Tänast lehte 10 külge.
TOIMETUS JA TALITUS:
Tallinn, Suur Karja tn. 2-6.
Telefon Postkast 372.

Toim. kõnet.: kl. 3—5. Kontor avat.: B—6.

Üksiknumber 10 senti.
Kuulutuste hinnad:
Esiküljel teksti ees 10 senti, teksti sees 12 s.

ja kuulutuste küljel 5 senti millimeeter.
Kuulutusi võetakse vastu lehe ilmuvasse

Tarvitamata jäänud käsikirjad, kui neil tagasi
saatmiseks puuduvad margid ja seismajäänud

numbrisse kuni neljapäeva õhtul kella 6-ni.
Tellimiste hinnad:

kirjad hoitakse aial kuu aega. Kuulutusi ja
tellimisi võtavad vastu: lehe talitus, abitaii

6 kuud 225 s., 12 kuud 400 s , postiga

tused ja agendid. Lehte võib tellida ka kõigist

Vabariigi postiasutustest ja -agentuuridest.

l kuu 45 s., 2 kuud 85 s., 3 kuud 125 snt.

saates. Välismaile 2-kordsed hinnad. Aadressi
muutmine 25 senti.

I aastakäik.

Jõulunumber 1931.

Ns 45.

põrsas, mida praegugi veel mit
mel pool küpsetatakse taig
nast, aiti aga just uue-aasta
puhul.

Jõuluvana, kes praegugi kõi
gi jõulupidustuste juures au
kohal, on pärit paganaaegse
test suurtest karnevaalidest,
kingitused roomlaste suurtest
Saturnalia pidustustest.
Õlgede põrandalelaotamine,
milleta maal ei möödu ühedki
jõulud, tuletab küll meelde
Petlemma sündmusi, ent oli
tarvitusel juba siiski ka va
rem, nimelt suurte paganuse
karnevaalide ajal.
Jõulukuusk, see tõsine jõu
lu meeleolu looja, on pärit aga
Saksamaalt, kus selle tekkimi
sest räägivad kaks muinasjut
tu.

Maarja Jeesus/apsega.

F\. Dürer.

Jõutude pühitsemisest.

Esimene jutt räägib puust,
mille juured sügaval maa
põues, latv aga ulatab kõrgele
Walahallani, tuues sealt alla
valguse ja päikese.
Teine jutt, protestantliku
päritoluga, räägib aga usuisast
Luterist kui jõulukuuse leiu
tajast ja tarvitusele võtjast,
Jalutades ühel jõuluõhtul
kuusemetsas, peatus usuisa
pilk tähtis taeval. See pilt suu
re, lumme uppunud metsa all
oli nii ilus ja mõjuv, et Lut
her koju minnes kaasa võttis
kuuse, ehtides selle toas väi
keste küünaldega, hakates siis
'se lastele rääkima pühast

ööst...

Palju aastaid on möödunud,
aga sellest õhtust alates tuuak
se igal jõuluõhtul tubadesse
kuused ja süüdatakse küünlad,
mis ikka valmistavad rõõmu
kõigile-kõigile, mälestades sel
le sündi, kelle sõnades ja tegu
des on sügav ning väärtuslik
tõde...

JlCärkmcLd itusamate pühade mineuUkust,
Endisel paganausu ajal osu
Nimelt hakati õhtumail juba
tus inimestele jumaluseks päi neljandal sajangul pärast Kris
ke, nii nagu ta seda on veel tuse sündimist paavsti käsul,
praegugi mõningate metsikute pühitsema 25. detsember! kui
neegri suguharude juures. Jii Kristuse sünnipäeva. Ajajook
ba siis tajusid inimesed, et elu sul see komme muidugi aiva
ilma päikeseta pole mõeldav. kasvas ja süvenes ning ununes
ühtlasi ka endine tähendus.
Nii oli see kõikjal.
Sõna „jõulud" on andnud
Põhjamail, teadagi, jääb päev
sügisel ikka lühemaks ja lühe palju põhjust vaidlemiseks, il
maks, hakates uuesti pikenema ma, et siin ühist keelt oleks
alles jõulu ajal. Siis võidab leitud. Arvatakse, et meie, näi
valgus jälle pimeduse ja päike, teks, selle nimetuse oleme võt
mis näis kord juba kustuvat, nud rootslastelt, kus jõule ni
lööb uuesti endise iluga sära metatakse „jul", mille alg
ma, hakates oma elustavate kujuks omakorda peetakse sõ
kiirtega võitma surma tal na ~hjul". Too viimane sõ
vet.
na tähendab rootsikeeles liht
Kuna vanasti arvati tali olesalt ratas. Ratas omakorda
vat kurjast, peeti päikest ka viib aga meid jälle muistsete
kurjuse ja pimeduse võitjaks, paganuse pühade juurde, ku
kelle käsilasteks näiteks vana na päikseratas, teadagi, olnud
de germaanlaste arvates olid aastatuhandeid päikese ja aas
nende muistsed jumalused ta liikumise sümboolika.
Inglaste „Christmas" tähen
Frey, Odik ja Tor. Ka muistne
pühapäeva pühitsemine võrsus > dab Kristuse messi, millel iga
otsekohe siit, kuna pühapäeva tahes olemas teatav side kato
peeti just päikese päevaks, mi liku kiriku jõulumessiga. Saks
da tõendab ka nimi Sonn laste Weihnaehten, õnnistatud

&adefeua kuuse a/K
Kui süüdatakse küünlad kuusel, siis muutub valgeks tuba,
siis põksuvad südamed kiiremini. Ollakse õnnelikud sel õhtul.
Unustatakse igapäevased mured ja kurbus ... Jõulud on laste
pühad... Ja kes meist ei mäleta jõuluõhtut kodus kuuse all
mil ise olime lapsed ... õnnelikud all sädeleva kuuse ...
Tuksub süda kiiremini kui tulevad meelde armsad kujud,
kes sind hellitasid ja hoidsid. Ja kuigi sind saatus on paisanud
välja lapsepõlve kodust, siiski püsib meeles emakese tööst
krobeline käsi, kes süütas jõuluõhtuL küünlad, et lõi särama
sest tuba ja kes tundis rõõmu su sülelevaist silmist ja õnne hõi
setest. Ja kui viib lumine rada külmale kalmistule, kus uinub
valge lumelillede kuhja all hea isa, kes oskas nii imeilusasti
vestelda jõulujuttu, siis on kahju sellest ilusast möödunud
ajast, mis ei tule enam Hagi tagasi.
Igal inimesel on ilusaid mälestusi lapsepõlvest, ent ikkagi
on see seotud jõuludega. Igal meist on olnud kodu, olgu see
siis nii hea-halb kui ta 01i... Kodu ja jõuluõhtu, need on kaks
lahutamatut... Millist valu peab tundma, saatusest ko
dust väljapaisatud inimene, kuulates jõululaulu mahedat kõla
üksinduses.
Ent nüüd, kui helisevad jõulukellad tornist, olgem rõõm
sad ...
Süüdakem küünlad kuusel, et oleks valgem tuba! Olgem
õnnelikud nagu lapsed jõuluõhtul sädeleva kuuse all!
Mall Mardik.

Jõutuks.
Nüüd toogem kuuse alla unistused
ja siira silmad, kerged südamed:
Suur pühapäev on toonud unustused
Maa mure üle . . . Süüdat tulised

näe ! lootuse sügavuses helgid,
kui kullateri ruum on külvat täis . . .

Ning õhus nagu õilmitseksid nelgid
nii imelisi lõhnu puhang käis . . .
Öö muinasjutus keset vaikust helab
ja sillerdab õnn tuhat-tiivuline,
niitg palve« lihtsameelses hardub hing:
„Mu, Lunastaja üle põrmu elab ! . .
Oh ole juubeldet õnn viiruline
ja jõuluööde igavene ring ! EuflO Viil.

„CLbietutehe" järgmine, number itmub peate pühi, kotmapaeuat
30, detsembrit huiga pittidega kaunistatutt ja trükitakse suuremat
aruut Settepärast on eriti tähtis settes numbris kuututcda. Sette
numbriga saauad kõik tugejad itusa seinakatendri hinnata kaasa,

ööks.

tag.

Eriti pidulikult tehti aga se
da kesktalvel, praeguste jõu
lude ajal, mil päike saavutas
jälle võidu pimeduse ja kurju
se vaimude üle. Praegune jõu
lude pühitsemine on osaliselt
pärandatud just neist muistse
test paganuse pidudest, kuigi
ristiusu tulekuga neile anti
hoopis teine eesmärk ja tähen
dus.

Samuti kui jõulude pühitse
mine, on ka osa praeguseid
jõulukombeid pärit paganuse
ajast. Jõulu õlle valmistamine
on pärit sellest ajast, samuti
ka jõulusai ja -sink, mille esi
mesena ohverdas Hejdrek,
muistne Skandinaavia kunin
gas, jumalale Freyle.
Et asi tõesti nõnda, tahab
omakorda tõendada ka jõulu-

Veenduge, et

i Ita Villil üEliiii I
==| on kasulikum ostukoht. 9^
oj Oma kulla-, kella- ja hõbesepa töökojad. M
U Raekoja platsil - Raekojas. Telefon 429-08. =

Jõuluöö maal.
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Seismajäänud kirjad.

Perekondlikke teateid.

Pühade hindmölstatns nr. 30.

talvel külmal ajal on sündinud ja

«Kurbus ja pettunud" 2, «Inge
Lea Teetsov ja Ernst Tults; Maka
3, «Tiiu ja Viiu" 3, «Õnne
lone Mäelt ja Eduard Paldis; Helene 30"
tooja" 27, «Karske meessõber"

lima pühadekingi üksteise näol

Eschbaum; Linda Renate Veide ja

Viktor Kadarpik ja Alice Mahlstein;

Olles võitnud ja kaotanud, leides

Pühaderõõmuks vanemaile kesk

Targa ja Jaan Oinas; Ella Sõerd ja
ristitud:
Hälvi Küla; Aino Põdra; Olev Sõõrd; Ernst Raud; Elvira Tinaberg ja Oskar
Hag-y Vait; Viive Runge; Hilda Pauline Põld: Martha Lter ja August Lemet
Tomson; Helvi Kolberg; Helje Kruus san Agnes Einmann ja Rudolf Mikko
mägi; Aleksandra Taevere ja Aleksan
vai. Hillar Mõhus; Gunnar Kodar.
Nüüd, mil kõik nii raske, on kal der Liberk; Selma Kütt ja Johannes
Robert Ratnik; Ida Vinib ja Voldemar
Gerda Vagur ja Voldemar Leinbock; Tomingas.

leidnud need, kes kihlatud:

2, «Mitsi 13", «Nitsi 31" 1, „Rebe
ka" 1, ..Igatsus" 1, „Kura Hen
ry" 1, „Heinz 22" 1, „1001"
1, «Vaene neiu" 1, „40 a." 1,
„Ella ja Meeta" 1, «Palavam igat
sus" —_ I, „Daisy" 1, «Januneb"
1, «Üksildane elu" 1, «Helmi*
1 kiri.

Viia Truuvert ja Gustav Vahtra; Anette aastate kestel rõõmu ja kurbust,
Väravas ja Gustav Kallas; Linda Kreis on nüüd igaveseks su'genud silmad:

Liso Auras 89 a; Oskar Eduard
ja Vladimir Almos; Asta Miralda Liiv
ja Arnold Kull; Marta Arri ja August Kolsar 45 a.; Johannes Teder 26 a.;
Jänes; Erna Mikker ja Rudolf Kerberg; Miina Kraftschik 79 a ; Friedrich Vill
mann 47 a ; Ann lsak 69 a.; Priidik
Amalie Kaijosto ja Jaan Arenberg.
Ja varem kui saabusid jõulud, Laut 57 a.; Madle Arro 79 a.; Ferdi
ulatasid nemad üksteisele igave
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sel; 11 Kaunvili; 13. Viib kirikusse; kandame hobuse ree. . 20. Ei tul
» (d M CQ H «<
15. Pole ülal; 18. Kuhu läks jõululaps nud, vaid. . 22. See, kelle sünni
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maapealt; 21. Riidesort; 22. Mitte ei, päeva pühitseme; 24. Naise nimi; 25.
vaid. ..; 23. Sõna mida tarvitakse Koht kus sündis jõululaps; 28. On M mis afgusest Cõpuni tugejat köidab ja sugugi uahem M •? :Hi»K!!;i!iHmiH»!!!i;»»iniii..i!l
A huui ei paku kui kuutsa uene naiskirjaniku Otga A
imestuse puhul; 26. Sidesõna! 27. õhtul; 29. Eluseltsiline.
Mina.
Õieti lahendajaile loositakse uuel a Jbebutooa ,jK.irg ja hing", mida meie tugejad suure 2
? huuiga toeuad. J*
Vasakult paremale: 2. Mää aastal välja üks eksemplar .Rbielu
rime leivale. 3. Pill mida puhuvad lehte" 3 kuuks ja kaks hinnata kuu
® toimetus, M
lutamise
võimalust
..Rbielulehes".
Vastutav toimetaja ja väljaandja
inglid; 4 Väga austatud; 5. Peale Nimed avaldatakse uueaasta esimeses
••!••••••••••••••••••••'•••*••••*••••*•••••••••<

•••••••••»•••••••••••••••••••••••••••••••••••••<

selle; 6. Hiljuti surnud kinotähe ees
nimi; 7. Sugulane, kellest mehed kõ- numbris.

H. Jürisson.

Kaks noortmeest soo

Moodsate tantsude õpetus

vivad

J. S A R E N I

tutuudcL

Tallinn, Niguliste t. 10. Tel. 436-08. Haapsalu, Vie
demanni t. 12. Tel. 155.
Kavas: Euroopa 1932 a. hooaja tantsu-uudised.

Eratunnid Rumba erigrupid.

CJus inglise stiil ja figuurid. Õpetus üksikult ja grup
pides parimal õppeviisil. Väljasõit õpetamiseks kõik
jale Eestis. Maaorganisatsioonidele soodsad hinnad.

Vastuv. igap. 12—2 ja 6-9 õht Uue grupi algus
19. ja 20 skp. Kõigile tantsusõpradele kauni
maid pühi ja helgemat uut aastat!

neidudega, kes eelistavad

-y*

iseseisvat perenaise elu

talus. Vastame kõigile,
ka kaartidele. Soovitav
foto. Aadr. Sänna pk. 6.
„Peremees X ja Y"

NEIUD ja Y
DBr|||n J-- KIHLAKAARDID
i W P -- - LAULATUSKAARDID
LAULATUSLEHED
PULMAKUTSED

VõõrastemcL/CL restoraan
„7batti"
NUNNE tn. 7, kõnetr. 437-58.
Härrad, kellel kodus jõulumugavust pole, ärge unus
tage, et selle eest on hoolitsenud „Ba!ti" restoraan,
kus särab jõulupuu ja kõik muu. Tants, lilled, muu
sika j. n. e.

Toto Jol foonikas,
Tallinnas, Viru tän. 12.

NIMEKAARDID

Valmistatakse kõige moodsamas väljatöötuses
odavate hindadega kiirelt ja hästi
J- & A. PAALMANNI TRÜKIKOJAS
Tallinnas. Väike Karja 12. Telef. 8-86
•XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*
Xx
y Teate, et neil päevil ilmus müügile

(Singeri õmblusmasinate kaupl. ühes majas).

z //lIKINTHD ICOI i

Minu töökojas antakse 12 pildiga kaasa suurendus
hinnata. Töö kiire ja nägus. Laste võtete jaoks eri
sisseseade. Ilus pilt jääb kustumatuks mälestuseks.

ja RallinunäieSu^l
X mis püsib aegadest aegadesse, on jr
£ ilus päevapilt 1

Jj Sinu päevapiidi järele otsustatakse, milline on (C
X sinu maitse. Sellepärast olgu sinu pilt kunsti- If

£ maitseline, milline auks igale seinale, igale »

jj albumile. (C
X Kuulus sel alal oma hea ja eeskujuliku töö jr
£ poolest on j>
// CL. Teppor. \
X TZaftinas, Viru t. 3. 'I
X Ülesvõtted igas värvingus, foto gravüürid, Ir
£ trikkvõtted. Värvilised fotod. Portreed, söe)) joonistus, pastellis, õlis, akvarellis.
X Suurendused igas toonis ja värvilised. ®
« Töö korralik ja kunst!maitseline, mille tõttu \
ji R. Teppori foto-ateljee võitnud laialdase (f
X lugupidamise. |r
«/ Gruppidele kõige soodsam tellimisekoht. )»
j) Kohale tulek perekondliste pidustuste ja (C
X muude tähtsate sündmuste pildistamiseks. /
\ Hinnad soodsad. )>
JI Enese head maitset näitate sellega kui \
j pildistate K
S Kunst-foto-stuudios A. Teppor. I
\ Tallinnas, Viru t. 3. ]r
tpcxxxxxxxxxxxxxx^ö.
j Jalanõusid I

X 35 senti on vaid ühe kinopileti raha X
X kuid selle eest võite enesele muretseda lõbusat ajaviidet X
HZ kogu pühadeks. X
X Müügil igalpool. Kes saadab 35 senti rahas või marki- X
des aadressil: ..Pikantsed lood ja anekdoodid", Tallinn, Lühike- x
jalg 9—l, sellele saadetakse naerupomm postikuludeta koju
J kätte. fT
«xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx»

Sõjaväelane soovib

Rüütli 11. „Vajan kohe

tutuuda

X R. Baumees «
X Kopli tän. 18. H

perenaist"

Jäädava sõbratari leid
miseks astuks meeleldi

mõtteuaüetusse
kaks üksilduses piinlevat
hingelist, karsket, korra
likku ja kainelt elulevaa
tajat meeshinge, sama
suguste naisolevustega.
Van. 18—30 a. Adr. Ra

ritud kindlas teenistuses
meeshing soovib

abiettudcL
naisolevusega, kellel või
malik aidata kodu luua
v. 18-32 a. Kirjad ühes
fotoga. Tartu, Rüütli 11.
ajak. kont. „Meie õnne
Allohvitser sooviks

tllllll

odavad, kauba eest täielik

telligentse, kaine vanema

härraga,
kes oleks sõbraks. Kirjad
slt. ..Keskealine proua".

kasutapseks
6 aastase, terve tütarlap
se. Teat. Tartu, Rüütli 11
„Kasulaps" all.

naisolevusega hea sõbra
leidmiseks. Flirtijail mitte

tülitada. Kirjad Tartu
Kõige kõrgemast ko

ega pahemale poole»
vaid otse mind. Kirjad
adressiga slt. ..Igati kesk
mine".

Iseseisvad ja tõsiselt
elule vaatajad preilid jv.
prouad, teiega soovib

tutvust
pikemakasvuline korralik

rado"

uisutamise
partnerit;
Kirjad slt. n(#iirty".

davat

neiuga

cingij
ILakk|
A. Gobovitsch}
lj Viru t. 7 |
Kuulus

igavuse peletamiseks.

Kirjad slt. ..Peletame

Hinnani

Kindlas riigiteenistuses

Vanapoiss meeleldi tut
vuks meeldiva preiliga

noormees soovib tutvuda
jõuka noore

talikaaslase
leidmiseks. Kirjad slt.

prouaga

J. & A. Paalmann'i trükk. Tallinnal, V. Karja t*n. n. 1931 a.

vaataks mitte paremale

baasist soovin leida jää

soprai

„Tuisune talv."

õiglase härraga, kes ei

Noor intelligentne preili;
soovib leida

mittesuitsetajat, keskea
list üleajateenijat. Kirjad
slt. „Jäädav sõprus"
Noor sõjaväelane soovib
tutuuda korraliku

Jõukad kodanikud, kes

Elumehest pettunud

proua, lasteta, soovib
tutuust

noormees Päevapilt soo

„PRESSA".

võtaks

Kirjad slt „Vabad tun

nid".

vitav. Kirj. slt. „CCdo~

hast, Lasnamäelt, Lennu

proua soovib tutvuda in

preiliga, kes oleks kaas
laseks vabadel tundidel.

kodu 1932".

jj 1. dets. on avatud Tallinnas, Suur Karja tän. nr. 11 jj
II AJAKIRJANDUSE KESKLADU II

Elus palju kannatanud

bi lumehangede".

Tartu ajakirj. kontor

igavust".

moodsaid, hästi vastupidavaid soovitab X

Igav

meeleldi mõne viisaka.,
kaine härraga Tartu lin
nast ehk selle ümbrus
konnast. Kirjad slt. „Lä

Rüütli 11. ..Ühine kodu"

;• Saadaval kõige mitmekesisemas valikus igasuguseid kodu- ja jj
•j välismaa ajalehti ja ajakirje. Eesti, saksa, prantsuse ja ••
jj inglise moelehed müügil kohe peale nende ilmumist, j:
JJ Tellimiste vastuvõtmine kõikide ajalehtede ja ajakir- jj
jj jade peale kodu- ja välismaal. ::

Preili, kes üksi ja kelle!

pikema kasvuga iseseis
vat neidu või leske, kel
lel oleks soov abielluda
haritud mehega? Van.
20—35. Vastan tõsiste
kirjade peale ja tänaval
kohtamas ei käi. Kirjad

30 a. kaine, korralik, ha

leiate seesuguseid anekdoote, mida te pole kusagiltki kuulnud.

keskealiste, kainete, kind
las ametis härradega. Kir
jad slt. ..Väljakannatama
tu üksildus.*

tutüllks

„Heiner" ja „Joe".

XX
Kes tahab end pühadeks surnuks naerda ja lugeda
ülihuvitavaid lugusid, see ostku veel täna see ajakiri.
*£ „Pikantsed lood ja anekdoodid" on teie seltskonna aabits; siit

tamatu, soovib leida Sai

Kas leidub

bavere-Lõpe p.ag. Pärnu.

i IM $

Lesk naisterahvas, kel

lel üksildus väljakanna

~He.sk~K.ata.ma.ja t. 3, 2.

2 korrat. (Balti jaama
juures).

abiellumise mõttes. Kir

Ennustus täpseim. Iga
üks võib selles vabataht

jad slt. „Riigiteenija"

liku maksu eest veenduda.

Mr. 45
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'Caeuapoeg peate
Kuidas abiettuuad hiinlased.
Kui kõikjal teisal kõik abi lasi võtavad teenrid juba aeg
ellumised märgitakse ülesse ka sasti oma kätte varakult val
ametlikult vastavates riiklis mistatud tänukaardid, tindi,
tes või kiriklikkudes asutustes, kaks punasest paberist kirju
siis puudus see senini Hiinas tusvihku ja pintsel.
täielikult. Taevapoegade kau
Kui saabuvad pulmalised
gel suurel ja segaduste-rikkal kingitustega, ei võta teenrid
maal puudus pikki sajanguid muidu ühtegi kingitust vastu,
ametlik abielusõlmimine täie kui nad pole andnud toojatele
likult, kuigi, võib olla, see kõ kingituste eest jootraha, mil
lab imelikuna.
leks tavaliselt 10 protsenti kin
Ent nõnda oli see siiski ja gituse väärtusest, Jootraha,
kuni senini kandis Hiinas abi mille suurus märgitakse tänu
ellumine ainult perekondlikku kaardile, antakse kingituse an
ning kodust ilmet, mis kaugel netaja teenritele. Raha jaotak
igasugusest ametlikkusest.
se hiljem kõigi teenrite vahel
Kui kaks noort inimest ot ühtlaselt ära.
sustasid abielluda ei otsinud
Noorpaari kingitusteks osu
nemad, nagu seda tehakse tei tuvad peamiselt siidiriie, hõbe
sal, vaimulikku või perekon dased karbikesed, siidile tiki
naseisu-ametnikku, vaid tea tud pildikesed, lehvikud ja mit
tab sellest soovist ainult oma mesugused teised asjakesed.
Igal asjakesel on peal annetaja
sugulastele ja sõpradele.
Laulatuse piduliku akti viib nimi. Peale kingituste saade
seal läbi mõni sugulane või sõ takse veel õnnesoove telegram
ber kõigi teiste sugulaste ja me, aga neid ei mitte lihtrah
sõprade juuresolekul. Muidugi va hulgas, vaid peamiselt pa
seatakse selle tähtsa sündmu remas seltskonnas. Kõik kingi
se kohta ka vastav akt, mis tused saadetakse kohale juba
aga kuhugi ametiasutusse ei vähe aega enne pulmi.
Kui saabub pulmapäeva
rända, vaid alal hoitakse pere
konnas. Alles viimasel ajal on hommik, asetatakse kingitused
Hiinas hakatud abielusõlmimi pidusaalis pikkadele laudade
si märkima üles ka ametlikult, le. Pidusaali põrandat katavad
paksud vaibad ja kõikjal seinte
nimelt politsei poolt.
Hiina pulmad erinevad meie ääres on suured toolid ning
pulmadest kõigepealt sellega, väikesed Hiina lauakesed.
Kingitusi võib vaadata iga
et siin külalisi sugugi pulma
ei kutsuta, vaid tullakse ise. üks, nii oma kui ka võõras,
Kes tuttav on perekonnaga või kusjuures kohalik peen komme
muidu noorepaarile tahab näi nõuab, et kõik kingituste vaa
data oma lugupidamist, tuleb tajad eranditult saavad teed,
ikkagi pulma, ükskõik, kui kau mis valmina aurab tassidesse
gel tema kodukohast ka pulmi valatuna laudadel.
Kui algab suur pulmasöök,
ei peeta. Kingitus noorepaari
le on endast mõistetav, kuna eemaldatakse laudade juurest
seda, kes midagi ei anneta, suured toolid, lauakestele pan
peetakse väga halvade komme nakse suured ümarikud puu
tega inimeseks, ebaviisakaks ja plaadid ja tillukesed söögipul
alatuks.
gakesed ning väikesed portse
Pulmamajades seatakse kor laan lusikad. Laudade ümber
da mõni päev enne laulatust paigutakse madalad pingike
üks ruum, kuhu teenrid ase sed.
Lauale tuues on kõik toidud
tavad väikesed lauakesed, ühtZuufispea.
Cfmo Cttori armastusromaan.
Mispärast just Helgi ja mitte eite, vanapapat
või koguni toda kangesti paksu ja unise näoga
tüdrukut, kelle jumalikuks nimeks Miili ja mulle
hulkurile veskipoisile kiiduväärt pala?
Mu meeled aga käisid kõrgemalt. Nad olid
armunud toosse salapärasesse printsessi, keda nä
gin öösel, kellest aga ei kuulnud päeval kihku ega
kahku.
Järele vaadanud lauda, talli ja veski tammi
aluse tegin ringi ümber järve.
Kuipalju kasvas siin toomingaid, tammi ja
kaski. Kuipalju šasmiine ja sireleid! Ja kus kas
vavad need, elavad ööbikud, räästad ja jumal teab
millised sulglased veel. Ja kus oleks ilusam armas
tada kui siin? Siin leida tütarlapse siniseid silmi
ja võita ta süda oleks mängu asi, sest siin peab
kõik hell, õilis olema.
Veel märkasin: ümber tüvede ja põõsaste keer
lesid humalate väänkasvud.
Sügisel peaks neid korjama, kui nad on vaka
kad ja kanged nagu viina-lõhn, ära kuivatada ja
talipühadeks päris vaatide kaupa magusat, uimas
tavat õlut teha ja siis pulmi pidada. Kellele?
Eks ikka Helgile ja mulle
Millised mõtted, millised unistused!
Kas tõesti olin kaotanud oma südame tollele
öisele viirastusele, kes võib-olla oli vaid Miili.
Paks, vedel ja uniste silmadega laisk tüdruk, nagu
kott veski nurgas.
Mis see kõik minu asi?
Katsu, kuidas homme oma katusega korda
saad?

Kui ma tagasi jõudsin, oli päike juba mäe kohal
ja puudutas oma tulise keraga maad, nagu lõigates
end aegamisi sellesse. Linnud laulsid, org lõhnas ja
mu pluusil rippus värske kibuvitsa tumepunane õis.
Milline hämmastus!
Mu öine printsess seisis samas valges rõivas
lävel, üks käsi ülemise piida küljes, teine puusas. Ja
kui kaunis, kui õrn ja piimjas näis ta seistes nii,
nägu naeruline, kangesti naeruline.
Tundsin, et punastasin. Mu veri hakkas kuu
mendama ja oli piinlik. Ma ei tea, miks?

palavail metallaluseil, kusjuu
res söökide kõrval ei puudu
muidugi ka joogid.
Piduperemees, pulmasöögi
andja, peab jooma kokku kõi
gi külalistega, nii nagu seda
nõuab vana Hiina komme. Nii
pea, kui ta alustab joomist ühe
ga, tõusevad püsti kõik külali
sed. Iga laua juures peab pidu
peremees jooma kaks korda,
kuna pruutpaarile aitab ühest
korrast.
Pidusöök on väga suur,
koosnedes tervelt kaheksateist
kümnest roast, millest viimane
muidugi riis. Kui kõik need
söödud, lahkuvad pulmalised
kohe pidumajast, et mitte
pruutpaari segada nende esi
mesel õnnepäeval.

Nalja.
On see kõik Üksainus?

Väike Fritz läheb emaga Viru

tänaval. Üks väga paks daam möö
dub neist. Fritz jääb imestades seis

ma ja küsib:

„Ema, kas see on kõik üksainuke
tädi?"

Tore kingitus
Tädi: „Jukukene, kuidas meeldib
sulle pasun, mis ma sünnipäevaks
kinkisin."

Juku: 00, see on alles tore!

Isa on mulle juba 50 senti andnud
selle eest, et ma vähem teda puhuk
sin."

Hea advokaat.
Peeter:
„Sõber, miks sa lon
kad?"
Ants: „Naabri koer hammustas
mind."
Peeter: „Kas sa siis valuraha
ei nõudnud?"
Ants: „Nõudsin, aga kaotasin
protsessi."
Peeter: „Kuidas oli see aga
võimalik?"
Ants: „Mu naabril oli suurepä

rane advokaat. See tegi kohtule nii

toredasti selgeks, et mina olevat
koera hammustanud."

Sõbrad omavahel.
Volli: „Kui kaua tunned sa seda
võluvat blond preilit?"

Karl: „Juba kaks aastat. Aga

blondina tunnen teda ainult kolm

nädalat."

Restoranis.

Võõras: „Ma tellisin omale sea

pea, ja teie, lambapea, toote mulle
vasikapea!"

CLmastusest.
jflCõtt£mõC<sutusL jõuCuõfitut.
Kõlavad kirikukellad. Sära Nad tahavad, et armastatu
vad jõulukuused. Vanad, tun oleks ainult nende päralt, nad
tud jõululaulud heljuvad õhus. armastavad õieti ennast selles
Jõulud armastuse pühad. teises „sinas". Nende osa on
Üle lumise välja sammub taas üürike õnn, nende osa on sa
armastus, koputab uksile, ko gedasti kannatus, loobumus.
Peab armastama teisiti. Peab
putab südameile. „Lase mind
jõudma kõrgemale, armastama
sisse, olen armastus!"
Mis on armastus? Temast on suurelt ja sügavalt armasta
nii palju räägitud, nii palju kir ma perekonda, isamaad, armas
jutatud. Aga ometi ei väsi ini tama kõiki, inimesi, loodust,
mese südames küsimus: „Mis kõiki elavaid olendeid. Armas
on armastus?" Armastus on tus teisel astmel on kui päikese
suurim, kõrgeim aare inimese paiste, ta on algus ja lõpmatus,
hinges. Igaüks, kes armastab, ta on kõik. Seda armastust võib
tahab olla õnnelik. Kuid on Jumalaks nimetada ning Ju
olemas kaks astet armastuses. malat armastuseks. Nad sula
Võites esimese, saavutame tei vad ühte nad on üks. Ar
se. See esimene aste on, mida mastus on igavene, armastus ei
meie harilikult elus nimetame sure. Armasta, mis igavene!
armastuseks.
Selge ja rahulik on ülem ar
Ta algab kiiresti, kasvab lee mastus, nagu järvepind vaiksel
päeval. Armastus, nagu seda
gitseb heleda tulena, loidab
ning kustub taas. See armastus mõistab harilik inimene igapäe
on võlutud vormist, välisest vases elus, on kui kuld, mis
küljest. Iga väline vorm aga on kukkunud porri. Aga kuld jääb
maine, kaduv, ka armastus ta kullaks ka poris. Kuid särada
vastu kaob. Ja armastus maise võib ta aga ainult päikese pais
vastu on ikka valus. Palju on tel.
Sellega ei mõisteta hukka ar
temas pisaraid, palju kibedust,
leina. Kes armastab välimust, mastust ühe inimese vastu. Ar
mõtleb uudsusega kalmistule. masta, süda, armasta, hing
Seal mulla põues on ilu, sin aga armasta selles teises isikus
na maetud ilu ja välimus on ta hinge! Armasta seda temas,
saanud teiseks, on kadunud. mis igavene, mis hea ja kaunis!
Mida armastasime, seda pole Õige armastus on ühtlus on
enam. Meie nimetame seda sur õnn. Kellel siht on selge, leiab
maks, meie leiname. Aga ka teed, mis igavesele, armas
lein ja nutt, nad ei too lohu tusele viib.
tust, valusamini vaevab
Armasta, mis igavene ja
meid valu. Kõik mis sündinud, sa ei eksi elurägastikus! Ar
peab surema.
mastus on harmoonia, on ilu,
Lillele väljal sarnaneb meie on Jumala õnnistus. Suurt ar
elu. Murravad sügistuuled koi mastust eneses kanda võib vaid
tunuid õisi. Aga armastus tei see, kel pole enam maiseid soo
sel astmel on suremata. Ta on ve, kes kustutanud enese ar
jõud, ta on võim, säde Jumala mastuse, kes armastab maail
igavesest armastusest.
mas, mis pärit taevast. Kõla
On inimesi, kes ainult ennast vad kirikukellad. Säravad jõu
armastavad. Nad jäävad ilma lukuused. Armastus sammub
sellest, mis väärtuslikum, pa lumisel väljal, koputab uksile,
rim elus. On ka neid, kes ar koputab südameile:
mastavad kedagi teist. Aga
„Lase mind sisse, olen si
nende armastus on egoistlik. nu õnnistus!" Chypre.

Tahtsin kahmata mütsi ja teretada.
Millise lolluse oleksin küll siis teinud!
Ma ei tea, kas ta mõistis minu punastamise ja
piinlikkuse, kuid kohe kadus lävelt.
Mulle aga ei meeldinud toit ja oli halb ning soe
istuda lauas, kuigi aknad pärani olid. Ja nagu väi
kesed loomakesed oleksid sirgelnud nahal, kuigi
alles juuksed supelusest niisked.
„Nii vähe?" imestas eit, kui varsti lahkusin
tänades lauast.
„Töömehed ei täna, see on loomulik," õpetas
veski-papa, ja just sel hetkel pidid Helgi ja Miili
tuppa tulema.
Olen kindel, et Helgi naeratas. Kindlasti nae
ratas.

Sel ööl ei saanud ma samuti magada, kui eel

misel.

Suure vaevaga jõudsin enese lakas heintel hoida,
et mitte mulgule tulla ja vaadata, kas keegi ei piilu
akna eesriiete tagant öisele veskijärvele.
Hommikul olin juba aegsasti platsis, ja veski
papa, kes mu alt kojast leidis, lausus heatahtliku
pahandusega: „Tondipoeg, kes sind nii vara ham
mustas?"
„Papa, töömees ei vedele kella kümneni vines,"
ütlesin seda kaaluka eneseteadvusega ja nõudsin
kirvest katuse lammutamiseks.
Nii vara ei saavat, sest nende linnast sugulane
Helgi alles magavat.
Linnast? Nii siis polegi selle auväärt möldri tü
tar, ja mul pole tepsugi vaja muretseda selle kottide
ja katuste eest nii väga, sest egas mul ikkagi sügisel
vahaseid humalaid orust tule korjata ja ega ka mei
le talipühil pulmi tehta.
See kõik pole selle vanamehe võimuses.
Uus teadmine ärritas mind, sest see andis uue
suuna mu mõtisklustele ja hävitas mu unistused
sootuks. Linnapreili ja rumal veskipoiss just
nagu kanaarialind ja varblane. Tänan väga!
Pahuras tujus lonkisin tükk aega kolistades
ringi ja ütlesin siis vanale, et mis pagan see on,
kui mõne plika, just plika ütlesin, pärast mehel
muidu vahtida. Kui tarvis, siis pihta! Ja asusin
katust lõhkuma.
Tahtsin, et tal läheks uni ära, et tuleks välja
ja vaatleks lihtsalt mu julgust, kuidas hulgun katu
sel murran vana katet suurte tükkide kaupa raud
kangiga lahti ning tõukan alla.

Ja ta tuli välja. Kõndis mitmel korral mööda,
kuid korrakski ei vaadanud ta ülesse. Tundsin
enese haavatuna. Oleks pidanud jõudugi ütlema
või head hommikutki soovima.
Viimaks ometi tuli keskhommikul veski-esisele.
Tõstis pea ülesse ja päikese ees kätt hoides,
vaatas ta nii toredasti ülesse nagu luik oma valge
kudruskaelaga ja ütles: „Elko, tulge sööma!"
„Tänan, preili!"
Miks ütlesin: Tänan preili? Oleksin pidanud
lausuma: Kuulsin, kuulsin ja ükskõikselt alla
ronima käisega nina pühkides.
Nüüd aga ronisin nobedasti alla nagu oleks
kuhugile hiljuda, ja Helgi seisis alles endises poosis,
küsides: „Nii palju katust lõhutud?"
Ei osanud midagi vastata.
Kui kütkestav ta näis!
Ei, ei see polnud mulle, mu krobeliste käte
tarvis polnud nii kallist asja!
„Ega te ei pahanenud, kui siis teile varas üt
lesin kui öösel istusite kivil", ütles ta nüüd.
Seda ei pidanud ta ütlema.
„Oh ei hoopis mitte! Seepärast peatusingi",
hüüdsin varjamatu rõõmuga.
Nii poleks pidanud hüüdma.
„Sooh!'" Ta hääles kõlas üleolev kalkus ja pil
kav muige lehvis näol.
Ma ei oleks pidanud nii kunagi ütlema. Kuid
ma ei teadnud siis veel, mida rohkem sa naist
omale tähtsamaks loed, toda madalamaks ta sind
peab.

Kui vähe on noormehi, kes seda teaksid!
Õhtul kui perenaine küsis, kuidas ase lakas
sobiv at, kaebasin kirpude üle ja uks Helgi tup
pa oli lahti. Perenaine naeris ja ütles, et too olevat
harjumatusest, sest ta pannud päris puhta pesu.
Muidugi oli see harjumatusest, aga too rõõm
sate, uhkete silmade ja kahe krussis valge patsiga
tüdruk võis arvata, et ma tema pärast magada ei
saanud. Tema pärast vaevlesin asemel ja tundsin,
et seljal sirklesid väikesed loomakesed, mis naha
kibelema pani.
Teisel lõunal aga ütlesin laua juures: „Pere
naine, nüüd tean ma, miks ma magada ei saa? Siin
on ju niipalju ööbikuid."
Kuulsin selgesti, et keegi teises toas turtsatas.
Helgi aga oli hoolimatu, täiesti ükskõikne mu
astu, ja ma sain magada, kuigi pooleni ööni vä-
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Mehed jõid seni, kuni uni vägisi

tatuiset
CLf&ksei Sinisalu.
Tuuline, külm talveöö laius üle des hävitada inimest vägeva loodus

maa. Tuul keerutas tuhkjat lund kõr
gele, nagu tahtes korraga teda siis
maakoorelt minema puhuda. Ülal si
rasid tuhanded tähed ja kuusõõr pii
lus pilveriba tagant alla maapinnale,
muutes kõik ümbruses müstiliseks.
Mööda lumist maanteed sammusid
kaks meest. Tasane jutukõmin kostis

jõuga.

silmalaod kinni vajutas. Mart ja Jaan
viskusid põrandale, ning varsti kos
tis vägev norskamine, et unejumal

Väljas aga lõõtsus ikka tuul. Ra
putas väikest onnikest, nagu papp

Mehed rajasid vaevaga teed. Oli karpi.
kadunud siht, kuhu sammusid. Ei
Ainult vanale jaskale ei tulnud
osanud mõlemad enam orienteeruda uni. Ta lesis voodis selili, avasilmi.
tolles möllus.

Kõlate Cugupcctud O

oli nad oma hoolde võtnud.

Mõtted keerlesid meeste üle, kel vist

nCLbLzCuCcfid' kaastöö- G
H [Lsfefe ja Cugzjakfe rõõmukütfasztd %

Jaan, võta mu käsi! Ma ei saa võis olla palju raha, sest ega nad siis

enam edasi.

X jõutupCLfiL! J}
% „CL6ietutefie" toimetus, §

äritegemiselt ilma rahata tulnud. Kui

Katsu, püüa veel! Näe, seal ainult võiks teada, kas on neil raha?

mõlemi suust. Üks neist oli pikem eemal vilgub tuluke. Ehk jõuame sin Vanamees tõrjus sarnased mõtted vä
kuna teine oli paksem ja tugevam. na marssida!
gisi eemale. Kuid ikka uuesti ja

Kahvatul kuuvalgusel võis tähelepan
Nad rühkisid ikka edasi. Jalad uuesti kerkisid rahamõtted pähe. Sil
na tõmme näojooni, mis iseloomusta ei tahtnud enam sugugi sõna kuulda. mi ees keerlesid rahapaberid ja keegi
sid meeste näoilmet. Pikem kandis Viinauim tegi meeste pead raskeks.
nagu hüüdis: „Miks sa ei korja
Kurat! Kas näen ma viirastust? neid?"
pikka jopet, mille krae oli kõrgele
ülesse tõstetud. Mütsi alt välkusid Vaata, tuli kaugeneb!
Lähen ainult vaatan, ega ma mi
Sa oled juua täis! Mina näen, dagi võta!
elavad silmad, täis energiat, kuna
lõuga väike habe kattis. Väiksem et jõuame varsti sinna.
Jaska astus sängist välja. Pidi pea
mees oli lihtsas sügispalitus; vä Kuid Mardil oli õigus. Too ihkav aegu kukkuma, kuid hoidis tasakaalu.
ristas vahete-vahel õlgu ning surus ja kustuv tuluke näis ikka kaugene
Ei! Ei! Ära ole varas! so
käed sügavamale palitu tasku. Laial vat. Ta oli nagu petlik sootuluke, sistas keegi. Vanamees äigas käe
näol peegeldus hirvitav lõust. Näis, mis meelitab, kuni äkki kustub. Joob ga üle otsaesise.
et mees juurdles mingi küsimuse üle, nud silmile oli too tuluke päästev
Uh kas olen ma tõesti purjus?
sest aegajalt mühatas ta eneses ning abinõu. Mõlemad mehed tajusid siis Ei, olen kaine! Tasahilju otsis võõ

lausus läbi hammaste: Nii jah! ki niipalju, et kui nad ei saavuta

raste kasukaid. Kobas taskuis ning
toda vilkuvat tulukest, siis on kõik tõmbas välja paksu rahakoti.
lõppenud. Külm lumi matab siis nad
Käes! sosistas eneses. Astus
oma valge vaibaga.
akna ligi ning ähmasel kuuvalgusel
Lõpuks siiski seisid mehed tulu värisevi käsi kobas rahakotis. Ärri
kese ees. Väikese onnikese aknast tunult haaras krabisevad rahapabe
mis sulades sünnitas ebamugava paistis tulekuma. Läbi akna võis sil rid, toppides need enesele põue.
tunde.
mitseda noort neidu, kes näis luge
Vanamees kobis voodi tagasi, kuid
Küll on ikka närune ilm! sõnas vat midagi. Mehed kolistasid ukse komistas toolile ning kuulis, kuis tü
lõpuks pikema vaikuse järgi lühem taga. Kuuldus toast hele naisterahva tütar küsis: Isa, mida sa otsid?
mees. Pikem ei vastanud sõnagi tolle kiljatus; siis tatsas keegi raskel sam
Külm higi levis mehe otsaesisele.
mel eeskotta. Kuuldes, et ukse taga
lause peale.
Kas tõesti nägi tütar, et ta varas
Ma ütlesin küll sulle, et jääme olijad on öömaja otsijad, laskis va tas?
linna ööseks, aga kus sina! Muud namees tulejad sisse.
Ei midagi, laps! Tahan välja
Külm õhk täitis hetkeks toa. Me minna.
kui aga koju!
Otsin viite. See oli hea ette
Sui on õigus Jaan! Oleksime hed nõjatusid ukse najale. Mart toe kääne, et minna välja. Ta tühjendas
pidanud ja'n ööbima linnas. Kuid tus väsinult väikesele järile pliidi veel laual oleva pudeli ning väljus.
pean'd natukeseks kinni!
ette ning hakkas käsi soojendama. Ihu värehtus külma käes. l uul hu
Jaa!
Sammuti kiiresti läbi lume, tuule
iilingute tormates üle lagedate väl
jade. Tuul keerutas mehile silmi ja
krae vahele pehmet, tuhkjat lund,

Mehed seisatasid. Pikem kobas vei Vanamees, kuuldes külaliste lühikest
lus ja tuiskas, nagu tahtes purustada

di põuetaskus ning leides otsitava, juttu, noogutas peaga. Päris veel patuahelaid.
kallutasid mõlemad pudelit suule.
järgi, mida siis mehed linnas tegid,
Raha! Raha! sosistas Jaska.
Ole terve, Mart! Hu kui ning kuuldes, et need on käinud lin Surus käe põue, kus rahapaberid
nas
äriasjus,
jäi
rahule.
Too
vana
das kehas soojus tõuseb! On ikka
asusid. Sammus läbi lume eemale
hää see viin! Uuesti kallutasid mehed mees oli kuivetunud näoga ja väikes
poole, et sinna peita raha.
pudelit ja rühkisid siis jälle edasi. te rangis jalgadega. Ta viipas tüd küüni
mis see oli? Ilm keerles nagu
Sammusid suuri vaevu läbi sügavate rukule, kes ahju ääres seisis, käega. Kuid
karusell
ta ümber. Il irvitavad lõus
Juula, tee külalistele ase sinna
hangede, komistades lumes ning ki
tad laiali suudega naersid ümbruses
ahju äärde põrandale!
rudes hirmsat ilma.
Tüdruk täitis käsu. Laotas vana ja kellegi külm käsi haaras Jaska
Ei tea, kaugel see kodu peaks
pead.
veel olema? Kas aimad, kus oleme? palitu ning veel mõned muud ese
med maha ning astus uuesti laua
Saatan! karjus Jaska, jooks
Mu pea on ju väga segane.
äärde. Ta silmitses mehi mingi umb tes meeletuna lumes, peas ainult üks
Arvan, oleme alles Saardemaa usaldusega, arvates naiseliku arva mõte: säästa raha. Pea huugas, veri
raba kohal. Ja õigus, näe eemal al musega peituvat nois mehis midagi tuikas soonis. Lõpuks langes vana
gab ka mets. Küll varsti saabume roimarlikku.
lumme kummuli. Kui hea oli lamas
koju.
Mart tõi taskust välja pudeli, ning kella lumes ümberringi tuiskav
lumi. Jaska ei tahtnudki enam üles
Jaan sülitas lumme hää suutäie kõik kolm istusid laua äärde.

Too veidi sakusmenti, Juula!
ja küsis Mardilt pudelit. Kallutati
uuesti elutilgakest, mis mõjus külma käskis vana.

tõusta, nii hea oli tal ühes rahaga

Hommikul minnes välja Jaskat ot
Pole tarvis midagi! Võib ju ka sima, leidsid Juula ja mehed ta la
Loodus aga märatses. Ilm näis niisama võtta! sõnus Jaan, piilu mamas pooleli lume alla maetuna;
nagu valges jahutolmus olevat. Pee ludes silmiga toa sisseseadet. Ta käsi hoidis kramplikult rahapabe
nike lumi tuiskas suhu, silmi, krae vaatas, kuis plika kärmesti askeldas, reid põues. Külm oli vanakese ära
vahele. Mattis kinni hinge, nagu püü- tuues lauale heeringaid ja kartulaid. võtnud.

sinud kontide ja uniste silmadega nagu igatsedes
tammil istusin. Küll aga tuli mu uni harjumusest
ja sellest, et väsinud, väsinud olin.
Kui katus lõhutud oli, pidin uue löömisega al
gama.

Kogu pere oli õues. Ja kui ma laastud süles,
asetusin ülesse minema, küsis äkitselt vanamees:
„Ja kus siis pink ja laastuhoidja?"
„Pergel, need unustasin hoopis!"
„Pergel" oli pärandus Viidult.
Viimaks aga tuli välja, et polnud suurt ai
mugi pingist ja laastu-hoidjast, sest Roolaanes olid
aiva õlgkatused. Vanamees aina istus kivil, pop
sutas piipu ja vilkas. See oli üks piinlikumaist
ja lollimaist katsumisist mu elus, mil tundsin häbi
ja saamatust nii valusatena ja alandavatena.
„Ilma saab veel paremini!" ütlesin ägedasti
ja ronisin katusele.
Seal nad siis seni kõik vahtisid ja aina hirvi
tasid peale Helgi, kes raamatut luges tamme varjus,
kui ma laastud kaenla all, heitlesin katusel nagu
Ketsemani teel.
Meeleldi oleksin visanud laastud kus kurat ja
läinud oma teed, kui mitte seda ... ei oleks olnud.
Ainult mitte seda!
4.

Kui ma ühel õhtul jälle istusin tammil, tuli
Miili minu juurde.
Tuli, kükitas päris mu kõrvale, omi jalgu kleidi
alla kiskudes ja lobisema hakates, vabalt ja hoole
tult.
Mis külas küll kõik minust ei räägitavat? Kuid
siiski olevat ma poiss, kes temale meeldivat, hoo
pis mõnusam, kui Luhasoo Andres, kes kogu möö
dunud suve tema akna taga lõnkunud, keda ta aga
korrakski sisse ei lasknud. Ei lasknud lihtsalt see
pärast, et ei meeldinud ja poiss polla temalt küü
ne aluse täitki saanud, rääkigu, külas, mis tahab.
Vaadaku ma ainult tema rindu, kui pehmed
eed on.
Muidugi, mu kallis, pehmed on nad nüüd küll,
üldse on ta pehme, kuid mingu nüüd magama, sest
ma pean veel vähe mõtlema. Pean mõtlema oma
kodumaast, mis noide kaugete siniste mägede ja
sügavate orgude taga, kust vikerkaar algab oma
värvilist linti ja tõusevad raju-pilved; mõtlema ko-
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tU/i&fe, ernate..
Ma täna kallil, püha! õhtul
su juures viibin, emake.
Kõik pildid, mälestused sinust
ma panen ritta lauale.
Siis paistab mul, et seisad jälle
sa lävel, nagu oodates.
Kõik valmistanud oled mulle
sa ema õilsas helluses.
Su naeratusest tuba täitub
nii rõõmsa sooja helgiga.
Su silme säras näen vaimus
end jälle väikse lapsena.
Sa süütsid jõuluõhtul küünlaid,
su palve saatis teele mind.
Su arm ka täna minu ümber,
mi! mulla põues ema rind.
Siis soojast toast kalmistule
mind mõtteviivul kantakse.
Sea! taevaisa suures aias
sa hingad rahus, emake.
Küll põrmuks muutuda võib keha,
kuid emaarm ei surra saa.
Vee! haua tagant kostab sulle:
„Mu õnnistus on sinuga."
CHYPRE.
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dumaast, kus elavad ema ja isa ning üks väikene
vallatu vend ja veel vähem õde, kel on kangesti
uhked ja kütkestavad silmad ning kaks krussis
pletti seljal.
Kuidas küll lobisen!
„On sul seal kallikest?"
„Ei, Miili mine nüüd!"
Viimaks hakkab ta minema vähe edevalt ja ko
keteerivalt, kuid pöörab ümber, tuleb mu juurde ja
kõneleb kõrvasse, et just äärmine aken olevat tema
toal.

„Ilus, ilus!" ütlen ja soovin head ööd.
Tema aga hakkab äkitselt ümber mu kaela
ja surub oma limuse, vesise suu mu palgele. Siis
jookseb itsitades ära.
Kuidas ma ei virutanud talle rusikaga? Ei tõu
ganud teda jalaga järve? Ei uputanud ära?
Esimene aken pidi ta toal olema ...
Mu tuju oli tänaseks hoopis rikutud. Siis pol
nud too Helgi, kes piilus tolle eesriide tagant, vaid
Miili. Labane, himur ja mage tüdruk.
Tema pärast valutas siis mu süda, mil pidin
tagasi tulema veskisse õpipoisiks, sulaseks, kes
ma pidin minema Alpoosse otsima toda vana alevi
raamatukaupmeest Martin Soosaart, kelle juures
eelmise talve olin ma jumala muidu teeninud, selle
eest aga üpris rohkesti õpi-, püha kirja ja igasu
guseid tarkuse raamatuid uurinud. Sel suvel aga
tahtis ta lauda ja aida ehitada ning tingis mind
tagasi.

Homme, homme lähen edasi.
Laulge ööbikud, täna kuulen teid viimati.
Midagi kerget kukkus juukstele. Võtan pihku ja
vaatan toome helbed. Helbed langevad, valged
ja puhtad, liivasele teele ning kõnelevad mulle, et
valge neitsi tunded on samuti langenud mujale.
Mis oli tollest kõigest head, et ööseti ei saa
nud magada ja endamisi veetlevaid unistusi haudu
sin, mis nüüd tühjusse pudenesid ja närbusid nagu
liivale tuule-sahinast pudistatud toominga valged
Õislehekesed?

Mis oli tollest kõigest kasu, et uskusin talvel
tulevat pulmi, minu ja Helgi pulmi, mil sõidaksi
me kuljuste ja krallide helinal otsatu pulmavooriga
kirikusse. Seal seisaksin põlevate küünalde ja ju
malapoja pildi ees Helgiga, tundes ta keha soojuse
magusust imbuvat endasse ja südame sügavat õnd
sus, kui vana tinase jõukatega õpetaja ütleks: „Keda

on Jumal ühte pannud, neid ärgu lahutagu ini
mesed."

Või kuidas ma hoolitseksin tema eest. Keegi ei
tohiks veskis kõvasti käia, ega ükski poisinolk
lõhkuda katust, kui tema alles magab. Valge ja
õrn omas sinises voodis, nagu luik tukkuval järvel.
Kuidas tahaksin teda sülle tõsta, talle jutus
tada sinistest taevastest ja heledatest tähtedest,
mis on armastajate puhtad südamed igavese elu pü
sivuse selges eeterlises avaruses, ning suudelda ta
valget, piimast kaela, mis tore nagu luigel...
Täna laulge veel, ööbikud! Ja las langevad
valged õislehekesed liivasele teele nagu närbunud
hulkuri armastus Helgisse, kuid homme tõusen tee
dele, mis on nagu kallima väljasirutatud, avatle
vad käsivarred matkajale, kes otsib oma õnne, oma
südame rahu keerlevatelt, tõusvatelt ja lange
vatelt teedelt, millised nii sarnased on elule.
5.

Ikka olin veel veskis. Kuigi juba ammu olid
toomingate valged õislehekesed hoopis pudenenud
ja magusad, uimastavad lõhnad haihtunud.
Katuse löömine edenes aeglaselt, kuid mulle
ei öeldud ainustki halba sõna ja käidi ümber nagu
omaga. i
Olin poe juurest omale kaustiku ja pliiatsi too
nud ning kirjutasin. Milliseid asju küll? Kevadest,
veskijärvest ja Helgist.
Oli nii, et kui istusin pärast sööki veel pingil,
pikutasin tamme all, või kõndisin teed oli Helgi
minuga. Mu mõtisklusis rändas ta nagu kaasa, hoi
dis mind käest ja lubas end toetada, kallutades osa
omast raskusest minu käsivarrele. Ma ei julgenud tal
unistuseski lasta end suudelda. Nii kaugena näis ta.
Lähedas külas oli ühel laupäeva õhtul simman.
Kui ma sinna jõudsin, olid seal juba Helgi ja
Miili- Astusin rehe alla ja jäin pillimeeste lähedusse
püsti. Märkasin, et mind vaadeldi, sosistati. Eriti
tüdrukud. Ja trupis tungisid nad Miili ning Helgi
ümber. Nägin Miili edevalt, eneseteadlikult vadis
tavat, naeratlevat. Vaatas päris väljakutsuvalt mu
poole ja teisedki tegid seda. Ainult Helgi jäi üks
kõikseks. Istus endamisi vaiksena, külm tüdrukute
sädistamisele. Mida küll lobises Miili? Olla ta mu
armuke, suudlevat ma teda, magatavat?
Mul oli häbi. Helgi pärast oli häbi.
Uue tantsu algades tõmbusin välja.
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Aastaid tagasi, mil polnud ma oma naise juures, kuna pidin jälle

veel selline armetu hulkur ega joo lahkuma. Läksin, kahtlus ja seleta
mar nagu praegu, vaid noor ja vap matu armukadedus leegitsemas süda
per salakaubitseja, oli minu sissetulek mes, lootes siiski, et jõuluõhtu pele
küllatselt Ä uur selleks, et võisin tab kõik mured ja tusa. Merel olles
sageli veeta õhtuid nois paikades, ootas aga mind ees kibe üllatus,
kus alati teenistusvalmis kelnerid ei kuna selgus, et meie laev sadamasse
pakkunud üksinda jooke, mis vai tagasi pöörata saab alles peale uut
lali päästsid keelepaelad, vaid ka aastat.

noored, vallatud tantsitarid, kes Hilja vend, kardetav ja tagaotsi
paelunud ikka minu huvi, püüdsid tav salakaubavedaja, viis mu naisele
tõsta külaliste tuju.
selle sõnumi, mina ise aga jäin loo
Alul osutus selliste paikade ar
mastus ainult merimehe lihtsaks

vima edasi merele, olles otse meele

mis mind ikka ja alati sundis ot

vaid otsustasin sõita, lastes üht möö
duvat paati viia ennast rannale, ku
jutledes ette seda suurt rõõmu, mida

heitel, et pühad pidin veetma siin,
ihaks lõbusa meelelahutuse järele, pealegi selleta, kes oli minule kõik.
peale päevade, sageli koguni näda Oleksin peaaegu nutnud, tundes lak
late pikkust heitlust alaliste häda kamatut igatsust naise ja kodu jä
ohtudega, aga peagi tajusin, et siin rele. Jõulu laupäeva saabudes ei
taga peitus ka siiski midagi muud, suutnud ma võita enam igatsust,

sima ühte neist kohtadest.
See oli Hilja, „Talveaia" ilusaim
girl, kes oma kaunite jalakestega,
kuidagi võluvalt sasis oleva blond
peakese ja suurte, kurbade silma
dega, segi ajas kõigi sadamalinna
elumeeste pead, olles alati ümbritsetud austajate armujanusest par
vest. Ka mina ei suutnud Hilja võlu
vastu külmaks jääda, unistades lae
vapardal seistes ja sügistähtede ilu
vaadeldes ikka tollest neiust, kelle
kahest suurest, kurvast silmast näis

valmistab minu ootamatu tulek nai

sele. Täna, sel ilusal õhtul, pidi

ta rääkima minule ju nii palju kau
nist ...
Hilisõhtul koju jõudes ja uksele
koputades, muutusin äkki meeletuks,
kuuldes toast naise kiljatust ja mehe

sumbutatud häält. Mõte armuke

sest täitis mu meeletu vihaga ja lei
des selles Hilja saladuslikuks muu
tumise põhjuseks, purustasin ukse,
hõnguvat igatsus millegi parema ning sööstudes tuppa kui hullunud loom.
ilusama järele, kui oli seda kabaree Aga see oli juba hilja. Nägin vaid
lava.

veel läbi akna välja hüppavat üht
Kui saabus öö ja kõrge mere ko meest.
~Sina see olid sina!.. Aga sa
hal kumas kuu, ehtides kullaga lai
salt laksuvaid laineid, pidin reelin ei pidanud ju ..." hüüatas Hilja.
Mina ei lasknud teda lõpetada,
gule nõjatudes tunnistama enesele
meeletu ja pime armukadedu
ikka ja jälle, et ei kusagil mujal vaid
soostusin kallale sellele, kes
kui neis silmis, on minu õnn, mis sest,
tundus tuhat ja tuhatkorda ahvat oli mind petnud.

Meie romaani ~Tuulispea" autor Elmo Ellor, kodanlise ni
mega Elmo Ploom, on sündinud põllumehe pojana 1907. a.
Lõuna-Vorumaal, Sännas kust teatavasti on pärit ka meie
kaks nimekamat kirjanikku, Arthur Adson ja Juhan Jäik.
E. P. esimene noorus möödus looduslikult ilusas koduko
has, millele järgnesid õpingud linna koolides. Oma rahutu ja
temperamentse loomuse tõttu ei sobinud E. P. põrmugi klassi
kitsaste seinte ega kooli distsipliini juurde, ja nii tagandati ta
ühel ehk teisel põhjusel küll Võru, Petseri, Tartu ja Valga
keskkoolidest. See kõik ei eksitanud meie autorit.
Olles juba 14 a. mitmete ajalehtede kaastööliseks, siirdus
ta tavaliselt mõne õnnetu kooli-manöövri järele, kas mõne pea
linna või provintsi lehe juurde, ent suved veetis ta eranditult
rännates ringi kodumaad, milline miljöö ja vaim kajastub ka
ta esimeses, meie lehes ilmuvas romaanis, mis kirjutatud 1927.a.
Kirjandusliku töö kõrval on ta oma rahutu boheemlase ja
hulkuri elu juures harrastanud pea kõiki mõeldavaid kutseid
põllutöölisest merihulkurini, mic võrdlemisi hea elukooli ja
hulga kogemusi andnud.
Muide on ta, eriti viimastel aastatel, energiliseks noorsoo
ja vabaharidustöö tegelaseks, esinedes alles äsja 7 allinnas
Elmo Ellor.
ÜENÜ kongressil kõnega, millised mõtted ja sihtjooned ajakir
„Sina olid siis see, kes tuli? Ja janduses üldist tähelpanu äratasid. Ka asutas ta esimese kihel
meie arvasime, et need on politsei kondliku lehe Eestis: „Rõuge Teataja."
nikud, kes tulid mind tabama," imes
Praegu elutseb kodutalus, teotsedes peamiselt kirjandus
tas see. „llilja oli nii õnnetu. Oli
ta ju ammu tahtnud sinule öelda, likul alal ja kasvatades kõiki mõeldavaid kodulinde puhta lõbu
et sa palju varem kui saabuvad uued pärast. Viimasel ajal on valminud tal rida teoseid, mille kohta
jõulud, oled isa ..."
Mina ei katsugi siin kirjeldada kirjanduslikud ringid õige heatahtliku arvustuse andnud.
seda meeleheidet ja valu, mida nüüd
tundsin. Teades, et olin oma naist see oli ennast kaela määriv lõbu he nagu ühest suust seda ilusat
jõululaulu, et „üks roosike on tõus
süüdistanud põhjuseta, tormasin ta naine, kuid tõstsin siiski pilgu.
Nähes naist, karjatasin ahastades, nud ..Me laulsime seda hästi pik
gasi maale, et paluda andestust ja
eksimist parandada.
kuna too naine oli Hilja!.. Ka ka-mööda, aga enne sai ta ikka otsa,
hakkas kostma juba kirikukel
Aga see oli asjata. Mina ei leid tema karjatas, ent kogus, rahunes kui
nud Hiljat kusagilt, ta näis olevat ja lausus siis täis sappi ning kibe lade salalik-püha kutsuv helin. Vii
mati hakkasid suured aknadki tu
kadunud. Kuulsin vaid, et ta peale dust:
ledes säravaina virvendama puie va
enneaegset sünnitust oma surnud lap
„Sa üllatud? Aga miks? Ajasid helt.
se juures olla osanud vaid ahastada ise mu aasta tagasi välja uksest,
ja siis kadunud, ilma et ükski tut nimetasid mind lirvaks. Olengi nüüd Juhan ajas pärale jõudes hobuse
see. Anna viis krooni ja lähme!"
tav temast midagi teaks.
käsipuu juurde, köitis sinna kinni

„Luba, ma räägin ..." anus ta, ent
levamana kui nood jäälagunemisaeg
sed kevadhommikud, mil kaugete tu mina, nähes purunenud ja häbistatud
Ma palusin ja vannutasin, kutsu ja pani kaerakoti pähe. Senikaua ma
Ma otsisin, aga mingisuguseid tule
letornide akendel peegelduv, alles olevat oma õnne, ei mõelnudki anda
unest virgunud päike paneb meri sellest võimalust, pekstes pimesi se musi see kuudepikkune ümberjooks des teda oma juurde tagasi, aga ta kohendasin end ka saanist välja ja
seadsin lipsu ilusti, nuuskasin nina
mehe tundma äravõitmatut igatsust da, keda ma siiski-siiski ikkagi ar mine kõikjal ei andnud. Hilja, mu naeris ja raputas ainult pead:
mu naine oli kadunud.
„Ei iialgi-iialgi enam, kuigi olen puhtaks ja siis läksime kirikusse,
kutsuvate sinikauguste ja ei kunagi mastasin ...
~Ei ainustki sõna, sa lirva!" kisen
Kui saabus jälle jõuluõhtu, ei leid sulle kõik andestanud. Seal, kus po mis juba pooltäis oli, kuigi veel
meelest mineva lainete laulu järele.

Ent Hilja kõrval kahvatas see kõik. dasin vaid. „Sa kaod, sa lähed ai
Minule polnud enam merd, mind ei nult kohe siit!.
Pooluimane saadud hoopidest, tõu
võlunud enam rändamata randade
uudus ega tormi tuulte sõjakad võit siski nüüd Hilja, saatis mulle haa
luskutsed sügisöödel, vaid see ai vunult valuleva pilgu ja läks...
Enne kui möödusid pühad, pöör
nus, kellele suutsin veel mõelda, oli
dusin minagi tagasi merele. Siin
Hilja.
Randudes unustasin muud kohus polnud ju teha minul enam midagi,
tused, unustasin puhkuse ja kodugi, olles kaotanud kõik, mis sidus maaga.
Otsides viinast unustust kohtasin
otsides ikka „Talveaia" ning seal siis,
kui jõulud olid taas ukse taga,
esineva girli. Mulle näis, et ka see
neid ei suutnud külmaks jääda minu merel Hilja venda, kellele nüüd vi
vastu, olgugi, et tema läheduses kao hasena rääkisin ta õe alatusest.
tasin ikka, nagu see armunutel juba
kombeks, pea, osutudes vägagi saa
matuks ja kohmetuks, kuigi just siis
tahtsin pakkuda oma parimat. Mulle

aega oli alguseni ligi pool tundi.
aasta tagasi olnud eksitust. Tun Ta läks. Mina ei suutnud teda korraks üle jäätilgas vuntse, roni
des, et ma ei kõlba enam korralik takistada, tajudes, et ta oma otsu sime pinki, kus Juhan põlvili lasi,
nud ma kusagil rahu, lonkides lin le usaldust, ei ole armastust, seal

na tänavail, mälestades ahastades kus ei ole armastust, puudub õnn..." Võtsime mütsid maha, Juhan äigas

kude inimeste hulka, otsisin täna ses kindel. Vajusin ainult jõuetult pea vastu eelmise pingi seljatuge
vad, kus liikusid ainult lõbunaised vastu seina, pilk sunnitud järele nai toetas, käed kokku pani ja paluma
ja kurjategijad, mõistes enesegi nüüd sele, kes kaugenedes alustas juttu hakkas. Ja mina tegin sedasamaviisi,
olevat nende viimaste hulgast. Mur ühe mehega, kadudes sellega koos sulgesin silmadki. Aga ma ei tead

nud palvesõnu mul on kole kõva
tuna, ahastav pilk sunnitud värs peagi kuhugi kõrvaltänavale
Sooja, pehme lume sadades, süü pea, ei hakka pähe. Ma mõtlesin nii
sama
üht ja teist, et Juhan oma Liisu
dati
siin-seal
tubades
kuuskedel
„Mees, anna üks suits," lausus
äkki keegi kareda, ära joodud hää küünlad, mille juurest kostev laul jälle tagasi saaks ning minu tule

kele lumele.

lega minu läheduses. Teadsin, et

segunes jõulukellade õrna helinaga...

tundus aga, et Hilja seda mõistab,
naeratades minule sageli julgusta
valt ja valides oma kaaslaseks ikka
gi minu.

vane ämm ometi rutem ära kärvaks,

et ma varanduse rutem kätte saak
sin. Ega ma Efrosiinet tahagi! Need
oli kõik mu patused mõtted, seda
ma ütlesin Jumalale otsekohe. Sil
mi kerkis mul tolle ilusa Juhani tüd
ruku nägu, vilksatas Efrosiinegi, aga

siis läks kõik kirjuks ja segaseks
mu meeles. Pilved olid mu ümber
ja neis laulsid inglikoorid pasu

Nii oligi. Oma elu õnnelikumal

nate saatel: „Oh sa õnnistav!" Olin
taevas, kus suur valgus pimestas

õhtul, jalutades kahekesi mereran
nal enne pikemat lahkumist, võites
arguse, ei suutnud ma enam teisiti,
kui pidin temale tunnistama, mis
helises südames nii õrnalt kui jõu

mu silmi. Vaatasin enese ümber, aga

ma ei näinud kedagi. Mul oleks
ka nagu tiivad olnud ja ma lenda

sin nendega pilverünkal! pilverün

lukellade kauge kaja. Silmi häbe

kale.

nu tunnetele, otsides ise mu huu
led, mis kunagi hiljem ega varem

davat Petlemmast, lehmalaudast, sõi

Sooritanud retke, ei viivitanud meie
enam päevagi abiellumisega, tundes,

habemega vanamees seletas neile Joo

likult maha lüües, vastas Hiljagi mi

Siis kuulsin nagu kusagil kõnel
mest ja ma ruttasin hääle suu
nas. Ennäe palju ingleid oli tae

pole suudelnud nii kallist suud nagu
tol õhtul.

vaserval. Nad vahtisid alla. Ja üks

sepist ja Mariast midagi. Ma ei

et vaid üksteise kõrval võime olla

saanud teda mitte kuulata, sest ma

õnnelikud. Ja tõesti. Ei ole vist
kunagi olnud nii suurt õnne nagu oli
meie õnn, uinudes igal õhtul üks

nägin teiste taga Juhani ilusat tee
nijatüdrukut. Lendasin ta juurde ja
tahtsin teda ümbert haarata, aga
ta kiljatas ja kukkus üle taeva ääre

teise embuses ja elades veel uneski
edasi unustamatuid õnnehetkeid, mis
kunagi-kunagi ei saa enam korduda.

alla mina ta järel. Ta kadus ära,

Kuud olid lühemad kui päevad ja

alalises õnneuimas saabus liigagi rut

tu hetk, mil pidin hiivama taas ank

Ta/vemaastik.

ru, et sooritada uut sõitu. Vastu

meelselt võtsin ette tolle teekonna,
minnes esmakordselt nukrana me

rele, kuhu ma varem läksin ikka
lõbusana, rõõmus naeratus mängle

TetfemmcLS sõimes

aga ma tundsin, et olen kukkunud
heinte peale. Ja kui aru saama hak
kasin, tundsin et igalpool mu ümber
on sarved, et olen sõimes nagu jõu
lulaps. Silmad ei seletanud mitte,
tütarlaps, aitas meile suured kasu kas need sarvedega loomad on sar
kad selga. Mul endal säärast ei ol vikud ise, või veised ja ma hakkasin
nud, aga ma sain Liisu kasuka ene kartma ... Nägin, kuidas see halli

vanamees ülalt näitas mu
sele selga, ja kui mulle Liis mee habemega
K' Ojasoo pühade humoresk.
nus, ma oleks kohe suure häälega peale sõrmega. Ma tahtsin ära põge
„Noh, Kaarli, sugulasraasuke, kal dal ja suur kuusk toanurgas täit nutma hakanud, kuid Juhani vunt neda, ronida sõime varbade vahelt
mis avasid väravad maisele õnnele lil jõululaupäeval võib ike üits klahv sid õhu toas uimastava viirukilise sid olid juba jälle sirgu ja silmad läbi, aga kui ma pea sain läbi pista,
kuivad, mis mullegi rahu südamesse sain mütsu kesk lagimikku. Siis
ega kaua kaisutada keha, mille kuu võtta rohuss ja külma vastu, enne lõhnaga.
ärkasin üles.
mad tuksed sundisid unustama kõik kerku minekut ega sii patt ole!"
Nii siis meie, kaks vana sugulast, tõi, seda ilusat jõulurahu.
Olin pistnud pea eeloleva pingi
Jõime veel paar kapatäit koduõlut
muu. Aga ma lahkusin siiski, lootes võttis Tepri Juhan mul ümber kaela sõime ja jõime, kõnelesime ilmast
peelte vahelt ühe tüseda
koos Hiljaga, et tagasi tulles on kinni, et ega see salapiiritus olla ja maast, sakstest ja sandest ja põl ära, et juua ei hakkaks tahtma ja seljatoe
perenaise
tasku lähedale, kes arva
meie õnn seda suurem.
puhas ..riigivanem" ise.
lutöökojast, aga kui jutt va kalli siis läksime seadsime end saani

mas huulil. Raske oli lahkuda nai
sest ja liigagi valus taluda mõtet,
et ma enam ei saa suudelda huuli,

Ei jõudnud ka kuidagi vastu seista,
Ilma, et oleks vähematki põhjust,
hakkasin merel olles äkki kahtlema vaatasin küll korraks kartlikult üm
Hiljas, meenutades millegipärast noid ber, et aga Efrosiinet siin pole, kes
lugematuid abielusid, kus merimehe nüüd mu armas pruut. Ei tulnud
naine murrab ikka truudust, unus äkki meeldegi enam, et ma Tepril

Liisa manu jõudis, siis nutsime mõle mille ees täkk nagu tantsis ja kul nud mu karmantsiku olevat ja loh
kanud rusikaga, nagu ta mulle pärast
mad selle ilma kurjust ja ülekohut, juseid tiristas.

nagu A. Tammsaare „Tõde ja õigu
ses1' Pearn ja Andres. Aga ega Liis

polnud surnud Liis tuleb tagasi,
tades üksinda olles merel viibiva olen. Siis no tuhat ja tuline, lohutasin ma Juhanit. Ja Juhan lu
mehe ja kuuenda käsu. Kui näda ega ära tapa, mõtlesin ja pigista bas kõik patud, mis ta teinud, an
late möödudes tulin tagasi, polnud sin hea 'kruusitäie tinaseni ära. Pol deks paluda põlvili maas ja pisar
naine minu vastu sugugi külmem, nud ammu enam võtnud, Efrosiine silmil, et ehk Jumal annab talle

Kui jumalik oli taliöine loodus: rääkis. Juhan põlvitas mu kõrval,
taevas,
mets ja maa! Ma ütlen, kõik olid kummargil, orel ümises
kui ma luuletada mõistaksin või kir tasa ja keegi kuskil laulis, et „sinu
janik oleksin, kirjutaksin suure sen päralt on riik ja vägi jne." Siis
timentaalse armastusromaani tollest tõusti püsti, ma tõusin ka ja,
ööst või kalli luuletuskogu pühen häbi öelda, ma tundsin, et mu pük
datuna mu Efrosiinale või Tepri Ju sid olid märjad (vist sest kukku
misest).

aga mulle tundus, et ta olekus oli
siiski midagi võõrast, mis puudus
seal varem. Mulle näis, et ta sageli
silmitses mind kuidagi kummalisel

ei lubanud enam suitsetadagi. Ja ometigi elus veel õnne.
hanile. Aga mu rumalasse pähe ei
Mul hakkas tõesti hale Juhanist. mahtunud tookord muud, kui see
ma tundsin siis, kui ta jooksis must
läbi kui sula-raud. Soojaks lõi kohe Näe, ta kenad kasaka vuntsidki va kena polka laul, et

Vaid mõne nädala sain olla nüüd

Siis see uus teenija, ilus ja noor alustas ise viisi ja me laulsime ko-

Aga Juhan ütles mulle, kui välja

läksime, et oled iks väega pühä
„hobu tuiskas lund aga loogani
kõik kerku aig pallesid —•
ihu. Kahmasin hea rõnga sooja tan jusid sorgu, kui vette kastetud kuke
ka siipärast sul on õnne kah äämb
ja rahet rangi roomani",
pilgul, mida ma seletada ei osanud, guvorsti pihku ja hakkasin seda ot laulusuled. Kui ta ohkas, ohkasin
mida
ma
ka
kohe
ümisema
kukku
kui mul. Ma es jõvva küll na kav
peale aukama, sest kõht oli kaasa, ei saanud olla nii tundetu,
kuigi seda püüdsin. Ma küsisin, sast
et kui teisel halvasti läheb, et ma sin. Juhan ei lasknud seda laulda, va põlvili olla kui sa ...
kuid ta ei seletanud, vaid naeratas tühi kui tuuleveski.
ainult või jälle lausus saladuslikult:
Nagu mingi imeline õnnis ja ra siis naeran. Mul on nii hea süda, ütles, et see olla kallil jõuluööl, Ei ma julenud Juhanile enam öel
da, et magasin ja rändasin unes
..Jõuluõhtul siis, kallis, räägin hutu-rõõmus pühade tunnegi hakkas et mitte lutikatki kesk talve ajal kuna Jeesus Kristus sündis Petlem taevas
ning Petlemmas sõimes, kuni
tulemas. Värsked valged õled põran toast välja ei aja, nagu üks lihu- mas sõimes, kole liiderlik. Siis ta
sulle kõik ..
nik kord ütles enese kohta.
rusikaga lagipähe sain ja püksid...
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Lhk. 5

fIBIELÜLEHT

Kirjavahetus la poleemiha lugejate vahel.
Küsimusi ja kostmisi.
tagasi sõitma oma väeossa ja seal
.Miks murtakse truudust?
ära ootama jäädes kutset sojakooli,
Lehitsedes ajalehtede lahutusosa sattusin sinna saabudes otse tulle,
sid või jälgides igapäevast elu, näe raskelt haavatuna langesin vaenlase
me, et meil truudusemurdmine ja kätte vangi ja tollest ajast olen te
altari ees antud tõotuste unustamine male ja meie tütrele surnud, tuues
väga sagedane. Aga miks on see seega ohvri, sest ma ei söandanud
nii? Olles ise vallaline, ei suuda ma invaliidina enam esineda.
kuidagi arusaada, miks teevad nõnda
Viimasel ajal aga, kus olen nende
paljud, isegi need kes oma eluselt elust teadlik, piinab mind valu, et ta
silist armastavad.
pole abiellunud, olen äärmiselt mur
Juhtub ju sageli, et mees või naine tud. Tahaksin neid näha eriti mu
murrab järjekindlalt truudust, otsi last. Kuid ma ei tohi seda, et mind
des rahuldust mujalt, aga ei mõt ära tuntakse. Kuidas võiksin toimi

legi abielu lõpetada. Asi on seda

kui teisedki naised pühadusena aus
tate autoriteeti: käsitate Napoleoni
suurvaimuna, kes aga seda teps pol
nud. Elu on näidanud, et sõjamehed,
oma konservatiivsuse tõttu, on hal
vad valitsejad. Muu seas, Napoleon

oli selline „suurvaim", kes naeris

välja aurulaeva ehitamise idee. Niis
arvate, kas Napoleon ei võinud oma

elutöö lõpul sarnaselt ühele väe

juhile ilmasõja päevilt tunnistada:
„Miileks oli see tarvilik!"
Siis teine Teie esile toodud auto

riteet kirjanik Tolstoi, keda esi

On efada rõõm!
On elada rõõm! Ehk palju küll muret
ehk rohkelt küll kurbust mull9 ulatand ilm.
On eladu rõõm! Ehk õnned, kui kured,
mu elumaalt lahkusid, oli vist külm? . . .
On elada rõõm! Hea vaadata päikest
ja kevadet lilledes niiduäärt.
On elada rõõm! Hea vaadata äikest

ja sügissammude musta säärt. . .
On elada rõõm! Rõõm tõusta, ja alla
me saatusekiigus laskuda taas. . .
On elada rõõm! Nüüd rühi ja talla,
kord aeg sul surra ja magada maas. . .
On elada rõõm! Mull' ulata huuled,
mull' ulata pihad ja kallistus kuum:
Siis elada rõõm! On kerged kuis tuuled,
ja põuesse mahub kõik avarus, ruum! . .
SALVJÕE ENN.
teine aga paneb nii mõndagi mõt Vastus,, Ehaneiule" tema vas
lema. Ja neid, kes seda kasutavad,
tuse puhul «Mehele".
on vähe. Teil „Roosa", puudub
(„Abieluleht" Nr. 43.)
selle vahetegemiseks ,nagu näha, aru
Kallis Ehaneid! Mis te siis nüüd
saamine. Vastasel korral ei saaks

da? Olen neist eemal, ja ma pole tate mõtlejana. Peab tunnistama: ta
imelikum, et näiteks mehed, kellel tohtinud kuskil avalikult esineda. tõesti jutustas meile armsaid ja ilu
väga ilusad ja armastusväärsed nai Olen nii õnnetu, õnnetu!
said lugusid, kuid põhjendada mo
sed, petavad neid inetute naistega,
Laanehulkur.
raali suutis vaid vassingute kau
kes kuidagi ei küüni oma eluseltsi
du. On see siis ime, et too nõrk
lise lähedalegi. Sageli käiakse ko
mees, kes pealegi tunnistab „maise
Vastus „Mulgile~.
guni nende kõige armetumate, os
aluse" kõikvõimsust, ka ise elas mai
(„Abieluleht" nr. 42.)
tetavate ja haisevate tänavatüdru
Küsite: „Kas leidub veel puhtaid, selt. Usun, ka Teiegi jagate vaadet,
kute, lõbunaiste juures.
süütuid neitseid?" Kinalasti leidub. et talupoja särki kandev krahv ei
Sageli on lugu samane ka armas
tarvitse olla veel suurvaim. Tolstoi
tajatega, kes pole veel abiellunud. Aga kui paiju? See on küsitav. Kah sarnaselt võib talitada ka iga egoist,
Siingi murtakse antud lubadusi, kuid ju ainult, et Teie, mehed, neid ei kes jõudnud otsusele, et inimese tar
näe nii kergesti, sest pole nii silma
abiellutakse üksteisega siiski.
pole piire, kui ta ise enese
Oleks huvitav kuulda, millised on torkavad, kui need, kes alati täna vidusil
juhusi sobitavad ja igale vastu rahuldamise huvides ei püstita neid
lugupeetud „Abielulehe" lugejate val
endale.
nii väga kurjustate „Meie" peale.
arvates truudusemurdmise põhjused? tulijale lahkesti naeratada saavad.
kunagi võrrelda avalikke tutSaan aru Teist tunnen Teile
Kuna süütud on aga rohkem en
Teil on vaid selles, et oleks Teie
Pisike plika.
vuse
otsimisi
rahadega
isikutega
ja
kaasa, tean, et Teil on valus... (On
dasse süvenenud, nende enesetunne Tolstoi suurvaim, siis ta poleks abi
truudusetuid abikaase.
ei luba seda.
ju tõde alati valus kuulda!) Kõige
ellunud. „Suvi".
Mis teha?
Esimesed on ausad, teised aga pe peale vaatamata peab „Mehele" seda
Neil tagasihoidlikkudel võib olla
Olen juba kaka aastat noormehega
H. Heldi vastuse puhui „Müsti tised. Kui on leidunud isik, kes korda siiski õiguse jätma ja tunnis
heas vahekorras. Noormees on 27 a. ilus hing, uhke süda, mis ei luba neil
kule".
raha nii kõrgelt hindab ja ennast tama (vist küll sellest, et ise mees
vana kuna mina 20-aastane olen. Vii teha midagi inetut, madalat. Neilt
(„Abieluleht" nr. 42.)
selle eest võimalikuks peab ära müüa olen?), et mees on tõesti naise „pea".
maselajal on noormees minu vastu võib leida jäädavat armsust, võitvat
Kas
võib
keegi
selgitada,
kuidas
lasku siis käia. Kuid ei tohiks Vähemalt on see senini nii olnud.
ilu ja hinge.
külmem kui see varem on olnud, võimu,
oli võimalik oletada käejoontest sur unustada, et müüdud asi kuulub ost Kuid seda ei tule võtta mitte end
öageli on ilusa näo varjul ilutu ma 2—3 päeva pärast? Mu oma in jale. Teine asi on, kui lepingus maja
kuigi ta mind ikka endiselt külas hing
„haavatuna" tundes. Selle põhjust tu
ja terav silm näeb seal mõnda-,
tab ja kingitusi kaasa toob. Tema gi, mis
selleks küll ei piisa. sõber ette on nähtud. Kui peate teda leb otsida jällegi Teie poolt jutumär
armas ei ole, telligentsist
Kui
too
härra,
ütleme,
oleks
kuu
külmus minu vastu on juba päris mis nagutundmusele
salaja, siis ei ole tõesti palju, sar kidesse pandud loodusseadusest. Ei
okas vastutorkav ja eema
väljakannatamatu. Mis teha?
aega varem hiromanti külastanud, nast abikaasat mõtsuka ehk röövliga tea kull vastavat seadust (välja arv.
letõukav on.
mis oleks too hiromant siis öelnud? võrrelda, nagu seda tegi eelmises
«x 2 +yl R 2.»
olema defineeritud kusagil
Kahju küll, et meil leidub neid
on, et käe jooned on muutma numbris „mees". Olete isegi rohkem. kiriklik)
füüsika või loodusteaduse raamatus,
tütarlapsi kõikjal külluses nii maal Fakt
tud.
Arvestades
seda,
oletame,
et
Kas võib naine mehest vanem kui linnas, kel nii vähe enesevalitse
Sest teie ei tapa kohe ,vaid valmis kuid selle väite tõendamiseks aitab
olla?
käejooned lubavad ennustada mingi tute piinama kogu elu aeg. On Teil vistist olemasolevaist faktidest.
misvõimet, et endid igast noorusnur
Tutvudes mõni aeg tagasi ühe ene mel puhuvast tuulest lasevad siia eluea pikkuse. Kuidas sai ta ennus selleks õigust? Kas on see tasuvää
Heidame kas või ainult ühe pilgu
sest mõne aasta võrra vanema nais sinna kanda. Olgugi see tuul küll tada surma 2—3 (!) päeva pärast, riline sellele, kes Teile on andnud
kus tal tolle härra vanadusest ai Teie kõigeväärtuslisema ja kõige tar ajalukku (minevikku) ja mis meie
terahvaga, armusin temasse ja leid kõige mustem.
näeme? Kõik kuulsamad nimed pea
sin ka vastuarmastust. Otsustasime
vilisema raha? Olete saanud, mida
kuuluvad meestele. Siis
Tütarlapsed peaksid olema kalju mugi polnud?!
abielluda.
Kas siin pole siiski tegemist ju soovisite? Miks on Teil sellest nüüd eranditult
kindlad, nii et ükski tuul ei suudaks
mehed on olnud need, kes on
huste kokkusattumisega või kellegi vähe? Matsite oma tunded abielludes,
Sõbrad aga püüavad ära laita seda neid painutada.
astunud mingi tõsise ähvardava hä
nõu, öeldes, et ei ole kohane abi Puhugugi tuuled ja olgu igasuguseid hiromandi osava reklaamiga?Paul. abielus aga kaevate nad jälle üles daohu, sõdade jne. puhul kaitsma
elluda omast vanema naisterahvaga kiusatusi palju Kõik peab jõudma
ja armastate nii mis lust näha. Kas naisi ja lapsi ja teevad seda prae
ja abielus vanem peab olema ikka võita. Võitjana peab inimene ela
sarnane ongi too ohver, mida tõite? gugi. Kuulsamad mõtteteadlased, gee
Vastus „Dolorosale".
mees. On's see nõnda tõesti? Kui, ma, mitte väetikesena, sarnasena na
Olge, mu kallis, natukegi õiglasem, niused jne. on olnud ikkagi mehed,
(„Abieluleht" nr. 42.)
siis miks? Kas ei või olla vanem gu üks väetike puuleht, mis sügisel Soome kirjanik Juhani Aho väl muidu teete tõesti meile, naistele, ja on seda praegu. Tõsi, on ju ka
ka naine, kui mõlemad üksteist ar tuulest siia-sinna kantakse.
jendab oma kaunimas raamatus „Kas häbi! Milleks sarnastel naistel, kui kuulsaid naisi, kuid nende protsent
mastavad? Või ei kujune see abielu
Ainult mehed, Teil on teravat sil mäletud?.mõtet, et inimhinged, „Milvy", on tarvis siis abielu? Kas on ikkagi liig väikene ja ei muuda
õnnelikuks?
ma vaja, siis leiate, et neitseid lei kes saatusest üksteisele määratud, ei oleks neil avalikunaisena elada üldmuljet sugugi.
Olen üldse huvitatud, kui suur dub, kes endid pole rüvetada lask on seotud juba kaugusest üksteise ausam? Raha tuleb, ja mitte kedagi Kuid millega seda siis seletada?
võib olla abielupaari vanaduse vahe nud.
külge tuhande nägcmaiu niidiga, kes pole tarvis petta. Või arvate ehk Leian, et see peabki nii olema, sest
Neitsi Helma.
ja ka sellest, kui naine võib vanem
mõlemad, kohates, kiinduvad üks vanaduse päevad abielludes kindlus see ..loodusseadus" on andnud me
tada? Ei ole need rahadega mehed hele suurema mõistuse (peaaju), tu
teisesse lahutamatult...
olla, kui palju aastaid siis? Ning
kui vanad peavad nemad enam-vä
Nähtavasti pole Teie „tema" ometi siiski nii pimedad, et sarnase naise gevama füüsilise keha ja rohkem vai
Vastus
..Vanamoodsa
hem olema?
naisele".
Teile määratud elukaaslane; võib kõrval kavatsevad elada surmani.
muandeid. Kas siis Teie, naised,
T ormipoeg.
Ann-Mari.
ei leia tõesti, et meestel on täiesti
olla on vaid sarnane tollele, kes
(„Abieluleht" Nr. 41.)
kord leid ja kelle Teie pä Vastus „Leole Lihulast-. õigus vaadata veidi üleolevalt teie
Miks on see nii?
ün meieajal naisi kiili ja küll, pärib
rite.
peale? Kas Teie ei leia siis tõesti,
Olen tundnud häid ja korralikke kes lapsi sünnitaksid. Aga öelge,
(„Abieluleht" Nr. 44.)
Jääge ootama oma õiget „teda",
et inimesed, kes on tugevamad nii
mehi. Olen neilt kõigilt saavutanud kes neid kasvatab? Jga vanem ta ja ärge püüdke lõhkuda teiste õnne
Kuigi ei taha olla mingi „enne vaimliselt kui kehaliselt, kes tarvi
lugupidamist ja poolehoidu, et olen hab, et ta laps elaks paremini ja ega võita omale vägise armastust, muistse" mõtteviisi kammitsais, siiski duse korral (sõjas näiteks) ohver
saaks haridust ka rohkem kui ise.
hea ja armas, kuldse südamega tüd
kuna:
soovitaksin kiriklist laulatust, kuna davad oma kallima vara, elugi Teie
ruk. Olen väga osavõtlik ja kohtlen Aga kust seda mitmele lapsele võtta? „maaliiud lilledel lõhna ei ole,
see näib kuidagi sügavamalt inimese eest, needsamad tugevamad pooled
omi sõpru südamlikult. Nii mõnedki Ons neist rikastest, või nendest suur sunnitud armastus südamel' kole.' sisetundele mõjuvat, ning annab abi peavad siis end täiesti ühevääriliseks
Resultaat.
mehed tulid mu juurde pettununa ja test kisategijatest abi? Mine nende
elule nagu mingit pühalikku värvin (või isegi nõrgemaks!?) tunnistama
hingeliselt haigena. Tegin siis kõik, käest abi paluma, siis pole kuskil
gut juurde, mida vähemalt religioos Teie naiste ees? Leian, et meie,
neid.
Mis
teab
ka
rikas
iapsekasva
Mõni sõna vastuseks
et neid lohutada ja anda neile tagasi
lik inimene nii kergesti määrida ei meeste, veidi üleolev vaade ei olegi
tamise
vaevast?
Antagu
minule
või
„Mustikuie
elutahet. Mõned neist, võib-olla, veet
julge.
nii põhjendamata. Saavutage ka
malused,
et
ma
võin
oma
lapsed
ini
(„Abieluleht"
Nr.
39.)
sid seni endi vaba aega minu selt
Kodanlisele registreerimisele vaa midagi tähtsat leidke näiteks üles
mesteks
teha
nii
kui
soovin,
tulgu
Sooviksin
.Müstikule"
ta
küsimuse
sis, kuni neil puudus armsaim.
neid siis kas või kaksteistkümmend. kohta hiromantia üle, öelda mune datakse aga üldiselt kuidagi kerge „perpetum mobile". Meestel ei ole
läinud see korda. Ja kui Teil õnnes
Möödusid ajad. Nad abiellusid, Nüüd
aga antakse neile abi, mõni selgitava sõna, et lp. ,Müstik" ei mini.
hüljates minu. Kurbuses ja valus, kilo leiba.
See on ikkagi vaid puht ametlik tub leida nim. aparaati, siis ei tä
tarvitseks
ainult
pimedast
peast
ja
nukrana jäin üksinda. Olen kõik Kas Teie, kallis vanamoodne naine, heast usust müstik olla, vaid võiks nimede kirjutamine ja käe ulatamine, hendaks see veel seda, et olete sa
neile andnud, mis anda võisin: oma
ilma inimese südamele mõjuvate te ma targad (või targemad) kui mehed.
hingelise jõu ja südameheaduse, hoo lepiksite sellega? Kirjutatakse ka oma „müstiiikatsioonis" enam tead guriteta.
Teid on ju ka rohkem kui mehi. See
limata enesest, maha salates end. maksudest laste kasuks. Igaüks mak likuks saada.
kõik ei tohiks tunduda Teile valu
Kasper Karistest.
Hiromantiale tuleb ikkagi vaadata
Olin neile, kui ema, kui õde, sõbran sab siiski, sest see tuleb odavam kui
sana (alandavana), sest kui ei oleks
lapsekasvatus. Enne meil lapsi küll kui teadusele, sest on ju terve rida
naisi, siis ei oleks ka mehi, missu
na, ent mitte „naine".
Vastus
„Roosale",
kes
vastas
Ent selle kõige eest ei saavutanud rohkem ei sünni, kui nende eest raamatuidki ilmunud sellel alal tead
gustest koosneb enamik ja suur ena
„Milvyle".
hoolt
ei
kanta.
Kui
kõik
nõnda
jääb,
ma armastust. Kui naa kõik leidsid,
mik geeniusi. Teie, naised, olete ju
laste poolt, kes oma vaimujõu ra
(„Abieluleht" Nr. 43.)
kui praegu, siis on ka laste arv sar kendanud hinge- ja elusaladustesse
et olen kuldne, hea tüdruk, p. s. nane, ja ta väheneb veelgi.
Lubage öelda ,et Teil pole aimugi kõigile geeniustele elu andnud, see
tungimiseks.
veel väga aus ja õiglane, ent miks
armastusest. Vahetate ära armastuse pärast peaks see teadmine Teid lo
Naine.
Kuivõrd hästi või halvasti aga kee kirega. Kirg on kui janu, mis ununeb hutama täiel määral.
nad siis ei abiellunud minuga ?...
Moraal.
Nüüd olen ise hingeliselt tühi ja Vastus „Maret Kalgile" tema gi hiromant on oma ala õppinud ja kui ta on kustutatud. Tõsi, ühel on

lage, pole enam tahet elada ega
lootust abiellumiseks, pole ka lohu
tajat sõpra.

vastuse puhul ..Mehele

suudab inimkäelt otsida ja leida neid see janu suurem, teisel väiksem, kuid
saatusejooni, mis teatud professorite lõpptulemus on ikkagi see, et ta kus

(~Abieluleht" nr. 42.)
joonistatud ja plaanistatud,
Et mõistuseta inimene saab olla poolt
(ehk teisiti: kuivõrd hästi suudab
hingeline, näeme just naises. Kuid, ta teoreetilisi teadmisi praktiliselt
ta hinge moodustavad vaid need hin käsitleda), see muidugi on ise kü
Kuidas peaksin toimima?
Olin 16-aastane noormees, kui sain gealad, mis on lähemal loomariigi simus.
On ju tõesti olemas selliseid, kes
ühele tütarlapsele elupäästjaks. 101 l esindajate omadele. Vaimu, kui hinge
korral, mil selline juhtumine sundis kõrgemat olu, näeme paremal juhul kuulutuse lehte ja sildi uksele ase
üksikuis
naistes
ja
sedagi
kui
loo
jäi teadmata mulle, keda päästsin. duse imet. Tark mees hoiab eemale tavad puht äri mõttes, nagu seda jah
Aastad möödusid, juhtumus oli unus
tarkadest naistest, kes pea erandi tub ju igal alal. Ja külastades sel

tatud, kui siis ühel jõustiku pidul

tult teesklejad, mitte loodusseaduse,
tegelasena näitelaval viibides järgnes, vaid meheliku intellekti tõttu. See
et mind selle ärapäästetu poolt ära
on iga tõsise mehe moraalseks
tunti. Saime sõpradeks, armu pärast
sime üksteisesse, kuid veel ei tead kohuseks hoiduda sellistest naistest.
Naisõiguslus on enesest tervitatav
nud ma, kes on mu sõber.
nähe, kuigi tuleviku probleemina. Ka
Kui algas ilmasõda, olin esimestest
mõned
naisõiguslased ise tunnistavad,
noortest, kes pidi astuma sõjaväkke.
Noil ärasõidu hetketel sai mulle siis et naisõiguslane on ilmunud liig vara.

Praeguses inimkonnas, kus mees ol

tema poolt avaldus enese isikust. les naisest väljakasvavate pahede ori,
Masendav oli see kui kuulsin, et ta
kuulus talupoja seisusest kõrgemasse

klassi. Ma aga ei ehmatanud jalust
rabavana vaid võtsin olukorda ar
vesse, et lähen sõtta, kus on võima
lus kuidagi kõrgemale tõusmiseks,
lähen ja võitlen ta enesele.

Nii möödus kaks ja pool aastat.
viletsust ja vaeva, kus olin omanud
mitmed aumärgid ja auastmed esi
tanud soovi kõrgemasse sõjakooli,

naisõiguslus tähendaks suurt hoopi
inimkonna arengule. Tuleb enne ik
kagi arendada naist, kui inimest ja
alles siis anda talle õigused.
Põhjused, miks geeniused ei abi
ellu, on mitmesugused. Mõned gee
niused ei abiellu pessimistlikust vaa
test elule, teised ei soovi siduda end

liseid, võib tõesti pessimistlikuks
muutuda...
Ent samuti näiteks: minnes abi

otsima arstilt, kes omal alal küllalt
osav pole ja haigusest valesti aru
saab, kas võime sellepärast arsti
teadusele vaadata viltu?!.
Ei! Ja nii tuleb hiromantialegi vaa

tub. Armastuses (abielus) on kirg

ainult üks osa. Umbkaudu võiks võr
relda armastust eluga (ka elu on an

Vastus ~OIIyle", kes vastas
,Paulile .

(„Abieluleht" Nr. 43.)
Teie, Olly, ajate jonni!
Te mõte, et ainult mehed müüvad

tud meisse juba sündides), kirge endid raha eest, ei vaja ümber
aga söömaga. Keegi ei hakkaks lükkamist. Sarnane mõte ripub abi
ometi väitma, et elame ainult siis,
kui sööme, meie sööme ju selleks, et tult õhus: küll tuul ta laiali ajab.
elada ja rahuldame oma kirge (hi Kõik Teie vaated on ühekülgsed
muy umbes sama eesmärgiga. Ar naine on ingel ja mees vanasarvik
mastus kuulub normaalse inimese ise. Ei hakka ma neid Teie väiteid

psüühhiliste omaduste (võimete) hul tuulutama, nende sihilikku ühekülg
ka. Kui kellelgi nim. omadus (võime) sust ja mõttetust taipab iga arusaaja
puudub, siis on see kindlasti ebanor isik. Vaielda ju võib, aga siiski mitte
vaidlemise pärast. Nii.
maalne (õnnetu) inimene.
„Mmh!"
Haletsema peaks sarnaseid olevusi

kui Milvy. Nad elavad ainult mõis

tusega ,neil puuduvad tunded, seega
data ikkagi kui teadusele, kuigi tõsi, ka veetlevam ja vürtsikam osa elust.
momendil alles lapsekingades käi Ühiskond peaks siin vahele astuma
vale, ent küllap ta kord täisealise ja takistama sarnaste ..mõistusega"
ja täisöiguslikuna saab istuma teiste inimestel abiellumast. Raske on ette.
teaduste kõrval esireas.
kujutada, mis tuleb sarnasest abi
Universumi kodanik
elust, kus ei ole ruumi tunnetel
armastusel, valitseb vaid ainult „nai
Vastus ..Roosale".
ne" mõistus raha. Mis saab siis,
(„Abieluleht" Nr. 43.)
Eks neid rahaihkajaid mehi ja nai kui see rahakuradist vallutatud nai

Vastus .Tulevasele

vanatüdrukule".

(„Abieluleht" Nr. 44.)

Vanatüdruku nimi pole nii kaua

sugugi häbistav, kuni mitmenaisepi
damist pole sisse seatud. Praegu on
aga selline nähe meil paratamatugi,
kuna naisi arvult meestest rohkem.
Muidugi kihab naistel meeste üm

ber kõva rabelemine, ning et või

ne, saab emaks? Mis saab sellest daksid just need eluvõimsamad, ka
lapsest, kelle ema ei tunne armas sedagi ei suuda (vanatüdrukute ka
naisega, kui puht maise olendiga
tust. Ei! Ja veel kord, ei! Sarnaste suks!) vist küll keegi tõestada, kuna
(teisiti ei suuda vist Teiegi seletada abiellumise juures ka raha silmas,
armastusasjuski oma poliitika ja
või abielluda ainult raha pärast. Esi jaoks ei ole abielu.
geniaalse
Newton'i
„neitsilikkust").
Moraal.
„knihvid." Resultaat.
kui siis teda, ja meie tütart nägin
„Arusaamata", miks Teie samuti mene juhus pole ju sugugi halb,
viimast korda. Lõppedes puhkus, pidin

si ole olnud alati ja on ka nüüd.
Kuid vahe on siiski: kas pidada
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Kirjavahetus ja poleemiHa lugejate vahel.

vi'gi soovib teha. Müüa oma püha
mad tunded, tallata porri oma „mi

Suitsetamine ei ole abielulahutuse põhjuseks.

na", minnes mehele mõnele vanale.

On naisi, kes mehe suitseta Kohtunikkude küsimusele,
misele mingisugust tähelepanu miks naine enam suitsetamist
ei pööra, aga on ka naisi, kes ei salli, seletas see, et mees,
seavad ja ridadesse palmivad üle paarikümne. Tollel vanamehel oli sellest enesest nii igapäevasest kellest kirglisemat suitsetajat
tus „Moraalile", kus muuseas üt lidesse
võimsaid liigutusi ja saavutisi. aga pool tosinat maju linnas, ja ja levinenud kombest tüliküsi ei või olla, suitsuga ära rikkuvat
lete, et mehed praktilist koduar töö
Elu algtekstiks on töö. „Ilma tööta lõpuks nad abiellusid: tüdruk oma muse teevad, rikkudes nii ene kõik toaasjad. Toad olla alati
mastajat naist sugugi ei hinda, vaid
eelistavad lõbuhimulisi, koketeerivaid ei suuda inimene saavutada oma kolmekordse isaga!... Missugused se, kui ka mehe tuju.
põrandast laeni suitsu täis ja
daame. Teadke, et sama hästi võib inimväärsust," nagu ütleb Tolstoi. tunded on tollel tüdrukul kui ta
Kõigist neist nikotiini vihka pealegi olevat nii suure suitsu
Töö on aga vahend elu säilitami peab veetma öid kahekesi! .. Ja kui
keegi meeski öelda, et naised pole
teisemad. Kas meeldib see Teile? seks ja kaunistamiseks. Ja kes hool see karvane habemes vanamees kä jatest naistest tahab aga kan mehe suudlused vastikud, kuna
Õieti jääbki vist igaveseks lahenda sas ja ausas töös kord surmas uinub, perdab oma kangete kätega su ihu gem olla New-Yorgis elutsev neil alati juures tugev tubaka
matuks, kumb sugu on teise mõjuta seda ei suuda vangistada haua müü ning pead suudlema tema karvast Estclla Gray. Olles abielus ol lehk.
mises, halvendamises süüdi. Kergem rid: töös karastatud karge vaim ei hambuta suud. Püha Joosep, juuk
Kohtunikkude küsimusele,
sed tõusevad omal praegu püsti! Aga nud kaks aastat, leidis äkki
oleks vast siis otsustada, kui nad sure!. ..
Universumi kodanik
naistel, mitte ei tea.
see naine, et tema mees peab miks naine seda kõike varem
oleks üheõiguslikud, üheväärsed.
Praeguseaja neiud, olles haritud mahajätma oma armsama aja tähele polevat pannud, ei osa
Ja siis kui mees abiellub Teie
arvates ainult kire mõjul, siis oleks Vastus ~Karskele noormehele". ja Teie arust geniaalsedki, kas oska viite suitsetamise.
nud naine vastata midagi. Ta
vad nad majapidamist juhtida, sööki
huvitav kuulda, mille mõjul abiel
(„Abieiulelit" i\r. 43.)
seletas ainult, et armastab ik
Mees
seda
aga
muidugi
ei
valmistada, käsitööd? Nad ei oska
lute Teie kui naine? Eks ikka sama
Mõistan teie seisuKorcia, ent ta midagi. Kuid oskavad olla moodsad
teinud, arvates, et kui ta toh kagi oma meest ja on nõus
tungi mõjul!
haksin
leile
soojemalt
soovitada
daamid: suitsetada, flirtida, tantsida
Paul.
edasi koos elama, kui
truuksjäämist, oma täiskarskuse ja kui küsiks: „Kes on selles süüdi?" tinud rahulikult suitsetada va sellega
aatele.
see
ainult
suitsetamise maha
rem
pahandamata
kordagi
oma
siis laulavad kooris! „Kes muud kui
Vastus "Maret Kalkile", kes
Millisest „kraadist" see parajus mehed." Ja nende tulevane mees naist, tohib tema seda teha ka jätab.
vastas „Sõstrasilmale
algab, ja millise kraadiga lõpeb, seda olgu nõnda lahke ja tehku ise süüa, edasi.
Kuigi Ameerikas sageli abi
pealinnast".
on liigagi raske otsustada ning klaa. sest ta armas abikaasa ei oska, ja
Estella ei suutnud aga selle elud lahutatakse väga tühistel
side arvu selle järgi reguleerida... pole aegagi. Kuid jäägu kingsepp
(„Abieluleht" nr. 42.)
Kas pole siiski võimalik täiesti Tehakse ju igalpooi suuri sonu ja oma liistu juurde ning naine nende ga leppida. Nähes, et mees suit põhjustel, leidsid kohtunikud
kaotada kurbust, kui kaotada ta põh peetakse sütitavaid kõnesid juur kolme: „Kinder, Kirche und Küche" setamisest ei mõtlegi loobuda, asja kaaludes selle lahutusnõu
test ideaalidest," ent elatakse tege juurde. Ja ma arvan, kõik on esitas kohtule lahutuspalve, de siiski liig kerge olevat, ar
jus rahuldamatus?
Vägevad kurbuse õgijad on eriti likult kõige väljendatuga vastolus.
hästi. Bobp.
mis neil päevil arutusel. Asi vates, et juhul kui mees suit
Kuid olles veel noor, saage ka
lõbusaloomulised filmid, näidendid
Teie
üheks
aususe
hoone
kiviks,
kus
Vastus
„ Vivianile , kes vastas oma kummalise lahutusenõude setab, naisel mingisugust kaa
ning muusika. Samuti närvilikkuse
.originaalile ja „Mehele*'. põhjusega äratas muidugi roh luvat põhjust pahandamiseks
parandamiseks on need head ars inimkond kord võiks pühitseda mim
kõrguse ja eluväärtuse võidupidu.
timid. Paul.
pole.
ket tähelepanu.
(„Abieluleht" Nr. 43.)
Raskusi on teel palju, ent südame
Vastus,,Karskele noormehele". tuledest süttinud noor kevad pärib Ainult tõusik-rahameestel võivad
olla ft-arnased soovid, abielluda
ikka kord aujärje ...
(„Abieluleht" nr. 43.)
Vana mehe ja noore tüdruku ühine
rumala neiuga, kellel pole iseseis
fMoorte päralt on tulevik!
Kui ollakse kohustatud napsitama
kes usub pimesi nende sele
ja sellest keeldumine võib tulla kah
Ja püüdke Teiegi enese ümber vust,
enesetapmine.
juks, siis on küll mõttetu mängida koondada ideelisi noori, või astuge tusi, kui ise lähevad öölokaalesse
elu nautima, kes lähevad välja, et
Vastus -Daisyle* kes vastas

tulvitseb jõuline elu, kui raskusi tõs
Tundsin üht kena tütarlast, kes
tavad ja langetavad; minge kunst oli ametis pangas. Seal tutvunes ju.
nike, heliloojate, luuletajate ja kir huslikult kellegi vanamehega, kes oli
(„Abieluleht" nr. 42.)
Liig julge üldistamine on Teie vas janike juurde, kui nad maalivad, he juba 70-da ligidal, kuid tema vähe

marukarsklast. Pealegi tõendatakse
teadlasilt, arsteltki, et väikesed nap
sid soodustavad seedimist seega ka
füüsilist arengut, mis on nüüdisajal

kuhugi karskusseltsi. Aga kui see

Teie ümbruskonnas puudub, siis kat enda rahaga püüda, meelitada oma

Neil päevil astusid ühte Ma mapilk tasuvad ja lahkuvad.
suge kohapeale karskusrakukene võrku süütuid naiivseid tütarlapsi.
Miks jäävad siis ikka andetumad dridi võõrastemajja mitte just Oodati. Ent kedagi ei tulnud,
luua, kus innuka energiaga tööle asu
vaid sellevastu kostsid toast
tähtsam kui vaimline areng. Ja et ge, et Teid hakataks seltskonnas naised tähelepanemata, kui mehedenam noor mees üsna noore
parajuslased, isegi mitteparajuslased karskustegelasena tundma. Ja küllap eelistaksid „lollikesi" ?
Kui need h-rd, kes seda tähenda
elavad väga vanaks ja järglasilgi siis Teie tõrkumistele viinaklaasi võt vad,
nii arvavad, miks ei poolda ne
pole viga, kuna marukarsfclased on mast, hakatakse vaatama enam mitte

tütarlapsega. öeldes, et ne äkki kaks revolvripauku.
mad on isa ja tütar, üürisid Tuppa sissemurdes leiti sealt
kaunis kidurad olendid. Õieti nad hirvitavalt, vaid Teile kui aumehele mad neid naisi, kes omast „rumalu omale ühe toa, lubades võõras nii mees kui ka tütarlaps sur
ongi karsked seepärast, et kannata antakse kord seltskonnalt tunnustus, sest" usuksid meeste kuldseid sosis temajas peatuda paar-kolm nutena. Lauale jäetud kirjast
vad mõne kehalise defekti all, näit. ning küllap naisterahvadki saavad tamisi ja ohverdaksid neile oma süü. päeva.
selgus, et enesetapjad pole isa
südamehaigus j. m.
siis Teie rüütlilikule rinnale ripu tuse.
Kui külalised nädala möödu ja
Kes ise on „sest süüst" puhas,
tütar, vaid paarike, nagu
Kui suudate öelda, et siit saadik tama oma südameid ...
ainult see võib nõuda süütut naist. des võõrastemajast ei lahku neid võõrastemajades peatub
Resultaat.
ja mitte enam, siis pole küll karta
Ons neiu ses süüdi, kui ta andus nud ega ka ühegi võetud asja tihti. Mees oli 44-aastane pere
midagi. Kuid tegelik elu näitab aga,
armastusest lootes tule
et seda suudetakse vaid harva, sest
eest arvet ei tasunud, hakkas konna isa, tüdruk aga 15-aasta
Vastus „Ehaneiule" tema.mehele
vikus temaga jagada elu rõõme,
vastuse puhul
tuju tõuseb ju topsi najal!
muresid, kuna mees, jättes maha omanik nende maksuvõimeis ne plikakene, mehe vanema tüt
Erandeid on muidugi alati ning
Nr. 43.)
oma armastatu ühes lubadusega nõuab kahtlema. Neid paluti ühel õh re sõbranna.
seegi väide, nagu kõik, on alati Teie pajatate ..Originaalile", et see veel
süütut naist? Ja on veel pal tul, järgmisel hommikul võõ
vaieldav. Laske aga tulla!
esineb absurdse näitega naise ge jugi põhjusi, mille mõjul jättis neiu
Paul.
Enesetapmise põhjuseks ni
niaalsusest. Jah, peab tõtt ütlema, oma süütuse, kuna ta selles ise pole rastemajast lahkuda ja ühtlasi
metasid
nemad kirjas armas
ka
arve
tasuda.
et ainult geniaalsete inimeste tõttu süüdi. Nende selgitamiseks aga puu
Vastus „Sõdurile".
oleme niikaugele oma arenemisega dub siin ruum. Esikohal on vaid ikka
Hommikul, kui teenija võõ tust, mis võib valmistada ainult
(„Abieluleht" nr. 43.)
Riietudes esmakordselt sõduriks, jõudnud, aga mitte naiste kaudu. naise hing, sest oldut ei saa teha raid äratama läks, vastati te valu, kuna nemad üksteisega
on vassijad ja on nii paljugi enam olematuks.
näisite sarnanevat Gori karrikatuu .Naised
male toast, et nemad arve sil- abielluda ei saa.
geniaalsete meeste töid oma lollus
rile. Kuid nüüd olete enesega harju
nud.

Teine lugu on juha nendega, kes
tega hukutanud. Sest rumal on see, ei pea seda endile mingisuguseks pa

1 uules. Oleme lahutatud. Oleks raha,
Võib olla näite seltskonnaski kar kes peab ennast naiste tundjaks. tuks, kui meestega intiim läbikäi siis oleks vähemalt teadnud, et olek.
Isegi
Jumal
ei
olnud
seda,
sest
mui
misi peavad, andudes igaühele lähe sin oma last võinud kasvatada ja tema
rikatuurina. Seepärast las nemadki du poleks ta neid loonud.
mal tutvumisel. Harry.
harjuvad! Ka on õige, et paljudele
käest rohkem nõuda. Aga mis saan
Võttes praeguseaja naist, see ei
ei sobigi sõduririided kui vormi- olegi enam naine, vaid mehestunud,
nüüd ja niis olen sest saanud, et abi
Vastus
„Sõdurile".
riided.
ellusin ilma rahata? Ohveruusin en
(„Abieluleht" Nr. 43.)
Kuna nüüd on olemas ohvitsere sest püütakse igatpidi järelahvida
nast. Lasksin oma paremaid hinge
Enamikus
naised
hindavad
sõdu
mehele,
ja
kui
tohin
Teilt
mu
daam
ning allohvitsere, aspirante ning ka
tundeid tallata, et abielu rahu alal
dette külluses, siis võib olla on nad küsida, et kas on niisugune veel reid täiesti kui mingisuguseid kur hoida. Ka seda ei jõudnud enam.
lihtsõdurid kõrvale tõrjunud, ning laste ema ja oskab veel neid kasva jategijaid", hoides neist kui katkust
Olen elanud mitme rahvuse hulgas
ise neiusüdamete valdajaks saanud. tada, kes istub suuremjagu päevast kaugele. Arvan selleks olevat kaks ja olen ka laiemalt liikunud. Kuid
Kuid ei saa salata sedagi, et tõesti kohvikutes ja ei teagi mis kodus te suurt põhjust. Esiteks: see on tsaari vähe on õnnelikke abielusid. Õnnelik

gitab ainult organismi, siis ei tee
Teile klaasike viina suuremat viga.
Aga kui olete karske igas joovas
tuses, mõtlete midagi paremat ja

suuremat, kui „meie aja lapsed",
siis minu paremad soovid ja jõudu
karskuseks!

„Mmh!"

Nõuanne „Milvyle" vastajaile.
Vanasõna tarksõna ütleb, et
Mees, noh, see on ainult aja jäänus meile, kus sõdurit ei
targem annab järele. Ja et pole
eemaletõukavalt mõjuvad ning täiesti hakse.
rahamasin.
on
ka
see
naine,
kes
ei
tea,
et
ta
viisakas
tungida mitmekesi ühe kait
nii kuidas praegu meie
inetud on „nudipea" ja säärside Ja millest siis tekivad lahkhelid koheldud
kaitseväes. Nüüdsete valgendavate mees petab teda. Kui aga see välja setu naisterahva kallale, vaid rusi
med. Oh, millal küll kaovad nood
tuleb, on kõik otsas. On ka neid kas rusika, mõistus mõistuse vastu!
veneaegsed jäänused? Vist küll ai perekonnas? Teie arvate, et selles nöörsirgete voodiridade asemel olid
nult siis, kui kaitseminister ise peaks süüdi on muidugi mees, sest ta ei
andnud raha uue kübara, või mil
minema kroonut teenima!
legi muu ostuks. Oh ei, seda ot
Paul.
sige enestelt! Olge kodus ja muutke
Vastus ..Üksikule suvitajale". kodu soojaks ja heaks oma mehele,
ja küll näete, Teie saavutate kõik.
(„Abieluleht" nr. 42.)

Nagu näib olete ise alles päris ro Lausub ju üks saksa kirjanik: „Kin
heline, väljakujunemata, ebakindla der, Kirche und Küche." („Lapsed,
eluvaaatega, sest muidu ei saaks kirik ja köök!") Need kolm jäägu
kaks vastandvaadet samal ajal meel naisele, aga ärgu lennaku mitte kõr

dida Teile! Te ei tea veel sedagi,

et kui Te ise ei oska otsustada, kui
das võivad seda siis võõrad, pealegi

gemale.

Kas tuli ennemalt niisuguseid asju

ette kui praegu? Väga vähe.
kui Te ennast ei kirjeldagi! Kui Kuid nüüd tahab naine olla igal pool
olete tõesti alles roheline siis võtke A. ja O. Siis söögu ta ka ise oma
too pummeldaja, sest sarnased sobi kõrbenud pudru! Olge head, ei
keela!
vat imehästi, nagu enamus rahvast
räägib!

Paul.

Vastus ~Eedit'ile".

Ja Teie neitsi „Ehaneid" julgete
niiviisi naisi alahinnata, oma sugu
õdesid! Issand andku Teile teie pa

tunatukene andeks, sest Teie ei tea,
mida räägite. Noh, kui ma küsida to
(„Abieluleht" nr. 42.)
Too meestevõrgutamise kunst sei hin: Kas tüdrukute süütus on näpu
sab mehe kohtlemises talle meeldi otsas? Või riputatakse kui pastla
aiateibasse kuivama ja siis ise
da. Ka peate oskama olla alati paar
mehele „uus" ning huvitav, et tal ei ei teagi kui mõni on noid pastlaid
tarvitseks minna väljast otsima seda, pruukinud?..

mida kodus külluses. Selleks aga

peate teadma hästi ta igatsusi, soo
ve, et end neile vastavalt reguleerida.

Juba oma tütrekese pärast ei to

Mina arvan, et vägisi ei saa kus

kilt midagi võtta, kui ei olda ise
nõus.
Tundsin õige paljugi kooliplika

hiks Te hakata mehesarnaselt otsima sid provintsilinnas. Jah, vaesed tü

teisi, vaid peate leppima nüüd oma
aegse rumaluse, ettevaatamatuse ta
gajärgedega. Mis mõte oli Teil abi
elluda temaga, teades ta nõrka ise
loomu, sest nagu ise väljendate, pol
nud ta abielus alguseski parem?

tarlapsed, nad tahavad kõik saada

kord lasteemadeks. Kuid juba nii
noorena nad olid valmis kõigi pat
tude peale. Ja mis saab siis, kui on
nad mehel? Kas on nad veel õiged

laste kasvatajad ja mõistavad kodu

Kui leiate aga sobiva mehe, siis mugavaks muuta oina mehele? Ai,
lahutuge, sest põhjusi selleks on ju Jeesus, mitte ei tea, ehk teate Teie
neitsi „Ehaneid"?
olemas! Paul.

Vastus „Mmh'ile".

Nende soov oli ainult lõpetada
kooli ja siis olla ülikoolis, kuni on

saanud mõne rikkale mehele ja et
(„Abieluleht" Nr. 39.)
Minge sellele suurele küsimusele ise ka midagi väärt olla, noh seda
ei
tea. Kahjuks on meil rikkaid vähe
vastust otsima igapäevasest elust!
Minge tööliste juurde, kelle otsa ja tuleb leppida vaestega. Siis tulevad
i esisel hisi ja kelle määrdunud kätes ne d tiivar'putan-ised nagu prl. Mi1-

siis kasarmus igal mehel oma nari, naisi, kes endid eluaeg petta lasevad. Nii siis, olgem viisakad ning jätkem
nagu mõisa teotoas. Sinel oli seal Nad on nii pimedad, et pettusest aru Milvyke rahule, sest meie ju ikkagi
öösei vaibaks ja päeval kehakatteks. ei saa. Ja onn neile, kes on nii ru teda oma ühelaadiliste targutustega
Ja praeguse korraliku toitluse juures, malad. Ka on neid, kes teavad seda, kuidagi ei saa teiseks muuta, vaid
kus söögilauda ehivad lilled ja igal ja neil on see ükskõik, kui aga suurendame koguni veel temas pro
teda hästi riietab, siis tehku testivaimu! Kas Teie tõesti ei näe,
sõduril on tarvitada taldrikud, mees
noad-kahvlid, oli Veneajal igal mehel ta, mis taliab.
kuidas ta vaid muigab üleolevalt
Milvykene, katsuge oma hing läbi meie vastuseile; kuidas meie valgus
ainult puulusikas, mida pärast tarvi
ja
nii
tehke!
Ärge
võtke
kellegi
tusnooled aina põrkuvad tema mõis
tamist hoiti saapasääres.
Inimesed, olles selles teadlikud, nõu kuulda! On Teil raha esimene, tuskivilt, kuigi meid on kaugelt ena
kohtlesid soldateid ka teistsugustena. siis abielluge raha pärast. Aga juba muses?
Ehkki ajad on muutunud, ei muutu siis õige rikkaga, sest kui seda ei
Ja siis kes on meile öelnud, et
meie tõekspidamised on need kõige
nii ruttu arvamised ja peaasjalikult ole, siis ärgu olgu midagi.
Naine.
halvad arvamised.
õigemad? Kas pole nii, et iga arva
Mehed seda nii ei hinda, sest tuleb
mine on püha, sest tõe ning õiguse
ikkagi kõigil kaitseväe teenistus läbi Vastus „Karskele noormehele" mõiste on väga relatiivne maitse
(„Abieluleht" Nr. 43.)
asi nagu ilugi mõiste?
Täiesti õigus Teil, kui lausute: Kas meie ei taha arvata suurmeel
Teiseks: Ka meie sõdur ei või oma
„01en
seni
olnud
täiesti
karske.
Sel
semaks anda talle kannatlikult aega
riietuse üle sugugi uhke olla,
kuna naistele meeldib nii väga just lepärast ei taha ka nüüd järgneda omi mõtteid teostada. Küllap ta siis
teiste
eeskujule."
Ei
sega
ju
teekäijat
isegi avaldab kord kummal on õigus,
riietus. Pealegi meeldib naistele au
peni urisemine tee ääres. Miks peaks kas meil või temal. Peaksime ikka
kraad.
Pange tähele, kuidas naised püüa Teid, aatevend, (olen ise ka karsk teadma, et ei lange ju maailm see
vad tutvusi ohvitseridega, olgugi et lane. E. E.) segama, nukraks tegema pärast veel koost, kui keegi ~Milv
mõni noorleitnant on noorem kui asjaolu, et mõni ühiskonnale kaduma yke", kes näib muuseas olevat nagu
ajateenija sõdur. Tean seda endast. läinud olevus Teid hirvitab, naeru mõni endine tsarinna, nii kategoori
Teenides lihtsõdurina, ja pärastpoole vääristada püüab? Iga võit nõuab liselt vaid raha ülistab.
Siis veel: kas ei paista nagu meile,
oma erialal, kus muidugi ka vastav võitlust; lööge kallaletungid tagasi!
aukraad, oli minul edu naiste juures Teie teate, et meie (karskus) male et Milvyke isegi ei usu oma mõtete
vasse kuuluvad paremad mõtlejad õiglusse, vaid tahab ainult vaielda?
hoopis teistsugune.
Paul.
Olen kuulnud ütelusi, et sõdurid pead ilmas. Meiega liitub igaüks,
pole ausad. See on küll vale, sest kelles olemas on elujõud ja usk tu
praegune kaitsevägi muudab ka levikku. Hoiduge eemale joomarite Vastus „Paul'ile", tema vastuse
..kraadegi" enam vähem korralikuks seltskonnast, see on ühiskonna puhul „Originaarile" ja „Nomen
nesciale".
kõnts, kes kelgib rõvedate tegudega.
inimeseks.
Harry.
On ju küllalt selliseid isikuid, kes
(„Abieluleht"
Nr. 42.)
ka moraalselt karskust toetavad.
Vastus „Milvyle".
Kirjutasite „nõuate ainult süütuid
Katsuge kiinduda nende seltskonnale,
(„Abieluleht" Nr. 41.)
et ühiselt võiks võidelda ~ühepäeval neide, kuid ise olete agarad neid
Vaadake aga raha, sest siis tun iblikaliku" nautimiskultuuri süvene „pruukima". Missugusest sõrme ot
nete, mis on elu! Need mehed lau mise vastu. Selleks parimad õnnit sast olete seda väljalugenud? Et Teie
lavad kõik armastusest, aga pärast
ise oma sõnade ulatusest aru ei saa,
pole seda kuskil. Siis on vähemalt lused Teile! E?dur Endur. siis oleks ka täitsa asjata Teiega veel
raha. Abiellusin mehega, kes ei and Vastus ..Karskele noormehele". vaielda. Et oma vastast „lüüa", sel
leks pole kõiksugu alatud võtted ja
nud hingerahu. Küll lubati ei tea
(„Abieluleht" Nr. 43.)
mis. Ja lauldi ei tea kuidas armas
Kui suitsetate, flirdite suurelt või „knihvid" heas seltskonnas lubatud,
tusest.
tarvitate muid sarnaseid lõbustusi, pidage seda meeles.
Kus on nüüd see armastus?
Nomen nescia.
joovastusi ia arvate, et alkohol mür-
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ABIELU LEHT

Lhk. 7

kuvale tänavale ja mõtiskeles kur

Suur süda*

valt:

Kui palju lapsi, neid na
gu laulik ütleb elu õisi, kui

R. Rvertšenko jõulujutt.

Tume, hall taevas laotus üle maa... tanad omi joominguid... Kui halb palju hulgub neid vaateakende ta
Lumi rullus suurteks hangedeks, kat on teekäijal, keda tabab sarnane ga, vaadeldes asju, mis pole neile...
tes valge vaibana tänavaid, kus lii ilm!.. Tuul poeb ta kuue aukudesse, Nad on võõraslapsed elu peol.
Ta kurk täitus pisaraist, ja süda
kus pühaderõõmus inimhulk, ostes muudab ta jäiseks, külmaks ja kau
tõmbus valust. Toreda kondiitri vaa
pühade tarbeid ...

gelt lähinev huntide hulumine muu
tub talle matuselauluks. Ta sõtkub teakna all seisis tütarlaps ja ah
vaatas väljapandud pühade mait
põlvini lumes, sest tal vaesel pole nelt
seasju.
võimalik võtta voorimeest... ja nii
Vaene laps! ümises Slekin,
astub ta küürus külmetades sõna haarates
tüdrukukese käest.
Jumaluke, mõtles ta, ja ta lausumata rasket teed ...
Vaene,
peavarjuta lapsuke! Tu
head, läikivad silmad tumenesid pi
Slekinil langes pisar silmilt, ta le minuga, söödan
ja soojendan sind
saraist, - jumal! Milline suur pü pööras väikesesse põiktänavasse. Te sel pühal ööl.
hade öö ja kui palju samal ajal ar mast möödus võõras kõver kogu,
Ema! kisendas ehmunud tü
metuid inimesi, ilma peavarjuta, soo kes end palitu kraesse püüdis mäs
tarlaps.
ja ulualuseta ja ehtimata jõulupuuta. sida. Slekin tundis talle kaasa.
Kõrvaloleva vaateakna juurest
00, kuidas tahaksin luua neile rõõ
Lubage, hei! Rändaja, oodake!
mu, olgugi vähestele, soojendada Ta jõudis rändajale järele ja surus jooksis daam tütarlapse juurde.
Jätke, vilets vanake! kisen
mõnd armetut ja valmistada väikes talle sõnalausumata kolmerublalise
das ta. Laske lahti, ehk muidu
tele lastele jõulupuukese. Mu jumal! peosse.
löön
teile
vihmavarjuga pähe! Kui
Kui palju on ilmas külma muret ja
Teekäija seisatas ja tõstis imes
das teie julgete haarata ta käest
õnnetust.
tava pilgu Slekini peale.
ja teda kõrvale viia!? Häbenege!..
Slekin tõmbas mütsi pähe, kasuka
See, mis see tähendab?!
Nende kirglikkude paviaanide
selga ja astus tänavale, vallatud ru
Alguseks teile, rändaja! Tee häbematus läheb üle igasuguse pii
suvaist ja magusaist mõtteist.
võib olla, on teil pikk, võite hobuse
Elav salgake möödus kiiresti. Ta võtta? Ärge tänage! Tegin mis või ri, lausus keegi isand möödu

Slekin, vana ametnik, seisis lund
täistuisand akna ees ja vaatas kur
valt tänavale, täis ruttavaid, mure
likke inimesi.

jäi kauaks maja nurga juurde mõt sin, ja väljal nagu tuhat saatanat
tes seisma:

Millised ükskõiksed, kuivad nad
on ... Ühelgi pole teisega tegemist.

pidutsevad ...

Te julgete! kisendas teekäi
ja. Teate, kes ma olen! Ma lasen

des.

Nad tabavad omi ohvreid juba
keset suurlinna elavat tänavat, ke
set tuhandelist inimhulka!..

Uskuge! ütles Slekin. Ma
Aga samal ajal on nende seas, võib teid 24-ks tunniks ... Milline häbe
tahtsin teda koju viia ja võõrustada
matus!

olla, sajad näljased, kes vajavad

sooja ja osavõtmist...
Ta uhke sineli hõlmad avanesid ja
Üks koer jäi peatama ta juures, ta rinnal säras kuldne palistus mõ

surus nina ta kalossi ja tasa kiu
audes raputas seljast lund.

ne valguses läikiva aumärgiga.

Vabandage! sosistas Slekin.

Vaene, peavarjuta kutsikas,

sõnas Slekin liigutatult kummardu

des üle koera. Hulgud tänavail,

Häbemata! Mööduge!

Tuul kõvenes. Detsember andis
end tunda. Slekin astus laiale, lii-

sel ööl, mis nii...
Lontrus! ütles daam sega
selt. Nadine, ära kuula mis ta
räägib! Lähme rutem!

Ent lumi sadas ikka ...
Slekin pööras uuesti väheliikuva-

Sädelev kuusk.

Slekin sirutas käe koera järele,
kuid see haugatas valjult ja haa

le põiktänavale, ja sammudes üle
Aga kuidas siis mina?..
imestas Slekin.
jäise silla mõtles kurvalt:
Oh, ma annan sulle oma. Noh,
Oh, kuidas tahaksin sünnita
da rõõmu, vähendada muret ja puu rutem vanake! Aga kus see kümme

Kurat võtku, mis te mu koera

räbalaid. Peab olema palju delikaat Kuld? Saatan sind võtku, hõbedat

ja keegi ei hooli sinust. Tule minuga,
söödan ja soojendan sind.

ras tugevasti teravate hammastega
Slekini käest kinni.

narrite? kuuldus ta lähedalt vi

sust ja taktitunnet oma heategudega

kannad!

Tuisk möllas ja suurte paladena
langes lund maa peale.
Vaat see, mõtles helde Sle Mööda tänavat sammus vanake,
kin ja algas vaikse, delikaatse hää katkises poolkasukas, narustes saa
bastes ja urises midagi eneses.
lega:
Isakene!.. Tunnen rõõmu pü
Ilm on halb, eks ole?
hadest! .. 1
Päris hirmus! oli ka võõras
Rõõmu pühadest, karjus Sle
Te arvatavasti, kodust välju kin! Säh sulle, väike lurjus!
Ta haaras poisi karvust kinni, an
des unustasite soojalt riietumast?
küsis Slekin delikaatselt. Ma usun dis paar kõrvalopsu ja näpistas veel
minult laenuks antud 10-rublaline põsist...
võib kergesti lahendada selle tühja
See oli Slekini ainuke heategu,
sest närune poisikene oleks külma
küsimuse ... Mis?
Ei, parem anna mulle oma pa kätte päris ära külmanud, aga kõr

ohvitser.

Ma tahtsin kutsikat... koju

vööl, närune müts peas.

viia ... soojendada ...

Ha-ha! naeris vihaselt oh

vitser. Teil on hea mokk. Mu
heatõugu sajarublalist neufoundleri

koju viia! Teie tee oleks jaoskon
da, mitte koju! Nero, ici!

Aga ükskõiksed, inimhulgad val
gusid endiselt kusagile kaugele, ja

uuesti kerkisid esile ikka uued ja
uued hulgad ...
Slekin sammus tänaval sooja ka
suka kraesse mässitult ja mõtles:

Tuul hulub ja laanes on hir

Metsoja talvel.

mus, kui pühitseks tuhanded saa-

Ja jälle meelestusid mälestused, ja vaikselt langesid kur
busepisarad üle moonutatud näo.
Natuke kaugemal seisis veel üks mineviku mälestussam
mas väike kirik. Ta hiilgas nagu ennegi päikese paistel
oma kullatud tornidega. Kirikuaial oli aga kalli, armsa vana
ema kalmistu uue ristiga, mille ümber asus kena lilleaed.
Maara langes kalli vanaema hauale. Tema mõttekujutuses ker
kis üles armas kuju: kortsunud nägu, selged silmad, heasü
damline naeratus, mustad ja hallid juuksesalgud pitstanu all.
Ja Maara põlvitas, palvetas ja nuttis ärdasti armsa haua
juures, kus nii kaua ei olnud viibinud:
Jumalaga, vanaemakene, jumalaga, kuni ükskord jälle
teises paremas maailmas üksteist näeme.
Ja see on viimane kord! Maara sammub kiirelt mööda
tolmust kiviteed, suvilast mööda, sillale ja sealt kaugesse
metsa...

Edasi... ikka edasi... sinna, kust paistavad Maasika
mäe tipud...
Siin nad ongi!..
Seal seisab väike, vaikne kabel. Siin suri troonipärija
Georg. Vaevles üksinda surmaeelses janus, kuni juhuslikult
mööduv naisterahvas tema peale halastas... Jah, siin kajas
Troonipärija viimane ohk, siit tõusis ta üles taevasse... Ja
siin palvetas Maara üksi kaua kaua ärdasti sõna
tult ...
8.

Jalgväravas seisab sõiduk, mille ette rakendatud neli
halli hobust. Varsti raputavad hobused omi lakke, ja kuljused
hakkavad helisema.
Päevitanud teenija-grusiinlane sidus sumadani sõidukile
pukki. Kutsar vahtis kärsitult ukse poole.
Selle ukse taga jätab tütar emaga igavesti jumalaga.
Kuhu sa, Maara, nii ruttad? küsib ema nukralt,
silmad täis palavaid pisaraid, heites pilku tütre kurbunud
Ei tea, ära küsi!..
Ja äkki, nagu ennegi, lõi tema kuldseis silmis loitma tulu
kene, paled hakkasid õhetama. Ta kallistas palavalt oma ema.
Jumalaga, emakene!..
Enam meie siin maailmas üksteist ei näe, mu lapsuke
ne! Emasüda on ennustaja süda! Ja mul pole kedagi, kel
lele võiksin sind usaldada! Kahju on mul sinust, Maara...
Oi kui kahju on mul, sind üksinda jättes... Ainult Issanda
Jumala peale on kõik minu lootus! Ainult tema hoidku ja
kaitsku sind ning olgu sulle armuline!
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rubla? Anna siia, onuke! Siin
on rohkem? Üks kõik. Aga mis?..

vaest mitte haavata. Ta kõrval as
tus pikk kuju, punakas palitus, vöö

hane hääl, ja kauplusest astus välja

näole.

dust ühelgi inimesel... Kuid nüüd
ne vaesus on uhke ja peidab omi

litu! vastas võõras. Tõmba valopsud soojendasid ta
kõrvu. Arno.
seljast maha, rutem!

pöördub tagasi oma elu juurde, mis kellelgi veel siin maises
maailmas elada jäänud. Sina mine oma truu, hoolika lap
sehoidja" juurde, oma petlikkude mineviku unistuste tagasi
tulekut ootama, aga mina mina oma ülivate unistuste
juurde, mis kõigest maisest kõrgemad. Jumalaga igavesti!
Alandlikult pead langetades jälgis Selvin Maara kiireid
liigutusi, kuna see peegli ees omale kübarat pähe pani...
Kas lubad ennast saata?!.
Pole vaja!
Maara ulatas talle käe... Ja krahv Selvin pigistas seda
ahnelt ja tugevalt, nagu oleks tahtnud veel kord millestki
kallist, kaduvast minevikust kinni haarata.
3.

Raske, nukker, painajalik tuju. Võib-olla selle eemale
peletamiseks likvideeribki Maara oma toredat korteri sisse
seadet: mööbleid, pilte, peegleid, iluasjakesi, portselani, hõbe
dat, kristalli kõike kribu-krabu, mis paljude aastate jook
sul kogunenud. Kõik pakitakse hiiglasuurtesse kastidesse ja
antakse ladudesse hoiule. Ja tal ei ole sugugi kahju lahkuda
kõigist neist aastate jooksul kogutud asjadest ja nende läbi
loodud mugavusest, kus iga asjakene kõneleb midagi möö
dunud minevikust, äratades surnud mälestusi. Kuid mine
vikku ei ole enam olemaski... Selle asemel on ainult hiig
lasuur, aegutav, tühi kuristik: viletsa võitluse, asjatute kan
natuste ja kirgede peegeldus ...
Kuid üle selle tühja, pimeda, aegutava kuristiku on visa
tud purre ... mida mööda Maara mõttes üle sammub... Kas
mitte seal kauguses ei paistagi helgem maailm, nooruse päike,
esimene puhas armastus „ilma kirgedeta"?
Ainult tema üksi, ilus ja puhas, köidab veel hinge. Ikka
helgemalt paistavad selle muinasjutu tontlikud viirastused
haprast ja õrnast troonipärija Georgi kujust ainult tema
valitseb veel nüüd Maara hinge üle. Ja ainult tema juurde
igaviku sülle igatseb nüüd Maara hing.
Ta heitis väsinud pilgu toa üle tühjele seinule. Täna
viiakse kõik ta kastikesed ära, aga homme siis algab sõit
kaugele kaugele teele!..
4.

Paksu tolmuga kaetud sõiduk sisestus Abastumani kuris
tikku. Sõidukis istuv üksik naisreisija kannab üleni musta
riietust, nagu leinaülikonda. Tema kahvatult näolt paista
vad kuldsed silmad, peegeldades kaugete aegade unistusi.
Kui tuttav, kui hästi tuntud kõik siin on! Muutunud, vanaKirg ja hing.
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„Viga? Midagi, mitte mida
gi," vastasin segaselt. „Lähen
ainult ära ..
TUcfoard Uoc&e jõrzfc.
„Aga miks?" silmitses Diana
mind
„Halloo!" hüüdis Diana tele
Ent Diana oli lõpetanud juba guga. mõistmatu ja imeliku pil
fonisse, ja ma värisesin rõõ ühenduse.
Ma ei tea, kuidas see juhtus,
i*
must, nagu ikka kui kuulen
kuid näib, et kaotasin siis täie
selle tüdruku häält.
Nüüd ei viitnud ma enam likult
pea.
„Halloo!" hüüdsin ma vastu,, aega ja soodsa meeleolu loo
„Miks?
Sa küsid," sähvasin
kuigi see vastus polnud vaimu mine abiellumise ettepanekuks ägedalt. „Mind
veeti ainult ni
ei
valmistanud,
minule
enam
kas. Dianaga rääkides ei saa
napidi:
ja
see
on
kõik! Su õde
nud ma kunagi olla vaimukas vähematki muret. Diana oli ju helistas mulle sinuna ja ütles
kuigi seda meeleldi tahtsin. teinud seda ise, öeldes sõna, midagi, mis lasi mind arvata,
Selle tüdrukuga kõneledes, mida soovisin kuulda ammu. et ka sina, noh, ta püüdis
tundusin enesele alati kidakeel Sõrmus taskus, asusin teele. mu lihtsalt haniks!"
sena ja rumalana, kes vaevalt Laulsin omaette seniks kui
Taganedes vähe, naeratas
oskas öelda kohaseid ning ilu jõudsin võõrastetuppa.
kibedalt, kuid päris siis
„Tere, Peeter!" kostis äkki Diana
said sõnu. Ja ainult sellepä
rahulikult:
rast kandsin ka kauem kui Diana hääl minu seljataga.
„Mida ta sind siis arvama
kuus kuud oma taskus sõr . Pöördusin ringi ja ülla
pani?"
must, mida ühel soodsal het tusin. Teretaja polnud Diana,
„Ei midagi!" vastasin kibe
kel tahtsin taskust välja võt vaid tema noorem õde, kes dalt.
„01in rumal. Arvasin, et
ta nagu juhuslikult, et valmis nüüd naeris:
sinule
meeldib pisike kingitus,
tada soodsat meeleolu abiel
„Hästi, eks ole, Peeter, ve mille ma
..."
lumise ettepanekuks. Juhuseid dasin ma sinu sisse! Sina
„Peeter!u
hüüdis Diana. „Sa
oli palju, vägagi palju, aga ik sa unustasid jälle, et ma nii tõid minule jõuluks
ka kadus minul viimasel sil hästi oskan aimata järele Dia See on tore! Mida kingituse?
sa tõid?"
mapilgul julgus, sest olin juba na häält. Aga sellest pole vi
„Ei-ei-midagi,"
kogelesin
kord säherdune käperdis.
ga. Diana tuleb kohe."
sattudes. „Sulle
Naerdes tormas see tüdruk kimbatusse
„Noh?" päris Diana häälel,
sulle see kindlasti ei meeldi.
milles arvasin kuulvat ettehei nüüd toast välja. Alles nüüd Ma ... luba, ma lähen parem
det.
sain aru asjast, mis aga rik ära!";
kus tuju. Mitte Diana, vaid te
,vMis noh?"
„Peeter!" lausus Diana kind
„Kas oled unustanud, mida ma õde oli helistanud mulle. lalt. „Sa ei lähe kuhugi!"
See
polnud
esimene
kord,
mil
lubasid teha täna?"
Tahtsin siiski lahkuda, aga
ta mind nõnda narris. Mu tuju
„Ei."
enne kui jõudsin ukseni, sei
oli
nüüd
nii
halb,
et
otsusta
„Kas tõesti?"
sin pageda. Ent hetkel, mil ka sis seljaga selle vastu Diana.
„Aga muidugi."
„Anna see kingitus kohe
vatsesin
seda teha, astus tup
„Noh, tule siis juba!"
siia!"
käskis ta. „Varem ma
pa Diana. Ma ei püüdnud tema
„Kuhu? Teile?"
sind välja ei lase!"
eest
peita
oma
pahast
nägu.
„Jah! Täna on ju ometi jõu
Olukord oli piinlik, ja mul
~Peeter, sina näid täna tusa
lulaupäev."
polnud
teha enam muud kui
sena," ütles ta. „Kas sa mind
„Tean, on küll!"
alistuda Diana soovile. Võtsin
nähes
ei
rõõmustagi?"
„Aga, kas sa mind sel päe
sõrmusekarbi, andes
„Rõõmustagi? 00-ja ... taskust
val siis külastada ei tahagi?"
selle tema kätte. Dianale otsa
Muidugi...
aga
muidugi
teen
„Pean ma seda tegema?" pä
vaadata ma enam ei söanda
ma seda?"
risin huviga.
nud,
oodates pilku põrandale
„Ent sul pole ju säherdune
„Loomulikult armas," vastas nägugi. Ja miks sa mulle pü suunides pinevusega aega, mil
nüüd Diana tasa, väga tasa.
ta sõrmuse minule tagasi an
hadeks õnne ei soovi?"
Pidin kuuldetoru peaaegu
„Kas ma seda ei teinud? On nab.
Ent seda ei sündinud!
pillama käest.
ne... häid pühi ..."
Tõstes pilgu põrandalt, nä
„Peeter,
mis
sul
viga
on?"
„Mi-mis?! Ütle, ütle veel üks
gin, et Diana oli sõrmuse sõrküsis Diana.
kord!" anusin üllatudes.

Lahutuskojast.

Kingitus jõutuaeks.

nenud on inimesed möödunud aastakümnete raskuse all. Pal
jud on teise ilma rännanud. Kuid roheline kuristik on ikkagi
endine, Igaviku käsi pole teda veel puudutanud.
Tuttav mürin... Mis see on? Kiiremini hakkas tal süda
rinnus tuksuma. Veekosk! Langeb vesi kiirel jooksul sinakate,
läbipaistvate jugadena, muutudes vastu kive lumivalgeks
vahuks...
Vaevalt võib veel näha vanas lõhutud lossis Vanni-maja.
Raskelt, kuid kiirelt liigub sõiduk. Suvilad välguvad ilusa
panoraamina. Aga siin on äkki midagi uut, seni tundmatut!
Aga see seal... see oli ka enne! Muidugi oli!..
Rattad sünnitavad puusillal tüminat. Siis teeb sõiduk
äkilise käänaku ja peatub tuttava jalgvärava juures. Maara
süda peksab tugevasti. Raske on tal isegi hingata.
Kõrge, nikerdustega ilustatud püstaed on viltu vajunud.
Paksud vaarmarja põõsad on läbi aia välja kasvanud. Suured
pärnad heidavad paksu varju ümbrusse, mille rohelusest suvi
late luitunud katused silma paistavad.
Värisev käsi tõukas jalgväravat. Kuid see oli lukustatud.
Siis kuuldus aiast ketikõlinat, millele järgnes metsik koera
haukumine.

Kuid siiski pidi naisreisija kaua kinnise värava taga kopu
tama ja kõlistama.
Aga siis prahvatas äkki uks, ja rõdult hüüdis vali hääl:
Kes seal on?.. Mis vaja?..
Naisterahvas tundis ära hääle ja värises ärevas ootuses.
Omad!..
Ja tema hääles oli nii palju tuttavat, niipalju sarnadust
sellega, mis rõdult kostis.
Varsti oli kuulda kruusatud jalgteedel sammude hääli,
mis järk-järgult lähemale liikusid. Siis kriuksatas värava lukk.
Ja nüüd nad seisid üksteise ees: tusane, väsinud reisija
ja kõrgekasvuline, lahke vanaeit vanamoelises hallis undru
kus ja laias hommikujakis.
Ema! See oled sina, ema?!.
Vanaeit aimas ennem, kui kuulis hääletu küsimuse.
Maara! nuttis ta. Minu Maara!..
Võimsas süleluses lähenesid nad üksteisele, ja pisarad
nende rõõmu ja kurbuse pisarad seginesid.
5.

Kurvalt vilgub väike lamp vanas söögitoas. Suurt lauda
katab katkine laudlina tunnismees endisest rikkusest. Suur
teemasin kahiseb, nagu laulaks mõnd salalikku laulu.
Kauaegse lahusoleku järele on nad jälle koos ema ja
tütar selles vanas söögitoas. Meelestusid mälestused.
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Pühadeks lahku£. . .
Viimane lahutuspäev, mis peeti ka

henädalise vaheaja järele, osutus

See oli vähem kui kaks aastat ta

gasi, kui Martha ja Rudolf Balder

jälle väga töörohkeks, kuna siis siia tõotasid igavesti üksteise päralt olla.
oli kutsutud aru andma 21 abielu Aega pole möödunud küll veel palju,
paari, kelle ühine õnn kõikuma löö kuid siiski küllalt palju selleks, et
nud.
unustada siis kolmandal jõulupühal
Vaatamata palavale palvele jäeti antud lubadusi. Et sellises olukorras
sellest hulgast 12 paari siiski ühte lahutus loomulik, mõistab paar isegi,
edasi, seda vähemalt esialgu, kuna ühisel kokkuleppel esitanud lahutus
nende lahutuspalvete läbivaatamine palve, mis toob kord küll piinavana,
edasi lükati.
ent nüüd maapealse paradiisina
Oma abielule hüvasti hüüda võisid paistva vabaduse.
sel korral üheksa paari, kelleks osu
Pikast abielurahva elust ei pea lu
tusid:
gu Allee ja Arnold Veingarten. Aeg
Salme Lisette ja Johannes Muuk, on neil küll abieluks alles hoopis
kes pidasid pulmi juba kauem kui lühike olnud, kuid siiski küllalt pikk
kaksteist aastat tagasi. Nüüd on aga selleks, et evida üksteise kohta vas
paarike arvamisel, et siis sooritatud tupidise arvamise kui enne pulmi.
sammust pole kasu kumbalgi ,vaid Lõpp on nüüd nendegi kooselul.
see targem, mida võib veel teha, on
Kaks päeva hiljem kui äsja maini
lahutus. Selle vastu pole midagi ka tud paar, ühendasid ennast abielusi
kohtul ja nõnda on pandud ühele demetega Selma Amalie ja August
abielule jälle lõpupunkt.
Juurikson. Aga nemadki ei pääse
Kaheksa aasta pikkusest kooselust mööda lahutuskojast, vaid ütlevad
arvavad omale aitavat Olga ja Elmar nüüd: „Hüvasti abielu!"
See oli alles käesoleva aasta 27.
Egbert Käosaar'ed. Eelistades kära
rikkale lahkumisele vaikset seljapöö aprillil, kui üksteisele käed ulatasid
ramist üksteisele, on nemad lahutus Elisabeth ja August Sellenbergid. On
palve esitanud ühiselt. Et see kohe möödunud vaevalt pool aastat, ent
toob soovitud vabaduse, on kõigile paarike on jõudnud juba siiski niivõrd

pettuda üksteisest ja abielust, et

teada.

Täpselt samaks ajaks, mil pulma nemad ühisest kooselust enam midagi
dest möödub kaheksa aastat, jõuavad kuulda ei taha. Ka kohtul pole nende
uuesti ..poissmehe põlve" tagasi Hil lahutamise vastu midagi.
Varem, kui abielu lõpetamiseni jõuti
da ja Hans Puskar. Hildale oli see
juba teine abielu.
on omavahel siiski ära leppida suut
Linda ja Johannes Kalberg uskusid nud Hilda Ingeborg ja Richard Stein
berg ja Karin ja Gabriel Hansmann,
pidades oma ühise õnne olevat iga kuigi nad kord astusid lahutus teele.
Pühadeks ei saa soovitud vabadust,
vese, ent on pidanud nüüd veenduma,
vaid peavad mitmesugustel põhjustel
et võib kustuda isegi armastus.
Kurbus ja valu, kibedus ning pettu veel ootama järgmised paarid:

küll 2. märtsil 1924 aastal pulmi

mused ületavad ka Emilie ja Leo
Kullude abieluõnne, nii, et paar
kooselu jätkamise, peale a. abi
elu, mõttetuks peab.

Helmi Klarie ja Arthur Voldemar
Põlendik, Helga ja Kurt Stein, Elise
ja Johan Maripuu, Elene ja Aleksei
Okk, Olga ja Harald Veber, Martha
ja Peeter Schönberg, Ruudu ja Vii
lem Eik, Anna Marie ja Peeter See
pa, Heinriette ja Adolf Fischer ning
Anna ja Mihkel Lieneberg.

me pannud, vaadeldes mind sä
ravad silmil. Ta oli sel hetkel
ilusam kui kunagi varem.
Ei mäleta, mida ütlesin või
kas üldse midagi ütlesin, aga
mäletan, et hetk hiljem oli Dia „Abielulehelt poolehoidjad l
Saatke oma sõprade, tutta
na minu embuses.
„Peeter, mu kallis Peeter," • vate.ja sugulaste aadresse ...
sosistas ta. „Sa oled rumal, Saadame neile maksuta
rumal poiss oled sa! Õde ei .proovinumbreid.
helistanud ju sinule. Mina ... J
seda tegin mina ... ;

Ununenud oli kauaaegne lahusolek... meelestus ainult see,
mis siin oli läbielatud ...
Kas sa, lapsukene, kauaks oma kodukohta kavatsed
jääda?
6.

Lapsukene! naeratas Maara peaaegu haiglaselt.
Emale oled sa, Maarakene, ikka „lapsukene" ja jääd
selleks. Pigistan silmad kinni ja näen sind üsna väikesena
päikese paistel mängimas. Kuulen sinu lapselikku vallatut
naeru, sinu väsimatute väiksete jalakeste rahutut jooksu.
Sarnasena esined sa mulle, kui sinu eest palvetan. Sa, vaese
kene, oled praegu väsinud. Vahetasid vaikse kodunurgakese
tormilise elumere vastu. Sa ei kirjutanud mulle, kuid minu
emasüda tundis, kuidas sa kannatasid. Ja mina olen õnnelik,
et sa nüüd vaiksesse sadamasse jälle saabusid. Kas jäädavalt.
Maara? Või ajutiseks?..
Päevaks kaheks... ei ole veel otsustanud...
Sinu tormiline hing pole veel ikka rahu leidnud,
ohkas ema raskelt. Ja ometi olen ma õnnelik, et sind
veel näha sain... viimast korda enne siitmaailmast lahkumist...
Järgnes kauakestev vaikus.
7.

Maara ärkas vara hommikul, kui esimesed päikese kiired
puude latvu kuldasid. Kui magusasti ja raskelt magas ta mu
gavas, vaikses toakeses, kus oma nooruse ilusaimad aastad
oli veetnud. Vähe oli siin olnud muudatusi. Endisel ümmar
gusel laual oli teine lamp. Raamaturiiul ühes raamatutega oli
kadunud. Ta seisis teises kohas, akna lähedal nurgas. Diivan
oli ka veel terve, kuid uue, teistsuguse riidega kaetud. Tund
matud olid Maarale need suured lillekimbud, mis tumedale
sinisele foonile laialipillatud. Esimene kate oli aga punane...
Ja-ja, muidugi oli see punane!..
Ta riietas end ruttu ja lähenes siis aknale. Metsikud
jasminid olid paksuks padrikuks kasvanud, levitades meeldi
vat, tuttavat aroomi.
Siis väljus jalgväravast kiviteele ja sealt mägestikku
kuni männimetsani.
Aga seal pahemat kätt olid talle ammust ajast tutta
vad kaljud. Maara ärevus kasvas ta hingeldas.
Seal oli ojakene... lillerikka nurmega... Kuid vana suurt,
mitmeharulist toomingat enam ei olnud... Kadunud olid ka
kõverad männid. Ainult suur kivi vahtis veel vaikides ja kül
malt Maara poole.
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mõtlema pannud asjaoli, et peig ikka

Sport.

ja alati laenas raha, kuid Ella oma

Cesti ja Cos-Clngetos.

helepanu ei pööranud ,vaid andis
raha ikka edasi. Peagi pidi ju neil
olema ühine varandus ja miks siis

õnnejoovastuses sellele vähematki tä

Raadio.
Tähtsamaid teateid Tallinna jaama saatekavast

Pühapäeval, 20. detsembril: 9.55
keelata nüüd veel oma abi seal, kus
Jumalateenistus Pühavaimu kirikust.
seda hädasti vajatakse.
Alles nüüd, mil jõutud juba rohkem Jutlustab õp. Beekmann. 12.15. Põl
suurmeistriks tõusmiseks. Kui mitte
lumajanduslik kõne. 12.45. Põlluma
kuld-, siis vähemalt hõbe- või pronks kui uksetaga, hakkas kahtlema El janduslikke teateid. 13.00. Lõunane
medaali peaks A. Neo ikkagi olüm lagi, kuna peig kihluspäeva ikka ja kontsert. Juh. md. Rrk. Krull. 14.00.
piaadilt ära tooma. A. Teearu oli siin alati edasi lükkas. Ühel õhtul, kui
Dr. Rima Rosfeldt-Säkk: „Milleks ja
Ameerika meister vabamaadluses, ent peig jälle neiu juurde tuli, oli selle
mille eest kaitseme lapsi?" 16.30. Rja
Euroopa parimatega pole temal olnud rõõm enam kui suur.
viite-muusikat heliplaatidelt. 17.30. .Va
kahjuks kokkupuuteid, millep. ka „Juba homme lähme ja kihlume," hitorni" seltsi kõned. 18.30. Reklaami
raske midagi ennustada.
seletas noormees, paludes ühtlasi ja heliplaate. 18.50. Päevauudiseid.
Raskekaalus noor Kalevipoeg veel 100 krooni viimaste ettevalmis 19.00. Heliplaate. 19.30. Lugemistund.
Kristjan Trossmann on soomlaste ar tuste tegemiseks. Muidugi andis Ella (Esineb Hugo Laur). 20.00. Ülekanne
vates samuti kindlam esikoha kandi nõutud raha meeleldi, sest õnn see Tartust. 20 05. Noorte eesti komponis
daat. See, mis ülal öeldud A. Neo oli ju nüüd nii lähedal...
tide helitöid. (Ülek. Tln. Konservat.
puhul, maksab ka K. Trossmanni Selleks, kes aga järgmisel päeval saalist.) Mängivad: T. Koch (klaver),

OtCiCfised on moio uõictuCootuscd. otümpiCLCLdit,'
Kuna Los-Angelesi olümpiaadi»,

veel vaevalt pool aastat aega, tehakse

juba kõikjal kibedaid ettevalmistusi
selleks kehakultuuri 10-daks suure

jooneliseks paraadiks koos igasu
guste ennustustega oma võidulootuste
kohta.
Asudes siin eestlaste võidulootuste

vaatlemisele, peab ütlema kohe, et
neid pole kuigi paju, ja nii mõnelegi
olümpiaadile oleme läinud vastu iga
tahes roosilisemas meeleolus, kuigi

ka nüüd siin seal tahame kaasa öelda

oma kindla sõna.
kohta, kõik kokku aga näitab, et
Et meie seda teha tahame kõige meie maadluses pole väljavaateid su
pealt maadluses, on muidugi kindel, gugi vähe. Vähemalt ühte kuldme
sest siin oleme alati sundinud teisi daali omale ennustada pole siin

Kärbes- ja sulgkaalus meil praegu parimate hulka kuuluvaid mehi, siis kes selle asemel, et pärida pühade

Väli võidulootused muidugi vähemad, hinnata jäämine Euroopa esivõistlus
kanne Tartust. 20.05. Kontsert. Juh.
aga teise või kolmanda auhinna tel, paneb kahtlema, kas A. Luhaäär Detsembei- 1930. Lully ja Charly M. Prokofjeff. 21.00. Esperantokeelne
peaks suutma tema ära tuua siiski. olümpiaadilgi midagi paremat suudab on armunud. Nagu kaks linnukest nädalakroonika. 21.10. Kontserdi järg.
O. Käpp, kah kerge kaalu mees, kes teha.
sädistavad nemad alati koos ja ikka
Kolmapäeval, 23. detsembril: 15.30.
elab kolmandat aastat Ameerikas,
Kergejõustik on juba mõnda aas on üksteisele niipalju rääkida. Kui Päevauudiseid. 15.45. Rjanäitaja-õien
peaks aga kindlasti tegema sama, tat olnud meie valulaps ja alles dagi ei jõua nemad üksteise vastu dus. Kuni 16.30. heliplaate. 18.15. Rek
mis Amsterdamis, kus temal palju ei tänavu sügisel andis tartlane Gus olla ka nii õrnad, nii head, nagu laami ja heliplaate. 18.35. Päevauudi
puudunud kahekordsest võidust. Oma tav Sule oma odaviske tagajärgedega seda tahaksid. Nädal enne jõulu Lul seid. 18.45. Lastetunud. 19.15. Põllu
kaalus parimate hulgast on ka kesk üle pika aja põhjust suuremaks rõõ ly ja Charly abielluvad, osutudes majanduslikke teateid. 19.30. Muusi
kaali ane K. Kullusaar, kes peaks mustamiseks. Tagajärg 69,54 mtr. tõi siis oma sõnade järele kõige õnneli kateooria tund (Rrk. Krull). 20.00. Üle
igatahes olema mees maailma kolme tema tänavu soomlase E. Penttila jä kumateks inimesteks maailmas ... kanne Tartust 20.05. Kaubandus-töös
parima hulgast. A. Kusnetsi kohta on rele maailma teiseks, pannes ühtlasi Nemad, —nad on ju nüüd ikka ja tuskoja nõunik ins. K. Mauritz: «Va
praegu midagi öelda raske, kuna kogu maailma arvama, et G. Sule on ja igavesti üksteise päralt...
luuta kokkuhoid kodumaa kauba tar-

mees kaua pole enam võistelnud. üks neist, kes evib olümpiaadil au
Aasta on möödunud, jällegi on
Juhul, kui A. Kusnets evib aga kas hinna. Tõeliselt ei tohiks see olla ka detsember
ja jälle on ka nädal jõu
või endise vormi, on temagi üks võimata, mille kohta aga siiski täie ludeni. Lully 1 ja Charlyl pole aga
liku selguse peab tooma suvehooaja
võistlustel.

enam teineteise jaoks ühtegi sõbra
algus. Peale G. Sule pole meil kerge
jõustikus ühtegi meest, kellel oleks likku pilku, vaid nüüd loidab nende

Poolraskes kaalus on soomlaste ar lootuseid olümpiaadil edukas olla.
Ühelgi teisel alal, isegi suure poo
Neol, kes Soome-Eesti maadlusvõist lehoiu võitnud poksis, meil mingisu
lusel, samuti pikemal võistlusturneel guseid väljavaateid ega võidulootu
Rootsis, ka näitas, et siin tõesti te seid ei ole, isegi mitte siis kui neid
gemist väga kõrgeklassilise maadle tikutulega otsiksime.

vates suured võiduvõimalused A.

jaga, kellel olemas kõik eeldused

/(õilist C
Aleksander Peterson, kes Hambur maks ja painduvamaks kondivääna
gis peetud ilmameistrivõistlustel Poo jaks kui on seda kuulus soomlane
la hiiglase Z. Karkawenko järele tuli Otto Huhtanen. 1930. aasta ilmameis
teiseks, alustas neil päevil võist ter keskkaalus oli sakslane F. Kämp
lemist Viinis, kus ta maadelnud ka fer, 1929. aastal eestlane K. Velmankolm korda varem, tulles alati kol Veinura, 1928. aastal prantslane Cal
mandaks. Tänavu osutuvat A. Peter vador Chevalier, kes 1930. aastal
soni tugevamateks konkurentideks ve võistles ka Tallinnas.
Omaaegne kuulus elukutseline
nelane M. Borodanov, austerlane 11.
Kavan, lätlane J. Leskinovitsch, tsehh maadleja, äravõitmatu türklane Ab
A. lrsa ja sakslased P. Samson-Bahn dulah, hakkas maadlusest loobudes

Sikk; sulgkaal O. Luigaleht; ker
gekaal R. Misler; kergekeskkaal
A. Kusnets; keskkaal A.
Ungarlane Gustav Motyka, kes vii
masel ajal mürgeldas Königsbergis, Praks; poolraskekaal E. Palm;
teenides vilet ja sõimu, vigastas seal raskekaal O. Luiga.
Eesti-Läti korvpalli maavõistluse
oma jalga niivõrt, et pidi ajutiselt võitis
Läti 52:50. Riia-Tallinna lin
katkestama võistlemise.
võistlus
lõppes Tallinna ka
Poolakas N. Stekker, kes 1930. nade
aastal Budapestis A. Petersoni ees suks 47:42.
tuli ilmameistriks hellitleda kuul Möõdunud esmaspäeval algasid
davasti ka mõtteid peatsest Tallinna
maadlused Lõuna-Eesti meist
sõidust, alustas neil päevil võist Tartus
ri nimele. Tuntumatest elukutselis
Tornoffile ja portugaallasele A. Oli
eirale.

lemist Bukarestis, Rumeenias.

Venelane Ivan Poddubnõi, keda
ei suutnud isegi võita meie Georg
Lurich ja Aleksander Aberg, peab

praegu Moskvas spordikooli ning

korraldab võistluseid. Viimati võist
les 1. Poddubnõi 1926. aastal Amee
-1931. aasta ilmameistriks tuli saks

lane F. Kley, keda peetakse pare-

Heliplaate. 16.30. Jumalateenistus
Toompea kirikust 18.00. Heliplaate.
18.30. Jumalateenistus Jaani kirikust.
Jutlustab õp. H. Kubu. 20.00. Ülekanne

Tartust 20.05. Albert Üksip: Jõulu

kõne. 20.30. Kontsert Juh. md. flrk.
Krull. 22.00. Kontsert heliplaatidelt.
Reedel, 25. detsembril: 9.55. Juma

lateenistus Pühavaimu kirikust. Jut

Jumalateenistus Jaani kirikust. Jut
lustab õp. Hasselblatt, 12.00. Eesti
muusikat heliplaatidelt. 13.00. .Päeva

lehe" toimetaja E. Jalak: Nädala vä
lispoliitiline ülevaade. 16.40 Reklaami

ja heliplaate. 17.00. ..Kella 5 tee"

muusikat. 18.00. Lastetund. 18.30.
Ringhäälingu orkester. Juh. md. flrk.
Krull. 19.00. Lugemistund. (Esineb
Sergius Lipp). 19.30. .Pool tundi rap
soodiaid." Juh. md. flrk. Krull. 20.00.
Ülekanne Tartust. 20.05. Vene mees
koori ettekandeid. Juh. J. Stepanov.

20.30. Ringhäälingu orkester. Juh. md.

flrk. Krull. 21.05. Vana tantsumuusi
kat. 22.00. Moodsat tantsumuusikat
Dancing-Pa!ace'ist „Gloria".

Õiguse-kaalukojast.

silmis viha ja põlgtus. Paarike tülit
Üks naine ja kaks meest. . .
seb jälle nii, nagu on nad teinud se
See oli möödunud aastal teisel jõu polevat Rudolf lausunud ainustki
da nüüd sadasid kordi. Lully ei pai
ta enam Charlyt ega Charly ei kae lupühal kui kingseppmeister Martin sõna.
lusta ka enam Lullyt. Naine on nüüd O. oma juurde pühi kutsus pidama
Rudolf B. ise aga räägib teist jut
veriseks küünistanud mehe silmad, sugulased ja sõbrad, nii nagu see on tu. Kuuldes, et August T. õue kutsub
mees proovib aga naise kallal oma saanud juba kord kombeks. Alul läks tema naise, läinud ta ise varem sin
rusikate tugevust. Armastusest ei kõik hästi. Särava jõulukuuse all is na, öeldes nooremehele, et pole ikka
räägita enam ainustki sõna.
tudes lauldi jõululaule ja kõik oli ilus perekondlikul olengul teise mehe
Naine karjub appi ja vihane mees nii rahulik, nagu see rahupühadel naisele külge lüüa. See vihastanud
aga viskab naise uksest välja kori peab olema. Kõik võibolla oleks aga Rudolfi, kes tormanud temale
jäänudki, kui piduperemees kallale, öeldes:
dori nii toorelt, et sellel suust ja nõnda
poleks kohale toonud va kibedat ja
„See polegi sinu, kuradi asi, kel
ninast hakkab jooksma veri
kesvamärjukest,
mis pahatihti võtab lele ma külge löön, kui naine seda
Keegi pole nii õnnetu kui nemad
ise lubab."
meeled meestel peast.
ja päevagi ei taha nad elada enam
Hakkas nimelt külaline Rudolf B.
Kumb neist seletustest õige, pole
koos ja Lully pöördub jälle tagasi
äkki arvama, et noormees August T. teada, küll teatakse aga seda, et
vanemate juurde, esitades ei
piirdu üksinda viina ega õlle joo mõlemad mehed tuppa tagasi tulles
ühtlasi kohtule lahutuspalve, kuigi
on jälle detsember ja jõuludeni aega misega, vaid teeb agaralt silmi ka olid verised. Siingi sõnelesid mehed
tema naisele, pigistab selle kätt ja veel vähe, lahkudes alles siis kui
valevalt nädal...
ei kohtle teise mehe naist kuidagi kõigi teiste pühade meeleolu rikutud,
nõnda, nagu seda peab tegema.
esitades ühtlasi hiljem kohtule kae

Tulusaid näpunäiteid.

ning H. Schvarz (noorem), kellest tegelema poliitikaga, olles praegu

viimast A. Peterson eelmistel Wiinis kodumaal linnapeaks.
peetud võistlustel võitis. Viinis rek
lameeritakse A. Petersoni kui Ees
Tänavusteks Eesti meistriteks va
ti ilmameistrit.
bamaadluses tulid: kärbeskaal —J.
Lähemail päevil Königsbergis lõp Põntson; sulgkaal A. Fuks; ker
pevatel maadlusvõistlustel on Karl gekaal H. Kristal; kergekesk
Tomberg-Radko Petrovilseh üks tu kaai A. Kukk; keskkaal A.
gevamaks esikoha kandidaadiks saks Praks; poolraskekaal A. Neo;
lase E. Siegfriedi kõrval. V iimati raskekaal K. Trossmann.
võitis ta A. Grikise, kes kaotas veel
Läinud aastal osutus meistrite ni
meie daamide lemmikule F. Cziruchi
nile. Venelane J. Gromov kaotas F. mistu järgmiseks: kärbeskaal E.

pektor G. Reder. 22.00. Tantsumuusi
kat heliplaatidelt.
Neljapäeval, 24. detsembril: 16.00.

lustab õp. Th. Tallmeister. 12 00. Süm
foonia kontsert heliplaatidelt. 14.00.
Lugemistund. (Esineb flnts Lauter)18.00. Kontsert. Juh. md. flrk. Krull.
20.00. Ülekanne Tartust. 20.05. .Jõulu
Päevauudiseid. 15.45. fljanäitaja-õien puu". Nemirovic-Dancenko näidend
dus. Kuni 16.30. helipaate. 18.30. Rek ühes vaatuses. 20.50. Sisuseletus! järg
laami ja heliplaate. 18.50. Päevauudi nevaks ettekandeks. 21.00. Jruba
seid. 19.00. ülekanne Tartust. 20.05. duur". G. Verdi oope 3. vaatuses.
Vaimulik kontsert Jaani kirikust.
Mängivad „La Scala" s r.istid, koor ja
Teisipäeval, 22. detsembril: 15.30. orkester Carlo Sabajno0 juhatusel.
Päevauudiseid. 15.45. fljanäitaja-õien
Laupäeval, 26. detsembril: 9.55.

võidulootuseid ei ole, olgugi, et J. on meil praegu ainult üks. kes auhin ajal pruudi nime, peab küünaldes
Põntson kõige kergemate meeste hul nale võib tulla, nimelt Amsterdami särava kuuse all valama kibedaid dus. Kuni 16.30. heliplaate. 18.30. Rek
gas võrdlemisi tubli. Kui V. Väli olümpiaadi teine tõstja Arnold Luha pisaraid...
laami ja heliplaate. 18.50. Päevauudi
pääseks veel sulgkaalu, poleks vist äär. Tema sügisel saavutatud kogu
seid. 19.00. ülekanne Tartust 19.30.
palju oodata temalt teistkordset summa on hea, kuigi sellest kuidagi
Dr. H. Jürgenson: „Talvesport uisu
olümpiavõitu. Kerges kaalus on V. ei piisa esikoha võitmiseks. Aga au
Kui armastus kustub. tamine
ja suusatamine." 20.00. üle

oma kaalu paremaid, olles olnud ala

riumi puhkpillide orkestri kontsert
Juhatab Kaitsevägede orkestrite ins

enam ei tulnud, oli peigmees. Küll H. Schüts (viiul) ja K. Bachblum
ootas Ella, et saaks minna ja omagi (tsello). Lõpuks kuni 23.00. Tantsu
nimi kihlatute hulka panna, kuid as muusikat heliplaatidelt.
Esmaspäeval, 21. detsembril: 15.30.
jata. Otsides lõpuks ise üles noor

enesega arvestama, suutes teha seda palju.
mehe, see nüüd kindlal sõnal ütles, et
nüüd ja ka edaspidi. 1928. aastal
Omaaegsel hiilgealal, tõstmises ole ta neiuga abielluda ei mõtlegi. Ei ai
Amsterdamis osutusid võitjateks me praegu teistest sootuks kaugele danud viha, palved ega nutt. Noor
meie V. Väli ja O. Käpp, kes võistle taha jäänud. Kui meil varem siin mees jäi oma otsuse juurde kindlaks
vad veel praegugi.
välja oli panna kümneid maailma ega otsinud enam kunagi üles Ellat,

line auhinna saaja suurematelgi

vits miss läbi." 20.35. Kaitseministee

Pehmed piparkoogid.
1600 gr. siirupit, 1600 gr. suhkrut,
8 muna, 1 lusikatäis magedat võid,
11/2 loodi potašt, 2 loodi pärmi, pom
merantsi koort, noaotsatäis kardamo
mi, 1600 gr. jahu.

Siirup sulatatakse suhkruga, lisa
takse või ja maitseained. Kui taigen
veidi jahtunud, lisatakse munad tai
nast kloppides. Lõpuks lisatakse vä

Rudolfi südamesse see muidugi ei
mahtunud, vaid hetkel, mil August
väljus toast, läks temagi õue. Mis
siin õieti juhtus, on aru saada raske,
kuid rahupühade rahust polnud kind
lasti järel enam jälgegi. August se
letab, et Rudolf õues temale sõnagi
lausumata kallale tormanud, pikali
maha löönud ja käte ning jalgadega
peksma hakanud. Kogu peksu ajal

bused üksteise vastutusele võtmiseks.

Asi on mitu korda varem kohtus
arutusel olnud, kuid mitmesugustel
põhjustel ikka edasi lükatud. Ka sel
korral näib minevat juba nõnda, ent
siiski peab kohus seda üleliigseks,
kuna mõlemad vihased pooled palu

vad ülekuulata uusi tunnistajaid.
Kohtunik leiab aga, et süü on siin
vastastikkune, lõpetades asja ära.

Kana, naised, armukesed. . .
Alles hiljuti evis proua Marie A. Hommikul, mil Marie oma kana lei

heses soojas vees leotatud pärm. Segu ilusa musta kana, kellest virgemat dis vigasena, olevat keegi majaelanik

munejat võis olla vaevalt. Marie ar näinud Annat viskamas ka kaigast,
mastas oma kana, hoolitsedes selle millele järgnenud kohe kana kisa.
eest nii hästi kui võimalik, andes Kohtu ees lähevad naised päris
temale ikka kõik paremad asjakesed. ägedaks ja näib, et nemad meeleldi
Ja kana, kes munes ikka nihukesed üksteisele käsitsi kallale tormaksid.
setatakse keskmise kuumusega ahjus. ilusad, suured munad, oskas lugu Marie nimetab Annat kana mõrtsu
Lõigatakse soojalt pikergusteks ehk pidada heast perenaisest, jälgides se kaks, Anna Mariet tühja jutu tegi
jaks. Kumbki pool ei vali sõnu, kis
da igal sammul kui laps ema.
nelinurgelisteks tükkideks.
Ent paraku pidi enneaegselt lõp kudes esile üht-teist, millel midagi
pema seegi sõprus. Ühel hommikul, ühist pole tapetud kanaga. Marie
Odavad piparkoogid.
kui Marie õue läks ja tavalisel kom lubab Anna mehele rääkida, et siis,
bel kutsuma hakkas kana, ei tulnud kui mees tööl. Anna ülal korral kel
gr. siirupit, 1 kiaas suhkrut, 1/2
test võistlevad seal ilmameister J.
seda kusagilt. Pika otsimise järele legi rätsepa juures käib ikka viina
klaasi
vett,
800
gr.
jahu,
3
muna,
kar
Jaago, A. Sannik ja H. Erdmann. demoni, nelke, 1/2 loodi põdrasarve leidis Marie kalli kanakese hoovi võtmas. Anna aga küsib sapiselt,
ühtlasi võtavad tschempionaadist ka
nurgast risude tagant. Kana oli min mida teeb Marie siis, kui mees käib
osa senised tuntud Tartu amatöö soola
gisuguse asjaga visatud või löödud ja laatadel.
rid 1. Zettermann ja O. Jaal, kellele
Siirup sulatatakse suhkruga, lisa vigastatud nii raskelt, et lind tuli
Kohtunikul pole kerge vihaseid
seltsib veel rida vänetuntuid mehi. takse jahu, munad ja maitseained ära tappa.
pooli vaigistada. Ent naised ei hooli
Võistlustel ei puudu ka saladuslik ning lõpuks vees sulatatud põdrasar
Marie ei kahelnud silmapilkugi, et tema sõnadest, vaid sõnelevad isegi
Must mask.
ve sool. Pagen rullitakse siis välja ja siin mängus oli kuri käsi. Naabri kohtu eest lahkudes, kui asja aru

Kui Zatfinn naerab ja nutab.
Peig ei tulnud t393si>
Mitte just enam noor neiu Ella V. agaralt ettevalmistusi tegema pulma
deks. Mõne teise oleks, võib-olla,
oodatud õnn. Temagi leidis austaja,
sihvaka ja mehise noormehe näol,
süda ihkas armastust ning õrnusi. kelle lähenemiskatsed Ella ka mui
Möödusid aastad, ja Ella oli ikka dugu vastu võttis.

ootas juba pikki aastaid kosilast,
seda aga asjatult, sest näis, et ühegi
mehe pilk ei peatu Ellal, kuigi ta

Alati nähti neid nüüd kahekesi
üksinda kui emahunt küünlakuu ööl,
leidmata kusagilt seda, keda ta iha koos ja peaaegu igal õhtul külastas
les ja kellest ta unistas. Ei leidunud noormees Ellat tema kodus. Ella
ainustki meest, kes oleks tundnud rõõm aiva kasvas, kui noormees te
abiellumise ettepaneku tegi, an
igatsust ka Ella järele, kuigi neiu male
des mõista, et nad hiljemalt jõuluks
neid võluda püüdis nõnda, nagu juba
kihlatud on.
seda oskas. , - •
Rõõmust säravana rääkis Ella n;'üd
Ent äkki, see oli käesoleval sügi
seda
uudist kõigile, hakates ühtlasi
sel, näis Ellale siiski naeratavat kaua

klopitakse hästi läbi ja lastakse järg
mise päevani toasoojuses seista. Siis
rullitakse taig°n välja, lastakse enne
küpsetamist pannil kerkida, määri
takse pealt klopitud munaga ja küp

lõigatakse sellest igasuguseid kujusid.
naine Anna N. oli mitu korda va
tamine kahe uue tunnistaja ülekuula
Pealt määritakse munaga ja musta rem tema kana lubanud maha lüüa, miseks edasi lükatud.

kohviga ja küpsetatakse kuumas ah kuna see alati olla kõikial jalus ees.
jus.

Mesikoogikssed.
200 gr. mett, 3T klaasi suhkurt. 1
teelusika täis peenendatud kaneeli,
s/2 teel. peenendatud nelki, 3 klaasi
jahu, 1 muna, 1 teelus. põdrasarve
soola.
Mesi soojendakse kastrulis, lisatakse

suhkur ning liigutataks3, kuni suhkur
sulanud. Siis lisatakse kaneel, nelgid,
klopitud mina, lahustatud põdrasarve

sool, ning kaks klaasi jahu. Sega
ta<se kõik hästi läbi Vormitakse

siis väiksed koogikesed ja k ipse takse
parajas ahjus võiga määritud pannil.

Enne pannilt võtmist lastakse vähe
jahtuda.

soovida midagi, vaid sooritasid oma
Teafoeir.
ülesanded vägagi hästi, olgugi, et
.Käitis" Töölisteatris.
neil puudub selline nimi nagu mõne
Pole veel kaua aena möödunud teise teatri näitleiatel.
päevist mil noore Tallinna Töölis Kiitust vääris siin igaüks, ent eri
teatri esinemiskatseid võeti vastu ti tahaks mainida siiski härra Krap
teatava kahtlusega ettekannete õn pi öövahina, kelle muinasiutt ~püh
nestumise suhtes. Nöüd aga on see ast rätsepast" osutus kaunimaks ko
teater tõestanud ammu, et sellis gu õhtu kestel. Senisest parem oli
teks kahtlusteks puudub igasugune siin ka R. Alamaa I.ipsmannina, mis
alus ia et see tõesti nõnda, näitas oli võetud tõsiselt ja soovitud mõju
jälle kord H. Leiviku „Käitise" la ka saavutas.
Ainult näidend ise tahab tunduda
vastamine.
Proua Hilda Gleser lavastajana oli teater tõestanud ammu, et sellis
siin oma tööna hakkama saanud vä kuidagi nagu poolikuna, mis aga
eosi hästi, suutes laval kõik viga siiski eriti mõju ei jäta. kuna selle
deta liikuma panna. Ka tegelased, katab hea lavastus ja näitlejate mäng.
—ard.
keda siin väga palju, ei jätnud siin

