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Heie kodumaa peab muutuma
võitmatuki kindluseks
•Kui kodumaa kutsub, peab iga mees oma kohust tSitma. Väejooksikuta ja mobilisatsioonist kõrva
lehoidjate ning nende varjajate varandus tuleb konfiskeerimisele
Eesti Omavalitsuse juhi dr. Mäe raadiokõne
Eesti Omavalitsust joht dr. Mäe esines
pühapäeva õhtul raadiokõnega, milles ta
lähemalt käsitles praegust olukorda ja rah
va ülesandeid võitluses. Oma kõnes õlles
dr. Mäe muuseas:
Meie rahva elus on kätte jõudnud väga
tõsine silmapilk, ja nttüd, kus kõik etteval
mlstostõõd teostatud, on minu kohuseks as
tuda Teie ette ja Öelda tõsiseid sõnu.
Kolm aastat tagasi sai meie rahvas Ju
mala tahtel ja saksa sõjaväe kangelaslikul
võitlusel hävingust bolshevismi läbi pääste
tud. Meie võisime asuda bolsheviatliku ter
rori poolt meie rahvale löödud raskete haa
vade parandamisele ja oma kodumaa uuesti

ülesehitamisele. Terve rida suuri ja raskeid
olukordi seisis tol korral meie ees, millest
jagusaamiseks pidi kogu meie rahva aktiiv
set elutahet rakendama. Suurte aktsioonide
ga sai see toi korral teostatud ja meie rahvas

on sellest jagu saanud. Meie võisime alus
tada oma elu ja kodude uuesti ülesehitami
sega. Seejuures unustasid aga mitmedki
täiesti, et sõda veel mitte ei ole lõppenud.
Kuigi 3 aasta eest rinne meie kodu
maalt läbi läks, ei olnud sõda veel ot
sustatud ja vihane võitlus käis edasi.
Meie rahva vabadus ja tulevik ei ole
enne kindlustatud, kut sõda bolshevismi
Vastu on võidukalt lõppenud.
Alles siis,, kui boishevistlik võim on
murtud, on Eesti rahvale elu ja tulevik
kindlustatud. Selles peab olema igaüks
teadlik ja oleks saatuslik eksitus, kui keegi
aeda tõsiasja tähele ei paneks.

Oli nii mõnigi, kes 8 aasta eest ei olnud
sellega päri, et kõikide poliitiliste küsimus
te lahendamine oli lükatud edasi kuni sõja

lõpuni. Tänapäev peab igaüks ütlema, et see

oleks olnud karunaha jagamine, enne kui
karu ise käes on.
Eesti rahval oli alati tugevat tungi
vabaduse ja iseolemise järele. Tal on
olnud alaii tugevat elutahet. Ja see oli
gi põhjuseks, miks meie tuhandeaastase
le võitlusele vaatamata oleme tänaseni
püsinud ja võime täna ikka veel oma
tuleviku ülesehitamist oma kätes pidada.
Rahvas võib endale aga tulevikku ainult
siis õigusega oodata ja ainult siis ka ssd&
tegelikult üles ehitada,
kni ta on võitiustahteline ja endale Ise
seda tulevikku kätte võidelda tahab.
Ma ütlen seda seepärast, et meie praegu
ses võitluses oma olemasolu eest, võitluses
oma rahvusliku püsimise eest
oleme jõudnud otsustavasse laasi ja
meie tulevik sõltub ainult sellest, kui
das meie võitleme ja kuipalju on meil
võitlustahet.
Bolahevism on Euroopa vaenlane. Euroo
pa ja kultuur võivad püsima jääda ainult
siis, kui bolahevism on hävitatud. Meile,
eestlastele, on bolahevism esimene vaenla
ne ja meie oleme ka kõige lähedasemad
•ellele võitlusele. Meie seisame täna võitlu
ses oma olemasolu eest ja meie elu ja ellu
jäämise otsustab see, kas meie võitleme ja
võidame endale tuleviku või oleme . varsti
aarand ja igavesteks aegadeks eesti rahva
nimi ja eesti rahvas hävitatud. Nõukogude
Vene teeb kflil pettuseks ilusaid sõnu, tege
likult tapab ta aga kõik, kuhu ta iganes on
tulnud. Meie soontes jookseb eesti veri, see
ei ole mitte N.-Liidu orjaveri, vaid ee-11
rahva veri, kes on 1000 aastat oma vabadu
se eest võidelnud ja kes selle eest ka edasi
võidelda tahab. Meie võitleme praegu oma
elu ja vabaduse eest koos saksa sõjaväega
ja veendumusega, et see võitlus meie või
duga lõpeb. Veendumusega, et see võitlus
tõe ja õiguse eest on õnnistatud, nii nagu
vast hiljuti selle õnnistusega päästeti boi
shevismivastase võitluse juht Adolf Hitler
selleks, et ta seda võitlust saaks lõpule
viia.
Minu kõnes lõitens-tänupüha puhul, mina

kõige tõsisemast südamest öeldud kõnes,
ütlesin möödnnnd aastal:

kui töö kutsub, peab põllumees tulema
ja oma kohust täitma, lõikust annab
talle Jumala õnnistes. Ükski põllumees
ei või ega tohi kunagi lõikust loota, kui
ta ise oma kohust täitnud ja külvanud
ei ole.
Ainult see põllumees, kes põldu haris
ja Oigel ajal külvas, see võib loota, et tal
sügisel saaki on. Nõnda on ka siis, kui ko
dumaa kutsub.

Koi kodumaa kutsub, peab iga mees
tulema ja oma kohust täitma. Kui meie
kõik igaüks üksikult ja kogu meie rah
vas oma kohust täidame võitluses ko
dumaa eest, siis võime meie ka Juma
la õnnistust oma võitlusele loota ja
võidu saavutada.

Kui meie mitte oma võitluskobust ei
täida, siis ei või ega tohi meie ka midagi
loota. Ja kui meie praegu põlde vaatame,
siis näeme, et põllud kannavad õnnistatud
saaki ja ilmastik võimaldab meile seda saa
ki lõigata. Meie võitluses on olnud aegu,
kus võitlus näis väga raske olevat. Ometi
täitsime meie oma võiiluskohust ja see on
meil ka korda läinud. Nüüd seab praegune
tõsiseim aeg meie rahvusliku elutahte proo
vile ja nüüd peame meie näitama, kas meie
rahval on küllaldaselt elutahet, võitlustahet
ja kohusetunnet selleks, et selles võitluses
püsima jääda ja endale tulevikku kätte
võita. Tol korral ei saanud mitte kõik minu
sõnade tõsidusest täiel määral aru, aga ma
ei saanud tol korral seda selgemalt öelda,
mis ma mõtlesin. Raskused tulid aga varsti,
ja kui ma siis tulevase võitluse ette va! mis
tamiseks asusin mobilisatsiooni teostama,
siis oli nii mõnigi, kes seda tõsiselt mõista
ei tahtnud või ei suutnud ja mobilisatsioo
ni bnkka mõistis. Käesoleva aasta alguses
kinnitas kogn rahvas molle, et see samm

oli õige, et oli Õlge eesti rahvast jälle rel
va kand vaks rahvaks teha ja teostada ftld

sa rahva Juhi käsu meie eluruumi eest
võidelda. Meie teame, et saksa sõjavägi
mobiligatsiooni, nii et meie rahvas tänapäev
j* meie sõdurid oma kohustust võitluses
meie kodumaa eest mehiselt täidavad.
oma eluvõitluses päältvaatajaks ei jäänud,
SuiCvaid känlned tuhanded meie sõdureid
Meie kõikide ülesanne on nüüd oma ko
truus relvaveudlnses saksa sõjaväega haseid täita nõnda, et meie kodumaa oleks
meie piiridel seisavad ja oma kodumaa võittqatuks kindluseks. Möödunud aastal sai
eest vapralt võitlevad.
meie rahvas jälle relvakandvaks rahvaks,
Riigimehe ülesandeks on ettenägelik kes oma kodumaa eest ise relvaga käes või Hiiglaslik %Me 323 ja väike „Täitun*, Me 108 piltlikus võrdluses. (Pk.olla ja õigel ajal teha seda, mis on vajalik. delda võib.
Hartje. Wb.)
Võin teile kinnitada, et mina ja minu kaas
Meie sõdurite ridadel on aukoht meie
lased kMk täidame, mis on vajalik meie
rahva hulgas ja igale eestlasele on see
rahva havides ja ei iaae end eksitada sel
auks ja rahvuslikeks kohaseks, kui ta
Läti rindel varisesid bolshevike
lest, kui mõni vahest on arvamisel, et meie
meie sõdurite ridadesse kutsutakse ja
ebaõigesti talitame või tegevusetud oleme:
talle võimalus antakse oma kodumaa
kaitseks võidelda.
rünnakud veriselt kokku
tõsisel sõjaajal ei või palju rääkida,
Ma olen seepärast Kiadralin-pektori
vald on vaja palju teha. Seepärast on
le teinud ülesandeks, kõik UK-d, s. t.
esimeseks nõudeks tõsisel sõjaajal, et
Normandias on nüüd laial rindel käimas rasked võitlused
asendamatuse tunnistused uuesti läbi
rahval oleks usaldust oma juhtide vastu
vaadata ja kõik mehed kodumaa kait
ka siis, kui mitte kõike ei näe ega kuule,
Führeri peakorterist, 9. aug. Sõjajõudude
Sõjalaevastiku julgestnsaöidukid uputasid
seks relvade ju.urde kutsuda, kes oma ülemjuhatus teatab:
mida ta juhid teevad ja tegema peavad.
Daimaatsia ranniku ees 2 briti kiirpaati.
praegustes ülesannetes mitte hädapärast
Minu hobuseks oo kõike seda Õigeaegselt
Normandias oa nüüd kogu rindel alates Kaks oma sõidukit läks kaduma.
tarvilikud ei ole.
teha, mis on vajalik meie rahva saatuse
Caeuist lõuna pool kuni ruumini ida pool
Idas tõrjuti Baranovi ruumis tugevad
Teie
oiõta
nende
päevade
sees
ajalehte
kujundamisel, minu kohuseks on aga ka
Avranchesli käimas rasked võitlused. Suuri tankidest toetatud nõukogude rinnakud ta
igalt eestlaselt nõuda, et ta noid kohuseid dest lugenud, et kõik asendatavad mehed ma materjalipanuse saatel, teostatuna arvu gasi või peatati nad. Siin hävitati 47 vaen
täidab, mis meie rahva saatuse huvides on saavad sisse kutsutud. Ma tahan selle eest katest tankidast ja tugevatest õhujõududest, lase tanki. Kagu pool Vnrkat alustasid soo
hoolitseda, et Eesti Omavalitsuse tegevuses
vajalikud.
rüüdas vaenlane üha uuesti meie positsioo musüksused vasturünnakut, tungides sisse
Võitlus kogu Euroopa olemasolu eest tänapäeva tõsisel ajajärgul vaid ainult neid ne. Tal õnnestus aga ainult lõuna pool Cae vaenlase poolt visalt kaitstud positsiooni
ülesandeid
teostatakse,
mis
rahva
elu
kor
käib edasi vihaselt ja kogu võitlustõsidusega
ni ja lõuna pool Vire meie ridadesse tungi desse.
praegu meie kodumaa piiril ja kõue aü on raldamiseks tingimata vajalikud ou, nii et da. Vaenlase rünnakklilud peatati meie po
Edela pool Bialystokki alustasid bolshe
iga Üksiku ja kogu eesti rahva elu küsimus. kõigil teistel vähem vajalikel aladel tööjõud sitsioonide sügavuses'.
vikud uuesti oma rünnakuid ägeda kahuri
Kogu võitluse tõsidus seisab iga eestlase vabaks saavad tähtsamateks ülesanneteks.
Teistes lõikudes jäid vaenlase rünnak tule ettevalmistuse järele ja tugevaima
Ja lõpuks kuulutasin ma meie noo üksused
silme ees ja seepärast peame meie uil rah
raskete veriste kaotuste saatel ju soomus ja labinguieunukiteüksuste panuse
rema
aastakäigu,
1926.
aastal
sündinud
vusliku ühtekuuluvusega kui ka oma vöit
ga. Rasked võitlused mõningates sissemurru
ba
meie
liinide
ees peatuma.
meeste mobilisatsiooni välja Ja tegin Le Manr' ruumis
lustshtega muutma oma kodumaa niisugu
kohtades jätkuvad.
tekkis eile vihaseid
Kindralinspektorlle ülesandeks see aas võitlusi. mille jooksul vaenlane linna sisse
seks, kuhu vaenlane sisse ei pääse. Kui meie
Põhja pool Meemelit purustati ka eile
takäik kohe sisse kutsuda. Ma kinnitan, tungis.
selle ülesande mehiselt täidame, siis seisab
kõik nõukogude läbimurrnkatsed. Rascineni
et
ma
meie
kodumaa
kaitse
vajaduseks
Eesti rahval ees rahvuslik ja õnnelik tnlevik.
tõrjuti Lorient' ja Bresti sau juures sissemurdnud vaenlane peatati vastu
kõik tarvilikud sammud astun ja kõige nasBretagnes
Armee ülemjuhataja kinnitas lühikest
edasitungivad ameerika üksused tagasi, rünnakuga, kusjuures hävitati 66 vaenlase
rangematest
sammudest
tagasi
ei
kohku.
aega tagasi meie avalikkusele Saksa sõ
kusjuures hävitati hulk tanke. San Malo pä tanki.
javäe võitlustahet ja tegi teatavaks SakLõpp 3. leheküljel
pärast jätkuvad ägedad võitlused.
Lätimaa rindel varisesid korduvad vaen
Võitluslennukid ründasid Avranches'i ja lase rünnakud visas võitluses kokku. Lahin
Brecdy järelveobaase hea eduga.
guleunukid lõid cnadalrünnakutega kordu
Ägedaid võitlusi Normandias
Avranchesi merepiirkonnas uputrti ööl valt sekka maavõitlustesse. Võitlus- ja öö
vastu 8. augustit üks vaenlase 10.000 brt. jahilennukite poolt rünnati hea eduga nõu
kaubalaev pommitäistabamusega.
kogude liiklusseadmeid ja toetuspunkte.
Idas varisesid bolshevike rünnakud vaenlasele kaotusrikkalt kokku
Normandias ja okupeeritud läänepiirkon Hulk pontoonsildu üle Visla hävitati.
Ühe saksa konvoi julgestuasõidukid ja par
Führeri peakorterist, 8. augustil. Sõja dade kohal tulistati õhuvõitlustes alla 18 dade kohal kaotas vaenlane 20 lennukit.
Prantsuse tagalas hävitati võitluses 69 daõhutõrje tulistasid Lõuna-Norra ranniku
jõudude ülemjuhatus teatab:
vaenlase lennukit.
ees alla 8 briti lennukit.
Pärast mitmetunuilist turmtuld asus vaen
Prantsuse ruumis hävitati võitluses 80 terroristi.
Vaenlase häirimislcnnukid heitsid möö
Raske V. 1 tasumistuli püsib Londoni
terroristi. t
lane täna hommikul lõuna ja kagn pool
dunud ööl pomme asulatele Lääne-Saksa
Caeni uuesti rünnakule. Puhkesid ägedad
London ja selle väliapiirkonnd on endi sanrruumi kohal.
Itaalias teostas vaenlane ainult kohalik raaal ja Ida Preisis. Kölnis tekkis hoonete
võitlused. Lääne pool Orne'i teostas vaenla selt V. I raske häirimistuie all.
Itaalias ei toimunud ©iie suuremaid võit ke rünnakuid ida pool Firenzet ja ruumis kahjutusi.
ne tugevaid üksikrünnakuid, mis purustati.
põhja pool Arezzot, mis jäid tagajärjetuks.
Edela pool Vire'i ja ida pool Avranches'i lusi.
jatkasld ameeriklased laial rindel oma läbi
idas ourjusid loode pool Mieleci bolshe
murrukatseid tugevaima inim- ja õhujõudu vikkude kordavad rünnakud. Loode pool
de panusega. Nad löödi raskeis võitlustes, Baranovi tungis vaenlane tugevate jõudude
Partei juhtkondi Führeri juures
mis kestsid õhtutundideni, kaotusrohkelt ga meie positsioonidesse. Reservid asusid
tagasi meie teise positsiooni eel. Kaugemal kohe vastulöögile. Rasked võitlused Jätku
„Saboteerijate klikk oli arvuliselt väike, kuid mõjult tähtis"
lõuna pool paiskasid maaväe ja relva 88 vad.
soomusdiviisid vaenlase mõlemal pool For
Leedus purustati põhja pool Meemeiit
Berliin, 6. 8. (DNB) Rahvussotsialist
Nendega saame me lõpeks kõigest hoo
taine'i visast vastupanust hoolimata tagasi uued bolshevikkude läbimurrukatsed, kus lik parteikorrespondeuts teatab:
limata hakkama. Minul peab ainult olema
lääne poole. Vaenlase vasturünnakud nurju juures hävitati 60 vaenlase tanki. Põhja
4. augustil võeti vastu reichsleiterid ja kindel teadmine, et tagalas valitsevad ab
sid. Ruumis ida pool La vali tugevdas vaen pool Birseni ja põhja pool Düünat on alles gauleiterid nende istungi lõpul Führeri poolt soluutne julgeolek, lootusrikas usaldas ja
lane oma survet. Bretagues purustasid meie käimas meie vägede törjevõitiused siase tema peakorteris.
ustav kaastöö. See on eelduseks. Meie rah
julgestusväed vaenlase rüunakteravikud ja murdnnd vaenlase jõududega, kuna ülejää
Reichsleiter kindral Ritter von Epp kõ va kõikide jõudude mobiliseerimist, naga
taandusid siis käsukohaselt Bresti-Lorient' nud rindel kuni Pihkva järveni kõik bolshe neles partei juhtkonna esindajana, väljen see
täna toimub, ei oleks me suutnud lübi
lõikudesse. San Malo pärast käivad vihased vikkude rünnakud verisesid.
dades südamlike sõnadega rõõmu, nähes viia, kui nüüd kõrvaldatud sabotööride te
võitlused.
Ameerika pommituslennukid ründasid Fiihrerit pärast 20 . juuli kallaletungi täies gevus veel oleks kestnud. Rahva kogu sõja
Öõl vastu 7. augustit vigastati Seine'i eile mõningaid asulaid Ülem Sileesias.
tervises ja teovõimes.
lise ja sisemise jõu rakendamisega saame
lahes õhutorpeedo. tabamusega raskesti üht
Möödunud ööl lendasid häirimislannukid
Führer kõneles siis oma poliitilisele juht me üle kõigist raskustest.
vaenlase hävitajat.
Uie Kagu-Sassamaa. Saksa ja ungari õhntõr konnale. Ta valgustas 20. juuli tagapõhja
Olen saatusele tänulik, et ta mind ella
Normandias ja okupeeritud läänepiirkon- jejõud tulistasid alla 28 vaenlase lennukit. ja seoseid. Roima hukka mõistes ei tohi jättis, ainult sellepärast, et ma võin võitlust
unustada, nagu Führer seletas, et need edasi juhtida. Sest ma usun, et ma olen
reetorid
tegelikult mitte alles 1941. a. saa rahvale vajalik, et ta vajab meest, kes ei
Võitlus
ameeriklaste
motorisee
Marssal Manaerheimi päeva
dik, vaid juba rahvussotsialistlikust võimu anna alla üheski olukorras, vaid vankuma
ritud
jõududega
käsk soome armeele
haaramisest saadik on pidevalt saboteeri tult hoiab kõrgel usu ja usalduse lippu, ja
Berliin, 7. 8. (DNB) Meie väed nud rahva pingutusi ja võitlust. Klikk oli sest et ma usuu, et seda ei teeks keegi tei
Helsingist, 8. 8. (DNB). Soome sõja asusid Orne'i ja St. Severi metsa vahsi uu küll arvuliselt piiratud, ent mõjult tähtis. ne paremini kui mina seda teen. Mis saa
jõudude ülemjuhataja, marssal Mannerheim tele positsioonidele, et vastu võtta inglaste
Führer kirjeldas üksikasjaliselt, kuidas tuselöögid ka võivad tulla, ikka seisan ma
oodatavat Buarrliunakut. Sienue'l ääres rün neist ringidest väljus pidev vastupanu kõi sirgelt lipukandjana!
avaldas armeele järgmise päevakäsu:
dasid
ameeriklased
põhja
saunas,
et
purus
Soome riigipäeva poolt vastu võetud
Olen saanud just 20. juuli kaudu kindla
gile juhtkonna sammudele, mis ulatus ilmse
seadusega võtsin endale vabariigi presiden tada etteuiatavat rindeosa Vire'l linnast võitlevate vägede reetmiseni ja rlndevarus usu nagu kui ei iialgi enne oma elus. Võit
di kõrge ameti. Oma suurest vastutusest kagu pool. Rünnakuil polnud edu peale tamise otsese saboteerimiseni. Valdaval leme sellepärast selles sõjas lõpuks võidu
täiesti teadlikuna tegin seda samas kqhuse mõne tähtsusetu sisserourru, rais kohe riivis enamikul, nende tnhandeil saksa ohvitseri kalt.*
tundes, mis hingestab soome sõdurit.
tati. Avrancbefc'ist lõona poole Fougeres' del, pole midagi olnud ühist nende roimar
Führeri kõue lõppedes väljendas talle
Sõdurid! Võitlus maa olemasolu ja ja RennesM ruumi tunginud Ameerika ük like tegelastega ja pöördub neist kõrvale kogunenud parteijuhtkond ustavust ja usk
tuleviku eest jätkub. Vägede ülemjuhataja sused said veelgi tugevdust. Nad suunavad viha ja jälkusega. Führer ise tunneb seda likku usaldust. Reichsarbeitsführer Hierl
na pöördun ma teie vastupidavuse ja tankiluureid ic(a poole Mayenne'i jõe suunas saatuse näpunäitena ja enda isikliku kergen väljendas seda tunnet sõnadega: «Teie tun
püsivuse poole. Vankumatu vastastikkune ja lõuna pool Mayenne'i ning Viiaioe'i dusega, et nüüd lõppeks avastati see mitte nete oma vanu kaastöölisi ja kaasvõitlejaid,
usaldus ja meie rahva üksmeel on maa vahelisse piirkonda. Eriti tugev on vaen iialgi tabatav sisemine vastupanu ja suudeti mu Führer. Te teate, kuidas me oleme teie
tugevaimaks kaitseks.
laste surve Rennes'ist lõunasse, Uus ta leh kõrvaldada see roimarite klikk. Nüüd tuleb ga seotud. Teie elu on meie elu. Ma ei usn,
Sõjaväe ülemjuhataja ja Soome marssal vikukujuliselt tungib Loire!'» suudme poole. teha järeldusi neist sündmustest. Lõpuks et oa vaja teile meie ustavust veel kord
Mannerheim
Ühtlasi ajavad ameeriklased, kes Dinaniat jõutakse siis ükskord äratundmisele, sel kinnitada. See ustavus ou ennesest mõiste
põhja pool tagasi tõrjuti, sellest ümbrusest hetkel nii teotav tegu osutub võib olla tav. Seda ustavust ei saa piirata ega ka
onaa tankiteravikke Bretague'i lääuetipu kõige õnnistuarikkamaks tervele Saksa tule suurendada. Meile parteikaaslastele on ole
Soome kindral langes
suunas.
vikule.
mas ainult üks õige truudus ja see ühen
Meie väed oo edasitungivate vaenlase ..Võitlust välisvaenlaste vastu" nii seletas dab eudas kõike: võitlust ja ohvreid, ihu ja
Helsingi, 7. 8. (DNB) Soome rindel
laoges kindralmajor Vihma, Mannerheimi teravike iluiber loonud tugipunktide võrgu, Führer —„ma ei karda.
hinge. Eiago meie Führer! jSieg-heii !*
ordu Rüütliristi-kandja. Kindralmajor Vihma mille taga teised üksused on valmis vastu
löökideks.
jahtida rahvuslikku elu normaalsetele ja
omandas Soome Talvesõjas rügemendi- ja
Kogu maad on haaranud
tervetele radadele.
hiljem divilaiülemana erakordse sõjamehe
Kogu
jaapani
rahvas
reivasta
võitlushoog
kuulsuse. Vaherahu ajal 1940—41 oli ta
takse
Seda nimetavad nad „vabadu
Helsingi garnisoni ülemaks ja Soome prae
Rumeenias voolab sõtta vaba
T o k i o s t, 5. 8. (DNB). Pikema nõupida
guses kaitsesõjas kuni oma kangelassurmani
seks"
tahtlikke
mise järele otsustas Jaapani kabinett ree
diviisiülemaks rindel Karjala maakitsuses.
Stokholmist,
8. 8. (DNB). USA.
del, nagu teatab Domei, võtta nii kiiresti
Bukarestist, 5. 8. (DNB). Rumeenia laialdaste» ringkondades
äratab suurt tä
kui
võimalik
tarvitusele
abiuõud
selleks,
et
vabatahtlikkude
juurdevool
rindele
on,
na
Langes tuntud soome sportlasi
sõjaministeeriumi käitumine
relvastada kogu jaapani rahvast. Sellega gu teatab .Curentul", 1941. a. saadik kasva helepanu
Helsingist, 7. 8. (DNB). Soome kait täiendatakse ettevalmistusi totaalseks sõjaka. nud kuust kuusse. „ Tänapäeval," nii kirju mõningate üldtuntud ajakirjade, nagu
sevõitluses bolshevismi vastu langesid Kar
Vastavad sõjaväevõimnd, haldus ja hari tab ajaleht, „koondume meie, rumeenlased, „Harper's Magazine", Mercury",
jala rindel kaks rahvusvaheliselt tuntud soo dusministeerium astuvad selle kava elluvii veelgi tihedamini. Moodustame kogu oma „Atlantie Monthly" ja nädallehe „New
suhtes. Küll ei saa sõjaministee
me sportlast. Lauri Koskela, mitmekordne miseks lähemaid samme.
maaga ühise rinde, tahtes tõendada kogu Republic"
rium vastavate paragrahvide puudusel neid
Euroooa meistermaadleja kergekaalus, kes
maailmale, et oskame kaitsta oma kodupin
otseselt keelata, kuid ei luba neid
Ühemehe-torpeedode täpsus
saavutas Berliini olümpiaadil selles kaalus
da sama visadusega kui kõigil meie ajaloo ajakirju
enam
sõjaväe
raamatukogudele, haiglatele
kuldmedali, leidis 3. augustil Karjala rindel
Berliinist, 7.8. Saksa ühemehe-tor rasketel tundidel. Asjatult näeb vaenlane
põhjendab oma otsust
kangelassurma. Veidi varem langes A. Van peedode viimaste suuremate ürituste juures vaeva meie laimamisega. Tänapäeval on jne. Sõjaministeerium
Guardiani"kaastöölise kuulmist
hanen, keß oli olevikus soome maadinsspordi Seine lahes osutas selle uue saksa relva terve maa täidetud ühtlasest võitlushoost."
mööda sellega, et liht kongressi otsust ei
lootustandvamaid esindajaid. 1939 oli ta soo sihikindlus väljapaistvaks. 30 väljalastud
tohtivat sõjaväes levitada poliitilise sisuga
me meistriks vabamaadluses, 194'L a. kesk torpeedost saavutasid mitte vähem kui 21
Mongoolias kaotatakse
ajakirju. Oa aga iseloomustav, et teisi
kaalu meistriks kreeka-rooma maadluses ja oma sihi.
patsikandmine
poliitilise sisuga ajakirja, nagu näiteks
1943.a. saadik maadlejateliidu meister maad
Ühe torpeedo poolt pooleks rebitud briti
P e k in g i s t, 8.8. (DNB). Nagu Kalgenist nädalalehed BTime* ja .Life" ning kuukirja
lejaks.
Fiji-klassi ristleja uppus nelja minuti jook
„Readev's Digest" lubatakse. Roosevelti
sul. Suurem osa tema meeskonnast uppus. teatatakse, andis Sise-Mongoolia valitsus kõi valitsus
püüab nii siis valimiste eelõhtul
Liitlaste kaotused ulatusid sel ööl arvestus gile mongooli suguharudele korralduse, et
Inglismaal söapuudus
keelata just sel'iseid ajakirju, mis aegajalt
Stokholmiat, 8. 8. (DNB). Inglise te järele 3400 mehele ja 400 tankile. Ran nad väldiks meeste patsikandmist. Samuti arvustavad
valitsuse abinõusid ja Roosevelti
kütteaineminister major Lloyd George nikul Cap de la Heve ja Cap d' Antiferi pöörduti mongooli naiste poole üleskutsega, poliitikat.
et
nad
loobuks
ülemäära
raskete
hõbeehete
vahel
ajavad
lained
ikka
veel
kaldale
huk
pöördus esmaspäeval inglise rahva poole
kunud laevade riismeid.
kandmisest. Neid abinõusid õigustab soov,
üleskutsega, säästa veel rohkem süsi.
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Kes võitleb, sellel on õigus,
kes ei võitle, sellel pole mingit
õigust, ka mitte eluõigust!
„Kes võitleb, sellel on Õigus, kes ei võit
le, sellel pole mingit Õigost, ka mitte elu
õigust!" nende sõnadega 'õpetas kindralko
missar SA-obergruppenführer Litzraanu pQ.

iaaüõjsfti
Tavaliselt harjunud miini feni
võitlusvahendit kujutlema Ahenduses
merega. See piiramine ei ole õigusta
tud, sest juba ammu, sajandeid tagasi,
kasutati miine edukalt ka maalahingu
tes, ja tänapäeva sõjatehnika on sel
le relvaliigi välja arendanud väga mit
mesugustes lahingukordades kasutata
vaks võitlusvahendikB.
Miin iseendast on õhukesest plekist,
puust või mõnest teisest ainest koos
nevas kestas asuv lõhkelaeng. Tema
mõju puhul on esmajärjekorras tähtis
sütiku abil esile kutsutud lõhkemisest
tekkiv õhusurve. Sütikut on võimalik
seada nii, et ta süütab laengu kas
kohe kokkupõrkel, veidi aega pärast
kokkupõrget (aegsütik) või teatava
kindla aja järele. Samuti mõjub mürsk
veel suure hoo ja kildudesajuga. õhu
surve mõte on kõigil miinidel ühine
ükskõik, kas on siis tegu maaalustes
kambrites asuvate miinitagavaradega,
pealispinna lähedal olevate miinidega,
jõe- või meremiinidega või. n. n. õhu
miinidega, mis heidetakse alla lennu
keilt.
Võitlus miinidega on maalahinguis
juba õige vana. Esimesed minoorideJkompaniid loodi 7 aastases sõjas
Friedrich Suure sõjaväes. Need moo
dustasidki hiljem tekkinud pioneeride
põhialuse.
Maa-alune miinisõda sai suurema
hoo ja arenes võija Esimeses Maailma
sõjas, eriti just läänerindel. Nende maa
aluste võitluste keskpunktiks olid Ar
gonnid Surnud Mees, Vaquois, Wyttchae
te- käär, Ypres ja peale nende veel
Austria alpirinne. Need seadsid pionee
ridele kõrgeid nõudmisi ja maksid mõ
lemale vastaspoolele palju verd.
1914/18 a. võitlustes tekkisid kõi
gil rinnete] positsioonisüsteemid, mis
oma tugevate ja sügavate tõkketraati
dega takistasid vaenlase edasitungi. Et
selles tõketesüsteemis saavutada peale
tungijaile vaba läbipääs, selleks võeti

tarvitusele rasked miinid, mis sisaldasid
50 .kg. lõhkeainet ja oma maapealse
õhusurvega purustasid traat tõkked.
Tänapäeva sõjas on mainitud mii
nisõja liik, kus miinid asetsevad kas
maa peal või pealmise maakamara all,
omandanud erilise tähtsuse. Selle põh
juseks on relva tehnika, eriti just tan
kirelva areng.
Kuna Esimese Maailmasõjas ei tun
tud veel tänapäeva miinide liike, Siis
kasutati vaenlase soomusjõudude tõr
jeks maasse kaevatud kahuri mürske
või rõhksAtikuga varustatud lõhkelaen
guid. Sellest siis arenesidki miinid, mi
da on tänapäeval suurel arvul kõigil
võitlevatel vägedel ja mis on arenda
tud väga mitmesugustes vormides. Süt
tides survest, hävitavad miinid neist ise
sõitvad sõidukid, vähemalt vigastavad
neid ja purustades sõidukite osi, muu
davad sõidukid iiikluskõlbmatuks.
Miinidega on võimalik sulgeda teid
ja maastikulõike. Miinid on osutunud
eriti mõjusaiks ja salalikeks tõrjevahen
deiks. Mitte üksnes miinide maha sead
mine ja miiniväljade panemine ei vaja
suuri teadmisi ja osavust, vaid ka vaen
lase miinide otsimini ja alade miinidest
puhastamine vajab hoolsat tööd ja kül
maverelisust. Väeosale, kes satub mii
uidega varustatud alale, saab osaks
suuri kaotusi ja peale selle on see tõ
kestatud liikumises, kuni miiniväljad ja
tänavad on puhastatud miinidest. Tan
kirünnakut saab miiniväljade abil juh
tida, nii et tankid suunduvad tugeva
tõrje ette.
Seepärast on miin olnud selle sõja
kestel kõigi võitlevate riikide maaväe
poolt kõige ulatuslikumalt rakendatud
relvaks.

hapäeva ennelõunal oma ettekande kohaliku
omavalitsuse esindajatele Kuressaares.

Ka siin leidsid kindralkomissari tõsised
sõnad täielikku mõistmist kuulajate poolt
Saaremaa elanikele on aukohustuseks, teha
kõik võimalik selleks, et Eesti jääks vabaks

bolševisrnist.

Järgnevad sõnavõtud kinnitasid kõigi

asutuste ja ettevõtete täielikku üksmeelsust*

selles kindlas tahtes.

Ida-Preisi eeskuju
Berliinist, 7 8. (DNB). Rahvussotsia
listlik parteikorreepondents teatab Ida-PreS

simaali:

Sõjalised sündmused on Ida-Prelsi elanik
konnale kõigi jõudude tõeliselt totaalse pa
nuse signaaliks. Kirglikus tahtes, takistada
saksa pinna rüvetamist boishevistliku sur
Vahemere laatsaret-laev „Erlangenu anglo ameeriklaste poolt pardarelvade ja pommi mavaenlase poolt, on Ida-Preisis sajadtuhan
ded järginud gauieiter Kochi üleskutsele ja
dega tabatuna. (Wb)
võtnud kätte labida ning kangi piirikindins
tuste rajamiseks.

Königsbergi ülikool kogunes selleks kok
ka kolme tunni jooksu), professoritest ja
üliõpilastest kuni uksehoidjateni. Piirikaitse
aktsioonist võtavad osa ka 30 000 hitleri
Maailma valitsemine sõjalise diktatuuri alusel
noort, kes haarasid labidad Õlale ja marsi
sid koondatult minema oma elukohtadest.
Inglise nädalaleht „Weekly lteview* alates aga koondati kõik jõed suure Samuti toimus ka Ida-Preisi ametnikkonna
teeb põhimõttelisi märkmeid Nõukogude laevastiku loomiseks.
ja kutsealaliste töötajate hulgas.
Suurte võitluslaevade tehnilise valmis
Liidu püüete kohta, kujuneda maailma
16. juulist saadik töötab kogu Ida-Preisi
tamise küsimus valmistas vähem raskusi elanikkond tublilt ja pingutades, jäägitu
võimuks. Leht kirjutab'.
„0n kiude! tõsiasi, et nõukogud oma kui sobivate toetuspunktide hankimine, andumusega oma piiri kaitsmiseks. Sooritati
esimestest võimuletuieiru päevadest saadik sest viimaste jaoks vajas Nõukogude Liit tohutu hulk kaevamistöjd. Juba esimese 24
tahteid Nõukogude Liidust tuua võimu, uusi piirkondi. Tänapäeval on Moskval tunni jooksul vai niis esimene mitmesaja ki
kelie domineerivat mõju oleks tunda kogu päris kindlad eesmärgid: ia taotleb toetus lomeetri pikkune liin Ida-Preisi piiri ees. Ja
maailmas. 1930.a. alates on Nõukogude Liit punkte ja uusi mooduseid ja sundida Skan nii kulgeb Ida-Preisi elanikkonna töö päevast
n aid Sundi ja Kattegatti loovuta päeva, nädalast nädalasse.
kujunenud sõjaliselt järjest tegevamaks. dinaavia
See ühissaavutus on oma ulatuselt ja
Nõukogude armee ja õhujõud reoragauisee ma. Edasi taotleb Kreml orra Mustamere
riti. Ent Moskva teadis ka, et Nõukogude lnevastikule kitsendamatud läbisõiduõigost teostamiselt ainulaadne, see viidi läbi sei
Liidust ei saa senini kunagi maailmavõimu, Bospoorusest, Dardanellidest ja Eguse sukohalt: mitte organiseerida, vaid impro
koni tal ei õnnestu kujundada tugevat merest, samuti ka juurdepääsu Indie viseerida! See oli rahvuslik ülestõus sõna
mereväge. Nõukogude merepoliitika jälgis ookeanile läbi Iraani ja Vaiksesse ookeani tõelises mõttes.
Tõsistele sündmustele rindele vastas Idavälispoliitilisi sihte. Algul pandi rõhku läbi Korea ning Liaotungi poolsaare. Järe
vähematele raunakaitselaevadel<% 1931.a. likult soovib Nõukogude Liit ka Port-Art Preisimaa nii siis otsustavate tegudega,
turit ja Dairecei. Järgides põhimõtet, et ühistahte demonstratsiooniga, mis on kõigi
Nõukogude Liidu tulevik asub mere), ajab le sakslastele säravaks eeskujuks. Ida-Preisi
Moskva agressiivset imperialistlikku poliiti tõeline rahvussotsialistlik tegu oma kodu
Saatus tabas Narvat
kat. Kõigi abinõudega tahab ta haarata
maa fanaatiliseks kaitsmiseks on saksa
enda valdusesse piirkondi, mida on vaja otsusta 'use märgiKS. KUS vaenlane iganes
Tulikahjude lõõm kumab suveöös heleda bolshevistiiku merevõimu jaoks."
SS PK Oa alanud ammuoodatud, ra
käe välja sirutaks saksa maapinna järele,
hulikkude ja täpsusega teostatud taganetnis na nagu põhjavalgus südatalvel ja kuulu
3. juunil avaldas, nii rõhutab „Weekly seal tuleb tal selle eest tasuda vereojadega,
tab
sündmusi
Eestimaale.
liikumine Narva rindel selleks, et lühenda
Revifcw," Stokholmi ajaleht „Dagspoeten" kuni saabub taas rünnaku- ja kättemaksu
SS-sturinmann Sten Eriksson
da rindejoont. Päevi ja nädalaid on veetud
sensatsioonilise, ent usaldusväärse kirjeldu tund saksa armeedele.
linnast veoautodel tarbeaineid ja materjale,
se Nõukogude plaanidest Soome ja Norra
samuti on veetud Xa raudteel kõike võima
suhtes. Selle järele tahab Nõukogude Liit
Surma mobilisatsioonist
likku, isegi riietusesemeid, et mitte midagi
luua une Lapi nõukogude vabariigi, kuhu
ei langeks vaenlase kätte. Mahajäetud linna
kuuluks Koola poolsaar, Muurmani piirkond,
kõrvalehoidmise ja relvaga
ette jäid üksnes relva-SS liikuvad väeosad.
Kalastaja poolsaar ja Soome pöhjaproviniHd koni Botnia laheni, edasi Põhja-Norra
24. juuli ööl vastu 25. juulit evakueeriti
vastuhakkamise pärast
kuni Narvikuni. Moskva opereerib seejuu
kõigepealt Narva sillapea ja purustati seal
Sõjaerikohus mõistis 27. juulil sur res väikerahvaste enesemääramise õigusega,
sed positsioonid, ilma et vaenlane oleks va
hele seganud. Pärast seda, kui kõik sillad ma Osvald Kü 11 'i, süad. 27. aug. millistel tuleks kohe uue nõukogude vaba
olid lastud õhku, sõitsid esimesed rasked 1919, elukoht Tartumaal, Kudina val riigi moodustamine järele anda oma nõus
olek ( teadagi Baltimaade eeskujul ja
rünuakkahurid Narva jõe läänekaldale ja las Vaidavere külas.
mustril n. ti. ,vabatahtlikult" Moskva
põhjustasid hommikuhämaruses järeletungi
Surmamõistetu ei täitnud mobilisat mõistes, s. t. punaarmee läände survel).
vaile Nõukogude vägedele tunduvaid kaotu
si. Vähehaaval asusid meie väed uutele po sioonikäsku, vaid hoidis end mitme Seega kujuneksid Narvik, Trom«ö ja teised
sitsioonidele kaugemal lääne pool brigaadi püssiga relvastatuna redus Kuremaa norra ja soome Jäämere äärsed sadamad
nõukogude Atlandi laevastiku mereväebaa
aNederlaud" rügemendi kaitsel.
Linn oli mähkunnd leekidesse ja suitsusse. vallas, kus ta terroriseeris elanikkonda, sidelt-.
Koerarakmete varjud libisesid haavatute ähvardades tappa igaüht, kes ta ameti
Tuntud mustri järgi
transportimisel läbi lõõmavata tänavate* võimudele üles annab.
Belgradist, 4, 8. (DNB) Võitlustes
Vaikeelt vingudes suitsus, mis voolas kitsas
Ida-Boenias saadi muuseas saagis- bolshe
Otsus on juba täide viidud.
test aknaavad» et keldrite kaudu, liikusid
Otsus on täide viidud ka 16. juunil vißtlik õppekava, mille järele toimub jõuku
need ustavad Joomad kelledel enam ammu
de valduses olevas piirkonnas õppetöö.
pole hirmu undavate granatide ees. Igas k. a. sõjaerikohtu poolt surina mõiste Kohe e-imeses klaasis õpe i ata kae päevas
nurgas ja sopis kükitavad tnineerimiekomau
tud Arnold Kala, sünd. 23. juulil mitu tundi boishevismi, Nõukogude Liidu ja
dode pioneerid tolmuste, kuumade ja nõgiste
1907,
Hermann Posti, süüd. 9. veebr. „rahvaste vadaduavõitlup* ajalugu. Usuõp nägudega. Nõukogude hävitavas kahuritules
tus on vai uit keelatud.'
süttinud ja söestunud sarikatelt ja põlevaiit 1906, ja Arnold-Ferdinand Niine
sindelbatustelt kandub suitsu ja tahma.
saare, sünd. 28. dets. 1912, juures.
Praegu on tund, kus iga ees
Võitluste mürin ja kaja kandub kaldalt
Ka nemad hoidusid kõrvale mobi
ti mees ja naine, kas relva
kaldale ja kostab üle jõe Eestimaale. lisatsioonikäsu täitmisest ja varjasid end
ga või ilma, peab teadma
Väike Narva tehti lõplikult maatasa,
Lennukijuhi ühele säärele on kinnitatud
oma kohust.
signaal padrunid sidepidamiseks maaperso bolshevikud leiavad eest ainult kasuta va relvastatuina Peningi vallas, avades va
ühte rmdelõiku on saabunud uusi rünnak
remele-välja.
histamisel tule politseile ja omakaitsele.
naliga. (Wb.)
kahureid. (Pk.-sõjakirj. tiähle. Wb).
ffcOLSHEVIKE
LENDLEHED

Mu ees on terve käputäis bolshevi
ke lendlehti mõni neist rubla suu
rune, aga mõni ületab isegi kümnetšer
vonetselise. Enamikus on nad siia
saadetud õhu kaudu ja otsekui haga
naid puistatud üle maa, yga mõnikord
on nad-hiilinud salamahti kui varas, et
võtta mis võtta annab. Kõigil neil on
aga üks kindel siht tasapisi heaks
teha seda, mida nad omalajal siin san
disti tegid. Sest viimati saavad ka hoi»
Levikud sellest aru, et mõrvamised,
ja küüditamised riisumised ja põleta mi
sed olid eesti rahvale tsipake äkitselt
tulnud ja et surve oli liigagi järsk. Nen
de ülesanne on eesti rahvale selgeks
teha, et mitte nemad ei mõrvanud,
mitte nemad ei küüditanud, ei riisunud
ja ei oletanud.
On ju bolševike vererada liigagi suur,
et seda kõike ühel hoobil ja lihtsal viisil
maha matta. Nad teavad vägagi hästi, et
kümned tuhanded perekonnad lõhki
kisti, hävitati ning purustati. Aga bol
ševike hingeelu on ju kord selline
ta armastab tappa, piinata, lõhkuda,
ning käib Lenini põhimõtte järele
röövi ja tapa 1 Seda on ta Venes 27 a.
teinud ja seda eesmärgiga kasvata
da uut sõnakuulelikku ja alandlikku
orjapõlve, kes oma välimuseltki peab
täiesti erinema harilikust Euroopa ini
mesest, olles verejanuline, nüri mõtle
mises ja vihates kõiki. Sama bolševik
tahab nüüd ennast puhtaks pesta süüst
ja eriti meile, eestlasile, olla heaks sõb
raks ning annab igas lendlehes lah
ket nõu hakake aga sakslastele vas-

tu, lööge nad välja ja meie toome
teile paradiisi selle osa kaasa, mis
1940/41. a. veel teostamata jäi, s. o.
teie täieliku hävingu ja küüditamise.
Igale iendlehele on sooviavaldus
kaasa lisatud paljundage ja levitage
seda lendlebte. Katsume siis sellele
soovile kuidagi vastu tulla ja aidata se
letada, mis muidu kahe silma vahele
jääks.
Üks neist pealkirjaga, „mille eest
võitleb eesti rahvas" sisaldab huvitava
seletuse ja vastuse. Toon ta sõna-sõnalt
ära. „Eesti rahvas võitleb selle eest, et
kodumaale võiksid tagasi pöörduda need
paljud tuhanded eestlased, kes olid sun
nitud sealt lahkuma hitlerlike röövlite
tulekul ja samuti nende kümnete tu
handete eestlaste Eestisse tagasituleku
eest, keda saksa orjaperemehed on ve
danud Saksamaale ja teistesse maades
se ja kes seal pole veel hukkunud."
Nii... Kui ma nüüd omalt poolt
veel mõnda mõttekast tohin siia juur
de lisada, siis saaksime umbes järgmi
se pildi. Kümned tuhanded eestlased
jätsid nagu une pealt 14. juunil 1941.
a. kella I—41—4 vahel hommikusel tunnil
oma nais. d, mehed, lapsed ning sugu
lased maha, küllap ronisid rõõmuhõise
tega suus veokitele, andsid tovarištšite,
NKVD meestele veel suitsugi, et lase
nüüd, paike, kiiremini kui muidu jaa
ma poole, et aga hitlerlaste käest pää
seda. Seal oli meile kui ümberasujaile
toredad salongvagunid kasutada antud,
mille akende ees olid trellid, pehmete
istmete asemel ilus puhas ja sile laud
põrand, nurgas põranda sees puhtuse
säilitamiseks auk ja ukse ees NKVD
püssimees. Viimane muidugi kaitseks,
et hitlerlased ligi ei pääseks. Ja kui
siis need tuhanded lahkujad veel juma-

Moskva plaanid

lagajätuks „Ligemal Jumal sul" laulsid,
siis on pilt igaühele selge, kuidas selle
vabatahtliku1 evakuatsiooniga lugu oli.
Siis öeldakse seal veel, et tuhanded
läksid Nõukogude Liitu, aga kümned
tuhanded olevat veetud Saksamaale.
Eesti rahvas aga teab, et just ümber
pöördult kümned tuhanded viidi vä
givaldselt Venesse ja ainult mõniküm
mend on sealt tagasi pääsenud. Selle
eest on Saksamaale tööle läinud vaid
mõnisada meest ja naist ja neidki näe
me aegajalt omaste keskel puhkusel
viibivat. Bolševike verejäljed on veel
värsked ja ka propagandalehed ei suu
da noid ära pühkida.
Siin on mu ees laual üks suur ma
nifest või «läkitus Lesti rahvale* mis
on tsipake suuremas formaadis kui
kümne tšervonetsiline. Allakirjutatud on
ta puha ~suurte meeste* poolt, nagu
Vares, Sepre, Karotamm. Ning seega
peaks nende jutul kaalu olema. Seal
öeldakse muu hulgas:
«Selle jõleda käsu põhjal on Eestis
teostatud üldine mobilisatsioon, et eest
laste verega katta taganemist eestlaste
maalt. Ja oma jõleda käsu põhjal teos
tavad sakslased oma taganemisel maa
täielikku paljaksröövimiet, meie linna
de, talude ja kõigi peavarjude maha
põletamist, inimeste väljaküüditarnist
oma kodumaalt, rahva massilist hävi
tamist timukaliku terroriga, relvadega,
näljaga, mürgitatud toiduga ja lämma
tusmasinate surmava gaasiga."
Bolshevikud on aga ajaloo tundmi
sel õige omapärased kui tarvis on,
siis leitakse igale süüdistusele oma se
letus ja ik«a nii, et see nende retsep
tile sobib. Bolševikud unustavad, et esi
mene eestlaste mobilisatsioon teostati
juba 1941. a. suvel, kui eestlasest

metsavennad bolševikele säru andsid.
Tol korral ei olnud siin ei okupante
ega hitlerlasi. Ja kui hiljem korraldati
uuesti mobilisatsioone, siis oli see jätk
endisele nüüd aga organiseeritum.
Selliste eesti meeste löök on ikka ol
nud valus ja seda on bolševikud omal
nahal tunda saanud, olgu see Narva või
Neveli all või mujal. *Ja kui eesti me
hele praegustel otsustavatel silmapilku
del on saksa sõdur ulatanud oma käe,
siis on sellel löögil kahekordne mõju
ja paneb bolševiku röögatama. Terro
rit saime me 1940. ja 1941. a. tunda
ajal, mil bolševik meie maad külastas.
Tol korral rebiti puruks eesti rahvus
lipp, kisti maha mälestussambad, tun
giti öösiti elamutesse, vangistati une
pealt kodanikke, mõrvati ja tehti tu
handeid koledusi. Kõik see on veel
elavalt meil meeles ning seda nimeta
me meie terroriks. Terror ei ole mitte
see, kui taas püstitatakse mälestussam
baid, au antakse meie rahvuslipule ja
kui tohitakse rahulikult puhata ja töö

leks olge kindlameelselt valvel .. .*
Vaat, kui avameelsed on seltsimehed
ise! Päris selgesõnaliselt tunnistavad
nad tagantjärele kui õudne ja kole oli
eestlaste küüditamine Venesse 1941 .a.
suvel ning sellepärast see hoiatus. Meie
täname seltsimehi selle hoiatuse eest
ja oleme kindlameelselt valvel, et sel
list küüditamist paradiisi enam ei kor
duks.
õige huvitavat vahelugemist pakub
üks lendleht pealkirjaga: „Vastused Vi
ru-Jaagupi põllumehe S. küsimustele"Seal esitab see nn. patrioot S. (olgu
tähendatud, et patrioot võib bolševike
mõiste järele olla ainult bolshevik),
küsimuse seltsimees M. Karotammele,
kelle käharpea on paigutatud lehe kes
kele, ja viimane annab siis ka selgita
vaid vastuseid. Kui see «nõukogude
patrioot" küsib, et kas tuleb Eestis
kolhoseerimist, siis vastab Karotarom
ilma häbita, et ei tule. «la selle juures
on kõikidele teada, et 1940. a. ja 1941.
käisid üle Eesti eeltööd suureks kolho
tada.
seerimiseks. Ega eesti rahvas oma ta
Päris imestama paneb, kui Vares ja lude hävingut veel unustanud ole.
Sepre kuulutavad eesti rahvale nende Miks valetab ja luiskab Karotamm ?
linnade, vabrikute, talude jne. põleta Küllap vist sellepärast, et 1941. a. ja
mist sakslaste poolt. Ühte teame küll, 1944. a. vahel on kolm aastat niag
et Tartu, Tallinna ja Narva linnu ei arvab, et eesti rahvas on seda unusta
purustanud mitte sakslased, vaid bol nud. Sama «patrioot" küsib, et kas
ševikud ja omas loomulikus kires hä varandused ära võetakse ? Karotamm
vitasid varasid ja väärtusi. Mis sellest, vastab, et see samrn olevat õiglane ja
et tuhanded inimesed selle all kanna seda tulevat ka edaspidi teha. «Aga
tasid bolševikele on inimelu alati kas eesti rahvast nõukogude võimu
olnud odavaks kaubaks! Ehk kes põ poolt ära ei hävitata ?" küsib «patrioot*
letasid ja riisusid 1941. a. Võhma, Lai edasi. «Kus sellega," vastab Karotamm
use ja teiste ümbruskondade talusid ? ja seletab edasi, et need 60 tuhat ole
Ning viimaks annavad samad seltsi vat puht vabatahtlikult ja lahkel soovil
mehed head Õpetust ja nõu eesti rah kodumaa maha jätnud ja nõukogud taht
vale: „Et hoida eestlasi vägivaldse eva vat ka teiste mahajäänute eest samal
kuatsiooni õuduste ja surma eest, selJärg 4. lehek
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Südasuvine kiri Järva-Jaanist

Karm ja halastamatu võitlus

Maakonna südaalevikus kihab ja keeb põllumajanduslik elu täie hooga
Maakonna südames, kostel lainetavaid juhatuges ja nÖukogQß. Ä. Aare on kohapeal
viljapõlde asub Järva-Jaani. Asjata ei pea tuntud äärmiselt tasakaaluka inimesena. Tä
sealsed inimesed ise oma kodnalevit Järva nu temale on snudetnd vältida paljo selts
maa geograafiliseks keskuseks, mis väga konnas ettetulevaid pahandusi ja lahkheli
hästi kolbaks ka maakonna administratiiv sid, mi- muidu mõjuvad seltskonnaelule
seks keskuseks. Liikudes alevi tänav,<i> väga häirivalt ja takistavalt, ning kuidagi
peagu nagu polekski märgata, et viibiti ei saa jätta allakriipsutama tema suuri tee
keskuses, mis tüürib aegamisi juba Hn neid kohaliku seltskonnaelu arendamisel.
nakssaamise poole, niipalju on seal liikumas
Märkima peab veel ümbruse organisatsi
ümbruskonna talumehi, kes sealses tänava oonide tänuväärset algatust haiglasviibivate
pildis on täiesti domineerivad. Ei tohi aga haavatud rindevöitlejate külastamisel. Aga
unustada, et alev oma asendi tõttu on väga ramate organisatsioonidena väärivad sel
tihedalt aeotnd maaga, ning mitmedki sealsed alal mainimist Järva-Jaani ja Karinn nais
elanikud on ise enamal "või vähemal määral omakaitselased, kuid ka teiste org.-ide
seotud põllupidamisega. Nii leiame kohali poolt on sel alal osutatud suuri teeneid,
kus pastoris, Op. Leo Vahterie, übe eeskuju viiks ainult liig pikale hakata neid kõiki
likumaid kehalikke põllumehi, kes kirikla eraldi esile tooma.
Suurt tähtsust omab ka kirikla juures
pOldudel, millised bolshevike päevil olid
kogu ümbruse halvimaiks viljakaudjaike, ERÜ poolt korraldatud laste mängumuru,
nüüd hoolsa tööga pannud kasvama sellise mille hingeks selle juhataja Aino Kross4! ja
vilja, et isegi mitmed ümbruskonna agro tema abilise prl. Koppel'! kõrval on ERÜ
noomid pole suutnud varjata oma imestust kohalik piirkonnajuht hr. Fr. Tammus. Mai
saavutata puhul. Ei saa meiegi hoiduda töö nitud lastemängumuru omab väga suurt
kalt pastor-põllumehelt küsimast neid põhju tähtsust, kuna lapsed saavad seal üheskoos
st, miks ta kirikutöö kürval on hakanud ka mängides veeta oma aega ja õppida mõnda
põllumeheks.
gi kasulikku, selle asemel et tänavail hul
„Leian, et see on minu kohus," vastab kudes igasugu ulakustega tegeleda.
ta. „ Kogudusel öö tuleb muidugi esijärje
Võrdlemisi intensiivne on kohapealne
korras, koid sellest jääb siiski aega veidi kirikuelu. Tavaliste jumalateenistuste kõr
Üle, mida ma saan kasutada põllupidami vel toimuvad igal pühapäeval lastejumala
seks. Et praegu on kallis iga töötund, eriti teeuistused. Kirikunoorte tegevuse raames
veel põllumajanduses, siis leian olevat võtsid 30 noort osa hiljuti Suure-Jaanie
tarviliku oma aega sel alal maksimaalselt asetleidnud kirikunoorte päevadest, milline
ärakasutada."
arv on üle maa rekordiline. Päevadelt saa
Nagu pastorilt veel kuuleme ou mõned dud muljed on nooril väga ilusad ja meelde
ta ametvennad ja kogoduseliikmed, kes jäävad. Peagu keegi neist 30-st ei lootnud
pole jõndnud arusaada aja kärmest nõudeist seal näha ja kuulda niipalju huvitavat ja
telnnd talle etteheiteid ta töö kohta, kuna ilusat, mida need päevad tegelikult pakkusid.
Omaette rekordiks on ka tänavusest leeri
ee nende arvates ei sobivat pastoriseisu
sega. Siiski pole ka need ainsetud ettehei õpetusest osavõtnute arv. Tavalise 50—60
ted suutnud heidutada tublit pastorit ta asemel oli tulnud noori tänavusest leeriõpe
töös.
tusest osavõtma tervelt 107. Leerilaste hul
Üldiselt näib, et sealne p&llumees on gas oli ka palju noori Venemaa eestlasi,
tBiesti teadlik praegusaja nõudeist, läites kes õpetust jälgisid erilise innu ja osavõtu
nurisemata oma kohustusi käimasolevas ga.
Seoses sõjaolukorraga esineb praegu kõik
totaalses sõjas ja andes seega eeskuju
neilegi, kes millegipärast tavatsevad oma jal ka mõningaid väärnähteid, millede vas
kohustusist mööda hiilida. On pöllumehelgi tu, kus seda veel tehtud pole, tuleb viivita
kahtlemata tisna suuri raskusi ta töös, kuid matult alustada kõige karmimat võitlust. Tei
tehtud pingelise töö tulemusena on ka vil siti pole see ka Järva-Jaanis. Viimasel ajal
jade seisund Järva-Jaani ümbruses kõikjal on tekkinud sinna õige rohkesti igasuguseid
äie keskmise. Viimaseil aastail on pööratud nurgataguseid .juuksureid", kes oma töö
senisest enam tähelepana külviseemne eest nõuavad muinasjutulisi spekulatsiooni
puhastamisele, mille tagajärjel on tunduvalt hinda, seejuures rahuldudes mitte rahaga,

Kodumaa nõuab meilt rahva tuleviku nimel ülimat võitlus- ja tööpanust

vähenenud igasuguste umbrohtude protsent vaid nõudes oma kundedelt koguni toiduaineid

viljas. Arvestades viljade praeguse seisuga,
peab ütlema, et saagilootused on tänavu
võrdlemisi hääd. Ka ristik, mille korista
misega oa nüüd lõpule jõutud, on kasvanud
tänavu eriti hästi.

Nagu kuuleme kohalikult jaoskonnakonsu

lendilt, on erilisi raskusi uudismaadega,
millede väetamiseks hädavajalikke kunst
väetisi praega kusagilt saada pole. Saadud
väikesed kunstväetiskogused on vastavate
eeskirjade järgi tulnud jaotada paremaile
seemekasvatajale.
Kohaliku seltskonnaelu üheks suuremaks
viimaseeja tähissündmuseks kujunes kahtle
mata ag< ra seltskonnategelase hr. Antß Aare

60. sünnipäeva tähistamine, mille puhul
käis juubilari tervitamas kohalike org.-ide
esindajaist moodustatud väike laulukoor.
Jnubitar on kohaliku seltskonnaelu üks tsen
traalsemaid kujusid, olles tegev pea kõikides

seltsides ja organisatsioonides, nago tarvi
tajate ühingus, ühispangas (mõlemais esi
mehena), tuletõrjes ja Järva-Jaani koguduse

Eesti propagandajuht P. Mutti raadiokõne
Elame praega üle käesoleva sõja raske
maid päevi. Olukord, millest oa räägitud
joba kolm aastat, olukord, millist on käsit
letud kui hädaohtu eesti rahva olemasolule,
see olukord 00 saabunud. Meil ei ole prae
gu mingisugust põhjust silmi kinni pigista
da, et tõele mitte näkku vaadata, ma mõtlen,
st mitte kainelt näkku vandata.
Kui me meenutame bolsbevistlikku õu
duste aastat, siis mäletame ka, et tol ajal
oli eesti rahval ainult üks lootus, see oli
sõda. Sel ajal oli igal ühel meil selge, et
ainukene võimalus vabaneda meil lasuvast
ikkest oli relvastatud jõud, kes selle ikke
meilt pühiks, nii et võiksime jällegi rahuli
kult töötada, puhata ja oma kodu üles ehi
tada. Väheseid oli meie hulgas aga neid,
kes mõtlesid sellele, et sõda toob endaga
kaasa raskusi ja kohustusi ja ka neid, kes
taipasid, et praeguse sõja masside rakenda
misel ja elastse rinde kujundamisel on saja
km kaugused ning ühele ja teisele poole
kaldumised mõeldavad ja võimalikud. See
tõttu valitseski üldine arvamine, peale
boishevike meie piiridest väljalöömist, et
sõda on meile lõppenud ning asuti tuleviku
plaanide kujundamisele ja tihti ka asjatu

rast

Algne 1. Ihk.
Ma pean aga kahjuks teatavaks tegema
tõsiasja, et hädaohule vaatamata, mlles ju
ba mõnda aega seisab meie kodumaa, lei
dus mitusada meest, kes rahvuslikule võit
lusvajadusele vaatamata on end mobilisatsi
oonist kõrvale hoidnud ja väejooksikuks
muutunud. Üks osa neist on juba vahista
tud ja vangimajja paigutatud, teisel osal on
seda peatselt oodata. Niisugune tegu on
häbi, mida meie oma rahva hulgas sallida
ei või ega tohi. Ma olen veendunud, et nii
sugust häbi ei taha ka need mehed enda
pääi kanda ja seepärast
tegin paar päeva tagasi korralduse,
et kõik senised vahistatud ja vangima
jades viibivad mobilisatsioonist kõrva
tehotdjaid-väejooksikud saaksid vangi
majadest üle viidud vääristusüksustesße,
kus neile võimalus antakse võitlusega
rindel oma eksimust jälle hääks teha.
Samaaegselt tegin aga korralduse, ct
kõik need väejooksikud, kes vahistami
sel relvaga vastu hakkavad, SÕjaerikoh
tu poolt surma mõistetaks ja tegin kor
ralduse surmaotsuste täitmisest avalik
kusele teada anda.
Ma olen veendunud, et peale nende vä
heste väejooksikute, keda me surma mõist
ma peame, on kõik teised oma eksisammu
teostanud kergemeelsusest, või on end mõ
jutada lasknud kergemeelsetest isikutest.
Niisugust nähet sõja ajal ja eriti praegu,
kas meie rahvas on kõige tõsisemas võitlu
ses oma olemasolu eest, ei tohi olla. See
pärast andsin mina nende päevade sees
määrase, mille jäigi
kõik isikud, kes niisugusele väejook
sikule abi või ulualust annavad ja sel
lega meie rahva eluvõitluse tõsidusest
mitte aru ei saa, antakse Sõjaerikobtu
alla ja karistatakse sõjaaegsete valjude
seaduste järgi.
Mina kohuseks on selle eest hoolitseda, et
eesti rahva tõsisemal eluvõitluse ajal ei
oleks ühtegi vfiejooksikat. Seepärast annan
mina ja armee ülemjuhataja kõigile neile,
kes väejooksikuteks muutusid kergemeelsu
sest, võimaluse vääristusüksustes vaprat
võitlust teostada, kui nad otsekohe oma ko
husetäitmisele ilmuvad. Kuid sama põhi
mõttelise karmusega ja järelandmatusega
karistatakse kõiki neid, kes oma kohuse
täitmisele mitte ei ilmu ja keda meie see
pärast peame vahistama. Et aga enam nii
sugust eksimust meie rahva eluvõitluses et
te ei tuleks, siis
panen lähemal ajal maksma määruse,

mille järele nüüdsest pfiäle mitte vaid
väejooksikute varandusi ei saa konfis
keeritud, vaid ka kõikide nende varan
dus, kes väejooksikuid veel abistavad
või neile ulualust annavad.
Nende isikute varandus, kes oma maa
eest võidelda ei taha või sellest võitlusest
kõrvalehoidjaid abistavad, võetakse ära ja

antakse neile eesti sõduritele, kes rindel
eriti vapralt võitlevad. Seda nõuab rahvus
lik õigus. Ma lisan sellele vaid juurde, et
vastava korraldusega ka kõiki neid isi
kuid võetakse kohtulikule vastutusele,
kes kaitseteenistuskohuslaste kohta eba
õigete andmete andmisega asendamatust

tõestavad kaitseväeteenistusest vabas
tamist nõutades.

harvenennd kolmandasse võimalusse uskuja

te read. Teame, et meie kodumaa piires
käivad momendil kibedad võitlused ja tu
leb kõigil võtta faktina, et nende võitluste
tulemusest oleneb eesti rahva elu või
surm.

Võitluste kandumisega vahetult mere
pinnale on loomulik, et sõja sündmusi jäl
gitakse ja neist räägitakse väga elavalt.
Kahjuks on need teadete hankimise allikad
ega väga mitmekesised ja kahtlaaedki, mis

omakorda aitab süvendada tekkinud ärevust

ja muret. Oa täiesti iseloomulik siinjuures
see, et ärevus suureneb rindest kaugene
des, kuna rahulikumalt je kainemalt suh
tuvad olukorda need inimesed, kes elavad
rindele kõige lähemal, kuna seal ei hinnata
olukorda mitte juttude ega teadete järgi,
vaid tajutakse ja tuntakse seda oma sil
maga nähes, ja kõrvaga kual
tele targutamisteie. Oa õige, et eesti rahvas d e s. Võime eraldada meie rahva võitlemis
on kõigiti selle sõja õnnelikule lõpule kaasa viisis praegu kolme faasi: mure, ärevus ja
aidanud ta on andnud mehi, toitaineid, lootusetus. Mure kujutab endast teadmatust
varustust, mis on täiesti loomulik kuid kuidas käesolev kriitiline olukord laheneb,
ei mõeldud siiski sellele, et on olemas või ärevus on viinud meie inimesed mõttele
malus boishevike taas sissetungiks meie kiiresti põgenemisvõimalusi otsida ja kodu
piiresse. Samuti on palju neid, kes olid maa muld jalgadelt pühkida ning lootusetus
surmklndlad võimalusse", mis on viinud pead longu ja käed rüppe, apaat
pidi tähendama ohu korral ja ka peale sõja suse viimase piirini õnneks on viimast
lõppu, Inglismaa ja Ameerika vahelesega liiki inimesi meil väga vähe. On olemas
mist ja mis pidi tagama esiteks, meie maa aga veel üks eriline liik optimistlikke ini
kaitset ja teiseksj meil enne bolshevikke mesi, kes usuvad imet ja ootavad mingisu
valitsenud süsteemi taastamist nende ooke gust „valget laeva" ja seetõttu muretult
anitagusta jõudude abil.
ja mugavalt ära elada püüavad. Nenda hul
Bolshevismi ei saa võita maa alaliselt, gas leidub ka inimesi, kes iga minut soovi
selleks on N. Liida maa alad liiga laialdased vad ja ootavad rahu. Leidub isegi kuritege
je ei ole mõeldavgi sõjaline jalutuskäik lise vaenlase agente, kes õilsa näoga ringi
vaikse Ookeani kallastele. Bolshevismi saab liiguvad ja tõendavad, et see rahu oleks
võita ainult masside hävitamise teel, mis võinud juba tulla, kui näiteks atentaat Sak
tõtta on ka loomulik, et rinne ei saanud sa riigi juhile Adolf Hitlerile oleks õnnes
jääda püsima Volga kallastele, pealegi kui tunud. Ma ütleksin igavene needus selliste
lähem tagala on rahutu ja kääriv. Kui sakse mõtete levitajaiiel Iga eestlane teab, mi 1väed olid vallutanud 1942. aastaks kolm 1i n e see sel kujul saavutatud rahu oleks
miljonit ruutkilomeetrit N. Liidu maad, siis välja näinud ja milliseks välja kujunenud.
võime ettekujutada, milliseid inimreserve Tõepoolest oleks siis eesti rahvale saabu
pidi kasutatama, et seda maa ala valitseda,
nud igavene rahu rahu, peale
korraldada ning järelvedu ja transporti teos metsikut piinamist, Ühishaudades ja pare
tada. Tuli plaanikindlalt tagasitõmbuda, see mal juhul, rahu orjuses Siberi soodes ja
juures taandamisel vaenlasele võimalikult rabades. Sellise rahu eest oleks hoolitsenud
suuri inimkaotusi tekitades.
ja ou praegugi iga minut valmis hoolitsema

ja muud. Teise kurvastava väärnähtena on
viimasel ajal alevisse tekkinud teatud tüüp
inimesi, kellede suurimaks vaenlaseks on
töö, nii vaimiine kni kehaline. Tavaliselt
näeb neid inimesi ainnit Õhtul, misajaks
nad värvitud nägude ja lokkisjnußtega ilmu
vad tänavaile otsima omale partnereid
Ma andsin määrase, mille järele 1927.
Töö juures ei näe neid kunagi, selleasemel
aastakäik meie noorte hulgast lennuväe
nad rikuvad isegi teiste töövaeva, tallates
abiteeniatuseks vajaduse piirides ära
mööda põllupeenraid ja põlde, õnneks on
kasutatakse.
need nähted siiski vähelevinud, mis aga ei
õhurünnakud on kõige julmemad
tohi põhjustada nende kabesilmavshele jät misTerrori
mõrtsukalik vaenlane meie kodumaa
mist, kuna nad seljnhnl hõlpsasti võivad vastu
on teostanud. Lelle sõjapidamisviisi
võtta ka üldisema laadi.
Hoolimata neiat mõningaist väärnähteist vastu võitlemiseks peab ka meie noorusugu
teostamisega kaasa aitama ja
jääb lahkudes Järva Jaanist siiski mulje, et abistamistööde
sealsed ja eriti ümbruskonna põllumehed on ma olen veendunud, et ma selle määrusega
täiel määral arusaanud praegusaja tööpanuse meie noorsoo ammusaegse soovi täitsin ja
tarvidusest, andes selleks oma maksimaalse. võimaldasin noorsoole oma kodumaa eest
võitlusse kaasa astuda.
Kui meil küllalt leidub selliseid põllumehi,
Praegune tõsine võitlusajajärk nõuab, et
nagu Järva-Jaani ümbruses, siis saavutame igaüka
annab oma parima oma kohuse täit
kindlasti ka vöidn.
misega kodumaa kaitseks. See erakordne
aeg nõuab iga mehe rakendamist ja imepä

Meie kodumaa peab...

Boishevike ootamatu pealetung veebrua
ris, mille tagajärjeks oli tungimine Narva
jnures meie piiridesse ja uus pealetung
praegu, mille tulemuseks on Narva ja Pihk
va linnade mahajätmine, on meie illusioone
tublisti hajutanud ja ka mõtlemisviisi kai
nestanud kõigepealt on tundmatuseni

tegin mina korralduse, et 1. augustist
arvates igasugused puhkused lõpetatakse.

Tõsise võitluse ajal peab eriti vaiitsemisapa
raat kiiresti ja hästi töötama ja iga amet
nik peab oma ametikohuste täitmisele asu

ma ja täitma seda, mis on ta kohuseks. Prae

gune aeg nõuab kõikide jõudude pingutust

head kohuse täitmist võitluses ja töös ja täit

andumust oma isamaale. Ta nõuab tugevat
ühtehoidmist ja ühiskondlikku tunnet.
Meie peame üksteist aitamä, kus see
iganes võimalik on, eriti aga aitama
neid rahvuskaaslasi, keda tuleb ohusta
tud piraondadest evakueerida vähem
ohustatud piirkondadesse. Need rah
vuskaaslased, kes võitluse vajaduste
tagajärjel oma kodu kaotavad, peavad
igal -- pool lahtisi uksi ja lahtisi süda

meie piiride taga näljaste huntidena varit
sevad punajõugud oma jantidest politruk
kide ja meil Srakaranad reeturite juhtimi

sel.

On täiesti selge, et meie olukord mo
mendil on raske ja isegi hädaohtlik, siiski
peame seda võtma ja kaaluma selge pea
ga ja kainelt mitte aga traagiliselt,
sattumast paanikasse, ega lootma ka mingi
sugust imet. Mõlemad äärmused on momen
dil hädaohtlikud ja nende süvenemisel on
eesti rahvas juba ette kadunud, ennem kai
lüüakse viimane ja otsustav lahing. Kus,
või millal lüüakse see otsustav lahing, ei
tea meile keegi öelda, kiqdel on aga, et see
sooritatakse vaenlase poolt massidega, mil
lised on meist väliselt jõult üle. Sedavõrd
suurem peab olema meie sisemine jõud,
meie kaine mõistus ja tahe, meie vaprus ja
meie isamaaarmastus, vastasel korral ei või
gi meie loota võitu ja eesti rahva ela säi
lumist.

Kuna eesti rahval on praega kaelal kü
simus : kas elu või surm, siis peame ka sel
gitama, millised väljavaated ja võimalused
on meil oma elu säilitamiseks. Inglismaa ja
Ameerika lahket abistavat kätt meil enam
loota ei ole, selle orientatsiooni eestvõitle
jad on ise valusalt pettunud ja automaat
selt oma võitiemisviisi muutnud. Igal ühel
on ju väga hästi teada see jalahoop, mida
Soome sai Washingtonilt siis, kui meie
vennasrahval oli olukord muutunud kõige
ohtlikumaks. Samuti on hästi teada ka kir
jutised Inglise ajalehtedest, kus tuntakse
headmeelt, et tülikas Baltimaade küsimas
varsti ära langeb. See ei ole propa
ganda, ega ka liitriikide peen
diplomaatia. Jääb seega järgi vaid üks
kahest: kas põgeneda või võidelda kahte
korraga meie teha ei saa. Puht reaalsetel
kaalutlusel on päris kindel, et ei oie olemas
mingisuguseid võimalusi ühe miljoni inime
se evakueerimiseks, kuna selleks puudub
veerev koosseis ja laevaruum. Väike käpu
täis välismaale põgenenuid ei moodusta
endast aga enam eesti rahvast. Iseküsimus
oa ka see, kui kaua rinne üldse suudab pü
sida ja sõdida, kui tagala samaiajal laguneb
ja põgeneb. Nii jääbki üle vaid ÜKS võima
lus karm ja halastamata võitlus.
Saksa ülemjuhatus on ametlikult teata
nud, et Baiti riike kaitstakse igal juhal ja
igal võimalusel. See otsus on tingitud saa
relt osalt strateegilistest põhjustest. Teiseks
aga oleme oma tegudega, oma hoiakuga ja
ja oma tahtega oma kodumaad viimseni

kaitsta, võitnud oma relvavendade usalduse

ja tunnustuse, mis oma korda tingib sealt
teateid või kuuldusi levitamast, mille tõe poolse arusaamise ja hea tahte meie kodnI
pärasust nad ise tõestada ei suuda. Meie ei maad kaitsta.
või praegu mitte lubada meie rahva elu
On ju täiesti loomulik, et ei paku min
häirimist ega ka üksikute isikute häirimist gisugust huvi kaitsta maalapikest, kus ela
teadetega, mis mitte tõele ei vasta.
nikkond on oma hoiakult vaenulik ja saadab
Seepärast on minu kohus lasta neid kõi korda sabotaažiakte, ning igalt puult ja ki
ki karistada, kes valeteadet või kuuldust, vitagent võidakse saada tuld. See asjalik
mille tõepärasust nad ise tõestada ei arutelu julgustab meid rohkem kui miski
muu, olgugi, et öeldakse heast tahtest ole
saa, teisele edasi annab,
. est niisugused inimesed abistavad ainult vat üksi vähe, kui puuduvad reaalsed alused.
meie rahva vaenlast.
Et need reaalsed alused on olemas, selles
Eesti mehed ja Eesti naised! Tulevik oleme vöiDud küllalt ja küllalt veenduda
seisab meie ees ainult siis, kai meie elusse saksa sõjaväe löögivõime ja moraal oa mei
jääme. Praegune võitlus otsustab iga üksiku le väga hästi teada. Meie kohus on aga se
ja kogu eesti rahva elu või surma üle. Meie da löögijõudu ja moraali veelgi tugevdada
peame sellest võitlusest jagu saama kõikide ja suureuoada, mitte aga ebaotstarbeka
oma rahvuslikkude jõududega ja kui. meie käitumisega nõrgendada on ju käesolev
seda teostanud oleme, siis alles saame tule sõda, eriti praeguses faasis, esmajärgulise
vikule mõelda ja tulevikku üles ehitada. tähtsusega just meie rahvale, kuna hä
Saksa rahva Juht on kinnitanud, et eesti daoht ähvardab kõigepealt meie kodu
rahva poliitiline, majanduslik ja kultuur!!! maad. Meie peame siinjuures, eriti tagala
ne tulevik lahendatakse Õiglaselt. Ta on inimesed, tegema suuri jõupingutusi, et jär.
kinnitanud, et eesti rahva võitlus saab õig gi jõuda oma rindevõitlejaile, kes ei targu
ta ega lobise, vaid kes Kõhklematult astu
laselt hinnatud ja et
pärast sõja lõppu saeb eesti rahvas vad vaenlasega, ka kümnekordses ülekaalus
Euroopa rahvaste peres üheõfgueliku oleva vaenlasega, võitluskontakti ja teda
seisundi. Meie võime Saksa Rabva Juhti ka löövad. Kui meie siin tagalas ei kasuta
usaldada, sest ta ei ole meile ühtegi relva, siis lööme oma vaenlast tööga
lubadust annud, mida ta ka täitnud ei meil on hästi teada, miks meie töötame
oleks.
ja võitleme, meie teame, mis on eesti rah
Meie võime olla kõik veendunud, et see val praegu kaalul.
Kui meie oleme alustanud kindlustus
Jumal, kes meie rahvast läbi tubande aasta
se ajaloo on kannud ja meid ka kõige raske töödega, siis on iga eestlase osavõtt neist
matel aegadel kaitsnud, meile ka selles töödest aukohustuseks, suurimaks panuseks,
võitluses oa truu ja meid ei jäeta, kui meie sest ei saa osutada suurimat teenet rindele
ise oma kohused täidame. Meil peab olema ja rindemeestele, kui nad teavad, et tagala
usaldust, usku Jumalasse, usaldust meie teda kõigiti toetab, seekord juba puht sõja
võitluse Juhisse, Adolf Hitlerisse ja usaldust lise) ala). Kui meie baevame kaitsevööndeid
meie rahva juhtkonda.
lähemale ja kaugemale, ei fitle see veel, et
Meil peab olema usaldust oma relva rinne tingimata sinna peaks tulema, see
kaaslasesse, saksa sõdurisse, nii nagu näitab, ainult seda, et meie oleme valmis
temal on usaldust oma võitluskaaslasesse kõigeks, ka kõige halvemaks ja meie ei ole
eesti sõdurisse.
sugugi üllatatud, kui vaenlane peaks saa
Ma ütlesin juba, et juhtkond peab palju vutamagi kusagil mingisugust edu. Kui
tegema maa kaitseks ja tuleviku kindlusta Vabadussõjas boiševikud olid jõudnud meie
miseks, mida sõjalistel põhjustel mitte ava pealinna külje alla ja kui me tol ajal võit
likult ütelda ei saa. Mõnelegi võib näida lesime täiesti üksi, jättes välja väikesi
seepärast, et nagu ei tehtaks tniÄagi. Kuid üksusi Soomest, puudulikult relvastatud ja
tõsine sõja aeg kirjutab ette, et ei tehtaks varustatud, siis praegu ou olukord sootuks
mitte patju sõnu. Kõike seda, mis vaja on, soodsam, kuna me! kõrval sõdib ainukene
reaalne vastujõud boiševismile
saab kästud ja tehtud. Teie võite kindlad Euroopa
olla, et saksa juhtkond, nii sõjaväe ülem Saksamaa. Oma kohustustest täit arusaamist
juhataja kui ka Kindralkomissar, õige-aeg vajab eesti rahva tulevik kõigilt, nii maa
selt kõik teevad, mis vajalik. Kindralkomis mehelt kui linlaselt, ametnikult ja tööliselt,
sar en alalises sidemes kõikide maakonda mehelt ja naiselt igal on täita oma
dega ja teostab kõik, mis on tema ülesan kindel ülesanne ja see ülesanne tnleb tftta
deks. Võite olla veendunud, et mina ja Ees jäägitult. Eesti rahva olemasolu ja säilu
ti Omavalitsus teostame Õigeaegselt kõike mine peab meil praegu seisma' rohkem
silme ees kui kunagi varem, rohkem kai
seda, mis on tarvilik.
Kui iga eestlane oma kohast ja ülesan kunagi ennem vajame praegu tõelisi eesti
net parima südametunnistuse järele ja mähi ja naisi ja oma mehemeelt.
(Lõpp 4. küljel).
kaine tasakaalukusega täidab, siis on
meie kodumaa kindluseks, mida võita
ei saa.
Tähistati Ambla vabanemise
Sõjaline olukord on meile kõigile teada,
3 aastapäeva
ma ei pruugi seda selgitada. Meie kohuseks
oa nüüd oma rahvusliku võitlustahtega nii Pühapäeval tähistati Amblas pidulikult enam
rindevõitluses kui kõikide ülesannete täit lastest vabanemise kolmandat aastapäeva juma
mises tagalas ja töös mitte raugeda, vaid lateenistusega Ambla kirikus ja pärgade aseta

Praegusel ajal peab Iga võitlusvõimeline
mees oina kodumaa kaitsel seisma ja meie
ei või oma rahva hulgas sallida ühtegi sel
list, kes sellest kohustusest ükskõik millisel
viisil püüab kõrvale hiilida.
Ma ütlesin juba, et meie oma ühtehoid
meid leidma.
misega, oma võitiustahtega ja oma võitluse
Meie erilist armastust peavad ka tundma
ga isamaa eest peame oma kodumaa muut kõik
need perekonnad, kellede pere
ma kindluseks, millele Ükski vaenlane ei või
riodel võitlevad või rindel
ligi pääseda. Kindlus võib aga ennast kaits konnaliikmed
on.
ta ainult siis, kui ka ta toitlustamisolud on langenud
Igas ametasutuses peab rindevõitlejate
kindlustatud. Meie seisame hea lõikuse ees.
perekondade eest väljaspool järjekorda
Meie põllumeeskonna kohuseks on
ja
suurima vastutulelikkusega hoolitseta
saepärast hoolitseda kõikide abinõudega
ma ja iga ametnik olgu teadlik, et ek
selle eest, et kõik lõikustõöd saaksid
simusega nende perekondade vastu teõigeaegselt täidetud.
ma eksib meie rindevõitlejate vastu,
Olgu see nii raske kui tahes, seda peab kellel on õigus nõuda, et ta kodumaa, kelle
tegema, sest sellest sõltub meie võitlusvõi eest nad võitlevad, nende perekondade eest
me. Iga põllumees peab hool tsema lõikus hoolitseks. Rindevõitlejad teadku, et Eesti
tööde eest ja selle eest, et tema oma nor Omavalitsus teeb kõik, mis võimalik, neude
mid õigeaegselt ja täies ulatuses läidab. perekondade eest hoolitsemiseks.
Ainult siis võime olla kindlad, et meil
Tõsine aeg nõuab kainet meelt. Kaine
raskusi ei tule meie rahva toitlustamisel. meele ja tasakaalukusega peab igaüks oma
Meil on praegu üle elada lühike aeg kuni kohuseid täitma ja ainult kaine meele ja
uue lõikuseni ja meie ei tohi heade maja tasakaalukusega võime selles võitluses elu
pidajatena mitte oma tagavarasid viimseni ja surma peale võita. Vaenlane püüab alati
ära kasutada. Seepärast pidime ka ettenäh tõsiste sündmuste juures meie rahva tasa
tud leivanormi ühe veerandi võrra vähenda kaalukust ja võitlustahet kuulujuttude levi
ma, sest praegune aastaaeg võimaldab mit tamisega häirida. Teie teate kõikj kuidas
mesuguseid loodussaadusi leiva kõrval vaenlane käesoleva aasta algul tõsiste sünd
tarvitada, nii et see kellelegi ületamatuid muste juures kuulujuttudega meie kainet
raskusi ei tee. Niisuguse hoolika majapida ja rahulikku meelt häirida püüdis. Siis and
mise ja põllumehe truu kohusetäitmise sin mina ka praegu maksva korralduse, et
juures ei või meie toitlustamisküsimuses iga mees ja iga naine, kes levitab teateid,
mingit häiret ette tulla. Kuid just siin pean millede tõepärasust ta mitte ise tõestada ei
ma ühte kuritegu meie rahva vastu nimeta suuda, võetakse vastutusele. Ja need kuulu
ma, mida mõni kohnsetuudmatu põllumees jutud vaibusid Oige pea. Kaine meele ja
teeb, s.o. salaviina põletamiste
külma rahuga täitsime siis kõik, mis meie
Salaviina põletamisega raisatakse kohus oli ja seda peame ka nüüd tegema. võita. Seda ülesannet teostame õlg õla kõrval
leivavilja ja leivajahu. Sedavõrd jääb Ka nüüd püüab, vaenlane jälle uuesti vale saksa sõjaväega ja saksa rahvaga. Kui meie
leivavilja linnade elanikkonnale vähe teadete kaudu ärevust tekitada. Meie kohu oma võitlust ja tööd igalpool mehiselt täi
maks. See on kuritegu oma rahvuskaas seks on selle eest hoolitseda, et see temal dame, siis ei ole meil midagi karta.
laste vastu.
korda ei läheks. Kuulujuttude edasikandmi
Eesti rahva nimel nõuan mina igalt
Seda ei tobi meie enda hulgas mitte ne ei olegi Eesti rahvale kui kainele põh
eestlaselt, et ta oma kohust täidaks.
lubada ja ma võtan selleks ranged abinõud jamaa rahvale mitte kohane. Meie peame
Vapra ja mehise võitlusvaimu eest hoo
tarvitusele.
nüüd nendele vaenlaste püüetele vastu as
litseb see eesti veri, mis meie soontes
Saiaviinapõletajad võivad kindlad tuma ja hoolitsema oma kaine meelega sel
voolab.
olla, et eriametnikkude kaudu järk-jär le eest, et mingite kuulujuttude kaudu ei
Saksa sõjavägi ja eesti väeosad seisavad
gult nad üksteise järele kiuni võetakse võiks ärevust tekkida.
rindel võitluses meie kodumaa eest. Meie
ja oma varanduse kaotavad.
Ärevad inimesed ei ole tasakaalukad ja tehame truude relvakaaslasteua vapralt või
Ma hoolitsen aga ka seile eest, et
ei saa seepärast ka oma kohuseid tasa delda. Ja nüüd astume jumala ette ja tõo
Iga mees omad napsid avalikul ja aa
kaalukalt täita. Kõige tähtsam on meile tame meie Õnnistatud rahvuslipu all oma
sal teel saada võib.
preagu see, et igaüks oma ülesannet kai kodumaa eest võidelda ja temale igat ohv
ne tasakaalukusega ja rahvusliku võit- rit tuua ning kanname oma kodomaa sel
Kui meie endid kogu oma võitlusjõuga
lnstahtega täidaks.
tõsisel tunnil palves Jumala ette ja palve
kindluseks teeme, siis peavad selles kindlu
Ma tuletan seepärast oma veebruarikuustame su üle Jumal valvaku!
ses ka kõik jõud rakendatama kindluse kait
antnd korraldust meelde ja hoiatan kõiki
seks - ka noorsugu.

misega Vabadussõjas langenute mälestussam
bale Ambla kalmistul.
Jumalateenistusel esines päevakohase kõne
ga pastor R. Peiker ning'ettekannetega kunst
nik Hilda Tamjärv T" Hinnast.
Pärgi mälesti samabale asetati Saksa sõja

väe, omakaitse ja naisomakaitse esindajate

poolt, kelledest igaüks esines ka lühikese sõ
navõtuga.

Jumalateenistusest ja pärgade asetamisest

võttis osa rohkearvuliselt Ambla ja ümbrus
konna elanikke.

Pisitulikahju Paide kQlje all
Esmaspäeval süttis põlema Paide laske
raja kuulikaitse vall, mis kiirelt kohalekut
sutnd tuletõrje abiga suudeti kustutada

ning seega ära hoida tule kandumist mujale.
Tuli sai alguse arvatavasti harjutuslaskmisel.
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Riigikomissar Riias
Riigikomisear gauleiter Lohse jõudis äs
ja reieks- ja gauleiterite kokkutulekult Füh
reri peakorterisse tagasi Riiga.
Ühel Saksa ülemvalitsuse juhtkonna
kokkutulekul kõneles rligikomisaar oma
kaastöölistele eesseisvatelt ülesannetest
Ida-alal, mis tulevad teostada, üskades van
kumatult Füürerisse ja sõbralikus koostöös
sõjaväega. Kogu töö peab lähtuma kõigi jõu
dude koondamisest ja see tohib teenida
vaid ühte eesmärki: aidata kaasa sõja ot
sustamiseks ja seega lõppvõidu saavutami

Eesti SS-diviisi tublidus
Narva rindel hävitati Ole 25 soomusmaslna
SS-PK. Mõned päevad tagasi teatas
Sõjajõudude ülemjuhatus Narva võitlus
ruumis toimunud rindeõkvendusest ja
kohe pärast seda nimetati samas SS
obergruppenführer 31eineri juhatusel
oleva ühe germaani SS-soemuskorpuse
sangarlikku hoiakut ning tõrjeedu, milles
ka Eesti SS diviis oli nimeliselt märgi
tud. See on järjekordne tunnustus ees
ti sõdurile, väärikas oma asjalikkuses
ning mitteosavõtnuile teadmatute ras
kuste ning pingutusiga seotud saavu
tuste kujutlus. Igale eesti sõdurile aga
tähendab ta hiilgust Eestile kui sõdur
rahvale, immutatud võitiusraskuste trot
simisega. Ka näide euroopa rahvaste ühi
sest relvavendlusest.
Juba mõni aeg oli teada nõu
kogude suurrünnaku kavatsusist Narva
rindel. Lakkamatult tõi vaenlane juur
de uusi üksusi, uusi materjalihulk!
ning relvi. Vaenlase kavatsuseks oli
etteulatuv meie rindelõik koos Narva
linna ja sillapääga ära lõigata ning hä
vitada, et siis alata võimsat ning ko
hest edasitungi Tallinna suünas. Vas
tava dispositsiooni omas ta talvevõitlu
sist säilinud Kõrgesoo „koti" näol, ku
hu ta organiseeris oma rünnaku lähte
aluse, ning kavatses sealt mereni välja
tungida.
Saksa sõjajõudude juhatus tõmbas
siit resoluutsed järeldused, ning val
mistas juba pikemat aega ette uut rin
dejoont, et vältida asjatuid kaotusi
ning lühendada seega senist rinnet
umbes kahe kolmandiku võrra. Uus
rinne pidi tulema lühem, aga vasta
valt tugevam, kulgedes Soome lahest
üle sinimägede Peipsini.
Kavakohane rindelühendamine lan
ges kokku vaenlase rünnakuga, mis
seetõttu jooksis sealt tühjusesse... Ometi
tekkisid sellejuures rasked ning verised
võitlused esmalt „kotist" merepoole
Bolshevike
lendlehed
Algas 2. leheküljel
viisil ja kombel hoolt kanda. Jä siis
tuleb neljas ning viimane küsimus, et
kuidas nõukogude korra juures käib
nende käsi, kes bolshevikkude vastu
on sõda pidanud. Seal raputab Karo
tamm oma käharpääd ja annab selge
vastuse, et sandist! ja lubab kõik üles
puua. Ühenduses sellega esitab üks
sama valla «patrioote" küsimuse, et
kas nõukogude korra ajal tohib Jumalat
paluda ja kirikus käia. ,Niipalju kui
süda soovib", on Karotamme vastus,
„Ainult selle vahemärkusega, et vahete
vahel teeme kirikus puhastustööd ja
teeme kahjutuks mõnegi hingekarjase,
nagu seda 1941. a. tegime, millal lik
videerisime jäävalt praostid Variku,
Vooremaa, küüditasime paradiisi piis
kopp Rahamäe, õpetajad Keremi, Juh
kentali, Karmi ja kümneid teisi."
Ning viimaks kõikide nende haga
nate hulgas on veel üks, kuhu on alla
kirjutanud rodu sõjaväelasi ja viimaste
hulka on ennast poetanud ka üks juut
aukraadiga ja nimega „kapt'. A. Aisen
stadt*. Kangesti tahaks teada, kas see
ei ole mitte mõni endine Tallinna sitsi
või nahakaupleja juudi poeg, kellest
nüüd korraga on saanud nõukogude
kangelane ja pealegi aukraadiga kapten ?
Nende sõjameeste arvel tehakse võlla
nalja ja lastakse neid seletada, et ko
danikul Eestis puudus majanduslik ise
seisvus, et Eestis oli pidevalt kolmküm
mend kuni nelikümmend tuhat töötut,
et Eesti oli poliitilise iseseisvuse illusi
oon, et riigijuhtimisele ei pääsenud pa
remad, andekamad, võimekamad inime
sed jne. Ma mõtlen sõjameeste all ikka
selliseid mehi, kel on selgroogu ja mee
lekindlust ja vaevalt võivad nad selle
autorid olla. Aga eks revolvriga või
igasugust allkirja välja pressida! Juut
Aisenstadt kirjutas sinna muidugi kahel
käel alla, sest vististi oli vaeste juudi
keste elu täissöönud kõhtude juures
Eestis õige vilets! Ja siis lõpuks kii
detakse ja öeldakse, et Nõukogude-Eesti
andis meie rahvale vaba poliitilise ene
semääramise õiguse, piis selles seisis,
et kõik Eesti rahvuslikult ja riiklikult
mõtlevad eestlased1 kas vangistati või
peajagu lühemaks tehti. Sel viimasel
puhul on igale inimesele absoluutne
vabadus garanteeritud.
Selline on umbes nende lendlehtede
sisu ja tuum. Nõukogude propagandis
tid oa higistanud ja vaeva näinud, et
eestlastele auku pähe rääkida ja neid
oma sõiduvette tõmmata. Eestlane tun
neb bolshevike kriukaid paremini kui
ükski teine rahvas. 1918. ja 1940/41.
aastast on bolshevike paitamised igal
ühel selgesti meeles. Need verised aas
tad kõnelevad selgemalt kui igasugune
propaganda. Püüdku bolshevik kas või
munga rüüs tulla, kannab ta selle all
ikka mõrvarelva. Ja kuigi praegu tuleb
mõningaid raskusi kanda, võtab eest
lane seda kui paratamatust, pigistab

tungivate iksustega, mille tõrjumisel
osutas erilisi teeneid üks Eesti 33 divii
si rügement, kes nõukogude rünnak
tipu tõkestas ning koostöös suurtüki
väega hulk ründavaid tanke hävitas.
Teine raskuspunkt kujunes Narva jõe
alamjooksul Riigiküla ruumis, kus
vaenlasel õnnestus ennenähtamatu turm
tule kaitsel üle jõe tungida.
Kavakohaselt tagasitõmbumine uute
le positsioonidele toimus kõigi sõjaliste
seadmete hävitamise järele ning vasta
se rünnakud tõrjuti kõik juba uutel
positsioonidel. Suur kavatsus selle
löögiga Tallinna tungida varises kokku
põhja-rahvaßte ühises kangelaslikus
tõrjes. Korduvalt tungisid veel nõuko
gude tankikiilud ette, et rebestada
meie tõrjerinnet, rakendati uut tüüpi
rasketank, tekkisid rasked võitlused
valitseva kõrgustikurea pärast, kuid
kõik läbimurrukatsed varisesid veri
selt pöhja-rahvaste grenaderide tules.
Eriti raskeid võitlusi tuli läbi teha
'diviisi ühel rügemendil, kes paiskas
kõrgustikule tunginud vaenlased jälle
veriselt tagasi. Mõne päeva jooksul
hävitas germaani SS-soomusüksus üle
120 vaenlase tanki, millest Eesti 83 di
viisi osad hävitasid umbes 25.
Vaenlane» kes oli koondanud selleks
suurrttnnakuks 11 jalaväediviisi ja 6
soomusbrigaadi, sunniti peatuma veris
te kaotuste tagajärjel.
Kogu aeg valitses ka õhus elav
tegevus» hulk nõukogude lennukeid
tulistati alla ja saksa kuulsad stukad
tegid kohutavat hävitustööd vaenlase
jalaväes ja soomusmasinate lähtealuse!!.
Narva rindel on vaenlase esimene
rünnak peatatud ning võime olla uh
ked, et meie SS-diviisil on selles omad
tähtsad teened.
Elmar Tõnismäe
SS- erisõjakirjasaatja.

seks.

Saksa parimad üksused kindlustavad kõikjal Euroopat. (Wh.)
Sõna on Eiseni kaastöölisel

luulekognjad J. A. Weltmann, G. Anniko, O.
Schaolz ja teised tegid Eisenile kaastööd.
Vahepeal olin minagi teisele arvamisele tui
nad, mõistes, et naida enam suurkogujaid,
seda rohkemal hulgal suudetakse rahvaluu
let varjust valgele tuua ja haua eest päästa,
sest ÜKS ei suuda kunagi seda tööd korda
saata, mida teevad kaks või enam. Seda
näeme nüüd Eesti Rahvaluule Arhiivi koos
seisust: Hurda korjandus sisaldad 114695
lehekülge ja Eiseni oma 90100 Ihk.
Pea samal ajal koi Eisen oma rahvaluu
le kogumist alustas, hakkas tema usinal
toimetusel neist korjandustest trükis ilmu
Toim.
ma muinasjutte, muistendeid, nalju jne.
Elasin tollal Viljandimaal ja korjasin sisaldavaid rahvaraamatuid, mis nende oda
hinna tõttu leidsid teed küladesse ja
dr. Hurdale vanavara, kui a. 1893 ilmus va
ajalehtedes M. J. Eiseni üleskutse juttude taludesse. Neid raamatuid ioeti naga midagi
ja rahvaiauluteisendite kogumiseks. Mõned out ja omapärast, sest „Öökulli peeglid" ja
ajalehed ei pooldanud sellist ettevõtet, näi .Morando Morandiinid* olid lugejaid juba
teks kirjutas A. Grenzstein .Olevikus" nr. 4, küllaltki ära tüüdanud. Hiljem avaldas Eisen
1893. a. kirjavastustee järgmiselt: M.J. E. K.: sisukaid uurimusi rahvaluule alalt, milliseid
.Heameelega, kaid enne tahaksime teada, maal aga loeti vähevõitu.
kas päris vanavarakorjaja seda heaks arvab,
Kaastöö eest saatis Eisen vastutasuks
koi mõned teised neid asju korjama hakka kohe raamatuid, mille ülemisele Särele
vad. Ehk räägite dr. Hurdaga ja teatate. oli kirjutatud märkus: «Saadetise eest täna
Siis heameelega." Hiljem ilmus samas des ja järge oodates." Pea iga saadetise
lehes K. tähe all pikk kirjutis ka selles korra! saabus ka kaart või kiri, milles infor
sihis: „Vanavarakorjajalt korjajatele." See meeriti uute rahvaluuieaineliste teoste kavat
Eisenit ei kohutanud, sest rahvaluule korja sustest, paludes mõne tähtsa aine kohta
mine oli tal juba käimas. Ka mina poolda kaastööd. Neil kirjadel oli niisugune mõju,
Grenzsteini arvamisi, kuid saatsin siiski et ei oiuud aega teisiti mõeldagi; tuli asuda
kõvemini kinni, aga lööb seda valusa sin
Eisenile prooviks kaks saadetist. Sain kohe kohe tööle, sest see oli suur ja oodatud
mini. Sest praegune silmapilk seab kõi vastutasuks õige sisuka kirja, päevapildi ja uudis, mida saadi tasuks. Nõnda tuli rahva
ki ainult tihe valiku ette kas olla 25 rbl. väärtuses raamatuid, teiste hulgas luule alal rohkelt ööseti uueajast tööd teha,
toredas köites .Eesti luuletused", .Kalevala" et leida võimalusi, kuidas saaks ühes sam
või mitte olla. P. A.
1 ja soomekeelne „UUBI Testamenti!". See muda teiste korjajatega. Teadsin: kes ei
kõik oli nagu käsuks Ja sundis mind enam suuda ühes sammuda, see vaadaku, et ei
H. Lipp Eesti meistriks
tööle. Seejärel asusin elama Pärnumaale ja lange.
leidsin, et siinsed kohalikud agaramad rahvaJ. P. Sõggel
kümnevõistluses
Käesoleva aasta meistrivõistlused küm
nevõistluses, teatejooksudes ja naiste kerge
Karm ja halastamatu võitlus
jõustikus peeti nädalavahetusel Pärnu staa
dionil. Vastu ootusi kujunesid võistlused
Algus 3. lehek.
na välja. Momendil oleneb eesti rahva
eriti naiste osas osavõturohkeiks ja konku
Kaigi sõjasündmused mõjuvad meisse saatus meist enesest, meie ennastohverdavu
renteitihedaiks. Üksikutel aladel võistles ku
masendavalt ja ärevusttekitavalt, •ei sest ja meie võitlus- ja tööpanuse suuru
ni 25 uaissportlast. Varem tuntu te kõrvale ehk
tohi
mingil juhul ükski ametnik ega tööli sest—selleks pea püsti ja käed igal poole
kerkis rida uus!. Võistlejaid oli saabunud
külge. Oleme valmis igaüks ohverdama
kogu maalt, ainult Tartu esindus jäi loode ne, ükski tõsine eestlane, tegeleda nende kõik, nii sõdur relvaga rindel kui ka mees
tunnete
ja
meeleolude
laiendamisega
ja
tust hõredaks, kuna samal ajal Tartus peeti levitamisega. Pahatihti oleme võinud aga ja naine tööga tagalas, et eesti rahvas ja
ujumise esivõistlusi, kas võistles ka kerge kuulda, et ametasutustes enestes just meie kodumaa igavesti püsiks ja säiluks,
jõustiku alal naissportlasi.
aidatakse kaasa nende ärevusjuttude tekki ning et meie k.a edaspidi saaksime ühise
Samuti arenps kümnevõistlus pingsalt. misele ja kusagile ametasutisse läinud abi perena laulda oma armsaksaaannd rahvus
Sellel raskel võistlusalal konkureeris üheksa otsijale otse süstitakse sisse ärevust ja hümni ja hõrgel hoida meile südamesse
meessgortlast, kusjuures peamise, konku kartust. Kui juba meie teadlikumad ja kasvanud sini-mustvalget rahvuslippu.
rentsi moodustasid Heino Lipp kiviõlist, intelligentsemad
kihid laskuvad sellisele
Heino Koik Viljandist, Paul Toomla Lääne tasemele—mida ootame
siis lihtsatelt, kes
maalt (õieti küll sõjaväest), möödunud aasta
pealegi
igat
ametasutisest
saadud, kas või
meister Rander Tartust ning Ervin Uuk Tal kõige väiksemalt ametuikult
hangitnd in
linnast.
võtab puhta kullana ja
1944. a. meistriks kümnevõistluses tuli formatsiooni
Selliste kartuste, oletuste ja
H. Lipp, Kiviõli Spordiklubist, 5812 punkti autoriteetsena.
vaenlase
agentide
poolt sihilikult lau seeri REEDE, 11. AUGUST 1944.
ga. Teiseks jfii Paal Toomla 5500 punktiga, tud juttude levitamisele
tuleb teha lõpp nii
kolmandaks Joh. Rander, Tartu Kalev, 5334 ametasutustes kui ka eraelus,
5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.15 Päeva
vastasel
punktiga, neljandaks H. Koik, Sakala, 5319 korral oleme ise muutunud Belle vaenlase uudised. 6.30 Hommikukontsert (Olek.) 7.00
punktiga, viiendaks E. Uuk, Tallinna Spor käsilasteks ja abilisteks, kelle siia tulekut Päevauudised saksa keeles. 7.15 Hommiku
diklubist, 5304 punktiga ja kuuendaks meie nii väga kardame. Ei oota vaenlane muusika (Olek.) Kell 7.30 Heliplaate. 8.45
H. Bekker, Sakala, 4713 p.

J. P. Sõggel Saardest saatis omal
ajal M. J. Eisenile kokku 1510 Ihk.
rahvapärimusi, millega ta tõusis vii
mase kaastööliste hulgas neljandale
kohale. J. P. Sõggel on jätkanud
rahvaluule kogumist kuni olevikuni,
olles Eesti Rahvaluule Arhiivi tee
nekaimaid kaastöölisi, kelle tööd
omariikluse päevil hinnati vabariigi
presidendi auhinnaga. Pöördusime
E. 10 da surmapäeva puhul vana ve
teraani poole kadunud suurmehest
isiklikkude mälestuste saamiseks,
millised alljärgnevaga avaldame.

midagi muud rohkem, kui tagala vastupanu Päevauudised. 9.00 Päevauudised saksa kee

Konkurents teatejooksudes oli tavalisest ja teovõime langemist, rahva hoiaku
nõrgem ja ka tulemused keskpärased. Kol nõrgenemist ja sideme katkemist rindega.
mel alal tali meistriks Viljandi Sakala, ühel
Tahaksin siinjuures pöörduda aga eriti
alal Rakvere Kalev. Tulemused olid: 4 X 100 nende meeste, nende nn. rahvuslaste poole,
w: 1) Sakala 47,9, 2) Tallinna Kalev, 49,3, kes varem kui kodumaa oma mehi relvade
3) Rakvere Kalev, 49,4. 4 X 400 m: 1) Saka alla kutsus, ütlesid: «Küll meie tuleme siis,
la 3.45,0 2) Tallinna Kalev, 3.46,2, 3) Rak kui tõeline hädaoht meie rahvast ähvardab."
vere Kalev 8.52,5. 4 X 800 m: 1) Rakvere Neile meestele tahaksin meelde tuletada,
Kalev 9.11,8, 2) Järva pojad 9.38,5 3) Sa et just praegu on see nende poolt fikseeri
kala 10.47,1. 4 X 1500 m: 1) Sakala 19.14,2, tud moment saabunud ja kodumaa tõesti
2) Rakvere Kalev 19.25,4, 3} Jflrvapojad ootab neilt nende lubaduse lunastamist. Ei
21.10,5.

Organisatsioonide paremusjärjestus: 1)
Tallinna Spordiklubi 68 punkti, 2) Akadee
miline Spordiklubi 34 p., 3) Estonia 25 p..
4) Tartu Kalev 19 p., 5) Sakala 18 p., 6) Tal
linna Kalev 11 p., edasi järgnesid veel Pär
nu Tervis 5, rfarjumaa Spordiklubi 3, Järva
pojad ja Pärnu Kalev 2 punktiga.

ähmased, et kas meist võidnkorral ei tehta
mõne suurriigi provintsiks, et meil läheb
ka peale sõda mehi vaja jae. Need on ju
küll väga ettenägelikud mõttemõlgutused,
kuid neist kaalutlusist on siiski liialt vähe
tulu, kni bolsevistlik roll on käinud üle
meie maa ja Eesti maad ja rahvast ei oie
enam olemas. Seepärast—kõik võitlusvõime-

tast tegeliku sõjamehe juubelit, kuna ta 5.

nov. 1914 astus teenima 167. jalaväerügemen

ti, võttes nõnda osa ka esimesest maailma
sõjast. A. 1017 tõsteti ta leitnandiks. Käeso
levast idasõjakäigust võttis juubilar osa sel
le algusest peale, kusjuures ta 1. jaanuaril

1948 ülendati majoriks. Ülesnäidatud sõjalis

te teenete eest omab major R. Fürstenberg
järgmisi aumärke: II klassi Raudrist, rinde
võitlejamärk mõõkadega ja II klassi sõjatee

Karedal hävis tules elumaja
Kolmapäeval k. 9 hommikul süttis Ka
reda vallas, Ataste asunduses põlema Nur
ga talu pidaja Amatie Hämarikule kuuluv
elumaja koos ühise katuse all oleva lauda
ga. Hoone oli vanem pilpakatusega puuehi
tuß, mis põles maani maha. Tule levikule
aitas suurest! kaasa kuiv ilm ja soodus
tuul. Kustutustöid takistas veepuudus, ku
na vett tuli vedada umbes 1 kilomeetri kau

neterist mõõkadega.

guselt naaber talu kaevust. Tuletõrje ennast

saatusvõitluse tulemusi.

lasvara oli kindlustamata.

Paidesse asus major Fürstenberg tänavu
märtsis, olles varem samal ametkohal Nar
vas, kus ta pälvis oma õiglase ja abivalmis
olekuga kohaliku elanikkonna sooja poole
hoiu. Soovime juubilarile oidalt poolt pal
ju õnne ja edu tema vastutusrikkas töös,
mille heast kordaminekust sõltub osa saksa
ja eesti rahva ühise bolshevismivastase

naks (dpi.) 16.45 Päevauudised. 17.00 Päeva
uudised saksa keeles. 17.10 Kirev palett (hpl)

Itaalias piiratakse sportlikke
üritusi
Fashistliku Itaalia poolt tarvitusele võe
tud abinõude hulgas, mis peavad tagama
kõigi jõudude rakendamist totaalseks sõjaks,
keelati ajutiselt kõigi sportlikkude suurüri
tuste korraldamine. Rahva sportlik karasta
tul ne, kaasa arvatud eriti noored, tolmab
aga samuti nagu Saksamaal kohalikkudes
raamides edasi.

Loodi diplomaatlikud suhted
Nõukogude Liidu ja Liibanoni
vahel
S t o k h o 1 m i s t, 5. 8. (DNB). Nagu Tass

teatab, on Nõukogude Liit sõlminud diplo
maatlikud suhted Liibanoniga. Saadikuks
Liibanoni nimetati keegi Ivanov. Volituste
esitamisel vahetati mõlema riigi vahel
tavalisi .sõpruseavaldusi".

Postiliiklus Saksamaaga
Käesolevast hetkest pääle võetakse
postile vastu tavalisi ametiposti-kirja
eaadetisi Saksamaale raskusega kuni
100 grammi.
AMETLIKUD TEATED
TEADAANNE
preemiavilna ja -paberosside väljaandmi
se korra muutmise kohta.
1. Preemiaviina ja- paberosside jaotami
ne toimub alates 1. aug. 1944. ». ainult nei
le töötajaile, kes on vähemalt öhe terve nä
dala osa võtnud eritöödest.
2. Preemiaõiguslikud töötajad saavad ni
metatud preemiad kätte eritööde kontroll
kaardi alusel oma käitise juhataja või käi
tisvahendaja kaudu.
3. Erandjuhtumil võidakse sõjaliselt eriti
tähtsatele käitistele preemiaid jaotada endi
se korra kohaselt, mil puhul tuleb vastavad
avaldused esitada Eesti Kutsekogndele hil
jemalt iga kuu 15 daks kuupäevaks.
4. Talünnas ja Harjumaal töötavad käiti
sed peavad esitama oma taotlnsavaldused
Eesti Kutsekogude vastavasse kutsealaosa
konda Tallinna üus tn. 22. Teistes maakon
dades töötavad sõjaliselt eriti tähtsad käiti
sed peavad esitama taotlnsa valdused Eesti
Kutsekogude vastavale maakondlikule esin
dusele.

Tallinn, 5. aug. 1944. a.
H. Karro

Eesti Kutsekogude president

Kiriklikke teateid
Paide Püha Risti kirik: Pühapäeval, 13.
augustil väljakuulutatud armulauateenistuse
asemel köstri jumalateenistus kell 11. hotum.
Armulanateenistus peetakse 27. aug. s.a.

õp. M. Saar.

Varalahkunud armast
Karl Pagg'i
sündinud 26. 2. 1925
surnud 25. 6. 1944

mälestavad valusas leinas ema, ven
nad, kasuisa, vanemad, vanaisa, tädi
ja onud perekondadega ja sugulased.
perek. Tanel.

18.00 „Eesti vabaõhuetendused", Voldemar

aita vist praegu enam põhjendused, et meis Mettnse vestlus. (Saksa k.) 18.15 Väike vahe
riikliku iseolemise tulevikuväljavaated on muusika (hpl). 19.00 Reichsprogramm. 20.00

Ilsed mehed relvade juurde.
Ortskomaodant major
Meie pigistame ka täna, nagu me seda
varem tihti oleme teinud, oma käed
R. Fiirstenberg 50-a.
rusikasse ja hambad risti ja vastame igale
Reedel, 11. skp. pühitseb Paides oma vaenlase pingutusele rindel, mitmekordse
50. sünnipäeva ortskomandant major Rudolf jõupanusega ja pingutusega tagalas.
Fürßtenberg. Juubilar sündis 11. augus Unustame puhkuse ja ametlikult fikseeritud
til 1884 Althaldenslebenis Magdeburgi maa tööaja, ja mõtleme vaid oma paljukanna
konnas. Saanud vastava ettevalmistuse õpe tanud kodumaale ja hädaohus viibivale
tajakutseks, töötas ta rahupõlves koolipõl eesti rahvale. Oleme viibinud ajaloo vältel
lu), viimati ülemõpetajana Buttigis Moseli veelgi kriitilisemates ja palju lootusetumates
ääres, Reinimaa kuulsas veinipiirkonnas. olukordades, oleme tulnud neist alati võitjaNagu asjaomaselt poolt kuuleme, võib major
Fürstenberg lähemal ajal pühitseda ka 30-aas

les. 9.10 Laudesdieust Ostlaud. 9.25 Saate
paus. 11.30 Reichsprogramm. 12.15 Päeva
uudised. 12.30 Päevauudised saksa keeles.
12.45 Lõunamuusika (Ühe lennuväeüksuse
puhkpilliorkester ja hpl) Saate kannab üle
ka Riia saatja. 14.00 Päevauudised saksa
keeles. 14.10 Landesdienst Ostland. 14.15
Reichsprogramm. 16.00 Muusika pärastlõu

Okupeeritud Itaalia kurb olukord
Genf i s t, 7. 8. Shveitsf teadeteagen
tuur teatab Roomast: ajaleht „La Voce della
Republica" väljendab ülimat muret Itaalia
olukorra pärast. Ajaleht ütleb, et - itaalia
rahva praegune olukord olevat talumatu.
Ainult vähesed töötavad. Eraalgatus põrkab
ületamatuile takistustele, nagu transpordi
ja liiklusraskused, elektrivoolu puudumine,
puudus tähtsatest toorainetest. Kõikjal valit
sevat viletsus ja häda.

salgava töö tõttu suudeti siiski ära hoida
tule levik kõrvalhoonetele. Tulle jäi vähe
sel määral teravilja, majakraami ning mõ
ned kanad. Tuli sai alguse arvatavasti liig
kütmise tagajärjel, kuna perenaisel oli para
jasti käsil leivabüpsetamine. Omaniku kah
ju on esialgsel hindamisel 4500 rmk. Hoone
oli kindlustatud rmk. 3300 eest, kuna val

MÄRAHOBUNE; 6 aastane müüa. Hind rmk.
1000. Teatada Väätsa, Kuivamäe talu
Päevauudised saksa keeles. 20.15 Rahvalik J. Pindre.
õhtukontsert (Ülek. Riiasi). Vaheajal kell
21.00 Päevauudised. 22.00 Päevauudised sak SÄREVERE KONTROLLASSISTENTIDEKOO
sa keeles. 22.15 Päevauudised saksa keeles LIS algab õppetöö oktoobri *keskpaigu. Koo
(Ülek). 22.30 Saatelõpp.
lis on internaat ja ühistoitlustamine. Kooli
poolt on tasuta küte, korter ja valgustus.
LAUPÄEV, 12. AUGUST 1944.
Lähemaid teateid saab kirjalikult kooli
5.00 Saade saksa sõjaväele 6.15 Päevauu
dised. 6.30 Hommikukontsert (ülek.) 7.00 kantseleist.
Päevauudised saksa keeles. 7.15 Hammiku
Vastu võetakse tütarlapsi, I kl. algkooli
muusika (Ülek.) 7.30 Heliplaate. 8.45 Päe lõpetanuid ja II kl., kes on lõpetanud 6 kl.
vauudised. 9.00 Päevauudised saksa keeles. algkooli ja karjatalitajatekooli või 2-he
9.10 Landesdienst Ostland. 9.25 Saatepaus. aastase põllutöökooli.
11.30 Reichsprogramm. 12.15 Päevauudised.
Sooviavaldusi ühes koolide lõputunnistu*
12.30 Päevauudised saksa keeles. 12.45 Lõu se või nende kinnitatud ärakirjadega saata

namuusika (ülek.) 14.00 Päevauudised sak ühes perekonnaseisutunnist. vorm nr. 8 koo
sa keeles. 14.15 Herderi Ernst Groh laulab lijuhatajale, Türi pk. 65.
(kpl.) 14.40 Sõjaradadelt. 15.00 Marsimuusika
(kpl.) 15.15 Saksa lühijutte: „HennerHolraa, AMBLA KÕRGEMASSE KODUMAJANDUS
Erust Eratzmanni lühijutt. (S. k.) 15.30 KOOLI võetakse vastu naisöpilasi tunnistus
Armastatud ooperimuusika (kpl.) 16.00 te paremuse järjekorras, kes omavad algkoo
Kiievad kelid nädalalõpuks (kpl.) Vaheajal li 6-kl. hariduse ja täitnud savise põllutöö
kell 16.45 Päevauudised. 17.00 Päevauudised kohustuse. Kooli kursus 3 aastat. Kooli juu
võimaluse korral internaat.
saksa keeles. ,18.00 Aladin ja imelamp", res
Sooviavaldusele lisada: algk. lõputunnist.

raamatust ,1001 ööd". 18.15 Eesti meloodiaid
(hp1.)19.00 Reichsprogramm. 20.00 Päevauudi

ehk 6-kl. tunnistus, perekonnaseisutuunistus,

sed saksa keeles.2o.ls Rahvuslikke vii-e terviseleht ja tõend põllutööl olemise kohta.
Koolijuhataja
(kpl.) 21.00 Päevauudised. 21.00 Tautsumuusi
Aadress: Ambla.
ka(hpl). 22.00 Päevauudised saksa keeles. 22.15
Telef: Ambla 54.
Päevauudised soome keeles (ülek.) 22.80
Eesti sõduritund (Heliiilesvõte 10. VIII 44 HEINAMAA (4 ha) ära anda tegemise eest.
mgn. ja kpl.) 23.15 Nädalalõpuks (ülek.) Väätsa v. Röa k. ,Palvaritt t.
24.00 Saatelõpp.
A. SONBERGI SEGAKAUPLUS Paides, Turg
Kompromiteeris spordiseltsi
10, on SULETUD metsa- ja põllutööde tõttu
nime
7.
aug. 16. aug. k. a.
S-s „Järvapojad* juhatuse otsusega heideti
seltsi liikmeskonnast jäädavalt välja Paide Kellel on ära anda VALGET VILLAST LÕN
osakonna liige Salme Relvik. S. Relvik'u GA? Vastu saab 27 paamast tamsalõngast
väljaheitmise põhjustas tema inetu teguviis kanga nüsi. mustad kõrge kontsaga vähe
neil päevik Pärnus toimunud naiste kerge kantud kingad nr. 38 ja botikud nr. 5. Sääl
jõustiku esivõistlustel, mille tulemusena ta samas ostetakse metsamarju. Paide, Rüütli
kompromiteeris seltsi nime.
tänav 30, L. Tiik.

