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„Mingit kolmandal võimalust
Pruti ja Moldau vahel saavu

meil ei ole"

tati nüüd täielik tõrjeedu

nNeedsamad, kes esimeses Vabadussõjas meid aitasid kommunismi vas
tu, on nüüd ise liidus kommunistidega". Inglise ringhääling avaldas
rõõmusõnumi, kui enamlased jõudsid oma pealetungil Eesti piirini
Joh. Pilka raadio-jutuajamine Talliana ringhäälingu esindajaga

Vaenlane kaotas seal nurjunud läbimurrukatsel 386 tnki, 92 kahurit ja 10Q lennukit

Admiral Joh. Pitka andis reede õhtul Tallinna Ringhäälingu kaudu jutuajamise,
avaldades oma seisukohti tähtsates põhimõttelistes küsimustes ühenduses kommunismi
vastase võitlusega.

Fflhreri peakorterist, 8. mall. Sõjajõudu- j
de ülemjohatas teatab : 1
Sevastoopoli ees rändas vaenlane ka
elle tngeva kahuritule ettevalmistuse järele
lugevate jõududega. Kuna tal lõunalõigus
õnnestus vihaste võitluste järele Eks sisse
murd, purustasid meie väed põbjatõigus
kõik vaenlase rünnakud. Vaenlase lahingu
Ja jahtlennukttefiksuste tugevate rünnakute
tõrjel hävitasid meie võitlus- ja lahingulen
durid ning õhutõrjekahurid 130 nõukogude
lennukit. Leitnant Lambert saavutas õhu
võitlustes üksinda 14 õhuvõitu. Rasketes
tõrjevõltlnstes Kdmmil paistis uuesti erili
selt välja 9. õhutõrjed!viis kindral leitnant
Pickerti juhtimisel. Diviis võis eile teatada i

Jutuajamise alguses märkis Ringhäälingu esindaja, et üheks põlevamaks küsimuseks
on eesti rahvale, mis saab eestlastest, milliseks kujuneb Eesti tulevik.
Selle kohta ütles admiral Joh. Piiks:
„Nende küsimuste kohta üldiselt sõna
ärge sallige eneste ega teiste
võttes pean tähendama, et neile täielikku juures nõrgendavat kahtlemist, asjatut tar
vastust nõida on varajane ja enne gutamist ega pessimistlikku meelt, mis on
aegne. Igal asjal on oma aeg, sellest ette vägagi nakatav, eriti raskeil silmapilkudel.
ruttamine on niisama kahjulik kui maha Raske aeg nõuab meilt kõigilt reaalset mõt
jäämine. Eesti rahval ei oie praega kasu lemist ja suurimat aktiivsust tegutsemiseks.
suurte kahklevate mõtete äratamisest, kuna Tulevikakfišimuste üksikasjaline esilemana
võitlus eesti rahva veri vaenlasega hoi mine ja nende ümber närvitsemine võivad
šavismiga on alles otsustamata. Võitlus segada kooskõla maa kaitsjate keskel. See
käib väga ägedal kujul ning bolševism ei nõrgendaks meie kodumaa kaitsetegevnst
ole sugugi veel loobunud oma kavatsustest ega oleks meile kellelegi kasuks."
eesti rahvast maa pealt ära pühkida, mida
„Härra admiral, eesti rahva hulgas on le

ema 1400. õbuvõidu. I

Ida pool rumeenia Sereti vallutasid soo
nusgreoaderid vihases võitluses ühe valit
seva kõrgendiku. 1S vaenlase tanki Ja 41
kahurit hüvitati. Saadi arvukalt vange.
Prutl ja Moldau vahel leidis 26. aprillil
alanud tõrjelahing ajutiseks lõpu. 20 küti
ja hulga soomusdiviisidega taotletud bol
-shevikkude läbimurd nurjus visas la äge
das vastupanus jaiaväekindral Voehleri
juhtimisel seisvate saksa ja rumeenia vä
gede poolt, milliseid väljapaistvalt toetati
saksa ja rumeenia õhujõudude poolt eesku
julikus relvavendluses. Vaenlane kaotas
siin kõrgete veriste kaotuste kõrval 386
tanki, 92 kahurit ja 100 lennukit. Neis võit
lustes paistis eriti välja soomusgrenaderide
dlviis ..Suur-Säksamaa4' kindralleitnant
Manteutfeli juhatusel.
Nettuno sillapeal teostas vaenlane koha
likke rännakuid, mis tõrjuti tagasi. Kauge
laskekahurid tulistasid hea mõjuvusega
vaenlase toormaterjali- ja laskemoonaladu
ald.

Briti põhja ameerika pommitasöksused
suunasid eilsel päeval Ja viimasel ööl oma
terroriränuakud Bukaresti linna piirkonnale,
kus nad tekitasid kahjustusi ja elanikkon
na hulgas kaotusi. Saksa ja rumeenia õhu
tõrjejõud tulistasid alla 14 vaenlase len

jnukit-

muuseas tõendavad ka nende õhnrünnaknd, vinud jutud mingisugusest kolmandast võima
milledel pole mingit sõjalist eesmärki. Sel lusest. Kas te ei avaldaks ka selle kohta oma

Saksa mereluurelennukid saadavad üht konvoid norra rannikul
(PK.-sõjakirjas. liirschfelder Wb.)
Suletud pilvekatte varjul teostasid ar
vukad põhja ameerika pommilennukid ter
rorrünnaku riigi pealinnale ja mitmele asu
lale Lääne Saksamaal. Eriti Berliini piir
konnas tekkis kahjustust elamute ja kui
taurfceadmete alal. samuti ka inimkaotusi.
Möödunud ööl heitsid üksikud briti len
nukid pomme Kölni ja Düsseldorfi ruumi.
Õhutõrjejõud tulistasid neil rännakutel
vallutatud läänealade kohal alla 26 vaen
lase lennukit, nende hulgas 17 neljamoo
torilist pommllennublt.

Brutaalne rünnak Punase Risti
laevale Prantsuse rannikul
Rahvusvahelise Punasa Risti komissar sai haavata. Aprillis kand
sid Balkani bandiidid raskeid kaotusi
Lõuna-Prantsuse ranniku ees ründasid
briti lennukid Punase Kisti teenistuses sõit
Sevastoopol! ees jätkas vaenlane eriti vat hispaania aurikut „Chri9tina't,% vaata
põhjalöigus oma tugevast kahuritulest ja mata sellele, et laev oli selgesti tähistatud.
lahingulenoukitest toetatud rünnakuid. Need Meeskonnal oli kaotusi. Ka Rahvusvahelise
tõrjuti vahelduvates võitlustes tagasi, koha Punase Risti komissar sai haavata.
likke sissemurde rlivistades. Krimmi
Vaenlase pommitusüksuste rünnakul val
tulistati meie jahi- ja lahingulendurite poolt lutatud läänepiirkondadele tulistati alla 5
taas alla 34 nõukogude lennukit. Viimaste vaenlase lennukit.
Möödunud ööl heitsid üksikud briti len
nädalate võitlustes paistis väljapaistva vap
rusega silma hauptuiann von Luecken, pa nukid pomme Lääne- ja Edela-Saksamaale.
taljonikomandör ühes grenaderiderügumen
Führeri peakorterist, 7. mail. Sõjajõudu

Canterbury peapiiskop korjab
enamlastele raha

Põhja poyl Jassõt, ida pool Polotskit ja
aamnti lõuna pool Pihkva! jäid bolshevik
kude nõrgemad rü nakud tagajärjeta. Aja
vahemikus 4. 6. maini kaotasid nõuko
gud idarindel 140 lennukit.
Nettuno sillapeal varises hnlk tugeva
maid vaenlase rünnakuid koondatud tõrje

dules või lähivõitlustos kokku.

Võitluses kommunistlikkude jõukude vär
in Balkanil kaotas vuenlane aprillikuu jook
sul 11380 surnut, 3871 vangi j i arvukalt
ülejooksikuid.
Põhja-ameerika pommi lennukid taostaeid

«ila taas rünnaku paljudele asulatele Ru
meeniat. Eriti Kronstadti linna piirkonnas
tekkis kahi uste. ai ehituste alal ja kaotusi
•elanikkona hulgas. 23 vaenlase lennukit,
enamikus neljamootorilised pommilennnVid,
tulistati alla. Seejuures paistsid eriti silma
rumeenia j ahi lennukid.

Vaenlase õhurünnaknte tõrjumisel meie
konvoidele hävitatid sõjalaevastiku julges
iussõidükid, pafdaöhutõrje ja mereväe kaSiurvägi norra ja hollandi ranniku ezs ning
Mustal merel 15 pommi- ja torpeedolenuu

Te tahate sellega härra admiral, ütelda, et
kui me praegu üksikasjalise tuleviku arutlused
tagaplaanile suruma, siis seda selle teadmise
ga, et mitte asjata energiat kulutada mujale,
kui kõik jõud peab olema koondatud vaenlase
eemaletõrjumisele kodumaast. Peame vaata
ma olukorrale reaalselt ja et ei ole aeg asuda
uue ja parema elumajade plaanide tegemise

Btok h o I oi, 4. 5. (I)NB) Canterbury
peapiiskop teatas kolmapäeval „Aftontidnin
genis" avaldatud Moskva teate järgi Nõuko le, kui praegune hoone, milles elatakse, on
gude Liidu suursaadikule Londonis, et taon süttinud ja vajab kustutamist."
„Jah, seda ma mõtlen ja ka ütlen."
moodustanud uue komitee, kes pidivat kor
„Ma ühinen täiesti teie arvamisega ja se
jama raha Nõnk. Liidu jaoks. Ühtlasi andis
peapiiskop Nõukogude suursaadikule tšeki da teeb ka kindlasti kogu Eesti rahvas, sest
rohkem kui 110 000 naelsterlingi peale.

USA vahetab saadikuid Moskvas
ja Londonis
Lissabonist, 6. 5. Riigisekretär Cordel

Hull teatas saadikute vahetamisest Londonis ja
Moskvas. Londoni saadikuks määratakse New-

Yersey kuberner Walter Edge John Winanti
asemele, kes läheb saadikuks Moskvasse.

Mis saab senisest USA Moskva saadikust

Harrimanist, seile kohta ei lausuta teadaandes
midagi.

de ülemjuhatus teatab:

die.

les võitluses on meie ainsaks kindlaks vas
tuseks -- me näitame oma maa kaitsmisel,
et boiševismil ooie piada Eestis, nagu pol
nud seda ka 26 aasta eest. Me anname te
gudega vastuse Moskva propagandale, mis
nii väga mesimagusalt püüab maailmale ja
eriti oma liitlastele selgeks teha Eesti ühi
nemist Venemaaga. Meie kaitsevõitlus boi
ševismi vastu on esimeseks aluseks küsi
mustele mis meist saab ja milliseks ku
juneb Eesti tulevik."
Edasi arenes Ringhäälingu esindaja ja
admiral J oh. Pitka vahel alljärgnev kõnelus:

Hävis Itaalia suurim ooper
Auglo-ameeriklaste jultunud terrorirün
nakul Firenzale hävis täistabamuse tõttu
Teatro Communale, kus parajasti oli käimas
Mozarti „ Cogi fan tutte" proov. Teater oli

Itaalia suurimaks, alles mõned aastad tagasi

ehitatud ooperihooneks, kus praegu leidsid
aset traditsioonilised muusikalised mai-pi

iga kahtlev mõte kisub allapoole ja pessimism

aitab kaasa kaotusele, kuna kindel meel ja
optimism tõstavad ja viivad võidule."

„Heameelega. Eestimaale kallaletungiva
te kommunistide propaganda on munde
relvade kõrval üheks vahendiks, millega
püütakse kaitsjaid murda. Meie rahva suh
tes jääb enamlaste propaganda küli mõjuta,
tehtagu seda kuitahes magusate sõnade või
kuitahes julmade ähvardustega. Eestlaste
põlgavat suhtumist kommunismi ei muuda
sealtpoolt levitatavad rahvalaulud ega muud

ajaloolised lavastused. Kuid meil on tege
mist enamlaste kavala propagandavõttega,
kui visatakse õng, kus liitlased on söödaks
kinnitatud. Meie eelmisest Vabadussõjast
saadik on rahval meeles inglaste abi, mida
nad meile andsid laevastiku näol võitluses
enamlaste vastu. Seda abi ei saa keegi ma
ha salata. Ja selleaegse mälestuse põhjal
püütakse ka nüüd mõnel pool liitlaste ka
suks meeleolu laua. Kuid ka selles küsimu
ses peame asjale vaatama reaalselt ning
otsima asja õiget tuuma. Sest tänapäeval
me näeme, et needsamad, kes esimeses Va
badussõjas meid aitasid kommunismi vastu,
on nüüd ise liidus kommunistidega. See on
(akt, mida ei saa keegi salata ja millest
tuleb teha kõik loogilised järeldused."
Lõpp 4. Ihk

Enamlaste uus veresaun Põhja-Eesti
rannikul
Terve köla elanikkonnast pääsis ainult Id a. poiss
Narva rindel võitlevate eesti leegio
näride poelt leiti neil päevil metsast
poolkülmunult kümneaastane poiss
Jaan Allik, kes oli enamlaste veresau
na eest oma kodust pääsedes seal
päevi ümber kolkunud, enne kui ta
sattus eesti vahipostidele, kes nooruki
enda hoole alla võtsid ja Tallinua
poole teele lähetasid. Poiss on leidnud
siin ulualust ja ravi oma tädi pool.
Nooruk, kes on pärit ühest külast
Põhja-Eesti rannikul, jutustab oma üle
elamustest järgmist.
Väike Jaan olnud parajasti teel ko
ju, kui ta kuulnud pauke ja näinud,
kuidas enamlased ajanud püssipära
hoopidega majast välja ta vanemaid
ning raugast vanaisa. Isal olnud käed

veoauto. Kui peagu kogu küla, noored
ja vanad, olnud kokku kihutatud, visa
tud veoautolt alla labidad ja käsuta
tud inimesi auke kaevama. Siis loetud
ette terve trobikond nimesi nende
hulgas ka ta 'isa oma ja käsutatud
õnnetud augu äärele, kus nad ülejää
nute silme all maha lastud.

Nüüd käsutatud ellujäeiud veoautole,
mis tuubitud sõna tõsises mõttes otse
lõhkemiseni täis. Seepeale sõitnud auto
minema koos kahe teise autoga, kuhu
Enamlaste tormijooksud varisesid
asunud enamlased. Jaan Allik hiilinud
seepeale
kogu kehast värisedes majja,
veriselt kokku
kus la leidnud eest purustatud pealuuga
oma väikese venna. J-Tubades valitse
Saksa uus lõrjeedu Sereti ja Sevastopoli juures
nud
kohutav segadik enamlased olid
Führeri peakorterist, <>. mail. Sõjajõudude möödunud ööl kontsentreeritud rünnaku Klievkaasa
võtnud kõik, mis kaasa võtta
ülemjuhatus teatab:
Darniisa raudteejaamale. Raudteejaama sead seotud.
f övastoopoti ees asus vaenlane ägeda suur meis tekkis raskeid purustusi. Nettuno des
andis. Pimeduse tulekul joosnud poiss
Hirmust halvatuna peitnud väike siis metsa, kuis ta viimaks päevadepik
tükitule ja lainete kaudu toimuvate õhuriinna sandisiliapeast ja lõunarindelt Itaalias teata
kute saatel tugevate jõududega uuesti peale takse elavast mõlemapoolsest luuretegevusest. mees end põõsaste taha. Siit võinud kust ümbereksiemist sattus eesti valve
tungile. Ta rünnakud nurjusid maaväe- ja sõ Mitu vaenlase toetuspunkti lasti koos mees ta näha, kuidas ka teistest majadest postidele.
jalaevastikuüksuste kui ka Rumeenia vägede kondadega õhku*
aetud inimesed lagedale, kus seisnud
visa vastupanu ja kindlate vasturünnakute tõt
Ida-Bosnias purustasid Saksa väed raskeis
tu.
maastikutingimusis ja kohati visast vastupa
Gandhi vabastati vanglast
Saksa jahi- ja lahingulennakid lõid tõhu nust. hoolimata viis suurt kommunistliku suur
salt võitlusisse sekka ja tulistasid ilma oma jõuku. Samaaegselt ajasid Saksa ja Bulgaaria
Ta tervis on aga täiesti otsas
duatased (Maggo Musicale).

poohete kaotusteta a'la 30 Nõukogude lennu väed, toetatuna serbia vabatahtlike korpuse
kit.

•väeosadest ja rahvuslikest üksusist, nurja kõm

Ida pool Seretit Rumeenias varises ka eile mu aisilike jõukude katse kanda kinnitada Ser
mitu tugevamat enamlaste rünnakut koondatud

bias.

törietules kokku. VõUlus- ja )auingu!eunakid
USA pommituslennukid sooritasid eilse
toetasid ka siin heane tulemustega meie tõr päeva jooksul rünnakuid Plöstile ja Turnu Se

Naga Reuter teatab, avaldas India mi
nisteerium Londonis laupäeva hommikul
järgneva taate:
..Arvosse võttes arstide aruandeid Gandhi

tervisliku seisukorra kohta, otsustas
jet ning hävitasid H tanki kui ka hulga vaen verinile, mis põhjustasid kahjusid ja kaotusi India valitsus Gandhi" tingimusteta va
lase suurrükke ja jäieiveo sõidukeid.
ela likkonna hulgas. Saksa Rumeenia õhukaitse bastada. See otsus tehti ainuüksi arstide
Nõukogude raudteeliikluse pommitamist jõud tulistasid alla 47 ründavat lennukit, neist diagnooside põhjal. Vabastamine toimus
laupäeval, 6. mail keli 8 hommiku*."
jätkati tulemusrikkalt ööd kui päevnd. Tuge enamus ueljamootorilised pommitusmasinad.
vad Saksa võitluslennukite üksused sooritasid
Nõgu Inglise teadeteamet ütleb, viidi
Gandhi laupäeva hommikul vangla kindral
inspektori kolonel M. G. Bhandari pooit
Võshinski nõuandjana
pärast vanglast vabanemist .Parnakntisse
lady Tehackersey, Gandhi vana täitava pa
leesse. Suur rahvahulk, kes ajalehtedest oli
Uued proisesstlavasiused Moskva käsul
lugenud Gandhi vabastamisteadet, ootas
Madridist, 2. 5. Kindral Bergeret, Pey plaan;, kutsuda ka Giraud tunnistajaks tulevase teda Parnakuti ees.
routon, admiral Deiian ja Flandin olevat juba protsessil*vastuse puhul, et teda vastavate
Edasi teatatakse Genfist: Gandhi vabasta
eeluurimisel andnud seletuse, et nad endi ar küsimustega kitsikusse ajada, et ta paljastaks mise kohta on nüüd saabunud uusi teateid.
reteerimise eel oiid kavatsenud vasturevo.ut end vaenlasena ja et teda võidaks protessi Nende põhjal oli Gandhi tervislik olukord
siooni de Gaulle kõrvaldamiseks, seletas kom kestel areteerida. See oleks mäng, mida viimaste nädalate jooksul aastaid kestnud
munistide esindaja Alzheeria-komitees, Gre kommunistide suurimaks kurvastuseks senini korduvate vangistuste tõttu niivõrd halve
nte r. ühel Alzheerias moodustatud kommunist ei ole õnnestunud teostada. Gatroux ja Le nenud, et arstid kartsid kõige pahemat.
liku täitevkomitee koosolekul. Tõsiasi, et Gre Trocquer olevat juba nüüd veendunud, et nad Gandhi, kes teatavasti juba augustikuust
nler rakendati kohtuuurijatia Prnntruse endise asetatakse järgmise protsessilavastuse kacbe 1942 viibis jällegi Inglise vanglas ja on 74
rezhiimi esindajate süüdistusasjas, äratas
aluste nimekirja, kui neil ei õnnestu takistada aastat vana, on inglaste vägivallaraeetodite
nagu teatatakse Alzheeria kodanlikkudes protsessi Bergerit, Flandini ja kaaslaste vas lõütu saanud kehaliselt raskesti kannatada.
ringkondades suurimat tähelepanu, andes tõen tu või vähmalt takistada nende hukkamist, Ta tervis on täiesti otsas.
di sellest, et kommunistid haaravad kõige mis olevat Grenieri sõnade järele sama hästi
lähemal ajal kohtu- ja politseiasjanduse enda kui otsustatud.
Viimasel minutil...
kätte. On käibel lööksõna: niikaua kui meil
Grenier
on
muuseas
palunud
kurikuulsa
õigust ei ole, peame leppima kommunistliku
Peloponeesose rannikul rünnati üht
kohtuga. Ei olevat võimatu, et juba lähematel Võshinski kohale, ei teda lasta tegutseda ko kreeka mootorpurjekat ühe britt lennuki
päevadel tekkivat Alzheeria-komitees raskeid haliku kommunistliku täitevkomitee juriidi poolt ja uputati see. Meeskonda, kes end
kokkupõrkeid, kui mitte põhjalikke lahkumine lise nõuandjana. Võshinski olevat kahtlemata päästa püüdis, tulistati pardarelvadest, kus
kuid, kommunistide poolt kavatsetud uute nõus, kuna ta on hilju i väljendanud liitlaste juures kapteu ja huik kreeka madruseid
poolt okupeeritud Lõuna Itaalias, et teda said surma.
protsessilavastuste pärast.
Alzheeria asjad erakordselt huvitavad.
„
Opositsiooni
eesotsas
kohtupidamise
üle
USA iaevandnsamet teatas, et USA lae
j Miinide otsimise! Soone lahes. Saksa mn- võtmise küsimuses, kommunistide kätte seisa
vaehitamise programm suunatakse nüüd
I nioisimispaadid on jõudnud oma posit
vad Catroux ja Le Trocquer. Grenier hauduvat
enam kergemate laevaüksuste ehitamisele.
| sioonidele. (PK. sõjak. lieidsiek. WbJ
tkit.

arvamist."

.Vaatamata pommirünnakutele ja lend
lektedele jätkame meie oma võUluit, millega

kaitseme oma õJgust vabale elule," seletas
.Curentuli" direktor seisukohta võttes anglo
ameeriklaste katsete puhul, vapustada rumee
nia rahva sõjamoraali lendlehtede kaudu.
Peaminister Guisliugt korraldusel saab

Norra riigivapp uue kuju, mis tugineb kesk
aegsete norra kuningavappide eeskujule ja
kust on kõrvaldatud teatavad stiilivead. Sisu
liselt jäävad vapi sümbolid muutmatuks: püs

tiseisev lõvi tõstetud kirvega kolmnurksel gooti
kilbil krooniga.
Bukaresti kangelaskalmistute maeti neil

päevil kuus rumeenia halastajaõde, kes said
ühe auglo-ameeriklaste terrorirünnaku puhul,
mil nad hoolitsesid raskestihaavatute eest. ühe'
Punase Risti punktile visatud pommi läbi surma

Nõukogude esinduse koosseis Badog-.

lio valitsuse" juures ulatub juba 60 inime
seni, teatab Rooma agentuur La Correspoc
denza. Nende hulgas olevat 6 naiat. Esin
duae asukohaks ou Napol.

-Laupäeval algas Stokholmis rootsi
kommunistide kongress, millest võtab osa
360 esincajat üle maa. „Foikets Dagbladi"
andmeil on see suurim kommunistlik kong
ress, mia Rootsis senini peetud.
Silmas pidades seda saart osat&htust,

mie langeb Barmale, kui eesliini moodusta

vale sõjatandrele, organiseeria Burma va?lit

sus võimsa rahvusliku spionaashi vastase
liikumise. Elanikkonnale selgitatakse sõja
kes'ei pidevalt, kuidas salakuulajate vastu
võidelda, kusjuures erilist tähelepanu juhi
takse parašütistidele.

Veerand sajandit tagasi
Samuti nagu praegu voogasid 25 aastat
Kuigi seoses meie Vabadussõjaga ja eri
tagasi lahingud meie olemasolu eest übelt ti selle arengufaasidega 1919. a. tõstatub
ja bolshevismi imperialismi vastu teiselt pikk rida tähtsaid küsimusi, mida peaksime
poolt. Kui ütleksime aga, et elukord sellal vaatlema lähemalt seatud ajaloo mõiste läh
sarnanes suurel määral praegusele, siis oleks tealuselt, huvitab meid käesoleval korral
see ometi eksitus. Jab, sest esiteks käisid siiski eriti küsimus, kuidas oli üldse tollal
siis lahingud meie pinnal, teiseks oli võimalik väljakujunemata riikliku organi
meil 1919. a. kevadeks formeeritud ainult satsioonita väikese ja sõjaliselt täiesti organi
9/ jalaväepolku, 6 Üksikut pataljoni, 5 laia seerimata ning isegi õieti relvastamata rahva
ja 4 kitsarööpmelise raudtee soomusrongi, ja rahvaväe võit küllaltki hiiglasliku vasta
se üie. /
2 ratsapolku, 3 kahorväepolku ja 2 raske
fcahurväe-divisjonl 100 mitmesuguse kahuri i Ei saa ühelt poolt muidugi salata, et
ga. Ning kui lisandada sellele veel täienda meie Vabadussõda oli oma võidukuses või
valt, et 25. mail 1919 oli meii üldse toidul malik eel hõige meile 1918. a. sügisel sood
74.500 rahvaväelast ja et omasime umbes saks kujunenud üldise välispoliitilise olu
32.000 riviteenistusbõibulikku kaitseliitlast, korra Õigeaegse ja osava ärakasutamise
kellel IBBUS vahiteenistus sisemaal, raudtee tõttu meie rahvuslikes huvides. Ei saa aga
liinide ja sildade valve, siis saame juba täp samas jätta tõtt armastades ja hinnates eri
sema pildi sellest kääbuslikust jõust, milli ti rõhutamata, et see, mis sündis ja saavu
sega seisime taas silm silma vastu tohutu tati veerand sajandit tagasi, ei oleks olnud
suurele Venemaale", nagu siis kõhklejate saavutatav, kui eest! rahvast juha tollal
leeris tavatseti ütelda. Ja just kevade) 1919, ja seekord võitluses relvega ei oleks
täpsemalt võttes 16. veebr. 24. maini oii kandnud muistse iseseisvusaja kustumata
aeg, kus punavägi teostas meist tõepoolest mälestas, hämaratest aegadest ja põlvede
palju ülekaalukamate jõududega oma hoog tagant pärandunud kangelasmeel, küpsus ja
samad pealetungid Eesti uuesti vallutami määratu moraalne ning kultuuriline üleolek
seks.
oma vaenlasest. Ühine ja suur eesmärk oli
Meie ei hakka siinkohal korrutama sünd see, mis ühendas Vabadussõjas kogu rahva
muste käik? ega kirjeldama võitluste aren ainsaks rahvuslikust meelsusest, kustuma
gut veerand sajandit tagasi, märgime aga, tust vabadusihast, kõrgest kultuurilisest ta
et juba 15. maiks olid sündmused arenenud semest, arenenumast kohuse- ja korratun
selleni, et võisid alata kuni 19. juunini kest dest, suurest julgusest, vastupidavusest, pü
nud operatsioonid sõjategevuse üleviimiseks sivusest, suurest isiklikust algatusvõimest
N.-Vene territooriumile. Toimus pealetung ja aktiivsusest ning sihiteadlikkusest kantud
Narva taba, Ingeriroaale, vallutati Pihkva ennastsalgavaks võitlusjõuks, kelle ees pi
ning asuti puhastama Põhja-Lätit punaväest. d i paratamatult murduma bolshevistlik vor
Eesti põllumees võis taas künda ja külvata mitu mass, hoolimata ta ülekaalukusest ko
oma põllul vabal, vaenlasest puhastatud gu Vabadussõja kestel. Need olid eesti rah
põllol.
va iidrahvuslikud põhiomadused, mille vas
See on väike, linnulennuline sööst aja tu põrkas ja mardus meie vaenlane selles
loo sellesse ossa, mis meile kõigile südame ebavõrdses heitluses. Ta mardus, sest teisi
lähedasim. See on üks hiilgavamaid sünd ti ei olnud see võimalik. Võit tuli, sest nõn
mustetähti, mis sädelesid karmidena, aga da oli see määratud juba siis, kui pilt
kindlat tulevikku tõotavama veerand sajan likkust kasutades Looja jagas rahvastele
dit tagasi Eesti taevas. Eesti põld oli vaen nende loomuomadusi ja määrltles saatus
lasest vaba ja eesti muld võis hakata sün tel d. Ja sündis mitte ainult uus päev eesti
nitama uut ela. Eesti ajaleos oli pöördunud rahvale, vaid ka väikese rahvakillubese
uus lehekülg. See lehekülg oli hiilgavam mehetegu kogu Lääne-Earoopale.
kui ükski eelmine. Sellel olid küll nähta
Ja ometi ründasid bolshevismi imperia
yad paljud ksngelashauad, paljud sangarli listlikust saagi- ja vallutusihast hullunud
kud kotkasüdamed olid tardunud oma len jõugud umbes 20 aastat hiljem taas Soo
nul, aga üks oii kõigile tähtsaim nad met, meid ja kavatsesid murda Lääneolid toepoolest saavutanud selle, mille eest Euroopa sama selgroogu, mida kaitsesime
võitlesid ja surid maa ja rahvas olid va ja kindlustasime meie nii edukalt tänavu
bad, eesti iidvana võitlusvaim oii kroonitud 25 aastat tagasi 1
võimsas tuleristses võiduga ja saanud uueks.
Olgem aasad ja küsigem, mis oli jäänud
Ajalugu pole iialgi selleks, et teda lu eesti rahva teadvusse oma Vabadussõja
geda ja õppida nagu aastaarvude ja nimede ajaloost, kui bolshevistlikud jõugud
snrnud kogu. Ei meenuta meie ka selleks voolasid 1940. a. eesti asulaisse ja linnades
sündmusi veerand sajandi eest, et ainult se, et sedapuhku hävitada lõplikult ja jää
tunda uut uhket rõõmu siis saavutatust või gitult see väike aga saatuslik takistus, mil
leinata veel kord läbi toonaseid leinu lan lise moodustab ajaloo ulatuses idanaabrile
genute pärast. Elava, praktilise teadusena eesti rahvas, oma laiamise teelt? Kas aja
näeb ajalugu oma eesmärki eeskätt võimsa lugu oli suutnud näidata end siiski elava,
jõuallikana rahvale ta olemasoiuvõitluee ja praktilise ja kasvatava teadusena, nagu ülal
tema tähtsust määritlesime, või oli ta ikkagi
vitaalse tuleviku kujundamises.
Kui läheneme nüüd ajalugu sellelt seisu olnud ainult kuiv kunagi oina ja sündinu
kohalt võttes sündmustele ja saavutustele meenutaja, arvude ja nimede tühipaljas rfi
veerand sajandit tagasi ning püüame tõmma

ta tänapäevasündmustele võrdjooni eilsest,
siis peame kõige pbalt märkima seda, et
meie vägede suur võidukas vastupealetungi

le asumine maa vabastamiseks (7. jaan. —
28. veebr. 1919) ja sellele järgnev maa va
bastamine ise oii see, mis võimaldas asuda
1919. a., seega 25 aastat tagasi, iseseisva
Eesti riigi kavakindlale ülesehitamisele.
Seoses sõjaliste võitlustega loodi ja
kujundati kõik mnn. Neist võitlusist kasvas
välja kõik see, mida omasime selle aja jaoks,

millal bolševlsm tuli meid uuesti hävitama.
See on sündmuste üks külg. Aga veel
teised tegurid sunnivad meid vaatlema 25
aastat tagasi arenenud võitlusi, millistes
kevadkuud 1919 ei olnud kaugeltki tähtsuse
tud. Sest meie võidukas Vabadussõda mõjus

tas mitte üksnes meie rahva ajaloo käiku,
vaid ta mõju ulatus ilma igasuguste liialdus
teta ka kaugele üle meie kodumaa piiride.
Vähe sellest, et meie vabadusvõitlejad sõja

jätkuna punavägedevastaste operatsioonide

ga Lätis aitasid asetada nurgakivi ka Läti
vabariigile. Arenedes tihedas seoses üldise
võitlusega juba tollal agressiivse Vene kom
munismi vastu, mõjutas meie võitlus ja
Vabadussõja võidukus otseselt ka üldisi võit
luse tulemusi, pannes aluse ühisele suurele
strateegilisele kaitserindeie, mis eraldas järk

järgult põhjast lõuna poole kujunedes Vene
enamluse Lääne-Euroopast alates Soome la
hest kuni Musta mereni. Eesti võiduga ve
ne bolševisuoi üle pandi seisma selle tung

Lääne-Euroopasse.

Kooliõpilased
Eesti V abadussõjas
Omaette ulja ja uhke peatüki eesti
rahva vabadusvõitlusis moodustab kooli
õpilane Vabadussõjas. Aadete maailmast
nooruk, süda tulvil õilsat ohvrimeelsust
ja armastust oma rahva, oma kodu vas
tu ja vankumatus usus Eesti tulevikku
nii ta katkestas õpingud ja ruttas
täismehe enesekindlusega sinna, kust
hädaoht lähenes, kus algas järjekord
selt võitlus eesti rahva olemasolu eest.
Me teame, see võitlus lõppes võiduga.
Ida rünnakujõud varises Narva väravals.
Eesti rahvas tõrjus tagasi teda hukuta
da tahtva bolshevisvni laine ja pääses
korraldama oma elu ja tulevikku nii,
kuidas ta seda isa paremaks pidas. Ta
võitis seepärast, et kogu rahvas haaras
relvad ja kaitses end ennenägemata
visaduse ja jõupanusega, nii et teda oli
võimatu murda.
Kooliõpilane oli esimesi, kes haaras
relvad, kes tiivustas julgust, mil aeg
seda ootas. Ta andis eeskuju, et ületada
levinenud kõhklusi. Ta oli tuaglakand
jaks ja -hoidjaks noil oma rahva
raskeil ja tumedail katsumispäevil ja
võitlust kroonis võit ja koit lõi särama.
Tuletagem lühidalt meelde koolinoor
te sõjasõite. Kooliõpilased ei vajanud,
et neid oleks lubaduste ja suurte sõna
dega koolitööst ära kutsutud. Puudus
esiti nende rakendamiseks kodukaitsele
keskne korralduski. Nad astusid ise
omal algatusel sinna, kuhu neid vajati,
niipea kui hädaoht selgus oma taies

takse asjaolule, et liitlastele on vägerfe
dessandid kogu nende sõjapidamise
raames välditamatud. Suured väekoon
dised Briti saarel tõendavad, et seda
tahetakse kasutada lähtepunktiks ope
ratsioonidele Euroopa kindluse vastu.
Sealjuures tuleb silmas pidada, et kuna
on võimatu hoida vastast teadmatuses
kindlate kavatsuste suhtes, võib tõhuarnat moondamist ja varjumist otsida
vaid kõige mitmekesisemate informatsi
oonide laines. Sellest seisukohast läh
n.-des tuleb vaadata ka arvukaid Inglis
maalt ja USA-st tulevaid teateid. Tege
.ikuit ei oie vaid teada operatsioonide
alguse tähtpäev. Kas määrab selle
ilmastik, aastaaeg vii seisukord idas?
Oi: vaid tähelepanuväärt, millise rahuga
vaatab Saksa sõjaline ja poliitiline
juhtkond vastu sellele tundmatule
: -annile.

Eesti Omavalitsuse

kompetentsi avardamisest
Mahajäetud kaevikud pakuvad pioneeridele variu. Oma kahurvägi tulistab nend-> rün
Alad,
millistel tagatakse Omavalit
naku küt/e katteks. Pk.-Schröder (WbJji
suse tööpiiride laiendamine
Hiljuti avaldasime oma ajalehes artiklid
milles teatati, et „okupeeritud Ida-alade
riigiminister on andnud rea määrusi sea
Kogu sõjaseisu mõjutab ope
duslikult tähtsail alade), mis tunduvalt lai
endavad omamaiste haldusorganite päde
ratsioonide ootamine läänes
vust Eesti ja Läti kindralkomissariaatides".
Edasi teatati neis, et „hiljera järgnevad
korraldused, mille eesmärgiks oo
Berliin, 5. 5. Pärast Karpaatideni su umbes 50 km laiuses, mis oli teos edasised
valitsemisõiguste edasine üleandmine Eesti
sõudmist aprilli alguses on suur Nõu tatud väga tugevate tankijõududega, ja Läti kindraikomissariaatide omamaiselcr
kogude talveofensiiv peatuma jäänud. nurjus juba oma esimestel päevadel. haldusele."
Naga meile informeeritud poolt lähe
Saksa tugevnenud vastupanu avaldub Saksa sõjalisis ringkonnis ei peeta seda
malt teatatakse, on praegu väljatöö
peamiselt reas vasturünnakuks. Raskus suurrünnakut vjeel vastase poolt kavat tamisel
määrused, mis tagavad Eesti
punkt asub sealjuures Bugi ja Karpaa setud ofensiivi alguseks. Siiski nähak Omavalitsusele laiemad töötamisvõimalused
tide vahelises rindelõigus, mida*üidiself se siin tugevaid sümptoome enamlaste järgnevail aladel:
1) kompetents finantsalal;
võib pidada Lvovi eelväljaks. Ulatuslike oodatud suurrünnakule idarinde lõuna
2) kompetents kommunaalsektoris:
vasturünnakutega lõuna pool Karpaate tiival. Saksa poolel arvestatakse võitlus
3) valdade finants varanduste tagasiand
on mõjutatud ka seisukorda Dnestri te ägenemisega mainitud lõigus.
mine;
alamjooksul ja riivpositsioonidel põiki
4) kompetents kultuurhaldnse aial (koo
Odessa evakueerimisega tuleb ka sei
üle Pruti ja Sereti. Odessa evakueeri sukorda Krimmis naba uuest vaatepunk lid, muuseumid, haridustöö).
mine kinnitab kavatsust teostada ener tist. Praegu koondavad enamlased oma
30-aastase võõrsilolekti järele
gilist rindelühendamist ning tagasitõm jõude Sevastopoli merekindluse alla. Pä
kodumaad kaitsma
bumist Dnestri suudme ja Karpaatide rast esialgsete ägedate rünnakute taga
Reedel saabus Pärnu Oskar Rimnel,
joonele. Saksa vastupanu on tugevne silöömist omavad nüüd võitlused vaid
nud ks lõunapoolses Bessaraabias ja kohalikku iseloomu, mis on arvatavasti kes on kodumaalt eemal olnud ligi 30 aas
ja näkid tuli Eestisse, et siin astuda
Moldaavias, kus just Jassõ juures aeti seletatav asjaoluga, et enamlased taha tat
Eesti väeo sa ja võtta osa oma kodumaa
nurja tugevad Nõukogude rünnakud.
vad ära oodata oma rpskesuurtükiväe piiride kaitsmisest.
O. Rimmel lahkus Eestist Esimese Maa
Ka 2. mail alanud Nõukogude s«ur saabumist. Nagu mitmeist allikaist kuul
rünnak mõlemal pool Sereti keskjook- dub, ei ole Sevastoopol, mis 1942. aasta ilmasõja ajal, mli ta mobiliseeriti Vene sõ
javäkke. Viimast korda külastas ta kodu
kevadel vallutati sakslaste poolt, viidud maad 1916. aastal, millisest ajast peale ta
ba võitluses, mi]]e saatusiikemad ja otsus tagasi oma esialgsesse seisukorda.
pole Eestisse saanud. Vene väes teenis ts
tavamad lahingud arenesid veerand sajandit
Ajal, mil lõunalõik on läinud üle kuni revolutsioonini. Siia võttis Vrangeli
tagasi.
vägede koosseisus osa bolshevismivastasest
Tänane vaenlane on kahtlemata tugevam Saksa rünnakute tõrjumisele, valitseb
võitlusest ja siirdus hiljem Serbiasse, kus
toonasest,
laga
vaadelgem
veel
kord
ülaltoo
ga?
keskiõigua Pripeti ja Vitebski vabel võit ta astus Serbia sõjaväkke. Alates 1933. aas
Vastus, kujunedes siiski ajaloole antud dud meie jõudude kontingente ja võrrelgem luste vaheaeg.
tast töötas ta Belgradis tuletõrjekooli muu
sügavama mõtte kasuks, annab üllataval neid praegustega. Ärgem rääkigem täna ai
sikaõpetajana kuni käesoleva sõja puhkemi
Seevastu sooritati 21. aprillil
kombel meile kätte ka käimasoleva võitluse nult rindel olevate eestlaste arvudelt, mis
seni, mil aetus vabatahtlikuna Saksa sõja
põbjalõigus
Narva
juures
tugevam
rün
ei
ole
ka
nüüd
sadedeske
tuhandetesse
ula
võidu pandi, joonistades ta eriti teravalt
väkke. Kuuldes, et bolehevikud on jõudnud
nak
rindejoone
Õgvendamiseks.
välja just veerand sajandit tagasi toimunud tuv, kuid loetlegem seejuures ka kõiki teisi
meie kodumaa piirile, esitas O. Rimmel pal
Siin
ei
olnud
tegemist
suuremaulatus
vabadusvõitluse tauslal. Jah, sest mis muu rahvaid, kes võtilevad Saksa kangelaslikult
ve kodumaale pääsemiseks. Palve rahuldati
kui eeskätt Eesti Vabadussõda oli see, mis nii palju kordi juba proovituu juhtkonna like operatsioonide sissejuhatusega, vaid ja
nii avanes tal võimalus pöörduda kodu
näitas, et ka väikerahvas, kui ta astub oma ja armeede kõrval. Ärgem unustagem täna pigemini kavatsusega kaitsta energiliselt maale,
kus ta pärast omaste külastamist
se
boisbevismi
võitluse
ega
ka
tänase
koi
ajalooliste ja eluliste huvide ning tõeks
tahab
otsekohe
astuda kodukaitsjate rida
rinnet
Narva
all
ja
Peipsi
ääres
ning
pidamiste kaitseks välja julgelt ja üksmeel shevismi tõrje mõtet. Maailm ja ta saatus
desse.
kindlustada
endale
paremaid
võitlus
selt, võib saavutada suurt isegi suure vaen on tohutus ulatuses palju enam kaalul kui
lase vastu, ja seda mitte ainult iseenda, vaid 25 aasta eest. Aga täpselt samuti nagu 25 positsioone võimalike Nõukegude rünna
Kamraadlik abi võitlus
teistegi hüveks, Vabadussõjas ilmnenud aastat tagasi saavutatakse võit ka täna. Ja kute vastu selles sektoris.
meelekindlus ja sangarilikkus oli see, mis tänagi, nagn 25 aasta eest, seisab eesti rah
Võitlustegevuse iseloom kogu ida
kaaslastelt
sisendas meisse kõigisse usku oma rahva vas Lääne-Euroopa kultuuri kõige inimväär
võimeisse ja koos sellega Eesti tulevikku. tuste nimel inimkonna ja ta au ning oma rindel kujutab praegu mingit vahejärku.
Hiljuti lõppenud sõjakorjanduse keetel
Üldiselt võib ütelda, et
Vabadussõda näitas, et kui rahvas, olgugi isikliku tuleviku kaitsel. Nüüd on ta aga
laekus ERÜ Kohtla piirkonna juhi kaudu
väike, on otsustanud end kaitsta ning ka toonasest tohutult paremas olukorras, sest
kogu sõjaseisu mõjutab operatsioonide 28.618 riigimarka. Teadaolevail andmeil on
sutab selleks ära kõik temale kättesaadavad temal on nüüd liitlasi ning teda. saadavad
ootamine läänes.
ERÜ Kohtla piirkond seega rahaliste anne
selles
võitluses
sõjamehekogemused,
milli
abinõud, siis ta suudab end panna maksma
Arvestades jõudude vahekorda idas, tuste osas Eestis esimesel kohal.
sed sündisid ja arenesid vanade rahva põ
ka võitjana.
Uhkele saavutusele Eesti kaitsejõu tugev
Need Vabadussõjast võrsunud tõed, sün hiomaduste uuestisünni võitlustules veerand näib liitlaste poolel valitsevat arvamine damisel
aitasid otsustavalt kaasa mitmed
dinud veerand sajandit tagasi ja kandnud sajandit tagasi. Teda saadab selles uues et võitlused Euroopa idaosas võivad saksa väeüksused
ja asutused, kes kamraad*
ajaloo ning suulise traditsiooni raames eda võitluses igavesti vana vaenlasega võidetud veel; kaua jatkuda, kui tähtsad sünd likuß kokkukuulumises eesti, võitluskaaslas
Vabadussõja
vaim
ja
need
kasvatuslikud
si noorematele aastakäikudele, on käimas
mused kuskil mujal ei mõjuta jõudude
aitasid tõhusalt kaasa sõjakorjanduse
olevas võitluses realiseerunud juba palju ning moraalsed kogemused, milliseid andis vahekorda. Seega seisavad ka vaidlused tega
heaks kordaminekuks Kohtlae.
kordi eestlase kangelasmeele ja sangarluse taile väärtuslike kasvatuslike väärtkivideua
Saksa väeosade ja asutuste poolt auti
raudseks tõelisuseks, pannes endast rääkima edukalt võideldud ja võidetud Vabadussõda. invasiooni üle läänes kõigi sündmuste
ERÜ Kohtla piirkonna juhile üle 16.142 rii
ka teisi väljaspool Eesti piire. Aga mitte Need on väärtused, mis ei tuhwu, vaid mis esiplaanil. Kõik abinõud, mis viimasel gimarka,
sellest 3327 nn. organisatsioon Tod
tegude kuulsus ei ole see, millele võime ol loovad juurde uusi ja järjest püsivamaid ajal on liitlaste poolt niihästi sõjalisel ti poolt. Ülejäänud summa, 12.814 riigimar
väärtusi
kuni
rahvusliku
olemasolu
kõi
la uhked, vaidS tegude siht ise ja selle loo
osalt sakslaste ja eestlaste ühis
giline paratamatus. Selleks paratamatuseks gutamatute nurgasammaste tõusmiseni. Va kui kä poliitilisel aial tarvitusele võe ka, kogutiosalt
vabatahtlikest annetustest
on käesoleval korral kindel ja teenitud võit badussõda elab edasi ja loob oma rahvale tud, lasevad paista, st otsustava sam üritustel,
üksustes, kus on kujunenud kanniks
letuvikkn. -esp.
sama vaenlase üle, keda võitsime kord jumuga Auleb arvestada. Berliinis vihja- saksa
kombeks palgapäeval teha annetus ka võit
luskaaslase eesti rahva kasuks. Ligi 350 C
riigimarka laekus ka vabatahtlikest.annetus
valgus es. Ei küsitud sealjuures, mis jällegi kandev osa õppureid. Tartu koo korratud nad kirjutasid kuldtähte test saksa sõjaväeosadele korraldatud filmi
ettekannetel.
teevad teised klassikaaslased või kaas liõpilased tegutsesid elriti kohapeal oma dega oma nimed ajalukku.
Üle 12 tuhande riigimarga, mis ERÜ
õpilased samas või teises linnas. Ruta ette rühmadena, nii treffaeristid kui ka
Ei tule mõtelda, et see, mida saa Kohtla piirkonnas laekus korjanduslehtede
kommertsgümnasistid.
Hiljem
kujunesid
ti vaid võitlusvalmis, nii kuis keegi seda
vutati, poleks nõudnud ohvreid. Oma ga tsiviilelanikkonnalt, on tõendus Kohtla
teha jõudis. Mäletatakse küllaltki veel need jällegi kuulsate väeosade allüksu osa endastmõistetavalt tõid siis ka koo elanike valmisolekust kaasa aidata Eesti
noid süngeid 1918. a. novembri päevil siks. Kui Tartu vaenlasele maha jäeti linoored. Nii Narva, Tartu, Valga, Võru kaitsejõu tugevdamiseks ja sõjasündmuste
kannatanud kaaseestlaste häda leeve®-Vabadussõja troestita algpäevi, miila ja jõuti taandumisel Puurmani mõisa, ja Petseri all isegi Pihkva eelseil võit läbi
damiseks.
siis
siin
paarkümmend
treffneristi
moo
hilinenult Tallinna jõudis teade, et vaen
Valmisolek peale endaohverdava võit
lusväljadel langes neid võidu hinnaks.
lane on juba üle piiri. Kui tookord Nar dustasid „Kuperjanovi partisanide" alg Teame heledaid ja haaravaid pilte kui luse ka aineliseks ohvriks avaldub eriti
va all ründavale vaenlasele esimesi rakukese, kommertsgümnasistid jällegi das neist keegi vastu võttis oma kari kaunil kujul rindemeeste annetustes ERÜ-le
väiksemad väeüksused on annetusena
vastuastujaid Tallinnast teele saadeti jätkasid võitlust Tartu kaitsepataljoni ka: kellel suur punane lill rinnal, püsti Ka
kokku pannud tähelepanuäratavaid summa*
koosseisus
kaka
roodu
tuleliinil
Pihk
oli neiks vaid mõnikümmend koolipoissi
kõndides vaenlase kuulide alt, kuni sid. Üks Eesti piirikaitserügemendi sõdureid,
Kuid Narva kooliõpilased asusid eeslii vagi all. Nende eelpool mainitud kuul langes, kes vajus kummuli jääle viha Johannes Laanberg, saadab iga knu ERÜ-le
sate
eesti
väeüksuste
suured
unustama
nil otsekohe võitlejate kõrvale, sama
ses tapluses ning külmas näoga jäässe. 60 riigimarka.
Saksa rahvale omaseks saanud sotsiaal
tegid Võru õppurid ja sama peame tud teod kõnelevad ise kõige paremini Kes lillede õitsedes surmavalt tabatuna se mõtlemisviisi
väljenduseks on saksa väe
nende
kooseisu
kuulunud
õppurite
lausuma ka Tartu, Viljandi ja Valga
trööstis teisi, mahajäävaid kiaslasi
osade ja asetuste annetused ERÜ-le kui ees
koolipoistes!. See koolinoorte esimene teeneist. Sõjakäigus kujunes olukordi, Nad lahkusid nagu lauliku sõnad huulil ti rahva omaabi-organisatsioonile. ERÜ tä
navkorjanduatel ei jäta saksa sõjaväelased
lend tuleliinile toimus kuidagi juhusli kus Tartu, Tallinna ja Viljandi õpilased
kuaagi annetust tegemata, kuigi nad jube
Nii ilus on surra
kult, kuulumata kindlalt ühegi väeosa lõid kaasa samu lahinguid igaüks
niigi
annetavad ka Saksa Talveabi kui oma
omas
väeüksuse
koosseisus,
seega
abis
kui
oled
n00r...
koosseisu. Kuid ka noilt päevilt teame
rahva
sotsiaaltöö organisatsiooni heaks.
neilt julgeid tegusid ja vastavaid hin tades ja toetades üksteist ühises vere
Enamlusevastases võitluses verega kinnita
Koolinoorte
osatähtsuse
eritelu
Va
tud relva vendlus õhutab neid ka omapool
deid, sest näiteks saksa ohvitserid, kel vendluses. Siht oli sama, tahe oli ühine
aineliseks panuseks raskustesse sattu
le üksuste kõrval Narva all koolipoisid ja ühiselt luikas noorte tulipäädes sü badussõjas jäi pooleli, kuigi vastavate seks
nud eestlaste abistamiseks.
eeltöödega
oldi
juba
kaugel.
Sest
enne
dameveri
võidelda
ja
võita,
võita
tules käisid, kiitsid nende julgust ja
marssisid meile sisse N. Liidu väed.
eeskujulikku vastupidavust. Nüüd järg oma maa vabaks, tuua ohvreid oma
vigastas poisi
nes peatselt kooliõpilaste organiseeritud paljukannatanud rahva uue, ilusama Kuid koolinoor oli sama nagu me tun
kest
neme
teda
Vabadussõjast.
Algas
tuleviku
eest.
siirdumine väeosade koosseisudes, või
Võnnu vallas leidis keegi poisike maast
Ei olnud vististi väeosa, mille koos nende hingede kallal brutaalne vägi täitesulepea,
teatud omaette üksustena liinile.
mida avama hakates tekkis
vald,
et
nende
südametõed
kustuksid
Tallinnas moodustati vanemate klas seisus õppurid poleks võidelnud. 1. pol
plahvatus, mis poisikest raskesti vigastas.
Ja
koolinoored,
kuigi
suletuina
klassi
Selgus, et tegemist on lennukilt allaheidetud
side õpilastest kooliõpilaste pataljon. gu esimeses ratsa luurajate komandos,
Säärasene see liinil ei käinud. Kuid sel meredessandis ka neis leidus neid. puuridesse, alustasid jälle võitlust kan. moonutatud lõhkeainega, nagu seda on kor
esinenud.
le koosseisust siirdus noori pidevalt Ja* kui organiseeriti eesti esimene oh des ema rahvuslippu, kui mitte kõikid4- duvalt
Et ka edaspidi sellised leiud võivad
ees,
sest
seda
teha
polnud
võimalike
ühte ja teise väeossa, kusjuures eelis vitseride kool olid esimesteks kadetti siis ikka oma südames. Kuid suur tekitada eriti lastele raskeid vigastusi, on
tungivalt soovitav, et vanemad oma las
tati juba kuulsaks saanud löögiüksusi. deks peamise lt viimaste klasside kooli tund tuli.
tele selgitaksid selliste leitud esemete häda
Eriti palju võitles õppureid soomus poisid, kes vahepeal sõduritena juba
ohtlikkust Õnnetusttoovateks esemeteks või
Ja nüüd jätkub jälle võitlus, Vaba vad olla täitesulepead, tftitepliiaisid, suitsuv
rongidel Sr. nr. 2 peale saabus isegi olid võidelnud liinilt Peatselt nad rut
neist koosnev surmapataljon. Sr. nr. 3 tasid tagasi tulle, aga juba noorte juh dussõja järg, mille võidu hinnaks koo pitsid, taskulambid jm.
esimese koosseisu moodustasid peami tidena ja jätkasid tegslid, mis on kir linoored on ohvreid toonud ja on val
selt koolipoisid. Kui „Kalevi Malev" jutatud eesti rahva võitluste ajalukku, mis neid veelgi tooma.
JÄRVA TEATAJA nr. 55.
Teisipäeval, 9. mail 1944. Lhk. 2
marssis frondile, „ oli selle koosseisus nagu seda võitluseaja u ja hiljemgi on

Eel Miltlt nui h

Võitlus spekulatsiooni
põhjalikumaks

Kindralkomissar andis üle riigiminister Rosenbergi poolt Eesti Kutsekogudele töö
tunnustusena annetatud sini-must-valge lipu
„Nii nagu sõdurid võitlevad rindel oma väeosa lippude all,
nii töötavad ka eesti töötajad oma lipu all väsimatult'

Prefektide ja hindadeala juhtide töökoosolek. Spekulatsioonivas
tase võitluse õnnestumisest sõltub sõjaväe ja tsiviilelanike kor
ralik varustamine
Praegu on paljudki inimesed arvamisel,
Reedel peeti Tallinna Mustapeade
klubi ruumides Eesti Hindadeasutuse, et ilma spekulatsioonita elada ei sasgi ja et
Põllumajanduse Keskvalitsuse ja kindral meie võitlus seüe vastu on töhi töö. Nad
komissari hindadeala jahtivate jõudude loodavad, et vaba turg vabalt kujunevate
ning kõigi prefektide ja prefektuuride hindadega kõige paremaid tagajärgi annaks.
Kõik, kes nii räägivad, ei ole vaevaks
hindadeala tegev uejuhtide ühine töö
koosolek.
võtnud tõsisemalt selle probleemi Üle järele
Koosolekul, millel teiste, seas sõna mõtelda. Ehk kiiil praegu kellegi tarvet
võtuga esines ka Eesti Hinöadeasutuse niihästi taibeesemeie kai ka toiduainete
direktor Saar, arutati peamiselt speku suhtes täieükull rahulduda ei suudeta, on
latsioonivastasesse võitlusse puutuvaid siiski väga tähtis asjaolu, et see, mida anda

n n^r®'koniiBsar K.-S. Litzmann andis laupäeval Idaalade riigiministri ülesandel rindel ja tehku nad oma kutseksgode Hpnle
Bestt Kutsekogudele tunnustusena senitehtud töö eest Qle sini-nvust-valge lipu Eesti au. Tundku nad end üheainsa võitlus- ja
Kutsekogude embleemiga.
aaatustervikuna ja kujunegu nad üheks
Lipu üleandmiseks olid palutud Kadrioru lossi Eesti Kutsekogude juhid eesotsas jõudlustervikuks ema käitises. Kutsekogud
reichsbauptstellenieiter K. Ebeli n g i, Eesti Kutsekogude presidendi R. Karr o ja aga olgu alati eeskujuks oma sotsiaalse
abipresidendi V. Pihlakaga, samuti rahvusliku tööp&ha, 1. mai puhul premeeritud tööga ja oma saavutustega!
käitiste esindajad.
Eesti Kutsekogude ja kogu eesti tööta
Pidulikul sündmusel, mis Eesti Kutsekogudele ja seega ühtlasi kogu eesti töötajas jaskonna nimel avaldas kindralkomissarile
konnale kujunes töörohkete aastate märkimisväärseks tunnustuseks, viibisid ka Idaalade tänu Eesli Kutsekogude president R. Karro.
küsimusi.
riigiministri esindajad— ministeriaaldirigent dr. Kolb ja üiemvalitsusnõunik Müller Oma sõnavõtus ta märkis muu hulgas :
Koosleku
avas Eesti Hindadeasutuee di
ning Eesti Omavalitsuse juht dr. Mäe ja sisedirektor 0. Ang e I u s.
„Selle lipu põhivärvid sinine, must rektor Saar, kes oma kõnes ütles kokku
Kindralkomissar K.-S; Litzmann saa stellenleiter K. Ebeling, kes tegi teata ja valge on meis rahvusvärvid ja emb võetult :
„Kähedale nihkunud rinde mõju ja eriti
bus kohalekutsutud külaliste sekka Kadrioru vaks käitise ja töötajate premeerimiged leem sellel lipul on meie töötajaskonna
lossi peasaali kell 12, saadetuna Idaalade i. mai töömha puhul. Edasi ta märais, et embleemiks, mis seob kindlalt kõiki, olgu need järsud muudatused, mis on tekkrhvd
meil viimaste suuremale Õhurünnakute taga
riigiministri esindajaist, kelledest üiemvalit eesti töötajaile on avaldatud tunnustust ka see töötaja maal või linnas.
Nende värvide all võitlevad eestlased järjel, on ka võitluse spekulatsiooniga eriti
susnõunik Müller kandis üleandmisele tu väljaspool kodumaa piire. Nii on gauleiter
pingerikkaks muutnud. See on kujunenud
levat Eesti Kutsekogude lippu.
ja riigihaldur Eigruber palunud need 20 töö rindel ja töötavad eesti töötajad tagalas.
Kindralkomissari poole pöördus sõnavõ list, kes 1. mail premeeriti, Ülem-Doonauie
Praegune sõda on totaalne sõda, millest meie peaülesandeks, sest hangeldamine ohus
tuga volinik kutsekogude alal reichshaupt- õppe- ja pohkusreisile.
võtab osa kogu eesti rahvas saksa rahva tab niihästi meie tsiviilelanikkonna kui ka
kõrval. Nii nagu sõdurid võitlevad rindel sõja äevarußtamist. Kui suured hulgad kaupu
oma väeosa lippude all, nii töötavad ka ja toiduaineid lubamatul viisil õigelt teelt
Kindralkomissar K. S. Litzmanni sõnavõtt
eesti töötajad oma lipu all väsimatult, et kõrvale juhitakse ja neile müüakse, kel on
hävitada bolshevissn ja kindlustada oma võimalik hiigelsuuri hindu maksa, siis isi
kud, kel neid aineid hädasti on vaja, jäävad
Järgnevalt pöördus kutsekogude esinda võin ma üldiselt väljendada täna ja tunnus rahvale õnnelik tulevik."
Lõpuks ütles Eesti Kutsekogudele oma neist seetõttu ilma.
jate ja katsutud külaliste poole kõnega tust töötajaile Eestis, ükskõik millisel
rõõmustab nii mõnigi lühi väge
kindralkomissar K.-S. Litzmann. Ta ütles: kobal nad töötavad mõnes hfiitises. Seda tunnustust ja täna Idaalade riigiministri lineVõibolla
inimene hea võimaluse üle, et taaitkäe
Ma tänan Teid, härra reichshauptßtelien näitas nädala eest eesknjulike käitiste esile esindajaministeriaaldirigent dr. Kolb, aval midagi
osta sai, kuid sealjuures ta ei märka,
leiter, aruande eest 29. aprillil toimunud tõstmine ja üksikute tööliste eriliste saavu dades lootust ja ühtlasi veendumust, et et ta imeb
seda mahla, mis meie rinnet
ja eesti rahva praegused ühised pin
ürituste üle. Mina ise kahetsen kõige roh tuste tunnustamine. Ma soovin õnne käi saksa
ja et meie omaksed lahinguis seda
kem, et ma tungivalt ametialaiisii põhjusil tisile ja töölisile nende töö ja tunnustamise gutused oma maa vabaduse kindlustamiseks toidab
ohvrite ja verega lunastama
ei saanud pidustustest osa võtta. Ma tahak pihul, kohustagu neid edaspidiseks eesku kujunevad ka tulevikus selleks nurgakiviks, suuremate
sin täna väljendada ka oma siirast kahetsust julikuks tööpanuseks. Mida kauem kestab millele tugineb mõlemate rahvaste tihe peavad.
Spekulatsioon on seega suurim kuritegu
härra kutsekogude presidendile ja kutseko sõda, ja mida raskemine ja rõhuvamalt tema koostöö ja sõprus.
Pidulik lipu-annetamise talitus anti otse ja selle vastu tuleb samuti võidelda kui
gude esindajaile: Teie kõik teate, et naa mõju koormab käitis! ja nende töötajas
bolševißmi vastu.
alati olen osutunud kutsekogude töö vasta konda, seda otsustavam on igaljhe kohu ülekandes edasi ka ringhäälingu kanda.
suurimat huvi ja olen alati valmis teda jõu setruu panus sõjaks vajaliku toodangu saa
kohaselt toetama.
vutamiseks, seda enam tuleb nõuda ranget
Koolinoored ravimtaimi korfama
Kuigi Kutsekogud ei ole Eestis kaua töödistsipliini.
töötanud, võib siiski juba nentida tema te
Ennekõike tänan ma täna jälle kutseko
gevuse hääd ja kasulikku mõju. Kutsekogud gasid, kes oma president Karro juhtimisel
Keskmiselt teeks pool punkti enam
Käesoleval aastal oa vajadus ravim
on tõepoolest kujunenud kõigi töötavate on hoolimata kõigist sõjast tingitud rasku
eestlaste organisatsiooniks. Need vähesed, sist saavutanud silmapaistvaid tulemusi töö taimede järgi palju suurem, kui kunagi leiduvatest droogidest 1 kg (täinud
kes seltskondlikel põhjusil või näilise erilise ja sotsiaalöigusliku hoolduse, kutselise kas varem.
aasta nõutud 3 kg asemel), millist hulka
hariduse tõttu seisavad praega veel temast vatuse ja kutselise edasiharimise, käitieübis
Arvestades sellega on ka tänavu on võimalik kõigil õpilastel koguda.
sisemiselt kaugel, ei saa pikapäile ka eitada kondliku hoolekande ja vabaaja veetmise
Käesoleval aastal korjamisele tule
kõigile koolinoortele alates 9. eluaastast
tõsiasja, et kõigi vaimse ja kehalise töö tegi kõigis küsimusis.
vate
taimede nimestikud saadetakse
tehtud
ülesandeks
ravitaimede
kogumi
jate koondamine on vajalik. Ainult nõnda
Seepärast tupnen ma erilist rõõmu, kui
saavutatakse rahvustervik, mis ei elnud ku ma täna võin anda nähtava väljenduse kut ne. Suvel korraldab seda «Eesti Noorte" lähemal ajal Eesti Noorte Peastaabi
nagi vajalikum kai praegusel sõja ajal.
sekogude töö tunnustamisele riigiminister organisatsioon oma abitööteenistuse kaudu kohalikkudele abitööteenistuse
Vastuolud, mis kunagi valitsesid töövõt Rosenbergi poolt annetatud lipu üleandmi aktsiooni
korras noorte tööjuhtide kau juhtidele kätte.
jate ja tööandjate ametiühingute ja mitme sega. Iga lipu väärtus peitub idees, mida ta
suguste ettevõtjate rühmituste vahel, on kehastab. Mida tegevam ja püham on idee, du. Nii on ka kõigil töõkohustuskaardi
lõplikult kadunud. Kutsekogud hoolitsevad milles lipp leiab oma väljenduse, seda suu omajaile ette nähtud suve jooksul 10
Sõjategevuse läbi kannata
väsimatult selle east, et bäitisejuhtldes luua rem on selle lipu all seisva meeskonna val 'päeva ravimtaimede kogumiseks. Ravim
nutele abi
arusaamist aende töötajaskonna õigustatud misolek rakendada end võitluses või töös
soovidest ja 'et nemad omakorda saaksid kuni viimseni. See kehtib ka selle lipu taimede kogumisele võiksid rakenduda
Eesti Omavalitsuse juhi poolt oa antnd
arn oma käitiste olukorrast, omapärast ja kohta. Tema värvid on igale eestlasele pü jõukohaselt ka abitööteenistuslased, kes määrus
otsese sõjategevuse tagajärjel kan
võimalusiat. Mõlemad, käitlsejnht ja tööta had, kuna need on ju armastatud kodumaa on vabastatud põllutöö kohustusest.
natada saanute abistamiseks. Vastavalt
jaskond peavad end tundma vastütavaina värvid. Nad kannavad ratast ja viljapääd
Õpilastele, kellel töökohustuskaart sellele määrasele antakse varaliste sõjakah
üldsuse ees ja mõistma sageli kaime sõja loova töö uhke sümbolina.
puudub,
on otstarbekohane korraldada jude abi kõigile kabjujuhtumitel, mis on
ajadusi.
Näidaku eesti töölised kohusetruu ja
Ma tean, et just nende nõueile suhtes usina tööga tagalas ead alati väärilistena ravimtaimede korjamist õpetajate juh tekkinud pärast I.märtsi 1944 a. arvatud väl
ja kabjad mis on tekkinud kogu maakohta
timisel rühmade viisi. See- hõlbustab de
evakueerimise tõtta. Varaliste söjakahjade
ravimtaimede kuivatamiseks vastavate abina antakse , kahjutasutaotlusel kohest
Kevadtööd põllul alanud
ruumide leidmist, kui ka droogide trans abi ja elatisabi. Peale selle kõrvaldatakse
piirides kahjusid kohalike oma
portimist. Samuti võimaldab see pree võimaluse
valitsuste otseste abinõudega.
Ka Järvamaal on põllumees asunud juba põllule
miapunktide jääke täiuslikumalt ära
Kohese abina antakse kahjukannatajale
Põllumees seisab jällegi tööhooaja eel.
Põllutööriistade küsimuse lahendavad kasutada, õppetöö algul kontrollitakse hädavajalike igapäevaste tarbeesemete mu
Nagu nähtub maakondadest saabunud tea põllupidajad peamiselt omal jõul. Puudub boolides droogide äraandmist, milleks retsemiseks kuni 100 marka. Perekondadele,
teist, on juba mitmel pool alustatud künni mõnes talus vajalik tööriist, saadakse see õpilased esitavad koolile müügitõendid. kus üle 2 lapse ja eriliste kärmuste peh
ja külvitöödega. Saaremaal on karjadki välja laenu korras naabrilt või valmistatakse mõ
mendamiseks võib seda kõrgendada kuni
Käesoleval suvel on ette nähtud 200 margale. Peale selle tasutakse kahju
lastud.
ni asi ka ise. Nii on Läänemaal peale tava
Kahjuks on viimased muutlikud ilmad liste äkete tarvitusele võetud kodusel teel normina igale neorele koguda vähemalt saajale tema taotlusel hädapärase korteri
sisustuse muretsemise kulud.
mõjunud talvviljaoraste seisukorrale kahjus valmistatud omapärased libistajad puust, '/z preemiapunkti ulatuses.
tavalt. Lume alt tulid välja ilusatena, nüüd mis oma otstarbe hästi täidavad.
Töönduslike ja põllumajanduslike käi
Droogid on jagatud 5. rühina: eri tiste ning majade juures tekkinud kahjude
on hilisemad külmad teinud oma töö ja õrn
Ka hobujõu küsimuse lahendavad, nagu
orasepõld löönud kohati kollendama.
nähtub jaoskonnakonsulentide aruannetest grupp annab iga 0,5 kg droogi eest 1 puhul tuleb kajustatuie tasuda hädapärase
Valgamaal, Helmes ja Sangastes on teh Põllumajanduse Keskvalitsusele, talupida preemiapunkti. Grupp A 1 kg eest kordaseadmise kulud, kui see ametlikus
tud algust kevadiste põllutöödega. Peamiselt jad omaalgatuslikult. Naaber ei keeldu abis
korras on tunnustatud hädavajalikuks. Sel
teostatakse varaseid külve ja libistatakse tamast naabrit, kui tal see vähegi võimalik 1 punkt. Grupp B 2 kg eest 1 punkt. lest kaugemale ulatuvad kordaseadmise ku
põlde, samuti veetakse sõnnikut kartuli ja tal on enam hobu- või inimtööjõudu kui Grupp C 5 kg eest 1 punkt. Grupp lud kanuab omauik ise. Selleks otstarbeks
maadele. Ulatuslikumat põllutööde teosta teisel.
tehtavatele laenudele võidakse anda avalik
D 8 kg eest 1 punkt.
mist on oodata lähemail nädalail ja tehakse
ku tagatist lähemalt kindlaksmääratud suu
praegu ettevalmistusi.
ruses.
Ka Järvamaal teostatakse põldude ühis
Kui kahjusaanu on asja hävimise või
Inimeste salaveo organiseerija äritseja
tamist ja kevadkülvi. Ettevalmistused külvi,
rikkumise tõttu kaotanud täiesti või osali
mõisteti surma
ja künnitöödeks on käimas Võrumaal, Ka
selt elatise aluse, antakse temale elatisabi.
Seda antakse kuni töö võimaldamiseni vas
nepis ja Antslas. Külvidega seoses olevate
küsimuste arutamiseks toimuvad nõupida
tavate eeskirjade kohaselt. Enne käesoleva
Saksa erikohtu otsus Johannes Reispassi asjas
mised ja koosolekud Pärnumaal, Vändras ja
määruse jõustumist kahjude kõrvaldamiseks
Viljandimaal Abjas.
Saksa erikohtus Tallinnas oli arutusel bealuse poolt organiseeritud inimeste sala avalikest allikatest maksted summad arva
Möödunud nädala algul tegid Läänemaa Tallinnast pärit 35-aastase tisleri Johannes vedu on eriti ohtlik riigile ja kuna süüalu takse hulka.
Taebla valla Turvalepa ja Kirimäe külade Reispassi süüdistusasi.
Hilisema kahjutasu võimaldamise ots
ne on töõpõlgur ning asotsiaalne inimene
talupidajad algust põllutöödega. Teostatakse
1943. s. septembrist detsembrini aitas tegi prokurör ettepaneku määrata surma, tarbel tuleb kõik pärast 22. juunit 1941 a.
peamiselt sügisel poolelijäänud kõrrekünde Reispass 150 isikul tasu eest sõita mitte nuhtlus.
tekkinud varalised sõjakabjnd asjaosaliste
t ja libistatakse küntud põlde, et mullas tal seaduslikul teel Soome. Selleks oli ta asu
Kohus mõistis süüaluse kui rahvabahju taotlusel kindlaks määrata, kuivõrd need
vist niiskust säilitada.
tanud tõelise organisatsiooni, pidas tasulisi ri organiseeritud inimeste salaveo pärast pole veel kindlaks määratud. See määrus
Saaremaal on mitmel pool külvitööd täies agente, kes talle vastavaid isikuid kogusid, surma. Kohtu esimees seletas, et nende 150 on kehtiv alates 1. märtsist 1944. a.
hoos. Mõnel talupidajal on suviviljad kõik koostas transporte ja viis need transpordid isiku hulgas, keda süüalune ebaseaduslikul
Annas õnnistati kevadleer
külvatud. Peale külvitöö on käimas ka sõn randa, kus vastavad isikud võeti kalapaati teel aitas maalt lahkuda, oli hulk töökohus
nikuvedu põldudele. Varasest küivitööst desse. Ülesõidu eest võttis ta isiku pealt lasi ja ka isikuid, kes siin on seadustega
Möödunud pühapäeval õnnistati Auna
hoolimata on Saaremaal hakatud karju välja 2500 rmk., missugusest summast ta tasus vastollu sattunud. Süüalune ei võinud ka koguduse kirikus äsja lõppenud kevadleeri
laskma. Nii ou Lümanda vallas nähtud lam kaluritele ja auto eest, jättes ülejäänud osa üldse kontrollida, kas nende hulgas oli ka puhul 17 leeriõpilast. Seekordsest leeriõpe
maste kõrval ka kariloomi karjamaal.
endale. Kaebealuse omaenda ütlusel olevat kommunistlikult kahtlast elementi. Selle teo tusest võttis osa 9 poiss- ning 8 tütarlast.
Petseris on raskemad maad veel märjad. ta sel viisil nelja kuu jooksul teeninud «üle ohtlikkus nõuab kõrgeimat karistust. Ka Leeriõpilaste õnnistamise jumalateenistusest
oma isiku tõttu on süüalane karistuse ära võttis osa arvukalt leeriõpilaste vanemaid,
Põllutöödega, peamiselt äestamisega, on 15.000 rmk.
võidud algust teha vaid kergemal! maadel.
Kohtuprotsessil tehti kindlaks, et kaebe teeninud. Pehmendavaid põhjusi ei ole ole lähemaid omakseid, sõpru ja tuttavaid ning
ümbruskonna elanikke.
Värskas hakkavad põllud juba aegamöö alune on korduvalt karistatud isik. 1938. mas.
da tahenema. Kergemaii põldudel ja uudis aastal on teda karistatud varguse ja kerge
maa keltsa pealt on äestamisega alustatud.
te kehavigastuste tekitamise eest 2 kuu ja
Viru-Jakobis ou kõrgemad põllud see ühe nädalase vangistusega. 1940. aastal ares
Vajalikke põllutööriistu taludesse
võrra tahenenud, et lähemail päevil loode tirikkumise eest ühekuise vangistusega ja
takse põllutöödega alustada.
1942. aastal Saksa erikohtu poolt sõjamajan
Ostuluba saab vallavalitsustelt tarvitustõendi esitamisel.
Lügannses on maa veel märg. Seetõttu duse kahjustamise ja liigkasuvõtmise eest.
Varustamist korraldab ETK
põllutöödega alustatud ei ole. Samuti ei ole Tol korral oli ta liigfaasuhinnaga ostnud
töödega veel saadud algust teha Saardes. suuremal hulgal piiritust ja müünud seda
Käesoleval kevadel tuleb põllupldajaile sel jahul tuleb ära anda vana, mille eest
Ainult üksikuil kõrgemate ja liivaste maa edasi veelgi hõrgema hinna eest. Teda ka
dega põldudel on alustatud harimistöödega. ristati 7-kuise vangistusega uiug ta vabanes teataval hulgal jaotamisele põllutööriistu - maksetakse tasu.
Põllutööriistade-masinate ja ka masina
Lihulas teostatakse üksikuis kohtades vanglast veebruarikuus 1043. Edasi tehti masinaid. Jaotamine toimub kindralkomis
sügisel teostamata jäänud kõrrekünde. Ko kindlaks, et süüalusel seisab praegu veel sari korraldusel maakondade vabe), vasta osade müüki korraldab ETK, kes võtab
valt maakondade osatähtsusele ja suuruse need vastu tootjalt ja saadab edasi maakon
kohtuprotsess murdvarguse pärast.
hati veetakse ka sõnnikut kartulimaale.
Samuti tehti kindlaks, et süüalune on le. Põllutööriistade-masinatega põllupidaja dadesse vastavalt kindralkomissari poolt
Kullamaa kõrgemail ja kuivemail maadel
käivad iibistamis- ja külvitööd.
tööpõigur, kuna ta pärast vanglast vabane te varustamine toimub ETK kaudu, ühtlasi kinnitatud kavale. Igal põllapidajal on põl
Raplas on kõrgemad põllud niivõrd tahe mlst veebruaris 1943 ei kavatsenudki haka on saavutatud kokkulepe ka Põllumajan lutööriistu-masinaid ja masinaosi võimalus
nenud, et juba möödunud nädalal saadi ta töötama tislerina, vaid eelistas hangel duse Keskvalitsuse alluvuses töötavate usal osta maakonna piires asetsevast lähemast
teha algust ühistamise, äestamise ja künniga. damise ja lõpuks organiseeritud inimsalaveo dustöökodadega mitmete masinaosade saa kauplusest. Müük kantakse kaupluse poolt
talundi põhiraamatusse.
Kambjas võis esimesi töötajaid põldudel abil elada mugavat elu. Muu hulgas selgus, miseks.
Põllutööriistade- masinate varuosade müük
näha juba aprilli löpp-päevil.
et ta omas veel 40 kg kohvi, mida ta müü . Põllutööriistu- masinaid saab osta ainult
tas 200—400 rmk. kilo.
Tarvastus on esimeste põllutöödega
ostulubadega, mida annavad välja maakon toimub kohaliku vallavalitsuse või maakon
Prokuröri esindaja juhtis tähelepanu eri dade põllumajandusjuhid neile määratud na põllumajandusjuhi tarvidustõendi vastu.
ühistamise, äestamisega ja küüniga ker
lisele ohule, mis on seotud igasuguse mit kontingendi ulatuses. Ostulube antakse väl Ostuload selleks on kehtivad seal, kus tar
gemaii liivamaadel alustatud.
Nüüd, kus päev-päevalt sammutakse vastu teseadusliku piiriületamisega sõjaajal. Mitte ja vaid nii palju kui põllutööriistu-masiuaid visminevaid osi on, välja arvatud massosad,
kevadele, alustatakse kevadtöödega ikka usaldusväärsed ja poliitiliselt kahtlased isi ja masinaosi müügile tuleb. Väljaantud os mis tulevad müügile ühiskaubanduse võrgu
uutes kohtades, kus raskemad põllumaad kud võivad sel teel ilma igasuguse kontrol tuload ou kehtivad ainult väljaandvale maa kaudu suuremal hulgal ja mis võimaldavad
seni töid on takistanud. Kuna tänavu kõi lita pääseda üle piiri. Niisugune asi ei ole konna põllumajaudusjuhile alluva maakon ende jaotamist valdade vahel (adraterad,
viste jagamisega põllupidejaiie alustati kül sõjaajal lubatav ning seda tuleb väga ran napiirides. Ostuloa saamiseks on nõutav ko lõikusmasinate terad jm.)
Uute põllutööriistade-masinate varuosade
laltki varakult ja tehti kõik, et ükski põld gelt karistada. Süüalune ei hoolinud neist halikule vallavalitsusele vajadustõendi esita
mine, mil peab olema ka märgitud, kas põl ostmisel tuleb tagasi anda vanad osad ja
külvise puudumise tõttu ei jääks seemen ohtudest.
Ta tegutses alatust kasuahnusest, et il lutõöriist-masin ostetakse endise samasugu müügid kantakse talundi põhiraamatusse.
damata, on lähemail nädalail algamas täie
ma raske tööta mugavasti elada. Kuna kae- se uuendamiseks või esmakordselt. Esime- Põllumajandusse vajatavate põllutööriistade
lik töö kõigil põldudel.

saadakse, antakse Bormihinnaga.

Kui meie aga igasuguse tõkke kaotak
sime, siis hakkaksid kauba ja toiduainete
hinnad palkadega võidu tõusma, mis seesu
guse olukorrani võib viia, nagu oli Saksa
maal pärast Esimest Maailmasõda teis»
sõnaga täieliku majandusliku kokkuva
risemiseni.

Meie kogemused näitavad, et niipea kai
kuskil järelvalve lõdveueb, isegi toidu
ainetekaartidega ja ostulubadega saadavate esemete hinnad tõusma hakavad

Hindade järelvalve on kõigepealt palga
saajate huvide kaitsja. Isegi see, kes altkäe
midagi liighinnaga osta sai, peab meeles
pidama, et see tai ainult seetõttu võimalik
oli, et on olemas kindel hindadepoliitika ja
järelvalve, mis võimaldab talle korteri, osa
tarbeasju ja toiduaineid normaalhinnaga,
misläbi palga ülejääk tekkis.
Kogu rahvas peab aru saama hindade jä
relevalve tähtsusest ja aitama selleks kõi

giti vastavaid ametikohti.

Mitte see pole oluline, et me hinnaees
kirju rikkudes omale veidikeseks ajaks ma
gavamat elu võime muretseda, vaid et meie
majanduselu püsiks tervena, mis on tähtsaks

pandiks lõppvõidu saavutamisel,'1 lõpetas

Eesti Hindadeasutuse direktor.

Järgnevalt pöördus koosolijate poole be
zirksamtsmann K. Galitschke, kee
oma kõne algul rõhutas hindade järeleval
veametnike tegutsemise tähtsust ning laia
ulatuslikkust.

Edasi esitas kõneleja mõned eriti rasked
hindaderikkumise juhud. Nii selgus juhtum,,
kus majaomanik peaßmikahjustatud Isikult
nõudis kolmetoalise korteri eest, milles oli
mööblit umbes 600 rmk. väärtuses, 20.000
rmk. Selle nõudmise tagasilükkamisel sõl
miti leging 10.000 rmk. snyrnses, mille jä
rele Õhurünnakul kannatanu teatas asjast
vastavatele võimudele. Majaomanik mõisteti
kuueks aastaks sunnitööle.

Ühel teisel juhul selgus, et keegi mees
oli end kolmel korral üles annud Õhurünna
kul kannatanuna ja seetõttu kõrvalteede
kaudu saanud ostuluba ja raha. Kuna mees

oli juba varem korduvalt karistatud, mõisteti
ta surma.

Edasi juhtis kõneleja tähelepanu sel
lele, et on hädavajalik juhtida juurdlusi
sääraselt, et oleks võimalik tabada ka
sahkerdamise tegelikku algatajat suu
rima tähtsusega on kindlaks teha niiditõmbajaid, s. t. kauba päritolu.
Spekulatsiooni vastu võitlemisele tuleb

pöörda senisest veel enam tähelepanu ja tar

vitada suurimat karmust.
Oma sõnavõtu lõpul avaldas K. Gal
litschke isa rahulolu senisaavutatud tule
muste kile, mis ei ele hoolimata kõigist ras
kusist sugugi väikesed.

Järgnesid erialased sõnavõtud V. Grü
neval d t i 11 kindralkomissariaadist, Eesti
Hindadeasutuse osakonna juhatajalt mag.
Vintilt, büroojuhatajalt Rodimalt,
peanõunik Jala j a 11 ja osakonnajuhatajalt
V e r g i 1 t.

Iga sõnavõtu järele olid läbirääkimised.
Koosolijate poolt esitati arvukalt küsi
musi ning juhiti tähelepanu mitmesugustele
puudustele, eriti nõuti karistuste suurenda
mist salaviinaajajaile.

Väikelastele antakse seepi
Majandus- ja rahandusdirektori teadaan
de kohaselt müüakse kõigile väikelastele
kuni 2 aastani 32-33 toitlnsperoodi tarbeai
nete üldkaartide liik A-VI (sinised) ja liik
B-VL (kollased) omajaile 32-33 ujnvseebi
kupongi vastu 8 tükki ujuvseepi ja 2 pakki
ühtluspesupulbrit. Müük toimub B.maist
kuni 2ö.juunini s a.
Ühtlasi pikendatakse väikelaste tarbe
ainete üldkaartide liik A-VL ja BL ujuv
tuumseebi kupongi ~30-31" kehtivust kuni
25.maini s.a. Vastav ametlik teadaanne on
avaldatud „Eesti Sõna" 7.mai numbris.
ja abivahendite vikatid, labidad, luisud
müük toimub ühiskaupluste võrgu kaudu.
Saadud kogused jaotatakse valdade ja maa
kondade vahel vallavalitsuste ja põllumajan
dusjuhtide tarvidustõendite vastu. Ostud
kantakse talundi põhiraamatusse.

Vedelkütteaine puudumise tõttu jätkub
tänavugi põllumajadnslike jõumasinate va

rustamine puugaasigeraatoritega ETK kanda.

Kuigi tänava tuleb põilupidajaile jaota
miseks mitmeid masinaosi, on müügiks et

tenähtud kontingent piiratud. Seetõttu tuleb

põllumehel püüda remontida ja korrastada
masinaid ja masinaosi omal algatusel ja al
les suure vajaduse korral pöörduda valla
valitsuse või põllumajandusjuhi poole tarvi
dustõendi saamiseks.

, Vallavalitsusele ja põllumajandusjahtide
le on tehtud kohustuseks jaotamisele tulev
kontingent õiglaselt välja anda.
Kuna praegu pole transportoludest tingi
tult saabuvad põilutööriistad-masinad ja ka
masinaosad veel jõudnud kohale, puudub
täpne jaotuse kava maakondade ja valdade
vahel. Samuti ei ole veel teada saabuv kaup.

See peaks selguma lähemal ajal. Vastavalt
kokkulepete usaldustöökodadega tuleb nen
de toodangust jaotamisele teatav kogus põl
lutöömasinate osi. Milliseid ja kui suurel
hulgal, on praegu veel lahtine.
Üldiselt aga võib põllumees eelolevale
põllutööhooajale vastu minna teadmises, et
iühtivad ringkonnad teevad kõik, et vajali
ke põllutööristade puudumine ei takistaks
põllutööde teostamist. Hädavajalisimaid põl
lutööriistu jaotatakse põllupidajaile sellisel
hulgal kui vähegi võimalik. Samuti on põl
lupidajate teenistuses ka usaldustöökojad
remontivajavate põllutööriistade parandami
seks.
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Juhan Liivi elu ja looming
Ei MfflllHlÜ itMtoH
Nüüdsed noored kannavad edasi Vabadussõja-aegsete noorte vaimu

80 aastat luuletaja sünnist, kes kannatas ja kajastas
oma rahva elusaatust

Liiv! viimasel kahekümnel haigasaastal
Juhan Liir, ta ela ja ta looming on
meile jälle nii lähedasiks saanud neil saa sünnib ta kõrgeväärtuslik hiline luule. Hai
Eesti Noorte peastaabi ttlema G. KALKUNI raadiokõne 6. mail
tusrohkeil aegadel, mil määratakse meie gel luuletajal on silmapilke, mil ta murd
Nüüd, poisid ja tüdrukud, tegeliku regist olemasolu. Juhan Liivi laule kajastab üli matu vaimujõud vääramatu selgusega mur
õpilaste pataljonide teod ]a vaim?
Eesti noonis! ,
malt eesti rahva vaimu, sest ta on sündi rab läbi tumedusest, mis on haaranud ta
Oleme nende noorukite väärikatks järel reerimise juure.
Täitab teie lootos. Uoe korraldusega,
samast saatusest, mille all kaua on ol oma hõlma. Niisugustel silmapilkudel «o ta
mis puudutab noorte vabatahtlikko raken tulijaiks praegu käimasolevas võitluses.
Te saadate kirjaliku sooviavalduse ema nud
nud
tume me maa, kuid mis ometi on and loonud oma ilusaimad laulud. Parimad Liivi
damist lennavfle abiteenistaseks Eestis, Koondame samuti vabatahtlikult allkirjaga
selle maakonna .noortemaleva juhi
luuleloomingus on ta isiklikud saatuslaulud.
avaneb teile vOimalns liituda noorte abilis kodumaa kaitseks seekord lennuväe nimele, kus maakonnas tööle asute. Ülesand nud meie rahvale jõudu edasielamiseks.
abiteenistuse üksustesse ja kanna mlste lõpptähtaeg on lõ.mal k. a ,
Sama raske kui eesti rahva saatus on ka Ema, lapsepõlv, noorus, kogu elutee tõuseb
tena kodumaakaitsjate perega.
vaimusilma ette |a selle ta valabki luu
Mäletame aega mõni kao tagasi. Vane me neis edasi tookordsete noorte va
Sooviavalduses tuleb märkida järgmised Juhan Liivi elutee. Ta süüdis 30. apr. 1864. ta
mate aastakäikude kokku kutse Eesti piiri badus sõja- vaimu ja kooliõpilaste andmed:
nimi, sünniaeg, kust koolist, praegu a. Alatskivil. Juba lapsena OA ta nõrga ter lesse. Nüüd ou talle selgunud, mida tähen
desse tangiaad vaenlase tõrjumiseks äratas pataljonide traditsioone. Too valm ne ja alatine elukoht. N
visega ja kurva iseloomuga väike erak kes das helin ta rinnas, mis tärkas seal siis
mina olin veel väike mees." Liiv
meie rahvas tugevat võitlosvalmisoleku ja nood traditsioonid on meile alati suuri
andmed saadetud, ootate maleva kõik oma puured elamused elab läbi Üksin „Kui
tahet. Tärkas tõeline Vabadossõaja vaim, maks jõuallikaks. Seda ou kartaud ja kardab juhiNeed
da, lastes helinail rinnus paisuda ülivõim mõistab nüüd oma elutraagikat: OMa osake
kutset
isiklikuks
ilmumiseks
arstlikule
aga tunda külma ses võõras maa
mis ei jätnud puutumata ka noori. KOOB meie vaenlane.
Kui teid on lennuväe abi saks kohinaks, mis pidid tulevikus purusta päikesest,
ilmas, millest päike nii kaugel.
Lennuväe abiteenistusse võivad end va järelevaatusele.
saksa ja teiste põhjarahvaste relvakaaslaste
ma
ta
rinna,
kust
siia
välja
voogas
tema
vastu võetud, alles siis lõpetate
Kelle jälgil olen käinud . . .
ga riivistati vaenlase sissetung meie kodu batahtlikult üles anda täiesti terved 1928. teenistusse
praeguses põllutöö sbiteeeistuses ametlikul elusaatus: valudest selgunud laulud.
Oh, ei seda tea ma.
maale. Narva jõel ja Peipsi kallastel hävi ja 1927. aastal sündinud koolipoisid, sest vahekorra talunikuga. Võtate valla töörtth
Vaatamata
üliraskeile
majanduslikele
tin
töölkäijad peavad jääma oma kohtadele.
Emakene, enda jälgil,
tati jultunud jõugud.
gimusile
koolitavad
vanemad
kaht
vanemat'
majuhilt
välja
oma
töökaardi
ühes
märku
vahest viiksin ütelda.
Tütarlaste osas võivad end registreerida 'segt, et olete siirdunud lennuväe abiteenis poega Jakobit ja Juhanit. Juhan lõpetab
Seal näitas ka eesti mees, mida ta sau*
Neiu jälgil mina käisin,
dab oma kodu kaitsel, vaatamata tohutule gümnaasiumi viimase klassi õpilased ja tusse.
kihelkonnakooli
ja
tast
saab
vaenlase Ülekaalule.
gümnaasiumi lõpetanud, kes pole veel töö
tuule jälgil mina käisin,
Lastevanemad!
Noore koolmeistrina haarab te& igatsus
tuule jälgil käisin ma . . .
Teie, noored, olite tookord vähe kibesta ameti kaudu paigutatud mingisugusele kut
teostada
oma
elutöö
helide
vallas.
Kuid
Andes
loa
oma
lapsele
astuda
kodumaa
ia
nud, et tehnilistel põhjustel ei saadud otse sealale.
nõrk
tervis
teeb
selle
võimatuks.
Ja
siis
Kuigi noorte abistajateüksused moodus kaitsjate abistajate noorte ridadesse, tehke hakkab ta oma vanema venna Jakobi ees
Nad hirmsad on mu laulud,
kohe rahuldada teie hulgalisi soove koondu
miseks vabatahtlikesse kooliõpilaste pataljo tatakse lennuväeosade juure, pole need seda rahuldustundega südames ja teadmises, kujul kirjutama värsse. Ta algab järelroman
ja hirmus ma süda sees.
see toimub kõik kodumaa hüvanguks ja
nidesse. Te ei mallanud oodata. Paljud siir noored siiski sõdurid sõna otseses mõttes, et
nii hirmus, nagu mu saatus
tikuna
ja
matkib
stiili
eeskujusid,
mis
suru
kodumaa
piirides.
Noor
saab
üksuses
distsip
dusid väeosadesse. Teile meenusid muste ehkki nad kannavad vormi, elavad ühiskor
On näited ta isiklikust saatusluulest,
vad
kitsasse
vormi
ka
eluvõimelisemagi
si
liinikindla
kasvatuse,
korraliku
toida,
riide
mad päevad teie elus, kui kommunistide teris ja saavad sõjaväe toidu.
su. Ta esimesis trükis ilmunud luuletusis milles ta tunneb oma saatuse raskust. Mõt
Kogu noorte lennuväe abiteenistuse ük varustuse jne, ja on kogenud vanemate („ Virulane" 1885—86) on tunda venna Jako tesädemeina paiskub ta luule iga ilmakaa
ajal kooliaktustel seisite vaikses trotsis,
ja õpetajate pideva sõbraliku järel
suurim põlgas südames nende vastu kes suste elu ja tegevas. toimub kasva juhtide
bi allegoriseeiiva loodusluule ja „reegliklnd re poole. Ta laulud on lühikesed, nagu kat
vägistasid tookord teie nooruslikke tundeid va nooruse kohases vaimus ja nende või valve all.
kuid neid vääristab klassiline
la" soneti selget mõju. Tee kunstilisele kendilised,
Lennuväe
abi
teenistusse
rakendunud
meie kodumaa suhtes. Teile meenusid kom mete piires. Teenistusülesandeid täidavad
sisemine selgus.
küpsusele
pidi
teostuma
Juhan
Liivi
isikli
Liivi isiklik tnndelüürika on tihedalt
munistide poolt purustatud ja rüvetatud Va noored kodumaa piirides rindetagalas. Sa saksa noorus on näidanud oma tõhusa töö ke elukogemuste põhjal.
badussõja mälestussambad. Rahva ja nooru muti toimub ka väljaõpe Eestis. Oa teada, ga kodurindel, mida hea tahte juures suu
seotud
tema isamaalise saatusluulega. Sel
1885.
a.
kutsub
J.
Järv
Liivl
oma
~Vfrul
se kodumaa-armastuse sümboli te_rüvetamist et paljudele poistele ei tahaks nagu tagala dab noor, asendades täiskasvanut.
toimetusse. Seega algavadki rasked les sarnastab ta oma saatuse oma maa ja
Ka meil ei tarvitse palja sOnu teha meie ase"
ei saanud te unustada. Teie silmade ette teenistus hästi meeldida.
ja rändamisaastad. Juba 1887. a. rahva saatusega. Ta elas ja kannatas eesti
Kuld poisid, pidage meeles praeguses noorsoo kohastustest ja nende täitmisest teenistuskerkisid õudsed rongid trellitatud vaguni
oa ta Sakala toimetuses Viljandis ja 1890. a. rahva elu ja kannatust. Liivi looming lan
vasta. Nooras on näidanud oma Grentzsteini Äo'eviku" juures Tartus. Aja geb ühte kurvemasse ajajärku eesti rahva
tega, vagunitega täis vaia ja ohkeid. Te sõjas puudub vahetegemine rinde ja tagala kodumaa
mõtlesite eesti kanuatusaastale ja siis ei vahel. Saab olla vaid üks ainus suur rinne hoiakut rasketel kannatusaastatel bolševismi kirjaniku amet on Liivile vastumeelne ja saatuses. Rahva meeleolu on äärmiselt ma
saanud enam leppida passiivse pealtvaatami
ja see on koos tagalaga. Nagu kogesite ajal. Näitab seda hoiakut ja valmisolekut
Halbades majandnstingimusis hal dalale langenud. Selle surve all tekkinud
sega. Momendi tõsidus ja karvad mineviku terrorirünnakute ajal, saab ka kodurindel kogu panusega ka praeguses võitluses. Seda üksluine.
veneb
ta
tervis veelgi. Liiv tahab saada ise reaktsioon kajastub Liivi „Elu sügavustes"
vaimu
arvestagu
tõsiselt
meie
vastane
kui
mälestused tiivustasid teid tegudele.
,olla vapper. Seda näitasid üles paljud noo
seisvaks,
rajada omale kodu ja pühenduda (1909), kus ta kaebab tsaarlreziiml surve ja
Naga üteldud, ei saanud tehnilistel kaa red ja said selle eest erilise tunnustuse ta midagi meie suhtes kavatseb.
segamatult
oma loomingule. 1892. a. jätab sellest tingitud nähete, nagu võõrkeelse
Iga päev kirjutatakse rindel surematuid ta ajakirjaniku-ameti,
lutlustel teie vaimustatud valmisolekute eri osaliseks.
üürib toa Tartusse ja kooliõpetuse jne. üle ning jõuab lõpuks
Lennuväe ablteenißtusse astujad vabas kangelaslugusid meie kodumaa kaitsjate tahab „asuda elama nüüd
koondiste moodustamisel vastu tulla. Nüüd.
ainult oma kirja ahastushütideni „Ei laula!" Knid ometi suu
aga, mii vaenlane kodumaa väravaia on pi tatakse põllutöö abiteenistusest. Ühtlasi ei saksa, eesti ja teiste liitlasrahvaste sõdurite töödele.4'
dab ta just luules ületada selle painajaliku
poolt
ajaloo
veergudele.
Me
kuuleme
neist
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abiteenistuse
korraldus
durdatud, on paljudel põhjustel ja asjaolu
raskuse ja näha põhjamaise looduse karmi
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noorte
sügisel
algavast
koolitööst
oaA
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del aeg tegeleda laiaulatuslikumate sõjaliste
ilu ja valada oma luulesse ka armastust,
elatada
vabakirjanikuna
ajal,
mii
kirjanik
Olen teadlik teie siiramas valmisolekus ot Kuid mitte ainult sõnadega kaasa hõisata Eestis teenis oma kirjatööde eest vaid tu luues hulga lihtsaid ja südamlikke armas
korraldustega noorsoo suhtes.
Oleme näinud oma kodumaa pinnal neis seseks järgnemiseks käesolevale kutsele, kuid ei taha me vaid tahame näidata nooruse bakaraha.
tus- ja looduslaule.
kohtades, mis hetkeks sattusid bolshevike tuleb siiski pidada distsipliini ja korda. kohaseid tegusid. Suurim tegu aga on võit
Liiv ei lase end heidutada tsaarivalit
Maja Hetseli tänavas, kus elas Juhan
kätte, rõvedaid mõrvamist ja laastamist. Ole Ärgu unustatagu, et ülesanded põllutöödel, lus ja ohver meie kodumaa eest. Seepärast
suse karmist reaktsloonipoliitikast, vaid
Liiv,
on
üks
meie
kirjandusloo
piiritulpe.
me tunnistajaiks boishevike mõttetule kul mille juure äsja asusite, on vägagi olulise siis nüüd, kus vabatahtlikud noored kogune Siia algab Liivil realistlik loominguperiood. kõneleb peagu prohvetlikult Eestist ja te
vad lennuväe abiteenistuseks, ulatavad nei
tuurivarade hävitamisele, naiste, laste ja tähtsusega meie rahvamajandusele.
kirjutab Liiv oma parima proosateose ma vabadusest ning õitsengust. Ta näeb
raukade tapmisele terrorirünnakute kaudu. Seepärast ei tohi keegi oma üliagarnses le rindel viibivad isad ja vennad sõdurikfte Siinpikema
jutustuse „Vari<4. Selles jutustu tähte oma hauakünka kohal juhtimas oma
Noorus ei saa kauem vaikida. Varemeist uisapäisa ära tulla praegusest töökohast. ühtlase sooviga tuleviku sõduriõnneks.
ses on koos kõik, mis on leida Lii vi enese rahvast selle ideaali poole, mille teostami
Ja
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emad!
See
võib
toimuda
ainult
valla
töörühmajuhi
tõuseb võitlus uue elu eest. Kogu ulatusliku
„Varju" sarnastes jaiustusis jätkub seks tal endal polnud elus jõudu.
Tehke oma lapsele kergeks tema kõhnas eluski.
põllutöö ja sõjalise tähtsusega abitööde kõr teadmisel ja nõusolekul.
Kui tume veel kauaks ka mina maa
sama
teema
Liiv kujutab tõsi
Arvestades põllumehe huvisid, tuleb val täitmine. Siis teavad isad ja pojad, teab elu nii, naguarendamine.
val võtab eesti noorus enesele veel lennu
ja raske mu koorem kanda,
see
tõeliselt
on,
ilma
ilusta
väe abiteenistuse kohustused.
la töörühmajuhtidel korraldada kohalejääja kogu rahvas, et teie, emad, toote praeguses mata. „Käkimfte kägu" on „Varjul< visandlik
kui enam ei jõuaks, ei jõuakski ma
mn soovide siniranda. . .
Noored astuvad tegelike abilistena len tega põllutöö abiteenistuse läbiviimist nii, sõjas kõige suurema ohvri.
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sütib ehk taevas mu üle veel
mured kannavad jutustust „Igaveue lugu4'.
parema tuleviku heaks.
gelevad ka meie otsese tagala kaitsmisega; nemise tõttu ei kannataks.
lill tärkab mu hauapinnast
Need
kannavad
ka
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proosapala
Kui oleme jälginud terrorirttunakute ajal
ja minu mõte ja minu meel
lühijutukesi ja anektoodilisi väikepalu, nagu
õhukaitse suurtükiväe või uljate jahilennu
kord tuksub mu rahva rinnast.
„Peipei
peal"
mis
on
üks
meie
kirjanduse
kite tegevast, siis tahtnuks vist küll iga
Kuue inimese elu päästja
Ja liigub ja loob ja lehvitab
raudvaradest. Võibolla oleks Liivist saanud
poiss olia selle kahuri juures, mis saadab
ja kauneid radasid rajab,
meie Aho ühiseid realistlik-humoristlikke
oma mürske vaenlaseid vastu.
mn rahvale koda see ehitab
põhijooni oa neil mõlemil. Liiv on üks meie
ERO peajuhi tänu ja tunnustus Võru elanikule
Või istuda jahiieuuukis, mis toob alla
ja põlvest põlveni kajab.
suurimaid
realiste
proosas,
sest
ta
kujutab
fihe vaenlase teise järele, või vähemalt käe
Äkki kostusid järvelt appihüüded. Tule oma teoseis elu nii, nagu see on. Teiste
ERÜ peaiuht avaldas kirjalikult tänu ja
ga puudutada seda imekiiret lindu, mis söös tunnustust
Võru elanikule Etnil Seifingile, tõrjujate paat, mis et suutnud kanda kuut kannatuste kiretu, kuid ülimalt kaasatundev
tab vasta vaenlasele.
kiire endaalgatuse, energia ja abivalmi meest, oii kaldast umbes 100 meetri kangu kujutamine kujunes Liivi enese saatusest.
Praegu on tund, kus iga ees
Nüüd tuieb see võimalus meile hulga kes
dusega päästis kuus inimest uppumissurmast. sel ümber läinud ja vette kukkunud isikud
1893. a. algul oa Liivi tervis väga halb.
ti mees ja naine, kas relva
lähemale.
olid
uppumisohus.
E.
Seifing
ruttas
paadiga
Ta oa juba vaimuhaige, kanaatades jälita
Ööl vastu 24. aprilli k. a. kella 2B ajal
Eesti noorusele on võimaldatud koondu jnärgati
ga või ilma, peab teadma
Võru linnast Tammula järvega eral kohe appi ja kiire ning otsustava tegutsemi mlsmaanla all. Ta viibib Tartu närvikliini
da noorteüksustena lennuväe osade juure datud „Roosisaarel"
oma kohust.
kus, kuid lahkub Realt paraadamatuoa. Oma
sega
päästis
kõik
kuus
isikut,
sõudes
neid
kahjutuid.
Põlema
süt
Igasugusteks abiteenistuslikeks ülesanneteks,
kahe kaupa rauda, nii et tal tuli väikse paa elu viimased aastad veedab ta enamasti
tinud
olid
Jakobsonile
kuuluva
talu
hooned.
nagu rakendumine õhutõrjekahurite juure,
Kustustöõdeks atarmiti tuletõrje, kes ko di tõttu käia kolm korda hädasolijate järhl. maal ja sureb 1. detsembril 1913.
lennuväljal mehaanikute ja motoristide gunes
Maleva tänava lõpu juurde järve kal
abistamine, virgatsi tegevus ja palju muud. dale. Järve
oma normi kohustusi, püüdes Bellega luua
laius ou seal kohas umbes 200
Tütarlapsed, keda korraldus huiga vähe meetrit ja kustusabinõudega ei olnud mingit
endale võitlevate vägede kulul kodus mu
Turbätöölistele lisatoiduaineid
gavusi.
mal määral puudutab, täidavad side- ja võimalust mi aua üle vee. Tugeva tuule mõ
fitaabiteentstuse ülesandeid.
Tallinn, 2. mail. 1944.
jul haaras tuii kõik talu hooned peale lau
Lähemal ajal alustavad tööd turbaiöös sest turbafööituse asupaigas vöi selle lähe
Noored!
Piirkonnakomissar Talllnn-maa
ja eemalasuva küüni. Kiire abistamisva tueed. Kuna neis osa töölisi peab tegema duses. Turbatööstuse juhatajad peavad aeg
Walter
Kas meie eest ei möö dn praegusel het da
jadnse
tõttu
ruttas
kuus
isikut,
neist
osa
rasket
kehalist
tööd,
siis
oa
vastavalt
Ma
sasti
teatama
vastavale
vallavanemale
või
kel vabadussõjaaegsete kangelaslike kooli- tuletõrjujad, järve äärest juhuslikult leitud jandus- ja Rahaudusdirektoorlumi tööosa linnapeale, rais ajaks, kui suurele arvule töö
TEADAANNE
konna otsusele lubatud neile turbatööstustele, listel e ja kui palju toiduaineid peab kanplus
sõudepaadiga kahjutule kohale.
Talurentnik Arnold Viliard Raiküla val
Bamal ajal sõitis Võru politseijaoskonna mis elatustarbeainete suhtes ei kuulu ise varuma turbatööstuse jaoks, kusjuures tuleb last „Kännu nr. 32" talust hoidus mobili
Mingit kolmandat
(riem Võrus Maleva 38 eluneva Emil Selfin varustajate halka raske- vöi ttlirasketööliste võtta arvesse ka turbatööüste pöhikaarte.
satsiooni eest kõrvale ja on muutunud väe
gi paadiga üle järve. Politseijaoskonna ülem lisaratsioonid. Lisaks normaal tarbi ja elatus
võimalust...
Käitises, kus korraldatakse ühistoitlusta jooksikuks. Ma võtan temalt otsekohese
koos kaaslastega ruttas kahjutule juurde, tarbeainetekaardile antakse töölisele a/s. mist, on lubatud töölisto varustamine nöök jõustumisega ära majandamisõigase „Kännn
Ernil Seifing jäi järve kaldale paati kinnita kesti Taibatööstuste poolt leiva, liha ja või lakupongide kõrval ka ostulubadega vorm B. nr. 32" talus Raiküla vallas.
Algus 1. lehek.
sööklakuponge nädalas järgmiselt: rasketöö Ostuluba annavad välja kohalikud omavalit
«Teatavasti levitab küll liitlaste propaganda ma.
Tallinn, 2. mail 1914.
lise kohta leiba 1300 g, liha 250 g ja võid sused ja nende põhjal ostetakse toiduaineid
ringhäälingus ja nn. sala sosistajate kaudu tea
Piirkonuakomissar Tallinn-maa
teid ja need kinnitavad, et nemad, need on õiged
Walter
«Sellise jutu uskumine ja tõsiasjade 80 g; üliraeketöölisele—leiba 2200 g, liha 475 g ühissööklaile.
eesti rahva sõbrad."
Eelmainitud sööklad peavad olema regist
unustamine maksis meile raskeid kaotusi ja võid 310 g.
MKESja
NAISTÖÖ,JÕUDU
vajatakse tallu.
A/3. Eesti templijäljendit
reeritud kohalikus omavalitsuses ja nende
«Tänapäeval avaldub liitlaste niinimeta ning vereohvreid."
.Vabandage, et ina teid katkestan, kuid kandvate söökla kupongide vastu seab osta kaudu on lubatud toitlustada ainult turba Teatada Paide Tööametile.
tud «sõprus" eesti rahva vasta selles, et ve
nelaste pommituslennukid käivad meie lin ma juhin nüüd meie jutulõnga teisale. Kuidas toiduaineid ühest selleks määratud kauplu- tööstuses töötavaid isikuid.
MÜÜA VILJAPUID: õuna-, kirsi-, pirni- ja
na pommitama» samal ajal koi eesli mehed tde kui kogenud sõjamees suhtute sakslaste
ploomipuud. Paides, Lai 51,
Sõjaväele
kuuluv
vara
ja
sõja
kodumaa piiridel tõrjuvad eemale kallale sau.e idasõjakäigu painduva tagasitõmbumise
AMETLIKUD TEATED
saak tuleb tsiviilelanikel viivita
tungi vaid kommuniste. Nende poinmikildude strateegiasse?"
TALU POQLECERALE anda inventariga,
hulgas, mis Tallinnas rohkel arvul naisi ja
«Kommunistide tiks kavalaist võtteist on
matult ära anda
seeme olemas. Võib olla ka sõjapõgeuik.
lapsi surmasid, olid paljud ameerika pärit see, et püütakse muie praegust kodutnaa
Tallinna
linnakomissari
ametlik
Teateid saab Paide Tööametist.
Korduvalt on kindlaks tehtud, et tsiviil
oluga. See on hirmus, kuid see on tõsi." knitsmist tembeldada raskemaks kui see oli elanikkonna
teadaanne
valduses on sõjaväele kuuluvat
„Kui te Soomes viibisite, kas teil oli või meie eelmises Vabadussõjas. Saksamaa kait vara, eriti riidetalveakende
äravõtmise
kohta TalMnna Lin Soovin RENTIDA TALU. Inventar ja loomad
ja
varustusesemeid
kui
jjka
malust ka seal vastavaid tähelepanekuid teha?" sejõud olevat nõrgenenud ja eeda põhjenda
sõjasaaki.
nas, Harjumsal Ja Järvamaal.
olemas. Teated saata J oh. Laupa kauplusse *
„Mul ei kustu kõrvast need laused, mis takse Saksa armeedo tagasitõmbamisega vene
Seoses sellega juhitakse uuesti tähelepanu
§ 1Järva-Jaauis.
ma Loomes olles tänava talvel kuulsin Ing idarindelt Tõsiasi aga on seo, et Saksu vä sellele,
Kõikides kahekordsete akendega majades
et
ilma
vastavate
eõjaväeasutuste
lise ringhäälingu kaudu, kui inglane hüüdis gede tagasitõmbamine laialt Venemaalt ei nõusolekuta nimetatud esemete omandamine, tulevad sisemised aknad eemaldada ja ase
maailma eetri ruumi: «Meile jõudis suur rõõ ola eugtgi põhjus oletamiseks, ot Saksa sõ ka r-iis kui on tegemist sõjasaagiga, ei oie tada kindlasse kohtadesse kõige parem võhmuta vallas, Lindsalu b. Roobn talus
Arnold Türki juures (telef. J.-Jaani 23 b)
musõnum, et punaarmee on jõudnud joba jajõud oleks kokku varisemas. Määratu Ve
Kes sõjaväele kuuluvat vara ostab keldritesse.
ou Tori sugutäkud 1944. a. PAARITAMISEKS:
kahe kilomeetri kaugusele Eesti rajast." ne ui,ra-alade enda käes hoidusime oleks lubatud.
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2.
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vahetab,
on
süüdi
kuritegelikult
oman
Endise vabadussõjalasena pidin ma nüüd praegused olukorras mõttetu ja sajate, kus da tud vara varjamises ja langeb valju ka
Kui talveaknad pole asetatud kindlasse Tahm kfr" 573 TA Ikl "Tagu" ür- 1706
kuulma, kuidas inglased rõõmustas d kom sõjatulemuued m ä vitakse lüüuerinde kiud ristuse .tila.
kohta,
ei võimaldata õnnetusjuhtumite pu
munistide edu iile, kui need Eestit hüvita iustaraisega. Mtda tugevamini ou läänes in
Kõik sõjaväele kuuluv vara, mis leidub hul ka ühekordset klaasimist.
ma tõttavad. Mis tähendus on nüüd veel vaiiiooui vastu vein'elatud, seda rutem lõ
Valge LEERIKLEIT ja nluskleit VAHETADA
§ 3.
istamatolt tsiviilelanikkonna valduses,
meeletuletusel, et inglased meid eelmbsee peb sõda. Mina julgen küll väita, et Saksa õig
koduvillase kleidi vastu. Teatada Paide, Lai
tuleb
viivitamatult
ära
anda
lähemas
orts
Käesolev
määrus
jõustub
kohe
Ja
kehtib
in. 55.
Vabadussõjas aitasid? Ja rais tiilnndus armeede pidev taganemine pikal idarindel komaadantuuris või lähema väeosa juures. kuni korralduseni.
saab all* jutul, et liitlased on väikerahvas on rtiiitfeegUine taganemine. Ja kui 1 mujal Kõik, kes seda tegemata jätavad, võetakse
Tallinnas, 3. mail 1944.
te kaitsjad, koi nad ometi väikerahvaste idarindel Saksa sõjajõud tagasi tõmbuvad, rangelt vastutusele.
Walter
MÄNGUASJU vineerist, valmistan telliia kui
sattumist kommunismi alla c l mõtlegi takis- dis ei tähenda see veol, st see sünnib sa
ka oma materjalist, Tellimiste vastuvõtmine
Tallinna
linnakomissar
ja
Udu, vald selle üle isegi rõõmusõnumeid mati meie idarindel. Suksa sõjajõud eaudn 30 g asemel 300 g suhkrupeedi
Tallinn maa piirkonnakomissar igal neljap.-reedel kella 10—14 Parkali 10—2
avaldavad. Nende sõjaeeemürL on selline, et vad kaitsta rinnet, mis osutub sõjapidami
seemet
eesti, läti, loodu ja leegi soome rahva hä ses tarviliseks. Seda tõendab võitlus Itaalias."
Kindralkomissari nõusolekul on erasektorile
TEADAANNE
.Härra admiral, kui ma nfiid teie käest vabaks antud suhkrupeedi normi üksiktalun
vitamisest oi teeks nad endilo mingit mure
Põllumees
Juhan
Ploompuu Koiga vallas KAOTATUD pruun SIIDVIHMAVARI laupäe
küsimust."
küsin, õieti ütelda, on see meile kõigile juba di kohta suurendatud kümnekordselt, ja ni Seitsme külas majandas „Kalda" talu hal val Ö 5. 44 teel Tarbja külast Paide jõesil
vaevatasu eesi
„Jah, kui praegu ikka veel mõeldakse mõ selge, kes on meie õige ia loomupärane rei melt seniselt 30 grammilt 300 grammini.
vasti Ja ei olnud suuteline täitma sellele lani. Ausat leidjad palun see
ehk Tarbja posti
nel pool liitlaste kui väikerahvaste õigete kaits vakaaslane, siis seda mitte selleks, et teie
Lutserni seemet müüakse igale talupidajale talule määratud normikohustusi. Seepärast tuua Paide leiubüroosse
t&liu.
*
jate peale, siis tuletab see meele meie sünd käest n. ü. välja meelitada üht autoriteetset kuni 3 kg.
võtsin Juhan Ploompuult 1. maist 1944 a.
musi Eestis 1930. aastal, kus samuti mõnelt vastust, või nagu rahvasuu ütleb .välja pres
Niihästi suhkrupeedi- kui ka lutserniseeme alates ära selle talu majandusõiguse.
MEES- ehk NAISIÖÖLIST, kes talutöödes
poolt väljendati selleaegses olukorras, ei „nii sida", ei seda mitte, vaid tundes teie sõjame tuleb müügile * Eesti Seemnevilja Ühisuse
Walter,
vilunud, vaia tallu. Teatada Paide, Pfirnu
kaua kui Stalin on Venemaal võimul, pole helikkti otsekohesust, saame kuulda ühe vas osakondades ja ostu müügi punktides üle maa
Piirkonnakomissar Tallinn-maa välja 1. I. Haasma. Tööle võtmine Paide Töö
Eestil midagi karta, sest Stalin ise on väike tas'-, mis kindlasti leiab tee kõigi eestlaste alates esmaspäevast. Müügid kantakse talundi
ame\i kaudu.
südamesse."
rahva liige ja kaitseb väikesi rahvusi."
TEADAANNE
põhiraamatusse.
„Käesoleval rasket katsumise ajal peab
Põllumajanduse avaliku «alandamise
„Mol meenub siinkohal mõningate meie
oa müüa reformpõbjaga VOODI. Pa
Paides avati jalgpallihooaeg
meeste ütlusi, kai nad Moskvalt tagasi tu eesti rakvas piinliku hoolega ja aumehelik
määruse § 3 (1) 10. aprillist 1943 (Arats Kellel
Möödunud pühapäeval toimus Paides S-s. blatt des Generalkomissars iu Kaval, Ihk. lun teatada Supre-Aia tn. 19—4, Paides.
lid, kuidas Stalin olevat rahulikult piipu kusega suhtuma kõigisse neisse, kes meie
popsutanud ja seletanud et „ei meie teie ga koos võitlevad meid hävitada tahtva bol „Jär va pojad" korraldusel jalgpalli-hooaja 384) alusel karistasin igat 6 nädala vanglaga: TALU, 20 hektari põldu, ühes inventariga
1) Põllumees Voldemar Mõek Padise vald
kodudesse ei puutu. Polõ mingit mõtet ees aheviemi vastu. Meie ainuke relvakaa&lant avavõiatlus. Kohtusid S-s. „Järvapojad"
pooieterale anda. Lähemaid teateid saab
ti rahvast Nõukogude Liidu külge liita ega oa ja jääd saksa rahvas ja ühtlasi temaga nicg ühe kohaliku saksa sõjaväe üksuse Kurkse küla „Rasi" talu.
2) Põllumees August Kaldma Padise Jalalepe külast, Rajango'lt.
seega ühe uue rahutu rahva juurotulekuga liitunud teised rahvused. Mingit kolman koosseisu kuuluvate hollandlaste jalgpalli
meie kodurahu häirida. Elage teie rahuli dat võimalust meil ei ole, mida vaenuline meeskonnad. Võistluse, milline toimus Paide vald Kurkse küla „Soogna" talu.
Kareda jaoskonnas SÜNNITAJATE RRGF.T
kult edasi oma elu."
propaganda püüab meie rahvale sisendada." rahvamaja aias, võitis snnreskooriliselt S-s.
3) Põllumees Johannes Siiluaann Padise RSERI
MINE JA JÄRELVAATUS toimub
„Jah, härra admiral, teil on õigus, kuid
vald
Kirikuküla
„Simu"
talu.
„Tänan teid südamest, härra admiral, ja ,Mr va pojad" meeskond tulemusega 11.2
Adele Golovin'i, elukoht F.
4) Perenaine Evi Beermann Padise vald ämmaemand
tol kodpÄ meil mõned uskusid seda juttu soovin teile teie võitluses eesti rahva igivana (poolaeg 6:1). Hooaja esimest jalgpallivöist
na*, Pikk tn. 18., juures.
ning unustasid tõsiasja, et Stalin ei jätnud idavaeniase vastu kõike seda sitkust ja jõudu, lust oli ilmunud jälgima arvukas kogu jalg Kurkse küla „Rooraatoa" talu.
Karistus määrati selle ees t, et need toot
meie hõimusid karjalasi ja ingerlasi
millega 26 aasta eest viisite võiduka lõpuni palllhuvilisi. Mis puutub üldiselt toimunud
mitte oma elualadel püsima, vaid küüditas eestlaste esimese Vabadussõja."
matshi, siis peab märkima, et see oli vara jad ei andnud oma viija toitlusraajanduae JÄRVA TEATAJA cr. 55
need kõik laiali ja hävitas."
jaoks ja kasutasid seda teisel teel, täitmata
„Palju tänu!"
kevadisele ajale küllaltki rahuldav.
Teisipäeval, ö. mail 1941. 4

