Üksiknumber 10 mk.

Ilmub k a k s korda
kuus ühes kuuS Õ J A A S J A N D U S E AJAHIR

lisaga.

KINDRALSTAABI WALITSUSE WÄLJAANNE.

Ne 3

Neljapäewal, 16. weebruari! 1922.

IV aastakäik.

S i s u : D. L e b e d e w : Kohtamislahing. — Lühike kokkuwõte muudatustest Prantsuse kaitsewõitluse õpetuses
1914 — 1918 sõjaaastate kestwusel. — E. T a m b e k : Sõdurite õpetamisest kahurwäes. — I. M a r t i n s : Mõni
sõna ohwitseride, arstide ja ametnikkude teenistuse lehtedest. — H. B r e d e : Jeanne d'Arc, Orleani Neitsi, suurtükiwäelaste patronness. — D. L e b e d e w : Inglis- ja Prantsusmaa sõjawäe eelarwe.

Kohtamislahing.
1. septembril 1921. a. sai Saksa sõjawägi uue kokkupõrkamisega ning areneb rännakkolonnide
ametliku määrustiku, mis käsitab wägede juhti- sügavusest.
mist ja lahingu pidamist kõigist wäeliikidest koosSageli lööwad eelmiste kaitseosade kokku§£j§wate wäeühendustega. (Führung und Ge- põrge \a. lahing niisugused ehk teistsugused tingifecht der verbundenen Waffen. 1. september mused kolonnide pääjõudude tegewuseks ja mõ1921. D. V. Pl. ^ 487. Verlin).
juwad sellega kogu kohtamislahingu käigu pääle.
Selles määrustikus on esimest korda küllalt See asjaolu paneb eelpool wiibiwa juhi pääle
üksikasjaliselt läbitöötetud päätükk kohtamis- erilise wastutuse. Juht ei pea oma otsuseid silahingust.
duma uue, täiendawa luurega, mis nõuab palju
Meie teame taktikast, et kui kaks wastast, kes aega. Sageli tuleb temal käske anda ainult
mõlemad lahingut soowiwad, ühel ajal pääle oletuste põhjal. Ta peab ainult meeles pidama,
tungiwad, siis sünnib k o h t a m i s l a h i n g . et wastane on samasuguses seisukorras kui
Ilmasõda näitas, et kohtamislahingus kõige sel- temagi.
gemalt andis end tunda osaw juhtimine ja wäeWastase ootamata tuli kolonni pihta ei tohi
osade parem ettewalmistus. Need tegurid andsid tema edasiliikumist seisma panna. Wastupidi,
mitmel korral wõimaluse wähemate jõududega niisugune tuli peab ergutama wäeosasid ja ärasaawutada wõitu arwuliselt suurema wastase üle tama püüdu kiireks edasiliikumiseks, et waenla(lahingud Gumbinneni ja Tannenbergi juures Ida- sega lahingut pidada.
Preisimaal 1914. a.)
Parem tegewuswiis on julge ja energiline
Saksa uus määrustik, mis wäljatöötetud suure päälerõhumine wastasele.
sõja kogemustel, annab oma VI päätükis järgWasta wa otsuse tegemise aluseks on üldise
mised lähteandmed kohtamislahingu pidamiseks. ülesande ja üldise olukorra tundmine ning maastiku õige hindamine.' Wäeühenduse ülem suudab
Üldised alused.
lehingu käiku juhtida, kui ta endale õige ^wiibimisOlukorda manööwersõjas üldse ning kohta- koha walib. See koht peab olema wõimalikult
mislahingus eriti iseloomustab selgusetus ja tead- eespool.
matus. Õhuluure puudumisel saadakse enam
Kõik peawad teadma, et kohtamislahingus
kindlamaid teateid wastasest ainult pärast seda, on kõik soodustused sel poolel, kes algatuse
kui mõlemate poolt esiosad on saawutand kok- oma kätte kisub, rohkem wõiiluswalmis on ja tegekupuutumise teineteisega. Niiwiisi k o h t a m i s - wuswabaduse enda käes peab. Selle eesmärgi
l a h i n g algab mõlemate kolonnide kaifseosade saawutamiše abinõudeks on kolonni pääjõudude
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õigeaegne juhtimine sinna, kus otsustawat wõitlust tahetakse ette wõtta, ja ka õigeaegne hargnemine.
Wäeosade jaotamisel lahingu tarwis ei tule
rikkuda organisatsioonilisi ühendusi. On soowitaw, et t e rwe d o s a d wõitl eksi d t e r w e l t ü k s t e i s e k õ r w a l . Seega saawutetakse
wõitluse arendamist ja pidamist sügawusest ja
hoitakse ära mitmesuguste wäeosade segiminek.
Laialdane ratsawäe ja awangardi luure ja kaitsetõke rindel ja külgedel peab raskendama wastasele maapäälist luuramist. Awiatsioon ja wastuõhuabinõude kiire walmispanek peab takistama
õhuluuret wastase poolt.
Teisest küljest püüab ka wastane meile raskendada selgusele jõudmist tema olukorra ja
kawatsuste kohta, saates ette laial rindel wäiksed
wäeosad ühes neile juurdeantud suurtükiväega.
Kõik need wastase eelosad tulewad lahingwäljalt kiirelt ära pühkida meie kaitseosade poolt,
et ära hoida meie wägede pääletungimise wiiwitust ja hoida neid üleliigsete ja kasuta edasiliikumiste eest.
Täielikule selgusele wastase korralduste ja
kawatsuste kohta wõib jõuda alles lahingu arenemisel. Ainult lahing sunnib teda ilmutama
oma jõude. Kerge suurtükiwägi ja kerged miinipildujad, mis eelkaitseosadele kaasa antud, kutsuwad wälja wastase tu!e ja murrawad tema
wastupaneku.
Eel wäe (awangardi) eriline ülesanne seisab
selles, et kindlustada pääjõudele aega ja ruumi
hargnemiseks ja suurtükiwäele soodsad tingimused waatlemiseks. Sageli on otstarbekohane
harutada kiirelt laial rindel awangardi suurtükiwäe osasid, et wastast sundida tarwitama kaudseid teid (ajakaotus) ja wälja kutsuda tema
poolt ettewaatlikumat tegewust. See sünnib siis,
kui meie märkame, et wastane oma osade harutamisega rumist ette hakkab jõudma. Pääle selle
seisab awangardi suurtükiwäe ülesanne awangardi jalgwäe toetamises eespool ja kõrwal seiswate tähtsate kohalikkude esemete, iseäranis
kõrgustikkude, suurtükiwäe waatluspunktide, külade ja metsade kiirel ning kindlal waldamisel.
Enamjagu kordadel wõtab awangard endale
l a i e m a r i n d e , kui temale on määratud otsusta wa lahingu pidamiseks. Kuid see ei pea teda
kohutama, sest warsti jõuawad pärale kolonni
pääjõud. Pääle gi ei ole ka wastase! kokkupõrke
alguses weel selget ettekujutust awangardi jõududest. Awangardi suurtükiwäe tarwit mine
üksikute rühmadena wõib ka wastase eksiteele wiia.
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Kui kindlaks on tehtud, et wastane lahingu
ettewalmistuses ette oa jõudnud, siis tuleb ettewaatlikult tegutseda. Et mitte juba alguses ümber piiratud ja wastase suuremate jõududega
wõitlema sunnitud olla, peab awangardi ülem
tõsise lahingu eest kõrwale hoidma, kuni tarwilikud toetuswäed pärale jõudnud ja kuni aega on
wõidetud awangardi suurtükiwäe tule awamiseks.
Wahel on koguni otstarbekohane osa awangardi wõi kõik awangard tagasi tõmmata, et
kõrwale hoiduda wõitlusest, mis suuri kaotusi
tooks, ja lühendada meie harutamise aega.
P ä ä j õ u d u d e s u u r t ü k i w ä g i moodustab nõnda ütelda sündiwa lahingnnde luukere.
See suurtükiwägi on oma kaugelelaskwuse ja
tugewuse poolest esimeseks ja kõige mõjuwamaks abinõuks wanema ülema käes, et wastasele oma tahet pääle sundida.
Suurtükiwäe ülesanne seisab wastase wastupanu murdmises ja tee puhastamises jalgwäele,
et ühes jalgwäega wõidule jõuda. Wõit peab
olema kõige tema tegewuse krooniks. Kõik
tema poolt täidetawad eraülesanded teeniwad
seda eesmärki.
Omakord peab ka jalgwägi arwesse wõtma
suurtükiwäe jõude. Jalgwägi wõib teha suurtiikiwäele ainult niisuguseid nõudmisi, mis wastawad suurtükiwäe olule ja wõimetele. Jalgwägi
ei pea takistama suurtükiwäe tööd. Jalgwägi,
kes tegutseb ilma suurtüki wäge arwesse wõtmata,
teeb enesele kõige rohkem ise kahju.
Diwiisi suurtükiwäe ülem oma üleüldises ettekandes, mis tema "on kohustetud esitama diwiisi
ülemale wõimalikult kiires korras lahlngoperatsioonide maastiku ja suurtükiwäe kasutamise kohta,
peab kõige päält suurtükiwäe ja jalgwäe wastastikuse koostegewuse küsimuse lahendama, samuti ka küsimuse, kuidas wastasele õhuluure
wõimalust raskendada. Mitteküllane maastiku
ülewaade ja suurtükiwäe liiga suur wäljawenitamine rinnet pidi, kui suurtükiwäe juhtimine ühe
isiku — diwiisi suurtükiwäe. ülema — kätte on
koondetud, wõib küsitawaks teha kindla toetuse
andmise jalgwäele ja põhjuseks olla, et lähedamaa wõitluse suurtükiwägi üksikute wäeühenduste juurde antakse.
Diwiisi ülem teeb oma otsuse pääjõudude
juhtimise ja päälöögi koha kohta üldise olukorra,
maastiku isikliku hindamise ja diwiisi suurtükiwäe ülema ettekande alusel.
Harutamine juhatuse kawatsuste waimus saawutetakse sellega, et warakult äranäidatakse esialg-ed liikumised (eesmärgid) igale osale, mida
eraldetakse pääjõudude kolonnist.
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Kui olukord mitte küllaliselt selgitetud, wõib
hoida osa pääjõude ajutise't tagapool. Esimene
käsk diwiisi suurtükiwäe juhile wõib sisaldada
ainult üldiseid kiwatsusi ja suurtükiwäe ülesande
üldistes joontes. Eriülesandeid kallaletungi eesmärkide suhtes wõidakse anda pääle edaspidist
lahingulist kokkupuutumist, kui olukord saab
enam selgemaks. Kunni selle ajani wõib osa
suurtükiwäge hoida tagapool waras. Suurtükiwäge peab wõimalikult waremalt warustetama
suure arwu lendmasinatega waatlemiseks.
Diwiisi suurtükiwäe ülem on kohustetud wõimalikult kiiremini tegema korraldusi luureks ja
waatlemiseks, õigel ajal harutama õna suurtükiwäe, andma käsud sisenise side loomiseks suurtükiwäes endas ja jalgwäega ning andma junatusi parkidele. Suurtükiwäge ei pea paigutada
koondetult kitsasse ruumi ega ka laiali paiskama
liig laiadena joontena. On parem, kui bat^rrid
paigutetakse wastawalt maastikule, esheloneerituna sügawusse ja kaetuna õhuluurajate silmist.
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Kohtamislahingus püütagu selle poole, et
pääjõudude üleminek
lahingkorda
oleks üldine, wastawalt üldisele olukorrale. Lahingu pidamine (töö tempo) tuleb kooskõlastada
suurtükiwäe tegewuse kiirusega ja ettewõtetea.
Liig rutulised ja eraldetud wäljaasted sünnitawad
ülearuseid kaotusi j alg wäes ning toowad ebaedu.
Siiski wõiwad mõnikord ettetulla juhtumised,
mil juht on sunnitud ilma ajawiitmata wiskama
lahingusse sündsad osad pääjöududest, jalgwäe
osad ühes suurtüki wäega, äranäidates neile kallaletungi eesmärgid, et käes pidada ehk arendada awangardi poolt saawutetud edu.
Kolonni juht annab ka käsu luure juhile,
milles ta äranäitab ülesande luurajade ja tarwilikud andmed.
Side ülemat tutwustetakse olukorraga, näidatakse staapide asukohad, teadustetakse eesolewate tegewust, kawatsused ning antakse käsk
sideabinõude harutamiseks, paiskamiseks.
D. Lebedew.
(Järgneb.)

Lühike kokkuwõte muudatustest Prantsuse kaitsewõitluse õpetuses 1914 - 1918 söjaaastate kestwuse!.
Kokkuwõte on tehtud prantsuse . 12. imeneripolgu colonel NormandM poolt lõpuosas
kui resümee kirjatükile, milles tema harutab ewolutsiooni prantsuse kaitsewõitluse pidamise doktriinides 1914 — 1918 söjaaastate kestwusel,
mis oli tingitud järjest muutu wa olukorra tõttu
modern sõja pidamises. See kokkuwõte on
wäljendetud eelpool nimetetud autori poolt tabeli
kujul ja nimelt :
August, 1914.
Domineeriw püssi
tuli; kerged ja rasked wäljasuurtükid; kuulipildujad,
Nowember, 1914.

Püsib eelmine.
Fortifikatsioon tugewam suurtükiwäe tulest. Seisupaigad
üksikute
kaewiküte asemel.

Joonelise kaitse organiseerimine; sõdurid tihedas reas.
Üksikud ühendamata rindes
kaewikud. Kerged blindaashid.
Kolm rida ühendetud rindes kaewikuid, ühendus kraawidega seljataha (eelmine kaewikute rida walweosade jaoks,
teine kaewiküte rida — pääjoon ja kolmas kaewikute
rida — reserwide jaoks).
Esimene joon on wastupaneku
wõitluseks
määratud.
Kuulipildujad rindel; lühedad
ühendus-jooksukraawid. Laskeawaused (ambrasuurid) ja

Juuni, 1915.

Käsigranaadid;
kae wi:ai suurtükid;
õhupallidelt (aerostaatidelt) ja aeroplaanidelt waatamine. Lähedane
wõitlewate poolte
asupaik. Walgustamine rakettidega.
Helgiwiskajad.

Detsember, 1915.

kaetud transheed; blindaashid
kaetud palkide kihtidega ja
eraldetud kaewikuist. Gofreeritud raua lehed. Telefonid.
Wastupaneku sõlmed. Passiiwsed interwaalid nende wahel, arwatud märg maastik,
mida kaitstakse igast sõlmest
flankeeriwa tulega. Meeskonna wähendamine rindel. Luurajad ja walwepostid traattõkkeis. Jalgwägi esheloneeritud seisupaiga sügawusse.
Wähemad miini ja betoon
blindaashid. Tõkked, pääasjalikult traadist, laiemad, lõpuks 2 riba. Wõrgud brustweri pääl käsigranaatide wastu. Maaalune wõitlus. Maskeerimise tööde arenemine.
Suurtükiwäe Jtõkketuli. Kasemateeritud batareid rinde läheduses. Flankeeriwad suurtükid. Teine seisupaik 3 — 4
kii. eelmise seljataga.
Kaewikute jooned wähe-
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mate kergesti kaitstawate inmine ja koondamine eri wäeterwaalidega. Ümbritsetud tõüleswõ- osades. Wastupanu gruppide
ketega toetuspunktid gruppee- teteOhusttegemine.
asutamine ühendusega rindes
ritud wastupaneku sõimedeks. Suurtükiwäe tuli ja seljatagusega. Arwurikkad
Seljataguse mäe weerangu katab ja purustab maaalused galleriid. Sirgjooseisupaigad. Juurdepääsujook- kaitseehitusi.
nelised kaewikud. Suurtükisukraawid. Kuulipildujad lahwäe wastutegewus ühejõulise
Prantsusmaal
tisel wäljal esheloneeritud sei- 37 cm suurtükid. tu'ega pääletungijate. Suurtükiwäe tule kontsentreerimine.
Raskete, suurte supaiga sügawusse. Kitsam
laskewäli,
kuid
suurtükiwäe
Kuulipildujate gruppeerimine
kaliibriliste suurwaatluspunktid
laia
waatluskaudseks
tuleandmiseks.
tükkide tarwitusele
wõtmine; miini- piirkonnaga ja hästi maskeewiskajad; gaas ; ritud, sagedasti soomustetud.
Sektorid. Pääühenduskraawid Detsember, 1917.
Aktiiwne kaitsmine; wäeleegiwiskajad.
kordaseatud kaitseks. Kuus
osad esheloneeritult otsekohekuni kaheksa kii. tagapool
seks wastupääletungiks ehk
eelmisest seisupaigast teine tupääletungiks enne waenlast.
gew seisupaik. Wahepäälsed
Garnison seisupaiga (positseisupaigad. Otsekohene wassiooni) pääl wõitleb eelmiste
tupääletung.
Kaitseehitused
kaewikute joones, kuid pääpommide wastu. Metallkilbid.
Prantsusmaal wõitlusjooneks saab lõpuks
Püüdmine wõimalikult kõige wägew raske suur- kindlaks määratud teine kaesuuremat häwitust waenlase tükiwägi. Aero- wikute joon. Kaitse plaanid
juures sünnitada.
plaanide
wastu wastupääletungiks ehk kaowõitlemise suurtü- tetud koha tagasiwõitmiseks.
August, 1916.
Wastupanu sõlmed seotud kid. Tankid. Õhu- Laiendetud ja täiendetud side:
kaewikute joontega; toetus- wõitlus.
pääasjalikult traadita. Suurpunktid eelmiste warjus. Altükiwäe jaotus di wiisi, korarmpostfd. Otsekohene wastupuse ja armee suurtüki wäeks,
igaüks oma iseäralise ülesanSuurtükiwäe are- löök kaotetud kaewiku uuesti
waldamisefcs.
Warjualade
kadega ja ise kaliibriliste suurnemine.
Laskesutamine,
kuiwõrd
seda
wõitükkidega.
Lata reid esheloneemoona
küllus.
ritud seisupaiga sügawusse.
Gaas. Leegiwis- maldawad tule ja waatluse
Teine seljatagune seisupaik
kajad. Automaat- nõuded. Soomus. Teine seisupaik
6
—
8
kilomeetrit
eelsunduslik.
pussid. Püssi granaadid. Prantsus- mise taga. Suurtükiwäe kaitsemaal tarwitusele joon. Suurtükid esheloneeritud
Wastupanek sügawate seiAprill, 1918.
wõetud uued kan- seisupaiga sügawusse. Waensupaikade pääl, tagasitõmbutawad kaewur-töö- lase suurtükiwäe eel wai misSuured reser- mise keeluga. Wõitlusgrupriistad parandetud tust pealetungimiseks wastatakse sellesamma. Suurtüki- wia sakslastel. Wä- pide tähtsus koi ku w. A*tiiwkujul.
wäe tõkketuli. Side — sig- gew mitmekaliibri- sed ja passiiwsed piirkonnad
naalaparaatidega, tüwi- post Iine suurtükiwägi. seisupaigal. Iga sõdur, ka ükj . n. e.
Suurtükk wõidab sik, peab lõpuni wõitlema —
üks kõik kus asub.
fortifikatsiooni.
Materjaalset jõudu rindes
rohkem kui elawat jõudu.
Märt?, 1917.
Kuulipildujad ja automaatJuuni, 1918.
Piiratud tagasitõmbumise
püssid
esheloneeritud seisuGaas.
wõimalus;
üks seisupaik waspaiga sügawusse — wäljaspool
tupanekuks,
millel waenlane
kaewikuid. Pääülesanne jalgwõitlema
sunnitakse.
Seisuwäele — rnanöwreerirnine.
paik on kaitstud eelpostidega.
Seljataga üks seisupaik läbiFortifikatsioõniliste ehituste
August, 1917.
Tankid koon- murdnud waenlase edasitungilaialipildumine seisupaigal. Ausuurteks mise takistamiseks. Sellel seitomaat- laskeriistade eralda- detud
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wastu paneku seisupaiga taga;
batareid esheloneeritud seisupaiga sügawusse ja organiseeritud kaitsmise mõttes.
„The Royal Engeneers Jburnal'i" järgi.

osadeks. Suitsu- supaigal armee reserwide osad.
pilwed
katteks. Manöwreerimine
kaotetud
Liitlastel arwuline maaala tagasiwõtmiseks. Etteülekaal.
nähtud wastulöögi- wõitluse
lõpusihid. Suurtüki wägi asub

Sõdurite õpetamisest kahurwäes.
(Järg).
Lähem ajajaotus oleks siis järgmine:
Kahurwäe nekrutid ilmuwad oma wäeossa
31. oktoobril.
1. nowembrist — 30. aprillini — õpekomandos.
1. maist — 31. augustini — laagris ja batareis.
1. septembrist — 30. juunini — kahurwäe
alamohwitseride koolis.
1. juulist— 31. oktoobrini — alamohwitserina
batareis.
Sarnasel ajajaotusel on palju häid külgi.
Esiteks teenistusse ilmumise ja lahkumise suhtes.
Suurema osa nekrutid annab küla, kus talweks
töö soigub ja inimestel waba aega on. 31. oktoobril rahwawäkke wõtmine ei kisu mehi sugugi
töölt, waid annab tööle nagu jätku.
Samuti teenistusest wabastamine talweks.
Inimene on kroonus 2 aastat kõwa tööd teinud
ja tahab natukene puhata. Puhkuseks on maainimesele talw aga nagu loodudki.
Õpeaja jaotus on ka otstarbekohane. Talw
saab täielikult kasutetud nekrutite teoreetiliseks,
osalt praktiliseks wäljaõpetamiseks. Pääle õpekomando lõpetamist ja reameheks ülendamist
tuleb noorel sõduril kohe sõjamehe tegeliku
eluga tutwuneda— olla laagris ja laskmistel, mis
talwel omandetud teadmisi aina täiendab ja
kinnitab.
Ehk jälle alamohwitseride kooli kursuse aeg.
Kursus algab harilikul koolide algeajal ja lõpeb
31. mail — laagrimineku ajaks. 31. maist —
30. juunini on alamohwitseride kool praktilistel
töil ja laagris laskmas.

1. juulil on noored alamohwitserid juba batareis teisi juhatamas ja õpetamas.
Nekrutite eraldamisel batarei wanematest sõduritest ja nende wäljaõpetamisel õpekomandos
on see paremus, et nad sääl korraliku ja ühtlase
sõjamehe alghariduse omandawad ning täiesti
wanemate sõdurite teinekord mitte küllalt eeskujuliku mõju alt wabanewad. Sest on ju teada,
kui lohakad ja distsiplineerimata on meie wanemad sõdurid, milline pahe on wabadussõja pärandus ses suhtes. Uue korraldusega wabaneb
Wabariigi kahurwägi mainitud pahest aga 3—4
aasta jooksul.
Õpekomandode ülemate määramised—wanad
ja wilunud ohwitserid walida, kes sõdurite õpetamistööd juhtida mõistawad. Kursuste ohwitserid
nimetada hääde teadmistega, pedagoogiliste annetega, kõwad töömehed ja distsipliini nõudjad.
Mis puutub aga õppustesse batareis igasuguste komandodega ja meeskondadega, siis pole
siin muud midagi waja, kui hoolega wäljatöötetud õpekawad ja „ päris" kahurwäe ohwitserid.
Ütlen just meelega „päris" kahurwäe ohwitserid,
sest õpekawad üksi ei aita midagi. Sest jalg- ja
ratsa wäest kahurwäkke määratud kohatäitja ohwitser ei suuda ka kõige paremal tahtmisel kahurwäe sõdurile neid teadmisi anda, mis temal
waja. Iseasi siis. kui need ohwitserid wastawad
eksamid ise on ära teinud.
Sellepärast siis õppusteks batareis: 1) õpekawad ja 2) päris kahurwäe ohwitserid.
E. Tambek.

Mõni sõna ohwitseride, arstide ja ametnikkude teenistuse
lehtedest.
Sõjawägede ülemjuhataja päewakäsus ^ 140
on muu seas järgmised korraldused: „Käsen kõiki
ohwitseride, arstide ja ametnikkude teenistuse
lehtr, pääle seda. kui nendes sisalduwad teated

teenistuse lehtede läbiwaatamise kommisjonis
läbi on waadatud ja õigeks tunnistetud, mitte
wäeosadesse tagasi saata, waid Korralduswalitsuse inspektori osakonnas alal hoida, kui tar-
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wilikud tõendawad põhidokumendid igaühe Eesti
sõjawäes teeniwa ohwitseri, arsti ja ametniku
kohta. Igas wäeosas peawad olema kõikide
ohwitseride, arstide ja ametnikkude kohta, kes
wäeosa nimekirjas seisawad, õiged ärakirjad
neist teenistuse lehtedest, mis kommisjona õigeks
tunnistetud ja inspektori osakonnas alal hoitakse. Kui juhtumisi mõnede wäeosade ülemad,
enne teenistuse lehtede ärasaatmist kommisjoni,
neist ärakirju ei jätnud, siis wõiwad nad saata
oma kirjutajaid tarwiliste wolitustega Korralduswalitsuse inspektori osakonda ärakirjade walmistamiseks.
Kõik edaspidi ettetulewad muudatused igaühe
ohwitseri, arsti ja ametniku teenistuses, mis wäeosa päewakäskudes awaldetakse, peab wäeosa
poolt täpipääft igaühe teenistuse lehes ära märgitama — päewakäsu põhjal. Kui ohwitser, arst
ehk ametnik teise wäeossa teenistusse määratakse, siis peab ühes temaga ära saadetama selle
wäeosa ülemale ka ülewiidawa ohwitseri, arsti
wõi ametniku teenistuse leht."
Ülaltähendetud sõjawägede ülemjuhataja päewakäsu põhjal wõiksid wäeosades ohwitseride,
arstide ja ametnikkude teenistuse lehtedest ainult
ärakirjad peetud saada. Niisama ei tohiks teenistuse lehe eelmisel küljel ohwitseri jne. aukraad, milles tema teenistuse lehe kinnitamise
puhul oli. wäeosa nimetus, kus tema teenistuse
lehe kinnitamise ajal teenis, ja teenistuse lehe
kokkuseadmise aeg, s. o. millal teenistuse leht
kinnitusele saadeti, muudetud saada. Need muudatused wõiksid ainult teenistuse käigus üleswõetud saada, ja äraki i peaks ärakirjaks jääma.
Kuid asi on nende teenistuse lehtedega wäeosades mitmesugune. Kellel tegemist on olnud
ohwitseride jne. teenistuse lehtedega, see on wist
märganud, kuidas ja mismoodi neid peetakse.
Mõned väeosad peawad neid täiesti nõnda, kuidas sõjawägede ülemjuhataja päewakäsk seda
nõuab. On jälle wäeosasid, kus teenistuse lehele
küll «ärakiri" pääle on pandud, kuid esimesel
lehel on aukraad see, milles ohwitser oli teenistuse lehe ärasaatmise puhul ühest wäeosast
teise; ka on pandud see aeg, millal teenistuse
leht wäeosa ülema poolt, ärasaatmise puhul,
allakirjutetud sai. On wäeosasid, kes saadawad
ühe ja sama teenistuse lehe ühes kõigi endiste
ülemate allkirjadega edasi, kirjutawad oma wäe-
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osa teenistuse kirjelduse juurde ja jätawad ärakirja
ärakirjast omale. Mõnes wäeosas jäetakse saadud
teenistuse leht omale kausta ja seatakse kokku
uus teenistuse leht ohwitseri, arsti wõi ametniku
ülewiimise puhul, kantakse kõikide endiste ülemate allkirjad, kus ohwitser enne teeninud, sisse,
tunnistetakse weel adjutandi poolt õigeks, lisatakse oma wäeosa teenistuse käi* juurde ja saadetakse see „ k r i i b u s - k r a a b u s e " raamat
minema. Wõiks siin paljugi näitusi tuua, mida
neist teenistuse lehtedest olen näinud, mis minule
kätte on juhtund. Paneb päris imestama, millega mõned teenistuse lehe kokkuseadmises on
walmis saand.
Teiseks on Eesti sõjawäes teenimise käigu
kirjeldust peetud segaselt ja mitmesuguses korras.
Olen näind teenistuse lehti, hus on sisse kantud kõiksugused tühjad asjad, näituseks : kommisjonidest osawõtmisea, ühepäewalised komandeerimised jne., ühe sõnaga palju niisuguseid asju,
millel ohwitseri edaspidise teenistuse kohta mingit tähtsust ei ole. Olen näind mõne lipniku
teenistuse lehte, milles juba mitu lehekülge Eesti
teenistuse käiku täis on. Pean kordama, et seda
kirjeldust suurendab see ülemuste allkirjade sissewõtmine ja õigeks tunnistamine, mis ühest
wäeosast teise wiimise puhul mõnes wäeosas
wiisiks on wõetud. Niisugust lipniku teenistuse
lehte waadates tuleb pähe mõte, et kui paksuks
raamatuks see teenistuse leht siis kaswab, kui
tähendetud lipnik polkownikuks saab. Siis tarwitaks niisuguse teenistuse lehe ümberkirjutamine mitu waewase kirjutajanna tööpäewa, ja
paber weel pääle selle. Sest kuigi mõni wäeosa tahaks niisugust kirjeldust lühendada ja
mõnda tühja asja wälja jätta, kuid see on ju
seaduse ees dokumendi wõltsimine. Asi on
kaunis tähtis ja selles asjas peaks samme astutama enne, kui need teenistuse lehed weel nii
wäga paksuks ei ole kaswand, sest pärast tuleks
neid jälle kommisjoni de wõi mõnel muul teel
lühendada. Peaks ka ühise korra ja wormi
järele kõigis wäeosades teenistuse lehed peetud saama.
Õpetuskomitees wõi mõnes muus kohas tuleks sellekohased reeglid wäljatöötada ja asja
sabast õigel ajal kinni wõtta.
I. Martins.1
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Jeanne d'Arc, Orleani Neitsi, suurtükiwäelaste patroness.
Põhja-Ameerika Ühisriikide major H a n s o n
kirjutab:
Kõik Lääne-Euroopa suurtükiwäelased austawad püha B a r b a r a t , kui suurtükiwäelaste
patronessi. Kuid mina julgen arwata, et see aunimi püha B a r b a r a le ilma tõsise kaaluwa
põhjuseta on antud. Legend teab ainult sellest
jutustada, kuidas tema isa „taewa tule"Jäbi surnuks löödi, siis kui ta oma tütrel, kes ennast
ristiusust ei tahtnud lahti ütelda, oli lasknud pea
maha raiuda.
See „taewa tule" ilmumine, mitte aga mingisugused sidemed suurtükiwäe ajalooga, oli siis
ainuke motiiw, miks püha B a r b a r a t , kui suurtükiwäe kaitsjannat, hakati austama.
Nõnda on see juba keskajast saadik, ilma et
temal seniajani wõistlejat karta oleks olnud.
Mina aga tahan näidata, et niisugune wõistleja
tõesti olemas on ja et oleks aeg ümber wahetada batareide üle keerlebates suitsupilwedes
hõljuwat püha Barbara kujutust, iseenesest küll
wäga wooruslikku, kuid meile, suurtükiwäelastele,
ükskõikset.
See wõistleja on juba aastasajad inimeste lugupidamist ja pühalikku aukartust wallanud, ehk
ta küll kiriklikust küljest püha B a r b a r a s t
noorem on. Tema on Prantsusmaal, Ameerikas
ja ka teistes maades oma sügawa humaniteedi
pärast wäga austetud. Suure sõja ajal on miljonid
sõdureid rasketel silmapilkudel südames palwetega tema poole pööranud, ja nad on ka rahuldust leidnud. See on nimelt O r l e a n i Neitsi,
J e a n n e d'A rc. Peab tunnistama, et tema just
suurtükiwäelastele kõige lähemal seisab, sest just
suurtükiwäe alal on tema geenius end kõige
rohkem ilmutanud. Selleks on olemas õige palju
dokumentaalseid andmeid . . . .
Ühes lühikeses eluloo kirjelduses, mis d'Estoilleur Chanterai poolt wälja antud ja mis ainult
tolleaegsetele dokumentidele põhjeneb, leiame, et
6. mail 1429. a. enne kui oma wägesid Augustini Bastilli wastu saata, J e a n n e suurtüki väetisele ettewalmistusea asus. Asetades oma suurtükiwäe esimesele positsioonile, wõttis ta ühe
Loire saare ära ja wiis siis suurtükiwäe sinna
üle; säält uuesti kanget tuld awades läks ta
selle kaitse all ka teisest jõeharust üle ja wõttis
wiimaks inglaste kindlustused ära. See ei olnud
muidugi nüüdisaegne ,,liikuw tõkketuli", kuid oli
siiski tema kauge eelkäija. J e a n n e il läks korda
waenlase kindlustus! ära wõita, mille pääle teised
isegi mõtelda ei julgenud.

Hertsog d'A 1 e n s o n, üks anderikkamatest
sojawäelastest. kes alati J e a n n e i g a ühes wiibis, tõendas pühalikult juba pärast J e a n n e ' !
surma, et „tema wäga anderikas sõjawäe looja
ja lahingu juht oli ning osaw suurtükiwäe ärakasutamises."
J a r g e o n oma suures, kuulsas töös : ..Orleani Neitsi" — kirjutab: . . J e a n n e oli nõnda
ütelda suurtükiwäe ülemjuhataja, ja ainult tema
abil läks Orleani kodanikkel korda lahingut
wõita . . . 12. juunil algas suurtükiwäe kahewõitlus. Üks raske suurtükk J ea nn ei juhatusel
purustas kindluse nurgatorni. Lahing kestis
edasi, korraga hüüdis J e a n n e hertsog dAlenson'ile: „ Hoidke end kõrwale, muidu surmab
Teid see suurtükk!" — Sääljuures näitas ta ühe
waenlase suurtüki pääle. Järgmisel silmapilgul
oligi üks ohwitser surmatud, kes selle koha
pääle oli jäänud."
Sellest jutustusest leiame meie suurtükitule
kontsentreerimist kõige tähtsamate punktide pääle,
suurtükiwäe kahewõitlusa waenlase tegewuse
waatlemist ja õiget waenlase suurtükiwäe tegewuse kalkuleerimist.
Iga kord, kus see aga wähegi wõimalik oli,
tarwitas j e a n n e oma suurtükiwäe wõimsat
tuld. Ükskord läks temal isegi korda Troyes'i
linna täitsa ilma werewalamisea manööwri abil
ära wõtta. Tema käskis rutuliselt raskete suurtükkide jaoks kaewikud kaewada, ja kui igalt
poolt ühel ajal hakati suurtükke kaewikutesse
wedama, — läksid waenlased linnas nii araks, et
kohe alla andsid.
J e a n n e pidi lõpuks wõitlust jätkama wäga wäikse sõjawäega, mis päälegi armetult oli warustetud, sest kuningas ei annud pea mingisugust abi.
Selle pääle waatamata saawutas J e a n n e aga
Saint-Pierre'le Mustier' juures oma suurtükiwäe
abil kõige hiilgawama wõidu. Tuleb weel arwesse wõtta, et J e a n n e'i 1 suurtükiwäe kasutamiseks mingisuguseid juhtnööre ei olnud. Just
tema ajal asuti esimest korda suurtükiwäe määruste wäljatöötamisele. Suurtükiwägi oli tol
ajal alles oma lapsepõlwes ja temal oli sõjawäes
hoopis iseäraline seisupaik. Mitte harilikud
soldatid, waid „kanoneeride korporatsiooni liikmed" töötasid suurtükkide juures. Selles, et
J e a n n e d'A r c suurtükiwäe tähtsuse ära tundis
ja selle tarwitamise metoodile kindla aluse pani.
tulebki kõige paremini ilmsiks tema geenius.
Ei tea praegu ütelda, kui tihti meie aja suurtükiwäelased nii rahu kui ka sõja ajal südames

8

D

oma kaitsjanna püha Barbara poole on pööranud. Kuid arwatawasti sünnib see kaunrs tihti,
kui kuulikastid end lennates positsioonil wahetawad. Oleks küll kohane, kui suurtükiwäelaste
jumalakartlikud mõtted selle hiilgawa noore,
truu, liigutawa ja osawa sõjaneitsi Jean ne d'Arc'i
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poole pöörduksid, selle surematu suurtükiwäelase
poole, kellelt oodata wõime, et tema iseäralise
õrnusega sääl kõrges kodus wastu wõtab nende
suurtükiwäelaste hinged, kes kodumaad kaitstes
oma elu on jätnud.
Prantsuse keelest tõlkind H. B r e d e .

Inglis- ja Prantsusmaa sõjawäe eelarwe.
Unes oma wiimases kõnes Westminsteris
ütles Lloyd George: „Ei saa rahu niikaua, kui
on suured wäljaminekud sõjawäe pääle. Ei ole
wõimalik majanduslina ülesehitamine niikaua kui
kulutetakse raha sõjariistustamise pääle."
Wõiks arwata, et Inglismaa, jälgides neid
printsiipe, asub sõjawäelise ökonoomia teele.
Kuid faktid näitawad wastupidist. Selleks toome
alljärgnewad arwud:
Inglismaa sõjawäe kulud 192L — 22. aasta
jaoks, wastuwõetud alamkoja poolt, jagunewad
järgmistesse osadesse:
1) B r i t i m a a w ä g i — 341.000 ohwitseri
ja sõdurit — 106. 315. 000 n. sterl.
2) B r i t i l a e w a s t ik — 121.700 ohwitseri
ja madrust — 82.479.000 n. sterl.
3) B r i t i l e n n u w ä g i — 30.880 inimest —
17.411.000 n. sterl.
Toodud arwud käiwad ainult Suur-Britannia
saarte kohta; siin ei ole näidatud sõjalised wäljaminekud asumaades (Kanaada, Austraalia,
Lõuna-Aafrika j . n. e.)
Maawäe kulude arwust tuleb maha arwata
3.124.700 n. sterl., mis on Rheinimaade okupeerimise kulud ja mis tagasi saadakse. Prantsuse
okupatsiooni wäed Rheini maades ei ole prantsuse sõjawäe eelarwesse mitte sisse wõetud.
Arwates niiwiisi wäljamineku sõjariistus jõudude
pääle 203.080.300 n. sterl. ja ümberarwates selle
summa Eesti markadesse, 1500 Emk.—1 n. sterl.,
saame 304 miljardi 620.450.000 Eesti marka.
Prantsusmaa sõjaline eelarwe, ühesarwatud
Algeria, Tunis, Marokko ja teised koloniid, sisaldab endas:
1) S õ j a w ä g i : harilikud wäljaminekud ühes
lennuväega, asumaade sõjawägedega ja shandarmiwäega: 2 miljardi 960.875.269 franki.
Erakorralised wäljaminekud: Saari maakonna
sõjawäed, Ida sõjawägi ja Lääne sõjawägi —

748.470.185 franki.
2) L a e w a s t i k : harilikud wäljaminekud —
811.869.775 franki erakorralised wäljaminekud—
31.746.819 franki.
Prantsuse sõjawäe eelarwe kokku 4 miljardi
552.962,048 franki, ehk, lugedes frangi 29 Eesti
marga eest — 132 miljardi 035.889.392 Emk.
Aritmeetiline arwestus näitab, et Inglismaa
sõjalised wäljaminekud on peaaegu 21/» korda
suuremad Prantsusmaa omist: 304.620.450.000—
132.035.889.392 — 172.584.560.608 Emk. enam
kui Prantsusmaa sõjalised wäljaminekud.
D. L e b e d e w .
Trükiwea õiendus:
„Sõdur" JN° 2, 1922 wäljaandmise
lugeda: 4. W e e b r u a r i l 1922.

kuupäew

tuleb

Wastutaw toimetaja: Kindralstaabi polkownik R e e k.
Wäljaandja: Kindralstaabi Walitsus.

Tähtis sõdurite poodidele.
Kunstpostkaardid

Wabaduse risti
kujutusega.
, Tehtud 10 wärwis walge Bristol
paberi pääl.
Tellimised wõetakse wastu
Tallinn, Suur Brokusmägi 76 8,
Sw. Majandusühisus.
Sõdurite poodidele hinnaalandus.

Sõjawäe trükikoda.

