikele pakuti peamiselt võõr
sil kasvatatud seemet. Kahekümne viie
aasta eest asutatud Eesti Seemnevilja
Ühisus tegi endale peaülesandeks kõiki
seemneid, mis vähegi võimalik, kasva
tada kodumaal; ja peamiselt neid sorte,
mida Eesti Sördiparanduse Selts soo<vitas. Ühisus ostab küli ka kokku ja
laseb lepingu alusel kasvatada seem
neid, aga suurema osa turu rahulda
miseks vajalikku seemnest kasvatas ta
oma majapidamistes-seemnekasvandus
tes. Neid oli arvult 9 (Jõgeva, Niitväl
ja, Sandla, Putkaste, Nõmmiku jne.)
ligi 4000 ha suuruse maaalaga, Nois
majapidamistes on Ühisus ligi 700 ha
Uudismaad üles harinud, neisse oh püs
titatud palju uusi ehitusi (keldreid, õhu
kuivatis!, küüne, uusi viljakuivatis!»
puhtimisruume, elumaju jne, ja muret
setud vajalikke masinaid seemnete pu
hastamiseks ja sortimiseks. Neis seem
nekasvandustes kasvatati iga aasta niiAutosugestioon
Inglise ajalehed teatavad saksa öö
jahilennukite hävitami
sest"

palju seemet, et jätkus ligi kolmvee
randi osa meie turutarviduse rahuldami
seks; muidugi ühel aastal rohkem, tei
sel vähem, nagu ilmastik lubas. 1938
aastal näiteks saadeti turule puhtsordi
lise teravilja seemet 240.000, faeinasee
met 51.600 ja söödajuurvilja seemet
44.400 kg. Ka aiaviljade seeme oli
suuremalt osalt omakasvatatud. Seemne
põlde kontrollis, tunnustas Eesti Sördi
paranduse Selts. Seemnetel määrab kül
viväärtuse oma seemekontroll. Riigi Seem
nekontrolljaam kontrollib omakorda ja
hindab seemneehtsust ja puhtust.
Ühisusel on igas suuremas keskuses
oma osakond ehk esitaja, kus ostetakse
kokku seomneidt neid puhastatakse ja
sorditakse ja kust omakasvatatud ja
kokkuostetud seeme läheb müügile.
Peenemate aedviljade seemned lähevad
müügile valmispakitult riiulkastides,
missuguseid on üle laiali saa
detud.
Ühisusel olid ka oma puukoolid
(Luunjas, Jõgeval, Putkastes,. Niitväljal
ja Tallinnas), kust iga aasta saadeti
müügile kümneid tuhandeid viljapuid,
ooarjapõõsaid ja ilutaimi. Ajutiselt on
Ühisuse majapidamised sõja huvides
ülevõetud ja seemnete paljundus toimub
peamiselt lepingu alusel..
Oma seemnekasvatuste ja puukooli
de saaduste-seemnete, viljapuude,. mar
ja- ja ilupõõsastega oa Ühisus sagedas
ti esinenud suurematel põllumajandus
likel, alati aga seemnevilja erinäitustel.
Ta töö ning saadused on alati leidnud
tunnustamist ja saanud auhindade osa
liseks. Oma tegevuse ajal on Eesti
Seemnevilja Ühisus saanud üle 1000
auhinna, sääl hulgas palju kõrgemaid
ja esimesi auhinda.
Ühisuse tööd ja tegevust on peagu
kogu aeg juhtinud juhatuse esimees
agr. Joh. Kalm, kes pühitseb samal
ajal oma 25. a. tööjuubelit ja 60. sün
nipäeva.
Jääb soovida, et E. S. Ü-l võimal
duks endises suunas ja endise eduga
töötada. —iil
Avaldused rendise saamiseks
Kuigi juba kuude eest juhiti tähele
panu sellele, et tõöinvaliididel ja nen
de surma korral nende omastel on
võimalus saada rendist, ea siiski suh
teliselt väike arv sellekohaseid palveid
esitatud. Seetõttu tuleb soovitada kõi
kidele, kes kaua aastaid on mitteise
seisvalt palgalisena töötanud ja nüüd
on invaliidid või üle 65 aasta vanad,
esitada võimalikult pea vastav avaldus
Eesti Rendisekindlustusasutusele Tallin
„Ii ole enam olemas ühtki saksa ööjahi nas, Tõnismägi 5. Sama kehtib ka töö
lenmikit ... ei ole ühtki saksa ööjahllen invaliidide, töövõimetute või üle 65
nukit . . . mitte ühtki saksa ööjahilennukit aasta vanade leskede ja vaeslaste koh
ei ole enam olemas ... Sa taevas, mis loom
see mind siis nüüd ründas? Kas mõni vaim? ta kuni 16. eluaastani. Avaldused tuleb
Nüüd peab päästma, mis veel võimalik . . ." saata tähitud kirjas.

Raskete pommidega vaenlase vastu. Pommid asetatakse lennukile alla. Fk.-Mayer (Wb)

Surnud punktil?
Briti ajakirjanduse kampaania Türgi vastu
Neil päevil levitas Anatoolia agentuur
üht Londoni „Timesi" türgi korrespondendi
artiklit, milles esmakordselt mööuatakse
briti poolelt täie avalikkusega, et viimastel
nädalatel on Ankaras peetud Briti-Türgi
läbirääkimisi Türgi sõitaasturnise kohta
liitlaste poolel. Ühtlasi nenditakse, et läbi
rääkimised möödusid tulemnstetult ja on
jõudnud surnud punktile . . .
Üllatav avameelena, millega „Tiaaesi"
korrespondent aeda teemat käsitleb, laseb
kerkida oletusel, et teda ametlikult julgus
tati, ja et ta soovib hävitada inglise publi
ku hulgas illusioone, selle järele kui seoses
Kairos Jnönü, Churchiili ja Roosevelti va
hel peetud konverentsiga anglo-ameerika
ajakirjandus oli kategooriliselt väitnnd, na
gu oleks Türgi sõttaastumine juba otsusta
tud küsimus. Teiselt poolt aga kaasnes sel
lele „Timesi" artiklile briti ajakirjanduses
rida teisi kirjutisi, mis pöörduvad Türgi
poole eriti teravas tooois. See laseb oma
korda oletada, et briti ajakirjanduse kam
paaniaga peab sisse juhatatama uus faas
Ttirgi-Inglise suhetes, a.t. inglaste püüetes
saavutada kursimuutust Türgi välispoliiti
kas, kusjuures analoogiliselt anglo-amee
riklaste survele teiste erapooletute riikide,
eelkõige Hispaania vastu nüüd ka Türgi
vastu tahetakse kasutada massiivsema sur
ve meetodit, et saavutada poliitilist lõpp
sihti, nimelt Türgi sõttaastumist. Seda ole
tust tõendab tõsiasi, et briti diplomaati!kult poolt Ankaras nimetatakse alanud briti
ajakirjanduse kampaaniat Türgi vastu era
kõnelustes „viimseks hoiatuseks".
Mainitud „Timesi" artiklis, mSlle türgi
ajakirjandus põhjalikult avaldas, susinates

selle vastu ägedaid vastuväi leid, kuna Türgi

le heideti ette oma liitlaskohustuste hoole
tusse jätmist, avaldatakse ühtlasi,, kuna sa
laduse kate neilt läbirääkimistelt on nüüd
kõrvaldatud, rida väiteid, mida saksa seisu
kohalt ei saa jätta vastamata, kana nad si

saldavad ajalooliste tõsiasjade moonutamist.

„Timesi" korrespondent väidab nimelt, et
Türgi juhtkond näit. osutab küll kasvavat
poolehoidu sõttaastomisele liitlaste kasuks,

nii siis taguda kiilu rahva ja tema juhtkon
na vahele. Lelle vastu peab iga eelarvamus
tetu Türgi olude vaatleja kinnitama, et see

võimas usaldus, mida rahvas osutab praegu

sele Türgi valitsusele, tugineb nimelt asja
olul, et see valitsus on teinud kõik selleks,
et säilitada Tiirgile rahu.
Kui „Timesi" korrespondent edasi nendib,

Lepingu alasel paljundamiseks ja vahe
tusteel on tänava võimalus kSige rohkem
saada edra sordivilja seemet. Nimelt kahe
!|a 4 takuse odra sortide seemet. Esimest
i rohkem kai teist. Kahetahese saadaolevaid
serte vii me teraanni suurase poolest Jõge
va 8 katseaasta andmeil ritta seadida järg
miselt: laant sept Abedi Maja, Jõgeva 707,
Jõgeva 453, Jõgeva Putkaste, Saksa sort
Ac,Hermanni Isaria ja Rootsi sort Svalöfi
Kuldoder. Teraannilt parem sort Maja andis
8 aasta kesknaiselt ha-lt 3415 kg, halvem,
Kuldoder 3011 kg. Kaidoder iseenesest
pole sugugi halb odra sert. Ta on nõndani
metatud üldsort, mis lepib mitmesuguste
kasvu tingimustega. Kasvuaeg on tal, nagu
teistelgi siin nimetatud sortidel, lühike, meie
! oiedele kohane >92-94 päeva) seisukindlas
i kaunis hää. Tera on Knldodral siin toodud
! sortidest kiige väiksem, aga ilns, 1000 tera
! kaalub tal 42,6 g. Mahukaal on aga raske,
: hektoliiter teri kaalub 68,8 kg. Umbes Ühe
!kg võrra raskema mahukaaluga tera on
11 sari a 1. See saksa sort, mis viimasel ajal
Jõgeval küll iga aasta pole võrreldavate sor
tide hulgas oinad, on ennemalt ja nüüd um
bes ühe protsendi võrra Kuldodrast andnud
ha-ltsnurema teraaaagi. Põhuannilt on Isa
ria siin nimetatud sortidest üks parimaist,
nagu järgmine on Jõgeva Putkaste
(04JJ2), mis Kuldodrast annab ka mõne prot
sendi võrra suurema terasaagi, mille tera on
kõige raskem (1000 tera kaalub 46,8 g),
millel aga on nõrgtfvõitu seisukindlas.
Jõgeva 453 ja Jõgeva 707 on eelmis
test teraannilt küll märksa paremad, aga
siiski nõrgemad, kui Taani sort Maja. Majal
on teraand hää, parem kai ühelgi teisel
meie maal võrdluses olnud odra sordil. Põ
huannilt on need kolm viimast sorti kesk
mised, seisukindlas hää, tera kaunis raske.
Neljatahnse odra sortidest on
saadaval Jõgeval 4-tah-II (1 17) seemet.
See on nnem Jõgeva sort, millel teraand
hää ja seisukindlas parem kui Jõgeva nel
jatahusel I (019). —iil

et Saksamaa poolt on Tiirgile avaldatud pi
devalt survet, et sundida- Türgit sõtta Sak
liri rahvas on alistamatu
samaa peolel, siis näib ka see ajaloolise tõe
täieliku pea peale pööramisena, sest ühelgi
Eire peaminister de Vai era
hetkel ei ole Saksamaa sellist su vet aval
raadiokõne iiri rahvale
danud. Vastupidi, Saksamaa tunnustas sil
mapilgul, kus ta 1941. a. suvel alla kirjutas
Dublinist. (DNB). Eire peaminister
Türgi-Saksa sõpruslepingule, kõiki Türgi se de Valera pidas St. Patricki päeva puhul
iniseid kohustusi, järelikult ka Türgi Inglise iiri rahvale raadiokõne, milles ta ütles muu
liitu. Selline tunnustus vältis juba ette nõuet
| Türgi sõttaastumiseks Saksamaa kasuks. Iga

tahes mõjub groteskilt „Timesi" korrespon
dendi väide, nagu oleks Inglismaa osatanud
nelja aasta jooksul suurimat heatahtlikkust
Türgi hoiaku suhtes, avaldamata iialgi mõ
ju ja survet Türgi sõttaastumiseks liitlaste
poolel. Sest on liigagi hästi teada, et sellist
survet avaldati igal võimaliku! juhul, nii
näit. Edeni . mitmesugustel külaskäikudel
Türgis, Türgi'ja Ingiise riigimeeste läbirää
kimiste puhul jne. „Timesi" korrespondent
on ise peatunnistajaks sellele, et seda sur
vet avaldati viimastel nädalatel eriti tuge
vasti, nii tugevasti, et, nagu ta ise kinnitab,
Türgi-Ingiise läbirääkimised jõudsid surnud
punktile, kusjuures mõlema riigi suhetes on
saabunud suur usalduskriis, mida kinnitavad

ka teised briti ajalehed.
Üks punkt „Titnesi" korrespondendi ar
tiklis vajab Ankara poolt veel erilist rõhu
tamist. Briti korrespondent nendib niuselt,
et Suur-Britanaia nõuab küll Türgi sõttaas
tumist, ei kavaisevat aga endastmõisteta
vatel sõjasaladuste põhjustel informeeri
da Türgit liitlaste sõjalistest plaanidest. See
konstateering iseloomustab eriti kujukalt
Inglismaa hoiakut Türgi vastu. Türgi pe?b
nii siis tooma vereohvrit ja laskuma suuri
matesse riisikotesse, ilma et ta üldse oleks
informeeritud liitlaste sõjalistest kavatsus
test. Inglaste jaoks näib Türgi olevat vaid

et aga türgi rahva seas kasvab vastumeelsus panuseobjektiks, ilma et asjaosaline ise teaks,
sellise sammu suhtes. Briti ajakirjanik püüab miks, kus ja mille eest.

seas:

„Neif hädaaegadel leiab iiri rahvas en
das nagu möödunudki aegadel omadusi, mis
teda aitavad üle saada kõigist raskustest.
Meie teame oma rahva ajaloost, et meie
kunagi ei ole loobunud võitlemast isegi
mitte lootusetutes olukordades.

Taevaisa tahtmisel uinus igavese unele

meie ainukene pisikaliis pojukene
Villu Raudmets
sünd. 10. 5. 1940.

surn. 9. 3. 1944.
leinavad: isa, ena, vanaemad,
vana vanaema, nn» ja tädi pere
kondadega, Venemaale mobil.
ristiisa, sugulased.

Uinus igavesele unele meie armas
abikaasa, isa ja vanaisa
Aleksander Varvas
sünd. 9. mail 1879. a.

surn. 21. märts. 1944. a.

Laksi-Tõnise tütar suri
Elisai&et Soo sai 96-aastaseks
Mõni aeg tagasi paigutati Eiisabet Soe.
sündinud Laks, Alatskivi surnuaial oma
isa Tõnis Laksi kõrvale viimsele saele.
Pärast isa surma, amb. 1863 j aastal noore
tütarlapsena üle Peipsi Venemaale välja
rännanud, jõudis ta nüüd vana raugana 80
aastat kestnud ekslemise ning. vintsutuste
järel võõrsilt tagasi isade maale selleks,
et siin leida viimset rahu. Üks baruldlane
elukäik, veel rohkem: ühe eesti perekonna
väljarännueepes on seega lõppenud, ring
sai täis.

Siinkohal olgu LakeitTõnise tütre
Elisabefci (Liisa) puhul esitatud sinalt üks
faktiline märkus, mis puudub tema õigesse
vanusesse. Ajakirjanikkude külastusreisist
saadik Oadovamaale möödunud aasta jaani
päeval pääses nii Eiisabet Soo enda kui ka
ta lähemate omaste tõekspidamisel avalikusse

teadu: rauga vanuseks olevat 106 aastail
Sama vannsearvu on korratud ka hilisemais
käsitlustes ning teadetes.

Isiklikult oi! mul juhus Eiisabet Sood

esmakordselt külastada tema tookordse asu

kohas Tratnevo mõisas 19. mail 1943.a. Ka
tookord avaldas niihästi vana rauk kui ka
tema juures viibiv tütar Anna Kusma arva
mist: E. Soo olevat 106 kuni 109 aastat va
na. Kindlaks jäädi siiski lõpuks 106-le.
Seega oleks rauga sünniaastaks pidanad
olema 1837. a.

Kuid juba tookord äratasid mõningad
vastuoksused rauga enese jutustustes kaht
lust ka 106 aasta paikapidavuses. Nii väitis
E. Soo ühel korral et ta oma Isa LaksiTõnise surmnmornendil olnud 12-, teisel
korral 14-aastane. Et Laksi-Tönis suri Alata
kivil 1861. a., siis ei saanud selle järgi ta
tütre Elisabeti vanuses 100 aastat täitunud

olla.

Vanuseküsimuse lähemale selgitamisele

oli võimalik asuda alles pärast Peipsi-taguse

uurimisreisi lõppu Eestis viibides. Esimese
sellekohase ürikuna tuli vaatlusele X (hin.
gede) revisjoni andmestik 1850. a. Alatskivi
mDisaala kub ta. Lelles (1k.44) on Järi ja Tõ
nis Laksi valduses oleva .Matsi* talu elanik
kude loendis Tõnise tütre Elisabeti vanuse
na antud 2,5 aastat. Seega saab tema sünni
aastaks võtta 1847. a. või oletades revisjoni

andmete võimalikult avarat umbkaudsust
1846 a. Edasi, jnba suurema täpsusega
oli võimalik E. Soo sünniaega tutvustada
Tallinnas Perekonnaseisu-büroos hoiduvate
Alatskivi-Kodavere kirikuraamatute põhjal.
Siin leidub Alatskivi ev.-lut-usu koguduse
personaalraamatns 111 k. lk. 228 sissekanne:

Elisabet Laks on sündinud 8. msil 1847. a.
Alatskivil, Metsakivi külas.
Nii selgub, et tema tõeliseks vanuseks

leinavad sügavas kurbuses
abikaasa, tütar, tütred pere
kondadega ja omaksed.

on 16, mitte 106 aaastat.

Sellise fakti tuvastamisel ei puudu tea
tavad järelmõjud ülestähendatud ja osalt
publitseeritud Eiisabet Laksi noorpõlve- mä
lestustele. Nii tahab ta muuseas näinud olla
uu. talurahva käärimiste aegset Alatskivi

17. märtsil s. a. kadus Tapal, Pikk tn. Tere
maja hoovist MÄRAHOBUNE ühes rakendu
-B®Sa (tume-roheline saan). Hobuse tunde
märgid: laukots, vasak tagumine jalg valge,
rahva Pihkvasse rändamist 1845. s. (vt. „Pos vasak esimene jalg poolest sõrgatsi liikmest
timees" IS> 7. 1943, Märkmed Oudovamaa valge, kõrgus 144, lakk lõigatud. Suurema
asutaruisprobleemidest). Tõelise sünniaasta tasu eest teatada Albu valda, Kurisoo as.,
selgitamisel 1847. aastana osutub see võima Kasemetsa tallu Alfred Õispuu Te. Omanda
tuks. Raugale mällusõöbunud väljarän- mise eest hoiatan.
Dupilt on tõenäoliselt kohandatav aiatsLivl
laste Krimtni-rännule, milline toimus peaae KUBEMEBANDAAZHID soolte väljalangemise
gu üheaegselt prohvet Maltsveti pooldajate vastu. Kirja teel tellides saadame andmed
tõotatud maale siirdumisega, 1861. a.
posti kaudu koju kätte. J, Ugur, ortopeedia
Sellelt seisukohalt tuleb ümber hinnata bandaazhi- ja jalanäudetööstus, Tallinnas,
veel rida teisigi momeate Eiisabet Soo mä S.-Karja 2.
lestustes. Ilmar Arena
Tallinnast evakueerunud ÕMBLEJA võtab
tööd vastu. Prääma as. Kiini talu.
Kõik Tallinna teatrid jat
Korralik, kaine MEES soovib TALUSSE tööle,
kus vajatakse meestööjõndn. Teatada 1. april
kavad tegevust
lini slt. .Meesjõud."
Tallinna teatrid jatkavad «ma tegevust Evakueeritud abielupaar soovib RENTIDA
Draamateatri ruumes niipea kui need on TALU koos inventariga väi võtta pooleterale.
seatud vastavalt jälle korda. Draamateatri Teatada 1. aprillini eit. „Taluft
hoone korrastamine on pandud E. Kinnis
vara seltsile.
Soovin OSTA korralikku VOODIT. Teatada
Omavahelise kokkuleppe kohaselt kasu slt. .Voodi"
taksid Draamateatri ruüme: Draamateater
ise neljapfieval ja laupäeval, Estonia kol Soovin osta RAUDVOODIT reforrapõhiaea
Teatada slt. ~Voodi" all.
mapäeval ja pühapäeval ja Väiketeater
teisipäeval ja reedel. Esmaspäev jääks esi Sissesõitnud, teenistuses olev ametnik soo
algselt vabaks ning seda kasutatakse tarvi vib üürida TUBA Paide linna ümbruse kü
duste kohaselt.
Mis puutub ettekannetesse, siis esitab ladesse. Tingimused soodsad. Teat. slt. mär
Estonia: Molldre'i .Ebahaige" ning lisaks gusõna all „Tnba".
esineb veel vastavalt koostatud kireva ka Soovin osta TÖÖHOBUST vastu võia anda
vaga. Draamateater esitab näidendid: .Minu tõulehma hääde andmetega. Teatada Tarn
tütar sinu tütar" ja „Ma kaitsesin märale Kareda p.ag. Viisa küla
üht naist", kuna Väiketeater esitab oma re
pertuaarist jjßätsep Õhk", .Mesinädalad", Naisterahvast vaja üksiku haige juurde, kes
.Kummitab" ja .Patuoinas".
teeks ka tubaseid töid ja toimetaks paari
Kui võimaldub saada sobivaid ruume ka lehma. Teatada Paide, Uus 42.
mujsit, siis tuleksid seal korraldamisele
kontserdid ja kireva eeskavaga pealelõunad. Soovitakse TALUKOHTA RENTIDA ühes
Etenduste algus on määratud kindlaks inventariga kuni 7. km. alatuses Türilt. Kir
kella 14.30 peale. Kaalumisel on etenduste jad Türi, Jaama tn. 17-4.
korraldamine ka hommikuti algusega kell 10.
osta korralikku TÖÖHOBUST.
See selgub aga edaspidi, kui teatrite tege Soovitakse
Samas müüa 6h. j. mootor ja aas sõidu
vus on juba alganud.
vanker. Lähemaid teateid slt.
Praegu on tund,kus iga ees
ti mees ja naine, kas relva
ga või ilma, peab teadma
oma kohust.

Kellel on 2—3. a. lapse BOTIKUD vahetada
täiskasvanu botikute vastu nr. 5. Teatada
Rüütli tn. 80-1.
JÄRVA TEATAJA nr. 87.
Laupäeval, 25. märtsil 1914. a. Lkk. 4

