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Seesama sõda ...

Tänast lehte 4 lk

Pileiiie ~iurg"

Saksa sõduri kangelasmeel

Kõige paremail ja vapramailgi

od vahel omad nõrkushetked.
Eks seda või siis vahel' tekkida
ka meie, tavaliste kodanike, kes

Stalingradis ei murdu

kel, sõja ja raskuste keerises.
Tekib nii palju vastamata küsi
musi üksteise kõrvale, küsimär
kide rida, mis teeb ilme- mure

Saksa edukas vasturünnak Manõtshi ja Doni vahel
Tõrje ahingud idas fatkuvad

likuks '

• Kas pole selleks siis põhjusi?

Muidugi on. Liiga paljugi
on põhjusi, küli kodutoas ja võõ

ras talus, küll riidega ja leiva
ga, küll sabasseismisel ja rongjs
sõitmisei. Igal pool on palju ras

Juhi peakorterist, 24. jaanuaril.

Sõjajõudude ülemjuhatus teatab:
Talvelahing idas kestab alanemata ägedusega.
Lõunarinde plaanikohase lühendamise käigus on võit

kem kui harilike] aegadel, kõi lused Põhja-Kaukaasias üle kandunud Kabani piir
geks kulub aegaviitvaid tunde, konda, 'kus ka eile enamiaste nõrgemad rünnakud
ärevust ja pahandust on sageli nurjusid.

Palju. " 'Jj, 1

Lääite-Kaukaasias paiskasid Saksa mägjkütid ja
RümeeHia väed sissetunginud vaenlase õhujõudude mõju
Sest kõigis eluavaldusis paneb vai toetusel ta lähtepositsioonile tagasi. Doni alam
oma • mõju maksma ainus kujir jooksul õnnestus Saksa kiiretel üksuste! haarata tuge
tegur sõda '
vat vaenlast küljelt ja ta mees'- ja materjalide ras
Mõnda aastat on see sõda juba keimate kaotustega itta tagasi paisata.
Staliiigradi juure» on olukord vaenlase tugevate
kestnud ja eriti meie rahvas on
masside uue sissemi.ru tõttu lääne poolt teravnenud.

pidanud kannatama väga valu Sellest hoolimata hoiavad kaitsjad Saksa parima sõ

said vintsutusi. Nii on mõnigi durlikkuse hiilgava eeskujuna uha kitsenevat rõngast
meel juba täinud hellaks ja saa
,ääb taeva poole soove, et see
ko'' sõda ometi kord lõpeks.
"Äga alles napi poolteise aasta

tinna ümber ikka Veel murdumatult enda käes. Oma
kangelasliku võitlusega seovad nad tugevaid vaenlase
jõude ja katkestavad nüüd juba kuude kestel vaenlase
järelevedu ühes ta tähtsaimas punktis.

eest ihkasime just idarindel

tugevate jõudude vihane tormijooks ühe spomusdiviisi

sõja puhkemist. Ainult

Samuti murdus Donetsi ja Doni vahel vaenlase

vaprale vastupanule, kes nris võitlusis'hävijas 16
tanki. Ilmjärvest kagu pool hävitati Üks juba mitu

sõda Saksamaa ja Venemaa va päeva sissepiiratud vaenlase jõududegrupp.

bel oligi ainus võimalus, ihis
Lahingus Laadoga järvest lõuna poni roogasid
päästis meie rahva lõplikust võitlused edasi-tagasi. Rinne pidas kõigis kohtades
aratallamisest. Sellepärast sära- vaenlase sürVele vastu Uued kohaletoodud rügemen

did paiskasid vaenlase välja kõigist positsioonidest,
naod sõja: puhkemise kuhu ta eelmisel päeval oli sisse tunginud.
päeval lausa rõõmust: Tulgu sõja
Tripolist lääne pool oi toimunud eile peale luure
möll missugune tahes, meie rah rimnakute mingit erilist võitiüstegevust

Tuneesias nurjusid vaenlase rünnakud Saksa ja
Itaalia vägede poolt viimaseil päevil vallutatud kõr
gustikele. Võeti haik vange ja saadi saagiks sõja
käibki. Nii ulatuslik Sõda, mis maierjaH. ühe õhujõudude öise rünnaku järele Bona

vas on nüüd päästetud

Seesama sõda praegu

päästab terve rahva kindlast

sadamapiirkonnale tekkisid ulatuslikud tnlikahjud.

hukkumisest, ei leia oma lahen
dust mõne uksiku päevaga. Kus
suured otsustused on mängus,

Päevased ja öisil rünnakud asulaile okupeeritud
läünepiirkonnis ja Lääne-äaksamaal tulistati alla 16
lennukit.

Vaenlase kaotused Toro
petsi ruumis

Kiired Saksa võitluslenuukjd heitsid päeval raske
kaliibrilist pomme sõjalise tähtsusega eesmärkidele
J 25, 1. (DNB) Raskeis
Inglismaa lõunarannikule ja süütasid parda rehade tu ~ võitlusis Jcagu pool_ Toropefcgi,. riln,lega põlema ühe varnstuskäitise.. t
kommunistid päevade ühe
so omusgrenadiCTi de

Juhi peakorterist, 25. jaanuaril. kompanii positsioone ja tungisid
Sõjajõudude ülemjuhatus teatab:

Tõrjelahing idas kestab. Ainilt rinde lõunaosa
üksikuis lõikudes jäi vaenlase surve ajutiselt veidi
vähemaks. Lääne-Kaukaasias ja Kubuni piirkonnas
segasid võitlustegevust tugevad vihmasajud. Enam
laste nõrgemad rünnakud varisesid Saksa ja Slovak
kia vägede liinide ees kokku. Manõtši ja Doni vahel
saavutati meie vasturünnakuga visalt võitleva vaen
lase vastu püstitatud eesmärgid.

nende kaevikuisse. Kompanii
noor leitnant, koondas oma aoomua
gTenaderid vasturünnakule, tungis

vihases võitluses kaugemale üle

rünnakueesmärgi ja võttis 150 van

gi. Kommunistid kaotasid neis
võitlusis üle 300. .sumu.

Järgneyßl päeval tündasid saksa

grenaderid kindlustatud asulat
vaenlase peavarustusteel. Hooli

Doni—Donetsi piirkonnas ründasid enamlased mata vaenlase arvulisest üleolekust
jooksid saksa soomusgrrenaderid
visalt kaitstud asulale tonni,, said
saagiks suure hulga kahureid ja te

iõimatiival vaid nõrgemate jõududega. Rünnakud tõr
juti ja parandati meie positsioone. Rinde lühendami
seks jäeti Vöroneži sillapäis plaanikohaselt ja Taen
läsle surveta mahä. Lõigus Unnast lõuna pool ründas
vaenlane' laial rindel, kuid löödi veriselt tagasi. Laa
doga järvest lõuna pool nurjusid päeval ja ööl vaen
lase tugevad, tankide toetusel teostatud rünnakud
osalt ägedals lähivõitlusis,

Stalingradis kinnitab 6. armee kangelaslikus ja

ennastohverdavas võitluses rõhuva ülevõimu, vastu su

kitasid kommunistidele raskeimaid

kaotusi. Vaenlane, jättis võitlus
väljale üle 800 surnu.

Kommunistide nurjunud
rünnak Leningradi ees

rematul, au oma lippudele. Rumeenia 20. Jalaväe . Berliin, 25. 1. (UNE) 23. jaa
diviisi ja i., ratsadiviisi üksused võitlevad koos oma nuaril. ründasid kommunistid Lenin
saksa kamraadidega kuni viimseni ja võtavad täiel gradi ees pärast tugevat suurtüki

määral sellest kuulsusest osa.
Põhja-Äafrika ruumist teatatakse vaid kohalikust
võjtlustegevusest. .Meie jalavaed lõid vaenlase luure
rünnakud tagasL Võttmslendurid. pommitasid Tohmki
sadamat ja lennuvälja.

väe .ettevalmistavat tuld kahe kom

paniiga ja ühe kuulipildujakompa

niiga, kogu suurus es 500 mehega,
Wurttembergi ~ja Bandeni grenade

ris positsioone. Suurte kaotustega
n«3. ajutiselt aisWmai-da

Saksa' loaievikmßse, kust nad
otsekohe vasturünnakul välja löödi.
Kommunistid kaotasid: selles -VÕijlr,
seal on ka võitlused kibedad.
Berliin, 25. 1. (DNB) Lääne- ülevõimule jälle, vastu astuda. Rõn katsed ja rünnakud tagasi tõrjunud, hisea "220 " sõdurit langTenutena ja
araore hulga relvi. Teised, lisa vägede
Pealegi nüüd, kus elu ei pääste Kauka&sias olid enamlased viimas gas Stalingradi ümber ,on kiili jälle
.viima abil teostatud vaenlase rünnatud
tud mitte ainult eesti rahval, tel päevadel rakendanud kitsas ruu kitsamaks muutunud, kuid nende sesse, veel puhevamata jäänud -varisesid
veriselt kokku Saksa
mis
viis
diviisi
ja
kolm
brigaadi,
et
kangelaste
tahe
vaenlaselt
iga
maa
kotti
ja
tõid
sealt
välja
260
vangi,
vaid paljudel kultuurrahvastel. meie positsioonidest iäbi murda. Sel
pinna meetri eest iilima veretolli kes olid pääairud hävitavast suur raekerelvade tules juba Saksa pea
võitluslimi ees.
Sõda käib Euroopa kõigi rahvaste lest jõudude koojidamisefit hoolimata nõudmlteks on jäänud kõlkumat*,
.tiikjtulesL
k,
~
,
.
.
.
elirffigitse pärast.
vaenlase läbimurrukatsod nurjusid;
Donotai ja Doni vahel - koondusid
llmjärve : Voh
Soome rinde] imtre
võitlused mõnele tähtsate asulale.
Kõik suursaavutused on sündi
itovj juure* oli vald luurwalkade

nud: pikkamööda ja raskete kan
natustega. Õigus , omaette rah

22. ja 23. jaanuari) sai ta Sak
sa, Rumeenia ja Slovakkia ük
suste vasturünnakuga4 raskesti

peajoon kogu oma sügavuses
oma osa. Seisukord, et me nüüd luste;
on jälle kindiasti meie käes.
tunneme end iiiiise eesti rahva
Doni alamjooksu piirkonnas olid
na, on välja kasvanud alles ae enamlased väga aktiivsed, kuid
gade kestel,: algul suguharude Saksa tankid . astusid nende läände
erinevate maanurkade visas võit edasitungivale motoriseeritud korpu
sele vastu, purustasid või piirasid

peret.

Säst ig a 1 rahvapõlvel on
kanda, om ad koormad, vastii
võtta omad hädaohud, läbi elada
omad katsumused. Igaühele tunÜuvad just kaasaegsed kannatu
sed eriti rasked. Aga mõnele põl

sellest suurema, osa sisse ja. pais
kasid ta riismed itta tagasi. Praegu
veel kestvais võitlusis kaotas vaen

lane seni 18 tanki ja pidi hnlga
külasid jäile käest ära andma.

Olukord Stalingradis on enam
laste uute vihaste tormijooksu

dega põhjast ja läänest, kus
juures vaenlane sai tugevate

jõudude abil läänerinnet veelgi
enam sisse muljuda, tunduvalt
teravnenud.

Riirmiakute ettevalmistamiseks pu
vele on nad tõepoolest ka era huskujuteldamatu hooga fcuiemeri

kordselt rasked, palju raskemad üle kogu võitlusmaastiku. Seejärele
kui mitmele põlvele enne neid. hakkasid üle grenaderide purustatud

Praegu on meil nii. Igalaadi laškeaukude veerema tankid. Hooli
tõmbetuuled on tuisanud üle meie mata tankide granaatiderahest suut
sid grenaderid järgneva jalaväe lai
maa, kuid harva on nende hoog ned. siiski veriselt tagasi lüüa. Kuid
olnud riij vihane ja tappev kui vaenlase küttide esimesest võitmi
möödunud päevil. Nad on küll
juba Äie,tuisanud: kuid järele
jätnud nii palju lahtisi haavu,
mis mitte üksi ei: kipita, vaid
6unnivad valudes karjatama.
Nõnda oleme praegu hellemad
raskusi kandma kui oleksime se-

Kommunism ähvardab

Saksa mõjuvad vastulöögid Laadoga rindel

lüüa ja aeti sissemurTÜfeohtadest
vana elada on tavaliselt kätte
jälle välja.
võidetud pikkade sajandite kes Eriti ägedad võitlused möllasid neli
tel paljude sõdade ja kannatus paeva kahe küla pärast, millede ta
tega,, kus iga põlv on täitnud gasivallutamise järele vana võit

luses, hiljem alles on sajandite
raskused liitnud meie ühistun
net ja kooskõla, nägu nad prae
gugi liidavad meie rahvuslikku

,Pileteid saab! On kõike ooperit, operetti ja balletti, kinot, varieteed
ja kontserti! Asuge aga sabasse ja otsige moneedid lagedale!"

sest veel ei piisanud. Üha järjest
paisus uusi pataljone ja tanke näh

tavale. ujutades üle võitlusmaastiku.

Juhituna vaistust ja kogemustest,,
leidsid eksimatult võitlevad grena
derid ja pioneerid siiski alati nõr-;
gemaid kohti tankide murrus, kusti

sai läbi libiseda, uuesti koonduda jal

kogu Euroopat
Šveitsi ajaleht Moskva meeste hävltamisplaanidest

Ber n, 24. 1. (DNB) ..Courrier de e nunnade ristilöömiseks, raukade
Genõve" et lepi vaatega, nagu ei i piinamiseks ja naiste ja laste tap
tähendaks Nõukogude võit ttngl miseks. Need on ülesanded, mida
|-m*ta boiievismt tovikut üle kogu i kohalikud rakukesed saavad täita
Eüeoopa/ i« iltleb mutt hulgas järg - ka lima Tirncienko abiia. See
mist:
pärast tuleb Julgesti tunnistada, et
tegevus
võitlusi.
Seda
ägedamad
aga
õlid
Vihases heitluses purustati sin
Oma võlmulepSSsmiseat saadik < - bolševlsmi tont võib laiuda ka iile
ki sisse murdnud enamlased, õhuvõitlused, 28. jaanuaril tulista
Helsingi, 25. 1. (DNB) Soeme Nõukogude Liidus püüab bcJäevist - Jtogu Euroopa, ilm® et Nõukogude
vallutati vaenlaselt toetuspunk sid meie jahilennukid alla 26 tänases sõjateadaandes üteldakse:
lik režilm pesituda kogu maailmas s armee teekonda üle meie mandri
vaenlase lennukit ja 24. jaanuaril
tid tormijooksuga
Karjala maakitsuses kestab )uu ja algab selles Euroopaga. Tege - ette võtaks.
veelgi 21; lennukit. Õhuvõitlused tek
ja kaitsti oma toetuspunkte tagajär kisid seetõttu, et enamlaste lennu retegevus. Kõik vaenlase luurekat mist on siin hiiglasuure revolut
jekalt, tulistades puruks hulga Nõu kid heitlustesse Laadoga järvest sed aeti nurja meie vastuabinõu sioonikeskusega. Viimaseil * aastail
käitusid enamlased Balti riikides,
kogude tanke.
lõuna pool vahele tahtsid segada. dega. Näit üks meie kahemeheline Karjalas Ja Rumeenia provintsides
patrull hävitas täielikult ühe yaen
Ühel oma rünnakul kasutasid
Sea), on praegu pärast vaen - lase kümnemehelise ja püstolkuu täpselt ' samaselt nagu Nõukogude
enamlased alatut kavalust, lastes
lase vihaste rünnakute tagasi lipildujatega relvastatud löokgrupi Liidus endas. Selles ei tohä olla
300 oma laskuril rünnata Itaalia
tõrjumist käimas meie vastu |ja sai saagiks ta relvad. Rukajärvi mingit kahtlust. Kui arvestada | Rooma, 25, 1, {DNBj Itaalia
mundreis. Vaenlane tunti siiski
lüogid, kusjuures seni on hävi (Piirkonnas seisid meie väed võit Moskva meeste poolt neis piirkon tänases sõjateadaandes üteldakse:
õigel ajal ära ja hävitati koos teda
tatud viis vaenlase tanki
fluskontaktis vaenlase tugevamate ni* toime pandud julmusi, siis võib Lääne-Tripolitaanias piirdus võit
saatvate tankidega. Vaenlase tor
ütelda, et meie sõjaväe lustegevus kokkupõrgetega vaenlase
luureüksustegä. - . <i eksimata
mijooksu purustamisel tegid meie ja puhastatud Uks sissetunginud
ohvitsere, kantonite valUsusiiikmeid
väed Doni piirkonnas kahjutuks vaenlase jõudude kott. Et oma i Teistel maarlnnetel ei juhtunud Ja tuhandeid teisi kodanikke ootaks ettenihutatud üksuste ja meie järel
kokku 63 Nõukogude tanki;
vägede vahel. Meie liikumised
vägede takerdunud pealetungi Laa j midagi tähtsamat,
Ägedaid võitlusi läks maksma ka dogast lõuna pool toetada, ründasid j Ühes õhuvõitluses Kroonlinna kommunistide võimule pääsmisel uutele positsioonidele kestavad
sama saatus, mille all kannatasid plaanikindlalt.
positsioonide puhastamine vanadest enamlased Leningradi rindel mõned piirkonnas tulistasid meie jahilen Balti tegelased.
õhujõudude eriüksused ründasid
sissemurrn kohtadest Ilmjärvest kagu korrad asjata ka, kunstliku udu durid eile alla ühe V,«-tüüpi vaen
Usaldusväärsete tunnistajate tea
lase Jahllennuki. Uks teine sama teil
pool. Olles vaenlase väljamurru- abil.
vöttts Nõukogude Liit juba sõja ägedasti Tobruki sadamat ja len
tüüpi vaenlase jah [lennuk häda alguses
aidale eesmärgiks joota oma nuvälja ja tekitasid suuremaid tu
maandus Soome vägede poolel Au hobuseid Sprees ja . Seine 'ls. Mõni li kahjusid.
nuse maakitsuses.
Kohalikud võitlused Tuneesia sek
aasta varem jäid enamlaste väed
Eile ja möödunud ööl pommitasid küll Nõukogude Liidu piiridesse, tori mitmesugustes lõikudes lõppe
meie õhujõud mitmes laines, mõnd kuid Hispaania, mis asub vana sid teljevägede kasukr. Saksa jahi
küla idarinde lõunaosas, mida vaen maailma teises otsas, ujutati siiski lendurid tulistasid alla ühe Spttfire
lane kasutas vägede majutuspaika verre ja leekidesse. Hispaania kom lennuki.
dena. Mõned majad said täistaba munistid ja anarhistid näitasid, et Vaenlase õhujõud heitsid mõned
musi ja mitu hoonet sattus leeki neil pole oma Nõukogude abilisi pommid Palermo ja Porto Empe
desse.
miseks, docle linnaäärtele. Palermos kahju
Roosevelti poliitika telgitagused hakkavad selguma
sid- eh olnud. Porto .Empedocles,
kus kolm ründavat lennukit alla
Genf, 24. 1. (DNBj Londoni aja püüdnud Prantsuse võimudega kaos
tulistati, said tabamusi mõned era
lehe „News Chroniclei" kirjasaatja töötada, siis ei oleks praegu esine
hooned.
teatab Washingtonist, et mõnes nud suuri ja ebameeldivaid poliiti
Kaks meie lennukit ei tulnud
sealses poliitilises ringkonnas kõnel lisi raskusi.
võitlustest tagasi oma baasidesse.
dakse Ühendriikide kindraistaabl
Arutusel ka mõlema maa suhted JT. Liiduga
Seega möönatakse avalikult, et
Alžeerla vetes tabas allveelaev
ülema Marshalli peatsest sõidust kallaletung Põhja-Aafrikale soori
Lissabon, 23. 1. (BNB) Usal • kide lobisemisele, on levitanud oma kaptenleitnant Giacomo Seano juh
Põhja-Aafrikasse. Ühendriikide tati vaid maa vallutamiseks Ühend
avalikkuses on jälle kuulda rahul riikidele, kes juba praegu kahet dataval] teated] lahkus Churchill mõ • tuleviku kavadest, eriti Euroopa sužu timisel üht Buuremat konvois sõit
olematuid hääli. Need ütlevad, et sevad, et nad tekitasid vaid mulje, ni päev tagasi Londonist, et kohtuda i bea, selleks et saada selgust ühend vat vaenlase aurikut kahe torpee
kui teljeriikide vastased oleksid nagu oleksid nad valmis kellegagi Rooseveltiga ja sellega läbi rääkida i riikide hoiakust Nöiekogude Liidu doga ja hävitas ta.
Põhja-Aafrikas esinenud okupatsi „koos töötama", s. o saaki jagama. übise sõjapidamise ja mõne pärast võimalike püüete suhtes Euroopas,
oonivõimuna ja kui nad ei oleks Prantslased, kellede jaoks Põhja- sõjaprobleemi Korraldamise asjus. , et õigeaegselt muretseda Briti mõju

| Pommid Tobruki
: sadamale

Rahulolematus PõhjaAafrika afääriga

l auguni Veljel IVlWilllie SUU bd

Churchill Roosevelti juures

Esmajoones selgitatakse praegusi ja . võrmtrlepäasmise eest.

Aafnka näiliselt taheti ..päästa",
Roosevelti ja Churchilli läbirääki
olid vaid vahendeiks otstarbe saa tulevasi Inglise ja Ühendriikide suh
kiha oa nii. läbi piitsutatud,, et; ja aitavad oma kätejõuga kaud langesid või kes viimaks saavu vutamiseks ja inglaste abimeesteks, teid Põhja-Aafrikas ja Vahemeres.
mistel käsitatakse ka vana projekti
selt
kaasa
selleks,
et
vaenlane
Ajakirjanduses, mis viimasel aja] noljanõukogu loomiseks, mida seni
tasid võidu. Sest nad olid väl kes tohtisid osa,võtta ettevõtte ku
iga õrn pigistus võib talle juba

da olnud muidu. Meie rahva
teha ,valu.

müttaks.

jas ühe ja sama asja eest.

Meie terve eesti miljon teeb
Te rve rahvas võib kas
i Aga seda valu me välja ei ki
senda, see kaob huulte varju. tööd vaikuses, kasvatab tundma vada kangelasteks kui ta teata
tuid
kangelasi
põldudel
ja
tehas
val
ajajärgul suudab mõista oma
Ema pilk on küll vahel murelik,
ta peidaks oma pea põlle varju, i tes. kes täidavad oma ülesannet õiget kohustust tuleviku vastu.
aga laste pärast ta ei tee seda. [|ja jäävadki tundmatuks Nende Kõik need praegused tundmatud
Im kiruks naabrile oma igapäe-rj.j keskel on ainult üksikuid, kel rindemehed ja tööinimesed, eesti
l lede arvates praegu iga töö ja tõotav ja võitlev miljon võib en
vast elu, aga kui talle meenub, j
algatus on tühine, tuleb oodata
et naaber on kaotanud poole |(uusi aegü ja teha praegu ainult dale säilitada väljapaistva sei

j Põhja-Aafrika kiislmuseß elavalt ott ei olnud võimalik teostada. Sellesse
käsitanud Inglise avalikku arvamist, r neljanõukogrusse kuuluksid peale
ilmneb, kui väga Inglismaal tuntakse j Roosevelti ja Churchilli loa Stalin ja
vajadust kokkuleppe saavutamise jä ' Tšiangkaiiek, s. o. tegelikult vaid
rele ka tuleviku jaoks. .
j mõlema viimase esindajad, kuna need
Teistiks läbirääkimiste teemaks on Jei saa oma maalt lahkuda. Kui selle
mõlema maa suhted Nõukogude Lii ' neljarvoickogu loomine teostub, siis
duga. Churchill tahab ära kasutada I tuleb Churchillji veelgi tihedamini
melt okupatsioonivõimuna
suurt pimedust, niida Nõukogude j sõita Londoni, Washingtoni ja Moek- ,
Muu hulgas hakatakse Ühendrii Liit, vastandina Inglise ja Ühendrii-1 ]va
vahet

ludest. "Mida enam Roosevelti po
liitika felgitagused ilmnevad, seda
suuremaks muutuvad ..ebameeldi
vad raskused", mida Ühendriikide
avalikkuse arvamisel oleks võinud
vältida, kui juba algul oleks esine
tud sellena, mis tõelisuses oldi, ni

kides aimama et Roosevelti hüpe
Aafrikasse on fema poliitikale ise
sukoha kogu eesti ajaloos, kui ta loomustavaks -seikluseks, „New
oma perest ja varandusest, siis j
kustub pahandus ta huultel hoo-. nõndapälju kuipalju .ajad lü juba praegu asub täitma tuleviku York Herald Tribüne" arvustab te
! bavad". *
ravalt Cordel' Hulli, kuna see lük
kohustusi.
pis nõrgemaks Nõnda jääb kisa:
kab kõrvale arvustajad ja tõrgub
ja jortsemine iseenesest tasase- jr Ei "ole tühine ükski töö. mida
Meie põiv elab rasket ja mu andmast avalikkusele informatsiooni

maks, sest me kõik tunneme veel | j tehakse rahva ja üldsuse heaks

rerikast aega. Aga ta näib ku poliitilisest arengust Põhja-Aafrikas.

päeva puhul, mida kogu Rumeenias

pühitseti, toimus Bukaresti kate j

draalis pidulik jumalateenistus mil
lest võtsid osa valitsuse liikmed,
sõjaväe esindajad ja kõrgemad rii
gitegelased.

junevat põlveks, . kelle kohta Eriti erutab Ühendriikide välismi
Jaapani rinne Birmas
hirmus aeg meil on seljataga, ja | Elu * nõuab ka praegusi tegusid, eesti tulevik ütleb; Tänu sellele, nistri arvustajaid olukord. et
Põliia-Aafrike poliitika ei ole iso
vankumatu
et" praegused mur e d on meil lI mitte ainult alatist hoovõtmist et eesti mehed olid siis nii mehi leeritud näht vaid tõenäoliselt osa
!
tulevasteks
aegadeks
siiski lausa naeruväärsed n e n d e,
sed ja naised nii tublid, ainult "Ühendriikide välispoliitikast ka
Genf, 24. 1. (DNB) „Pärast kuu
Euroopa
suhtes.
omadega võrreldes, kes peavad; Võitleja võib ka surma saada, tänu sellele elame meie nüüd
aega kestnud võitlusi maal ja õhus
omaenda elamustest, kuivõrd. ei nüüd ega saja aasta pärast

poolalasti ja poolnäljas olema ega tõde mille eest ta sureb, rahulikke päevi ema esiisade
sunnitöõlistena Siberi rabades j j võib ohvri läbi veelgi enam kas- pinnal.
See pilk on silme ees neil tu- vada. Suure inimese mälestus ei
Ega me muidugi ei otsi endale
hpndetei eesti noormeestel, kes;: kustu tema eluga, vaid elab mä niisugust kiitust. Aga küllap see
on võtnud relva pihku ]a läinud lestustes ja kutsub " omalt poolt on juba saatuse hinnang igale

rindele sõnadega Mina aitan j j esile suuri tegusid Sest tei niisugusele põlvele, kes tervikuna
neid jälle tagasi tuua! Äga see, sed võitlevad siis edasi tungi nagu praegu tunneb oma ülesan
piilt on silme ees ka neil sadadel \ vad edasi ja kaitsevad maad,, deid; aidata oma tööga ja
tuhandetel meie kodudes, kes milles magavad nende eelkäijad
rel aga kaasa Eesti saa
Äga kui kord võit on käes. tu tuse kujundamiseks
päevast päeva teevad nurrsema
4nit tööd, korraldavad oma kodüjj leb ühtemoodi tänada neid, kes

ES

Rumeenia ühinemise
84. aastapäev
Bukarest, 25. I. (DNti! 84

aastat tagasi 24. jaanuari] 1853.
toimus Rumeenia rahva riiklik ühi
nemine Moldau ja Muntenia vürsti

riikides, kui valiti mõlema maa

vürstiks Alezandru Jon Cuza. Selle
vürsti, hiljem kuningas Caro] i va
litsuse all, pandi alus moodsa Ru
meenia arenguks. Selle mälestus-

Briti valitsuse esindaja
teeb kommunistlikbu
propagandat

Stokholm, 24. 1. (DNB) Keu

teri teate] esines Inglise tööera
konna koosolekul Bristolis parla
mendisekretäri asetäitja avalike
toode ministeeriumi juures Hieks

Üleskutsega luua Nõukogude Liidu
ga tihedaimad "sidemed, ~misläbi
Birma piiri ümbruskonnas ei Õnnes m<2 kõik muutume internatsionaHs
iideks ja headeks maailmakodani
tunud inglastel jaapanlasi nende po keks"
sitsioonidest välja ajada," teatab
Seega on Cburcbil? Staljnile
„ Daily Mail" 22. jaanuaril oma eri nähtavasti
kobustunud. et üks ta!
kirjasaatja teate põhjal sellelt rin valitsuse esindaja teeb niisugusel j
delt Jaapanlaste kindlustused on kujul boiševismi kasuks kibulus-|
niivõrd tugevad, et neid ei saa val
tööd avalikult Kui JMaisH -eda |
lutada otserünnakuga. Aga ka tiiva kuuleb,
naerab ta endale muidugi j,
maoõõvreist ei ole kasu, kuna jaa I pihku- Ta teab- et te nisu õitseb!
panlased püüavad iga Briti rünnak Ika siis. kui inglastele ettei
üksuse otsekohe kiwr ja kas hävi j räägitakse, et oad en-' .headeks
tavad selle või suruvad tagasi. Par- ! j maaitmak'-lanikeks' tr.utiflaksid
tlsamsõjas tõendab Jaapan pidevalt! [Muu kötk aga tuleks hiljem juba

oma üleolekut i:

I iseenesest i

Vastuvõtmine
Eesti leeqioni
ö

Vabatahtlike vastuvõtmine
Eesti leegioni toimub ka käes
oleval aastal. Eesti leegioni
astuda soovijate läbivaatus
vastuvõtukomisjoni poolt toi
mub:

Tõrvas 27. jaan. kell 11

Valgas 28 „ „ g
Antslas 28. „ „ 15
Võrus 29. « „ 8
Petseris 30. „ „ 13
Pihkvas 31. „ „ 14
ja 1. veebr. „ 8

Tartus 2. „ „ 15
ja 3. „ „ 8

Põltsamaa] 4. „ n n
Jõgeval 4. „ „ 15
Rakveres 5. „ „ 8
Tapal 5. ~ 14

Vastuvõtmine ja läbivaatus
toimub kõikjal julgeolekupolit
sei hoones, selle puudumisel
aga kohalikus koolimajas.

rÄNASE LEHEGA
w „Eest; SÕna" Tallinna

tellijal! kaasan .värvi
trükis seinakalender.
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Koorijuhtide instrueeri
mispäevad lõppesid
'Anti juhiseid nais- ja meeskooride juhtidele.—• Instruecrimis
päevad lõppesid Tallinna ühendatud segakooride kontserdiga
XII tänuüldiauiupeo koorijuhtide . osa ning ülesannet laulupeo vääri
instrueerimispäevad, mis algasid : kaks läbiviimiseks" laulupeo-tradltr
Tallinnas laupäeva!, jätkusid püha- : siooni kandmisel ja süvendamisel.
päeval. Kursuste lõpp-päeva kavas : Kõneleja pani koorijuhtidele süda
oli kõigepealt naiskooride juhtide i mele, et need suurima innuga täi
instrueerimine. Laulude olemuse i daksid endale võetud ülesanded,
ja ettekandmisviisi kohta andis i aidates selleks kaasa, et eesti rah
instruktsioone* ja teostas lähemat ' vas suudaks raskustest hoolimata
analüüsi naiskooride muusikajuht ' täita oma aukohust laulupeo kui
E. Võrk. Laulupeo kavas olevate i rahvusliku aarde vastu.
laulude ettekandmist demonstreeri
Koorijuhtide instrueerimispäeva
sid Tallinna Naislaulu Seltsi ja i de lõppakordiks kujunes Tallinna
Eesti Naisliidu naiskoorid. i ühendatud segakooride . kontsert
Järgnenud meeskooride osas ' Estonia kontsertsaalis, kus Tallinna
instrueeris laulupeo meeskooride . Naislaulu Seltsi naiskoor E. Võrgu
Ja Tallinna Meeslaulu Seltsi mees
muusikajuht A. Karindi, kuna lau- j koor Alfred Karindi juhatusel esi
iude ettekandmist teostas Tallinna ,

Teisipäeval, 26. jaanuaril 1943

Avastati eesti kommunis
J allinna, lealeid
tide peamehe veretöö
. kaaslase

Punasel hirmu Ja õuduste aastal Eestis oli kommunistide ko
haliku suurima võimumehe Karl Säre Isik rahva laiadele hulkadele
eriti eemaletõukav. Ühtlasi liikus rahva hulgas mitmesuguseid
lugusid ka Säre üsna kirjust minevikust; kõneldi, et ta on Moskva

võimumeeste agendina viibinud ka mitmel pool välismaal, pikemat
aega näit. Hiinas jne.
Alljärgnev teade Kopenhaagen Ist iseloomustab Säre isikut aga
juba otse ta õiges valguses. Sellest vaid nähtub, et selle oma roi
mariiku tegevuse tõttu, mida ta Kremli käsilasena ilmutas ka Ees

sel sooje lõunaid üle »000 töötaja.

Tallinna j» TaUinn-Nõmme käiti
Ühe kaastegelasena olevat mõrva
loosse 'segatud olnud ka keegi Eesti sed ning ametiasutused hoolitsevad I Nende arv kasvab aga iga päeva.

kodanik Vakapea, kuid eelseisvas võimaluste piirides töötajate toit ga, kuna asutused ja käitised tee
kohtuprotsessis ei saa ta Meeritsa lustamise. eest' töökohal., Selleks i va köit töötajaile selle' soodustuse
kõrval siiski esineda, kuna ta on korraldatakse paljudes kohtades i võimaldamiseks. Peale sooja lõuna

seni leidmata. Taani kriminaal odavahirmalisi ühiseid lõunasööke. . võimaldavad mitmed käitised tööta
politsei uurimistest, mis älgaeld
1942. a. mais, ilmnes mõrva eelaja Nendes käitistes ja asutustes, kus i jaskonnale ka soojade hommiku

loo kohta süüdlase ülestunnistusest kohapealsed toiduvalmistamise või einete andmist. Ükistottlustamlseki
malused puuduvad, kasutatakse ERU( annab klnäralkömlssariaadi põllu
majanduse osakond käitistele ja aw
rahvaköökide abi.
Praegu SBab käitiste korraldami- tustele teatavaid lisakontlngente.

tis, cdi ta GPL poolt tantad ja äravalitud meheks juba ammu.
ja muil andmeil veel järgmist:
Kop enh ä ä g en, 25. 1. CD NB) |iÜurimlsamdmed näitavad, et 31ter
- Meeri ts-Looring ja Sire, kes
Kriminaalpolitsei sai jälile ühele imann. kes õli Taanis tegutsenud
koos Yakspeaga 1833. aastal
poliitilisele mõrvale, mille ohvriks 1kommunistlikult, surmati nähta
Kopenbaagenis eesti kommu
1936. a veebruaris langes Kopen- 1 vasti sellepärast, et ta oli kahtluse
nistliku kontori olid asutanud,
tasid XII tänuüldlauiupeol ette haageni Amageri linnaosas Eesti jalla langenud, nagu tegutseks ta
Meestelaulu Seltsi meeskoor. j kandmisele tulevaid laule. Solis kodanik Paul Eltermann..
i
ühe
tefce.polijltiljse, olid
~ oma viibimise! hiljem Mosk
Instrueerimispäevade lõppsõna I tina esines sopran . Liidia Aadre,
Süüaluseks selt es mõrvas on
Meeri ts ühtlasi tunnistas illes, et vas komtnternl 2. kongressi ajal
ütles XII tänuüldiauiupeo muusika- ] keda klaveril saatis O. Roots.
eesti kommunistlik ajakirjanik i mõrvatud Eltermanni laip , maeti GPU-lt saanud teada, et Elter
totmkonna esimees prof. J. Aavik,
Samal, õhtul alustasid väljaspool
Johannes Meerlts, teise nimega t esialgu ühe Amageri aiamaja põ manni, keda nad tundsid ta tege
kes tänas koorijuhte tehtud töö ' Tallinna elutsevad koorijuhid ta
Looring, kes Taani võimude i randa alla, toodi sealt mõne aja vusest Kopenhaagenis 1934 a. ala
eest, ühtlasi nentides päevade kor- | gasisõitu kodukobtadesse. viies kaa
palve] mõne aja eest Stokhot- jjärele jälle välja, valati kõigi teo tel, tuleb näha reeturina.
daminekut. Ta rõhutas veel kõrd i sa tulusaid teadmisi Ja vaimustust
mis vangistati Ja Taanile välja j jjälgede hävitamiseks keemilise ve
Kui Eltermann, kes vahepeal oli
koorijuhtide suurt ja vastutuarikast i edasiseks tööks.
anti. Ta tunnistas üles, et ta j ( delikuga. Jile ja maeti siis uuesti, , viibinud mujal, 1930. a. Kopenhaa
Ohe teise, eesti kommunisti, nl- !Sellesse mõrvaloosse on segatud ka
mdt Karl Säre kaasabil, kt- hkolm. Taani kodanikku. Eltermanni jgeni tagasi tuli, otsustas Meerits
koos seltsimeestega ta kahjutuks
gistas Eltermann! surnuks PO- j 1tapmislugu tuleb varsti Taani vas- , teha.

ERU noorsoo sotsiaaltöö

liltflistel põhjustel. 11tavaa kohtus arutusele.

laiendamisele
Kodusõbrad abistavad lastega perekondi ja raskustesse sattu
nud noori
Lastega perekondade ja noorte müses ja laste perekondadesse pai
sotsiaalkasvatüstõß laiendamise raa gutamisel. Ühtlasi on kodusõbrad
mes on ERÜ asunud kodusõprade vahendajaks laste paigutamisel ERÜ
kaadri loomisele.
asutustesse (suvikodud, õppekol

Kodusõbrad on ERU vabatahtli

kud, padata kaastöölised, kes abis
tavad lastega perekondi ja hoori,
kes mitmesugused põhjusil on sat
tunud raskustesse. Kodusõbrad ai
tavad "kõrvaldada muresid ja ras
kusi, näis esinevad lasterohkete pe
rekondade igapäevases majapidami

ses. Siia kuuluvad toidumuretse
mine, riietuse, kodukorrastuse ja
puhtuse eest hoolitsemine, laste jä
relevalve. laste kooliskäimisega seo
ses olevad küsimused jae.

Kodusõbra ülesandeks jääb ka

sammude astumine eitavate elunäh

tuste ja kõlbeliste väärnähtuste

suhtes. Samuti saab kodusõber esi
tada ettepanekuid kasulaste küsi-

Veksleid saab protestida
ka pärast 28. jaanuari 1943
Ametlikult poolt teatatakse meile:
~Ametlikus Teatajas" 28. detsemb

rist 1942 nr. 25. avaldati määrus
tsiviilõiguse aegumis- ja Õiguste
kustumise tähtaegade kohta Eesti
peapiirkonn&s. Selle määruse § 3
põhjal peaks nõudeõiguste säilita
miseks vajalikke toiminguid ette
võtma kuni 28. skp. Kuna see täht
aeg tegelikult osutus liiga lühike
seks. pikendatakse seda uue mää
rusega.

Veksli- ja tšekiseaduse eeskirjade
kohaselt nõudeõiguste säilitamiseks

vajalikke toiminguid, s. o. protesti
mist. võib seega ette võtta veel pä
rast 28. jaanuari 1943, Lõpliku täht
aja möödumisest teatatakse uue
määruse avaldamisel.

Usuteaduskonna üliõpi
lastele jätkub õppetöö
Tertu ülikooli endistel usuteadus
konna üliõpilastel palutakse regist
reeruda Tartu ülikooli sekretariaa
dis. kuna neil avaneb võimalus oma
õpinguid jatkata ja lõpule viia ala
tes 1, veebruarist k. a.
Lähemad üksikasjad stuudiumi
jätkamise tähtpäevade, kestvuse ja
tingimuste kohta teatatakse edaspidi
ajalehtedes.

-1 ded jne.}.

Kodusõprade töö toimub nende
kodude või töökoha lähimas ümb

ruses,

Käitistes korraldatakse ühiseid
lõunaid 20 000 töötajale

Karl Säre ja Joh. Meerit s-Looring kägistasid 1936. a. Kopenhaageni» oma

Naistöölistele võrdne tasu meestega

Sokkide ja kinnaste kudu
misega tuleb kiirustada

Esmaspäeva varahommikul cdi ühes Tallinna käitises korralda
tud suurem kfiitbekoosolek. Enne tööaja algust oli tßõllskond ko

' gunennd oma suure tßßnuuni tõßrititade Juure. Keset nrumt oli
paigutatud kßnetool, mffle taga rippusid seinal eesti ja saksa
lipud. Kohal oli ka külalisi.

selles käitises kõnelda. Paljud selle

5. jooks: 1. Lilo-Reet, aeg 2.29%;

2. Pamona, aeg 2.32. (Võidud: ük
Villaste sokkide ja kinnaste ku sikm. 27 rmk., it. 12,50 rmk., paa

dumine Eesti omakaitseüksuste va rlsm. 42,5 ö.)
rustamiseks, mis algas Majandus
6. jooks: 1. Kroonprints, aeg
ja Rahandusdirektooriumi korraldu
sel enne jõulupühi, on ännud juba 2.29 li; 2: Guy Stout, aeg 2.30. (Või
esimesi tulemusi. Tallinnas, kus anti dud: iiksikm, 13.50 rmk., it 26 rmk.,
umbes 400-le kudujale 1500 kg paarism! 45 rmk.).
lõnga, on valmlstöld juba rohkesti
7. jooks: 1, Lilo-Reet aeg 2.29%;
tagasi toodud.

2. Mikumärdl, aeg 2.30. (Võidud:
Neid kudujaid, kellede käes on üksikm. 7,50 rmk., tt 13,50 rmk,

veel pooleliolevaid töid ja lõnga, paarism. 45 rmk.)
palutakse võtmaluat mõõda tööde
«.-jooks: 1. Argon. aeg 2.30;
lõpetamisega ja äratoomisega kii
rustada. Sokkide Ja kinnaste kiire 2. Cyklon, aeg 2.36%. (Võidud: ük
äratoomine tagab omakaitselaste sikm, 14,50 rmk,, it, 16,50 rmk., paa
õigeaegse varustamise talvepakase rism. 27,5 rmk.)
vastu.

E. Kutsekogade Keskliidu hommikune käitisekooso lek ühes Tallinna käitises

iiksfkm. 7 rrok., lt 9 rmk,, paarism.
8 rmk.)»

Merivälja elanikud püsti
tasid lumeväravaiÖ

Pimendamise aeg täna
Algus kell 16.00, lõpp kell 7.05.

käitise töötajaist on seda kohuse
Perekonnasoisuteated
Pühapäeva hommikul asusid Me
truudust üles näidanud sel teel, et
Tallinna linna perekonnaseisuametid
on oma elu ohustades seda käitist rivälja elanikud ühisel jõul lume.
väravaid panema Talllnn-Merivälja
registreeritud järgmised perekonna
päästnud enamlaste hävituse eest, tee Ääre, et vältida lumetulskude on
seiaumuudatused:
ühtlasi abistanud omal ajal väija halvavat mõju bussiliiklusele.
B'Jnnld: Krista Mildov; Anne Väiveetud ja mööda maad laialipaisa
Jaxi; Kalsa-Merike Rou; Vilve Joale;
Omaalgatuslikus
korras
teostatud
Marika Randlane; Kale Lehe*; Tatjaana
tud töoablnõude ülesleidmisel ja en
üritusest võttis osa 25 kohalikku Vesselov, fiain Rebas; Rein Undla; Tiiu
distele kohtadele püstitamisel.
elanikku. Juba mõna tunni tõõ jä Sits; Jaan Pärl; Andrea Perendl.
A b l e 1 1 u öt 1 s s o g v l d: "Eduard.
Kohusetruudus nõuab Õilsat meelt rele olid lumeväravad palgale ase
Eape Ja Helml-Hermlne Mälteemeea;
niihästi oma käitise vastu kui ka tatud.
Pardinand Margia ja Paule Pärn; Ema
kättlsejuhl ja töökaaslast» vastu.
HHetamm
ja Lidia Orav.
Selle väikese aktsiooniga vabas
Sõjad, ohud ja Igakujullsed takis tati ühtlasi vastavad linnatööllßed
Surmajuhtumid: Kristina Tei
tused on tuleprooviks ühiskonnale; sõjaliselt tähtsate teede lahtihoid verk, neiuna Torni M a.; Tidrflfc

Kodusõprade võrgu organiseerimi
Pärast käitisevahendaja tervltus üse juht js käitise pere kokku
seks Tallinnas ja Talli nn -Nõmmel sõnu asus kõnetooli käitise komli Ühiste eesmärkide teenimiseks.
palub ERÜ Tallinna ringkonnaamet saaine juhataja, kes oma kõnes Üt
Kohusetruudust oodatakse kogu
kõiki mees- ja naisisikuid, kel on les kokkuvõttes järgmist:
käitUeperelt Kohusetruudus M
aega ja huvi mainitud üldkasulikul
Sotsiaalkorraldused Saksamaal ei ole mitte ainult harilik programmt
alal töötamiseks, kodusöbraks re
gistreeruda. Registreerimine ja sea käitise juhti ja käitise peret punkt. See on midagi rohkemat,
üksikasjalisema informatsiooni and Jnitte vastamisi, vald neid tahetak millest võib kõnelda ainult seal,
mine toimub ERÜ Tallinna ring se üheskoos rakendada ühiskonna kus harrastatakse tõelist ja tõsist nad on võidetavad, kui iga inimene miseks.
konna ametis Niguliste 12, II korral. teenistusse. Nõnda kuuluvad käl- kamraadlikkust. Just sellest võib argipäevases askelduses tunnustab
oma kuuluvust ühiskonda. Ausus Tulemusi

Lauton, « a.; Retn Tflltasson, 6 kuud;
Hana-Eugen Tlkkar, 43 a.; Mart Lata,
70 a.; Helene-Loulße Avent, 71 a. '

traavivõistluste

oh "põhiliseks aluseks tegevuses nii
rindel kui tagalas.
rajalt
Edasi tegi käitise juhataja teata
TalHnna traavivõistluste rajal
vaks, et selles käitises tahetakse andis
pühapäevane võistluspäev
toitlustamist edaspidi nõnda lahen järgmised tulemused:
dada, et toit valmistatakse käitise
1. jooks: , Kamerad, aeg 2.52%;
köögis Ja niiviisi lõunatamisvõima
Hilda, aeg 2,54. (Võidud: üksik
lused paranevad. Samuti püütakse mäng 52 rmk., itaalia kassa 24,50

Juho Jeets 50-aastane
Eile pühitses 50, sünnipäerva
Tallinna linnavalitsuse revident
inspektor Juho Jeets.

2. jooks: 1. Kalju, aeg 2.42;

sellest 20 a. Tallinna linn aval i tsjees

käitisele avada oma kauplus, et rmk., paarismäng 27,50 rmk.)
võimaldada kaartide alusel toidu
ainete Ja muude kaupade kergemat

kättesaamist,

Juho Jeets sündis Saarde vaJl&i
Pärnumaal, õppis Pärnu gurmiaa
siumie ja hiljem Tartu ülikoolis Õi
gusteadust. 1913. a. alates olnud
riigi- ja omavalitsuse teenistuse®,

2. Monolesko, aeg 2.42%, (Võklud: re vi d en t-inspektorina.

ükslkm. 20 rmk, it, 10 rmk,, paa

Järgnevalt esines kõnega Eesti rlsm. 37 rmk.)
Valvcaptcegid Tallinnas
Kutsekogude Keskliidu II peaosa
3. Jooks: 1. Kamerad aeg 2,53;
konna juhataja Voldemar Pihlalt, 2, Pobedltei, aeg 2.53%. (Võidud:
TelilpSeva flöl väetu kesknädalat!
Oima kõnes peatus ta lähemalt käl Uksikm, 0 rmk., it. 33 rmk, paa
T<snismlt« apt,, TÖnUmßgi B, UI. 4M-Mi
ttsevahendaja ülesannete Juures, rism. 40,50 rmk.)
Kalamaja apl., V,-Kalamaja %i,
selgitades tööliskonnale kältise
4. jooks: 1, Dollarwatts, aeg 2,81; 4+o-74: Suur-Pirau apl,, pimu mnt. tL
vahendaja töökohustusi.

2. Donna-Klaara, aeg 2.63. (Võidud:

403-2]; S.-Karja apL, Buur-Karja fc

M. 445-98, *

Edasi märki» kõneleja kutsekogu

de tegevusest, et veebruarikuust
alates hakkab töötajaile tööriideid

Ja töõsaapald Jagama E. Kutse

kogude Keskliit läp. Samuti on ka
vatsusel naiste töötasu tõsta nii
sama suureks kui meestel, kui nad

Karistati sõjavangidega
läbikäijaid

Tapa Jaoskonna kohtunik. mõistis kogu rahva jämedalt solvamise
töötava d lihtlastes töötingimuste». Tallinnas eluneva 30-afistase Leida püüe ja teisest küljest katse kfligt
Uue määrusega, mis avaldatakse Danilovl 3 aastaks vanglmajja lubamatumal viisil rikkuda ühise»
lähemal ajal, võrdsustatakse naiste ühes kodanikuõiguste kaotamisega, võitluses liitunud saksa Ja eesti rah
ja meeste töö. Sent makset! nais kuna ta lubamatult oli astunud vaste koostöö parimaid üritusi. Pea
tele töö eest 20 protsenti vähem ühendusse sõjavangidega.
legi kuna meil isegi on toiduainetest
D. oli möödunud aasta kevadel nappus Ja neid saab ek n:kuunnale
tasu, aga edaspidi hakkaksid naised
saama meestega ühesugust taBU, kui annud Tapa raudteejaamas nõuko välja jagada vaid piiratult Ja kindla
nad töötavad samasugustel kohta gude sõjavangidele võileibu. Kohtus vastava korra järgi, siis aeda enam
del kui mehed ja on meestega võrd ts seletas, et tal olnud selleks luba viitab süüaluse teguviis hukka
saksa valvurilt Kohtunik leidis, et mõistmlsväärsele kuritegelikule
setes töötinglmustes,
seesugune kaebealuse seletus Juhib meelsusele, mis on suunatud rahva
Lõpusõnad litlea käitisevahendaja kõigepealt tahtele hlbiväärislada ühise kaltse vastu.
ning seejärele asusid töölised iga Saksa sõjaväe au ja head nime. . Samal kohtuistungil karistati v«ä
päevase töö Juure. Koosolek kestis Tunnistajate seletuste kohaselt Ilm niisama raske karistusega nõu
Ohe Taüinna käitise tööliskond jälgib huviga käitise juhataja sõnavõttu hommikul kaitisekoosqlekul
umbes pool tundL
neb aga pealeselle D. tegevuses kogude sõjavangidega i headusse as
tumise Ja neile toiduainele andmise
ja nendega vahetuskauplemise pä
rsst Tapal elimevafd 47-aastast
busid
maanteelt
puude
alla.
Ja
Ju-!
leiti,
et
ts
on
sumnd.
juhi mm mi katusel laskevalmis sea kraavi, upitus taas maanteele Ja ki
RShen
kntsim Antsu ära," Vasalli Meolat, 66-aastast Irina
sõna®
nüüd Talv&k.
Tal oli peahaav.
ba lendaski kahepinnaline, puna I_Ms
tud kuulipildujat. See aga ei kohu hutas tagasi tuldud suunas.
Abrastsevi, 82-e. Karl Seepõldu la
..Imellk, kuidas see küll juhtus!" seid viisnurki kandev lennuk üle
„Jah, ega rohkem kui ühel po 35-e, Kaarel Kaljurahn.
Küll kargasid raksavalt plahvata
tanud põõsaste taga peidus olevaid
maantee. Ta tega aga kohe pöör le mõtet minna. Seal on lage aga
vad granaadid talle järele, aga. eä imestasid teised.
metsavendi.
ulatunud enam haarama selles olnud 1 ..Nähtavasti plahvatas kahe auto de ja ilmus taas äsjase lahingu saa end varjata, Teised puhaku
„Jaan tulistab oma kuulipildujaga
kokkupdrkamlsel midagi, mille kild paigale. Ta lendas nii madalalt, et nii kaua."
i -colonni ees sõitvat autot, Sarapuu mehi.
Haaratuna metsikust vihasööstust, teda tabas,"
meestel oli tunne, nagu puudutak- Jj Mehed ei lasknud seda endale
viimast, meie teised võtame kesk
Algas tugevate maletajate
Talvak silmitses oma langenud sid ta rattad kõrgemate puude iI teist korda ütelda.
krahmas Sarapuu kuulipilduja ja
mised käsile!" kõlas käsklus.
turniir
latvu.
,peetud sitikas!" pahandas Sara
tahtis seda pea kohal hoides põge 1 sõpra kurbusega.
Järgmine hetk tõi juba relvasta nejaile järele tormata, kuid komis
Tallinna E. MaleaeLtsi korraldusel
Sarapuu, sidunud oma põsehaava
„Viimne aeg kadumiseks!" ütles puu. ~Oleks paras kivi, viskaks algas neljas tugevate maletajate
tud meestega laaditud veokid varit
tas lindile ja kukkus otseti oma rel kinni, märatses edasi Ta räuskas: uus juht.
leise maha. Aga ei viitsi kivi ha turniir, milles võistlevad peamiselt
sejate kohale.
vale. Kui ta taas tõusis, oli ta „See on viimne kord, leus ma „Aga langenud kaaslane?" sõnas kata otsimal"
keskklassi maletajad. Turniirist osa
„Tuld!"
nägu verine. Ta äigas käeseljaga vene relvaga sõdin! Ära teotavad Talvak.
„Viska, viska!" õrritasid teised, võtjad on (loosi järjestuses): L
Randviir 2. Rente*, 8. Kumäc hm
Automaat hakkas tööle. Kogu üle näo ja muutis selle ilme veelsri õige mehe! Roosfeantsule kogu see
aga Sarapuu ei reageerinud sellele.
4. Th. Tamm, 5. Kalde, 6. Tepak*.
„Ühe surnu pärast ei saa elavaid
ümbrus oli .korraga taidetud kõrvu metsikumaks..
Ta viskus kõhuli murule ega tei 7. Rose, 8. Kfirdl, 9. Karrina'.
rämps maha müüa, aga mitte kaa
hädaohtu
vtta,"
gal
ta
vastuseks.
lukustava raginaga. Kolonni ees
Teised naersid. Sarapuu äpardus sas vedada!"
nud väljagi, et peale tema oli veel 10. Elango, IL Israel ja 12, Hflde
sõitev auto lõi vankuma, sõitis mõ tundus neile koomilisena. Olukorra
braod. Turniiri esimesed 4 võitjat
Üks Soomest tulnuist aga sõnas
Kuigi Talvakul oli kahju Jaani teisigi.
Tallinna 1943, a, esi võist
ned meetrid siksakiliselt, nagu uut pinevus aga pühkis selle kohe.
käskivalt:
Talvak murdis endale suure le pääsevad
matmata jätta, mõistis ta, et olu
lus te finaali,
suunda otsides, Ja tormas siis rap
„Mia,_sul viga?" kisia Talv&k.
„Ntilld saak ruttu kokku Ja ml- i korrale tuleb alistuda. Lakkas kee paoksa, et varjata end sellega ülal
Karrin
gu rivimale
pudes teetammile alla, otse tulistava
.Mis vigal ... Neetud rauakolask, nema!... Endid me rünnata ei , gi kord olemast, tuli ta jätta. La tiirleva lennuki ee6t, ootas, kuni
Jaani poole. Mehi paiskus maha vanarauaks kõlbab teine, mitte aga lase.
hinguväli polnud nukrutsemiseks. see maja kohalt eemaldus, Ja pis
-Puhkus ja Elurõõmu* rivimal*
nagu küpsenud vilja puult, Osa lan relvaks!"
Äkki Talvak tundis end üsna ta- 1 Leinasid need, kes ei sõdinud.
tis siis jooksu, Ta Jõudiski õnne sarjas esines pühapäeval feeakklaad
maletaja Guido Karring 18 nt»ges' kuulidest tabatuna, osa hüppas
Nagu kinnituseks oma sõnadele gaplaanile surutuna. Need Soomest
Ja Talvakui valdas suur üksin likult hoonesse.
letaja vastu Tulemua oli väga ta
ise, kuid neidki tabasid vihased kdu tõukas, ta jalaga mitu korda enda
Toas sumises kärbseid. Laual ve gasihoidlik: 11 Võitu, 3 viiki ja 4
tulnud eestlased olid temast üle (dustunne. Kuigi nad polnud Jaa
tfd.
ees lebavat kuulipildujat. Sits kasvanud, ja Talvak ei püüdnudki : niga südameasjust peagu üldse delesid eelmise päeva pidusöögi kaotust ajagu 3 tundi 37 mln. Aja
Peagu samaaegselt peatus teine
ületamlse trahyipunkte maha arva
sellele vastu võidelda. Ta alistus. .
iitles;
rääkinud, tundus Talvakule, et ta Jäänused, Kuum ise oli tühi. Ainult tes jäi Karringu lõpptulemusele*
auto. Kolmas tormas hirmsa ragi
„Kas kellelgi on taskurätti, ma Ta mõistis, et neil oli suurem õi- ( oli kaotanud ainsa Inimese, kelle tagakambrist kostis kellegi maga 11 punkti.
naga sellele otsa. Sealgi tegid seon oma näo kinni."
gus juhtimisele, sest nad et sipel- j le ta oleks võinud kõigest teeskle- ! mise norinat
jiirmakuJvavad automaatrelvad ja
P. Kerese simultaan Valgas
Talvak läks sinna.
Talvak läks langenuid vaatama. nud võitluses armastuse võrgus, , mata kõnelda.
granaadid puhta tõõ. Ehi ei sääs
Male suurmeister Paul Keres vii
Ants lebaski voodis seljaga väl
kuigi
nad polnud ka askeedid. Nad
Suurem osa neist asutus Juutideks.
Talvak higistas. Müts oli ebamu
tetud kellelegi.
bis pühapäeval Valgas, lnls ta an
Aga oli ka petserlasi ja teisi, eest elasid jõulist sõdurielu ega unista gav, aga ta ei võtnud seda peast. japoole.
dis
simultaani. Suurmeistri vastu
Kolonni ees sõitnud auto oli kuk
nud tema kombel relva taga Ultar- j
„Tere keskpäevast!" hõika* Tal mängis 33 Valga parimat maletajat
lasi oli ainult mõni üksik.
kunud m aanteek raa vi ja jäigi sinna
lapsest, kuupaistest Ja vargsi saa Ta ei leidnud sel enam mõtet ole- i vak.
Simultaan lõppes juba enne kolme
„Ei
tea,
mida
need
punased
vat Talle tundus, et ta oli veidi
kummuli lebama. Ka muna ei jää
röövlid on siia ehitanud, et tulevad dud suudlusest. Nad 'ei nukrutse segi kõverasse vajunud, aga ta ei , Magaja pobises midagi unesega tundi Ja tulemuseks oli Kerese 81
nud elavaid. Surmal näis eel hom
selt ja pööras enda seljale. Vaatas : võitu, 1 viik ja 1 kaotu*. Suur
hävitama!" sõnas Talvak. „Aga nud ka langenud sõbra juures, sest viitsinud end ka sirgeks ajada.
| meistri võitjaks oü gümnaaslumi
mikul algavat suurpaev.
hulga eega lakke ja siis elles uk ; liiane Lepner, Ka viigi saavutaja
sõda polnud halisemiseks, vaid
need koerad said õige palga."
Kolonni lõpus sõitev auto, Sara
Punaseid viisnurki kandev len- sse poole, kus Talvak seisis. Tedagi oli kooliõpilane Tuleval pühapäe
võitlemiseks ja Võitmiseks.
..Ometi
kord
sai
oma
soovi
jär
puu saak, oli jäänud teistest veidi
annab Keres simultaani tallin
Kuigi ta mõistis oma nõrkusi, ei 1 nuk aga põristas endiselt metsa , tunnistas ta hulga aega. Ja siis, val
gi neid neetud Juute peksa, muidu
lastele.
maha.
saanud ta ennast muuta Ta lõm- 1 itohal, nagu otsiks ta saaki, öee jtunnud Talvakn ära. upita= enda
Pärast teist lasku Sarapuu relv poevad ikka teiste selja taha ja
'
Nõmmel
korraldatakse male
tegi
mehed
Veidi
kärsituks
Ja
nad
j,
lõdvalt istukile. Ta saahastatnd ja
rüvetavad tankide kaitse all teiste bus tagasi, et anda iuhtlmisi oei- 1
stoppas. Teised ei märganud swia
võisthised
le, kel tema meelest selleks oli ' hoidusid hästi puude tüvede ligi, j;lad kukkusid seejuures kniksafades
kanges tulistamise hoos ja sel ajal, pühadusi. Meiegi slni-must-valge
kui lennuk nende kohalt üie len- i põrandale. Haigutus kiskus ta suu
Nõmmel algavad, s.-s. Kalju kor
suurem õigus. '
kui Sarapuu naksutas oma reiva külge panid juudid esimesena oma
das. r
XX <
nii pärani, et lõualuud naksusid j raldusel malevõi Stiilsed, millest osa
juures, seda korda seada püüde? roojase käe."
Viimaks jõuti metsamajakese {Sulgenud suu. ringutas ta. Ja hei- j võttu võimaldatakse kõigile Nõmme
Kui siis mindi vaatama, miks Ülal puude kohal mürises mida
keeras sõiduk järsu kurviga ümber.
malehuvilistele. Võistlustele regist
Juure. i
itta taas asemete pikali « reerimine sünnib Kalju ruumes.
Ta iV.. madaÜÄ numntee- [ Jaan ei tule oma relva juurest ära, gi kurjakuulutavalt Mehed täpi- ]

9Kai.
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T&ivaifea pssed õhetasid ja sel
lieticfij tundus ta endale saamatu
koolipoisina, kes on haaranud en
dale suuremad kohustused kui ta
«tatis kanda,
„Me võime seda ju veel teha, pole
fcÜjä," ütles ta,
pJa teeme ka," kinnitas Soomest
taimi, -•
„Teele, poisid!" hõikas Sarapuu.
nHommikiLÜ läheb suurejooneliseks
enamlaste nüpeldamiseks!"

Mindi maantee aare, otsiti sobiv

paät välja ja jäädi hommikut ja
enamlasi ootama.

Koos saabuva päeva valgusega
saabus ka automootori põrin see
saagi liginemise kuulutaja.
Mehed muutusid valvsaks. Kõigi
olekust peegeldus pinge. Nad oota

sid. Ja siis võis metsa vahelt Juba
selgesti eraldada nelja auto siluetti.
Veoautos olijad kandsid madalaid

inglise kiivreid see ei lasknud
enam kahelda, et nende poole sõit
jad olid bäyituspatalionlased.

aina valas uut tahet neile kallade
tormamiseks. Mehed olid nagh pin
guli tõmmatud viiulikeeled,
juba. võis näha ««imese veoauto
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Teisipäeval, 2S. jaamu: •. T94S
Evmrt (Sport) —Kaasik (Tartu Po
litsei Spordiring) 2 min. 40 sek.,
Laan—Peen saiu 1 min, 28 sak.,
Saarsalu—Kirsipu, 9 min. 6 sek.,

SPORT

Nr. 19

Tartu Spordiklubi ja TSK
poksis 8:4

Uudiseid kodumaalt

IVh&p£sva õhtul Tartu® Vanemui
Ojasalu—Võllas 8 min. 1 sek.. Müür se kontsertsaali® toimunud Tallinna
sepp—Kaasik 4 min., Laan—Ojasalu ja Tartu Spordiklubid® Tähelise
8:0, Saarsalu—Müürsepp 6 min. 44 poksiklubt võistlus* võitsid tartlased
Türilt
sefc, Laan" sai loobumisvõidu Evar
Rahvatants võtab hoogu. Vanade
tilt ja Saarsalu—Ojasalu 5 min. 28
Üksikuis matäldeß kujunesid tule rahvuskommete elustamiseks ja po
sek. L ja Eesti meister Laan, 2
pu fariseerimiseks on Türi Spordi
Sport saavutas 4, Sakala, Tartu Kalev ja Puka Spordiring kaotuspunkti, 2. Saarsalu, 3 käotus mused 'järgmisteks: _ kärbeskaalus ring
teinud ilusa algatuse rahva
pnnkti. 3. Ojasalu, 6 kaotuspunkti. Karijärv (Tartu) võitis Karingu
igaüks 1 meistritiitli
korraldamise näoL
Keskkaal: Vassil (Puka) Kõö (Tallinn) 8:0; sulgkaalus Lokk tantsukursuste
Kursused
algasid juba möödunud
(Tartu)
saavutas
esimesel
roünÜil
sel (Tervis) 2:1. Kukk (Sport)
Laiipäeva.l ja pühapäeval Tallin
Sulgkaal: Noor (Tartu Kalev)
nas Tõnismäe võimlas toimunud Lettermo (Sport) 3:0, Martin Mais Edeberg (Järvapojad) 1 min. 43 sek. tehnilise k.-0.-võidu Reeti (Tallinn) aasta sügisel õpetaja Soomre ju
meistrivõistlused vabamaadluses sel te (Sport) Allan (Järvapojad) : 1 ja Eesti meisfei Kukk, 0 kaotus üle; kergekaalus Mägi (Tartu) või j hatusel ja on leidnud elavat osa
punkti, 2. Edeberg, 3 kaotuspunkti, tis esimesel roundil tehn. k,-o-ga ' võttu. Neli; parimat tantsupaari
gitasid 7 värsket Eesti vahamaad 24 sek., Looaru (Tallinna Kalev)
Sepa {Tallinn); kergekeskkaalus või võtab ka osa Järva talvemängudest,
lusemeistrit. Meistriteks vabamaad Pässul (Puka) 2 min. 12 sek., Naut 3. Vassil. 7 kaotuspunkti. ; *
Poolraskekaal: Vahur ' (Sport)
tis õhtu parimas matšis Mihkel An mis toimuvad Paides 20. ja 21. veeb
luses tulid alates kärbeskaalust kuni ras (Sport) Veismann (Sport)
ruaril.
raskekaaluni: Matti Maiste, "Martin 5 min. 35 sek., Maiste—Lettermb Põrk (Snort) 56 sek., Põrk—Sini man (Tartu) Ernitsa (Tallinn) 8:0;
Saksa keele kursused. Türi koo
Maiste, Roos, Laan, Kukk, Sinisalu 1 min, 21 sek., Allan-L-Noor 7 min. salu (Puka) 3:0, Sinisalu—Vahur keskkaalus Allik (Tallinn) võitiß limajas algasid esmaspäeval saksa
ja Rohtmets. Nendest 4 meistrikohta 27 sek., Looaru—Nautras 3:0, Veis 4 min. 35 sek. 1. ja Eesti wieisteT Knpperi (Tallinn) 8:0 ja poolraske keele kursused. Õppetöö kursusel
langes v.-s. Spordile, üks Viljandi mann—Passut 1 miri. 15 sek., Mais Sinisalu, 3 kaotuspunkti, 2. Vahur kaalus saavutas Henno (Tallinn) toimub kolmes grupis algajad,
Sakalale, üks Tartu Kalevile ja üks te —Looaru 2:1, Maiste—Kautras 3 kaotuspunkti, 3. Põrk, 4 kaotus ülekaaluka võidu Urmi (Tartu) üle. vfihem edasijõudnud ja enam edasi

Selgusid Eesti meistrid vaba
maadlused

Puka Spordiringile, Üldpunktidega 3:0. 1. ja Eesti meister"'Maiste,
tu ülekaalukaks võitjaks Sport, kes 2 kaotuspunkti, 2. Looaru, 3" kao-'

punkti. ' """ ' , .
Rasäcekaal: Viirsalu (Tervis) sai

Kalev 6 punktiga, Puka Spordiring punkti.
4 punktiga, Sakala ja Tallinna Ka
Kergekaal: Viitung (Tartu Kalev)
lev 3 punktiga ning Paide Järva
Pabstel (Puka) 2 min., Männis
pojad ja Pärnu Tervis 2 punktiga. (Tallinna Kalev) Karmo (Saka
Üheksandat korda saavutas vaba lat 3:0, Roos (Sport) Mäeveer
maadluses meistritiitli keskkaallane (Sport) 2 min.. Roos—Suigussaar
August Kukk, kuna esmakordselt (Sport) 3 mln. 35 sek., .Männis—
kindlustasid endale meistrikohad Viitung 3:0, Suigussaar- -Mäeveer
raskekaallane Sinisalu ja kergekaal 1° min. 35 sek., Roos—Männis 2:1,

Rohtmets (Sport) Järss (Sport)

Baavutas 23 punkti, järgnesid Tartu tuspiinktf, 3. Nautraa 6 kaotus loobumisvõidu Vernikuit (Puka),

iane Roos.

Üksikuis kaaludes andsid matsid
Järgmised tulemused:

Kärbeskaal: Matti Maiste (Saka
la.) Rünne (Sport) 3:0, Maiste—
Soome (Sport) aeg 6 min. 34 sek.,
Rünne—Soome 3 min. 1. ja Eesti

meister Maiste, 1 kaotuspunkt,
2. Rünne, 3 kaotuspunkti, 3, Soome,
8 faotuspnnkti.

3:0 Võnge,-feldt (Tartu Kalev) —:
Järss 5 min. 30 sek., Rohtmets—
Viirsalu !0 min. 2 sek. 1. ja Eestr
meister Rohtmets. 2 kaotuspunkti,

3

Külla Eesti riigitööteenls
tuslastele

ja muustha
Estonia teater

Säde® korraldatud ungari muusika
Tina „SevlUa habemeajaja" (Loo-Tal
õhtu. Esines , .Puhkus ja Elurõõmu" va, rl, Teder, Haabjärv, Chriatlansen,
Rauku jt.) Homme «Lulgejärv". (Ha
kapell Kattal juhatuse)..

,gu*» AH Kalevi, Palang, MÜIb, Tanlloo,
Lind). Neljap. «Tütarlaps kodumaata".
Reedel „Nimed marmortahvlil".

: ,1

Pihkvast !
Torul elav tegevus. Hoolimata

Eesti Draamateater

sellest, et kommunistide võimu kes

Tina «Sündmused agulis". Kolmap.
tel kehtis siin uus kalender, mille, «Vargamäe
vanad Ja noored". Neljapäe
järgi jõulupühad on 2 nädalat va- val saksakeelne komöödia «Llebesbrle

rem kui endise järg) Ja pealegi

fe". Teisipäeviti on kasse, suletud.

kommunistlik kord ei tunnistanud
Väiketeater
üldse jõulupühi, on Pihkva vene- j Täna «Vastumürk". Homme «Igale
laste seas kõigest hoolimata neid; oma" (re&.). Neljap. «Ellen Paas". Ree
Ikka peetud ii seejuures tingimata del «Kalurid" (re*,). Laup. «Patuoina*".

vana
kalendri järgi, j
Nii pühitseti neid pühi siinsetel

venelaste perekonnds nüüdki. Sol
puhul oli kohalikud turul tegevus
jõudnud. Kursused kestavad kolm üsna elav. Peale Igasuguste kuus
kuud Ja osavõtumaks isikult on kede oli müügile toodud eriti roh
kesti tapetud linde, peamiselt hane
7 rmk.
sid. El puudunud ka sealiha.

LAttDBSS&NDER REVAL
Kolmapftev, *?. Jaanüar
5.09 Saade Sakrm sõjaväele, B.1& I hom
.mikukontaert (ülefc.). 6.44 päevauudised.

Viljandist

Naiskutsekoolis õppetõõ ajutiselt

katkestatud. Viljandi linnaarsti

Reichsarbeitsführeri kutsel külas korralduse kohaselt on kohalikus

2. Võngerfeldt, 3 kaotuspunkti, tavad riigitööteenistuses viibivaid naiskutsekoolis difteeria tõttu õppe
eesti vabatahtlikke Viljandi maava töö ajutiselt kuni 28 jaanuarini,
3. Järss, 6 kaotuspunkti.
nem Hansen, Sisedirektooriumi katkestatud.
Saksa—Rootsi poksis 12:4
osakonnajuhataja Põldmets Ja
Läänemaalt
„Eesti Sõna" toimetaja, kirjanik
Jõi enda surnuks. Ridala v. Saari
Suigussaar—Männis 2:1. L ja Pühapäeval Breslaus toimunud Krusten,
kes viivad riigitõötee ka küla® toodi koju Johannes Jürjer,
Eesti meister "Roos, 1 kaotušpuhkt, Saksa—Rootsi " poksimaavõistlusel nlstuse
noortele eesti vabatahtlikele
2. Suigussaar, 5 kaotuspunkti, saavutas Saksa üllatuslikult suure tervitusi kodumaalt Ja tutvuvad kes varsti pärast seda suri meele
3. Männis, 6 kaotuspunkti.
võidu 12:4. Rootslastest saavu riigitöõteenistiislaste töö, elu ja te märkusele tulemata. Surma põhjus
tas liigjoomine. Mees oli peagu
Kergekeskkaal: Peeusalu (Sport) tasid võidupunkte sulgkaaius Bõrje gevusega.
vahetpidamata istunud viinaklaasi
Kirsipui"l (Tervis) 14 min., Laan Jansson Artur Büttneri üle ja ker
juures
juba jõulupühadest saadik.
Eesti
külalisi
saadab
reisil
,ober
(Tartu Kalev) Saarsalu (Tervis) gekeskkaalua Bõrje Vretmann Alf
Valgast
310. Müürsepp (Puka) Võllas red Herchenbachi üle. Kõik maa feldmeister Liebisch rligltöötee
võistluse üksikmatšid lõppesid punk nistuse Taüiima vastuvõtus taa
Ohtu ungari muus Itale. Lau
(Tervi s) 3:0, "Ojasalu (Sport)
bist.
päeval 5a pühapäeval oli Valgas
Hermann (Puka) 1 min. 34 sek., tivõiduga.

f^aadio

7.00 Päevauudised saksa k, 7.1Ä n hom
mikuks nlsert (hpl.). 8.45 Päevauudised.

Liiklemteõiwetus Tartus

9.00 Pä« vauudlsed saksa keeles. 9.10 Va

Tartus juhtus laupäeva hommikut1 hemuusika (hpl.); &.30 Koolidele: «Karja
poisist i>petlaseks". Kuuidepilte dr. M.

kella 10 paiku Võidu ja Poe tänava . Veske lüO. sünnipäeva tähistamiseks. Kä
nurgal autoõnnetus, mis nõudis öhv-

sikiri: M. Sillaots. 12.00 Helisev ajaviide

naine, Autojuht, püüdes vältida

Külaskäik E. Künnecke juure (Ringhää
lingu svur ork., juh. P. Nigula", Ja hpl.).

12.50 Päevauudised saksa k, 12.45
riks inimelu, Nimelt jooksis Barclay ] thpl.),
(hpl.). 13.45 Päevauudised.
väljaku poolt sõitvale Tallinna või- ; Lõunamuusika
L4.M Päevauudised saksa k. 14.20 Kau
ekspordi autole Fl2 011 ette keegi ! neid meloodiaid (H. Laane trio). . 35.W

õnnetust, pöördus järsult paremale.

l&.OB «Kasvua&stad". M, Sillaotsa

Tagajärjeks oli auto paiskumine i tusteraamatust «Sealtpoolt kinniseid"

vastu kõnnitee serval asetsevat liik- i (M. Luts), 16.20 Muusika pärastlõunaks
suur ork., Juh. P. Nigula),
lusjuhendi posti, mis murdus. Suure 1 (Ringhäälingu
17.06 Päevauudised Ja saatekava ülevni
hooga langev tulp tabas pähe kõn- , de aaksa k, 17.15 Suurte meistrite plelpa

niteel tulevat Linda-Marie Roht- 1 lasid (mgn.). 17.30 Saksa keele tuna, 17.50
IB.W Aja kaja ja saate
lat, kes sai silmapilkselt surma. : PSevauUdlsed.
kava Ülevaade, 19.30—18.15 Saksa iMurl
Surmasaanu oli 58 aastat vana la : tupd (kirev, tund- RinghüöHngu Wntsuka

elas Tartus, Lepiku 6—5. i

,pel4 Ja. ..

rtst kuni 31, Jaanuarini (kaasa arvaiud)

1 Tiiba eraslisek. Ja köögi tarvil., soovib
TÖÖOTSIMISED
j iilgiam. Küta ja mööbel olemas. Slt.
j llrl£S3l.
- Välkest korterit völ tuba köögi tarv.-ga
A
Ja
B
ning
liik
E-ssk
kuuluvaile
polit
Masseerija.
KehaJa
näomasšasi.
Eml
TEADAANNE
kobe või edasp. otsib prl, Küte ole
sei ratsareservi hobustele alljärgnevalt:
lie Vehlmann-Leppik. Kaupmehe 15—2,
15. toltlusperJoodÜ tsiviilelanike]e elatäs
mas. Slt 3/15325 või tel. *l9-».
tel.
470-90.
Kella
16—13
Ja
16—18.
1. KAERU: kõigi sõõdäkaartide kaera
tarbeatnete-kaartide alusel Eesti Unna*
soov. kiir. VÕlb olla 3—t t. ja
des, asu laia Ja maal müüdava viina kohta. kupongide AlO6, B 101 ja Elfil vaatu 2 maa tütarlast soov. ühte suuremasse » Korterit
köök või 2 t 5a köök. Küle olemas.
tallu või ükskõik mis tööd. Soov.
15-ndal toitlusperioodil müüakse V* I valgete kaartidega 15 kg, roheliste kaar

Pruug. diivaneid, kužette, madratseid,

N.-kaZojsld (vähek. säärik.) nr. 5 VAhel,

söödakaartide alusel hobusööta liikidele

polstermftõbUtõttst. „Tugev'\
Võrkraadio, Slt. Tl/157n~~

Ärisse, kontorisse või ükskõik missug. . MGM. tuba Nõmmele jaama ISh., soov.
. sisetöödele (masinakirja oskus) palub > saksa ameÜM. teeniv Üksik hr. Omab

Portselan kt Hatasse, soovitav üksikud
ja maalingutega, kollektsionäärile SU.

Orase 7—3, pühap, Ic 10—12.
kinos GLoria. Pai. ära tuua Islkuipnn,
leid. aadressil.
Riie, t.-sinine, täißVjflene, paksem» vahet.
coverco&t-, kalasaba- v&i m.-Ülikonna*
riidega. Slt. B/13948.
Siidkleit» niUßt või tumesinine, uua, hea,
vähe kantud, vähemale kasvule, vahet. Lapse kaloss leitud Sor tn. Endla 52-b—3
Raha Leitud Linna Punga lähedusest,
rohelise villase kleidiga. Slt. 17/1E717.

&matlikkc tcataid\

1943 selleks varem määratud kauplustest

viina:

tidega 20 kg Ja punaste kaartidega 25 kg.

vaštül

(Allkiri)
Tallinna veo talituse juhataja

1) Köi - tubaka- Ja tubakasaaduste
kaartide" omajaile erikupongi „Trcr"
2) "Kõigile pffcaajs- või öötõölise elatis
tßrbeainete-lisakaardl omajaile erikupon

mitte linna, Slt. 19/15799.

keskhärfd. pr. Slt. 18/15796.
K ummikal osse parandan. SU. 4/1M24.

Slt. M/152W. '

kütet. Slt. 8/15286.

toole ja igaa. möõblU, Nunna I—2,

Jalgrattakummid, uued või pruug, Tartu.
PL 26, Jalgrattaparandus.

Normis- või Haukad nr. 37 saabastele
Slt, 34/15684.

40/15740,

Kanmiabkjopp, saled. kasv,, hästi "hõk

Nahtet taskuxaamai liht» isikutunn.,

nr. ö VÄitu, Võivad kt riidest olla.

piltide Ja dokujn. kaot 13. I 43. a«

I

kätte saab Kungla 47—7, Felix Thallng

N.-stä rikud kitaenahast (karv väljas
pool) nr. yj—3&l uued, vahet, n.-säfcri

TEADAANDED

kutega. Slt. 33/157 Ja.

Z tuba köögi Ja vanni kasut.. Nõmmele
N.-vlldld, uued, nr. 37, vahet. nr. 34—35
tud. Laulupeo 11—26,
või Tail., soovib Jntell, persk. Ktltet
viltidega, sa. 9/15709 või Valgevase
Tallu perenalseablks, lapseholdj. v. m. " küllaldaselt, ait 44/158».
Klletekapp (a"pooiegß)7 Slt. J/18T4I,
gi „g" vastu.
s. kergem, tööle, Jtuhü aa*t. lapw Osa korterilt, I—£ mööblita tuba köögi Lfiunatervik (võib ka üksikuil) Blt. _9-a—'ll.
~Eesti Sõnas" 24. Jaan. k. a. (nr. 16)
3) Kõigile rasketõõlise elatistaröeaine
il.
kl. jit i« lil, kudumlirnMinanPelm va^
ligi
võib
võtta,
soovin.
15.
Jaan.
slt.
te-Li sakaardl omajaile erikupongi ~h" ametlike teadete osas ilmunud teada
M/15221 Või Koidu 113-b—B,
kasut.,
soovib
üksik
kindlas
teenlit.
T/15827.
het. 7. kl. ja LL kl. nõelte vaalu. Nõm
andes elatistarbealnete ratsioonide kohta
astu.
assJatent, Küte endal, ait. M/IMU,
„Hat i»" Jaoks 2 kompl autorattaid,
me, Vabaduse pst. 9—l
A) Kõigile ülifasketöölise elatlstarbe on leivaratsloonide osas juhtunud eksi Teenistust büroosse soovib kaubandus
mwt 15*. ait. W/LCT3I või Kaupmehe
ainete-lisakaardl omajaile erikupongi „1" tav viga punkt 1. all on jäänud ära
keskk. harid. prl. VII. kõigis köntori kaksflõrfllseks soovib korralik noor
M.-kingad nr. 48. kantud, vahet nr. mce». Slt. 17/15257. •
järgmine, lause:
astu,
tOls.. Sft. 1/15881,'
või 46 vastu. KlVlm&a, Raudtee IW—l,
Kõü: eelnimetatud 15-nds t/perioodl
S—lT-a. noortele 22W grammi näda Apteegi 3, n kord. Kantud riiete pa I—2 mõbl. tuba, soov. tel. tarv., vajab Katnsepllpafä" 20 r.-s. katmiseks. MÕtu
[ulla pühap.
w 11, Aguraiuja.
kupongid on kehtivad kuni 16-nda toit las, sellest 2100 g rukkileiba, 100 grammi
kiiresti härra Viinist. Oma küte. Teat.
randamise Ja , ümberpööramise töö
M.-kalossid,
vaheitantud, . vill. voodr.,
lusperioodi lõpuni, r 1. 28. veebruarini nJsuleiba."
k.
B—9
ja
pärast
k.
37
tel.
311-01.
6."
Tuksam'l
suur
saksa-eestl
sõnaraa
koda. Võetakse .vastu naiste- Ja mees
vahet, kalosside nr. 12 vastu, siidsu
IM3. a.
temantllte Ja palitute GmberpöQramis MõbL tuba vähese köögi kasut. soovib
mat, raadlolaud Ja mõned toolid.
Pealeselle tuleb märge I lugeda Järg
kad vahetan puuviUsulekade vastu.
Viina müük toimub ainult tühjade
SH, 19/157». tõld Iga p. k. 11—13 Ja 15-18.
puhtas ametis noormees. Küte olemas.
Heina lE^-1.
lilgivliiiapudelite (ka suuremate) vastu miselt:
Slt. 3B '"15618. • •
Kaalu, suurt Ja välkest, vihtidega, vaja. Suusasaapad (uued, nr. 45), vahet
„M ärge L Nisuleivana antakse sepi LukuseppmeisteT. vilunud, otsib vastavat
andmisel.
SH. 11/15g51.
kohta maale tööstuse meistriks vöi tÖÕ- Korter, tuba pliidiga, 4. p.-J., vahet,
kut. Nisuleiva asemel on lubatud osta
42_vastu._Slt 37/15737.
Tallinnas, 25. jaanuaril 1843.
Juhatajaks. Masinaehituse, saeveskite,
75V« ulatuses kupongil märgitud leiva
ühes küttega suurema korteri vastu Lüpsilehm. Slt. 10/15760, . n Fõraudar. (uus) vahet, vaibaga.
H. telk,
veefurbJini J"a aurumasinate alal suur
4. p.-j. ümbruses. Kolimine tasuta. Väiksem maja, soovi korral saab talu
kogusest Jämedat nisujahu (seplkujähu);
PÕUumai<ir<äuse Keskvalitsuse
Vüumuš.- Slt. S3TI/5578.
. direktor
kusjuures on võimalik o—iT-a. lastel
Slt. 15/15155- .. .
elus- ja eluta inventari ja viljaseem N.-kingad, seemisnahksed, nr. 36, uued,
ning 1&-E. ja vanemail kahe nädala koh Küttepuude vedusid võtan vastu maalt Korter, 2 tuba, köök. esik ja üldvann,
TEADAANNE
. nega. KlrJ. Mõisaküla, Pärnu 51,
vahet, ükskõik missugiiste nr. 36 kirt
ta Ehe 190-g nisuleivakupongi eesl osta
raudteega (laadimlsl ia Tallinna tcrrmi- _ vahet._ 3—5-toal. korteriga. Slt. 14/15254
Kukrus.
flõõtalnete kaartide alusel Tallinna lin 75
. gade vastu. SH. 18/15758.
g jämedat nisujahu (sepikujahu).
Si). Slt. 5337/5332.
nas Ttoos Tallinn-Nõmme linnaosaga)
Kaasüürlllsekš völ möbL tuba soovib: N.-jalgratas. Slt. 9/15745.
Pianiino üüriu või ostan Nõmmele
Nisule!vakupongide vastu on võimalik
antava hobusõöda kohta 25. jaanuarist
noormees. Küte olemas. Slt. H/IMO3. Mnnk-Tuksami saka-eesti sõnaraamat,
kätesse. Slt. 37/15237.
kuni TL Jaanuarini 1943. a. j saada rukkileiba, kuna aga rukkilelva
TÖÖPAKKUMISED
MäSgiste eestl-soome sõnaraamat, ' 4
Turukorraldusvalltsuse otsuse koha- 1 kupongide vastu nisuleiva saamine pole
t-s luine täisvillane, vahet.
K<) RTERIPAK S UMISED j kirjut usmasinalintl ja kopeerpaberit. Kleldirile,
mõne heledama värvi vastu. Tel. 457-53
eelt antakse ajavahemikus 25. jaanua- lubatud,"
Ikla p.-k. 8. J. tribo. < '
VÕi Eit. 7/15787. "
Mees- Ja nalslfhttõõllsl vaja kohe kest
vatele töödele P. K. ~VÕiekspordl" KoJamehekorter, I-t., saada. Slt. 9,15769. Terasvalerit, .üksiku traadi jämedus 0,3 Panšisaapad nr. 41—42~lfcoos nx. 27hokH
keskmelereisse, Tallinn, Jakobsoni" 14. Majahoidjakorter, 1-toal., ära anda.
mm, mitte roostetanud. 51t. 4/15744, ,
20. skp. lahkus vaikselt meie
Isämaa ilu holeldes,
pan&idega vahet. nr. 45—46 saabaste
Rasketöölißtele lisatoldukaardld Töö _ Tehnika 4—9.. .
hea isa, minu kallis mees, armas
Raadlolamp 80 S. Sambla 6—6.
Vaenlase vastu võideldes . . .
Ja vastavate panšide (ka harilike) vastu.
poeg ja väimees
amet, Pärnu mntL 36, tuba 21._ - _ Majahoidjakorter, aoe Ja kulv,
Blt. 38/16779..
Idarindel langes raskes" heitluses
_ V gftmn. yorrpimüta (trotsi).
TÕflllst vaja karusnßhevärvlmtse töö ala
Leo Mast
majas.;.WÖ atidä; Slt. it/lS26t'/ .
ieernHktnesd,
sjnlTetJ, iir.
rv. Voldemar Saiamaa
Valusas leinas lapsed, naine.
_le. Kuninga fl.Reg. Tööametis," fuba 13, ToakaMlbwki völb tuila noorweei oma Wtt^ee^Tde\: iauakaaiUd -J* •petrooSeu
127 11. 42.
ema
Ja
ämm.
_mllatpp,._
__
,
Tislereid,
treialeid
Ja
poieerllald
vaja.
pärMü/it;
itj_
Leinavad
küttega, sHt._ SS/imi.
FotopaberftT^plaate
ja
kemikaale:
Foto
Töölistele
võlmald.
plkaaJetöiJ
toidu
Matmine Rakkes laupäeval,
Eesti 36. Rindepat ülem,
Tõäsflärlkud, tugevad
ateljee S.-Karja 4—li.
kaardid. Läblr. U/O mATK" kontoris,
30. skp., k. 14.
ohvitserid Ja meeskond.
42 tanksaabaste või sßärikulege. Slt.
Rlletekapp, 3 poolega. 611. 1/15781.
Raekojapl. 17. Reg. Tööametis, Roosi
3»/]577f1,
krantsi 23. tuba 13.
PÕranrtavalp
võt
põranderfiet
Ja
el.-kee
Kroomsßärlkud nr. « vahet,
3—lo rmk. Paulsen A» Hochfeld,
-žskjalga vaja kiiresti M. Teesalu Ja S. Kastid,
_
äuPJ*aU
Tel.
44fr-Jt
või
slt.
32/16772.
.
tU,
SH. M/16178.
Viru
8.
22. jaan. 1943 lahkus Kuremäel
-er'l ajakirjand. ärisse, Harju 43.
1
Fotopte&te
Ja
-paberit
I.
KuteJc.
Pa'Olikonnarlle, täisvillane, must, vahet.,
TÕÖlepalk. Tööametis. Pärnu m. 38, tu Vilul (400 rmk.), S.-Ameerflta JJ—4, Kuld
- heledama auveüllkon nari Id ega.
: ">» - H—L nJ. k 9—12. ......
na, k 10—L2Ja 15—18. _
Iraida Roosaar
Idarindel langes raskes heitluses
15/15715.
Nalskotka otsitakse ärasõfcduks Saksa N.-talvmantel (100 rmk.). Kaupmehe Akordion, 80—120 bassiga, või bajaan.
Vaikses leinas mälestavad
veltv. Ahto Tammemäe
Väheldane talu vahet, linna lähed väi
_Vabrik)i 47—20. .
staabi Juure. Toidu valm. kuni 20 _2B—39. K. Madalsaar.
27. 11. 42.
vend abikaasaga Ja kaugelvllbiv
kese maja vastu. Slt. 26/15765.
M.-tatv- või sügispalitu keskm. kasvule.
Inim. Reg. Tööametis, tuba 43.
Leinavad
Tugev töö voorimehe regi (lSft rmk-). "Pal
õde perekonnaga.
Slt.
H/157f1J.
..
~
Küttepuid (Tartus as., 5 ~m*~ okasp).
dlskl m. 81—7. T, Sarapuu.
JnurelÕlkaJald vaja nahatööstus A/S.
Eesti 36 RindepaL ülem.
vahetada Tall. asetsevate vastu {puud
ohvitserid Ja meeskondUnion, Maakrl 19/21. Reg. Tööametis. N.-toatuhvleld, 5 rmk. paar. Liivalaia VÕrkraadlo, J—s-1. moodne, korras. Pai
de tn. B—7, k, &—9. Ja 13—15.
linnas, saetud Ja 1õh.).,, ..Talk, tel.
Roosikrantsi 23. tuba 38.
22—5. Grenzmatin. •
452-79, teisip,, kolmap. ja neljap.,
I Parimates noorusaastates Igave
M.-Ülikond, heie nr. 48, Ja mustad nr. 40
Palitu ümberpöõr. töö, kes rätsepalst
k 9—ll.
Küülik, poegadega, alates 4 12 rmk.
seks uinunud unustamata kalllsi
m.-kingad.
VII
mai
2—4.
_teeks kiir.? Slt. MSB2S.
_Villardl 14—6, Vlher.
sõpra
Vallasekretäriabl Ja kantselelametnikku, Linnukoer, 4<? rmk. Uus-Kalamaja 17— Zl, Riietefcappkorras. SLt. 6/15246.
Voldemar Maide' t
kes vallts. saksa keelt, vajab kohe Koigi
Diivan,
uus
või
tarvitatud,
slt.
li/15251.
kuni
k.
12.
H.
Mannov.
Idarindel langes raskes heitluses
leinab kurbuses
vallavalitsus. Avaldused V. s. ettenäh
Kaal ŠM—-300-kg vihtidega, Slt. 12/15252. Kummi bo tikad nr. 5 (Üks k. Jalas
A. Järve perekonnaga.
allohv. Johannes Urm
tud dokum. Ja elulookirjeld. Kolgi val M.-kevafi-sflgjspallto, pikem. kasv. (150
hud) vahet samäiug, nr. 4 vastu. Vi
Krae m.-mantil]e, soov. l&Jsaba, ja sa
rmk.). Kopil J 2—4. A. Hiir.
lavalitsusele
30. 11. 42.
mas. müts. Slt. 11/15751 või Juuru _devlku 21—7.
Leinavad
{ Koigi vallavalitsus,
p.-ag. nr. 5578.
NaistekaTossld nr, 4, maid., poolk7 k\ . _
Eesti 36. Rindepat. ülem,
j vallasckretärlabi, kes on valla kantse
OSTETAKSE
ohvitserid Ja meeskond
hei. fiamasug. nr. 6 vffi 7 vastu,
Harmoonium
või
orel,
pruug.
Blt.
12f157W
lettöös vilunud, vajab kohe Kuremaa
Surma läbi lahkunud armast onu
Kalju 7—7.
vallavalitsus. Avaldused tunnist. Ja Raadioaparaate, korrast Ära, üksikuid kalossid, kinnised, nr. S, kampsun
Andreas Kong»'t,
islkl. andm. esitada vallav. kunt 28.
keskm. kasvule Ja villane pearitik. Suusasaapad nr. 39 (uued), vahetada
osi
ja
raadiolampe.
ElektroraehaanJca
• 20. Jaan. 1943. a. Narva-Jõesuus,
37—39 vastu, Slt. 9/15289,.
Jaan. 1643. a. Kohal, elekter ja vallam.
Võivad olla ka vähe kantud. Slt.
töökoda, Kasarmu 4.
Vaevarikka raske haiguse Järele
äudteejaama 4 km.
M/15240.
Lapsevlltbotlkod 2—5-a. vahet, kantud
leinavad õde, ristipoeg Ja
lahkus meist jäävalt
Tööks kõlbmatuid bobueeld Ja hukku
Kuremaa vallavalitsus.
vlldisflarte vastu. V.-Balti 120—6.
vennalapsed.
Blrelõlkaja, 9X9 filme ja
nud loomi ostab Tapa hõberebase Fotopaberil,
Ricard Johannes Mülbaum
fotonurki. SU. 10/15790,
VÕBrad m.-kingad kuznititafdäSegaT mi
kasvandus Järva- ja Virumaa piirides
• 7. vm 189 C Tallinnas,
ÕIENDUS.

j MÜÜAKSE [

KORTERIOTSIMISEÜ

t 22. I 1943 Sondas.

Leinavad abikaasa Ja omaksed
Matmine Tl. I. 1943 V.-Nigula
kalmistul.

Korter, soe, pfiikesep., tuba Ja köök, va
het. suurema 2 toa Ja köögiga uues ma

Itn. Leonhard Rilfi,

• 4. 2. ISIS. t 7. 12 1942,
leinavad abikaasa Ja pisipojake
Vaikselt lahkus

Helene Avent

* 3. märtsil 1371, t 24. jaan 1543.

Puusärkipanek 26. Jaan., k. 16
Lõokese tn. 3, Ärasaatmine sealt
samast 27. jaan., k. 12.30 vanale
Kaarli kalmistule.

Välkest ruumi, korralikku, omaette, vajan

Surma läbi lahkunud töölist

Ajiette Rubbarfit,

14. veebr. 1907," j 26. jaan. 1943

mälestab Tallinna Tünnivabrlk

Kalju Koormaa*d,

« 4. aug. 1541, t 15- jaan. 1543,

mälestavad kurbuses ristiisa Ja
ristlema.

Idas langenud kallis

Teislp ,26 Jaan., habemeajaja*4

Ke*kn., 21 Jaan., „La Ige Järv".

Nel;ap„ 26 jaan., ~Tütarlaps koda

Reedel, 29. Jaan., „Nimed marmortahvIH".
Kassad on avatud Ic. 11—18 ja k 17—tf

Islkutunn. nr. 14&21.

teine. 5269/5284.
Grammofon, plaatidega, ait, 5317/3312.

Pärnu m. 61—2, teL 414-61.

Aksel Tomingas

Tasku- VÕI käekell (ka naiste}. Võib ka

• Sl 5. 1915, t 11. 15. 1042.
Valusas leinas abikaasa, vanemad,
õde ja sugulased.

[ Kontoriruume pörandap. 30—40 ma, va-

rikis olla. Slt. 27,'15567.

Raudvoodi, refermp., V!t L Slt. 2Õ/ISCT6.
I jab tööstus kesklinnas. Slt. A/174.
! 2—3 mflbl. tuba vanni ja köögi kasuta M.-jalgratas ja lVt-1. reformp. raudvoodi, j
misega otsib kohe rüglsaksa ametnik.
Slt. 7/1566?. _ _
: Slt. A/172.
Pianiino või tiibklaver ja end. Eesti
i MÕbl. tuba või kaasüüril. soovib klnd
kaitsev. leJtn, auaabne tunnusp. J

KTNOD j

I RKNTSKRTim [
ESTaNtA PEATEE

Tapa .

Hambahulda. K£rj. Tfiäksi p.-ag., p.-k. 2,

-1 las teen. noormees. Küte olemas.

Mängukava 25.—31. Jaan, 1543. a. TeleSlt 33/15233.
Torn teel oaäsmetd ei varuta
! Korterit Piritale, Meriväljale või Kosele

Neljap., 26. Jaan., saksakeelne komöö
dia .jLlebesbrlefe".
Kassa avatud k 12—15 Ja 17—10.
Teisipäeval kassa on suletud.

raamat. Slt. 8/15828.

Šapter. Slt. B/15898.

'*) Noorsoole lubatud
•*) Noorsoole lile 14 a lubatud.
Tungi ärahoidmiseks palutakse kfllas [
tada esimesi seansse.
Aigi 6-», ib sa ao v>

I—2 möübl. tuba soovib üksik härra. Lauakaaiud, vihtidega völ Umi. Slt
Küte oiemas. Slt. 20/15220.
- 39/15659, - . •

- Frltsch, Maria Holst, Theo Llngen,
Hans Moser, Alg. 16.00, 18.13, 20.39

Carl-Ludvig Diehl. Alg. 15.50.__17.30.

te olemas, Slt. 22/15762. __

Uus korter Pelgulinnas (2 tuba, köök,

Frit? van Dongen Hans Srüve Alg

esik, w, c., üldvenn), vahet, 2—3-toal

13.00, 10.15. 20.30

AMOR. Suur armastus. Žarah Leander,
Viktor S:aal Kolmas nSdalt

korteri vastu. SU, 13/15753.

Korter (tuba, köök, esik, w., c., üld

Kulda hammasteks (rahas või esemetes).
Nõmme, Lääne Ib—2 või ilt. JJ/15695.
Võrkraadlo, 3-4-1. gjt. M/1M62.
Lõunaservils (ka osal ). SH. 31/15691.

vann) moodsas majas südalinnas, va N.-klngad, uued või vShe kantud, nr. 38.
FORUM. *> There.se Krones. Marta
het 2—3-toal. korteri vastu. Slt H 15754
Slt. 29/15668, .
Hargil, Hans Holst ' *
Teislp.. 26. Jaan. k. 19 ..Vastumürk".
MSbL väikest mugavat iuba (soov. uude Mantel (vähe kantud) 2-a. poissi, völ suu
DIANA.
•)
Rlndeteater.
Hell
Flnkenzel
Kolmap., 27. Jaan., k. 19 ..Igale oma.
rem ürobertegem. Pflmu m. 74—15.
majja, soovib kindl. ametis noor nai(res.l

VÄIKETEATER

ler; Renfe Peltgen,

Küte endal. Slt. 6/15746,

Neljap., 28. jaan., k. 19. „Ellen Paas". ORION. *) Seltse aastat äpardas! Hans Tuba vai toakaaslaseks soovib kooli
Kassa on avatud k 12—15 ja 17—19.30.
Moser. Theo Llngen õpilane raj. Slt. 39/15233.

SKANDIA. •) Kulte uretendoi. Suur

Huitfeldld või kantahanld (suusaslde

med). SU. 25/15895,
Moodne puhvet" Slt7~ 3P/18270.

Lapsevanker Jrkorrss} _ Slt, 37/15817.

N.-kalossid nr. 5, p.-ksrge*" kontsaga.
91t. 33/15813

888 gr hamöaJtülda. E. imlriksõn,~

VÕrkraadTe,~~ "sitT 24'158Q4
14/15674.
__ _ _ j
(2—3 tuba köögiga või köögi kasut.,
soov. kinniste külge Kasukas, plüüsist või lambanahast, Ja
võib olla ka marjapõõsaste Ja vähese Lapsesportvanker,
dega, ja fiõpott. Tel. 421-62 vfil slt,
botikud või vildid 2—J-a. poisile. Tel
peenramaaga) soovin. Slt. 25/15725.
22/15902.

GLORIA PALAGE. Viini veri. Willy

KUNGLA Eäaapurl tiiger La lana

KCPfikaalÕd. Tel." 301-84~v8i~ilt. 40/1523Õ

või V.-Ameerika 33—1.

Võrkraadfo, ka rikkig. Slt. 11/35211.

või 37 vastu. Slt. 13/15253,

_ Vallaste.

Lepa- Ja kasekalkald* jämedus ?' •
alates, soov. kuivad, I.astemßnguas- :
jadetööstus. A 'Nigul, Irnanta B1—3.

Palun teat. emalet Meeksl. p.-Bg. Mehi
koorma, Sakson, või Tallinn, Varblase
2—l, Lunler.
Anna Paavli t. Ahonen otsib oma venda

iS.-Kloostrl 7} võimlas. Informatsiooni

saab Nõmmel, igal kesknädalal ja
reedel kell IS.DO 20.00 Uus 15/Melsa 62.
Kursuslastel kasutada soe dušS Ja

köetud võimla. ____

Mertallitõõllste artelli ..Metaliprodukt"
likvideerimiskomisjon,. Volta 23, pa
lub kõiki asutusi ja isikuid, kellel on
nõudmisi metallltöälistq artelli nMe
tallprodukt" vašiu, need esitada 14

päeva jooksul, arvates. käesoleva
kuulutuse avaldamisest. Pärast seda

tähtaega esitatud nõudmised Jäävad

tähele panemata.
Likvideerimiskomisjon.

KOBTLfTEATED [
Tallinna 2. Jaoskonna kohtunik, Tits

B§_ 1967, 2911—2014. 2079 ja BES 8 2451

põhjal Ja Olga Kesper'l palvel kutsub

sellega üles kõiki isikuid, kellel kui
pärijaiel, võlausk. jne. on nõudmisi,

õigusi ja vaidlusi 23. sept. 1942.. a. T."l
llnn-Nõmmcl surnud AUne-Kalerlna-

Elise Ulvi ku testamendi vastu, ttls
on Tehtud 11. eug. 1942, a. Ja avatud

s kohüilfct. 13, 1942, kui
ka tema päranduse kohta, oma õigusi,

5 Ja nõudmisi jaoskonnakohlu

nlkuJe üles andma kuue kuü kestel, ar
vates selle kuulutuse ilmuni, päevast
„Amell, Teatajas", hoiatusega, et kõik
õigel ajal fllesandmata Jäciud nõudmi
sed, õigused ja vaidlused kur-UunulokF
Jfi testament seadusejõusse astunuks
tunnistatakse 11. Järu. 1943. a. Nr. 43.
Jaoskonnakohtunlk: (allkiri), Sekretär;

(allkiri). _

Haapsalu j-joskonnakohturiik, TKS 58

1367. 2013—2014, 2079 ja BES § 2451 • põh

jal Ja pärija palvel kutsub sellega üles
'kõiki Isikuid, kellel kui pärijale], võla
uskujatel jne. on nõudmisi, Õigusi Ja
vaidlusi 26, augustil 1942. Hiiumaal,
. Kärdla linnas surnud Toomas Reediku

p. Voksep'a testamendi vastu, mis

on tehtud 11. augustil 1940. ja avatud
avalikul kohtuistungil 14. detsembril
1942. a., kui ka tema päranduse kohta
oma õigust, vaidlusi ja nõudmisi
Jaoskonnakohtunikule üles andma kuue
kuu kestel, arvates selle kuululuse il
mumise päevast ..Ametlikus Teatajas",
hoiatusega, et kõik õigel ajal ibesand

mata Jäetud nõudmised. õigused Ja

vaidlused kuriunüfekt j.i lei-iamenf sea
dusejõusse astunuks tunnistatakse. 10.
Jaanuaril. 1043, a. Nr. 63. Jsoskotin-a
-kohturdk: (allkiri!. Sekretär: «(allkiri).
Tallinna ringkonnakohtu tsivillosakond

nelja kuu Jooksul, arvates kuulutuse il
mumise päevast ~Ametliku? Teatajas",
kui kastjat vastust andma -.m a Klvlt'l,
vastu abielulahutuse pärast, hoiatusega,
et müleilmurrüae korral Tütre kostjale

kätteantuks Toetakse ja a.sl arutusele
tuleb. Mitteilmumise tagajäried on näi
datud TKS §§ 719 Ja 7i9. Noudepalvele,
mis lirigkonnakohlUG saadud 12. jaan.
1943. a., on jume lisatud pcrckonnaselsu
lunrdstufc Ja ärakirjad vaataspr uie larvLs.

Tallinnas, 15 jaan. 1943. a., nr 219. Tsi
viilosakonna esimees: fallkirEy Sekretär:
(allkiri).
Tallinna 2. jaoskonna kohtunik, TKS
§§ 3967, 2011—2014, 2hTO ja BES 5 2451

tud 20, Juunil 124 U. a. Ja avatud avali
kul kohtulst. 11. junn. 1943 ü., kui ka

lama" päranduse kohta, oma õigusi,

vaidlusi ja nõudmisi jaoskonnakohtunt

kule üles andma kuue kuu kestel, ar
Mati KBngänen'l, Õde Lydia Kängä vates selle kuulutuse iimiim. päevast
nen l Ja ema Aune, Mati t, Kängänen i.

~Ameti. Teatajas", hoiatusega, ei kõtk

Tulid Eestisse Siutptki raj. 1942, l õigel ajal Ülesandm. jäetud nõudmised,

Kes :eab Petser}» sundaega teerr, Ja gi 19. juuni) 3940. a.. kui ka tema pä
venesse saad. Mihkel Tulsk'ist? Vii randuse kohta, oma õigusi, vaidlusi ja
mati nähtud Staraja Teat
nõudmisi Jaoskonnakohtunikule üles
«male. M, Tuisk, Liiva 2ft, PBrnus. andma
kuue kuu kestel, arvates rehe
Iga teate eest tänulik.

Soome k. Õpik", rJEešti-Soome sž£
naTaamat". Ins. Arno Talviste* „Au S&japõgenlk Maria Putrolsinen, Tosno
raj., otsib oma Õdesid Sohvi ja "Kairi
tomootortd" Ja A. Hava ~Jõuvankri-:
MartikalneiPeldj onu Paval Ja tädi
juhi käsiraamat". VledemannJ I—l, p.
Katrina Pulrolalnen'eid ja tütart Hel
L k. 3—5. _
mit. Pilistvere ag,, pk. "23. Maria
M- või IL-Jaigratas, jalgratta —vElls

kumme ja lapse vatitekk, Slt. 25/15265 j
i tühla vettpidavat petrooleumi- või sa
male suurusele vastavat puust vaati. SatLT saag, rootsi saag ja viil. Slt. 18/15296

j MITMESUGUST \

p. L Slt. 14,15614.

reerimine: igal kesknädalal Ja lau
päeval kell 17.30 G. Adolfi gümn.

põhjal ja Anna-Paullne Piin'i palvel,
kutsub sellega üles kolki isikuid, kellel
tulnud Salme Mltt't Ja Maria
asukohast? Teal. vennaJe Paul Milt, kui pärijatel, võlausk. jne. on nõudmisi,
õigusi ja vaidlusi 2, jaan. 1942. a.
_ Harjum., Kõnnu, Kolge küla.
Valdeku 41 silmud Kustas
Venemaalt tagasituln. kee teab ~Afeše! Nõmmel,
SaksonMst? Mob. Tallinnas 27, 7. 41, Ptl n'i testamendi vastu, niis on teh

Putrolainen.

J KADUNUD

Slt. M/15698. .
äpardus. •
Tuba, möbL, eraslasek., soovib noor Raudioodi, reformp., 1 L, ühes madrat M.-klngad nr. 43 või 44, võivad ka vähe 1
kant. DÜ«. SU. 27/15727. j
Villane pearätilt, punasekirju, kadunud,
mees. Küte endal. Slt. 24/15764.
MARS JaanitulL Anna Dammann, Otto
ilga, triiksärk Ja viiul. Volta JJ—6. » I.
T«iöp., 20. jaan. 1943. a.,
minnes Kase tn, Valdeku sennani. Pai.
Wernicke.
Väiksemat korterit või tuba köögi ka*ut. Rlletckapp, J p., ja köögikapp (võib ka i
varietee-eeskava: ATTRAKTSIOON?
tuua Kase 49—2, Nõmme, või tel. 522-59.
soovib naisametnik. Küte olemas. Slt.
VICTORIA. Süda Jääb ankinrse, Gurtev
Torrero-trupp (Serlilnl «Wintergarten r
pruug. olla), Kungla 16—L Laanemäe. j
muhv (pruunist nahast, tõmblu
2/15242.
FTöhllch,
Viktoria
v.
Ballasko.
Alg.
ja .Seala" artistid) Kaastegevad tants
N,-kingad, uued vöt vlhekaat., nr. 27—».
17.00, 19.M.
kuga) katJ., minnes Hiiu pargist (rauu
Inßullinl kee võimaldaks suhkruhaigele
kapell ..GlorJa" Ja ..Plaza" artistid
j Korter, 3 tuba Ji
Slt. 30/1549 C.
aikapav.)
Ravila tn. Leidjat pai. see
vahet. 2—4-toä
noormehele? Paldtsk! mnl 28**—3,
Alg, k. 211. Piletite eelmüük k. 19—12 KOPPEL- Läbi tule. Heli Knkenseller,
tuua
Nõmme,
Kase 40—2. või tel. 532-59Hea
vilul
kölge
Juurekurduvaga.
SH.
tel.
420-52.
Ernst v. Kllpsteln. Alg. 17-00. lfl.oo.
1e 18.»—20
25'J5688
Pandid nr. 43 Ühes uute saabastega Ja Meremeftekutsetunnlstus, telkutuiin. nr.
iba või kaasüürillseks soovib mltte Võrkraadlo. SH. 17/15217.
358360, jalgrattasõidul., töötõend kaot.
J Kivistila keelte- Ja maslnaklrja-kur
>ulta. rilgit. Slt. 14/13794.
suusasaapad vahet. nr. 42 vastu. Teh
20. Jaan Tall.-Nõmme vahel. Pai. Bra
sused Tallinnas, S -Karja 12—4, tel
nika B—s, k. 3—5, pflbap. t 11—2.
tuba. köök ja esik, " TV ij. vahet. 3- Kartuleid kartulkaarti Slt. 11/15116.
tuua vaeval. eest Kopli 48—7,
472-7? Töötavad: eesti, soome, saksa,
M.-lalv- völ süglspallhj keskrn. kasvule. 12 ha maad pooieterale anda Tallinna
:oal. korteriga, Slt. ID/15259.
M, Taose.
vene. inglise, prantsuse, ladina ja
Slt 21/15728.
serval, Tartu m. Säres, ainult sellele, Lgp. nalster, palun tooge minu vasaku
Iba ja köök vahet. 2 toa la köögiga,
rootsi k. rühmad falgaj. la edasl
Matemaatika, füüsika Ja keemia tunde
kel
cm
hobune
või
lehmad.
SItL
38/15659
teskllnnas või Narva või Pärnu m Raudvoodi 2 Inlm. Ja n.-talvmantel vtt
annan SÕO 12—14.
töudn.) Lektorelks körg. Ja erlharld
Jala kaloss, mille kaot 18. skp. Kopli
Sf.-pattnrUe, tumehall tveitrur) vähet.
kasukas. SH. 7/15787.
Imbr. Viimsi 2—4.
õppejõud. Soovijaile avat. tulev näd.
trammi Telliskivi pesi., Vabriku
Füüsika, algebra, geom., trlgonom , Jne.
he3edania vastu, Tel. 527-07 võJ slt.
veel uued saksa, soome, vene Ja Ingl Korterit keski. raj. soov. 2 üliõpil. Küte M.-mantel, hele covercoat, keskm. kas
töötuppa.
tunnid. Tulen koju. Slt. 26/15768.
k rühmad. Reglstr. uutesse Ja senis
endal. Soov. tolduvalmistam. Slt. 4/15784
28/15885. __
vule. Slt. a/15123.
Härrat ja daami, kes leidsid 17. I 43 k.
tesse rühm. (mõned kohad) Jt. 10—15 Suuremat korterit vajab perek. Võib y.-kasttkai, hinnaline. Slt. 84/18714.
NJHSnavaklngad. vfihe kantud, t.-slnleed
Anel. geomeetrias Ja matemaatikas vü
18 ajal kuldkäevßiu ~Du Nordi" esl
}a 16—18 kurs. büroos, S.-Karja 15—j,
seemisnahaga,
nr.
37
vahet,
nr,
W
tä
esikust
või ümbruskonnast, pai. see flra
ten timde II kl. kursuse ulatuses. Slt.
ka väiks. kort. vastu vahet. Korter Veo- Ja sõiduauto. Slt. 35/16791.
teL 472-7*. Büroos saadaval J. Kivi
navakingadega Slt. 36/15898.
tuua Relmanl 10—3. tel- 311-24. On kallis
as. A. Eltlerl 31—6. Näha igal ajaL
tflM73B. __
silla „Praktiline vene keele 6pttw.
Oõpott
lapsele.
Slt.
31/15781.
mälc-stua küüditatud emalt. Hee vae- j
üõed "vildid nr. afl vahatada, ai. IC
MöbL tuba soov. 2 koolil, köögi tarvl-rataae.
aksa. keele tunde võetakse
mtu. Boopa l—fc 1
Kursust* juhataja Kivisilla. I tarnimega. Küte olemas. SU. jfUMU - Diivan, kg pnwg, ©4, H/WH* * 7

| 6/15788. '

osakond. Vdlmlemlskursused, Regist

märtsis. A. Ahonen. Põlule p.-ag, Viru- 1 Õigused ja vaidlused kustunuleks ja tes
Kabala, Mällonl talu
tament seadusejõusse astunuks tunnis
421-53 VÕ! slt. 21/18801.
Kes teab midagi hobusest (rekvlr. bol- j tala kae. 14. Jaan. 1943, a. Jaüskonnskoh
Sevike ajal 5. V 41. r, omanikult Ja tunjkj_ (allkiri). sekretär:_£allJclri).
Tellis- või aülkaatklve remondiks. M&g
TaUtrtna 5. jaoskonna kohtunik, TKS
viidi Taebla liiglteõlsa hobulaenu
daleens 7—B.
lusjaama)? Leekpunane mära, sünd. 55 3667, 201 3—2014, 2079 J a RES 5 2451
Raadlolamp PH. Ktf Ja saepuruahl. Pl
1931. a.. pikk valge lauk otsal, tagu- põhjal ja Hilda Torni ng ase palvel
_ rita tee _lL_
Jslad kabjapilid. eelm. liikmeni val ktrisub eelläga üles kõiki Isikuid, kel
Kalossid nr. 41 saarikule, võivad ka
ged. sedelga aU kaks valget läppi, lel kui pärijatel, vfllaiwkiijatel Jne., ori
Pai. teal, hobuse asukohast om ao Ihu nõudmisi, õigusi ja vaidlusi 12. nov.
veidi pruug. olla. Slt kuni 10. veebr,
33/15273.
le Ado Palme riie, Nääri p,-»g. Tea 168*. a Tallinnas surnud Ttudolf-Eduatd
Mardi p. koduse testa
deteandja ntrnl Jääb saladusse Ja vhgv
Kirjutuslaud, uus võfvßhe pruug., ko
mendi vaalu, mis on lehlnd 4, nov.
tasut. aus kokkuleppel,
he, SH, sa/15288 või tel. 477-80/07. T. ;
393 S s. Ja flVßtui) avalikul kohtuistun

Varletee-teater ~PLAZA" Tartu mnt l-a

TUNmn J

EKK ..Puhkus ja Elurõõmu" Nõmme

kutsub TKS 253 ja 30IÜ põhjßt Vol
viidi eksikombel kingsepp Albert demar Kivifii, kelle elukoh' teadmata,

Mandoliin, kitarr Ja saksa-eestl sõna

Tähe 9-a—4. .
paela ja 4 vappi varr. Slt. 9/15208.
N.-kasukas ja bõtikud nr. 3-8 kingale. Slt. 1 ömblosmaslnaJalg. SH. 18/15258/

N.-plüülmantel völ kasukas keakm. völ
suurem, kasvule Ja aüass-voodltekk.
Korterit, 2—3 tuba Ja köök või 2 tuba
Slt. 2L/15681.
köögi tarvit., vajab ametn. perekond. Raamatud üksikult Ja kogudena, Igas kee
Teislp., 26. Jaan., Cres.) ..Sündmused HELIOS. Kora Terry. Marika Rökk, Nel
115761_.
les Ja Igalt *3*ll, ostab antikv. ..Llbra"
agulis".
jas aSdal! Alg. lfl.PQv 19.15, 20.39
Kolmap., 27 laan., „Vargamse vanad PLAZA. uis Juhtus sel 651? Liii Murati, MSOI. tuba vajata korralik noormees
KuUasepa 18. _
(raudteelane), soov. üksiku Juure. Kü Hobane,_2—lb-a. Volta 14—6.
Ja noored41.

KSTI DRAAMATEATER

Maga ml sto am fl Cft ei. Slt. 2/15282.

kasutamiseks. Slt. 18/15710.
Eestikeelseid raamatuid Isikliku kogu Talu, keskm. suur., soovin rentida,
Jaoks. Teal, ühes nim, slt. 8/15288,
MÕbl. tuba vajab korralik kõrgema hari Paberliõlkamlsmaaln, f-ma Kreuse, lal ui
ühes elusa Ja muu inventariga Tal
65 sm, Tallinnast või provintsi»!, ka , Grammofon. V.-Patarei 35—8,
tlnnaßt 15—23 km kaug. Jakobi 4—l.
dusega meesisik keski. raj. Küte Ole
korrast flra või teine f-ma. Slt. 11/16086
mas. Slt. 16/15716.
Ollkond cvähe pruug., tumed), pikem,
Raamatuid
Ja
postmarke,
..Fflitelia".
Korter, 2 t Ja köök keski., päikesep,,
_ kasvule. Slt. 1/15281.
vahet, toa Ja köögi vastu, võib ka tu
Raekoja pl, Ifl. _
Ja tualettpeegll-klaas.
ba vahesein, olla, rajoon tähtsusetu. Vedrusid, mererohtu, diivaneid ja aadul Atlass-vooflltekk
SU. 14/15294.
Slt. 36/15736.
sepatarbeid (vanu ja uual). Tööstus,
Kea teab midagi I&4L. a. deör Venemaalt

Armast ristipoega

Perekond Bach

Kalju Riis. Tapa hõberebasefcaavandua.

Maateri juurest* Kivimäe 9—6, tooge
kohe
vastasel
Aunetagasi
lagasiümbervahetam,,
umDcrvjuieram,, vastasel
korral annan seadusliku käigu. Isik
Kallatud pildiraame ja kunsti esemeid. _°n
tuntud.
ReformpõhJ. raudvoodi 1 Inlm. JQrlea
Harju 28. kunstiesemete äri.
jas. Slt, kuni 27. skp 33 15693.
MWSblhilet,
maal
kootud,
vahet,
vabriku
p.-t., Viljandi kaudu.
Meestekingad nr. 43, kübar ja valge
Korterit (2—4 tuba ja kÖÕk) soovin nüüd
m&obllrildega. Slt. 32/15272. ...
Fotoaparaat, hea, ..Contax" või mõni
trilksSrk nr. 39. SH, S/15829.
või lähemal ajal. Slt. 24/15724.
N.-kingad nr, 38, uued, vahet. nr. 3

Kaugel kodumaast Idarindel
langenud unustamata kallist

-v. - LEITUD*" . I

kuulutuse ilmumise päevast ~Ametlikus

, Teatajas", hoiatusega et kõSk õigel
] ajal ülesandm&ia Jäetud nõudmised,
õigused ja vaidlused kustunuleks Ja

testament seadusejõusse astunuks tun
nistatakse. 22. Jaan. 1943, a., rvr. 70.
Jaoskonnakohturiik: (flllklrl). Sekretär: .

(slPrirl)_ __

Tartu ringkonnakohtu tsiviilosakond
kuulutab, et Annemari* Juurik'u palvel
on sama rlngkonnskobu* 18. dets, 1012.

a määranud äraolija Käthe ZarlnS'l va

ra üie sisse aeada hoolekanne. Hoole
kande sisseseadmiseks on eeskiri Tartu
linna vs.estelastekahlule saadelud. Tar
tus, 10, jaan. 1943. a„ nr. 70-e 1942. a.
Osakonna esimees: (allkiri), Sekretär:
(aUkiri)._

Tertu ringkonnakohtu tsivülosakond
kutsub TKS 83 293 Ja 30ü« põhjal Adolf

Kõlv'u, kelle elukoht teadmata, kui
kostjat Salme-Johanna Kõlv'u nõudes
Adolf KÖIVu vastu Bblelulahutamlse

pärast nelja kuu jooksul, arvates kuu
lutuse Ameti. Teatajas" avaldamise
päevast, oma elukohta või kohtuaadr.
Tarlu ringkonnakohtule üles andma,

holal., ei vastase] korral toimetab kohta

TKS 5 31J kohaselt. Nõudekirjale on li
satud ja vasta

vad ärakirjad. Tartus. 19. Jaan. 1943.

nr. 203-a 1032. a. Osakonna, esimees:
fell&El}. Sekretär: (allkJxft,
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KERTT S ö N A

Teisipäeva], 26, jaanuarit 1913

Orgudest oli saanud lausikmaa
ja teedest kasvanud mäed.

PARTISANIKUTID

KULTUURIELU

Häda hobusele ja hobusemehele,
kes kaotas aiis tuisus raja.
.Meie omad hobused olefcndki Jaä

Tallinna ühendatud kooride

irad hätta," räägib äka aäjamees

Eesti vabatahtlikud võitlustes bandiitidega

esimene kontsert

- test, ,ei tuxau: pemad .lomesügavike

keelt. A*a pisikesed vaoe lagendike
Kaugused ja uue päev kutsuvad. Ei ütehind kanarbik meile midagi dugi, mis veavad tuuit, paisuvad ja ja lumeväljade veoloomad, nemad
Kõlast külla, lahingust lahingusse, ega saanud me sm, kes 0.-le selle joonistavad mistilisi kujurid.
tunnevad siia asja. Vist on üks
kellaaeg vaid selleks olemas, et Jaod saladuse avaldas.
Tuleaaun igaliiki rehadest. .Onu vene kirjanliäd ütelnud, et km

Tallinna ühendatud segakoorid
andsid pühapäeval esimese kont
serdi XIX tänuüldlaulupeo kavaa
olevaist lauludest Kontsert andis
kujutluse üldlaulupeoks tehtud et

Viis meid Mis veidi kõrvale ja või võõras!" Vastuseks olgu kaotad lumetuultes tee, siis lase
võitlust. Pole siin päeva ega õS näitas kanarbikku. Alles siis, kui ta märgusõna, kui seda ei koeta, lõpe ohjad valla... Ja on otse imesta
piiri, on liikumine, ruttamine, oma oli tõmmanud näpuga maas jala tab kuulipilduja või püss alatud mapanev, kuidas nad orienteeruvad
ja rühmad alustaksid õigeaegselt

pärane range rütm, mis rauast külm jälgede kontuurid, hakkasime meie jutu.
ja verest soe. Killuke und ühest gi midagi nägema.

hangedes. Samm-sammult kompavad

külast, tükk leiba teisest ja taas

on kindel tee jalge all. Kui juh

Kaarti ta ei vajanud. Mis ai

tevalmistusist Tallinnas ja läbi

lõike üldlaulupeo kavast

7 .avasse on võetud üldtuntud
kergemad laulud, peamiselt need,

mis on olnud eelmiste üldlaulu
pidude kavas. Laulude valik oli

„Siin oled võitnud mängu, kui nad lumist pinda, et veenduda, kas

lased esimesena.. See on nagu duell

sadulasse, mootorveokisse või ka takski kaart metsas, mis on tärn
pimedusega. Külma verd ja kiirust tub, et jalg hakkab libisema kraavi
jala, püssid seljas, granaadiheitjad jaigraudu, unustatud vankrirõõpaid ja
seda nõuab sõda metsas. Ja häid katvasse lumme, on nad erksa hüp
ja kergekuolipildujd kaenlas, peale muid kaardile kandmata teid. Aga
pega jälle keset maanteed.
selle veel mitu varustus, laskemoon, . ta viis meid alati õigesti kohale. silmi. Kes näeb vastast esimesena,
Möödunud talvel olime üksvahe
on olukorra peremees."
mis surub selja küüru ja jalad ftü Kas talle mingi eriline meel teed
nii sisse tuisanud, et kui auto Uksi
Nii nad elavad, liiguvad ja toidu järele, pidime, igakord kolm
gavasti maasse. ;
näitas • mine tea, olgu mets tut
ETTEVALMISTUS LAHINGUKS. Rajked relcad hakkavad rajama
sõdivad. Ja olukorrad kasvata kilomeetrit teed lahti kaevama,*
Istume kompaniiülemaga tema j tav või võõras, tema oli seal alati
teed rünnakukj
vad vahvaid mehi.
Seal kaugemal ees oli olukord
toas. Väli voodi, pesukauss, laud 1 kodus."
Kui partisanide laagripaik on
habemeajamisriistade ja muu uurvi„0n mul kompaniis üks mees, A. veelgi raskem. Vsitlused käisid teede

Olime kord jälle luurekäigu] ja ääres. Selles kompaniis aga oli
üks meestest sai haavata ... Kom
panii voor asus kaheksa kilomeetri
kaugusel metsade taga. A. on hea
jooksja. Läks viima teadet, et tu
leks hobune ja toimetaks haavatu

ühes isikus arveallohviteer, toitlu#taja, moonamuretseja ja saja muu

ameti pidaja. Oli teeninud enne
sõjaväkke tulekut kuskil haiglas.
Tema sai pikema aja Jooksul hak

sidumispunkti. Ta kihutas selle kama sellega, mis vähestel oleks õn
maa maha joostes, vaatamata pa
remale ja vasakule, läbi vaenulise

Pingutavate päevade ja ööde

võitlevaist salkadest.

puhatakse. Sile kõlavad pillihelid,
katsutakse rammu, parandatakse

Kompanii kodu asus soode, jär
vede ja rabade kesßceL Nad jõud
särke ja pükse mis need siis sid siia see oli veebruaris. Tulid
vastu peavad alatises rühmamises!
kdüthobustega ligi pool tuhat kilo
ja toimetatakse muidki isiklikke
meetrit, lauldes ja naerdes. Ehkki
ja vähem isiklikke asju.

kaitseliinidel ja tõrjuvad paistma hakkava vaenlase
mõnusat juttu ahjutule paistel.

sisselähenemine metsas, okkad

„Ega mehed paigal taba olla," peksavad näkku, raiu enne käte ja
pässiga: teed.
räägib see partisan ikütt, „seistes
Kui leitakse mõnikord mahajäe
hakkab igav. Kui praegu poiste
käest ; küsida, kes tabaks , minna tud vaenlase laagri paik, tehakse
välja retkele, läheks heameelega kõigi võimalike esemete ja jälgede
terve kompanii. Õlgu siis jalad abil vaenlase arv ja liikumissuund
märjad, saapad katki või mõni muu kindlaks.

viga, mis muidu oleks mõjuvaks
põhjuseks, et puududa näiteks väl
jaõppelt...

Kerged nad pole, need retked.
Tambi läbi So, koorem seljas ja
see paljuräägitud lahingute dünaa
mika paneb hambaid kokku pigis
tama ja vahel tasakesi vaudumagi.
Alles siis, kui tunned vaenlase lähe
dust. poeb ergas veri jälle põue.

Ja siis tulevad luurekäigud.
See on suur sport metsast met
sa, kõlast külla.
Armutu jälitamine, olgu siis päike,

vihm või pakane. Kuni tuleb otsus
tav silmapilk vcsavctyladelc. Pole
siis armu ega halastust. Poisid tor
mavad nagu valged paganad, lume

karva rüüd seljas talvel mui-

Ja eriti veel võitlus partisanidega.

Muidugi, kui on valge ja näed vas
tast. Mine aga ütle metsale, et võtku

siitkohalt oksi eest ära, meie taha

me veidi lahingut pidada mets
naerab sind välja. Või jälle, kui on
pime Praegu ongi ju rohkem pime
daid kui valgeid silmapilke. „Jäne

K. A. HINDREY

Esmajoones pead olema kätt,
sõber metsaga ja ta salapäraste
iseärasustega.

Neil on ühine keel, ühised teod
ja ühised mälestused.

Iga sõna omab siin erilise vär
vingu.

„Kui meie..." nii algavad

Läksime kord luurekäigule. 0.
läks ees. Siit on täna hommikul

tavalist! nende lood, kummaliste

sõnade ja kummaHcte tegelastega.
Lood, mida Jutustatakse kord palju

kaheksa meest läbi läinud, ütles ta.

VOITkUS. LUMEGA, Kätejõul tuleb Zaftti kasvada tuisanud teed, et
võimaldada läbipääm mootorsõiduJteiie

hiljemgi veel. Neis pole suuri ja
pidulikke lauseid. Kuld nad põle
vad.

Följetoni aine
BALDER JAAN

I «TeH ei läinud an« hästi," ütlesin

Taban ühe sõbra mõlgutusi jäl

mina. «Aga ma ef saa aru, m?a gimas Juhan Lilvj mesipuumõtteid.
abi teie minult . soovite, ega mina Istume kahekesi koikule ja vaikime.
saa aeda aqja tagantj&nle
Võtab siis mul varrukast:
heäks teha,"

„ Ükskord on meiegi pühapäev . .
pKöjöbege hästi krõbe veste,*
On lahkeid inimesi, ker. on võtnud] [edasi sõita. Tulnud rongilt maha, ütles härra.
Mitte see tavaline, vaid see teine,
«odale tülika ülesande hoolitseda J ruttasin kohe bussi jaama. Oli südapKm mitu kraadi see kange mida me praegu vahest ei suudagi
selle eest, et lehemehel oleks veste1
olesna ?" pärisin mina,
kujutella., .* ABC
jaoks ainet. Mõnikord kukub nii I Ipäev,
tund bussi
aega..."
väljasõiduni oli veel mõni
Andke talle pälhe!" hüüdis härra,
välja, et vestekirjanik on nagu ma-l
«Üsna igav jutt," Lahendasin
„seat niisugune asi ei kolba!"
gav kass, kellele hiir sohu jookseb < «kahetsevalt vahele,
või suhu tuuakse. Mõni aine on tõesti . «Oodake, see läheb kohe põnevaks!"
»Kas teie arvate, et minul kõl

magus pala. Aga teine on jälle see hüüdis härra. «Pöördusin pileti saa
sugune, et hakkab vastu, ei lähe kui miseks preili ooole, kes istus
dagi suust alla.
ametnikuna laua teiga ja oli niisu
Nõnda juhtus minuga ka täna.
guse külma ja tusase naoga, nagu
Istusin oma töölaua taga, kai fl ilutseks ametiruumi seinal nüüd pla
mus härra, kes kummardas viisakalt kat: «Lahkus tõõrõõm." Niisugust

bab pähe anda ühele daamile? Ma
tahaksin ikka ka natuke kavaler ja
muidu vfisakas meesterahvas olla,"
sõnasin mina.

, «Pange üks hea pirn sellele--.,

sellele väärnähtusele," kõneles här
ra, „sest see ori ju lausa lubamatu,
kui bussi saavad kasutada sellised
isikud, kel on endal hobune, koman
deeritud ametnik aga jäetakse sel
nKui ta õlaks teile seda sooje lest võimalusest ilma. Ja ärge unus
malt ütelnud, kas teie sfis oleksite tage seda rõhutamast, et preili tõm
rahul olnud?" küsisin mina.
bas manooni."
«Ma ei tahtnud temalt . soojust, -.«Miks ma seda peaksin rõhu
vaiij piletit," vastag härra., „Km ma tama?"
talle ütlesin, et vajan seda tangi
Naised ju teatavasti paberosse

plikafcifc aga ei olnud.
ja ütles:
«Vabandage, kas teie ei tahaks
Minu küsimusele vastas preili
ühe veste kirjutada?"
jäiselt, et piletid oi juha läbi
müüdud."
Mina vastasin:

Härra naeratas pooldavalt la

«Ja-jah, andku taevataat teile ter
vist, ehk läheb teie abi edaspidigi i vait, siis kostis tema mulle ette ametlikus korras ei saa," ütles
[ heitvalt, et miks teie -hommikul ei härra. *Mma « taha küll kedagi
Kas teie soovite minult abi ?" kü-;! tulnud.
sisin ma nõutult, sest mis abistaja ii Armas aeg, rong jõudis ju alles kahtlustada, aga siiski ..*
mina olen, näe, ei jõua ennastki keskpäeval pärale, kuidas ma saiu >wKas teie tahate ütelda, et osa
pileteid müüakse nii-ütelda leti
avitada niipalju kui. oleks vaja.
siis hommikul talla?!
flMa räägin oma asja ära," ütles
Tütarlaps kehitas õlgu, see ei ole alt?"
härra ja jutustas: «Tegin ühe amet vat tema asi.
„Ma ei midagi ütelda, aga
liku sõidu maale..."
HÄ> ei reserveeri ta teatav osa siiski..vastas härra ebamäära
Kas sõna ametlik on hane jalga pileteid nende isikute jaoks, kes tu selt,
«Aga siiski soovite, et niina üt
des või Hma?" pidin mina vahele levad rongilt ja on ameti sõidul ?
Tütarlaps avas „Manoni" karbi leksin ja kirjutaksin. Ei, kallis
küsima, et asjast selgemat pilti
saada.
ja pistis paberossi oma kaunite härra, see aine ei kõlba vesteks,
Ilma!" vastas härra ja mina nä huulte vahele ning kehitas Õlgu: sest see on tõsine asi. Mina seda

tarvis." j

pinnaline. Puudus veel tihe Ja üht

lane kandvus, samuti ilmekus mõju
tõstvate üksikasjade esiletoomiseks.

Tugevamalt suutis end maksma

ja temperamendi järgi: meie kirjanL- saare kirjutatud, siis oleks temast misele tulid ka mitmed segakoori
duses esineb kool kui niisugune jaa tulnud vähimalt kolmeköiteline ro laulud.
Meeldivat vaheldust pakkus Lti-r
samuti üks teatav kool, vaadatunaa maan. flma et ta sellepärast või

dia Aadrc, kes O. Rootsi saa.

õige mitme õpilase silma kaudu, üsnaa daka.

*

„Mul on üks allohvitser 0.," paja
tab kompül edasi, „vanade metsa
poegade poeg seda ta peab olema,
sest pole puud ega roiratutti, mis
talle midagi uut ei jutustaks.

sõnas:

Segakooride tõlgitsus (osa ei võt

nud EMO koor ja kuuldavasti ka
enamik Raudami lauljaist) oli sel
kontserdil üldjoontes veel pealis

Zahrensi trapp jälle rindele
H. Zahrensi rindetrupp, kes hil
juti andis etendusi Riias, sõidab
nüüd jälle rindele, külastades ka

tagalas viibivaid väeosi ning teisi
keskusi Trupi koosseisu kuuluvad
praegu peale ta juhi järgmised ar
tistid: klaunid Magnus ja Cossa,
laulja-konferansjee Boris "Wasser
mann.
tantsijanna Adamtau, paro
tu.siamisvõimet.
las
see
kannab
Üle
kõrvaline isik saakski Õieti aru, mida
i tent.se ja läbielatavaid elutarkusi, et
kõigist rahnudest. Ja kannabki.
j kanda saatust antiikmaailmast hin dist Taras Maksrov, arkordionistld
nad räägivad.

metsade puhastamine. Pole siin kaar
diga suurt midagi peale hakata. Ega
raskete relvadega.

kavatse veel pensionile minna.*

soololaulude ettekanded,

Küllap see 011 igatsus kauge noo

oodi varsti lahkuvale kangelasele. pajatab: ,yqirirf prohibetis tzquis, , i käib, hoolimata väikestest võngetest,
I hoopis teist rada. Oma karupojas
Nii kulgeb lahkumisõhtu vaikse nvne. esf bibendum"
Kuid Ristikivi teadis kindlasti, et: i tahab tp näha roomlast kogu hoia
malt, palju tagasihoidlikumalt kui juurelisatud
märkus või tõlge oleks
silmapilk, mi] kõnealune aasta ta veealune kari. mis rahuldaks küll ; j kus ja laadis. Aga kui selle noor
t j mehe laad hakkab üsna tugevasti
! gasi siia tuli. Tookord oli ikka teadusehimu, tõkestaks aga kunsti• | erinema sellest kujutelmast., mis Ki
pidulikku trummipõrinat, suuri sõnu voolu, ja ta andis dilemmas viima • | limitil on antiikse rooma väärisim
ja staabimehed tõotasid välja kohe sele eesõiguse ega tõlkinud kuskil -1 mesest, siis kannab kasuisa oma
neid arvutuid ladina tsitaate las > pettumust ise tõesti roomlase vääerilise „Üksnisekäsu'\
löövad lugejad lahti grammatikaid I rikusega ega balise. Tal on rooma
Nii nad seal istuvad ja on. Ega ja sõnastikke. Ta usaldas oma iu • kirjanduses küllalt lohutavaid sen

See ongi omapärane sõda, too

Kindlasti tahan ma neid kirju
tada rohkem kui ühe, sest ma ei

koori ja' Liidia Aad r e M, Saare

I laste õilsa eeskuju järgi, mis on tonias.
; joni rehepapp, istub nurgas ja haub õpilase naljaks etteöeldud sõnast ia
i j seda huumoririkkam, et Kilimiti elu

võitlust partisanidega."

Ümberringi oli tasane kanarbik,

minevikumuljellse, ärkamisaja Õhk
konda meenutava. vaigutuße, Eesti
laulu kaasaegset palet ja taset esin
dasid sel kontserdil ühendatud nais

tel esitas M. Saare tuntud ja kau
erinevana sellepärast, et õpilased
d*
neid soololaule, K. L. .
olid väga erinevad oma kodust jaa Sageli oleme leidnud arvustustest
ümbrusest saadud eetiliste nõuetee märkusi ühe või teise kirjaniku
ja kriitilise meele arengu poolest.t. huumori kohta. Isegi niisuguste kir Arno Niitofi kontscrtringreis
_ päike käis veel madalalt, olid neil (Sellest , siis ka vahe Hanke, Tamm
Iga sõjamees oii kõige muu kõr näod juba valgusest ja tuultest saare, Hindrey ja Tugl&se hinnan- jartike suhtes, kelle huumorimeelt on
Meie silmapaistvamaid noorema
i- vaevalt märgata. Ristikivil aga on
val ka kokk ja perenaine.
pruunid. Paiskusid lahingusse.
gust ~ministeeriumi loaga" töötavaa tõepoolest huumorit, vaikset, mõist- generatsiooni ooperilauljaid bariton
Enne neid oli jõudnud päral Hugo Treffneri eragümnaasiumiI vat vaatleja ja targa inimese nae Arno Niitof, kes vahepeal tegutses
Mitte aga, J*» peen söögitegija
suhtes.) . . : .
. rutust suunurgast, millele vaid mõ rindel teatritrupi Juhina ja laul
ja tlMdja, vatd too teine, lihtne suuskuTkompanii. Oli joosnud nii
K, Ristikivi ei pane pearõhkuu nlkord seguneb väike annus kriiti jana, hooütsedes rindemeeste mee
mees, ses tunneb mõnu omaiküpse sama pilka maa maha suuskadel. mitte koolile kui kasvatuslikule ins lisi, (sarkasmi. Kuid põhitoon on lelahutuse ja kunstilise naudingu
tituudile. Ta kirjeldab rohkemft akti tõsine ja osavõtlik oma kujude eest, pakub nüüd rindetrupi tege
tatud lihatükist ja praetud kartuli Väsimatud mehed.
koolielu raamides üksikisiku aren- suhtes, olgu see nüüd kõrvalisem
vaheajal ka tagalas elune
test, mis on vürtsitatud täitsa oma
«Kuldsed kuradid" kutsuvad gut, Iseloomustab vaid kergelt ük- isik või romaani kangelane Kilimit, vuse
vaile vblmalusi muusikaliste ela
maitse kohaselt, nü et pole ütlemist
sikuid koole, kus õpib ja hiljem ise
enamlased eesti sõjamehi.
6*
muste saavutamiseks Seks korral
teistel ega kolmandatel. Rõõmntseb
Õpetab tema romaani kangelaneB Tarvitasin sõna „kangelaneM sel dab ta pikema ringreisi kodumaal.
sukkadest ning, pükstest, mida iga Nad otsivad rebäsekoertena paof Kilimit, Junlius Kilimit.
les tavalises mõttes, nagu teda ju i
#
Laulja ei piirdu mitte ainult suu
sugu käsitõõreeglid oleksid käski seva vaenlase metsadest' õles, ava -Oma mõttemõlgutuste pealkirjaks tarvitatakse kesksete kujude kohta | remate keskuste külastamisega,
s kirjanduses. Muidu aga ei ole Juu
vad
tule.
Nad
on
siin,
kaovad,
ker
nud küll veidi teisiti parandada ja
panin ma siinkohal „Kilimit" Õieti] lius Kilimit ei sangar ega kange vaid rindel karastatud kunstnikuna
lappida, mis aga on nüüd ometi kivad taaa ešile jä mõjuvad karmi sellepärast, et ma üheski keeles ei-1 lane. Ta on üsna tavaline inimene, tahab ta tungida sügavale rahva
legendina.*
leidnud vastavat sõna „Rdhtaiate".. kel on küll palju idealismi, kuid sekka Seda raskusipakkuvat üri
terved; nende kohendamise man on
Et; see romaan kuuluks maailma- seda idealismi ei tiivusta mingi eri tust tuleb kõigiti tervitada, on jti
lauldud nii mõnigi kange iaul või
kirjanduse sekka, see on kindel.• line ja suurem võime. Ta on isegi meil seni nimekamad kunstnikud
vilistatud päheturgatunud viis
Rohtaed* aga paistab olevat eriline2 karsklane ja ta kardab seepärast harva väiksemais keskusis iseseis
Täna on päev pärast pühi. Kõik eesti mõiste, mida pole võimalik
mis siis sellest, et riietusetükk hoiab
f mingit leiget värvitust ning. liigset vate kontsertidega esinenud. Ring
mõne koha pealt rohkem kohevile kui jõulujutud on räägitud ja pühade tõlkida.
voorust, mis võiks teda teha iga- reisi kavas pole unustatud ka
kost
otsas. Mehed on vaiksed. Maa
Kuid Ristikivi ei lase teda, noorsugu õpilasile korraldatakse
õigus.
Romaan ise on kirjutatud eeldus- mingil moe) igavaks minna, vaid eri esinemisi.
ilmüs pole" midagi uut -ja vana pa
Ou aga ka olukordi, kue ilmas
tega lugejaskonnale. Ning juba esi oskab teda sümpaatseks teha, sest
Kontsertide ÄH va oti koosttfttid
jatamisest cm keel juba väsinud.
mesed kooliõpetaja sõnad teises lõi kõik u ptiudecKja üritused ou üld
tikutingimused valmistavad mees
esitades. komponiste eesti
Ühes toa*" jõulupuu all istuval gus esimesel lehekülje) panevad kü maksad ka teiste inimeste kohta, hoolikalt,
kui ka välismaa paremikust.
tele suuri t-uskuai, Mõõdutuni n;v
sõbrad "koos. Tähistatakse ~ allohvit sima: kes mõistab veel üldse VÕI kellede iseloomud ja tungid on ere
Ringreis,
mis õieti algas kont
oli ju kuulus lume poolest.
ser M't siirdumist teW üksusse. küllalt ladina keelt? Kes teab veel-1 damadf mulatte mutandis Ikkagi serdiga Pärnus, kus tulvil saal
i midagi Ovidiusest? Meie 60-aasta needsamad
Muidu ni f" sefriakäs" mees' on" tänr\
muusikaharrastajaid ja arvustus
sed vaid ja need neist, kes on käi
*
laulja võimeid kõrgelt hindas, jät
• üsna sõnadeta. Väliselt meenutab nud humanistlikus gümnaasiumis,
r Kifimiti erinoodiks on ta kiiridu
| ta Kannibali, hoiakult pole ta ?õja mäletavad ähmaselt, mis täheldab> mus antiikmaailma, selle kõlhelis- kub Tartus, Viljandis, Türil, Pai
des, Valgas ja nimetatud linnade
i väljalgi unustanud seltskonna koni „qutd prohibetis aquis". Ja vähesed I tes.se omadustesse ja võõrustesse. ümbruses asetsevais keskusis. Ring
mõistavad seda koomikat, kui õpila • JTa tahab igati käia vanade room, belisrt tooni. Onu, pikk poiss, patal
reisi Iceskri n-v-i-i-e kontsert Es
ne haarab seljataga istuva kaas

se, j aht" nii nimetavad mehed

mõned põõsapuhmad puude whel.

M, Härma, Lätte, Lüdlgu Ja Tobiase

laulud, jättis segakoori osas seetõttu

nädalas kahe pataljoni toit, kirjanik, distsiplineeritud, mõõte
Kunstiküpsemalt laulsid E. Võrgu
e ja distsipliini, nappust ja täpsust,
rohkem kui viiekümne kilomeet tundev, iseloomustada oek&v kunst> mk teda ja ta lugejaid eemaldab Juhatusel ühendatud naiskoorid,'
hoopis tõhusamat etteval
ri kauguselt läbi lume ja hil nik. Ja see kauge minevik panebb kaugele rahvakirjaniku kogudusest, näidates
mistust. G. Ernesaksa, A. Vedro }ä
jem läbi tohutu muda, mõõda reageerima lugejat kui ka kirjutak- Ja siis tekib mõte: kui kõne all E. Oja laulud tuli korrata. Korda
jat subjektiivselt, omaenda tasemee õkva romaani aine oleks Tamm-

sekka juhtub aga ka neid aegu, kus

Ukuga, seljakott ja kambritäis teada, minnakse Ja piiratakse ses

K. Ristikivi ~QoQiaia" pugul

tusajast. Pühapäevane kontsert,
mille kavas olid K. A, Hermanni,

panna sundivalt selgejooneliste vil
kas või omaenda lõbu teenivat £&T. Vettik. J. Aaviku tagasi
ruse järele, mis lugeja huvi panebb buleerimietahte pooldamist. Risti betega
hoidlikumale juhatusele ei suutnud
otsekui
sööstma
koolielu
kirjelduste
® kivi agfa nõuab endalt ja lugejalt koor veel täiel määral alistuda.
Kahale oli toimetada paar korda
keskele, kui kirjeldajaks on tõelinee seesmist hoiakut, väärikust mõõdus

nestunud.

metsa..
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KLIMMUT

osalt tingitud lühikesest ettevalmis

i gestatud hoiakuga. !

Lipp ja Saks. lauljatar Inge Van

nas kõik eestlased ja veel Uks
i*
Ei tehta siin romaanis palju sõnu läti karakterkunstni?', Kuu aja
küpsust, maitset, kogemusi ja psüh seal. kus tavaline kirjanik paneks jooksu] fuleb trupil esineda 36-s
holoogilist annet, mis teeb võimali kõik registrid mängima. Kilimiti kohas. Esinetakse resti, saksa ja
kuks kontrolli, kas kõik see, mida naiseõde, keda ta oli tunnud juba vene keeles.
ta on kirja pannud, suudab ka pr.ika lapsena ja kes mingisuguste sala
Trupi juhil on see juba viies
pidada. Jälgid lause-iauselt, ja kõik päraste niitide kaudu oli talle ar Venemaa-sõit.
on õige, veenev, loomulik. Jälgid mas, on saanud vallaliseks emaks.
naudinguga, sest pole ühtegi tühja Kirjanik ei mõtlegi laskuda selle Tartu Meeslaulust"Ksi kontsert
kohta, ühtegi ülekoormatust, mingit nsaromaani kirjeldamisele, ka mitte
Vanemuises
sõnade rohkust. Ja pikkamööda sel lähemale seletamisele, kuidag see
gub see vahe, mis teda eritleb meie kõik juhtus, kuidas üldse see armu
Neljapäeval, 28. jaanuaril, annab
teiste kirjanike tüübiliscmaist esin lugu või mis ta nüüd oli aset on Tartu Meeslauluselts Vanemuise
dajaist.
leidnud kõigi sündmustega või ju- ! kontsertsaalis kontserdi. Kontserdi
Kiri võtaksime näitena ta kõige hustega. Ta piirdub vaid faktiga. ; kava koosneb väljavalitud popu
suurema vastaspalgse meie loetava Talle paistis vist küll osavana ; laarseist lauludest. Solistina esineb
mas kirjanduses, siis taipame, et mängida ammutuntud nootidel: kas ! kontserdil tenor Joh, Lükki.
Oskar Lutsul on ka eeldusi. Tema ta oli nii või teisiti ühtemoodi
Kontserdi puhastulu antakse Üla
gi eeldab oma lugejate juures nii on ju niisugused lood ikkagi.
toetusena Tartu Vabatahtliku Tule
Niisama vähe osruteb ta tähele tõrje
mõndagi. Esiteks muidugi rõõmu
Ühingule.
lugemisest, mõnu jutukirtilmisest, panu põhjustele, miks kasupoeg, see
puhtnarratiivse talendi nautimist. roomlane Tiitu,s, katsus Tahkuda
Uus
usuteaduse doktor
Edasi eeldab ta kriitilist leplikkust, elust: dutüdimus mingisugustel
maitse arengu lihtsama* astet, ühe põhjustel, kuidagi tühja joosta
Pärast
mõneaastast
vaheaega toi
sõnaga: rahvakirjaniku hooletu ja tahtva elu lõpetamise katse mis
mus laupäeval Tartu ülikooli usu
sellest ikka pikalt rääkida!
teaduskonnas
taas
doktoripromotMuidugi on lugejaid, kei leiavad Bloon, Doktoriväitekirja kaitsjaks
Kuid Ristikivi eeldab oma luge
jate juures veel rohkematki: elu

Kadrioru loomaaias 200 looma
Saksamaalt saabunud loomad parima tervise juures
Veebruaris oodata uut peret

siin lünga. Kuid on teisi, kes on oli usuteadlane Artur Vääbus.
nagu seda leidub usuteaduse alalt. „Munfchw Söü'-

tänulikud, et neid ei vaevata kõige Doktoritöö teema oli ajaloolise

kirjanduses uliohtrasti. mifcmepugus-1 rias. Mesopotaamias, Pärsias kuni
te hingevalude näol, mis ju selle- i 10. sajandani".

pärast pole huvitavamad, &t nad

Kadrioru loomaaias teostati enne: aigsbergist teele saadetud 2 lõvl varieerudes lasevad endid viia ikka
kutsikut ei taba veel kuidagi har gi ühise nimetaja alla.
tus- ja remontiöid, et lõunamaistele : juda puurisolekuga ja sellest hooli
Ristikivi talutab meid läbi Kill
loomadele kindlustada sooja talve mata, et nende eluruumis valitseb
kortertt Ruumis viibimisest ei boo - 20-kraadiline soojus, on nad peagu miti elust, lapsepõlvest kuni surma
li ainult jääkaru, bundid, rebased, , alati tigedad ja halvas meeleolus. ni, ja teeb seda rahulikult, mõistli
mägrad ja öökullid. Üldse on looma
Haruldase sündmusena on, veeb lrult ja puhtas õhus. Pole seal selle
aias praegu ümmarguselt 200 looma. ruaiis oodata uut peret paavianidel, pärast mitte vähem südamlikkust,

külma saabumist mitmeid korras

Pidulikku pr< i mots i oon i koosö! e>r jt

juhatas usuteaduse korraline pro

fessor piiskop dr. Juhan Käpp,

kuna oponentideks olid usuteaduse

professor Olaf sild, keeleteaduse

professor Konstantin Wilhelmsori ja
usuteaduse litsentsiaat Martin Wii

iielmsop. Oponendid tunnistasid
esitatud töö dokioritoc vääriliseks
Hiljuti Saksamaalt kobale jõud ; kes põhjamaises kliimas vaid era kui seal pole suuri sõnu ja kui ja see otsus läheb tiüüd ülikoolile
tundeid seatakse vaid näpuotsaga. kinnitamiseks.
nud jääkaru, kes reisi tagajärjel oli -1 kordselt sigivad.
Küimiti läheduses on hea olla; Ja
vähemal määral saanud kannatada,
Usuteaduse doktor Artur Vääbus
on viimasel ajal hästi kosunud. Jää ' Mis puutub praegusše loomade kui meie tavaliselt kardame liiga
toitlustamdsse,
siis
on
see
võrreldes
suurt korralikkust ja täpsust, kui on sündinud 1909. aastal Tartumaal.
karu elutseb oma puuris loomaaia
Tartu ülikooli lõpetas ta 1932. aas
meil on w.õiste mõni
mäenõlvakul, kus tal jalutamiseks j möödunud aastaga tunduvalt para
on kasutada avar võrega piiratud netud, kuna linnavalitsuse varus kord isegi põhjuseks, et hoiduda ta], mille järele asus töötama Tartu
väljak. Praegused külmad ilmad on , tusosakond pütiab loomade toitlue eemale, siis siin on olemas elav Pauluse II koguduse õpetajana, kus
Jääkarule täiesti meelt mööda, kuna olukorra eest kõigiti hoolitseda.
inimene, kes pole üleliiga tark, kes ta töötas kuni 1941. aasta alguseni.
ta alles mõne aja eest pidi kanna
Talve saabumisega on loomaaia on Isegi üsna tugeval määral elu Vahepeal on ta korduvalt ka välis
tama liiga sooja temperatuuri all. külastajatepere teataval määral vä võõras ja naiivne nagu kunagi maal teaduslikul alal töötanud, vii
Talveunele minekuks valmistub henenud, kuid sellest hoolimata lei paleuste jünger ja idealist, aga mase poolteise aasta kestel Saksa
kaks pruuni karu. kes praegu ai dub külastajaid eriti pühapäevil roh täistfiüp omaette, aus armas ini maal Mecklenburgis.'
nult vahetevahel tolduhanklmlseks kesti. Samuti on loomaaia külssta

puurist välja ilmuvad. Talveuni jaiks ka Tallinnas viibivad saksa

mene.

See on keegi teiselt kaldalt, ra

kestab pruunidel karudel tavaliselt sõjaväelased, kellede arvel looma hulik naaber, kelle toiminguid sa Peatoimet ajad: A Kl viitas ja * olnu
märtsikuu algpäevinl, mil kevad aia külastajate arv on suuresti kas- huviga vaatäed, kelle mõttekäike sa
Peaseiretär: E Hennlt
päike nad uinakust virgutab. , I va mai
Jälgid väikese muigega, nagu tema
lehte ei pane!"
Majandusjuht: a TEnlason
gin ta ausatest silmadest, et ta rää see. ei. olevat temac ari,
Teiste. Saksamaalt toodud, looma
Tallinna
loomaaed
asetseb
Tartu
gi
kergelt
suunurgast
naeratab,
kui
gib to£t. ' • • - -1
Jäin ootama järgmist * hommikut,
Seda ma ütlesin talle kategoori aia kasvandike hulgas on suure maantee trammi lõpp-peatusest vile ta leiab, st tema õpilased on alles VSTJaatidJa: Kirjastus ..Eesti Alalaitf"
«Nõnda siis, sõitsin maale, algul terve päev läks kaduma," lõpetas liselt. Ja sellega jäigi. Jätsin veste, pärast kosumist näidanud ka 2
minuti kaugusel Ja cm avatud iga liiga noored, et mõiste Igavese rrüklüid Malandus- )a Rahsndu«Hr*k
kfill väikelinna, et sealt siis bussiga härra.
kirjutamata.
jaetaseapflisest ja 2 pesukaru. Kö-1'päev kella 10—15.
toorlum: trlllclkälUste (end. Tall. Kasti
Eoorna suurt. hinge.
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