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Moskva ja Rooisi
Nõukogude Vene saatkond Stokhol
mis on Rootsi valitsuse juures samme
astunud, et saatkonna esindaja saaks
külastada Baltimaade sõjapõgenike

laagreid Rootsis nii teatasime „Mor
gontidningeni" järgi möödunud num

bris'. See üritus puudutab eeskätt eest
laste põgenikelaagreid, sest Rootsi and

mete järgi on kõigist sinna jõudnud
Balti põgenikest noli viiendikku eest
"'lased."

va

Kolme välisministri raadiokõned Saksa- StaaMa-Jaapani sõjalise liidu aastapäeva!
waUitÜP »S

. Saksa-Itaalia-Jaapani sõjalise liidu 3. aastapäeva puhul esinesid ringhäälingus

esmaspäeva õhiul kõnedega Saksa välisminister v o n Ribbentrop. Itaalia
vabariiklik-tašistliku välisministrina Mus s õlini ja Jaapani välisminister.

Šigemitsu. ...... . ...

Saksa välisminister van Ribbentrop
ütles ~oma kõnes muuhulgas: Meie
sõjalise liidu • kolmas aastapäev annab

mulle soodsa võimaluse edasi anda
Vahepeal on selgunud, et see M o s k - südamlikke tervitusi Dueelc kui . lii
soov rahuldatakse;' Seda
tunud Itaalia välisministrile ja Jaapa
teatab Rootsi leht „Expressen".
ni välisminister Šigemitsule.
Tänane tälitpäev on meile ajaloolise
Eesti sõjapõgenike laagritesse Root
sis ilmuvad siis nüüd1 bolševistlikud tähtsusega, kuna Saksamaa, Itaalia
ja
Jaapan sel päeval vastavalt kolmik
asjamehed. Need; eestlased on bolše
vike tõttu kaotanud kõik peale oma pakti lepetele astusid sõjalisse liitu,
isikliku elu, nii mitmel on isegi mis ei saa lõppeda 'ega lõpe ka enne
omaksed põgenemist eckono ai bolše kui on saavutatud lõplik võit See on
vike pardarclvade läbi surma leidnud. üldse tugevaim sõjaline liit, mida aja
On julm elamus nendele paljukanna lugu tunneb, sama tugev ja kompro
tanud inimestele, kui nende laagrisse missideta, nagu on käesolev võitlus
ilmuvad korraga hävitajate, ja taga elule ja surmale suurte rahvaste elu

kiusajate esindajad" • oma; paÄafliga.
Sama julm ja taktitu on laiutava rööv
mõrtsuka ilmumine hädavaevalt pääse
nud phyri haigevoodi juurde.

õiguste eest.

Sõjalise liidu . kolme aasta jooksul
on meie sõdurid saavutanud võimsaid
tulemusi, võitnud arvukaid lahinguid

eestlaste laagritesse tikub? *
Kas selleks, et uudishimulikult näha.

kõigil sõjatandritel nii merel, maal
kui ka õhus. Kuigi mõnikord mõni la
hing on kaotatud ja maa-alasid loo

Või selleks, et saatkonna ning

raskesti tabanud, ei ole stiiski kadu
nud liitunud rahvaste usk ja veendu

Mlleks Moskva nii kangesti, sinna

kes seal on? Kuid seda teab Moskva
onia agentide kaudu Rootsis nagunii.
NKVD esindaja, kes laagrit külastab,
oma (isikliku Võluga eestlased meeli

taks tagasi bolševisnii meelevalla
alla? Vaevalt kiili Moskva sedagi

vutatud ja kui pomm j d on koklumaad

mus, et sõ.jakülg kord jälle teisiti pöör

dub ja et meie sõdurid võidavad siis
ki viimse ja otsustava lahingu selles

SÕjas. J:

Ida-Aasias on meie Jaapani Liitlane
saavutanud suuri tulemusi Hiina sõ

jas. Filippiinidel on puhkenud suur
tõrjelahing ameeriklaste vastu. Me
saadame oma palavamad soovid otsus

kriipsu. Kuigi see' kriips tuleb tõm

mata meie vahvaimate ja parimate
verega, siis tuleneb ometi sellest ve
rest see, mis on meile kalleim ja kõr
geim varandus selles maailmas, nimelt
meie rahvaste vabadus ja rippumatus.

Selle eest meie võitleme ja selle eest

ei ole meile ükski ohver liiga suur.
Meie anna iialgi järele. Seepärast

omame meie. nii rinne kui kodumaa,
ainult' ühe mõtte ja' see on : võidelda
ja vaenlast lüüa ja ikka jälle lüüa. ku
ni talle küllalt saab ja kuni ta näeb,

et ta ei sliuda kolmikpakti jõudusid
võita. Vaenlane võib paisata Või Ilusse

loodab. Ta teab, kui vihatud on liolše
yism ja boläevikud eesti rahva juures.
Seepärast ei julgenud bolševistlik pro
paganda viimastel aastatel Eestis ku

Tõrjelahing. kogu Euroopa püsimise
ja tuleviku eest on astunud i nüüd ot
sustavasse järku. Visa surmapõlguse
ga on meie sõdurid vaenlase edasitun

'mingi petliku suitskattc all. Isegi rah
vuslikke loosungeid kasutati ja; kasu

kitanud nädalate pikkustes lahingutes

uusi inimesi ja uusi materjalihulki,

kuid ükskord variseb tema pealetung

siiski. . " '. t ,

Ma tahaksin täna korrata, mis
nas! otseselt ennast avaldada, vaid ikka gi kõikjal seisma pannud' jä täile 'te ma juba kord ühel eelmisel aas
tapäeval ütlesin: uimelt et meie sa
tatakse praegugi salakavalalt oma .toe

lisr' näo varjamiseks.

tohutuid kaotusi inimeste ja materr
pii alal.

janiil.iODiliste rahvaste liit ükskord pu
rustab igasuguse vaenlaste-koalitsiooni

edaspidi püsima. Kolmikpakt saab siis
uue maailmakorra üheks nurgakiviks.
D ut e ütles oma kõnes muuhulgas:
Itaalia vabariigi sõdurid pöörduvad
ikka arvukamalt ja relvastatunialt ta

gasi tuleliinile, õlg-õla kõrva'l SuurSaksamaa sõduritega, kes võitlevad

sellega rõhutada, et kuigi eestlased on
põgenenud erapooletule maale, • pole,
selle maa erapooletus ometi Moskvale

mingi pähkel, vaid et bolševike kasi'

ühel võit teiseVviisil ikka ulatub
pogonikeni. BolŠeyism taliab eesti po

et erapooletnmalgi maal neil tuleb ar

hoiavad, muutub ' Soome-Nõukogude
Sõprusühingu • tegevus seda aktiivse

kugi pääsemist Moskva mõju eest ja
älistuga juba aegsasti vabatahtlikult

de kohaselt läbi viia. /

genikele nii hirmu abil sugereerida,
vestada Moskva soove. Et ärgu nad loot

Moskva
käsklustele. .
Laagrite külastamisega tahab Moskva
kogu maailma ees näidata, kuidas ta
bolševimsi eest ärapõgenenud eestlasi
neab oma .pärisosaks ja nn. nõukogude

inimesteks. Et tal on püsivad preten
sioonid kõigi eestlaste elHde haara
miseks oma meelevalla alla. ,
On kahju, et Rootsi valitsus selleks
salakavalaks sugestiooni - aktsiooniks
ning ülbeks demoivstrasjoomks on

annud oma kaasabi. Sellega on loodud
pretsedent Nõukogude isudele vastutn
-1 emisel ja tõstetud ähvardus

genike pea kohale. Keegi ei oska ütel
da kui kaugele see vastutulemine tule
vikus võib areneda". Eesti põgenikud,
kes kõike maha jättes ja kõike kaalule

pannes läksid Rootsist varju otsima
bolševistlike mõrvamiste, küüditamiste

ia piinamiste vastu, peavad kohku

misega nägema, et Moskva kaugeltki
lootust pole kaotanud isegi erapoole
tust riigist neid uuesti oma meelevalla
alla saada.

Poliitiliste maapagude ajaloos on

seni harjutud nägema teissugust piitu
Nimelt, et maa, kes põgenikele osutab
küßalislahkust, ühtlasi põgenikke kait
seb neile vaenulise jõu agentide eest.

Täites Moskva nõudmist laagrite kü

lastamise asjus on Rootsi valitsus

ringkonnad annüd oma sõrme Kura
diie. Säärasele kuradile, kes edaspidi
kindlasti katset tegemata ei jäta kogu

käe või keha haaramiseks. ,
Kahjuks ilmneb Rootsis veel teisigi

nähtusi, mis eestlastele muret teevad
ia iseloomustavad seda, kuidas üsna

mõõduandvadki ringkonnad Rootsis
erapooletusest aru saavad.

' Nagu Rootsist kuuleme, juhtub seal

- tööle
kummalisi
asju eesti tööliste
rakendamisel. Rootsis on tngev
ametiühinguline liikumine. Töövõtjate

maks. Sellel ühingul lasub ulesajme
Soome bolseviseexiiüist Moskva kava

Praegu ' Stolcholmiš viibiv tihi Tigu.
peasekretär Rikka on annud koininu
nistlikulfe ajalehele „NyvDag" seletuse,
millest selgub, et siin on tegemist ko

mi Soome avalikku elu valvava asu
tusega. Ühingul on üle 40 000 liikme
ia ta oh jaotatud 200 kohalikuks osa

töölistele, kes Nõukogude saatkonnast

võtavad endale N õukogudepassi!

viiakse' Nõukogude Liitu.

hinna eest Saksamaa kindlus ei alis

kätte võita niaailmavalitsus ning hävi
tada Jaapan, Saksamaa ja Itaalia. Hoo

piiridesse pääseb, astub talle' vastu rel

selgemaks saab vaenlase kavatsus
limata kõigist iohutuist matorjaliluil

kadest, kannatavad aga vaenlased sur

mava seesmise nõrkuse all. "Nad ei

suuda kõige pealt taluda, et sõda liiga
pikaks venib. Et seda niipea kui või

malik lõpetada, on nad mängu, pan
nud kogu oma jõu ja kasutavad polii
tilisi intriige Jaapani", Saksamaa ja
Itaalia vastu. Hoolimata raskeist ohv
relsf ja suurimatest materjalikaotus
test, ei ole nad aga suutnud energili

se tõrje tagajärjel saav.utada oma stra

teegilisi eesmärke. Viha ja rahutus
vaenlaste leeris kerkib seetõttu ikka
selgemini esile. Niikaua kui' Jaapan,

Saksamaa ja Itaalia ning meie teised
liitlased tihedasti kokku hoiavad, ei
tarvitse meil olla kahtlust lõppvõidus
se. Täna meie liidu aastapäeval van
nuvad kolm maad uuesti, et nad veel
tihedamini kokku liituvad, hoides sil

me ees oma kõrget eesmärki, kuni
lõplik võit ou saavutatud.

lastel palju kaasa rääkida, kes saab
tööd, kes mitte. Ja See kaasaraakimme
ähvardab ühti minna selles suuna?, et

meie inimesi viia enamlaste

meelevalla alla. On lubatud ja

sõitis neil päevil läbi üks noor leedu

lubatakse tööd anda vaid nendele

Vaadates tõsiasja avasilmi peame

tunnisfema: See oht o n olemas.

A. 0.

tu .iialgi. .w

Kui, ka vaenlane siin või seal riigi
vastatud rahvas, kes pn pisustauud
võidelda iga linna, iga küla, iga met
satuka eest ja. kes tfekitab vaenlasele
kaotusi, niida see ei suuda pikema aja

jooksul enam kända. Riigi piiridel ei
kohanud vastane mitte alistumiseks
küpset elanikkonda, vaid vastupanu

vaimu. mida ta s,ellisel kujul pole veel
mäinud. J£a Saksa, rahvavägi ei võitle
sugugi halvemini, kui seda on teinud
Saksa diviisid kogu maailmas,"

Üks põgenike kolonn sattus Gum
hiuneni juures bolševike taukikiiljr >

halka. On raske jutustada, mida põge
nikud pidid läbi elama. Kolonn sattus
bolševike kätte öise pühkiise ajal-ühes
Ida-PreiSi talus. Peale leedulaste' viibis
seal kd venelasi' ja sakslasi. Peamiselt

mongoli näod, rinna vastu surutud

püssid ja verd tarretamapanev pilge
oli bolševike tervituseks
Kõik vankrid söriti läbi, kõik väärtus
lik võeti kaasa. Ülejäänu5 visati'rnine
jna ning põgenikud ei tohtinud midagi
red tütarlapsed, isegi 12—i?>. aasta
vaniisdd, Bolševiküd vedasid tüdrukud
oma punkritesse, ja hiljem tulid need

tagasi nutetud silmadega ja moraalselt
murtuna,. Pärast seda käskišid bolšo- •

vikud kõigil Leedu suunas tagasi lii

kuda, . . : , '. . '

' Kuid niisama ootamatult nagu põge

nikud sattusid solševike kätte, va

bastati nad Saksa, sõjaväe poolt, kes
purustas bolševike tankikiilu.

Leedu, kahes , kõrgemas õppeasutuses

Kurßegevuslaine Helsingis
pn juba tegevust alustanud.
Jätkuva bolševiseerimise tagajärjed
BolSevismi võimutsemine Leedus
seoses järjest suureneva tööpuudusega

avalduvad üha selgemini ka Soome
avalikus elus, teiegrafepritakee aja
lehele „Der Angriff" Stokholmist. Üle

kohutavad elamused, Schneidemühlist

lane, kes viibis mõningad päevad Tau

S?lle pealkirjaga ilmus hiljuti saksa
keeles kogukas brošüür' punaste hir
mutegudest Leedus 1940.—41. aaslal.

pealinna voogab tõeline kuritegevuse

laine,. , .

Nagu Helsingist teatatakse, on häma

riku saabumisel ohtlik liikuda isegi
•peatänavatel. Iga päev saabub politsei

le tosinate viisi teateid röövimietest,

Neli kommunisti Bonomi
valitsusse

Enamlaste mõju liitlaste poolt
löömingutest jne. Seejuures on .ka var
okupeeritud Itaalias kasvab üha
guste arv tohutult tõusnud. Üheainsa
Nädalatepikkuse kauplemise järel on
päeva jooksul registreeriti politseis 80
murdvargust. Varastele lisanduvad sa nüüd Bonomi 1 lõppeks õnnestunud
moodustada
uut valitsust, mis tugineb
lakaubitsejate hulgad, kelle_tegevuse
neljale parteile. Sotsialistide erakond
pidurdamiseks politsei on võimetu.
on seekord valitsusest eemale jäänud,
kuid selle asemel on valitsuses tugev

konnast on samuti olnud mõne päeva
bolševike vang. Ta ..sattus 'punaste
soomusüksuste kätte ning viidi kohe
ühte talumajja. Seal oti juba koos njitu

seejuures seni on osaks .saanud Moskva

seljataha jäetud oht? - ' '

päeval kindlus, mida tuleb kaitsta iga

BolSevistlifcke õpperaamatuid
Leedu koolidele
Et uuendada kommunistliku kasva
tustöö aluseid Leedu alg- ja keskkooli
gale. ... . . ;
des, on seal välja antud' esimene sari
Suri Soome peapiiskop
mitmesuguseid nõukogude õpperaama
Soome peapiiskop Erkki Kaila suri tuicLTrükis, on Veel 32 uut kooliraama
Abos. Ta oli Soome peapiiskopiks"ala tut Nõukogude Leedu jaoks. Marksis
tes 1935. aastast.
mi,' leninismi ja' stalinismi õppetoolid

„Lietuviai". ,

. Viimastel põgenikel on seljataga

viibib särmaohus. Kas seda väiksemat
ki osa, kes pääses Nõukogude küüsist,
mõnel pool uuesti varitseb kord juba

Mahajäetud varandused
~Dagens Nvheleri'- teatel pidas soo
me professor Suviranta Stokholniis'kõ-.

külades on naisi ja tütarlapsi seinale

põgenikke igasuguste võtetega saada
oma käpa alla. Tegevusvabadus, mis

siselt murettekitav.
Suurem osa eesti rahvast on praegu

tel põhjustel liitlaste huvides või süm
paatiast nende vastu", tulevad karis
tusest vabastada. Nende isikute vastu
ei tule tõsta uusi süüdistusi ja juba al
gatatud süüdistused tuleb tühistada.

Ikka veel liiguvad Preisimaal, Pom
mernis ja Mecklenburgis Leedu põge

nike voorid, kirjutab Leedu ajaleht

agentidele ja kaasaaitajatele, on tõ

kuudega, tjaksamaa tea!), o.t la pn täna

kaasa võtta. Seejärel eraldati kõik noo

Leedu põgenike Kolgata-tee

Kõiges selles, mis toimub Rootsis,

avaldub Moskva kindel tahe eesti

edukalt alanud. Hoolimata liiklemis

üksi neid varandusi, mis tulid maha
jätta bolševikele antavatele aladele,
on rohkem kui 1000 vänglast vabasta-' hinnatakse 34 miljardile Soome mar

tud soome kommunisti
kantud vanglakaristuse feest valitsuse
le
esitanud kahjütaäunõudmised, mis
erikomisjone. . , .
Nii on olemas näiteks lniormatsioo ületavad juba 1 miljardi Soome marga
nikomisjõn' hölševistliku agitatsiooni; piiri. Nagu kommunistlike elementide
levitamiseks, siis köolikomisjon, mil vanglast vabastamine järgnes Moskva
le tähtsamaks ülesandeks on koigi Soo käsiile, nii peitub ka nende nõudmiste
taga Moskva surve. "
me kooliraamatute läbivaatamine ja
uue õppekava väljatöötamine, mis vas
taks Moskva nõuetele. Edasi moodus Kommunistlikud teosed anti vabaks
tati veel komisjon kunsti ja kirjandu
Nõukogude ieadeteteenistuse andme
se jaoks, kaubandus-tööstuskdmisjon, tel tühistas Soome valitsus rea enne
spordikomisjbn,. sotsiaalpoliitiline ja sõda ja sõja ajal väljaantud keelde bol
põllumajanduse komis.jon.Tgal neist ko ševistlike raamatute ja ajakirjade trük
kimiseks. Peale selle anti vabaks va
misjonidest on 15 liiget.
Ka Stokholmi teateil, suurfdiib Soo rem konfiskeeritud ja raamatuturult
me-Nõukogude Sõprusühing, mis alg kõrvaldatud'teosed. ,
selt pidi olema apoliitiline organisat
Väejooksikud karistusest vabaks
sioon, ikka selgemini bolševismi poo
le Ühingu häälekandjas „Kan6ah Sa
Lahti .raadiosaatja teatel ön Soome
nõmat" nimetab näiteks ühingu sekre-' kohtuminister kõigile kohtuasutustele
tär ühingu liikmeid
saatnud ringkirja, teatega, et isikud,
deks". Nõukogude põhiseaduse 8. aas- kes teatavad, et nad sõjaväest on põ
genenud või kõrvale hoidnud „erilis-

Muidugi, kes seda teeb, see on mär
gitud inimene ja peab arvestama või
malust. et ta vareni või hiljem tagasi

„Meie vastuabinõud on käigus. Võit
lus tehnilise ülekaalu pärast on meile

me , kus ta muuhulgak seletas, et> ainu

Vangid nõuavad kahjutasu
Helsingist saabunud teadete põhjal

konnaks. On moodustatud ka arvukaid

ja tööandjate vahekorrad reguleeri
takse kollektiivlepingutega jne. See nagunii enamlaste meelevalla all ja
tõttu on ametiühingute juhtivatel tege

saanud verine kaotus. Eriliseks prog
rammi numbriks .sellel pidustusel oli
kõnekoor. Sellest osavõtnud poisid; ja
tütarlapsed hoidsid käes Nõukogude li
pukesi ja lõpetasid oma ettekande sõ
nadega: „Elagu Nõukogude Liit!"

ning .et ideed lõpuks ikkagi võidule
viivad. '
Dr. Naumanr. ütles muuhulgas: _

Jaapani välisminister Šigemitsü gu Vähenemist, võrreldeds eelmiste

Tegevusse on rakendatud ka hulk mitmesuguseid erikomisjone
tapäeva pidustusel teatas ta. et Soo
me demokraatiale olevat 1918. aastal,
kui soomlased võitsid bolševitke, osaks

geltki tasakaalustada ideede kandvust

javäega nii maal, merel kui õmis.

unu Me MM hoiifl ell
. Samal ajal kui kommunistid partei
na endid Soomes veel tagaplaanile

seid ning tõi näiteid maailma ajaloost,

et materiaalne ülekaal ei suuda kau

rõhutas oina kõnes:
Mida kaueminil sõda, kestab., seda

Tuhffiiiiisega eesti, laagreisse ei

seid kui kaudsteid sihte. Ta tahab

võetud kõne dr. Göebbesli lähimalt

bäiretest ja mitmesugustest välialangc
mistest ei ole sellele järgnenud toodan

rimadki illusioonid koos; Jaapani sõ

_

taotle "Moskva kindlasti niipalju otse

samaat kujunes paljude tuhandete

poolt suurte kii eluavaldustega vastu

rünnaku. Kui siis uhel päeval on saa kaastööliselt riigisekretär dr. üan
vutatud võit, jääb tänane saalusüht man n i 11. Ta selgitas kuulajaile sõ
sus Saksa inaa-Itaalia-Jaapani vabel ka jalisi, poliitilisi ja majanduslikke .seo-,

tavaks võiduks Jaapani relvadele Ley
te saarel. Uje oleme veendunud, et ka, suurima vaprusega kõigil Euroopa rin
siin otsustab Jaanaui vaprus ja jun netel ja kes purustavad vaenlase suu

timisoskus. Eelkõige tahaksin ma aga
oma imetlust väljendada Jaapani ohv
rivalmidusele, Kamikaze lendurite vai
mule. mis on tekitanud Ameerika sõ
jaiõududele mi lohutuid kaotusi.
Meie sõjaväe kangelaslikkus nii Eu
roopas kui ka Ida-Aasias tõmbab ang
lo-ameeriklaste arveslustele võimsa

ideede fond
Saksa rahvaväe uut. võimsate suur
koosölekute keskpunktiks Lõuna-Sak

naelutatud.

nenud määral esindatud kommunistide
mõju.

Bonoini kui peaministri kõrval on

valitsuse uue koosseisu mõjukamaks
kujuke bolševike juht Togliatti, kes on
kutsutud ' portfellita-ministri kohale.

Keegi teine leedulane Šuvalki piir Peale selle kuulub valitsusse veel
kolm ministrit kommunistide hulgast,
nimelt rahaminister Perenti, põllutöö
minister Gullo ja Põhja-Itaalia alade
minister Scossimarre. Eriti viimase mi

tosinat leedu mehi, peamiselt kinni
roggenis bolševike Võimu all. Ta ju püütud põgenikke. Kõigile pandi Selga nistrikoha loomine ori tähelepanuväär
ne seetõttu, et Bonomi valitsus' üldse
tustas, et ta on oma silmaga näinud
kohutavaid pilte. Teel on holševikud puhaarmeelase munder. Valvepost pidi veel ei valitse alade üle, miis on, usal
nad üle andma järeltulevale bolševilte datud Scossimarre juhtimisele. Välis
oma tankidega purustanud sadasid põ
genike vankreid ning maha lasknud jalaväele. Vangistatud aga lõid vahi ministriks .Bonomi uues kabinetis sai
maha ja põgenesid. Pikemate ek Aleide de Gasperi, sõjaministriks
terveid põgenike kolonne, nii naisi, posti
simiste järel õnnestus põgenikel jõuda Alessandre Casati. Reuteri teade Bo
lapsi kui ka vanakesi. Tabatud Leedu
politseinikele ja sõduritele on bolševi
-1 kud valmistanud hirmsa veresauna.
Põgenik on näinud, kuidas mõningais

Saksa liinideni.
Tuntud leedu publitsist V. Kemežis
kirjutab muuhulgas;

nomi uue valitsuse moodustamise koh

ta lõpeb väitega, et liitlased on valit
suse koosseisu juba heaks kütnud.
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Rahutusi Harkovi töölise .*as

Läänerindel eiMmiM suniTiinnaliühs

Veriseid kokkupõrkeid NKVD-ga Ukraina tööstuspiirkondades
Ohe Ankarast saabunud teate järgi uite üksikute ametnike heaksarvami
toimus ' Harkovis veriseid kokkupõr se, jargä, kasvab tsiviilelanikkonna hul
keid NKVD üksuste ja ühe traktori te gas toimepandud mõrvade arv alatasa.

hase tööliste hulk töö

lisi raskesti vigastada sai.

Ettevalmistused fjõgedelahinguks". Briti 2. armee kadaliputeekõud.
Itaalias raskuspunkt Faenza juures

Leningrad näljafalve eel

; " See teade' kinnitab omakorda bolše
Vangilangenud botfevike seletuste
vistlike vangide ja ülejooksikute sele-„ kohaselt valmistavad Leningradi ame
tusi üha sagedamaks muutuvate kok tiasutused elanikkonda; ette; näljatal
kupõrgete kohta tööliste ja NKVD va veks. Juba hulk aega on toidu ai nete
he! Ukraina tööstuspiirkondades. Sel normid poole võrra senistest vähemad.
le põhjuseks on arvatavasti NKVD ük Vähendamine toinjus et
suste ülbe hoiak nälgiva ja raskesti oh tegemist viimse sojatalvega ja et
töötava elanikkonna suhtes. Meelepa olemasolevatest varudest ei piisa uue
ha elanike hulgas, kes peavad rahul lõikuseni. Seljiste vahendite tagajärjel,
duma ainult ühe kolmandikuga NKVD püüab elanikkond linnast lahkuda ja
toidunormidest, kasvab üha. Töölis maal tööd ning lejba leida. Ametivõi:
konna vaenliku meeleolu tõttu on Har muil on teinud korralduse põgenikud.
kovi sõjaväeringkonna.ülem miilitsale kinni püüda ja töökohtadele tagasi
ja NKVD koosseisule annud toa eraisi tuua,
kuid taribe kõrräi koheselt tulistada.
Putilovi vabrikute töölised saavat
Kuna relva kasutamise hädavajalikku praegu nädalas 2 naela kartuleid, 500
se kontroll toimub korra-alalhoiu-orga- —IOÖO g leiba ja 50 g liha.

Ateenas juba 1500 kodusöjaohvrit
Hoolimata raskepommitajate rakendamisest pole inglastel edu-

»Ee«fci Sõna'* sõjaliselt kaastöölirs-e-fcl
Läänerindel oR olukord esmaspäevani muutuseta. Aacheni leigus valitses

ikka veel suhteline rahu. samuti oli väitluste hoog Saari jõe piirkonnas

raugemas Ettevalmistused „jõgedelahinguks'- on käimas.
Liitlast: eelolevaid võitlusi iseloomustab sundus kolme suure loomuliku

takistuse ületamiseks Rnri (Roer), Inde ja Saari jõgede näoL Saari on
liitlased mõnes paigas juba ületanud, Ruri ja Inde jõekeste ääres seisavad

v nad veel läänekaldal. .

Kõik tundemärgid viitavad sellele, et Eisenhower veel detsembrikuu
viimastel nädalatel kavatseb alata uue suurrüunakuga. Auglo-ameeriklnste

väeüksuste seas liigub liitlaste peakorteri uus võitlnspärool: jõuludeks

Reini äärde!-1'1 s

Vahepeal.maksab USA verist sõjahinda. Ühendriikide abi-sõjaminister
Patterson tegi teatavaks Aipeerika kaotused langenute, haavatute ja van
gide näol Euroopa sõjatandrel: alates invasioonist kuni novembri lõpuni
474898 meest, sellest üksnes ajavahemikus 1.—22. novembrini 274549.
Tähendab, iga vallutatud ruutmeeter lääne kindlustuste vööndis maksab
paarisaja Kalifornia ja Ohio boy verd!

Pärast seda kui peaaegu kõik Sak
sa üksused on tasrasi tõmbunud Ruri
idakaldale, on võitluste hoog, Aacheni
lõigus veelgi raugenud. Ainult kahes
kohas, nimelt Hürtgeni metsas ja Vos
senaeki külakese juures toimuvad võit
lused veel Ruri läänekaldal. Ameerik
lased ründavad siin Ruhri harude,In
de ja Wehe jõekeste soises piirkonnas.
Rur ise voolab enam ida pool, jättes

; -Viimaste teadete järgi on Kreeka raske vaenlast leida, kõnelemata sel
kodusõda viimastel päevadel võtnud lest, et teda purustada saaks. Suurimat
veelgi laiema ulatuse. Eriti Ateenas osa vastastest olevat raske eraldada
jätkuvad ägedad võitlused, millest harilikest tänavalviibijaist
nüüdsisegi Inglise raskepommilennu
Teised-briti korrespondendid teata-•
kid osa võtavad. Vastavate teadete yad, et. olukord muutub üha-segase ka Düreni linna oma idakaldale.
. Rinne Aacheni lõigus kulgeb nüüd
põhjal on Ateena tänavaYÕitlustes seni
maks
ja lootusetumaks. Igaüks näib mööda järgmist joont: Hollandi piirist
surma või haavata saanud juha 150 Ö võitlevat
igaühe vastu. Kuidas Kreeka
inimese ümber.
mööda Ruri üie Liimiohi- ja Jülichi,
pealinna elanikkond üldse veel elada
Kindral Scobie, viimases olukorra saab, ei oska keegi ütelda. Isegi haig siis piki Inde jõge üle Weissweileri
ja Langerwehe kuni Geyni, suundu
ülevaates üteldakse' lahingute kohta
latel. pole . küllaldaselt toiduaineid. des siit lõuna poole Hürtgeni metsa
Kreekas muuseas järgmist: ~Seisukord Osta ei saa midagi, kõnelemata sellest,
Ateenas ja Piräuses .on muutuseta; et iga sisseost on juba iseenesest sihis kuni Brandenbergi ja Vosse
naeki külakesteni.
mässulised tugevdavad oma rünnakuid
Vahepeal on uputused Waali, Maa
ida-eesliunades. Ateena keskosas teos seiklus elule ja surmale. ,
Segadustele, ei olevat 1 oodata si ja Leeki jõgede deltas võtmas üha
tasid Elas-uksüsed rünnakuid san
suuremat;
ulatust. Inglased on pidanud
darmeeria kasarmute vastu. Saloniki veel niipea. Hoopis vastupidi.— need
ja Patrase ümbruskonnas leidub luude on oma alla haaranud ka suurema osa lahkuma nii mõnestki positsioonist
j märke tähelepanu vääri vaist võitlusist. Põhja-Kreekast, eriti aga juba peaaegu Maasi läänekaldal, Eelkõige püüti
Teadete järgi on seal käsil mulhvtööd

kaitsekraavide ja kindlustule raja

miseks". ' t

Ühe Reuteri teate järgi juhib Elas
üksuste operatsioone, keskkomitee, mis

koosneb kahest kindralist ja kommu
nistliku partei peasekretärist.

täielikult bölševiseerunüd Makedoonia.

.Inglise, leadeteteonistus kirjeldab
Ateena lahinguid eriti kujukalt: „Tuh

didekaupa vappus vanaaja klassikaline

pealinn inglaste pommide all. .Tugev
tuul kandis paksu suitsukatte peatselt
kogu linna khhale," Samas teatab see
agentuur, et Inglise ülemjuhatus on

„See oh verine ja iriõrtSÜkalik la
hing, mis praegu Ateenas möllab,**' : alanud täielikku õbuofensiivi Klas
teatab briti, raadiökorrespondent Ciof- j üksuse_vla?tu. Seetõttu on Akropolise
frey Janssen ülevaates olukorra kolita. "j põhja nõlvakuil tekkinud juba suured
Linna kitsastel tänavatel olevat väga 1 tulikahjnd.

USA üllatavalt kõrged kaotused
Novembrikuu esimese kõtme nädala jooksul ejiveidati
läänerindel 274 549 iiteest

16. novembril teatas USA sõjami
nisteerium, et USA. 'kaotused Prant
susmaal, "Hollandis, Saksamaal ning
maandumise juures Normandia ranni
kul Ulatusid 1. novembriks 200 349
meheni langenutena, haavatutena ja

kadunutena. 7. detsembril aga teatas
USA sõjaministri asetäitja Pätterson,
et USA kaotused 22. novembrini ula
tuvad juba 474 898 meheni. Seega on

Ameerika armeed novembrikuu esi
mese kolme nädala jooksul läänerin
del kaotanud 274 549 meest.
Kõrged on ameeriklaste kaotused ka

idas. Jaapani Keiserliku Peakorteri
andmeil on Jaapani väed viimase 12

kuu jooksul rivist välja löönud lige
male 226000 ameeriklast ja 78000

britlast. Jaapani poolel on ojnud
168 000 langenut ja haavatut.

Ameerika laevastik on Suur-IdaAasia sõjas kannud järgmisi kaotusi:
Uputatud 011 37, lennukikandjat, 7
lahingulaeva, 49 ristlejat, 25 hävita
jat, 9 kindlaksmääramata tüüpi sõja
laeva, 92 tränsportlaeva, 168 allvee
laeva, _53 torpeedopaati ja 101 vähe
mat sõjalaeva. Vigastatud on 50 len
nukikandjat, 23 lahingulaeva, 32 rist
lejat, 29 hävitajat, 53 kindlaksmäära
mata tüüpi sõjalaeva, 171 transpori
laeva, 10 allveelaeva ja 34 torpeedo

paati.

Inglise sõjalaevadest on uputatud 2
lahingulaeva, 1 lennukikandja ja 1 hä
vitaja, vigastatud on 1 lahingulaev ja
28 transportlaeva.

Vaenlase lennukeid tulistati alla
13 931. -

Uks Hoülaüie lüllirisli-iaiieia
Rüütliristi kavaler hauptsturrnführer Maitla siirdub varsti
„oma poiste" juurde
Kohvik „Hillbrfeh" sumiseb otsekui
mesipuu. Sest täna on ju kolmapäev, s.

t- eestlaste järjekordne kogunemis
päev, ja Berliini Saabub meid nüüd

igast ilmakaarest. Suür-Saksamaa kõi
ge kaugemaist nurkadest kogunevad

lisele eesti sõjameeste rühmale, kelle
keskel istub noor ohvitser Rüütliristi
ga kaelas. Kes on näinud seHe mehe
pilti ajalehes, sel pole enam kahtlust,
et seekord on eestlaste kpgunemisõh
tul „HillbricWs" uueks ja ootamatuks

päästa _ rasket sõjamaterjali haubitsate,

müüsrite ja tankide näol. Kuna vee
pind on kohati tõusnud 70 cm kõrgu
sele, võidi suurem osa soomussõidu
keid edasi toimetada vaid piki raud

teetammi. ... , ..

• Aruheinu paisude • õhkulaskmine
lnopdustas ühe olulise ' osa sakslaste
tõrjeplaanis Hollandi kaitsmiseks. See
tõttu olid nad aegsasti koondanud vas

tavatele positsioonidele rasket suur
tükiyäge, millega inglaste taandumis
liikumisi, hoiti, pideva tule all.- Briti
2. armeele tähendas see ~kaldal ipu
teekond" suuri kaotusi, eriti! raskema

terjali osas. •

uuiiJun end nihutada Saksa lõunapoolse riigipiiri äärde, jättes Budapesti
I n?.?,e taha, lootuses, et see finn niigi langeb kord küpse vii janu

Moskvale sülle, kui ühendusteed muu maailmaga: on katkenud.

Marssal Tplbuhhini väeüksuste suh
tes asetseb ta nagu hiiglasuur riiv
otse põiki nende edasiliikumise suu
nale, i

j Balatoni järve põhjatipp on Budapes

tist umbes 80 km eemal, lõunatipp

umbes sama palju Saksa piirist. Nenmõlema järve tipu vastu suunabki
Tolbuhbin oma rünnakuid.
Sakslaste energiliste vasturünnaku
tega õnnestus jällegi avada Velence jär

ve ruumis; Budapesti Polgardl rpud
teeliin, mis ajutiselt oli läbi lõigatud

venelaste soomusüksyste poolt. Hinne
kulgeb siin üldjoontes mööda Polgardi

punktiks osutub Balatoni järv. Bala
ton on Euroopa suurim sisejärv, ligi
76 km pikk ja keskmiselt 5 km lai.

Szekesfehervari (Stuhlweiesen
burg) Budapesti : raudteed.

da paiku, vahepealset aega aga püüan
kasutada omaste otsimiseks," jutustab

Re sõjasamrari lähingüteekbmiast, mil

Balatoni järvest lõuna pool on puha-

lest kõnelemine ,ei näi valmistavat tal
ta edasi, vahetades rõõmsa pilgu sa le mingit lõbu. Sellest küljest sarnleb
mas lauas jsluya vana lahingukaasla -Paul Maitla kõigi meie rahva ridadest
sega keskealise allohvitseriga Vil vopsunud kangelastega sõjalandreilt,
jandist, kes on võtnud osa juba esime kes ei armasta esile tõsta oma lahin
sest Vabadussõjast..
gusaavutusi, vaid pigem eelistavad
Nii hargneb vähehaaval meie vest neid kirjutada „oma poiste" või kaas
lus, mille kestel võimaldub linnulen võitlejate arvele.
nulist pilku heita selle sõjamehe elu
Võitlused Neveli all raskes talve
käigule, kes neljanda eestlasena sai maastikus, kus Eesti leegion sai oma
Rüütliristi .bolševismi vastases võitluses esimesed tuleristsed. Kuid hoolimata
ülesnäidatud vapruse eest.
vaenlase ülekaalust taoti punaarmee
Ta on Vaüa-Kuuste metsavahi poeg massid kilomeetrihaaval tagasi. Ja
ja isa on lootnud teanast kasvatada seal saigi kompaniiülem Paul Maitla

nad siia, et kobata mõnd lähemat külaliseks hauptshirmführer Paul
omast, sõpra või tuttavat. Ja kui sahib Maitla, kes. teatavasti haavatuna
nägemispiirkonda tuntud nägu, kes va veetis viimased kuud ühes sõjaväe oma kutsetöö jätkajat, kuid saatus tah II kl Raudristi lahinguteenele eest.
hepeal oli silmapiirilt hoopis kadunud, haiglas Lõuna -Saksa m aal, kus talle hil tis teisiti. Ja nii sai noorest Paulist sõ Siis võitlused kodumaa pinnal Vi
siis kõlavad rõõmsad hüüatused/ sü juti anti iile Rüütlirist.
jamehekutse esindaja 1934. aastast ala rumaal Auvere juure, kus Maitla ük
damlikud tervitused ja vastastikusel
Oma viimaseaegsete kogemuste põh tes, mil ta asus Eesti Vabariigi kaitse sus ühes teiste Eesti 20.
muljetevahetase! ei näi lõppu tulevat.
Näib, nagu oleks viimaseaegsete ras
kete elamuste mõjul eestlase iseloom
muutunud hoopis lahtisemaks, elava
maks, südamiikpmaks, kaotades ühes
tõupärase tagasihoidlikkusega ka oma
sõnaahtruse. Isegi need, kes tunnevad
teineteist vaid nägupidi, noogutavad
siin üksteisele rõõmsalt peaga, nagu
oleksid nad vanad, ammused tuttavad.

jal, bus võhivõõrad eestlased talle äk väkke sundaega teenima, et hiljem
ki juurde astuvad, et sõjasangari kätt sõjakooli lõpetamise järel astuda elu
suruda tema paranemise pulmi, pole kutseliste ohvitseride ridadesse.

gi ta eriliselt üllatatud, kui nende ri
Kaadriohvitserina oli ta sunnitud
dade kirjutaja ilma pikema sissejuha läbi kannatama kõik need rasked vint
tuseta juhuslikku vaba tooli kasutab, sutused, mida eesti sõjamehed pidid
et alustada lühikest lehemehe vestlust.. üle elama peale Nõukogude okupatsi
Ja nii algabki siis meie vestlus, mi ooni 1940/41. aastail.

Schlettstadti ruumist sakslaste posit
sioone Guerniar j- Käyseräbeigi juu
res; küna prantslased võitlevad Than

ni Dolleri joonel loode pool MüM

hausenit. '

Fapiriza —: liimini Bologna raudtee

järve lõunatippu Keszthely juuras.
Võitlused Doon.au läänekaldal, ve

tõijepesitsiponid Budapesti ees 'osutusid'liiga tugevateks ja venelastel puuU^-aeganÖU<lIateks Püramislahinguteks tuju, või kavatseb marssal Tol

Budäpestist lõunapoolse tandre kesk

Sirassburgi suruvad ameeriklased

armee,, osalt liikudes mööda Drava
(Drau) jõge, jõudnud Baresi linna
Ungari—Serbia piiril, osalt Balatoni

jõudmist. : r 7

mis ja ida pool Kosicet (Kaschau)

iräli Ksimesest Maäilmäsõjast, kus: asu
vad hiiglasuüfed surnuaiad 60 000 lan
genud prantslase hauägä. T.-õuna pool

te üksused, tähtsat: teede sõlmpunkti

Üldiselt paistab aga silma enamlado uus manööver mööduda

Slovakkias on ulatuselt ja tugevuselt
juurde võtnud, tuleb arvata, et vene
lased alustavad suuremat operatsioo
ni Slovakkia vastu.

võideldakse hetkel Hartmanmweiler
kopfi ruumis, mis on tuntud i< hingu

ääres'.

linitasj põhja ja lõuna saunas, olgu siis selle põhjuseks, et Saksa-Ungari

samaaegselt ka võitlused Miskolci ruu

Üldpilt Oluliselt muutunud. Vogeešides

armeede arvu Aacheni lõigus kolmele.

' imna bdomale tõmbunud. Punaarmee üldine rünnakutempo op aeglustunud
efterutairad soomnsüksüsed on sunnitud ära ootama jalaväe diviiside pärale'

lõunasse Budapesti suünas. Kuna

ka teatud arv amfiibtahke. Ameerik
laste sillapea on siin umbes 11 km
pikk, kuid ainult 1 km sügav
Saargemündi- ja Saaralbeui vahel
omavad liitlased teist sillapead Saari
idakaldal. Kuna samaaegselt tugev
surve Forbachi ruumist Saaxbrückeni
vastu jätkub ka frontaalselt, paißtab
Risenhower tahtvat seda olulist sõlm
punkti võtta 'kontsentriliselt pihtide
vahele. - ' *
Klsass.i ja Vogeeside tandrel. pole

res. löövad seega kahtlemata ka ingla

sed kaasa, tõstes liitlaste ründavate

„Eie st i S õ-n a" sõjal i s e 11 kaastõö I i s fe 11

nüüd piki Doonaud üles põhja poole
mitte, nagu esialgu arvata võis,

jõe Säärlauterni juures, nende hulgas

punktiga põhja pool GoilenkiicheniL 'ületada., Lampne' jõge. Samaaegselt
Uute lahingute puhkemisel Ruri ää ründaval teised inglaste ja kanadlas

Ehkki surve Budapestile jätkub, pole viimastel päevadel rõngas ümber

(Waitzen) linna. Siit liiguvad nad

veelgi suurendada. Kunstliku udvvka'-

ie all ületasid nende üksused Saari

Itaalias kestavad vihased võitlused.

Punaarmee rünnakutempo aeglustunud, - TolbuhSiini surve
Balatoni järve mõlemate tippude peale

Põhja poe] Budapesti «pareerivad

USA 3. armeel on õnnestunud oina
sillapead loode' pool S.aarbrückenit

Kindral Dempsey, Briti 2, armee Briti 8. armee osad, kes möödunud
ülemjuhataja, on nüüd oma üksusi nädalal vallutasid Ravenna linna, püüa
ümber grupeerimas ja nimelt raskus vad nüüd edela pool Rusši alevikku

Surve Budapestile jäikuh

venelaste üksused marssal Malinovski
ülemjuhatuse all on jõudnud laial rin
del Doonau äärde ja vallutanud Vaci

Rünnakud Saari jõe piirkonna? kes
tavad. ehkki ka siin cm võitluste hoog
• viimastel* päevadel veidi raugenud.

nelaste'1 Csepeli saare sillapeas Buda
foki eeslinna juures" op vähemaks jää
nud. Vaidr venelaste ajutine kaliurväe

tuli paneb Budapesti aknaklaase kli
risema. - •
, Balatoni 4'arve ääres asuvad Unga
ri ilusamad vabäõhu-kuurordid ja sup
luskohad. Järve iseärasusteks on suur

kalaribkus ning suhteliselt väikese

süvise
(keskmiselt 4—5 m)
tugev lainetus, . ..
Uurimuste varal oa kindlaks feb

tud, et praegune järv on tekkinud aas
t itubundete eest reast suuremaist soe
laugastesL Veel praegugi suubub jär
ve ligi 20 pikemat ja suuremat jõge.
Sloveenia keeles tähendab sõna hlalo

millest tuletubki tema ungari

keelne nimetus Balatoh,

De Gaulle'i ja Moskva sõjaline
leping
Kindral de Gaulle, kes koos oma vä
lisministri Bidaulfiga Moskvas, viibis,
on koos Nõukogude Liidu valitsusega
avaldanud teate, et nad on sõlminud
Prantsusmaa ja Nõukogude Liidu vahe

lise sõjalise kokkuleppe.

_ Bolševistlik terror Savojas jätkub.
Ülem-Savoja pealinnas Annecy's, sa
muti Faierges'is, Rumilly's ja mujal
toimus uuesti rida pommiatentaate.

Misie edasisest vestlusest selgub, et
selle võitlustandre lahingu panust ongi

- hinnatud Rüütliristiga.' ..Aua ega see
pole minu teene, et punased meie lõi

gus oma pead puruks jooksid. Ise
pole ma midagi erilist teinud see
on mu poiste töö," ütleb usuteldav,
ning sellega lõpebki meie jutt Sinimä
lahinguist ja liaüptsturmführer
Maitla osast nende käigus.
Siis tulid rasked lahingud Tartu lä

£[ ®L anf ,ISagil Kainbia kandis oli
sti,rmf;m HJ'PataliODiülerj, haupt
r6r Mflüa pidi tihkuma „oma

poiste $ juurest, saades tabamuse Iva

ni vintpüssist õlga.

Meie edasine jutt kandub ~Narva" pa

' un eeSt(>le' kfts üh,es ohvitseridemeestega üleinimlikes võitluspdngu ga andsid oma parima Sinimägede all,
tustes likvideeris punaväe masside äh purustades ründavaid punaarmee te
vardava läbimurru. Seekordsed võit raskoiosse tankirusikatega nagu oleks
lussaavutused toid meie sõjäsangari need plekist mängukannid. „Pikk ia
-3e I klassi Raudristi. Ning sellele järg ugev mierelLirmfiihrer Ruut, üks lä
nesid metsikud lahingud Vaivaras —• bi ja läbi tore poiss, jättis neis võdtlusSjnimägedie veerudel, kus Eesli 20.
Ja 10168 ttema® mitmed
fj-diviis ja- tema koosseisus võitlev teised, kuid ka punaste diviisid iook
kuulsusrikas pataljon „Narva" ühes kuuud V6reSt ~hjaks ia ei 'jät

da korduvalt katkestavad kauptsturin
Elu avas talle une lootusrikka lehe
führeri endised lahingukaaslased' ja külje 1941, aasta sügisel, mil ta astus Skandinaavia vabatahtlike „Nordlandi"
Pealiskaudsed tuttavail aga jätkub vastsed tuttavad, kes.mööda minnes ei. Tartu põhiüksuse ridades võitlusse diviisi meestega purustas korduvalt
juttu sageli kogu õhtuks.
suuda maha suruda oma rõõmu oota; eesti rahva surmavaenlase bolše kõige raskemad Nõukogude rünnakud,
Mis viimasel ajal siin eriti silma tor matu jällenägemise puhul.
vjstlikii Vene vastu.
mille juures verest tühjaks jooksid li
kab, see on eesti sõjameeste rohkus.
„Kuidas_on lood teie tervisega?" al
"Mul oli ütlemata hea meel, kui gi paarkümmend Nõukogude diviisi.
Neid _liigub siin kõigi väeosade tun game trafäreetse küsimusega.
asutati Eesti leegion, ja nii olin ma
„Kui teie tunnete sealset maastik
nusmärkidega. Kuid kõige arvurikka
„Tervis on mul täiesti korras, käsi esimeste ohvitseride hulgas, kes selle
malt on siiski esindatud eesti relva- ff käib nii mis laksub," .vastab see noor üksuse ridadesse astusid," sõnab ta, ku, siis loomulikult tieate, et seal on
kolm mäge. Esimese ja teise mäe oli
diviis, sest oma Saksamaa väljaõppe blond ohvitser rõõmsa naeratusega, kui oli vahepeal lühijutu maha kõnel Ivan oina alla võtnud ja sealt sai ta
laagrist on paljud nende hulgast saa demonstreerides otsekohe koha peal, nud ühe „oina poisiga" möõdarutta siis välja löödud. Ivan ründas kaheksa

kunud enam .jõudu uuteks rünnaMaitla. Edasi mee
nutab ta Narva" pataljoni löögirõõmsa

mat p ; T ]a,vlJmast Pataljoni üle

mrff keS r,ma kuulmist mööda
Risti p eestlasena saama Saksa .
Kisti kullas. „Kuid ma ei tea, kus R

~nma adjutanti olevat küli '

Kusagil Saksamaal nähtud," iatkab

ta. Sellelt mõttekäigult katkebki meie
nud puhkuse. Ja seda kasutavad nad et augusti lõpupäevil Kambja all läbi
reamehega
Eesti
koos
korda, et mägesid tagasi võtta, kuid kohvibuvestlus, sest vahepeal selgub
nüüd omaste, sõprade ja tuttavate ot lastud õlg on nüüd jälle saavutanudva
seisust.
see ei läinud tal enam korda" ju et „tommid oma ..moskiitodega" on
simiseks. endise elastse liikumisvõime.
Nii areneb meie vaikne vestlus koh tustab Maitla vaikselt ja katkendlikult ilmunud linna kobale ning meie pea
Otsides asjatult vaba lauda alt saa- *
„Ma lähen oma poiste juurde väeos viku suursumina keskel ja pilt pildi jä ning tookordsete raskete heitluste mä me otsima omale kindlamat, ulualust»
JM koondub ura- pilk äkki mõaeaoehe- sa tagasi juba selle-kuu-kahekümnelt- rel kerkivad esite elamused selle noo-* lestuste vari libiseb üle tadXJõmsaenSiaä
Eb&n no. KHi Lmiedi
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EESTI SÕNA

Eeslliiste elust Saksas dada kirja teel t saade

Elamislaagrites kindlustatakse

tud kaebusi. Ühtlasi a, ~uKse ring
sõidul niajulamisvõimiuusi Aussigi

Dr. vet. Karl Lind +
29. novembril 1944. a. labkus äkilise
surma läbi . G lIJIZ etihuuse ni s Mittel
frankehis kauaaegne Eesti Veterinaar

.valitsuse juhataja dr. Kari Lind,
Kadunu kannatas pikemat aega süda
me pärgsoonte lubjasiuse all, kuid oli

siiski kuni surmatunnini heas meele
olus. Surm järgnes ootamatult vestlu
ses sišedirektor 0. AngehisegaS kes

Gunzeiahäiisettusse fcalts külla oli sõit

nud, • >•

: Matmine toimus laupäeval 2. det
sembril. Gunzenhauseni käimistul.
Matusest võtsid osa kõik Gpnzenhau
seriis viibivad eestlased ja kadunu
sobrad-sakslased. Eesti Omavalitsu
se nimel pani pärja. sisedirektor .O.
Angelus ja Gunzenhausoni eestlaste

nimel dr. Wastalu. .

,oDr. Karl Lind on sündinud 19. 3.
1881. a. Tartumaal, ülila vallas, ta

luperemehe pojana. Lõpetas Tartu Üli
kooli loomaarstiteaduskonna 1907, a.
Võttis osa loomaarstiiia Maailmasõjast.
Oli Rapla jsk. loomaarst 1918.—1926. a.
ja alates 1926.- ä. kiini 17. sept. 1944. a.
Eesti Voterinaarvalüsuse juhataja.

, Kadunu oli armastatud abikaas, Jsa
ja vanaisa ning lugupeetud ja arniasta
tod šõberv keda sügavas kurbuses lei
-1 navad omaksed ja lugematu hulk sõp
ru ja ametivendi. Kadunu oli veel
kauaaegne Tallinna Jahimeeste Seltsi

, esimees ja paljude; teisje seltskond

Ümbruses, kus asuvatesse NSV põlii

uusi-eesti-perekondi. . : -

likunstnik Eevi Liiv a k esines (.'.
Fränki' ja Hubay teostega. Lauludega

esinesid bariton Arno Niitof ja sop

ge kanda! - , *

Paljude sõprade nimel

dr. A. Wast alu.

Möödunud nädalal Berliinis peetud
Saksamaal töötavate Eesti, .Läti ja Lee
du rahvaste peaesindajate ija kohalike
esindajate töökoosolekul esines Saksa
Töörinde peaosakonna juhataja Ti et -

böh 1 ettekandega töötajate elamis
laagritest. Ima ettekandes ütles hr.

j Töötavate Eestlaste j
j Peaesmduse teated j

se-puhkus.. külastas möödunud nädala

lõpul- -Berliinis viibides ka Töötavate
Eestlaste Peaesindust. pikemas kõne
kuses peaesindaja Ä. Põldmetsaaa väl

Saksä Töörinne kannab vastutust sel
le ~eeöt mitteainult' . Saksamaa ees,
vaid ka kõigi rahvuste alalhoiu pärast,

kes siin töötavad. ,

Arusaadavalt peaks iga rahvus ela
ma omaette laagris, et tal oleks või
malik end korraldada oma rahvusele
vastavate harjumuste ja komnude-ko
haseli Seepärast tuleb inimestel har
jutada end laagri rütmis elania ja se
da seepärast, et vastasel korral poleks
laagriühiskond mõeldav, eriti kui veel

dudele sõjaväe abiteenistusse astumi kodumaa vabastamise eest.
seks oh reageerinud ka ' Saksamaale
Ühtlasi aga ootavad eesti sõjamehed,
evakueerunud eesti naisi ja neidusid et kõik siiatülnud ja sunvnbivad ehst-.
ning on avaldanud soovi sõjaväe abi . lased,. kes ei kuulu spjavae ridadesse,
teenistusse astumiseks. Eesti naised nii mehed kui ka naised, pihalt' poolt
tahavad rakenduda tööle peamiselt sa tagala töös samuti täie jõupaimse an
nitaaralal sõjaväelaatsarettides jne.
naksid. Rüütlirdsti-kandja palus kõigi-'
Berliinis on juha küihtaiekonna ees le eestlastele südamele et nad
ti neiu soovile västu tuldud ja neid sõ .kõik ilmtingimata tööle rakenduksid.
javäe abiteenistusse vastu, võetud, kus Sest tööga tagalas aidatakse võitlust
juures nad saavad varsti kätte ka vas rindel ja s-eega ka Eesti vabastamist,
tava vormiriietuse. ; ;-mis 00. ju meie kõigi' sooviks, nii' Siin
biti ka kodumaal. .

iciniiii lundiua. j #,
Edasi toonitas kõneleja, ei Saksa
Töörinne, vaatamata sellele, et üksi
kud, rahvad on laagris segamini, ta

Üleskutsele saksa naistele ja nei

Eestlaste olukorraga laagreis
tutvuma

. Möödunud nädalaf sõitsid Aus
sij?ija Äussigi maakonnas asuvaisse
põhilaagreisse Eesti Toimkonna juha
taja E. Tarn b e k koos „Ema ja iapse"
reierentuuvi jubataja pr. S. . A a r e a n

dig a, et tutvuda' sealseis eestlaste

laagreis valitseva olukorraga ja laben-

järgus oh ühtlasi võitluseks ka meie

Esindaja KeokSaksas töötavatele
eestlastele
Peaesindaja poolt 011 Krsk-Saksas

töötavate eestlaste esindajana ametisse

kutsutud õigusteadlane Unakon RaiitJ

sepp, kelle tegevuspiirkonnaks jääb
Saksimaa, TbiiriiigeUj Šudeediittaa ja
Gau Halle-Mexsenburg. Uute esindaja

sib Fellx Pullori ts, FP Nr, 18 034.

inimene, siis suudetakse Vältida pal

ju tekkidavõivaid omavahelisi aru
saamatusi, 'sest laagri alljuht ei ole
mitte käšuandja komandör, vaid tn

peab olema kui aednik, kes täie .tead
likkusega oskab korraldada oma rah
vuskaaslaste head läbissaamist oma
vahe! ja.teiste rahvusgruppidega.. ,
EEtekande lõpul esitati Saksa Töö

roopa rahvaid üksteisele Senisest enam,
-sest laagris õpitakse üksteist kõige pa

bal), et töötajate esindajad suunaksid

oma tööd nii, et need rahvusgrupid

Koosolijaile tekitas muret selliste
perekondade seisukord, kus teenib
ainult üks inimene, kelle toitlustada

ja peavarju eest hoolitseda pji töövõi
metuid omakseid ja noori. On t juhtu
ntoid, kus sellistel perekondadel, on
käitiste juures olevais laagris. peavar
ju saamisega raskusi. Kuid ka siin, on
lahendus saabumas, sest op asutami
sel er. laagrid,; kuhu koondatakse kõik
sellised perekonnad.

õpikule lõpetatud
PeaosiriiPise pooli . viiljakiiulljtatctl
mag. pliil., A. H. (irafi raamatu
hike saksa keele praktika ükes sõnas
tikuga" saamise . võimaliis on leidnud

Peaesindtisel uus telefon
Ümberkolimise tõttu asub Peaesln
dus nüüd sama maja (Linienstrasee 83,

portaal IV), II korral ja

1 Nr. 39 340 E. ; :

Helga Jalakase teatada:

E. Rajamäe. FP 36 341 B.
Sugulased ja tuttavad, teatage endast Wi-Strin. Voldemar Plaado otsib siiga
lasi ja tuttavaid- Teat. FP NT, 48 MU.
W.-Gren. August Aavikule "(elukut
selt vallasekretär), FP Nr. 39 34GE* Sugulasi ja sõpru otsib M-W.-Uscha
Gren. Aleksander Ennu verest teatada
Robert Hõlpus, FP Kr, 36 341 A.

isale Uacha A. Ennaverele, jf-FP Abikaasat, poega, sugulasi ja tutta

vaid otsib Oscba Johannes Harring,

otsib abikaasa Artur Lepik, FP
Nr. 21 252.

paittb - teateid -W, Ogren. Toivo

Jenny Mertsouid ja Mlina Niglas.

Teatada .{24) Weilen, Kreis Balingen,
Württ. Schule.
Sugulasi ja tuttavaid otsivad Johannes

Karl Kleinert., (sb) Baiga, Kreis

Heiligepbeli, Ostpr., .Schulungslager.

Trangott Mandelist Tallinnast palub

teateid Henno Mandel, Beflin SW 29,
Lilienthnlstr. 6.

Omakseid ja tuttavaid otsib «-Gren.

Kalju Tigahe. Test slt. ' all.

Sugulasi ja tuttavaid ositb H-Gren.
Lauri Mets. Teatada slt, ~17ff all.
"Abikaasat Helmi Normanni Raplast ja

omakseid Jaan ning Oiga Kirikut

Tallinnast otsib Erich Normann (3)
Douiäne Raveiisberg b. Moitin über

Bsrliner Verlagsanslalt G. m. b. H., Berlin

Rutb Klettenbcrg, sünd. 5. 7. 1921, tea
tada aadressil: August Klettenbcrg",
FP Nr, 48 052.

Nr. 26 985.

SW 63, Schützenstr. 18—25.

Arno Bender otsib oma ema ja sugu

lasi ning palub 'kõigil end. Elva

noortekodu iiikmetel endast teatada

slt.. „JSD L all. .

JobiuinKalrous palub sugulasi ja tutta

vaid teatada aadressil: J. Kalnius,
(9) Seesfcadfc Rostock' (Meckl.), Post
amt 2 (Bahnpost).

Arnold KaldVee otsib abikaasat õict,

lager, Roederhof, ilber Belzig

tiltat Luulet, ja venna abikaasat,

Vallyt.
Teat. A. Kaldvee, FP
Nr. 58 826.
Sugulasi, sõpru ja tuttavaid otsib

Vvaffen-Fuuker Karl Llntlom. Teat.
slt. ~165" all.
Waf/en-Funker Valter Tera otsib oma
vanemaid, sõpru ja tuttavaid. Teat,

slt, ,JO6" all. » '

W-affeii-Fiuiker Vello Huidak Võrumaalt

Schreckenstein 11, Küastuerstr, 526,
tage Waffen-Rttt. Erich Tombale,
.Städt. Kinderheim.
FP Nr... 28 668 C.
Lembit Sumern Tallinnast palub ohiak Maret Kurikust, Tallinnast. teatada

H. Kaur'ile, Wache Gemeinscbafts

(Land) (2).
Helene ja Ernst Rusi't, Teele Rebast,
Selma Peel',l ja August Külma otsib Sugulasil, sõpradel ja tuttavail tea
tada: Sam Eber, (2) Annaruittc N.-L.-,
Leida Laas, (Ila) Aussig-SLhrec.ken

stein, Küustiierstr. 526,.Städt. Kinder
heim.

Laine Ehrllchist teatada: Voldemür

Ehrlich, A u. E. Lager Schwetig,

Henriettenstr. 1.

„Eestl Lihaekspordl" Petseri ja Ku

ressaare inimesed, teatage endast ,
Sa,m Eberile, (2) AunahfUte N.-L.,,

Henriettenstr, 1.
(2) Frankfurt-Oder.
August Kriis Vaimastverest otsib omak Valentin Juudasest palun teatada õele
seid. Teatada:,A. u. E. Lager Schwe . Elga Eberile, (2) Annahütte N.-L.,
Heuriettenstr, 1.
tig, (2) Frankfurt-Oder.

Lutsaf, -EP Nr. 59 340.
õie Ilves Tartust, teatada: WaffenAbikaasat Alide Verderlt Tartust otsib Aino Teras otsib omakseid ja tutta
Uscba Peeter Oissar, slt. ~168" all.
Waffen-Gren.. Harry . Verder, FP . vaid. Teatada aadressil Aino Teras,
Nr. 06 930 Q.

in Grünenhagen, Post Tarnow. Kr. Lelli Sula tätardega. ja Elfriede Jaa
Mebkl,, (3).
nitsat Tartust otsib Waffen-Uscha

Abikaasat, venda ja teisi sugulast otsib . Hilma -Sigust (sünd. 27. 3. 1916) tütre
külviga (sünd. 29 . 9. 1938) Tallinnast
Richard Milvaste. Teatada slt. ~188"
otsib Aleksander. Sigus. Teatada slt.
all.
~187" all.
Sugulasi, sõjiru ja tuttavaid otsivad

JürL ja Sosannt Sirgojad. Teatada Ilse Helenurme tütre Hellega, vane
maid, sugulasi ja tuttavaid otsib W.aadressil: Rais ting, Oberba-yera,

GäitneTej Walter.
Omaksed ja tuttavad? Minu aadress on:

W.-Gren ' Joana Lindina, FP

Uscha U"do Helenurm. Teatada slt.

.188" all.
Omakseid ja tuttavaid otsivad Osvald
Tiit ja Aleksander Rätsep. Teatada:
Brandenburg (H.), Lager WHhelms
hof II! 20;;.

Sõpru ja tuttavaid otsib H-Lseha El
Sõpro ja tuttavaid otsib «Strm. Arvo
liiga. Teatada slt. %,178' all,

Täin Avlksonist {silud. Klaas) teatada Omakseil ia tuttavaid >otsib Strm. Vanemaid, sugulasi ja tuttavaid otsib
Mihkel Aviksonile,. FP, Nr. 36 341 A.I
Lembit Kütt, FP Nr, 48 OÜI A. 1 Edgar ülbo, FP .Nr, 18 034. _

FP Nr. 36 341 B: " '

" ~199" all.

Gren. Aksel Sulbi, FP NT. 06 930 A. Gerta ja Irja Püssi kohta Haapsalust
palub teateid fistuf Valter Püss.
Omaksed, sugulased ja sõbrad! Minu
TSatada slt. ~200" all.
aadress on: gren. Ärsenl Tönts, FP
Wäffen-Uscha Edgar Toots otsib omak
Nr. 06930 A.
Vanemaid ja tuttavaid otsib "W.-Gren. , seld. Teatada slt.» „2öl" alt.
Hngo Mitt otsib sugulasi ja tuttavaid.
Endel KolHcpp, FP Nr. 48 886 A,
Teat. slt. ~202" õli.
Sugulasi ja tuttavaid otsib gren. Ko
Varbla vallast Läänemaalt evakueeru
meõ Laar, F PNr. 48 052.
nud eestlastel endast teatada: Waff.
Vanemaid, sugulasi ja tuttavaid otsib
Gren. Undel Rubifl, EP Nr. 38 304 E.
Ob. kan. Endel Hausmann HarjuPadiselt. Teatada FP Nr. 48 052. - Omaksed ja tuttavad kirjutage WnffftuRttf.
Jaan PanuPlle, FP Nr. 22 166 A.
Vanemaid Juban Kukke (idud. 24. 12.
1899) ja Emille Kukke (süüd, 5. 5. Aleksander Varesest teatada tema
abikaasale. Marta Vares, (4), Fyritz,
1899) otsib Waffen-Greu. Kalju Kukk.
Pommern, RitteTgut Naulin.
Teatada sit. ~197" all.
Peeter, Helene ja Lilli Karus Assa Laine Vaherist, end. elukoht Mägistes,
malla vallast, Elmar Karus ja teatada jf-Strm, H. Sõrmusele, FP

Nr. sff4föE. _ '
Poega Guido Valkli otsib Osvald Valk,

Vlismar. Meckl. .
mar Rand. T&Ateida. slt. all-

Hauptschrlltlelier: August Oinas, Berlin, Tel.:
17 55 3113, Appar. 5. Körausgebor: Veilqg
Eesti Ajaleht, Berlin. Verlag: Roland Verlag
G. m. b.' Berlin SW 68, Sahtitzenstr.' 18—25.
Aurlieferung: Alexandrinenstr. 110. Druck:

Vätba'st lastega Võisiikit vallast
Meinhard Sula. Seat, slt, ~169" all.
Martat, tütart Mariannet ja ema Mai,
ja Leida Roosa'st Pa-juei vallast tea Leo, ja Ella Rebane, .teätaga oniu
Mariat ning Erika Metslat ja Enima
tada Waffen-Gren. A, Välbaie, FP
aadress Villem Lohuarule, slt. ~170"
Mitti, Teatada FP Nr. 06 930 C.
Nr.
26
985.
s
all. .
Westhavelland.
,
Emil Tammet. Teat. slt. all.
Gertrnd Antonit tütre Signega Tar Aino Ermist, Virve Nnrmbejrgist ja
Ltn. Robert Teenest teatada Lebo Tee
vastu vatlast etsib Joh. Anton, FP
Otsin oma abikaasat Adeelet ja Õde Sugulasi ja tuttavaid otsib" Salme
Linda
Meielist
teatada
Wafien-Grea.
nele, Jena, WestendsEr. 15.
Nr. 38 087 A.
Lõoke, (10) Ronneburg/Thflr., Zeit
Ella Ligandit. "W.-Uscka Edmund
A. -Vaibale, FP Nr. 26 985.
Oma naist, tuttavaid ja sõpru otsin
zer Strasse 11.
Jaan ja Minna Aab'i Karula vallast ja
Ligand, sit. ~180" all. . ,
ode Virvet, ning Venda Unot otsib Waffen-ff-Fu. Endel Urm palub sugu ' ft-gten. Feliv JSkš, EP 56475-A.
Harri PUrkma otsib omakseid ja tutta Otto Kiisel, Tall. Poegi. Kommerts
lastel ja tuttavatel kirjutada sit Abikaasast Johanna Valllstest ja Laine
kooli ja , Kaubanduskooli direktor,
W.-Strm. Väino Aab, FP Nr. 48 886 B.
vaid. Teatada slt. I?Sultah" all.

rits Jukka Tõlivist ja Jaan Haab- OUy Kruus, teata endast Ogren. Eugen

(6) Posen. von-der-Goltz-Str. 21—5.

sellest teatatakse siis jälle eraldi. ;

seid ja tnetavaid teatada: (12b) "Wels,
Oberdonau, Wiesenstrasselager.

Omaksed ja tuttavad! Minu aadress on:

Lembit Lääniste Kolitla-Jitrvelt, Moo

Võib olla avaneb kasulaste saami

seks ehk veel võimalusi edaspidi, kuid

otaib oma vanemaid, sõpru ja tutta
,vaid. Teatada slt., ~167" all.,
Omaksed, tuttavad ja kaaslased, kirju

palub õpetajaid, õpilasi ja tuttavaid
.irirjgtada aadressil: (10) Coswig,
Kroonile, slt. ~181" all.
Assamalla vallast otsivad omkscid ja
Bez. Bresden, Naundorfef Str. .
tuttavaid. Teatada FP Nr. 06 030 B. Sugulasi ja tuttavaid otsib August
Leida
poja Valteriga Tartust
Kõks Pärnumaalt. Teatada FP - otsibSoosun'd
«-Gren. Johannes Kase't (sund. ,2b. 7.
- abikaasa H-Uscba Hermann
Nr. 48 001.
24) otsib Valter'Juhandi-; (6J Posen,.
Soosuu. Teat. slt. ~185" all".
von-der-Golfz-Str. 21—5.
Omakseid ja tuttavaid otsib Karl Linda
Talistut Tartust otsib.W.-Uscha
Siitan Tihemetsast. Teatada slt.
Heinrich HeinrichSon ja Voldemar
Arnold Talistu. Teat, slt. ~186" all.
Ant, teatage endast Valter luna tuide, . ~182" all.

ja Itn. Kaiju Paasjärvest palub tea
teid Leida Kumav, (sa) ELbing, Pot

- strasse 3/1.

seepärast iei tarvitse enam kasulastest
huvitatuil sellekohaste sooviavalduste
ga Eesti Toimkonna poole pöörduda.

(Taevp) Vaher. Teatada slt. ~190" Vanemaid, sugulasi ja tuttavaid otsib
all". ." Waffen-tlscha Hmar .Liivamäe. Tea
Elmar Tamm Võrumaalt otsib omakseid .. tada slt. ~198" all.
ja,tuttavaid,. Teatada,FP Nr. 58 826, Vanemaid, sugulasi ja tuttavaid etsib
Martba Avikust, sünd. ' 12. 6. 1892, ja
Aksel Pant. FP Nr. 18 034.
Toomas Avikust, Silud. 20. 12. 1931, Vassili Läheb'it otsib abikaasa poja
jõusid 30. 9. 44 Gotenhafeni laeval
kesega. Teatada: Raissa Läheb,
~Johann Arenš", palütakse; teatada
Baster-Weg 44, KSslin, Pommern,
Ed, Avißule, Slt. ~191" aIL
Vanemaid, sugulasi ja tuttavaid otsib
Ida Kuuske ja Maria Salomont otsib
gren. Lembit Lehtmets Lüganuse
Uno Kuusk. Teatada, slt. ~192" all.
vallast. Teatada EP Nr, 38 304 B. ;
W.-Gren. Manivalde Tammini sßgnlasil Juta KappT ja Asta Oidcrmaäd Viljan
ja tuttavaid teatada endast slt. „193"
dist otsib Erika Kapp, (Ila) Aussig-

ff-Strm. Karl Mitt otsib oma abikaasat

Nr.VlB 001. „ , ,

lastele saadi kasuvanemad
Eesti' Toimkondteatab, et kasulap
seks anda olevaile lastele on juba ka
suvanemate kandidaadid olemas ja

Omakseid ja tuttavaid otsib gren. En Vanemaid, sugulasi js tuttavaid otsib
del Treimami, FP Nr, 48 001 A.
Waffen-Ö. kan. .Heino Rltson, FP
Epp Ünnufcist palub teateid Uscba 0.
. Nr...09046 C. . .
Ünnuk, Teatada slt. ~189" all.Vanemaid, sugulasi ja sõpru otsib
Kapten Andres Vaherist perekonnaga
Waffen-Greu. Hovard Metsar, FP

FP Nr. 36 341 B.

Alu talu ja Evald Mertson. Teatada:
(14) Württemberg, KTeis Balingen, Ene ja Ants Lampsoo'd ning Erailie
MatsPt Tartust otsib E. Kuusk. Do
Weilen, Schuihans.
mäne Lietzorv über Nauen, Kreis
Sugulasi ja tuttavaid otsib "W.-Ustuf

Nr. 06 930 C. " s„
Emast Pire Aarmast, Anna Paasjärvest

võimMiK ' informatsiooni anda puudu
likkude andmete tõttu.

Sugulased ja- tuttavad, teatage endast Rakvere baiga õdede Rita Rosina ja

'Nr. 36ä418. .

teatada Ants, Raidsalule, FP

Peaesimduse

telefoni nr. on nii ii d 42-56-81, aparaat

vend W;-Uscha Ilmar Nõmm, FP ' "bei Fraei Weise.
Nr. 89 340 E. ElfriedePotralist teatada Leo Potralile,
tuttavaid. Teatada (2)' Werneuchen, Elfriede
Nikluse vfcohta palub teateid
Tangermünde, (19) Elbe, Gaztenštr. 3.
Werft, Abt. 46 mi.
TV!-USc£a J. Niklus, FP Nr. 21 252.
Lattik otsib sugulasi ja tutta
Viliuar Malm otsib omakseid, sugulasi 'Kaasteenljald Tartu Eesti Majanduse Arvo
vaid. Kirjad slt. ~184" all.
ja tuttavaid. Teatada (2) Werneuchen,
ühisusest ja sugulasi ning tuttavaid Elepbora ja Ferdinand Rõõm Tartust
Werft, Abt 46/ UI.
all.
otsib W.-Useka August Karin, FP
otsivad omakseid ja Tuttavaid,
Viktor Pomerants otsib omakseid, sugu
Nr; 21 252.
Aadress: (I) Berlin-Spandahj Pionier W.-Useha Harri Põldre sugulasil ja
lasi ja tuttavaid. Teatada aadressil:
Vilhelmlne Röüfelit, Lydia Trantwagl
strasse 61. "
tuttavail teatada endast slt. ~194".
(2) Wernepelien, Werft, Abt. 461111.
all.
ja Leida Hoidret otsibs ff-Gren. Ser Voldemar ja Mary Koitmets Tartust
Omakseid, sugulasi ja tuttavaid otsib
paluvad sugulasi ja tuttbvald teata Waffen-Fu. Olev Porila otsib omakseid
gei Rüütel, FP Nr. 21 252.,
Vladimir Malviste Pärnust. Teatada.:
ja tuttavaid otsib Karl Järv
da' aadressil: Berlin-Spandau, Pio
ja tuttavaid. Teat. slt. ~195" all.
(2) Weineuehen, Werft, Abt. 46/111. Omakseid
merštrasse 61.
Tartust. Teatada FP Nr. 08 930 I>.
Aadu
(Mt palub kõiki sugulasi ja tutta-"
Abikaasat, sugulasi ja tuttavaid otsib
Nautras Tartust otsib
vaid . teatada aadr.: Anna Tambek,
Saimi . Rajang Tartust. Teatada Otsin sugulasi, tuttavaid ja. lshitigu Aleksander
omakseid ja tuttavaid. Teatada: (I i
Berlin SO 16, Jficbaelkircbstx. 9(10,
kaaslasL Teatada Uffz. Heldor Kop
aadressil: (20) GoslarjHarz, Probstbei Bergmann.
Berlm-Spandau, Pionierstr. 61.
pel. FP Nr. 18 034.
Gerhard-Str. 3.
Riehard Viirsalu, teata eaeSest ÜJo Viljamaa (sünd. 6. 4. 1927) ja Rai
Ema, sugulasi ja tuttavaid otsib W.- Imbi Horn ja teised teatage Ustul
P. Kaöeinile, Propagandaamt Estland
endist Kuno. Margarete, Ivl ja Elvi
moni} Riis (sünd. 17. I. 1926), Viljandi
Strm. Jaan Kalli. FP Nr. 36 341 C.
ilber RPA, Oberdonau, Ltnz, Land
Nuklc'idela Tallinn-Nõmmett. Teata
Tööstuskooli õpilased, otsivad sugu
Omaksed ja tuttavad, teatage endast:
baus.
lasi ja tuttavaid. Teat, slt. ~196" (all.
da (2) Kreis Sprenrberg, Haidemtrlil,
W.-Sta.-Öju. Valter Lähker, FP
Magda Toomet, (sünd. Pärt), Asta Pärtl Adele, Viido ja. Miili Lutsarist Räpina
Glashiitte.
ja Auna Toomet palub endast teatada
vallast palub teateid ff-Uscha Kalju
Irma Vindist, sünd. 28. J. 14. väljus Sugulasi ja tuttavaid otsivad Evald ja

Leonllda ja Tõnis Raidsalust Valgast,

vajalikud andmed, Sest sageli pale

Lapsed antakse kasuvagmiiaile ü'.e

Leo Peet otsib omahseld, sugulasi ja

«-Gren. Endel Kapral Karksist, FP

jus saadetud kirjades ära märkida

ema ja Kõigi laste täielikud Mmed. ja
sünniajad, täpne postiaadress ja imiud

tõotavate eestlaste seas elavat vastu lõplikku otsüßtamist.
Dresden.
kõla ja lühikese ajaga on kaetud Pea
;.lira,ejg.n töAtab, H-nßaudsepp julitnoo-, osi ndiise korraldusse nõutatud jekseni Peatoimetaja: August Oinas, BoiUlnis. Tol.:
riide saamiseks lühemat• aega veel Pea-" plaaride arv. Seda. siimas pidades, on 175531/3, qpai. 5. Yäl]gaivdja: kirjaetus Eesti
leähdüse I "juures.- Oina'alalisel e asuko tellimiste vastuvõtmine nimetatud raa Ajcloht, 3orll:nl&. Talitus: Rolar.d Vorlac
hale-siirdiib ta käesoleva kuu-- kesk matule ntiud lõpetatud. Raamatute G, m.. bi?H„. B.erlln SW 68,; ScMitzenstr. 18—25.
te-"i;qmiseiioKi: Alexdndrinenstrqese 110.
paiku. valjasaatniine tellijaile , ja haavatuile Trükk: Berlinei Vepagsanstalt G. tn.; b. H.,
Berlin SW 68, Schützenštr. 18— 25.
algab
lähemal
ajal.
TeHiitiiste vastuvõtmine saksa keele

46jIH. (2) Werneuchen.

Omakseid, sugulasi ja tuttavaid otsib

Toimkonina peole.

Sooviavaldused esitatagu SäieläJckude
andmetega
Eesti Toimkoüiaa ~Ema ja, Laps" re
ferentuur palub kõiki iomale tõelust.;,
registreerimiste, inf orgia tsjböni iiue', as

kohe pärast küsimuste vormi lifti ja

alatiseks asukohaks saab tõenäolikult

FP Nr. 36 341 B. .
Wl-Gren. Uno Kärtner, FP H-Ustuf Harry Valgest teatada Eba
Jaan Rästa otsib omakseid, sugulasi • Nr.
43 £5B C.
i Valgele 1 aadressil: (10) Sehafstüdt,
ja tuttavaid. Teatada: werft, Abt. Ml randa
Nõmme Tallinnast otsib
Kr. Merselmrg, Adolf-Hitlex-Str, 263,

Nr. 36 341 B. .

lial õigusteadlaste! püütakse lähema
te teadete saamiseks pöörduda Eesti

Endla Al|ce Lepikut (sünd. 15. 8. 1896)

Juhan Kesamaa, FP Nr. 89 840 C.

Nr. 21252. . , ' ;
«-Obgtr. Peeter Einpaul otsib sugulasi Vanemaid,
sugulasi ja tuttavaid otsik
ja tuttavaid. Teatada slt. ~37 all.

Tallinnast 27. augustil sihtkohaga
Daiizig, teatada Paul Vindile, FP

teE elnimetatud
või prokuratuuris.
'';'
hmrtikpiitadest huvjta

Hilja, Augnst, Amalie ja Johan Kesa Abikaasat, veluld, sugulasi ja tutta
maade'bõftta pahib teateid W.-Ustuf
vaid otsib W.-Ustuf Albert Walter,

W.'-Ogcfra, Roland" Root)a'let FP

Eduard ja Antoonie RenneFitest Tar
tust ja Mary. Rlisbergist Rakverest
paina teatada: EvaLd Rennel, (2)
Werneuchen, Werft, Abt. 46 lil.

tegijad. Kui laagri, alljuhiks on kohane

rinde peaosäkohna juhatajale Balti töö
inimesi 26 rahvusest. Et rahvuseid po- ! tavate rahvaste sidemeeste poolt mit
meid selgitust, vajkvaid küsimusi.

lingitud sõjaolukorrast. Kõneleja aval
das lootust, et selline rahvaste ükstei
se tundmine lähendab pärast sõda Eu

.Vanemaid, sugulasi ja tuttavaid ot

selline inimene ön hagu salapolitsei

nik ning inimesle rühniilus kui kurja

arvestada, et Saksamaal on läagreis

ossa eesti relväkandvate ja võitlevate
meeste ridadesse. Ta kinnitas, et eesti
väeüksused on täis.parimat võitlusta
het, sest koga sõda tema praeguses

Eesti naisi Saksä sõjaväe
abiteenistusse

(IJ-Bahnhof 'Rqsenthal;erplatz'i lähedal)
ja Bbrlimi bsihdušes (Estnische Verhiu
aungsstfelle) Epgeldamm ~R2 (U-Balm

y . vpskaaslastele.; •

nii ruttu kui võimalik jälle oma väe le Võimalik eraldada, on loomulikult

30. XI 44.

OTSITAKSE OmflHStlO

tataks rahvuslikke mänge, kantakse «et

te oma rahva muusika- ja luuleloomin

Egsfl Teimtspna

jendas Rüütliristi-kand ia P. Maitla oinä
kindlat tahet kohe tervenemisel asuda

Guuzenhausenis,

Piletite müük eesti kunstnike
hontserdiie Berliinis,
mis Pea esinduse ja Eesti Toimkonna
teiste rahvusgruppi,dega ei seguneks. unisel" 'algatusel leiab aset- eelj&evai
Tuleb jaäda seejuures truuks ikka oma laupäeval, 16. detsembril. Beethoveni
rahva harjumustele ja . arusaamistele. säalis, toimub töötavatele eestlastee:
Selleks on vajalik, et laagris õleks kät Peaõsiaduses' (Estnische Reiehsverbin
tesaadav emakeelne kirjandus,, harras diuigsstelje) Liinienstr. 83, portaal Iv

gut. v '
ranid Helmi A r e n ning Marta Pa n k
Meie oleme hüvitatud kõige .selle hpfi Neahderstrasse läbeclal), mõle
~ Vanemuisest". samuti Kadi Tani 1 o ' TietbÖhl:
juures, et inimesed saaksid hästi ela rr.as büroi. hitid ?tei kella 8— 17-ni.
„Estouiast". Eonfereerijana ja paari
inimesed- küsivad • sageli, mispärast da. I-aagri elu, suunamisele saab mää
#f-Kauptoh;rmftlhror
õnnestunud, deklamatsiooniga esines peavad nad laagris elama, sest Sellega ravalt kaasa, aidata laagri alljuht, kes
dir. Nikolai Desowe
Leida- Lepi k „Vanemuisest". Klave piiratakse nende tegevusvabadust, ku on tegev iga rahvusgrupi juures ja on
ril saatsid P. P. Lüdig „Estoniast" ja na nad tallavad vaba aega kasutada .inimene.'.kes otnab kõige enam usal teatagu endast otsekohe aadressil: EdLea Lesta „Vanemuisest''.
Itische
RedchšverbindUngsstelle
bei der
oma maitse kohaselt üüritud korteris dust oma kaasmaalaste hulgas ja on
Kava, mis oli koostatud õige mait mööda Saatmisega, ise' endale toitu os kõigile vastuvõetav isiksus. Laagri all DAF, Berlin tv 54, Liniebstr. 83. :Oh
edasi
anda
tähtis
teade.
sekalt, sisaldades' mitmeid tuntuid teo ta ja gma äranägemise järele mitme juht püüab lahendada kõiki tekkida
seid meie omaloomingust, võeti arvu sugustest kultuurilistest üritustest osa võivaid raskusi ja kannab need elle
rikka kuulajaskonna poolt -väga Soo võtta.' Kahjuks praeguses olukorras po kõrgemale organile, kes vastava rah
jalt vastu.
le aga võimalik säärastele, kuigi aru vusgrupi vajadusi püüab temal olevate
Esimene eestikeelne jumalateenistust saadavalt põhjendatud soovidele vastu võimalustega korraldada.
tulla, sest selle tulemuseks - oleks, —Dresdenis
Laagri alljuht ei tohi olla kõrge
Eesti õigusteadlaste! võimalik
olgu tähendatud, et Saksamaal on sil
malt peolt määratud järelevalVe
peetakse pühapäeval, 17. detsembril mapilgul umbes '36 000 laagrit et
tööiada Saksa kahtids "7
organ, vaid abimees oma rah
kell 10, homm. Dresdeni „Gestiftung,s miljonid inimesed jääksid peavarjuta.
Kohtuministri korralduse põhjal 25.
kirolieis" Stiibelplatzil. Jumalateenis
septembrist, 1944. a. on võimaldatud
Kui aga inimesed on koondatud
tus on- armulauaga. Teenib õpetaja "J.
Siin ilmneb vahe Nõukogude Liidu ja eesti õigusteadlastel (kohtunikel, koh
Suu r k i vi. .
laagrisse, Siis kaob sellega küll Saksa arusaamiste vahel, Jtf, Liidus tea tu-uurijates, vanematel k, htuametd
palju jsiklikiist vabadusest, kuid tavasti maaratakse kõrgemalt pöõlt ini kandidaatidel, vandeaövokaafedel,- non
seejuures on inimestele kindlusta mene mõne vastava rühma inimeste de vanematel abidel ning notaritel)
juurde nende tegevuse üle val töötada reierendaari.dt-na.Saksa kohtu
tud peavari ja toit.
vamiseks ja ettekannete esitamiseks,

like organisatsioonide, juhatuseliige,
Tema sülest on ilmunud terve rida po
Rüütišristi-ksndja Pau! Mahla
pulaarteaduslikke töid; mis on leid
külastas Peaesindust
nud kõikjal sooja poolehoidu.
Rüütli risti-kärtdja
Mälestus kadunust, kui suurepära
sest,!, hingelisest ja südamlikust sõb rer Paul M a iil a, kel pärast haavade
rast jääb kauaks ajaks meile eesku paranemist on praega terviseparandu
juna meelde, Puhka rahus .armastatud
sõber, olgu Saksamaa muld Sulle ker

50. Külastajat© vastuvõtt toimub II kor
ral tuba 28.

töötajate hüveolu

laagritesse tahetakse • paigutada veel

Eesti kunstnike eslnetnine Pesenis
1 Pühapäeval 3. detsembril esinesid
Posenis asuvaile eesti sõjaväelastele
mitmed tuntud eesti kunstnikud. Viiu

»r. 2ST

Tammikust teatada Riho Vaßistele,
Wiesenstrasselager Wels 0. D. (12 b).
Otsin oata abikaasat. Mary Mõtus tlü)
Tliüringen-Greiz, Läwe.napotheke.

Valja MnhhtnHst teatada Marianne
Mubbinile, KöSlin/Fommem (1)', Fa
brikstrasse 78.

Vanemaid otsib gofr.' Hugo Vabar.
Teat. slt. ~152'' all.
Juhan Raja Sindist olsib sugulasi - ja,
tuttavaid. Teatada: (9 b) Ostsudetpn

land, llAbiiscli-TrUbau, Judustiie
tverk.

Maills Aaspere Tori vallast palub oma
perekonna saatusest teateid aadressil:

19 bl Ostsudetenland, Mõhrisch-Trü
bau. Industrierverk.

End. kolleegid Rakvere teatrisf, tea

Nr. 09 046 A.
Astra Rumjantsev Tallinnast, teatage
tage oma aadress slt. ~A/35" äll.
endast Endel Karusele, FP Nr. 48 052. Meie vanematest Salme ja. Otto Teosest, Sinallda ja Eugenie Saart ning Benifa
Tartust palume teatada Maria ja
Tedremaad otsivad N. Strandson ja

Endla Teosele, FP, Nr. 39 78L" eu,
"v

E. Pihelgas, FP Nr. 23 417,

EESTI SÕNA

Nr. 231

Kodulacmdel

Higi säästab veraSee on tuttav lause Poola õppe

väljakuist saadik. Siis pandi alus meie
relvajõu tuumale, eesti vabatahtlike

matuseni väsinud letskepesade kaeva
misest, pole, see midagi lõppeesmärgi

kõrval. Läbi 'higi kasvab uüs võitlus

la, Auvere ja Smimäed kirjutati kus

Poola päevist saadik. Siis toimus kogu
väljaõpe saksa alljuhtide poolt, nüüd

üksus.

Kui palju on ometi kõik muutunud

tumatult Eesti sõjalehekiilgedele. Väl
jaõpe koos" heade relvadega tõi neli näeb Raudristi-lintidega ja Rünnaku
Rüütliristi ja mitmekordse mäinimise .märkidega eesti alljuhtide kõrval har
Sõjajõudude ütfemjuhatuse teateis.
va mõnda teist väljaõpetajat Eesti rel
Meile sõduritele maksab see lause vajõud' on olemas ja praegu toimub
praegu eriti. Meil pole nii palju me ainult selle täiendamine. Sest ainult
hi, et1 verd asjatult raisata, meil on liitunud ridadega võib midagi peale
kallis- iga mees, nii et ta saaks oma hakata ja tulemusi toota.
rakenduse korral anda oma suurima
Hea ja südantrõõmustav on vaada
panuse ja võime. Selleks tuleb, higis ta päev-päeva kõrval asjade arengut
tada.

Seda" võis nimetada kirjuks meeste
hunnikuks, mis koondus pärast Eesti
loovutamist ühte Saksamaa väljaõppe

laagrisse. Vanade võitlejate kõrvale
mitmetest väeliikidest tuli noori sõ
durpoisse ja neid, kes tõmbasid ? es

Emakeel heliseb eetrisse

IVAR HAGI

test ja kuigi mõnikord on käed lõp

diviisile. Palju jäi higi Debicö liivala
gendikele, kuid tulemused naftasid

end Nevel, Riigi, Vaasa, Vepskü

1 'l3. detsembril 1944

õppelaagris; Kuidagi ei saa sirgeid
meesteridu nähes enam uskurüa ha

kata.' et nende relvad seisma jäävad.
Needsamad kirjud rünnakukahurid ja
tankid, njis Seisavad praegu moonda
tuina metsa all, hakkavad kord liiku
ma ja häda siis neile, kes meie teele

Laande tulen, kui tuleks Su juurde!
laande, kus vaba tonnide viis
tiivad sirutab laiali, suurde
taevalaotusse sirgudes, siis
haarab kotkana' pilvede piirilt

saaki valgust ja varitseb veel,
kuni kullatud Sdangukiirilt
avardub maailm loojangu eel.
Laande sirgunud hiiglaste sugu
kuulub endale, päiksele vaid!
Uhketes latvades leebe lugu
kuulatab magavaid ilmamaid,
kuni läiesti hinguse peatab
korraks, et tõusta, teab kunas ja kust:
iga hiiglane teisele teatab
suurt, äramõistmatnt saladust!

Vastuvõtja skaalal on' Eesti ringhää
lingut kätte leida Üsna lihtne. Keerad
lainele 345,6 ja juba kõlab aparaadist
armas emakeel. Aga et ieda paika üles

bpva pildiraamatu kunstnik on samuti,

ringhäälingu omast perest. Avastati
karikaturist päevasündmuste osakon
na toimetajate hulgast.

leida, kus kõik need jutud eetrisse
kõneldakse ja lood mikrofoni mängi

Sellest esimesest tuleproovist pildi
raamatuga on nüüd möödunud mitu

võõras linnas ja otsida hoolega silti:
Die Deutschen Europaseiider
Landesdienst Eslland.
Sinna nimelt on kolinud meie vana

Nii mängivad ja laulavad praegu eet
risse ka'klaverikunstnik Kapin 'Prii-

takse selleks tuleb kõndida võhi

Tallinna ringhääling.
Nji selgesti on veel meeles see vara

hommik Tallinna sadamakail, mil raa
diorahvas alustas reisi. Põlised ring
häälingu-inimesed juba Vabariigi päe
vilt koos nooremate kaastöölistega, tea;--,

dustajad, muusikamehed ja tehniline

kuud. Ringhäälingu, pere üha täieneb.

Raudsepp, ; ooperilaulja Lydia

Aadre ja tenor Rudolf Alari ~Van

emuisest".
On moodustatud kaks laulukvartotti
jä isegi oma segakoor, millest võtab
osa-peagu kogu ringhäälingu pere.
Instrumentaal-nruusika osas mängib

trio, keelpilliorkester jp mõel

dakse väikesele sümfooniaorkestrile.

Leedulaste kirev õhtu

ettfe jäävad.-"Siis saabub see päev. mil
Pühapäeval toimus Berliinis Beet
makordselt seiga Nädalaid
on läinud ja read on sirgenenud. Enam lele siin laagris elatakse edasimar hoveni saalis Töötavate Leedulaste

pole see meestehunnik. mis siin prae
gu marsib, vaid juba üksus, kus pole
enam üksikuid mehi, vaid ühise siili
ga tervik. Väsimatus marsisammus ja
rivilaulus leiab see. oma väljenduse.

Me vabad Põhjamaa pojad ;

ja. julged võitlejad. .1...

Me vaba kodumaa loojad

ja poisid vapramad.

si päev.

Alati on õppelaagrites olnud kurt-,
misi ja kirumisi. Ei kohata seda aga
eesti diviisi laagris. Kõik toimub täie

.Kõike öeldakse selles laulus. Kõike
praegust hoolt ja vaeva, aga ka loo
tust. mille pärast , kõike seda tehakse.

all: ..Higi säästab verd!" Selle -mõte
on saanud selgemaks kui kunagi va

- ' 1

Rahulikult ja kindlalt vaatab eesti
sõdur- praegu tulevikku. Ta talitab
seüe* põhitõe järgi, mida väljendas

meie* esimene Rüütliristi-kandja ober
sturmbännfuhrer Rebane: ~Pean välja
õpet hädatarvilikuks, et mitmetest väe

„Me vaba 'kodumaa lööjad", sellepä
rast ei põlata ka suurimaid raskusil osadest tulnud sõdurid saaksid liitu
Kui ka mõnikord tullakse üleni mär-, da ühiseks tervikuks, et suuta jätkata
jana õöõppuselt, kui ka mõnikord re-t meie võitlust, niisamasuguse hoo ja
beheb riie korduväist pikaliheitmis- vaimustusega nagu seni." . An o

Sõber Edasi

i,Tere!" .

na. -

1

Öhfh avali deklamatsiooni ja laulu
montaažiga, mis tundus teataval mää

jal omapärasusena. Edasi tenor A.'

Sp r ind ys, esitas kpks pala S..
Simkuse Kiiremini" ja Cili ~Arlesina
aaria", koloratuursopran .R. Dun e -

«' ai t e kandis ette Kuprevieiusa

„öõpiku" ja Cliopini „Laulu". Bass V.
B a_k u n a s, kellele ta ilus hääl kind

lasti lubab veel palju arenemis

võimalusi, esitas ühe pala Tallat-Kelp

šalt ning tuntud bassi-aaria Rossini
„Sevüla habemeajajast", kuna kõlali
selt meeldiv sopran J. Aug ai tv te
laulis 'eriti sümpaatses tõlgenduses
Arom „Kellad" ja Pwocini „Butterfty"

aaria. Vahepalana tantsitar Eidry

g e v i oi u.t e esitas, balletinumbri, mis~

Tuli vastu sõber Jüri Edasi, piip suus tolknema, olgu tubakat sees või

suus, kaap kuklas, mantlihõlmad laiali,
täpselt nagu varem Tallinnaski. .Isegi
patakas ajalehti ei puudunud kaenlas'.

oii mõeldud kerge meelelahutuse osa

endastmõistetavusega selle lütisekese

rem. .1;

*

Esinduse poolt korraldatud kirev õh
tu, mille -kava esimene pool sisaldas
tõsisemat muusikat, kuna teine pool

mitte.''

„Ja sulle on see üksta kama?"
„Nart;, no ei tea, mis ma's pean te

ettekandelt oli viimistletud ja hea,
kuid mille täiuslikku mõjulepääsu ta

kistas ilmselt kitsas lavaruum, Muusi
äliselt olid vahest kõige kunstipärase
ma ettekandega mezzosoprani J. V e n

gema? Tirisin oma margitubaka ker
gemeelselt läbi ja nüüd ootan uue pe '• ev;o a i! e ja tenor A. Kutkuse
diietipalad rahvalauf „Istusin akna
„Noh, kuidas sina siis oled end ka rioodi algust."
siin Berliinis sisse seadnud?"
~Nii, et ühesõnaga, sinul ei ole mil all" jä Gruodise ~Nokturno". Esimese
osa lõpuks esines meeskvartett, kelle
legi lile kurtmist?"
„Pole viga. Ikka hästi."
ei tea olevat küll. Ainult see esinemist tuleb hinnata üksnes kiit
,Jslad ikka pansionis või?"
valt.1' ' " ,
pesupulber, selle sindriga ei oska veel
„Ei. Toa sain."
hästi pesta. Kodumaal sai ikka maalt
Kava teine osa sisaldas lööklaulude
- „Ja kuidas sa sööd?"
„Kuidas juhtub". Enamikult kodus; vahel pesuseepi ..."
duette N. _T)auguvi e t y l e 11 ja Z.
Siin Berliinis on ju päris priima läbi
~Mis?. Sa pesed oma pesu ise?"
Kevala i t y t e 11, edasi kaks head,
saada. Poest tood igasuguseid märgi
„Noh, mis seal nüüd pesu või, seda koomilist dialoogi {Brinka ja Va vabu splateid ja nõnda.—- muudkui ole mul õieti polegi, aga taskurätiiniid ja si 1 iansk a s'e ning teise paarina
sokke, neid tuleb ikka vahetevahel lo
„Tere-tere!"

aga mbel'iä pista, ,

ltüüd küll . . . Kuule, sul vahib
ju varvas saapast välja!"

i „ Varvas'? Hehee, las vahib. Kulub

temale&i värske õhk ära." . .

' „Ja sina suhtud sellesse nii külmalt?

piip taskus ..."

„ Tubakat? Elili ee, vana vennas, seda

pole mul enam niitu päeva."

„Aga piip on Sul ju suus?''
„On küli. Ainult, et tühi. Harjunud

teise niruga juba nii, pt ikka peab

personaal.- Nendega oli liitunud grupp

teatriinimesi - • kõik vanad tuttavad
pealinna kunstitemplite rambivalgüsešt.

H. Racinskase ja Schkemä

astu ametlikke samme ostulubade saa
miseks? On ju ometi võimalus saada
hädavajalikke eserrieid, nagu pešu, saa

Jüri Edasi .naeratas, lõi käega laia

kaare ja lausus: ;

esitas akkördeohipalu ning kogu õhtu
lõpetas jällegi meeskvartett. '

Solistide koosseis eesti
kontserdil
Teatavasti toimub laupäeval, 16. det

•„Oh, hakkan mina nüüd sihukeste sembril bell 17 Berliin W 9, Köthen
asjadega jandämä ... Pealegi vaata, str. 32 asuvas Beethoveni saalis (Pots
kui palju'on hädalisi, igasuguseid'väl dami platsi juures) eesti kunstnike
japomimitatuid ja põgenikke, kõigil on kõptsert. Nüüd on selgunud ka kont
midagi vaja ja kõik tahavad midagi sertõhtu solistide koosseis, mis on

Üha valjemalt kõlab vägev laul; „Ja
tuhat kord la elagu ..
Sünnipäev on täieS hoos. Ligi sada kü

lalist lõbutseb hoogsas peotujus. Kõik
puha ringhäälingu omad inimesed, ala
tes'noorirftast, käsuhdusametnikust, so
listid, muusikamehed, masinakirjuta
jad, toimetajad ja • tõlgid. Ainukesed,
kes peosaalist puuduvad, oleme meie.
Istume nimelt kõrvalruumis kahekord
sete klaasidega akna taga ja vaatame
seda pidu pealt. Äsja oli siin veel saa

järgmine: Ida Loo-Talvari, Carmen

Edasi! . ' Vari

raksusid. ,

„yerrrzeihung'"

«Balüu... või, tim-hm, see tähen

dab, biHe-bitte."
„Hehee? Eestlane?"

~Muidügi i. . Kanäe, see oled ju si

na,: Siim Suislepp!"

..Mina wh!"

~Noh. kulm sa tormad nagu kiir

rõng! Jooksed poole tänavat pikali?"

~Kohvikusse. Täna ju kohvikupäev,"

Välju häälega härra nägu läks tõ
siseks. Ta nohises vaikselt ja lausus
siis: •

«Noojah. Mina lähen kah kohvikus

. se. Vaja kohata paari sõpra ja siis
'' võib-olia teha tunnike-paar malet või
midagi selletaolist."

Siim Suislepp jäi õlgu kehitades

valju häälega härralg otsa vaatama.
«See tähendab.. . kuidas? Ütled, et
lähed -kohvikusse, aga ise liigud hoo
pis teisele poole.* Mi n a liigun ju koh
viku suunas!"

„Nagu Berliinis üksainus kohvik
oleks!" mühatas valju häälega härja.
' „Mä mõtlen loomulikult seda kohvi

kut, kuhu Berliini eestlased igal kol
mapäeval kokku tulevad."

"„köjaa .. Ja sina muudkui ruttad
aga päris joostes Kohe sinna?" 1
' „Aga loomulikult. See oh ju* koht,

kus võib kohata eestlasi ja tuttavaid."

laste- ja noortesaadeteks.
~Kas kirjandusest ka jätkub- sellise
tempo juures?"
„ Võtsime kodumaalt kaasa, mis võt

ta oli, aga kauaks sellest ikka piisab?

oleme pidevalt kirjandusejahil. Iga

Eestist kaasatoodud raamat on kallis
panus meie päästetud kultuurivara-

vestada.

risse kuuldemängu. Nii on toodud mik
kutsuvad kellegi külla, siis jätavad ak rofoni ette .päris suurlavastusi, nagu
na teha istuma koos suure valjuhääl •August Mälgu „Kadunud' päike" ja Au

dajaga. Nii et vaata ja kuula aga gust Kitžbergi ~Libahunt", ipilles lõi
endal ei tasu kaasa laulda. Nagunii ei!

„Kui Kungla rahvas kuldsel ä'al.. .-"
laulab valjiihääldaja saalis on läinud
lahti ühislaul. Vanaisa kõneleb, vana
ema ütleb, mõne sõna ja lapsed kah.
Välju häälega härra mühatas midaT
Siis algab ringilaul. Sünnipäeval on
gi,. pani siis käe Siim Suisjepa õlale
kohvi süüa, ja kui tarvis, ka
ja lausus:
õhtustada. Isegi oht ei puudu. Meig, koos palju laulurahvast, nii et lustist
„Eksid, sõber. Tuttavat võid Berlii
istume seal igal esmaspäe pole puudu. Kodused laulud ja armsad
nis kohata igas paigas ja igal kella val ja reedel, eriti need. kes. elavad viisid. Tuttavad hääled ja inimesed.
Unustad, et oled võõrsil, unustad cnna
ajal. ainult mitte kolmapäeva õhtul Wilmersdoriis või selle läheduses."
mõtted ja mured, kuni kõlab teadus
„Hilibrichis". Meid, eestlasi, On Ber~Põnev! -Ja kui kaua see on ava taja asjflik hääl;
liinis siiski liiga palju selleks, et tud?"
.Lõppes Eesti sõduri tund, miHes
ühte kohvikusse korraga ära mahtuda.
.JCella üheteistkümneni õhtul. Gar
Olen paar korda katsetanud kail ..Hill deroob on ruumikas, sabas seismist ei pühitsesime vanaisa 90. sünnipäeva.
Saates
olid kaastegevad Elena Lepik,
brichiga", aga mis ei lähe. see ei lä ole ja "saalis võid minupärast kas või
he.. Kõigepealt pead sa juba mehe tamkat mängida. On niisugune vaik Irma Käivet, Paul Ta mjm ey es
moodi trügima, et üldse uksest sisse ne, vana „Werneri" või „Feisrhneri" kl, Bruno Padjus, Jaan Vi 11 ar d,
saada. Garderoobi ära andmisele ei õhkkond. Mugav ning kodune. Ka koo Andres Pi r k... ringhäälingu sega
koor Roman T o i juhatusel, laulukvar
saa mõteldagi see pisike auguke' gid-on head."
tett ,JHeli 4", naiskvartett ja vana
ei suuda veeranditki vastu võtta.
„See on -ju tore. Kuule, kus see koh tantsumuusika trio. Saate- koo.stas Gert
Lauad/ vahekäigud ja kõik nurgad on vik on? Mis nimi?"

Berliini eestlased |a kohvik

tassuunas ja kel õli nähtavasti väga
kiire, talle vastu rindu, nii et roided

tesaadeteks. Kirjandusosakond valib
pidevalt materjali"" lugomistundideks,

mängima;' Aga see on kord ju
Tõstis kaks sorrue joviaalselt kaa Paul Liidig. Konlereefih Leida Lepik. verit
ha ringhäälingU-rahva komme,' et kui

buservale ja Jaks." Palitühõlmäd laiali,
Kontserdi algus on t aps eit mää
ijalehepatakas kaenla all. Täpselt. nagu ratud ajal ja ettekannete ajal saali ei
kõik need aastad Tallinnaski . . : Ikka* pääse, millega publikut palutakse ar

pääse piuksugi läbi selle helitiheda

nööbitud, portfell sangapidi käe olšas.
Hämaras jooksis keegi, kes liikus vas

muste oss.konnas emakeelseteks' nudis

: . •• Vs
Ringhäälingu draamatrupp, kuhu
IVii-Berendsen, Evi Liivak, Maret tekava juhataja Herman Mal v e t ja kuuluvad näitlejad Lydia Voh u, Va
retsen jälle . . . No inoen, piu lõuna Pahk, Helmi Ären, Lea Lesta, Andrei ajas ihead juttu. Nüüd viskas ka tema lentini Lind jt., annab Kaarel Söö
tund hakkab lõpule jõudma!"
Chrlštianšen, Arno Niilof ja Peeter kuue seljast ja läks sünnipäevale kla d o r i juhtimisel igal pühapäeval eet
saada . . ; Las saavad peed, kel ei ole,
mis mina . . : Eks ma pärast sõda mu

kambri seinte. '

Valju häälega härra tuli piki .Kur
fürstendammi, palitu ' kurguni kinni

Emakee! heliseb eetrisse
Ligi 3 turinjx Eestf ringhäälingu päe
vasest saatekavast täidavad sõnalised

Hüüdsime siiä: Sak
saated: päevauudised, olukorra üle
samaal. . . kus ja kunas ei tea !" Ei vaated, aja kaja, lugemis- ja lastetun
võinud tol korral uneski aimata, et nid. Seda oli kokku umbes. 60 lehekül
kohtume üsna varsti kohtume kaks ge masinakirja, jnis päeva jooksul kõ
kuud hiljem vaaalsi sünni p ä e - neldakse mikrofoni. Hõbekõrv oa ah
V a I.' "
poolt). R. S o d 7. Ev i rin t eandis
ne terved virnad värsket päevauu
putada. Mu pe^kghygj,jggj. Jiukiip;"'
diskljkku materjali valmib päevasünd
~-Vo aga külla mees, miks "sa siis ei groteskse sdolotanisu. B.' Ky v eras

ma ei sasf aru, mis paid ja nii edasi?" -

peaks ühel varbal Berliini kliimas viga
olema? Siin ei õle nii., nagu kodumaal,
kus, ütleme, kolmekümnekraadine pa
kane nagu kuri koer lõrinal varbasse
kinni kargab. Siin on ühesõnaga, viisakliima. Ka talvel. Siputab sind
sut vihmakesega ja see ongi kõik."
„Hm—hm, sa oled ikka nagu vanasti
gi. Kõik maailma mered käivad_ sulle
ikka ainult põlvini . . . Muide, võiksid
siputada mulle pisut tubakat, riiul' kah

Eesti populaarne laulukvartelt „Hell 4". Vasakult paremale: Rudolf Alari,
Paul Tammeveski, laan Viilard ja Bruno Padjus

paksult inimesi täis niipea kui
kuskile seisatama 'ja ringi vaatama
jääd, käratab sülle keegi „voorrrse-

hen!", muudkui katsu, et tagurpidi väl

ja saad." .
„Aga eestlaste kooskäimine..."

«Armas jumal, no saa ometi aru,

et meie ei mahu ju* ühte kohvikusse

kõik korraga sisse. Pealegi kui Ber

mugavasti jao tekitada ebamugavusi

ka kohviku direktsioonile? Mina näi
teks lähen praegu niisugusesse koh
vikusse, kus saab korralikult istuda,

~I'alun lahkesti. Kohvik-restoran
„Gary", Berlinerstrasse number üks.

U-jaam Bayerischer Platz B-liinil,
kust väljudes keerad paremat kätt,
kõnnid sada meetrit ja oledki Berliini

ja Bambergi tänavate nurgal, kus

asetseb ,„(3ary". Täna näiteks on vä
ga hea „stamnj" ja pärast pidime- brid
žikamba kokku' ajama. Õhtul pärast
tööd on päri? mugav, kui saad mõne
tunnikese koos teiste eestlastega pi
sut meelt lahutada. Päris ehtsat, mu

liini oma rahvgs tahab fiah seal -käia
ja vähemasti pool linna trügib sinna
koõgisabasše. Ja kui saadki sisse ja
leiadki tooli, mis lõbu sul siis oh? gavat moodi:" « , Sind ei jõuta juba puht füüsiliselt tee
„Kuule, see on ju priima! Ah et igal
nida ja - mugavast istumisest ei ole esmaspäeva ja reede õhtul?"

juttugi, kui sind iga hetk nuhitakse
ja trügitakse."

„No aga kuidas siis saab?" laotas

Siim Suislepp kä^i.

«Ütlesin juba, et on ju teisigi koh
vikuid. Milleks trügida kõik ühel õh

tul ja ühte kohta, tunda * end ise eba-

„Jah."

~Suurepärane. Kuule, ma tulen si

nuga kohe kaasa."

Ja Siim Sujslepp pööras kannal rin

gi ning hakkas koos valju häälega här
raga sammuma kohvik „Gary" suunas.
1 El

Helbemäe."

Helisev pildiraamat

ka hulk äsjaanmastajäid ring
hääiingu perest. Päevase saatekava
löökiiumbriks on %ga, „Eesti sõdiiri
tund"' omä- lõbusate lugude, laulu ja
muusikaga. Aga seda kõike, mis sün
nib ringhäälingus, ei saa sõnadesse su
ruda, seda tuleb ise kuulata. . .

Nii me vestleme ringhäälingu-rah

vaga, heites põgusa pilgu toimetus
ruumidesse, büroodesse, saäteruumi
desse ja tehnilisse osakonda. Kõikjal

eesti inipiesed, ja eesti keel. na

gu jälle kord vana „E&tonia" kolman
dal korral keset tööpäeva tegevust ja

tõttamist. ' "

Valjuhääldajast aga kostab tuttav

viis:
„Kaugel, kaugel, seal on minu kodu.

Kaugelt tervisi saadan suil' ma..."
Hõbeselge hääl paitab armsa ema
keel ega, hei ütleb koduse kõlaga. Ja
südamesse poeb soe tunne. On .ju nii

tore, et ka siin võõrsil heliseb eetris
Vanemuise kannel vabale eesti süda

Muusikaosakonnas näidatakse pak
su raamatut, mille kaanele on maali

mele, Et vaha eesti kannab loo

ringhäälingumehed. „Esimene kirev
kava Saksamaa pinnal. Mikrofoni siis
muidugi veel ei olnud, sest see hõbe
kõrv ei pea lugu pildiraamatust Läul
sime ja ' mängisime sõduritele haigla
tes ja näitasime pilte sinna juurde."

&ma kunstile ja kodumaale.

tud:
pildiraamat Eestist".
„See oli meie tuleproov," jutustavad

Iga ettekande jaoks on suures raama

tus lehekülg värvilise ' karikatuuriga,
mis kujutab esinejat. Sirvime neid suu
ri jooniseid ja tunneme rõõmu mäles
tustest. Kõik tuttavad kujud teatrjla

valt jä kontsertsaalist.: Salme Lott,

Valentind K a sk, Niini Loona, Ru
dolf Avasalu... Jälle on nad meie

juures paljudes raadiosaadetes. Heli-

tust kodumaale ja võitlustahet võõras
tele radadele. On hea meel, et nii pal

ju eesti inimesi võib siin pühenduda

' t Reinu Vader

fesll Ringhäälingu kunstiline

pere täienes
:Eesti Ringhäälingu juurde koondu
nud eesli helikunstnike ja teatri jöii

dude pere täienes neil päevil uue solis

ti võrra. Ringhäälingu muusikalistes
saadeles rakendus tegevusse Vane

muise" teatri tenor Rudolü Alari,

kes esineb solistina ning laulab ka'
es:mest tenorit meie populaarse mees

kvarteti „Heli i" koosseisus,

