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Eesti tulevikuvõitiuse sümbol—

Dnestri alamjooksul saavutasid saksa

vaikiv sangar

I nurr i
väed täieliku tõrjeedu
fillatusrünnakul tekitati bolshevikele raskeid iniin- ja materjali kaotusi
Pübreri peakorterist, 26. aprillil. Sõja kl tõid omapoolsed rännakfirltused maa
alalist edu.
Nettuuo sillapeal tõrjuti vaenlase rän
Sevastopoli ruumis piirdusid nönkogud nakud
tagasi. Itaalia lõunarindel
uile oma eelmistel päevadel kaotad kõrge hävitativeriselt
ühe
Jalaväediviisl
lõigus ajavahe
te kaotuste Järeldusel rahulikkude rünna mikus 1. märtsist kuni 24. aprillini
30 vaen
kutega, mis tõrjuti. Vn j estri alamjooksul lase tanki ja hulk kahureid. Löõgirühmad
alustasid bolsbevikud laial rindel rünna lasid samas õhku hulk punkreid.
kut. Meie väed saavutasid rasketes võitlus
Olem-Itaalta ruumis tulistasid saksa ja
tes, mõjuvalt toetatuna õhujõudude üksus Itaalia
jahfleunukid alla 13 vaenlase len
test, täie iõrjetulemuae. Kohalikud slsse nukit, enamikus
neljamootoriÜßed pommi
murrod pidurdati või puhastati hoogsate lennukid.
vasturünnakutega. Vaenlane kaotas hulk
Kerged saksa merevõitlusjõod tulistasid
tanke. Võitlustes paistis eriti silma Bran
mõjuvusega Baatiat Korsikal.
denburgi 257. Jalaväedlvils kindral leitnant heaPõhja-Norra
ranniku ees tulistasid ühe
vabahärra von Mauchenheimi, nimetatud saksa konvoi julgestuasõidakld
Bodõ piir
Beehtolsbeim, Juhtimisel.
konnas alla 3 ründavat vaenlase lennukit.
Loode pool Jassõt tungisid saksa ja ru Vallutatud läänealade kohal hävitati elle
meenia väed üllatavalt peale Ja tekitasid 16 augio ameerika lennukit.
vaenlasele raskeid Inim- ja materjalikaotu
Möödunud ööl heitsid vaenlase häire
sl. Bolshevlkud kaotasid 22 tanki, 70 kahu- lennukid pomme asulatele Lääne-Saksa
Tit ja üle 600 vangi. K
maal.
Ükslknd rasked võitluslennukite üksu
Karpaatlde ja Dnjestri ülemjooksu vä
ltel tõrjusid ungari väed vaenlase vastu sed ründasid möödunud ööl hea mõjuga
rünnakud tagasi. Rdeia ja loode pool Luz- koondumist Inglise ksguranniku sadamates.
jõudude Qlemjabatus teatab:

Hävitati nõukogude ratsadiviisi
peajõud

Soome lükkas N. Liidu
rahutingimused teiskordselt
tagasi
He I sin g 1, 24. 4. (DNB) Pärast Nõu
kogude Liidu poolt esitatud rahutingimuste
tagasilükkamist Soome poolt loodi 17. april
list arvates Rootsi vastavate asutuste kaudu

uuesti kontakt Soome ja N. Liidu vahel
vaherahutlnglmuste asjus. Nüüd, pärast
ametliku Soome kommünlkee avaldamist,
võib ka seda katset nurjunuks pidada.
Soome kommünikees kirjeldatakse veel
kord Rootsi vaheltsobltamisel toimunud
ühendusse astumist Nõukogude Liiduga
ning juhitakse tähelepanu sellele, et pärast
N. Liidu poolt esitatud tingimuste põhja
likku kaalumist valitsuse ja eduskunna
poolt ei leitud mingisuguseid võimalusi
läbirääkimiste alustamiseks.

Helsin g 1 a t, 24. 4. (DNB). Tänased
ajalehed märgivad, et eile avaldatud valit
suse teadaanne on Iõppkriip3uks rahuson
deerimiste ajajärgule ja tõstavad esile soo
me rahva üksmeelset otsust võitluse jätka
miseks. „Kaupaiehti" märgib, et Nõukogude
tingimuste vastuvõtt tähendaks Soome kii
ret hävingut. Ilmselt nii märgib ajaleht

olevat vaenlase kavatsuseks soome rahvast

selliselt nõrgestada, et üleminek nõukogu
de majandussüsteemile ei tundukstoi enam
olulise halvenemisena. Iga soomlane teab
Führeri peakorterist, 25. aprillil dumaläinud toetuspunkt vasturünnakuga tagasi. hiljutiste kogemuste põhjal Mosk
Sõjajõudude ülemjuhatus teatab:
Sillapea põhjarindel tõrjuti tagasi vaenlase ko va sundrahu järele, mida võib oodata
Sevastopoli ruumis jätkas vaenlane ka eile halikud rünnakud.
Moskva selliste nõudmiste järelmänguna.
Lahingulennukid ründasid edukalt jõuvank Kui Nõukogude Liidu viimastest rahutingi
oma ägedaid rünnakuid. Need nurjusid vihase
võitluse järele meie vägede visa vastupanu rite koondis! ja varustuslaagreid Cassino rinde mustest tõsta välja ainult kas või sõjakah
tõttu, keda sõjalaevastik hea eduga toetas. taga. Üks raskete saksa võitluslennuklte ük jutasude küsimus, siis olevat juba see võr
Nõukogud kaotasid õhuvõitlustes 32, peale sus pommitas möödunud ööl hea eduga Napoli reldes Soome majandusliku kandejõuga täies
selle õhutõrje ja sõjalaevastiku julgustussõi sadama seadmeid.
ti absurdne. Nõutud summa vastavat kogu
dukite läbi veel 24 lennukit.
põhja ameerika pommilennukid teostasid soome rahvuslikule sissetulekule normaal
Karpaaiide ja Dnjestri ülemjooksu vahe! eile rünnakuid asulatele Rumeenias, eriri Buka setel aegadel. Mis puutub saksa vägede in
tõrjusid saksa ja ungari väed tugevad vaenlase resti piirkonnale. Saksa ja rumeenia õhutõrje terneerimlase Soomes, siis ei ole Soome
vasturünnakud tagasi. Ungari üksused hävita jõud hävitasid seejuures 25 vaenlase lennukit. poliitika veel iialgi sammunud teid, mis
sid seal 24 tanki.
Tõrjudes vaenlase rünnakuid asulatele Mün oleks vastuolus au ja ustavuse mõistetega.
Edela pool Kovellt piirati mitu päeva kest cheni ja Friedrichshafeni ruumis tulistati alla Lõpuks olevat soome armee demobiliseeri
mise nõue teravaimas vastuolus lubaduste
nud raskete võitluste järele rasketes maastiku 97 pöhja-ameerika lennukit.
oludes sisse ühe bolševistiiku ratsaväediviisi
ga Soome piiramatu iseseisvuse suhtes, mis
Briti
pommilennukid
teostasid
möödu
peajõud ja hävitati need. Nõukogud kaotasid nud ööl, rikkudes seejuures Shveitsi era seega osutuvad blufiks. Ükski rahvas, kes
seejuures mitutuhat surnut ja arvukalt vange. pooletust, raske terrori rünnaku Münchenile. tabab selle sõja järele eladä iseseisvat elu,
Saagiks saadi 38 kahurit ning arvukalt muid Tekkis kahjustus! elaraukvartaalides ja kao ei saa leppida selliste tingimustega.
relvi.
Ühe idarindel viibiva raske soomustiksuse tusi elanikkonna hulgas. Vaenlase terrori
ohvriks langes asendamatuid kultuurilisi
„Mussolini selja taga seisis
allohvitser Knispel hävitas ajavahemikus juulist ehitusi. Ka Karlsruhe ja Mannheimi linnad
1942 kuni märtsini 1944 kokku 101 tanki.
olid briti terrorirünnakute eesmärgiks. Ras
kogu maa"
Immelmanni võitluslennuklte üksus osutas
kete tõrjetiDgimuete juures tulistati meie
Reetur
Umberto
intervjuu „Timesciie<c
idarindel oma komandöri, rüütliristi omaniku õhutõrjejõudude poolt alla 45 briti pommi
Bernist. (DNB). Ekskroonprints Umber
ülem-leitnant Stepi juhtimisel erilist väljapaist lennnkit.
vust.
Kiired saksa võitluslennukid ründasid to, kes ilmselt näeb vaeva selleks, et aseta
da end oma anglo-ameerika ja nõukogude
Nettuno sillapeal vallutati üks ajutiselt ka- üksikeesmürke Ida-Inglismaa!.
Sevastopoli ruumis jätkavad bolshevikud ägedaid rünnakuid

„Ma jaksan veel relva kanda"

sõprade juures heasse valgusse ja igal juhul
takistada enda täielikku unustUßsevajumist,
andis „Times'ia kaastöölisele Baris intervjuu.

sieouide pea kohale. Tasumata ülekohtuna
aeal püsides on ta kasvatanud eestlase vai
kivaks kannatajaks. Aga iialgi ei ole ta
võimaldanud meil unustust ega andestust.
Aja suurte sündmuste keerises, uis kul
mineerus käimasolevas võitluses, sündis
saatuse tahtel moment tasuda paljudele
neiks võitlusiks teed avavate kangelastegude põlvedele tehtud ülekohus, tasuda mõrvar
eest tal on nüüd au kanda kõrget aumärki. likult röövitud elude ja roimarlikuit hävita
Oleks aga ekslik arvata, et au ja tunnustus tud kodude eest. Eesti mees, seni vaikiv ja
kuulub ainuüksi noorele Rüütliristi kand endassetõmbunud kangelane, haaras sellest
jale. Eestlase koda- ja vabadusarmastuse, momendist. Vaikivast mehest aai korraga
võitlejavaimu ja sangarluse noore, tulihin oma tnlevikuvõitlust võitlev ja sajandite ta
gelise esindajana jagab allohvitser Harald sumata ülekohut tasuv sangar. Kaks Rüüt
Nugiseks kangelaslikku võitlejaau kogu eesti liristi, neist üks meeskonna hulka kuuluva
rahvaga, eeskätt aga eestlasest vabadus 22-aastase nooruri rinnas, sajad ja sajad
võitleja noorema generatsiooniga, kandes Raudristid ja paljad teised sõdurlikud vää
neil ja järgnevail päevil eestluse nime kõla ristustnnnused jutustavad tegudest, •millis
test suud vaikivad.
ja sangarlikkuse au üle kogu maailma.
Need on tõsiasjad, mis sunnivad vaata
Kas saadakse Veel kuski ja kunagi ütel
ma aastate taha tagasi ja tõmbama momen da, et Eesti kuulub bolshevismiie ja et ees
diga seoses mõningaid tähelepanujooni.
ti rahvas on liitunud vabatahtlikult Nõuko
Kai 1941. a. puhkenud suure heitluse gude Liiduga? Jättes kõrvale kõik teised
keerises, mis oli hädavajalik ja vältimatu, vastuargumendid, milliste tunnistajaks ole
sest maailmajuutluse mürgiseen bolshe me meie ise ja millest oleme andnud veen
vism oli oma arengus jõudnud staadiumi, vad tõendid kogn maailmale, piisab siinko
kus ähvardas lömastada argade kuklalasku hal ainult ühest rahvas, kelle mehed
de vereaurudesse ning inimliku elu vilet vaikivate sangaritena võitlevad maailma tä
suste põrgusse kogu Euroopa ja võib-olla helepanu ja kõrgeimat tunnustust pälvides
sellelt lähtealuselt kogu maailma, kui oma saatus- ja tulevikuvõitlust bolshevismi
selle heitluse algastmel bolshevikud oma vastu, ei saa kunagi olla ega ole olnud seo
taandumisel meie maa alalt jätsid terved tud bolshevismiga. Sellisele rahvale on teh
külad maha tuhahunnikuiua ja tnhahunni tud ja võib teha ülekohut, aga see Üleko
kuisse elusana põletatud ausate tööinimes hus tasutakse kord kuhjaga, sest ta kasva
te luud, siia tabas eamasuguna saatus ka tab ainult üha enam ja enam vaikivaid
paljude noorte kodasid. Need olid need ter sangareid, kes sööstavad kord teraskindlate
ved ja kained noored, kes siis juba aasta taga hiiglastena oma rahva ja ta vabaduse east
si, eestlaste uuema ajaloo raskeimas õudus peetavasse olemasolu- ja tulevikuvõitiusse.
te aastas, pidid kannatama alandust ja ohv
Vaikiv sangar on kujunenud Eesti tule
reid oma rahvushümni ja rahvusvärvide vikuvõitluse
sümboliks. Üheks selliseks vai
pärast. Juba sellal sündis nende südametes kivaks sangariks on teine eestlasest Rüütli
vaikiv, enesekindel ja ennastohverdav risti kandja, noor, 22 aastane bS-unterschar
sangar, kelle talevikn-eesmärgiks oli vaid führert vabatahtlik Harald Nagiseks, kes,
üks võitlus oma vaba, püha ja põlise ko kandes taas oma nime kandu eestlaste bolše
dumaa eest. Kui vabastatud Eestis toimu viaraivastase võitlusvaimu kuulsuse üle maa
sid esimesed metsavendade kokkutulekud ja
loeb iseoma saavutusi ainult sõduri
kui neil kokkatnlekuil auti tõotasi, et ühe ilma,
tavaliseks kohuste täitmiseks oma kodumaa
gi bolßheviku räpane jalg ei tohi enam ku vabaduse ja rahva tuleviku olemasolu eest.
nagi sasida eesti pinnal pehmes meretuules Mitte sangari tegude hiilgus ei sundinud te
hällivat rukkipõldu, siis ei jäänud see da otsustaval hetkel võitlemast mehist võit
tõotus ainult sõnadeks. Südameverest ja van
kumatust isamaa armastusest sündinud tõo lust, vaid isamaa-armastuse ja ohvrivalmi
kõrgeim ja ülim käsk. Sellisena kajastub
tus leidis lunastamist raskemate võitluste duse
noore sangad tegudes kogu Eesti ja
keerises idarindel, kus eesti mehed ja eesti selle
ta
nooruse
sangariuljus. Kange
üksused kirjutasid meie teise vabadusvõit lastee, midavõitlejalik
sammunud endine Paide kooli
luse ajaloo lehekülgedele tnllkirjalisi; kan poiss eeskujuks
kogu eesti noorusele, on
gelastegusid. Eesti mees vaikis ja võitles, sangarlikkuse tee
oma kodumaa ja rahva
tükil ajal ei kuulnud meie tema tegudest vabaduse eest võitlemisel,
milles on leid
palju. Aga kui ulatusid esimesed andmed nud uut sädelevat tunuietust eestlasi*
isamaa
meieni, siis tõusis meie rahvuslik uhkus ja armastus ja kogu eestluse südamest tulev
Eesti ning eestlase nimi kandus korraga üle kõigutamatu valmisolek oma põlise pinna
maailma. Paljud pilgud pöördusid korraga kaitsel.
maakaardile, et otsida, kus siis õieti asub
Harald Nogiaekei saavutus on andnud
nende vaikivate sangarite kodu. Ja meile
said elavaks kangeiaskujud muistsest võit võitlus- ia võitieja-sümboli, mis peab ka
oma kodumaa tuleviku ja inimkon
lusajast, millal samasugused vaikivad eest jastuma
õnne nimel iga eestlase töös ja võitluses.
lastest viikingid kttndsid meresid ja hävi na
tasid võimsa Sigtuna, ning millal võideldi Vaikivate ja ennastsalgavate kangelaste võit
lusvaimust ja tegudest sünnib heitluste pa
kangeiasvõitlnst sama idaga.
Eestlase sangarlikkuse kuulsus oli purus lavuses eeskujukäsk rahva olemssoluvõitln
tanud maa ja keele kitsuse piirid, aga veel seks, sest selle tagant särab ons jõukas ja
ei olnud üldsusele teada, milline on see ilus eesti kodu ning selles puhkab aoeelaet
tugevana ja õnnelikuna tõusev tuleviku
ürgtung, mis tõukab väikese rahva kange und
Eesti.
Teine eestlane on nüüd Führeri poolt
vääristatud sõdurlikkuse kõrgeima tunnus
tusega Raudristi Rüütliristiga. Selle
kandja ei kuulu ohvitserkenda, vaid on tõus
nud noore koolipoisina lihtsast reavõitlejast
allohvitseriks, kellena sooritatud kogu di
viisi edaspidist võitlust soodustavate ja

Et'varjata oma reeturlikku tegevust, pidi
Umberto intervjuu lõpul küsimuste puhul, lasi kust nuia tuile tegudele. Sangarlikest rin
Kogu eesti rahva sügavaim tunnetus, mil
kas kuningas oleks suutnud takistada sõja de võitlejaist oli allohvitser Nugiseks see,
„Kõik peab jääma tagaplaanile, kui saatus nõuab kodumaa ja
kuulutamist Inglis- ja Prantsusmaale, vasta kelle sõnahaaval poetunud jutuajamisel süü le aluseks on ja jääb ikka vaba kodumaa
rahva kaitseks kaasalöömist"
ma, et rahvas oli sõjakuulutusega nõus. Ree dis laose läksin ja võitlesin purustatud ja õitsva kodu mõte, on seepärast olemas
oinvõitluse sümboli vaikiva sangari juures.
tur-printa
ütles sõnasõnalt: „Protesiiks ei ja hävitatud kodu eest, tahtsin tasuda.
Jutuajamine admiral JOH, PlTKA'ga
tõusnud ühtki häält. Ilmselt seisis kogumas
Kui palju, tohutult palju oa seda, mida Ei ahvatle ühtki eestlast sädelevate märki
selja taga."
on eestlusel tasuda igaveseks muutmatuks de au, kuid see au sünnib ikkagi ainult
Kodumaale tagasi saabunud admiral Johan Pilka võttis eile Pirital oma perekonna Mussolini
See tunnistus asetab Savoya koja reetmi jäänud ja selleks ka jäävale idale. Paljude ühest tegude särast, nagu ta ka loob
kodus vastu ajakirjanduse esindajad.
eriti eredasse valgusse, kuna see nuesti le põlvedele tehtud ülekohus, paljude põl ainult ühte oma rahva tulevikku.
Job. Pilka on endiselt täie jõu ja tervise juures ning energiakflllane, vaatamata se
esp.
tõendab, et Badogliot ümbritsev reeturite vede veri on kogunenud meie-aja generat*
-oma aastaile.
klikk mängis vastu rahva tahet Itaalia tema
Jutlemisel ajakirjanikega vastas vana kauaaegne võitleja temale esitatud küsimuste loomulikkude
vaenlaste, anglo-ameerikl&Bte
le järgmist:
ja bolshevikkude kätte.
„Minu arvates on kommunistlik häda
, Härra admiral, kuidas tunnete end pä
Admiral Joh. Pitka dr. Mäe juures
rast pikka eemalviibimist jälle kodumaal?" oht inimkonnale ja tsivilisatsioonile snurom
„Ungari nõukogu'1 esimeseks
„Raske on väljendada neid tundeid, kuid kõigist hädaohtudest, mis kunagi on sellel ametlikuks toiminguks tervitus
Admiral Joh. Pitka kodumaale jõudmise Pitka lähemaid kaastööHsl merejõudude
olen rahuldunud, et olen tagasi oma kodu planeedil inimkonda ähvardanud. See ei ole
telegramm litole
puhul tolmus elle tema vastuvõtt Eesti staabis, kohtudirektor O. Ö p i k ja teisi.
maa pluual ta raskemail hetkil ja loodan, et mitte ainult Ida-rKaroopas asuvate rahvaste
Genf ist, 24. 4. (DMB). Naga hiljuti Omavalitsuse juhi dr. Mäe poolt. Vastuvõtul
Vastuvõtul pöördus dr. Mäe adm.
ma tema kaitsmise töös knidagi kasulik oma, vaid kogu Euroopa tsivilisatsiooni hä
saan olla."
ving, kui bolševism Euroopas võimule pää Londonist teatati, moodustati seal kurikuul viibisid ka kiudralinspektor J. Soodla, Joh. Pitka poole tervitava sõnavõtuga.
Leile lühikese aja jooksul, mil tagasi seks. Bolšavismi aitajad kannataksid lõpuks sa krahv Karolyi eesistumisel nn. „Uugari kes Krasnaja Gorka lahingute ajal Vaba Ta meenutas admiral Pitka osa Vaba
olete, ei ole te kfnlastl veel jõudnud Ees samuti selle all kui selle Vastu võitlejad. nõukogu". Samuti kui 1919. aastal, tegutteb dussõjas juhtis operatsioonist osavõtvat dussõja fihe kõrgema juhina, tema or
tis ämber vaadata. Millised on teie muljed Sellepärast pean ms liitlaste kaastööd ja krahv Karolyi ka nüüd teetasandajana kom maaväe üksust samal ajal, kui adm. Pitka
toetust bolševisnoilo lausa nende eneste munismile. „Ungrai nõukogu'1 kiirustas see teostas operatsiooni tnerejõududega. Edasi ganiseerivat ja rajavat tööd soomusron
Tallinnast?"
pärast kohe oma esimesel koosolekul tervi viibisid vastuvõtul kolonel J. Maide, kel gide ja merejõudude väljaarendamisel.
„See on õiget Ma ei ole jõudnud veel poomisköie keerutamiseks."
~Lubage meile, härra admiral, lõpuks tustelegrammi saatmisega jõukudepealik Ti lega Joh. Pitka kaitseliidu orgeniseeriuai Admiral Pitka on truuks jäänud Vaba
kaugemale Tallinnast ja Piritast. Tallinnale
on kommunistid toime pannad ühe oma veel ftks isiklik küsimus. Kas pärast pikka tola. Peale selle rõhutas Karolyi eriti seda sei lähedalt koos on töötanud, kapten P. dussõja-aegsele ohvrivalmidusele. Ta ei
punkti oma programmis, mis kutsub ta ko- Laamaa, Vabadussõja-aegne soomusron
juitunumaiet terroriaktidest, kuid olen kin eemalviibimist kavatsete eud pühendate Uumaalasi
üles partisanisõjaks.
gi ülem, professor A. Borkvell -- adm. ole tahtnud kodumaalt eemal viibida
del, et see eesti rahva hingelist tasakaalu täielikult oma perekonnale või on teil ka
ajal, mil siin on raske võitlus käimas.
•kõigutada ei suuda, küll ag: nendegi vähes vatsus Eesti tuleviku pä ast ka aktiivselt
te kõhklejate juures, keda vahest voel ®au< kaasa 13Qa ?k<
Vastupidiselt mõningate teiste talitus
„Minu seisukoht ja põhiwöte pole mus
rahva seas leidub, arusaamist en äratanud,
Führeri ja Duce kohtumine
viisile
ei ole ta tahtnud mujal olla, kui
et kommunistidelt pole eesti rahval muud tatud. See oa sama, mis eeltöise Vabadus
kodumaal ou hädaoht uii lähedal
oodata kui täielikku hävingut. See on nii sõja päevil, nimelt: kõik peab jääun taga
Võetakse tarvitusele kõik vahendid saabuvateks otsustustundideks
Nüüd, kus eesti rahvas seisab raskes
plaanile, kai saatus nõuab kodumaa ja rah
hingelist kai materiaalset."
Itaalia võitluspanus aktiviseerub veelgi
võitluses, on adm. Pitka tulnud kodu
„MH!iacll kaalutlusil, härra admiral, sõit va kaitseks kaasalöömist. Mul oa võimatu
selle peale mõtelda, et ma peaksin oma
site te 1940. aastal Soome?"
maale, et just siiu oina jõudu rakenda
perekonna ja isikliku elu ja olemise kõrgemale
Külg-külje kõrval kuni lõppvõidu saavutamiseni
„Võitluses kommunistidega olin oman seadma kui miljioailise rahva perede elud
da. Adm. Pitka rahvuslik südametun
danud kindla teadmise, mida neilt tnleb ja meie rahva tuleviku.
Führeri peakorterist, 24. aprillil. bentrop, kindral-fäldmarssai Keitel ja itaalia nistus ou toonud teda siia hädaohu
-oodata.
ei pelga kommunisti kuule Ja jak 22. jr 23. aprillil toimus Föhreri ja Duce poolelt marssal Graziani ja riigisekretär silmapilgul. See oa seda hinnatavam
Selles olukorras aga, mis tookord kodu sanMa
kohtumine. Ühiste läbirääkimiste jooksul, Mazzolini, avaldati vankumatut otsustavust, ja eeskujuandvam hoiak, et meil kah
veel relva kanda ning tulistada."
maal valitses, paistis mulle, et ei ole kül
mis
toimusid Fiihreri ja Duce vahel püsiva jätkata võitlust külg külje kõrval kuni lõp
laldasi eeldusi, et või tl UH kommunistide
vana Bõpruue vaimus, arutati poliitilisi, sõ võidu saavutamiseni ja telje ning kolmik juks ou ilmnenud üksikuil juhtumeil ka
vaata oleks saanud kujuneda aktiivsel s.
Austraalia peaminister Was
jalisi ja majanduslikke probleeme, mis puu pakti võimude poolt taotletud sihtide teos teissugust talitust. Dr. Mäe avaldas ad
Sellepärast põgenesin viimaseil võimalikel
dutavad mõlemaid maid ja nende Ühiseid tumiseni.
hingtonis
miral Pitkale tänu, et ta ou tulnud,
hetkil Soome, kuna mai oli kindel otsus
sihte. Duce andis Führerile edasi vabariik
et oma aastatest hoolimata raskel tun
ennast mitte komiaonietide tapaohvriks
Madridist, 25.4. (DNB). Austraalia lik-fashistiiku valitsuse kui kogu itaalia rah
anda; ja olles veenda >nd, et soomlased esi peaminister Curtin saabus pühapäeval va ainukese esindaja otsuse, oma võitlus
Rumeenlaste võitlusvaim
nil kodumaad teenida.
mesel võimalusel võitlust kommunistide Washingtoni, kus tal veel samal päeval oli panust kolraibpakti liitlaste kõrval edasi ak
Bukarestist, 25. 4. (DNB). Rumeenia sõ
vastu jatkavad, millisel puhul lootsin või pikani nõupidamine Cordell Huliiga. Läbi tiviseerida. See otsus leidis sooja tunnus
„Vikingiu komandörile kõr
dnrite võitlusvaimust kõneleb kujukat keelt
malust leida kodumaa heaks midagi ette rääkimiste kõrval rea USA kindralitega on tust,
ja
Saksa
valitsus
toetab
Duce
valit
geim aut äh t
marssal
Autonescu
päevakäsk.
võtu."
järpnlstsks päevadeks ette nähtud veel suse püüdeid igati.
Võitlustes Kertshi pärast, nii öeldakse Briljantidega Tammelehis kindralleitnant
„Ja nüüd, bärra admiral, Eesti raske Curtini kohtumine Reoseveltiga.
Kolmikpaktlga liitunud jõudude otsusta selles päevakäsus, osutas sõdur Vasile Goi
Giileie
katsumise ajal ei leidnud te enam võima
lik olevat võõrsil viibida ?*
Kuningas Mihail külastas terro vust, sõda ida bolshevikkude ja iääue juuti na 60. mäestikuküttide pataljonis suurt sur
Fiihreri
peakorterist,
25. aprillil.
„6ee on õige. Hingeline vala julma vaen rirünnakute läbi kannatada saa de ja plutokraatide vastu võidukalt lõpule mapõlgust sellega, et ta vankumatult püsis
Führer
annetas
20.
aprillil
1944 gruppen
viia
ja
võimaldada
rahvastele
elu
uue
ja
oma
postil
ja
tõrjus
tagasi
vaenlase
öise
lase kodumaa piiridele lähenemisel suure
ja relva-SS kindralleitnandile Her
nud piirkondi
õiglase korra alusel, leidis väljendust Füh rünnaku. Hommikuhämaruses leiti ta kuuli führerile
nes iga päevaga ma ei võinud eemal
bert Gillele, SSsoomusdiviisi „Vikingiw
blada, kui rahvas, kellest elen võrsunud Bnkars9tist, 25. 4. (DNB). Naga ametlikult reri seletustes jõupingutuste ja kõigi abi pilduja tagant surnult. Tema ümbrusest lei komandörile kni Saksa sõjajõudude 12. sõ
teatatakse, külastas kaningas Mihail esmas nõude kasutuselevõtu kohta tulevasteks ot ti 16 bolsheviku laibad. Tunnustades tema durile mõõkade ja briljantidega Tatnmeiehi
surmaga heitleb."
iõrget võitlusmoraali, seatakse sõdur Vasi
„Härra admiral, kaldas hindate te kom päeval kohe peale pommirünnakuid kanna sustusteks ja järeisõja eesmärkideks.
Führeri ja Duce vahelistes kõnelustes, ke Goina päevakäsus eeskujuks kogu rah se Raudristi Rüütliristi juure.
munlstlikka häiaehta Euroopa, eriti Ida- tada saanud piirkondi Bukarestis ja Ploes
tis.
millistest võtsid osa välisminister von ftib- vale.
Snroopa sahtea?"

aga laba öösel algab kiik jälle otsast peale.
Kapten 8. istub nfiüd oma lumeonni*
padrunikastile maha. Samasse, onnikee*
põrandale naha tehtud tuli ajab tõrvast,
suitsu ja tahma seesolijate riietele ja nägu
dele. Mehed näevad välja neegritena, sest
peale lumega hõõrumise muid pesemisvõi
malusi pole. Need musta nägudega mehed

„ärge kartke midagi..
MSödub veerand sajandit soomusrongide
Vabadussõjas, kapten Anton Irve, surmast

oa kardetavad mehed. Vaenlane kardab neid

Sangar, kes nägi varakult ette bolshevismi*ohtu
Eestile ja tundis eestluse piiritut üleolekut
keerises osutatud imetlusväärse vahvuse
eest annetati talle ühe aasta kestel kõik ne
li Georgi risti (Georgi ristile vastab meie
Vabadusristi II liik must). Juba 1915. a.
juunikuul ülendati Irv alam-lipaiknks ja no
soomusrongide löögi vaimu kehastaja Eesti vembris lipnikuks, kellena sai jällegi rea
Vabadussõjas, kapten Anton Irv. ,Arge sõjalisi aumärke ning Georgi kuldmõõga,
kartke midagi ..." olid selle sangarli tõustes ühtlasi luurajate-komando ülemaks.
ku vabadusvõitleja viimased sõnad, kui
Irve külmaverelises ja vääramatu tasa
langes maanteetolmu kuulist libistatud kaalukus, millele liitub igas olukorras oma
rinnaga. Need armastatud jobi sõuad kohuste tingimusteta täitmine, tõstsid ta
jõid helisema püha pärandina kõikide peagi hinnatuimaks meheks diviisis. Peagi
soomnsronglaste hinges ja kandusid väe ülendatakse Irv alam-leitnandiks ja aeejär
osast väeossa, staabist staapi, kandes gi leitnandiks. 1917. a., võitluste keerises
eriti soomosronge võimsa käsuna läbi Karpaatides, tõuseb Anton Irv juba staabi
Vabadussõja kuni selle võiduka lõpnul, kapteniks (alamkapteniks). Samaks ajaks oli
vastu Eesti ja ta rahva helgele tulevi aga sündinud juba uus tuurrang ta hinges.
kule umbes veerandsajandi kestel, kuul
Irv oli saanud jnst mõni aeg tagasi ülem
tuli uus bolshevlsmilalne ja lõmastas leitnandiks, kui talle sai teatavaks Eesti
tehtud tõi. „Ärge kartke midagi ..." rahvusväeosade asutamise mõte. Ta muutus
heliseb aga ka praegu iga eesti sõduri järsku senisest rahutumaks aga ka endasse
hinges ja südames sama pflba käsk, sest süvenenumaks. Korraga haaras kodumaa
jälle võitleb eesti mees Irvelt päranda kutse, leegitsenud seni käidagi sütena tuha
tud kangelasvaimuga beishevisml vastu all, võimsa käsuna ulja rahvuslusega laetud
oma rahva olemasolu ja tuleviku nimel. sangari. „Isamaal on õigus oma piiride ja
Kas teavad aga ka paljud, et need on Eesti noore vabaduse kaitseks poegi koju
just kapten Irve tõotavad ja manitsev nõuda", kirjutab ta 4. mail 1917. XII Armee
julgustavad sõnad, lausutud surma eel Eesti Sõjaväelaste Liidu Täidesaatvale Ko
viimases tõotuslifckuses, ja kas tuntakse miteele Riiga. Ja ühele oma noorepõlve
praegu, veerand sajandit hiljem, selle sõbrale lisab ta täiendavalt: „Oma rahva ja
mehe elu- ja võitlusteed?
vägede kogumine õieks, minu arvates, tõsi
Kapten Anton Irv (ristitud esialgu Han selt soovitav ja koguni tarvilik. Meie sugu
guks), sündinud 17. sept. 1885 Viljandimaal vennad laiali pillatult ei too seda kasu, mis
Viljandi Ruudi külas „Üievaresel", kogutult võõrsil ei too nad kunagi neid
kasvas väga vaestes tingimustes, ent val ohvreid, mis oma kodukolde kaitsmiseks
mistus eriti andeka poisina julgesti olude tuua võivad ja toovad ..."
raskust trotsides siiski õpetajakutsele. Ta
Kuigi-Irv alustas otsekohe hoogsat ki
haridustee kulg läbi kihelkonnakooli või hutustööd eestlaste siirdumiseks rahvusli

kui tuld, sest ta teab, et need mehed on

eesti vabatahtlikud. Need samad mehed, kes

ligi kolm aastat viibisid söjasöidul kange!
ivas, on nüüd jõudnud kodumaale, et panna

27. aprillil nflödob 25 aastat päevast,
Wsti sellest saatuslikust varahommikust,
millal end. Läti maa alal, väikese Egle
kõrtsi juures tolmusel maanteel, langes
punaväelase salalikust kuulist tabatuna

maldus õieti seetõttu, et terassilmaline Hans kesse väeosadesse, õnnestus tal enesel alles
Irv salviti ümber apostlikku Oigensku, muu oktoobris 1917 pääseda puhkusele. Aga juba

tus Antoniks ja vabanes seega mõningaist
Õppekuludest. Kui sellega loodeti aga Irve
ka hingelt venestada, siis osutus see lootus
aga ometi ekslikuks, sest sellesse poisisse

üsna varsti selle järele saabus polku tele
gramm, et Anton Irv on määratud Haapsa
lus paiknevasse 1. Eesti polku (21. nov.).
Kaaslased jutustavad, et see ei tulnud neile
üllatusena, vaid seda olid aimanud kõik
need eestlased, kes olid näinud Irve näda
lail ja koil enne puhkusele sõitu ja puutu
nud temaga kokku. See oli olnud põhjali
kult muutunud, aga ühtlasi raudselt otsus
tanud mees, kes elas nüüd veel ainult ühe

oma parim, ema senised göjakogemused rin

de hoidmiseks ja see rinne püsib.
Lumised onni seinad löövad sulama tule
soojusest. Üksikuid veepiisku langeb meeste

tahmanud nägudele. Kummalised varjud
ekslevad onni seintel, nagu Otsides kohta,,
kus oleks sooja ja valgust, et siia kaduda,
magada väsimust. Seda sama Otsivad mõt
tedki meeste ajades. Külm Ja niiskus koos
väsimuse ja suitseva talelõkkega jäävad aga

meie vabatahtlike tänaõhtuseke seltsiliseks
nagu alati.

Kes on kapten S., kes koos oma vaba
tahtlikega peab elnvõitlnst Krivaseo metsa
des ja soodes meie veri vaenlase vasta ?*
Tu admatu ee->ti mees Mees, kes ei ihka
isiklikku kuulsust ega sära, vaid karmi võit
lust. Tõsine ja enesesse sävenenud on kap
Punkrid rannikul, milliste meetritepaksust betoonkesta ei suuda\ purustada isegi tihe ten S. isik. Tema võimas talupojalik koju
daim pommirahe. Sajad kahurid on siin ootevalmis, et nurja ajada igasugust inva ja eestlasele omane väärikus, mis hoovab
igast tema liigutusest, meenub vanu eesti
sioonikatset. (PK.-sÕjakirjas. Koll Wb).
muinasvditlejaid kaugest ajaloost. Kapten S.
ei armasta teha sõnu ja mida ta ütleb, see
on ja jääb nii. Iseloomustava näitena tema
isikust, ou ta enese lansutad sõnad ühele
kõrgemale väepealikule, kelle alluvuses kap
Võitlusgrupp Sooden
ten 8. pataljon teenis hinnatavat kiitust
möödunud tõrjelahingos.

v Alutaguse idaserval laiuvad suured soo
de ja metsadealad. Kangel pole siit ka Va
badussõja aegne kuulus lahinguväli Kriva
eoo, Narva jõe kallastel. Üle kabe pika aas
takümne seisid need Krivasoo- Ümbruse
metsad ja rabad omas tavalises vaikuses ja
rahus, nüüd kõmisevad siin jäite kahurid.
Vanadel lahinguväljadel rulluvad uued võit
lused. Eesti mehed seisavad taas võitluses
meie idapiiril.
Varakevadine talvepäev. Päike soojendab

tunduvalt metsavahelistel teedel, õhus on
tunda nagu kevadehöngu. Ent see tunne
kaob. Kibe püssirehusuits tungib teravalt
ei suutnud võõras usk istutada võõrast meel-,
sõõrmeisße, selle asemele, et hingata kop
sud täis põlismändide vaigulõbnalist ja
sust. Koguni vastupidi just see samm sü
värskendavat metsaõbku. Metsad kajavad
vendas ta trotsi ja snndis teda ikka ja ikka
mitmekordselt vastu kahurimürskude välja
jälle mõtlema rahvuslikke surveküsimusi.
laske ja lõhkemispaukudest. Rährade toksi
Kolmeks aastaks sai Irv jääda pedagoo
Biisena kostub laantest ja rabadest kuulipil
gibutsesse Viljandi kihelkonnakooli, milline
duja raginat. Nüüd otsivad kuulid enesele
ajavahemik oli olulisemaid tema vaimse le kodumaale.
puutüvedes ja roostikus, otsivad toi
kujunemise ja küpsemise käigus, siis järg
Teine otsustav järk Anton Irve elus oli toitu
nes 3 aastat sõjaväeteenistust. Vabanenud jõudnud seega lõpule, aga ühel ajal sellega duks inimliha ja verd. Ammu on siit põge
nenud metsloomad ja linnud, tuline ja vin
J. dets. 1910 vanema järgu noorema kirjuta oli alanud kolmas, ülimalt otsustav osa.
teras laulab metsa all ja õhus oma
jana (vaste noorem-allohvitserile), jäi Anton
Teeninad 1. Eesti polgus alal kompanii, guv
hümne.
kuni juulikuuni 1914 isatallu ~Ülevaresele", hiljem
pataljoniülemana, ülendati Anton
Metsasibil liiguvad pikas reas akjased
osutudes seal tugevaks töömeheks ja jätka Irv 1918. a. kapteniks. Kni 1. Eesti poiga
tes vabal ajal suurima pingega õpinguid. •hvitserid olid sunnitud valguma üle maa lumepaadid, veetuna mooridu misriietuses
Keset pingelisemaid töö- ja eneseteostamis laiali, siirdus Irv taas koju, „Ülevaresele", meestest. Eesliinile viiakse toitu ja laske
aastaid puhkes aga maailmasõda ning taga jäädes seal uuesti põllutööle pühendudes moona. Järelvedu toimub inimjõul, kuna
vara-väe allohvitserina mobiliseeriti Irv ja hoolsaks sündmuste jälgijaks. Aga koju ei soistunud metsa all ei pääse masinaga ega
määrati 269. jah, Novoiževi polku samas jää Irv nüüdki kauaks. Peagi leiame ta juba ka hobusega. Mehed tõmbavad hetkeks hin
ja pühivad laubal varakaga higi, kiiresti
se, kus teenis snqdaega. Polk asetses tollal
kaitseliidu ülemana Valgas. Pii ge
tõmmatakse
üks sigarett. Raske teekond
Pihkvas. Vastu ootusi ei leppinud aga Irv tegutsemas
kus leidus pealegi suurel hulgal jätkub, looklev
tee pöördub kitsalt sibilt
kirjutajakohaga staabis, vaid siirdus vaba rilinnas,
elementi, ei osutunud Irve puie vahele. Sügava
raja on järelveokoman
tahtlikuna luure-komandosse, kus juba 23. kommunistlikku
töö
kergeks.
Ainult
mõneks
päevaks
sai
ta
dets. samal aastal ülendati rivi-noorem-all aga jääda Valka, siirdudes kohe jälle edasi do mehed tallanud lumisesse metsa. Seda
ohvitseriks ja veel samal päeval ka juba Tallinna Eesti rahvaväe loomiseks Pea rada mööda kulgeb eesliini ja rinde vahetu
vanem -allohvitseriks. Lahingute staabi ohvitseride reservi, kus teda ja ta tagala eiusoon. Seda rada pidi viiakse ees
olevaile meestele laskemoona, toil», varus
sõpra kapten K. Partsi, kaaslast maailmasõ tust,
kõiki, kõiki mida vajab rinne.
jast, ootasid juba paljad rasked mured, eriti Samaposti,
rada pidi tuuakse tagasi haavatud.
seoses teostunud vabatahtlike mobilisatsi
ooniga.

Juhus viis siin aga kpt. A. Irve peagi
l. eesti Foomofrongi formeerimisele, kuna
Kopli kaubajaamas oli leitud midagi taolist
soomusrongile kahekordsete seintega va
gumeid, liiv seinte vahel, laskeavad külge
des, paar vagnnit kaetud koguni raudpiaati
dega, peal paar 3-to)list kahurit, kuigi üks
neist lukuta. Palju vaeva tuli kulutada Ir
vel ja sõpradel ohvitseridel, kuni lõpuks oli
koos 118 meest, nende hulgas 34 ohvitseri.
Soomusrongi ülemaks määrati kpt. K.Parts,
talle vanemaks abiks kpt. A. Irv. Ja jnba
30. nov. kell 3 p. 1. sõitis rong välja Vi

See sügav tallatud rada Alutagune metsades

ja soodes on viimaseks ühendavaks etapiks
rinde ja kogu tagala vahel. Seda rada sam
muvad eesti mehed.

Üleminek väikesest lagendikust, mis
ühendab kahte suuremat metsa, on kõige
hädaohtlikum järelveoteel. Õhus tiirlevad
üksikud vaenlase lennukid varitsedes sil
mapilku, mil pole näha kiireid saksa hävi
tajaid, et siis pardarelvadest tulistada igat
nende arust kahtlast puud ja põõsast rinde
läheduses. Mitu korda peavad wioonaveda
jad laiali hargnema ja peituma puutüvede
varju, et nähtamatuks jääda õhus tiirlevale
ru rindele, kus punaleine taotles ägedat peale vaenlasele. Kuid seo ei heiduta julgeid me
kaasvõitlejad ees vajavad kiiresti laske
tungi. Taas, küll esmakordselt kodumaa va hi,
viivitamatult jätkatakse teekonda.
badusvõitluses, juba esimeses lahingus 2. mooDa,
Aeglaselt liigub kajakate rivi metsateel.
dets. Vaivara jaama jutlres, koondus meeste
tähelepanu kpt. A. Irvele, ta vahvusele ja Eemalt kostab ägedat lahinguu üra Kuuli
ja külmaverelisusele. 3. dets.näitas Irv meeste pilduja ragin ja miinide plahvatused, ras
kete mürskude-R hkemine paisub hooti viha
le tõeliselt hiilgava* ohvitseriikku eeskuju, seks kõuemürinaks. Tõrjutakse vaenlase
parandades isiklikult kuulirahe all töötades rünnakut. Üksikuid kuule lendab laksudes
mõne julge mehega raudteeliini ja võimalda
des seega rongile edasisõidu.

puutüvedesse. Rahulikult ja segamatult liigu

mehed edasi. Mõne pingutava minuti
10. detsembril, kui K. Parts sõitis Tallin vad
järele paisiah eesmärk. Tagasiho dlik sildike:
na, formeerima uusi eoomoeronge, määrati „Võitlusgrupp Sooden" puu külge kinni
kpt. Irv 1. soomusrongi ülemaks. Sellega tatult näitab suunda kuuseboortest ja lumest
Uheistmeline USA jahilennuk, mis sai tun astus
ta vastu ka Vabadussõja pöördepunktile.
da saksa õhukaitse mõjuvust. (PK.-sõjak.
ehitatud onnikese juurde. Siin asub üksuse
komandopunk,t paarsada meetrit pea\õitiußHackl. Wb.)
Järg 3. leheküljel
Purjetavas
iõstetoolis
Kummaline seiklus suure õhu
lahingu serval
PK. Oleme ühe jahilennukite
üksuse juures saksa lahe ääres. Möö
da on suure Õhulahingu ärevad tunnid.
Taas kitkuti ameerika pommilennukitel
nende terrorirünnakul Kesk-Saksamaa
kohale raskesti sulgi. Koos pommilen
nukitega kaotas USA 8. õhulaevastik
suure hulga jahilennukeid, milliste
ülesandeks oli kaitsta pommilennukeid
meie jahilennukite ja hävitajate kahuri
te eest. Kuid nemadki langesid meie
teravalt ja julgelt ründavate jahilendu
rite ohvriks.
Küll esines ka meie poolel mõnin
gaid kaotusi. Kuid Jumalale tänu suut
sid meie meeskonnad end enamikus
langevarjude abil päästa. Ja nüüd va
litseb kõikjal suur rõõm mõjuva tõrje
võidu puhul päeväses raskes õhulahin
gus.
õhtul istuvad lennukijuhid kasiinos
ringina koos. Nüüd jutustatakse võit
luselamustest. Üksuse kapten tulistas
täna taas kolm neljamootorilist alla.
Kuid ka teised lennukijuhid võivad kõ
nelda edust. Kogu üksus on uhke sel
lele suurepärasele tulemusele. Viimase-

na saab sõna meie „PeDjama ta on
täpselt 1,63 meetrit pikk veltvee
bel Sch. Ammendorfist Halle joures.
Ta pöördus panuselt tagasi alles poole
tunni eest langevarjuga kaenla all, ise
kergelt longates.
Ta jutustab kuiva huumoriga, mis
teeb pisut raskeks uskuda seda võima
tut, mis talle juhtus. Ja ometi leiame
pärast tema jutustuse peagu sõna-sõ
oalt ametlikust võitlusteatest, millega
ta sõnadele on antud kindel ustavus
tõend.

„ Olime teistkordselt", nii jutustas
veltveebel Sch. ühte tuge
vat neljamootorliste üksust, kui nägin
äkki meie kohal üht põhja-ameerika
jahilendurit, kes kavatses rünnata mu
kaaslast. Suunasin oma lennuki kohe
vasakule, et minna saksa masinale ap
pi. Niipea kui sain vaenlase masina
sihikule, tulistasin. Ent vastane ei ol
nud ilmselt üksi. Äkki põrutas ta mul
le „tapeedisse". Ma veel ei taibanudki,
mis õieti juhtus, kui juba tiirlesin alla
poole. Kuidas ma ka vaeva nägin tasa
kaalu saavutamiseks, siiski ei tahtnud
see õnnestuda. Ka kabiinilagi ei tahtnud
avaneda. Jumalale tänu olin küllalt
kõrgel õhuvõitlus toimus 7000 m
kõrgel ,et võisin oodata.
Äkki rau „ veski" peatus iseendast.
Vabastasin end peakattest, kõrvaldasin

hingamistoru ja surusin seljaga vastu
tõrksat kabiinilage, mis lasi end nõnda
hõlpsamini kõrvaldada. Kui lagi ära len
das, seisin oma lennukis püsti. Olin
üllatatud, et ma peaaegu sugugi ei tund
nud sõidutuult. Minu „veski" näis õhus
päris paigal seisvat. Veel suurem aga
oli üllatus, kui vaatasin oma lennuki
nina. Mootor oli ära, päris tõsi. Lihtsalt
ära. Seda ei ole minu 84 panuse juures
varem veel juhtunud. Ainult pardarel
vade pärapooled vahtisid muile eost
vastu. Peaaegu püstloodis nagu tõste
toolis purjetasin oma vaese „veski" ar
metute jäänustega pikkamisi aga kind
lalt allapoole../4
Kamraadide vali naer katkestas ju
tustuse. Veltveebel Sch. märgib kuivalt:
„Teil on hea naerda, teid ju seal ei ol
nud."
„Kas hüppasid välja ?"
„Kohe veel mille/ seletas Sch. „Taht
sin enne kahjusid lähemalt silmitseda.
Ronisin vasakule tiivale. Mõlema käega
pardaseinasl kinni hoides, kummardu
sin pisut ette. Mootor oli tõepoolest
ära."
„Jäta ometi lamp rahule 1"
Üks kuulajaist oli vahepeal tõuga
nud laelambi hõljuma, mis tähendab
umbes sama kui: pidage, palgidki kool
duvad naerust 1

liini taga. Musta nägudega, habetunud me
hed jooksevad edasi tagasi. Laskemoona
kandjad viivad kiiresti ette äsja saabunud
laskemoona ja toidu. Kõikide nägudelt pee
geldub ärevus, kuna vaenlase viimase rün
naklaine hävitamine kestab. Vöitlusgrupi
komtndör kapten S. kuulab parajasti oma
adjutandi ettekannet. Välitelefonidesse rää

gitakse vahetpidamata. Ühe kompanii lõigus
on vaenlane sisse murdnud, teisal vajatakse

kiiresti värskeid reserve, kolmandas kohas
asutakse omapoolsele vasturünnakule. Võit
luegrupi komandör on igast vähemastki pi
siasjast informeeritud. Tema peab olema kõi

gest teadlik, test tema juhtimisest ja ka
isiklikust vahvusest oleneb kogu üksuse la
hingpanue. Kindlasõnaliselt ja rahulikult
jagab kapten käske. Rünnak tuleb tagasi
jüüa ja lüüaksegi. Tuäsuse hili&talve õhtuks
on vaenlase viimased jäänused hävitatud.
Tänane pflevalöö on läbi, homme, võibolla

~Mina täidan vaikides oma
teen mida suudan". Sellega oli kapteni jutt
otsas ja rahuldatud ilmel pöördus ta tagasi
oma meeste juurde. Ou»a meestest ei läbe
ta lahkuda hetkekski. Alati seisab ta juhi
na nende keskel ka kõige täbaramas olu
korras. Mehed armastavad oma juhti. Pikk
kooselu ja ühine sõjatee on kasvatanud kap
ten S.-i ja tema vabatahtlikud ühiseks
võimsaks rusikaks, mis raksab seal kus va
ja. Nüüd seda valusamalt, kogu keha
kõik eesti relvakandjad mehed on koondu
nud selle rusika seljataha. Varsti tunneb
vaenlane kogu meie võimu. ~Võitlnsgrupp
Soodeni" mehetegudele seltsivad tuhandete
teiste eesti meeste sangariteod. Vanadele
veteraanidele Velhovi rabadest, järgnevad
uued ja värsked kangelased kodumaa põldu
delt ja linnadest, sealt, kust me kõik oleme
tulnud, et haarata relvad

Hy.-

Ükski ohver pole suur
SS-PK-. Teie ei tunne seda noort, pika ise teadma. Ja Raudristi saamisest jutnsta&
kasvulist eestlast, sellepärast ei hakka ma ta nii napisõnaliselt.
ka tema nime nimetama.
Selle aasta veebruaris sain temalt kirja.
Aga, kes teab, võib-olia olete teda kuna Ta oli saabunud kodumaale, et kaasa lüüa
gi näinudki, sest kui olete kohanud meest, võitlustes orra kodumaa pärast. Ta oli nii
kes alati täis elurõõmu vaatas tulevikku, õnnelik 1 Nüüd võitleme oma kodbmaa pii
alati abivalmilt kohtles oma kaaslasi, —siis ril ja oma kodu eesti kirjutas ta. Üliõn
te vahest arvate: see on tema, kellest roa nelikult tuiskas ta (ahingust lahingusse, ku
ni ühel päeval sain tema vanemailt kirja.
täna tahan teile jutustada.
Hiljuti külastasin ma tema vanemaid Teda ei ole enam. Raskelt haavatuna toodi
Tallinna väikeses eeslinna majakeses. Siin ta kodulinna haiglasse, kus ta pärast mõne
olin ma nii palju kordi käinud ja oma sõpra päevast piinlemist suri. Kuid kuni viimse
külastanud. Need väiksed toad olid mulle silmapilguni ei kaotanud ta terakestki oma
nii koduseks saanud oma lihtsuses. Kui tihti elurõõmsusest.
Koi ma juba lahkumisele valmistusin,,
oleme siin koos vaba aega mööda saatnud,
vestelnud.
tõi ta jaa iaualaekast minu sõbra kirjad
Astudes efcntuppa äratns juba esimese! välja. Ta «li tihti oma vanemaile kirjutanud.
viipas sõrmega viimasele kirjale, miiie
silmapilgul tähelepanu väiksele lauale ase Isa
tutud noore sõjamehe, «UDU kamraadi piit. oli ta veel haiglas kiljatanud, pSev eone
Rearui alumisele äärele oli kinnitatud Raud lahkumist meie juurest. Pisut väriseva käega
risti eredavärviline must-valge-puuane lint, oli siia kirjutatud: «Ükski ohver, mis on
pildi kõrval vaasis esimesed kevadlilled. Ja toodud kodumaa eest, pole suuri* Ta
pilt ise, kui palju elurõõmu hoovas sel teadis, et ta ei pääse enam kunagi siit
haigla müüride vahelt, kunagi ei näe ta
lest naeratavast näost!
oma kamraade, kuid ta ei olnud siis
See oli 1941. aasta suvel, kui pagesime enam
ki
nukker,
oli endaga rahul, ta oli annud
metsade sügavusse bolshevlke mobilisatsi oma parimataoma
kodumaa eest.
ooni eest varjule. Ja kai algas Eesti vabas
Enne lahkumist heitsin veelkord pilgu
tamine enamlustest, astusime mõlemad vaba
tahtlikult saksa sõjamäe ridadesse, et kaasa sellele naeratavale sõjamehe pildile, ja nats
mõistsin teda, tema naeratust, sain ara te
aidata meie igivaenlase hävitniisisele. Viibi ma
rahulolekuet, millest oli ta endale am
simo nüüd igapäev teineteise kõrval.—Aas mutanud
palju elujõudu, ja selles oli ts
ta hiljem astus ta Eesti leegioni ja siirdus leidnud kanii
oma sõduriõnne.
koos meie vapra pataljon! „Narvaga" tõrju
.SS-sõjakirjasaatja Klasman.
ma bolshevike massrünoakuid kaugel Ve
nemaal. Möödus jälle aasta, kani ma
Lavatükk allveelaeva mees
kohtasin teda uuesti Tallinuas. Ta oli saa
bunud koju puhkusele. Ikka sama, alati en
konna elust
daga rahul ja rõõmus sõjamees. Rasked
Hiljuti tuli BresJaus lavale ulmeka sak
võitlused ei olnud suutnud karvavõrtbi vä
hendada tema eluküllust. Ainult pisut kar sa näitekirjaniku Hans Rehbergi uus näi
must oli siginenud tema uäojoontesse, oli dend «Hundid*. Vastupidiselt oma senistele
muutnud tema noore näo mehelikumaks. ajaloolistele draamadele käsitleb autor sel
Halli sõdurikuue nööpaugus oli värske Raud les äsja esiettekandele tulnud teoses olevi
risti lint. Ta ei jutustanud palju oma võit ku probleeme, juureldes sõja mõtte üle. Te
lustest. Et nad rasked olid, seda pidin ma ma teenriks on küll selgi korral preisluse
vaim, milles ta näeb kohuse täitihise mõis
tet üldse. Sõda nõuab alati isiklikkude tun
„Kes ei taha uskuda, lugegu seda nete, valu ja kurbuse ületamist. Me peame
«uskuma, et vabadus on rohkem väärt kui
võitlusearuandest!" kinnitas Sch. veel orjus*
ja «peame oma isamaad armastama".
kord.
Need on lühidalt draama juhtmotiivid.
Rehberg, kes ise sõjalaevastiku eri üles
„See juhtus sõna sõnalt nõnda, na andel
tegi allveelaevadel kaasa retkeidt
gu siin jutustasin. Kaalusin, mida kaa vaenlase vastu, laseb sõja, surma ja hauata
sa võtta. Algul haarasin peakatte järgi, guse maailma probleeme arutada kolmel
mis asus mu istmel. Kuid siis viskasin allveelaeva mehel kolme naise vastu. Teine
kujutab ela allveelaeval ühe konvoi
selle jälle minema. Siis silmitsesin to akt
lahingu kestel.
da sädelevat enda all ja hüppasin
Rebbergi väljendusviisi kannab ülev
lõpuks umbes 800—900 meetri kõrgu vorm ja jõud. Kõnelused, mida peetaks©
selt alla. Kui rippusin oma langevarju pühade küsimuste üle, puudutavad meid
küljes, nägin oma „veskit" alla jõudvat. siiski pisut kummaliselt, kana me ei ole
nende üle rääkima. Küllap me
Ta lõi korraks kukerpalli ja jäi siis il harjunud
kõik oleme liiaks ka igapäevase elu snure
ma muude vigastusteta lamama.
hoovuse vangis, kui et teada vastust kõigi
le küsimustele, mida saatus meile esitab,
Maabusin oma langevarjuga sellest Rehberg aga vastab julgelt: Uskuda ja
umbes 100 meetri kaugusel metsas. armastada".
Minu langevari jäi öhe puuladva külge
Soomes asutati uus uurimis
rippuma. Sain sealt siiski päris hõlpsas
instituut
ti alla, vigastades ainult veidi paremat
Helsingist. Tuntnd soome laevade
jalga, siis läksin oma masina juurde. omanik Antti Vihuri, kes omab juba teeneid
Või õigemini selle juurde, mis temast miljonitefondi asutamisega soome kultuuri
oli säilinud. Võtsin veel kaasa oma pea toetamiseks, aitas nüüd kaasa ühe uurimis
asutamiseks, mis oma laadilt on
katte ja alustasin sellega käes koduteed." instituudi
Soomes esimene. Seiles võivad väljapaistvad
loodusteaduste, arstiteaduse ja tehni
„Jätke ainult nüüd oma neetud uurijad
ka aladelt pühenduda takistamatult oma
naer, nii see oli ja mitte teisiti/ lõpe teaduslikule uurimistööle, tuues isamaale
tas Lek. oma karvu püstiajava jutus sellega suurimat kasu. Instituut alustab oma
tuse.
tegevust juba mai algul ühes Helsingi ees
linnas. Instituudi juhatajaks kutsuti Helsingi
Ent kamraadid naersid veel kaua ülikooli füsioloogia dotsent, dr. Vilska, kes
kummalise seikluse üle, mis arvatavas oma leiutistega arstiteaduse alal on tuntud
ti on lennuasjanduse ajaloos ainulaadne. ka väljaspool kodumaa piire, eriti Saksamaal
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Türi linna raehärrad olid koos
Võeti vastu 194445. a. eelarve, määrati abilinnapea asetäitja ja
otsustati teisi küsimusi
Linnavalitsuse majandada on praegu alg
Esmaspäeva Õhtul tolmas linnavalitsuse
ruumes Türi linna raehäirade esimene koos ja keskkool, turba tööstus, küttematerjalide
olek, mille päevakorras oli ülevaade linna ladu, lihajärelevaatuse asutus, lastepäeva
majanduslikust olukorrast, linna 1943-44 a. kodu, vanadekodu ja uuesti asutatud avalik
aruanne, 1944 45.a. eelarve, abilinnapea ase raamatukogu ning mets. Ära on langenud
täitja määramine, võõrastemaja kasutamisele aianduskooi, mida majandab Järva maava
võtmise küsimus, turbatöõstnsele masinate litsus, elektrivõrk ja apteek. Liuna varan
duslik seis oli 1. apr. käesoleval aastal
muretsemine ja läbirääkimised.
Nõupidamise avas linnapea J. Rebane, 117.074 rmk. 261.287 ekr. vastu 1939. aastal.
soovides raehärradele nende töös edu ja
Ülevaate esitanud linnavalitsuse majan
tutvustas seejärele kokkutulnud raehärrasid duslikust olukorrast, kandis linnapea ette
nue kogukonna omavalitsuse sisseseadmise raehärradele linna möödunud aasta aruande,
määrustega, miile alustel neil tuleb oma mis tasakaalostub 125.704 riigimargal
ülesandeid nõuandva organina täita.
49.855 rmk. suuruse ülejäägi juures. Rae
Edasi linnapea esitas lühikese ülevaate härrade heakskiidul kinnitati aruanne üle
linnavalitsuse tegevusest, majanduslikust jäägi määramisega linna varukapitali juure.
olukorrast kui ka sõjast ja nõukogude Ka nõustusid raehärrad esitatud 1944/45.
võimust linnaomavalitsusele tekitatud majandusaasta eelarve kavaga tulude
kahjudest.
kulude poolel tasakaalu viiduna 97.415 rmk.
Nagu linnapea märkis, tnli linnavalitsu Suuremaid tulusid loodetakse kinnisvaramak
sel peale sõda alustada tegevust täiesti sust 28.800 rmk., kinomaksust 15.000 rmk.
tühja kassaga, mis seadis edaspidise tege tööndusmaksust 16.000 rmk., varadest ja
vuse suure raskuse ette.Tänu kohaliku ettevõtetest 22.645 rmk. ja halduslõivudest
komandandi vastutulekule, võimaldus linnal 4450 rmk. Kulude osas on suuremaid välja
•aada ajutist laenu 8000 rmk. ,mis oli esi minekuid halduse alal 22.920 rmk., heakorra
meseks tegevuskapitaliks hädavajalike alal 18 875 rmk., hariduse alal 16 620 rmk.
kulutuste katmiseks. Selle summaga teostati sotsiaalhoolduse alal 28.665 rmk. Linna
hädapäraseid parandustöid sõjaajal kanna ettevõtetest on kütte- ja ehitusmaterjali
tada saanud linna ehituste ja hoonete, ees lao eelarve kalkuleeritud 28.000 rmk. ja
kätt linnavalitsuse maja, koolimaja ja vana lihajärelevaatuae asutuse eelarve 1150 rmk.
dekodu juures, samuti korraldati elektri
Edasi otsustas linnapea raehärrade arva
võrk ja anti vähemaid laene purustatud
väiketööstuste ülesehitamiseks ja kordasead mist ära kuulates määrata abilinnapea ajuti
asetäitjaks Ain Tõnussaare. Liuna
miseks. Kant 1941.a. lõpuni laekus linnale seks
ainuke
võõrastemaja, mis senise pidaja
kogukonna- ja jalgrattamaksust 4900 rmk. loobumisel
jääks suletuks, otsustati vajaliku
Alates möödunud aasta aprillist sünnib lin asutusena võtta
liuna majandamisele, kuigi
na aajandemiue oma eelarve korras, ja see kasu asemel
tooks linnale kahju.
aeda tunduva ülejäägiga.
Viimase
küsimusena
tuli arutusele linna
Sõja ja nõukogude võimuaasta läbi tek turbatööstusele masinate
muretsemine, ees
kinud linnavalitsuse kahjud on tunduvad
kätt
turba
pressi
soetamine.
Raehärrade
104.042 ekr., sellest summast moodustab tu
le läbi hävinenud iluna lastekodu hoone pooldaval seisukohavõtul otsustati küsimas
£OOOO ekr., liuna raamatukogu väärtus 7830

ekr., konfiskeeritud omariiklusaegsed kapi
talid 8067 ekr., ülevõetud linna-apteegi sis
seseaded ja kaubad 23.618 ekr., vallasvara
kaotus 12.947 ekr.

Ärge kartke...
Vaevalt sai kpt. Irv 1918. a. jõuiuümbru
se öödel kordagi korralikumalt puhata. Ta
pa oli sellal vaenlase ägeda tnle all. Samas
tnlepõrgus asus seila! aga ka kpt. Irve juhti
misel olev soomusrong. Tulest hoolimata
jalutas Irv julgesti rongi kõrval, öösi tukkus
ta istudes, kasuk seljas, müts peas, hetke,
ja töötas siia jälle, jäädes alatiseks valvele.
Üks luureretk järgnes neil päevil teisele,
üks julgem kui teine. Tehti retki dessandi
ga, piirati punaste jõude sisse, võeti vange.
Tapa mahajätmine osutas ajutiseks küll pa
ratamatuks, kuid juba mõne päeva pärast
jätkusid dessandid Tapa tagasivõtmiseks.
P£agn alati lahkus kpt. Irv seejuures koos

jaatavalt.

Sammad selleks võetakse varukapitalist

lisaeelarve korras.

Raehärrade esimene nõupidamine kestis
poolteist tundi.

terasest nfirvid ja vankumatu tahe murdsid

.lõpuks ka vaenlase jõu, kuigi 19. veebr, oldi
sunnitud tõmbama soomusrongid tagasi Pet

seri poole. Rünnakute hoog vaenlase poolel
oli lõplikult murtud.
17. või 18. veebr, määras ülemjuhataja
kpt. A. Irve parajasti formeeritava soomus
rongide divisjoni ajut. ülemaks. Juba 20.
veebr, ilmus divisjoni esimene käskkiri
nii kiiresti suutis Irv tulia divisjoni formee
rimisega toime. 1. märtsil auti Irvele kui
divisjouiülemale diviisiülema õigused, mis
puhul talie allusid peale soomusrongide di
visjoni ka veel Knperjanovi partisanid, Ka
levlaste maleva ja üks rühm 5. kergest pa
tareist ning hiljem Skautide pataljon, Võru

kaitsepataljon, ratsa komando, soomusautod
jne.

meestega rongilt, juhtides dessanti isiklikult.
Koi vaadelda nüüd teist kriitilist mo
Juhi selline julgus ja väsimatus sisendas menti
meie Vabadussõja käigus, milline
usku ja kangelasmeelt ka kõigisse ailuvaisse.
1919.
a.
jaanuari kõrval (enamlased lähene
Neil päevil, Tapa ja Lehtse operatsioonides, sid Tallinnale)
aseneb aprilli teises pooles
omandasid Irve teod peagu legendaarse oreooli.
Meil pole aga raske kogeda, et see legendaar Võru all, siis peab küll märkima, et eeskätt
kpt. Irv oli see, kes likvideeris ohu. Mõne
sus tugines ometi puhtal tõelisusel, kui mee päevaga
vallutati palavais võitlusis lõuna
nutame, et 6. jaan. 1919, kui tehti esimene rindel Mõniste
mõis. Hopa ja Korvenhofi
ettepanek autasu määramiseks neile kaitse jaam ning tungiti
sealt edasi. Enamlaste
väelasile, kes sõja esimesel perioodil osuta paremad jõud purustati.
Valga ja Võru kait
nud erilist tublidust, kes Vabadussõja alg sel kpt. Irv mitte üksi ei
lahin
päevist peale kõige raskemal ja segasemal guid, vaid võitles ise jällegi juhtinud
esirinnas.
ajal kodumaad kaitsenud, mil paljudel puu
Pole BÜB ime, kui sõber kpt. K. Parts
dus igasugune usk ja lootus meie võimeis
apr. Irve vaatamas käies talle üttes:
se, esitati esimesena autasu saamiseks 25.
Anton, sa oled väsinud!" „Jab, ma olen
I. soomusrongi ülem kpt. Anton Irv ühes väsinud,"
möönis Irv esmakordselt. „Mioa
kolme ohvitseriga ja 6 sõduriga I. soo tulen ja sina
lähed puhkusele, enne pean
musrongist.
esinema ülemjuhatajale," rääkis sel sõprade
4. jaanuari 1919. a. eel, millal oli saabu viimasel kohtamisel K. Parte.
nud Vabadussõja otsustavamaid järke ja
Aga saatus tahtis teisiti. Peale magama
millal Viru rinde ülemjuhataja tunnistas
soomusrongid avameelselt „kõige kõvemaks tut ja rahutut ööd vastu 27. aprilli otsustas
jõuks rindel", langes kpt. Irvele taas väga kpt. Irv kell 5.30 homm. minna vaatama,
raskeid ja vastutusrikkaid ülesandeid. Ning kuidas edeneb pealetung. Kella 7-meks jõu
tema juhtimisel olev soomusrong andiski ti Säde jõele, kust Irv sõitis vastutulnud
Kehra-Mustjõe piirkonnas esimese tugevama soomusautol „ Kalevipoeg* edasi, kuui koh
tas Egle kõrtsi juures soomusiong ur. 3-da
hoobi ikka veel edasitungivale vaenlasele. dessanti.
Andes sellele korraldusi korratult
„Eks me vaata!" oli Irve rahulik vastus jut
tudele punaste tohutust ülejõust Kehra põgenevale vaenlasele järgimiseks liibus
lahingusse sõitmisel ning just Kehra lahing Irv ise soomusautol labitgliiuist ette. Veel
kujunes esimeseks võidukaks pealetungi kilomeetrit paar, siis kohtuti umbes 120lahinguks Vabadussõjas, millega algas uus mebelise punaste salgaga, milline peale
vastastikust tulistamist jooksis laiali,
järk meie sangarlikus vabadusvõitluses. nõrka
Sealt algas uimelt võidukäik, mis viis meid andes rea vange. Laskmine oli juba lõppe
Tartu rahuni ja võiduni kommunismi üle nud, kui Irv astus autolt maha, saates äsja
vangid minema. Siis hakkas ta lii
ning iseseisvuseni. Juba 5. jaan. vallutas võetud
dessant kpt. Irve juhtimisel Jäneda, 9. lau kuma auto ees mööda maanteed edasi. Laia
vaenlase kaevikute suunast kos
ges Tapa. Ning gelleasemel, et sõita taas lijooksuud
vallutatud Tapalt edasi Narva suunas, otsus tus veel üksikuid laske. „Ärge kartke mi
. . .* vastaski siis kpt. Irv üksikutele
tasiu kpt. Parts ja kpt. Irv sõita edasi Tartu. dagi
Ei olnud see lihtne ega ammugi mitte kerge hoiatustele kaaslaste suust. Ütles seda, uu
ris veel hetke binokliga ümbrust, lakkis siis
üritus, kuid kpt. Irv, kes sõitis ees, otse käe
langeda, võpatas järsku ja langes
kees tahtest, jõuda enne Tartu, kuni suude
takse purustada Emajõe siid. Kui siis 14. teetolmu, sõnatult ja mehiselt, nagu oli ela
kogu elu julgelt ja mehiselt, tabatud
jaan. kell 9.30 soomusrong nr. 1 kpt. Irve nud
vaenlase salakavalast kuulist. Oma hiilgava
juhatusel sõitis esimesena üle silla, siis tea lennu
lennanud sangari põrm, kelle õilsa
dis võib-olla ainuüksi Irv ise, et ta on ot kangelasnime
jäädvustamiseks ristiti meie va
sustanad Tartust mitte enam taanduda. Ei, nim soomusrong
soomusrongiks „Kaptenlrv",
mitte sammugi ega iialgi. Kas teadis Irv sel
hetkel aga ka seda, millist tohutut jõudu andis viidi Valgast Tallinna ja sealt edasi Viljandis
kus ta maeti 1. mail ennenähtamatu rahva
see spontaanne ja hulljulge löök ning Tartu se,
hulga osavõtul sõjaväeliste austusavalduste
järsk vallutamine meie kaitseväele ja rah ga
maakoguduse kalmistule. 23. juulil 1933.
vale, või seda, et ta punaste veretööd kat paigutati
ta põrm ümber kangelaskalmistute,
kestades päästis sellega tohutupalju elusid? lahinguvendade
keskele. Sama aasta augus
Iseloomustav on sel puhul igal juhul ta vai tis avati Viljandi
kpt. Irvele
mustus, kui kirjutab mõni päev pärast Tartu mälestusmärk (9,5kirikumäel
jalga kõrge, raskus 800
vallutamist kodustele: ~Eesti pojad, edasi I
kunstnik Espenbergi kavandi jä
hüüan nüüd kõige oma olemusega. Hüüan kg. valm.
milline kujutas Irve lahingurõivastu
rõõmsasti, täis tulevikulootusi ja kutsun rele),
ses, binokliga käsi rihma kohal, nagu ta
üles kõiki, kelle kodumaaks on Eesti. .
ja langes Egle juures. Bolshevism ei
23. jaan. sai kpt. Parts Elva all šrapnel seisis
jätta väljavata mata oma viha ka
llkiliuga vasemast käest haavata ja pidi hä suutnud
sellele sambale, kuid palju vaeva ja tohu
davajaliku operatsiooni tõttu jääma mõneks tult
nõudis see enne, kui sangar suu
ajaks lahinguist eemale. Sellest päevast ala deti tööd
kõigutada ta aluselt. Ja päriselt jagu
tes kuni langemiseni jäi kpt. Irv soomus temast
ei saadudki.
rongide üldjuhi kohale, kellena ta vallutas
Nagu elas ja suri kpt. Anton Irv veerand
14. veebr, oma soomusrongidega Irboska
jaama. „Mitte ühtki sammu tagasi!" oli ta sajandit tagasi raudsena, nõnda elab täna
kindel seisukoht ka raskeimas olukorras. edasi raudse eeskujuna ta hiilgav sangari
Seda kindlust ei suutnud murda mingi vaen lend. „Ärge kartke" ja „Eks me vaata" on
sõnad, mis saadavad eesti mehi täna
lase jõud ega tobutumgi ülekaal, ei suutnud ta
ta tahet kõigutada ka Irboska jaama kobale uues tohutus heitluses taas meid lömastada
ilmunud punaste pooimilennuk. 14.-—-19. ähvardava bolshevismiga. Ja nagu seekord,
veebr, kestsid meeleheitlikud võitlused Ir nõnda saabub meile tänagi võit. Selle võidu
boska jaama juures, millise aja kestel Irv tõotuseks on ka kpt. Irve elu ja selle kan
gelaselu pärand. J.K-p.
ja ta mehed said vaevalt und silma. Irve

30. aprilliks tuleb täita 60
Möödunud raskejöustiku-hooaeg Järva
protsenti linanormist
maal oli rahuldav
15. nov. 1943 kekkuvõtu korraldu
se teostamise määruse kohaselt tuieb
Vaatamata erakordsetele oludele, milledele maadlusmati! ema jõudu 53 võistlejat. Üksi
30. aprilliks 1944 ära anda vähimalt kaasus mõistagi teatavaid pidurdavaid asjaolu kutest haruseltsidest osutus möödunud hoo
60 protsenti normikohustustuslikust sid meie sportlikus tegevuses, suudeti möödu aja esimesel poolel parimaks Kareda haruselts*
nud raskejõustiku hooajal Järvamaal toime tulla sellele vaatamata, et klubivõistlusel Järvalinast.
küllaltki rahuldavate töötulemustega. Siinjuu
Kareda vahel tuli võitjaks J.-Jaani
Ühtlasi juhitakse veelkordselt tä res väärib eriti esile tõstmist S-s .Järvapojad* Jaani
meeskond.
helepanu sellele, et linakasvatajail, 1943/44. a. tegevus. Vastavalt S-s .Järvapo
Üksiktagajürgedest osutusid hooaja parimaks:
kes oine lina äraandmise kohustust jad" talihooaja tegevus-ülevaatele, peeti hoo
kestel kogusummas kolmed võistlused, kus
Tõstmises:
seni täitnud pole, tuleb ülaltähendatud aja
juures kaks neist toimusid Kareda haru seltsi
korraldust tingimata täita.
Sulgkaalus: 1. Uusküla (Paide)
korraldusel Järva-Peetris ning üks Järva Jaanis
Kareda—Järva-Jaani haruseltside klubivõistlu 202,5 kg. 2. Kivine (Kareda) 195,0 kg. 3.
eena. Kõik need võistlused toimusid hooaja Maiman (Kareda) 187,5 kg. Kergekaalus:
Esmaspäeval Paides traditsi
esimesel poolel, kusjuures need olid mõeldud 1. Paela (J.-Jaani) 252,5 kg. 2. Elisnurm (Tam
ooniline tänav-teatejooks
treeningvõistlustena meeskondade koostamiseks salu) 247,5 kg. 3. Taada (J.-Jaani) 220 kg.
1. Saar (Kareda) 225,5. 2.
Esmaspäeval, 1. mail toimub Paides Eesti esivõistlustele ja Viljandi .Sakala" ja „Jär Keskkaalus:
vahelistele võistlustele. Viimane Sootna (J.-Jaani) 210 kg. 3. Inno (Tamsalu)
S-s. „Järvapojad" korraldusel traditsi vapojad"
neist pidi toimuma S-s .Järvapojad* 20 a. juu 200 kg. Poolraskekaalus: 1. Naeris (Ka
ooniline tänava-teatejooks.. Seekordne beli puhul. Kuna aga vahepeal üldine olukord reda) 260 kg. 2. Fels (Paide) 230 kg. 3. Kurg
teatejooks tõotab kujuneda küllaltki pi mitmeti muutus, tuli ettenähtud kavast loobuda, (Koeru) 225 kg. Raskekaalus: 1, Maal
nevaks, kuna võistlusest võtavad osa mispärast võistlejate poolt saavutatud taga stein (Paide) 270 kg.
Maadluses:
peale S-s. „Järvapojad" meeskonna veel järgedele tuleb vaadata kui treeningtulemus
tele, kuigi näiteks kergekaallaste Raela ja
ühe kohaliku saksa väeosa koosseisu Elisnurme.
tagajärjed on päris rahuldavad. Tek
Kärbeskaalus: 1. Maiman (Kareda), 2.
kuuluv hollandlastest koosnev mees kinud arusaamatuse tõttu võistluste korraldu Lodi (J.-Jaani), 3. Kuusik (J.-Jaani). Sulg
kond, ühe Paides asuva eesti üksuse ses pidid kahjuks .JäTvapojad" parimad tõstjad kaalus: 1. Uusküla (Paide), 2. Lepp (J. Jaa
eemale jääma ka Tartus toimunud Eesti tõste ni), 3. Kivine (Kareda). Kerge kaalus:
meeskond ning arvatavasti ka Paide esivõistlustest.
1. Elisnurm (Tamsalu) 2. Roos (Paide), 3. Pää
tööstuskooli meeskond. Teatejooksu lähe
Mis puutub osavõtjate arvusse kolmel eel renson (Kareda). Kergekeskkaalus: 1.
ja lõpp on turuplatsil. Teatejooksu algus pool nimetatud võistlusel, siis tõusis see tõst Saar (Kareda), 2. Taada (J.-Jaani), 3 Inno
on kell 1.2 päeval.
jate osas 42-le, kuna maadlejatena proovisid (Tamsalu). Keskkaalus: 1. Oltjer (Paide),
2. Lepp (Kareda), 3. Kirss (J.-Jaani). Pool
raskekaalus: 1. Mast (J. Jaani), 2. Kurg
(Koeru), 3. Naeris (Kareda). Raskekaa
Järvamaa tänavustest väljavaadetest
lus: 1. A. Maalstein (Paide).
sportliku tegevuse alal
Esimestena mainitud tõstjad ja maadlejad
Neil päevil viibis läbisõidul Paides
praegu Järvamaal ringsõidul viibiv ldaEesti ringkonna spordijuht 0. Top
rn an n, et tutvuda kohtadel, eriti aga
Järvamaa suurimais spordibeskusis Pai
des, Türi), Janedal, Koerus, Järva Jaanis,
Amblas ja Tamsalus praeguse sportliku
tegevuse üldolukorraga ja võimalustega
eeloleval spordihooajal. Selpuhul meie
lehele antud lühijutuajamises märkis
spordijuht 0. Topmann, et vaatamata
möödunud aasta erakordseile oludele
on sportliku tegevuse alal Järvamaal
tehtud küllaltki nimetamisväärset tööd.
Eriti kiitva hinnangu andis ta S-s „Jär
vapojad" juhatusele,*eesotsas selle ener
gilise ja tubli esimehe K. J a a n i m ä
gig a , kelle algatusel on toime tul
dud kiidu- ja tunnustusväärse tööga.
Kui maakonna suurimal spordiseltsil
on „Järvapoegader ka eeloleval spor
dihooajal mõnedki üritused teoksil. Mõis
tagi tuleb siin piirduda vaid vähemate
üritustega, kuna valdavam osa Järva
sportlasi on siirdunud sõjateele, täitma
•ma kohust kodumaa vastu. Tuleviku
kavatsustest kõneledes tähendas spor
dijuht 0. Topmann, et peale muude üri
tuste on momendil käimas ettevalmis
tustööd kergejõustiku võimlemisrühmade
moodustamiseks, milleks suurimais maa
konna spordikeskusis tulevad korralda
misele vastavad kursused. Paralleelselt
toimuvate kursustega tahetakse täita ka
lünka meie spordiinstruktorite kaadris.
Nimelt võetakse kursuste kavas läbi
meie põhilisem
osa, mistõttu kursuste lõpetanuil avaneb
hiljem võimalus asuda instruktoritena
maakonnas tööle. Toimuvail kursusil
tahetakse erilist rõhku panna sellele,
et need haaraksid võimaliku laialda
selt eeskätt noori ja naisi.
Kursuste tegelikuks juhiks on koh
tadel ettenähtud mõni üldtuntum spor
di tegelane väljaspool!, kusjuures selleks
oma nõusolekut on andnud juba spor
dijuht 0. Topmann, spordiameti vanem
võimlemisinstruktor prl. H. Preikoch
ning maakonna mitmekülgsem tegev
sportlane A. Maalstein. Mis puutub sport
laskonna varustamisse hädavajalike spor
ditarvetega, siis loodetakse ka siin sport
laskonnale niipalju vastu tulla, kui seda
praegune olustik võimaldab. Oma jutuVanapiiga
Üpris kõhnaks ja kuivetanuks on
aastad ta muutnud. Kui ta veel noor
oli, oli ta tuliseim tantsija külas. Tant
simine oli siis teatud mõttes ta eriala.
Nüüd on kadunud noorus ning neiust
on saanud vanapiiga. Tantsujalg on
töntsiks jäänud, keel käib aga seda
tulisemalt. Palju olematuid lapsi on
lasknud ta sündida, mitmed olematud
pulmadki pidanud.
Võõrale näib ta heasüdamlisena;
ise nimetab ta end sentimentaalseks,
sest ta pole lugenud Richard Roht'i
lauset: inimene võib
hiire ja kassi surma puhul pisaraid
valada, samal ajal aga kaasinimesel
kõri käänata".
Rõõmsalt elas vanatüdruk tühijutte
treides. Oleks võinud ta neid treida
surmanigi, kui üks juhtum Õige tuge
valt ta autoriteeti poleks kõigutanud.
Meie külakaupmees Adusson oli
suur naljamees. Kord oli vanapiiga te
mastki õige laialt kõnelnud. Kas pidi
kaupmees müüma halvaksläinud hee
ringaid või hallitanud juustu, ei mäle
ta enam täpselt. Igatahes, midagi ta
kõnelnud oli, ja kaupmees plaanitses
kättemaksu. Mõtles ja arutas, kuni
plaan valmis. '
Läks vanapiiga kord Adussoni poodi.
Läbi akna nägi kaupmees teda tulevat
ja mõistis, et nüüd on aeg teostada
kättemaksuplaani ...

on ühtlasi ka S-s „Järvapojad" meistrid.

tähendas 0. Topmann,
et kuigi praegune aeg on äärmiselt tõ
sine ning meie kohustused ja ülesan
ded rohkem kui kunagi seotud võitleva
rinde abistamisega, püüame jõudumööda
hoolitseda siiski ka meie kasvava noor
soo kehalise kasvatuse eest, samuti püü
des säilitada ka ineie sportlikku taset.

Liiga märja põllu kündmine ri
kub põllumulla aastaiks, see
pärast on kasulikum alata ke
vadkündidega parem natuke
hiljem kui liiga varakult

Lõhkemata kuul südame kõrval
Kahvatuna ja teadvusetult lamab umbes ka Kindlalt haaratakse kuul pintsettide vahele.
Ühes kausis, vatile asetatult viib sanitaar
hekümneaastane noor õhutõrjesõdur kanderaa
mil. Rahulikult ja kindlalt töötab sanitaarper veltveebel lõhkemata kuuli välja.
hästi üksteisega kohanenud.

See on õnnestunud. Inimlik arstiteaduslik
kunst võitis surma. Operatsioonisaal on järsku

helgiheitjate valguses nägime, et üks saksa
jahilennuk jälitab Spitfiret. Patarei oli sunni

järgnevatel päevadel, püüab ülemarst tagasi

sonaal nagu tavaliselt, sest kõik abistajad on

..Peidetud lask I Vasak õlg !" teatab sani kui ümber muudetud, õde Helena ja teised
taarveltveebel valvearstile. Valmistutakse ko ruttavad oma kohtadele. Tuhandetel kordadel
proovitud võtetega puhastatakse laskekanal ja
heseks röntgenlülesvõtteks.
Mis on juhtunud ? Seltsimehed, kes noore haava servad ning tehakse muu*vajalik. Kümne
sõduri tõid laatsaretil, jutustasid ;
minuti pärast lamab patsient õmmeldult ja
,Õhualarm! Igaüks hüppas oma kohale ja seotult voodis, minnes vastu paranemisele.
tud vaikima, et mitte ohustada saksa lennukit.
Tähelepanelikult jälgisime õhulahingut, seistes

Kõik õnnesoovid, mis hulgana saabuvad

tõnuda. „Ma täitsin ainult oma kohust," oli
ta vastus. Neis viies sõnas on ühinenud vas

võitlusvalmilt oma suurtüki juures. Seal ragi tutustunne, sõdurlik truudus, kohusetunne ja

ses äkki kuulidevihk meie pihta. Hääletult

oma eluga riskeerimine.

Võib-olla on see juhus ainulaadne. Teistes
vajus seltsimees M. maha"
Vaevalt veerand tundi möödunud pildista variatsioonides esineb ta päev-päevalt ikka
misest ja juba uurib ülemarst röntgeniülesvõ jälle uuesti. Alati on saksa arstid abivalmis
tet. Ta konstateerib uskumatut:
ja asuvad nii lugematute tundmatute kange
Kahe sentimeetri pikkune peitelask on lä laste hulgas, keda kunagi ei nimetata sõja
bistanud pahema õla ilma liigest vigastamata jõudude ülemjuhatuse teates.

ja on seisma jäänud kuuenda kütjekoridi ko
hale selja lihasesse. Ükski küljekont pole vi

gastatud ega sisse muljutud. Lõhkemata kuul
asub südamest kolme sentimeetri kaugusel.
Süda töötab rahulikult ja ühtlaselt, ainult veidi
nõrgalt.

Ülemarst astub teleloniühendusse relvur
ohvitseriga. Üksikasjaliku kirjelduse peale kõ

lab kuuldetorust hoiatav hääl: Ettevaatust!
Kergesti lõhkev! Süütaja väga tundelik! Võtta

tarvitusele kõik võimalikud ettevaatusabinõud."

Ülemarst asetab kuuldetoru hargile. Ta
pilk on sihitud kaugusse. Mida ta mõtleb?

Ilma pikalt kaalumata teeb ta korralduse ette
valmistada koheseks operatsiooniks. Kõik abi
lised peavad lahkuma operatsioonisaalist. Ka
õde Helena,. kes on kõikidel operatsioonidel
ta parem käsi. Assisteerivad sanitaarveltveebel

ja sanitaarallohvitser. Kõik asetavad pühe
kiivrid ja selga valged kitlid. Soomusplaadid
operatsioonilaual peavad katma opereerijate
ülakehasid. Siis algab operatsioon, mille üksi

kuid hetki ei unusta kunagi keegi juuresolnuist.
Tasa klõbisevad operatsiooniriistad vaagnatel.

Ülemarsti peen ja sooneline käsi juhib nuga
rahulikult ja kindlalt.

Liiga sügav lõige võib sekundi murdosa
pärast maksta inimese elu. Laskekana! on
leitud. Ettevaatlikult jõuab ta põhjani, üksi
kuid lihaseid kõrvale lükates. Kuuli ots tu
leb nähtavale. Seal on ka juhtimisrõngas.
Vanatüdruk tuligi pahaaimamatult
poodi ja ehmus rängalt. Pillas maha
korvi ja oli ainsa räpaka hüppega ta
gasi väljas. Tormas tulisjalu külapooie,
endal süda pakitsemas rinnas.
Külas nähti vanapiigat jooksmas otse
üle põlluBerva lähema talu poole, nagu
oleks tige härg tal kannul. Muld aina
tuiskas ta järel. Alles oli ta põllupeen
ral, siis taluõues, juba kambris.
Kas kuulsid juba, et va kaupmees
enda üiespoonud 1" hingeldas ta nagu
sepalõõts.

„Misuke kaupmees ?"
„No va Adusson ikkel"
„So-oh !ft

jälle vabaduses
jõuavad, seda ärevamaks muutub sosin
ja aeglasemaks käik. Kõik nad tahavad
olla esimesed, julgemata seda näidata.
Juba ette tunnevad nad mõnusat eru
tust, näha poonud kaupmeest.
Juba on nad ukselävel. Hetkeks
'.esi peatuvad nad areldi, siis avab
keegi ukse ja astub poodi. Kiljatab sur
mahirmus ning tuigub tagasi. Teised,
kuuldes esimese kiljatust ning lootes
näha huvitavat vaatepilti, trügivad seda
ägedamalt sisse. Kostub uusi kiljatusi.
Üks viimaseks jäänud eideke lausub:
~No küll on ikka inimesed, ei näe
surnu juuresgi vagusi olla!"
Poes käib meie vanapreili käsi aga
päris pahasti. Vaevalt on naised astu
nud üle läve kui näevad vana Adussoni
muigenäol riiuleil viinapudeleid nihu
tavat. Sellest need eided ehmusidki.
Nende teada polnud ju kaupmeest enam
elavate seas.
Aegamööda muutub eitede ehmatus
vihaks meie vanapiiga vastu. Kuidas
on tema julgenud neid, asja-eest-teist
taga, siia vedada, kogu külarahva nae
ruks. See häbi nõuab tasumist. Ja juba
ongi eided kätsatades „hukkaläinud
vanatüdruku" kallal, makstes kätte see
eest, et neid külarahva naerualuseiks
on tehtud. Vana Adusson kaob aga
muiates poest,

„Ma just praegu tulen sealt. Süda
praegu veel peksab sees. Sa taevas,
kuidas ma ehmatasin. Kus näost sini
ne teine ja ... Kole mõtelda kohe!
Ei tea jah, mis tal oli, et nüüd sedasi
tegi. Endal suur maja ja pood käes,
aga ikka pole veel küll ..*
Pole ma kiirkirjameister, ja vaevalt
temagi suudaks sammu pidada hoogu
sattunud külaajalehega. Vääriks kind
lasti eriveerimist, palju sõnu suudab
veerida üks täiesti soliidne külaajaleht
minuti vältel. Võib ka tunni, aga vae
valt keegi niikaua suudab teda jälgida.
Talust tallu tõtates kogus vanapiiga
enda ümber kenakese naistesalga ning
üheskoos mindi siis vana Adussoni
E.
kaema.
Ärevalt sosistades läheneb naiste JÄRVA TEATAJA nr. 50
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Diplomaatia

AMETLIKUD TEATED

Peetri Tarvitajateühingu korraline pea
koosolek peetakse pühapäeval 30. aprillil
Sõja praeguses faasis ei ole hävituseta taiseks, siis püütakse arendada diplomaati
1944 a. algusega kell 13 Peetri Rahvamaja
{Sigida, milliseks oa kojaaennd diplomaati list aktiivsust, mis on mõeldud võidujooksu
ruumes, millest palutakse kõiki liikmeid
line olukord Saksamaa vastaste leeris.
na Nõukogude Liidust ette jõudmiseks Va
osavõtta.
Rahvusvahelises diplomaatilises läbikäi hemere ruumis ja mis paljastab katastrofaal
Päevakord:
mises kehtivad mõningad tavad, mis olu set diletantismi.
1. Koosoleku rakendamine.
On üldiselt teada, et Inglismaa diplomaa
liselt põhinevad Prantsusmaa välispoliitika
2. 1943. a. Aruande kinnitamine ja puh
traditsioonil ja on omandanud tavaõigusliku tilises teenistuses seisab väga kogenud ära
takasu jaotus.
tähtsuse, ilma et nad oleksid koondatud pa tundjaid, kes ennekõike oskavad ära kasu
3. 1944 a. eelarve.
tada
Secret
Service'!
ja
höbeseeklite
võima
ragraafldesse ja statuutidesse. Need tavad
4. Valimised põhikirja järgi.
kergendavad aga diplomaatilist koostööd lusi. Need ringkonnad surutakse aga polii
Märkus: Kui määratud ajaks tarvilik
ainult nii haua, kui asjaosalised pooled neid tilisest elust tulevate amaiõördiplomaatlde
arv liikmeid kokku ei tule peetakse
tunnustavad. Nõukogude Liit on aga viima poolt tagaplaanile ning Briti impeeriumi dip
teistkordne koosolek 1 tund hiljem kok
sel ajal väga selgesti tõendanud, et ta ta lomaatiline üldilme kannatab raskuspunkti
kutulnud liikmete arvule vaatamata.
nihkumise
all
Londonist
Washingtoni,
mis
hab käia oma teed, millel pole midagi ühist
Juhatus.
näiteks teeb võimatuks kanda välispoliitika
diplomaatiaga vanas mõttes.
Tsentraliseeritud diktatuari juures, mis tasalülitamise Foreign Office'i omaga. Imes
TEADAANNE
on terroristlike meetoditega välja juurinud tust tekitav oa aga puuduv koostöö inglise
Teatan, et kõik 1904—1923. a. sündinud
Igasuguse riikliku autonoomia, tähendab pii ja ameerika diplomaatia vahel, mille süüks
meeskodanikud, kes olid määratud kaitsetee
tulevadki
pauna
need
sensatsioonilised
vead,
rimaade diplomaatiline aktiveerimine neile
nistuskomisjoni poolt uuele arstlikule järel
välisesinduste andmise teel ainult keskuse mida on tehtud viimasel ajal.
vaatusele 1. mail 1944. a. samuti need, kellede
Inglismaa suhtes võib kõnelda üldse Bri
poliitilise ekspansiooni toetamist, kana sel
ajapikendus
lõpeb 1. mail 1944. on kohus
lega püütakse luua petteknjntelma, et Liidu ti välispoliitika kriisist. Eden on alati ol
tatud ilmuma Paide Kaitseväeringkonua
uutele liikmesriikidele jäetakse mõningad nud vanameelsete erakonna eriline lemmik.
Staapi, Paide Tallinna t. 4 2. mail 1944.
suveräänsuse tunnused. Kuna me aga üksik Kai teda aga nüüd ikka rohkem arvustatak
a. k. 09.00.
asjaliselt tunneme neid meetodeid, millega se, siis väljendub selles vanameelsete üldi
Paide Kalts eväeringkonna Ülem
Nõukogude Liit hoolimata kõigist pidulikest ne rahulolematus poliitikaga, mis ei saat
lepingutest ja lubad asist teostas bolshe vi nud läbi viia oma joont ei Itaalias, ei Poola Soomusüksuse fuht, Räiitliristi-kandia Schulz-tAerkel, oma komandotankis, kes juhtis
Kiriklikke teateid
seerimise Balti mail, siis ei saa me enam küsimuses, ei Türgis, ei Hispaanias, ei Ka
Roueli operatsioone. (PK.-sõjak. Etzold. Wb.i
Pühapäeval,
30. aprillil kell 12.00 päeval
gu-Euroopas
ega
Soomes.
Eden
tehakse
va
kuidagi uskuda taolisi seletusi, mida Nõu
on Kirna endises unes vallamajas jumala
kogude Liit nüüd on andnud Soomele ja nameelsete poelt vastutavaks poliitika eest,
teenistus. Jutlustavad mitmed kõnelejad.
äsja veel Rumeeniale.
mida õieti ajab Cburchill ise, kes pigemini
Palatakse lahket osavõttu. Laululehed.
Olulisemana näib meile aga üks teine oli valmis murdma poolakaile antud sõna
Kas Euroopa suudab end toita
moment. Seni oli diplomaatilise läbikäimise kui loobuma koostööst bolshevikega.
Kuni Roosevelti ajastuni piirdus USA
üheks kirjutamatuk9 seaduseks, et välis
Kaanatusrikka haiguse järele igavesti
mail asuvad, saatkonnad hoiduvad piinli välispoliitiline huviala Kesk- ja Lõunaprobleem on alati kummita maal on keskmiseks saagiks 21 kvintaali
uinunud lõpmata armast
kult segamast selle maa sisepoliitikasse, Ameerikaga, kus vaheldamisi demonstreeri nud riikide ja rahvaste pea kohal. Kui va hoktaarilt.
kelle valitsuse juurde nad on akrediteeri ti majanduslikku või sõjalist ülevõimu. roh rasemad põlvkonnad tundsid suurt hirnu
Seda vahet on võimalik kõrvaldada ning
TEODOR UNT'I
tud. Nõukogud on aga Vahemere ruumis kem brutaalsusega kui diplomaatilise kuns rahvastiku suure juurdekasvu pärast, kuna Euroopa ongi vahepeal hakanud oma toit
rakendanud kõik diplomaatilised vahendid tiga. Pähja-ameeriklaste saatkondade juhid arvati, et selle tulemuseks on tohutu nälja lnstnsprobleemi suurte ürituste läbiviimisega
sünd. 02. dets. 1912.
võõraste maade bolaheviseerimise teenis on enamasti rikkad seltskonnainimesed, kel häda, siis hiljem hakati jälle tundma hirmu teostama. Holland on kõige viimasel ajal
surn. 23. apr. 1944.
tusse. Nii tähendab bandiitide lahi Ti t o lele valimiste aktsiooni rahalise toetamise rahvastiku iibe kahanemise ja rahvaste võitnud juure 20 000 ha uudismaad ainuüksi
tunnustamine teravat lööki ChurchiU'ile, eest antakse saadikukoht!. Nende alluvuses raugastumise pärast selle tagajärjel. Kuni Zuidersee kuivendamisel saadud Wiering
leinavad trööstimata valus :
kes juba Poola küsimuse käsitlemisel Mosk töötavad kadedalt ja pettunult ameerika sajanditevahetaseni tunti rohkem hirmu polderil ning 180 000 ha uudismaa viljeluse
abikaasa pist pojaga, isa,
va peolt pidi kogema, et tema vanamoodne kutselised diplomaadid, kes tavaliselt ei rahvastiku arvu liigse suurenemise pärast, alla võtmine on kavas. Põllupind on seal
ema, õed perekondadega,
diplomaatiline aparatuur on täiesti ebatõhns pääse juhtivaile kohtadele. Ameerika välis kuna leiti, et olemasolevast teitlustusruu kasvanud 961000 hektaarilt 1941. aastal
vend ja naise vanemad.
Nõukogude vastu. Da Gaulle'i puhul ei hoo minister Cordell Hull omab suuri kogemusi mist ei peaks varsti piisama kõigi nende 1 050000 ha le 1942.a. ja 133 000 ha le möö
li boishavikud enam põrmugi demokraatli kauaaegse senaatorina, mille tõttu ta ka inimmasside toitmiseks. Oli ju maakera dunud aastal. Rumeenia on viimase kolme
perek. Pibiasalu
kust maskeerimisest, vaid rakendavad juba hea taktikana oskab käidelda kongressi, elanike arv 19. sajandi vältel kasvanud 682 aasta vältel sisse vedanud 4 000 traktorit,
täie hoolimatusega kommunistlikku terrorit. kes põhjendatud umbusuga jälgib Roosevel miljonilt umbes 1792 miljonile (praegu on 6000 traktorikomplekti koos traktoriadraga,
Endist pataljoni ülemat mälestab OK
Suurima sensatsiooni diplomaatiliselt seisu ti teotsemißiha välispoliitika tundmatul alal. see arv umbes 2,25 miljardit); sama aja 15 900 äket ja 90 000 atra, ning Soome on
Järva Maleva ülem ja Järva Malev.
kohalt tekitas Moskva Badoglio küki tun Mingit selget joont ei ole Põhja-Ameerika jooksul oli aga Euroopa elanike arv peagu oma sigade arvu eelmise aastaga võrreldes
nustamisega. Seniste diplomaatiliste tavade välispoliitikas üldse märgata ja tema imp kahekordistunud (praegu on Euroopas 348 tõstnud 25% võrra.
perek. Paap
kohaselt võib diplomaatiliste suhete jalule rovisatsioonid osutavad rohkem tempera miljonit elanikku). Poie siis Imestada, et
Vanaks ajalooliseks tõeks 00, et suur
perek. Neem
seadmine küsimusse tulla alles pärast* rahu menti kui tehnikat. Valge Maja ebaedud sellase iibetempo juures hakati muret tund asustostihedus kutsub elujõuliste rahvaste
tõendavad ainult, et ka ma seeüle, kui palju inimesi suudab maa juures esile algatuse suuremaiks saavntusiks.
sõlmimist. Igatahes oü see Moskva samm
Londonile ja Washingtonile täielikuks ülla häid trumpe oa võimalik halvasti välja män kera üldse toita. Seda arvu hinnati tollal Sest ülerahvastuse ohtu saab põhimõtteli
tuseks. See fakt näitab, et diplomaatia rah gida, kui toetatakse oma üleolekule. Neid maksimaalselt 5 miljardile.
selt lahendada kahel teel, kas rahvaarvu
vusvahelised mängureeglid ei kehti enam diplomaatilisi kaotusi Ameerika suurruumis
20. sajandil aga muutus pilt täielikult. vähendamise teel või toitlustnsruumi prodak
üldse läbikäimises bolshevikega.
jälgitakse inglise diplomaatia poolt suure Nüüd hakati hirmu tundma rahvaarvu kas tiivse laiendamise teel. Esimese hoiaku
Igavesele unele uinunud kauaaegne
Jäneda Algkooli juhataja, seltskonna
Anglo-ameeriklaste leeris on seega pa tähelepanuga. Ka Põhja-Ameerika valesamm vu järsu ja pideva kahanemise pärast. See korral on ülerahvastus olukord, mille ees
ranenud illusioonid, et pärast selle sõja Eire suhtes tugevdab inglise diplomaatide nähtus andis end kõigepealt tunda Prantsus kapituleerntakse, teisel korral aga ülesanne,
ja ühistegelane ning end. Vene I Rii
lõppu võib istuda bolshevikega rohelise lootust, et suuremad kogemused sel alal maal, siis järgnesid Kesk- ja Põhja-Euroopa millega tullakse toime. Euroopa vaimsele
giduuma liige
laua taha uue maailmakorra loomiseks. Prae võivad anda inglasile mõningaid võimalusi ning lõpuks ka valge rassi poolt asustatud hoiakule ja õhtumaisele ellusuhtumisele on
guse sõjafaasl grotesksus seisneb selles, et poliitilisel arveteõiendamisel USA-ga. Kin alad Põhja-Ameerikas ja Austraalias. 1000 aga kõigil aegadel rohkem vastanud olemas
AUGUST LUBI
del on aga see, etel saa arvestada kasuliku elaniku kohta esines Saksamaal 1872. aaslal olevate köidikute purustamine kui alandlik
demokraatlikud suurriigid töö
sünd. 17. XI 1877.
tavad seilaks, et tugevdada Nõu inglise-ameerika koostööga diplomaatilisel veel 41 sündi, aastal 1900 veel 36 sündi, alistumine antud olusuhete survele ja
surn. 19. IV 1944
kogude Liitu, kes Saksamaa võitmise alal. Selle tõttu on ka petlik unistada Lon kuid 1933. a. ainult 14,7 sündi. See nähtus sunnile.
korral seisaks tulevikus nende ees halasta dõni ja Washingtoni garantiidest bolahevist oli üldine kogu Euroopas, kusjuures esiko
Mälestavad valusas leinas:
matu ja alatu vaenlasena. Kuna aga nii Ing iiku maallmaohu vastu. Ainsaks tõeliseks hal seisis Prantsusmaa, kuid maide polnud
Omaksed ja sugulased, Ambla
lismaal kui ka USA-8 puuduvad sisepoliiti garantiiks selles suhtes on ja jäävad saksa ka Eestis olukord Prantsusmaa omast palju
ised eeldused tõelisest olukorrast arnsaa- relvad.
parem.
Vallaomavalitsus, Ambla valla
I1
õpetajaskond, Ambla Ev.-L. Ko
Viimaseil aastail on aga selles suhtes
guduse Nõukogu, Ambla Piima
aset leidnud teatav positiivne murrang. Ise
Mis maksis anglo-ameeriklastele 244
ühing, Ambla Ühispank, Ambla
gi Prantsusmaal näitas süüdide arv möödu
nud aastal märgatavat tõusu, samuti ka abi REEDE, 28. APRILL 1944.
> Majandusühistu, Ambla Kartaellumiste arv. Saksamaal näitas sündide arv
pommiiennuki kaotamine
5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.15 Päeva
Ambla
Ambla
v Tuletõrje
Haridusselts,
Ühing, Jä
kuni 1989. aastani taas pidevat tõusu, ula uudised. 6.80 Hommikukontsert (Olek.) 7.00 Iliühing,
neda Omakaitse.
Sõjakirjasaatja Vamper käsitleb seo liste kulutuste kõrval, mis on seotud tudes tol aastal 20,4 sünnile 1000 elaniku Päevauudised saksa keeles. 7.15 Hommikn
Loomulikult põhjustas puhkenud sõ tnuusika (ülek.) 8.45 Päevauudised. 9.00 Päe
ses saksa õhukaitse viimaste suurte kõrgelt spetsialiseeritud pommituslsnnu kohta.
da selles protsessis teatava seisaku, kuid vauudised saksa keeles. 9.10 Landesdienat
saavutustega ühes PK- teates küsimust, kite kaotusega, millest iga üksik koos igal juhul mitte tagasimineku, eest Saksa Ostland. 9.25 Saatepaus. 11.30 Reichspro
mida tähendab vaenlasele 244 nelja neb ühes kõrgeväärtuslike instrumenti maal sündis 1942. a. ikkagi 8% rohkem gramm. 12.15 Päevauudised. 12.30 Päevauu
kni 1988. aastal.
dised saksa keeles. 12.45 Lõunamuusika (Ühe
Surma läbi lahkunud unustamata ar
mootorilise pommituslennuki kaotamine. dega 50.000 üksikosast, on alljärgnevad lapsiEnt
kas võib ikka selle sündivuste tõusu politseipataljoni puhkpilliorkester ja Ring
mast pisipoega
Sealjuures teeb ta järgmised huvitavad arvud väga selgitusrikkad.
üle tunda tõsist rõõmu ? Toitlnsmajanduse häälingu taotsukapell Vladimir Sapošnini
Kuna
iga
lennuk
on
varustatud
järeldused :
alal peab Euroopa tulevikus kahtlematult idhatusel). Saate kannab üle ka Riia saatja.
JOHANNES TUUR'I
Ohneskaader koosneb kolmest 27-len 8 kuulipilduja ja kahuriga, siis kaotas arvestama peamiselt ainult ennast. Seejuu 14.00 Päevauudised saksa keeles. 14.00 Lan
res pakub vähe lohutust asjaolu, et prae desdienst Ostland. 14.15 Reichsprogramm.
mälestavad valusas leinas
nukilisest grupist, s. o. kokku 81 len vaenlane 244 lennukiga 1952 . kuulipil guste
järgi suudab maakera toita 15.00 Reichsprogramm. 16 00 Sümfooniakont
vanemad, õed, vanaema, va
nukist. Nii siis kaotas vaenlane 244 dujat ja 488 kahurit ühes rikkalikult umbesarvestuste
10 miljardit inimest, kuna Euroopat sert. Kavas: Ludvig vau Beethoven: Tripel
naisa ja tädid.
pommituslennuki hävitamisega paari öö kaasasoleva laskemoonaga.
huvitavaks peaprobleemiks jääb küsimus, kontsert (Artur Värik, viiul, Kalju Raid,
244x4 976 kõrgelt spetsialiseeri kas Euroopa suudab oma elanikke ise toita tšallo, Eva Hangelaid, klaver ja Ringhäälin
jooksul tegelikult kolm eskaadrit või
tud ja väärtusliku ldnnukimootori ära või on siin oodata ülerahvastusest tingitud gu suur orkester Valter Koni juhatusel) 18. apr. s. a. kaotatud tulles O. Simson'i
9 gruppi.
sotsiaalseid ja poliitilisi käärirnisi. 16.45 Päevauudised. 17.00 Päevauudised sak veskilt Parkali tn. kani turuplatsile HALL
Kui lennuväli mahutaks 27 lennu langemisega on lülitatud 244 lennukiga pidevaid
Kui me jätame Euroopa toit'usvajaduse sa keeles. 17.10 Kerge muusa (hpl.) 18.00 JOPP-KASUKAS.
leidjat palun vaeva
kit ehk ühe grupi, siis oleks üheksa arvestades iga lennuki kohta 5000 HP, arvestusest Inglismaa välja, siis on pilt Eu Eesti kultuuri aladelt (4): Koorid ja laulu tasu eest teatadaAusat
alt.
roopa mandri suhtes õige positiivne. Juba pidud (Dr. C. J. Brinkmann, saksa keeles).
grupi hävitamisega piltlikult Öeldud, et kokku välja 1.220.000 HP.
üheksa lennuvälja on tehtud lagedaks.
30-toonilise neljamootorilise suur enne sõda oli siin saavutatud 91% toitlus 18.30 Aja kaja ja saatekava ülevaade. 19.00 KAOTATUD HARK tulles Sillaotsa siPa juu
see tähendab, et ainult 30 mil Poliitiline loeng (Ülek., s. k) 19.15 Rindre rest Raudtee tänavale. Palun leidjat hää ta
Vastavalt ootaksid teoreetiliselt üheksal pommituslennuki ehitamiseks vajatakse tusautarkia,
joni inimese toitmiseks oli vaja toiduaineid portaaže (Ülek., s. k.) 19.30 Muusika (Ülek) sa eest tuua Raudtee t. 17. M. Tamm.
lennuväljal valvurid, tehnikud ja muu umbes 300.000 töötundi; seega vaja importida väljaspoolt, kuna ülejäänute tar 19.45 Loeng (Ülek., saksa keeles). 20.00 Päe
ulatuslik lennuvälja-persouaal asjatult takse 244 pommituslennuki ehitamiseks vete rahuldamiseks piisas omatoodangust. vauudised saksa keeles. 20.15 Reichsprog KAOTATUD Kriiletfiljalt Paide tulles papp
Teravilja alal oli puudujääk täiesti tühine, ramm. 21.00 Päevauudised eesti keeles. 21.15 karp niitidega. Ausat leidjat palutakse see
lennukite ja meeskondade tagasitulekut. 73.200.000 töötundi.
alal 2 miljonit tonni ning rukki Reichsprogramm. 22.00 Päevauudised saksa ära tuua Paide, Rüütli ta. 18—2.
Kui näiteks ühe pommituslennuki uisu
See pole veel kõik. Tohutu materiaalse
aial veelgi väiksem. Kui aga arvestada, et keeles. 22.15 Ssaatelõpp.
Paide linna lähedal TALU koos 12 vakamaa
kaotuse kõrval on personaali kaotus ehitamise juures, kaasa arvatud kõik Prantsusmaal seisis sõja puhkemisel 6 mil
põlluga RENDILE ANDA. Soovitav kellel
vaenlasele kaugelt enam tunduvam ja tööprotessiü, on tegevuses 300 töölist, jonit hektaar! head põllumaad söödis, siis LAUPÄEV, 29. APRILL 1944.
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omal lehm on Küsida Paidest. S.-Aia tn.
ei
tekita
selle
puudujäägi
katmine
omatoo
problemaatilisem. Igal pommituslennu siis, arvestades iga töölise kohta um
uudised. 6.30 Hommikukontsert (ülek.) 7.00 13-7.
dangu
korras
mingit
peavalu.
Kartuli
ja
kil on 7-liikmeline meeskond; niisiis bes 50 töötundi nädalas, kulub ühe peedi alal e! ole Euroopas mingit puudu Päevauudised saksa keeles. 7.15 Hommiku
ei pöördunud kahelt terrorirünnakult pommituslennuki ehitamiseks 20 näda jääki. Mis aga puutub liha, või, juustu, mu rauusika (Üiek.) 8.45 Päevauudised. 9.00 Päe Peremehe raske haiguse tõttu vajatakse kii
vauudised saksa keeles. 9.10 Landesdiemd resti Võhmnta valda, Karinu as. „Kaljuw
enam tagasi 244X7 1708 meert pari lat. See tähendab teiste sõnadega, ei nade ja kalade toodangusse, siis esines Eu Ostland
9.25 Saatepaus. 11,30 Reichsprogramm ".allu EESF-TÖÖTEGIJAT, või evakueeruuut,
roopa
manner
neil
aladel
mitte
sisseveo-,
miüi väljaõpetatud ja väärtuslikemast 244 pommituslennuki allatulistamisega
12.15 Päevauudised. 12.30 Päevauudised sak kellel endal hobune, kes aitaks teha ära
vaiu
viljaveoinaana.
See
fakt
on
aga
üldi
lennupersonaalist. Seega kaotas vaen on hävitatud lennukitööstuse suurtehase selt vähe teada. Ainnlt sõödaviija alal sõl sa keeles. 12.45 Lõunamuusika (Läti koman põiiutöö tasuks võib saada osa maast ka
lane ja peab nüüd ühtlasi asendama aastane toodang, kus on tegevuses tus Euroopa tublisti väljaveost, kuna puu dandi puhkpilliorkester Ütemmuusikameister sutamiseks kokkuleppe kohaselt. Lähema
saamiseks kirjutada või il
1708-liikmelise lendurite personaali, mil 30.000 töölist.
dujääk sel alal oli 7 miljonit tonni. Kuid ka Friedrich Tileganii juhatusel,: Riia ringhää informatsiooni
muda P. Au)ik'u juurde Harju-Järva Abi
puudujääki saab kõrvaldada vajalike lingu ajaviiteorkester Arvids Parupsi juha prefektuuri
lest 976 oli teinud läbi vähimalt kahe
Eespool toodud arvestusest selgub,, teda
Paide. Töölevõtmine Paide Töö
tusel, Eriks Eksi šraramelkvartett ja (hpl.)
abinõude rakendumise teel.
aastase väljaõppe.
kui kallist hinda peab Inglismaa ja • Kötge selle juures ei tohi unustada, ei Ülekanne Riiast. 14.00 Päevauudised saksa ameti kaudu.
Pöördume tagasi materiaalse ja töö Ühendriikide rahvamajandus maksma need arvud kujutavad endast üksikule väi- keeles. 14.10 Landesdienst Ostland. 14.15 Maale tullu vajatakse, põllntöidtandvat MEES
jõukaotuso juure. Määratu suurte raha- terrorirünnakute eest Saksamaale.
toodangu summat. Or Reichsprogramm. 14.40 Sõjaradadelt. 15.10 TÖÖJÕUDU. {Soovitav vallaline). Kirjad saa
ganiseeritud Huurruumi tn aj aod ase korral ku Saksa lühijutte: „Küllaldane tagati»".
ta J.-Jaani, Kagavere küla, A. Laidre. Töö
juneb ka Euroopa toitlusolukord palju la „Sai korvi". Kaks Hansi Francki ajaloolist le palkamine tööameti kaudu.
Paide munaühisus pidas peakoosoleku
hedanoks. Kõige selle juures tuleb märki skitsi, (saksa keeles.) 15.30 Muusikaline ka
da, et Euroopa on seni oma jõude ilmselt leidoskoop (hpl). 16.00 Kirevad helid näda Segakauplus M. Jalakas ja E. Johanson Tam
alahinnanud ja teiste võimalusi Ulehinnanud. lalõpuks (Solistid, kõneleja ja Ringhäälingu salu?, telef. 15, vajab kobe vilunud NAIS
Möödunud pühapäeval pidas Paides, nitati ühel häälel. Edasi otsustas pea
kjhtib see Ameerika suhtes, kus toit tantsnkapell VI. Sapošaini juhatusel). Vahe ÄRITEENIJAT, soovitav, kes oskab saksa
Pikk tän. 2 oma ruumes Paide Muna koosolek 1943. a. ülejäägist haude Eriti
lastustosautarkia on olemas ka ainult 91% ajal kell 16.45 Päevauudised. 17.00 Päevauu keeli, palk kokkuleppel. Lähemaid teateid
ühisus oma korralise aasta peakoos ühisuse korporatsioonimaks, jätta juha nagu Earoopa&ki. Kes teab üldse Euroopas, dised saksa keeles. 18.00 Noortele: „Kevad võib saada ka telefoni teel, isiklik ilmumi
kose kaldal", Altide Arendi noorsooraama ne soovitav.
oleku. Toimunud peakoosoleku päeva tuse käsutusse 209 rmk, anda toetuse et meiu toodame kaks korda rohkem nisu tust
„Oraai jõul", 18.30 Aja kaja ja saateka
kui
USA
ja
et
Põhja-Ameerika
rukbitoodang
korras oli koosoleku rakendus, 1943. na äsja Järvamaal moodustatud toim mooduatab sinult ühe kahekümne viiendiku va ülevaade 19.00 Poliitiline loeng (ülek., Vahetan 2 a sälu TÖÖHOBUSE vastu. Tea
a. aruande kinnitamine, ja ülejäägi konnale „Rinne ja tagala" rmk 100.- Euroopa rukkitoodangust. Odratoodang s. k.) 19.15 Rindereportaaže (ülek., s. k.) tada Ed. Teegelman, Poaba as. Kirna.
jaotus, 1944. a. eelarv a kinnitamine ning ülejääv osa kanda varukapi taliks. noodustab seal ainult 30.5%, kaeratoodang 19.30 Muusika (ülek.) 19.45 Ringhäälingu
(ülek., s. k.) 20.00 Päevauudised Vajatakse talusse MEES- ja NAI3TÖÖJÕU
krediidi piiride määramine, valimised
Edasi kinnitas peakoosolek ühisuse 63,6% ja rlisitondaug 82,2% Euipopa toodan ringvaade
saksa keeles. 20.15 Rahvuslikke viise (hpl.) DU,' soovita* abielupaar. Lehmapidamino
gust.
Kartulitoodang
moodustab
7,7%,
snhk
põhikirja järgi ja koosolekul algatatud 1944. a. eelarve, milline on tasakaalus
21.00 Päevauudised. 21.15 Tantsumuusika võimalik. Töölevõtmine Paide Tööameti
rutoodaug 25,1% ainult ühe murdosa Eu (hpl.)
küsimnsad.
22.00 Päevauudised saksa keeles. 22.15 kaudu.
9.750 riigimargal.
roopa vastavast toodangust. Kui Euroopas Reichsprogramm
24.00 Saate lõpp
Koosoleku avas ühisuse esimehe
Toimunud valimiste|tulemusena kuu kõikjal majandataks nii hästi nagu Saksa
Soovin TÖÖHOBUST võtta söö male. Teatada
asetäitja O. Laube, mille järele asuti luvad ühisuse juhatusse F. Asper, maal, siis suudaks Euroopa vabalt toita Kuusiku Põllumajandußtehoiline-kool kor Väätsa v. Roovere pk. A. Ranala.
koosoleku tegeliku päevakorra juurde. 0. Laube, A. Reinsalu, J. Jürjo ja G. veel 100 miljonit inimest. Siinjuures tuleb raldab 4.-20. maini TRAKTORIJUHTIDE
arvestada, et Prantsusmaal, Ungaris, Bul KURSUSE. Kursusest osavõtta soovijail pa 2-kuune KITSETALL vahetada sea põrsa vas
Koosoleku juhatajaks valiti G. Adam Adamson; asemikena V. Kalle ja J. Sau gaarias
ja Rumeenias on keskmiseks saagiks
tu. Teatada Karelsou, Krille välja k.
aen, protokollijaks K. Sikk.
ma. Revisjonikomisjoni valiti F. Tam 10 kuni 13 kvintaali hektaarilt, kuna Saksa- lun üies anda kirjalikult või telefoni teel,
kuni 3. maini. Ühistoitlustus. Kaasa võtta Meesterahva JALGRATAS vahetada naiste
Ühisuse 1943. a. aruanne, mille mik, H. Meikop ja O. Reinart, asemi
toiduaineid ja magamisriided. Aadress: Kuu rahva jalgratta vastu. Teateid saab Paides,
järgi ühisuse üldine läbikäik aasta keks K. Riop ja H. Tammik.
iele olgu siinkohal veel märgitud, et siku Põllu majand, teh kool, Rapla, telefon S.-Aia tän. 39, majaperenaiselt. *
jooksul oli 219.145,71 rmk., äriseis ta
Paide Munaühisuse tegevus ou nuna mütiginormide täitmine möödu Rapla 12 e. Koolijuhataja.
sakaalus 12.977,16 rmk, kulude-tulude möödunud aastal olnud kõigiti viljakas, nud aastal arenes Paide Munaühisuse Soovin osta TÖÖHOBUST või vahetada hea MEES MAJAHOIDJAT vajab Järva Maahaig
vajalik aiatöö tundmine. Isiklik ilmumi
arve tasakaalus 9.647,19 rmk, kusjuu mistõttu ühisust premeeriti Keskliit piirkonnas kõigiti eeskujulikult ja lüpsilehma ehk mullika vasta. Teatada Türi, la,
ne soovitav. Tööle palkamine Paide Töö
saadud pnhaskasu 1.947,19 rmk, kin- „Eesti Munaekspordi" poolt. Lisaks sel- edukalt.
Retla k. „Toomajüri" talu Aug. Karana^
ameti kaudu. Järva Maahaigla juhataja.

