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Pommi- ja torpeedotabamusi 16 vaen

Sõjalised sündmused idarindel ja Itaa
lias tõmbasid endale kogu maailma tä
lase laevale
helepanu. Välismaiste ajalehtede sõjali
sed kaastöölised annavad aeg-ajalt üle
vaateid lahingute käigust ja püüavad
Dnjepri keskjooksul suruti nõuk. sillapead veelgi koomale. Lõuna-Itaalias tõrjuti vaenlase
kokkuvõtteid ning järeldusi teha. Nagu
rünnakud
nähtub mitmete maade sõjaautorite sei
sukoha-võttudest, peetakse Saksa prae
FQbreri peakorterist, 6. okt. Sõjajõudude sed Termoli juures maabunud vaenlase Übt vaenlase 'toetuspunkti Vahemere ida
gust sõjalist olukorda stabiilseks ja lei ülemjuhatus teatab:
võitluaüksustega on veel käimas.
osas ja süütasid Egeuse merel põlema
Kiired saksu võitluslennukid ründasid keskmise suurusega veolaeva.
Tarnani poolsaare põhjaosas toimus ai
takse, et bolshevike-plutokraatide sõjali
Vaenlane kaotas eile Vahemere ruumis
se liidu suveofensiivi peamised eesmär nult kohalikku võittustegevust. Üks Kubani edukalt soomusvägede ja veomasinate ko ja vallutatud
läänealade kohal 21 lennukit,
suudmest iääne pool maabunud väeosa hä lonne ja uputasid kolm suurt maabumis
gid jäid siiski saavutamata.
enamikus 4-mootorilised pommilennukid.
paati kokku 5000 brt.
vitati ägedates võitlustes.
Shveitsi ajalehe ~Gažette de Lausan
Istria puhastamisel võeti arvukalt vange
Võitlustes Korsika saarel paistis eriti
Dnjepri keskjooksul nurjusid vaenlase
ne" tuntud sõjaline kaastööline kolonel rünnakud. Endapoolsete vasturünnakutega ja saadi ulatuslikku saaki. Seejuures kan-. välja üks SS-rünnakbrigaad.
bandiidid kõrgeid veriseid kaotusi.
Lecomte märgib, et võitluste pearaskus suruti nõukogude sillapead veelgi koomale. natasid
Varem teatatud rünnakul ühe vaenlase
Mõlemat pool Pripeti suuet kestavad tu
Jaapan hävitanud sõja algusest
1943. aastal oli kahtlematult jällegi hoi gevad
võitlused. Lõuna pool Gomelit ja lää konvoi vastu Põhja-Aafrika ranniku ees
peale 150 allveelaeva
shevikel. Neile langes ülesanne vapus ne pool Smolenski! jäid vaenlase korduvad saavutasid täiendavate teadete kohaselt
tada saksa sõjaväe vastupanujõudu. läbimurrukatsed tagajärjetuks.
Tokio s t, 5. 10. (DNB). Seoses keiser
meie õhujõudude üksused pommi- ja tor
Lõuna-Itaalia rinde mitmetes lõikudes peedotabamusi 16 laevale kokku 130.000 liku peakorteri teatega, et Jaapani mereväe
Enamlaste suveofensiivi eesmärgiks oli
vaenlane kompanii- ja pataljonita brt. Ühele osale laevadest võib vaadata ja õhujõudude üksused hävitasid septembri
suuremate saksa väeüksuste ümberpii tungis
kuu jooksul kuus vaenlase allveelaeva, tea
gevuste jõududega kallale meie järelväge kui hävitatuile.
<ramine ja hävitamine, lõppsihiga nõr dele Ja tõrjuti kõikjal kaotustega. VõitluTugevad õhujõudude üksused ründasid tab „Tokio Nitshi Nitshi", et suur-Ida-Aasia
sõja algusest saadik on kokku hävitatud 150 Reichsorganisationsleiter dr. Ley tervitab
gestada otsustavalt saksa relvastatud
Berliinis toimunud välismaatööliste päeva
vaenlase allveelaeva.
jõudu. jNagu näitavad idarindel kolm
puhul, millest võttis osa 20 rahvusest töö
Vahemeres okupeeriti Coosi saar
kuud kestnud võitluste tulemused, enam
üht kroaadi õde. Ml: hollandi
USA kindral nendib jaapani len tajaid,
lastel ei õnnestunud seda ülesannet
töölised ootavad dr. Leyd. (Wb.)
Idas nurjusid vaenlase rünnakud. Uhked transportsaavutused Itaa nuväe võimsuse tugevnemist
täita.
Sotsiaalne hoolekanne Itaalias
lias. Vahemeres uputati vaenlase hävitaja ja 7 kaubalaeva
Saksa vägede liikuv kaitsesüsteem
Genf ist, 5. 10. (DNB). USA 14. Õhu nüüdsest peale partei hooleks
enamlaste frontaalsete massrünnakute
Führeri peakorterist. 5. okt. Sõjajõudude ja vigastasid senistel andmetel raskesti 8 iaevastiku ülem Hiinas, kindralmajor Claire
Cheunnault teatas Reuteri andmetel, et jaa
Roomast, 3. 10. (DNB). Nagu vaba
suuremat laeva.
vastu andis häid tulemusi. Saksa väe ülemjuhatus teatab:
Vaenlase lennukite üksused teostasid panlased on viimasel ajal Lõuna-Hiinas riiklik-fashistliku partei peasekretär Ales
juhatus kasutas suure osavusega oma
Kubaui sillapeal löödi nõukogude tuge
Pavolini teatab, võtab fashistlik par
päeval ja öösi terrorirünnakuid asulaile oma õhujõude kahe- või kolmekordista sandro
strateegias ruumi komponenti. Saksa vad läbimurderünnakud veriselt tagasi.
tei enda hooleks „Enti di Assistenza" juhti
nud.
Ta
lisas,
et
ka
jaapani
lennukite
saa
Rheini,
Maini
ja
Saarimaa
piirkonnas.
Eriti
Dnjepri keskjooksul, idariude kesk- ja raskesti tabati Frankfurt-Maini linna ela vutused olevat samuti veelgi paranenud, mise. Sellega koondatakse puudustkannatava
vastupanujõud on murdumatu ja ta mõningates
kohtades põhjaiõigus nurjusid
tulevat panna üha paremaks muutuva rahvastiku abistamine kui ka kogu sotsiaal
väed võivad alustada omapoolseid ofen vaenlase kohalikud rünnakud. Seejuures mute rajoone. Purustustest teatatakse ka Of mis
ne hoolekanne partei kätte.
siivloõke, niipea kui saabub sobiv aeg. tekkis eriti Pripeti suudme piirkonnas ja fenbachist, Mannheimist, Ludvigshafenist. pilootide väljaõppe arvele.
Vormsist
ja
Saarlauternist.
Õhukaitsejõudu
Saksa vägede tagala toetub momen Smolenskist lääne pool ägedaid võitlusi, mil de poolt tulistati eile 41 vaenlase lennukit,
dil maa-alale, mis on läbi lõigatud kül lised silmapilgul veel kestavad.
Olukord Leningradis
peaasjalikult rasked pommitajad, alla.
Lõuna-Itaaiias tugevdas vaenlane oma
Saksa õhujõud teostasid möödunud ööl
laldase teede võrguga, mis kergendab survet
idalõigule ja maandus sama rea üksikrünnakuid tähtsaile eesmärkidele
tunduvalt vägede varustamist. Nõuko aegseltrinde
Majad on muudetud punkriteks
tihedalt meie rinde taga Termoli
gude vägedel tuleb teotseda maastikul, juures. Tugevad saksa jõud on asunud vas Inglismaal.
Lääne-Präntsusmaa
rannikul
tekkis
ööl
Stokholmist, 4. 10. (RZ). Inglise BBC nikkond agaralt Leningradi kaitseseadel
kus kõik teed on purustatud, kus ta turünnakule.
vastu 4. okt- lahing kergete saksa merekait
Alexander Werth teatab esi diste parandamise kallal.
Ühenduses kõikide Sardiinias rakenda sejõudude ja briti hävitajate vahel. Üht korreapondent
gala ja juurdeveo organiseerimine saa
mese välismaise kirjasaatjana Leningradist,
saksa vägede üleviimisega Korsikaie oa vaenlase hävitajat torpedeeriti ja mõnele et selle elanikkonnast elavat saksa granaa
buva sügisporiga muutub iga päevaga tud
M. Kampmaa muldasängita
nüüd ka see saar käsukohaselt evakueeri teisele saavutati arvukalt suurtükitabamu
raskemaks.
poolt purustatud linnas veel ainult
mine Tartus
tud ja kõik üksused, kaasaarvatud nende si. Saksa üksus pöördus väheste kahjustus tide
murdosake. Linna jäänud elanikkude teateil
Teiseks tähtsaks teguriks mõiemaile rasked relvad, suurtükid, tankid, jõuvankrid tega oma toetuspunkti tagasi.
Eesti
tuntud
koolimehe ja kirjandusloo
on
Leningrad
sakslaste
piiramise
kestel
sõdivale poolele osutub vägede paigu ja kõik varustus mandrile üleviidud.
läbi teinud kohutava näljahäda. Rasketööli lase Mihkel Kampmaa muldasängitamine toi
Kindral-leitnant von Senger ja Etteruini
tuse küsimus kareda idatalve saabudes.
sed said päevase normina pool naela leiba, mus esmaspäeva õhtupoolikul Tartus. Lah
kes lahkus oma staabiga viima Madridis algas [rahvusvaheline kuna muu elanikkonna normiks oli veerand kunu põrm asus ülikooli kirikus, mis oli
Saksa vägede käsutuses on kahe aasta juhtimisel,
maleturniir
saarelt, on siin pidevas võitluses pea
naela leiba. 40 50% leivajahust koosnes kaunistatud rohkete loorberipuude ja lille
kestel tehtud ülesehitused, kuna enam sena
lesuruvate Badoglio-üksustega, gaullistidega
Madridist, 5. 10. (DNB). Esmas aseaineist, millistel üldse puudus toiteväär dega. Kella kolmeks kogunes kirikusse ära
lased peavad paiknema täiesti purusta ja ameeriklastega ning tugeva vaenlase üle päeval algas Madridi kaunite kunstide pa tus. Alatoitluse ja külma järeldusel surid saatmistalitusele arvukalt kadunu omakseid,
jõuga nii merel kui ka õhus, kordasaadetud lees rahvusvaheline maleturniir. Esimeses palju jõuetult tänavail. Nüüd aga olevat sõpru ja kohalikke kirjandus- ning kultuuri
tud aladele.
saavutus. Isegi meie viimaste voorus Ingelmo võitis Perezi, Gomez võitis „elu linnas muutunud jälle teataval määral tegelasi, kelle hulgas paistsid silma maise
Mõttetu on ka anglo-ameeriklaste ainulaadne
hävitusüksuste laevadele asumist ei suutnud
rännaku lõpetanud koolimehe kaks tütart,
kuna Keres pidi leppima viigiga normaalseks".
agitatsioon, et rinde lühendamisega idas vastane takistada. Samuti nagu kontr-admi Alonso,
Medina vastu.
professorid J. Uluots, G. Suits ja A. Lüüs,
Putilovi
tehastes,
Leningradi
tähtsaimas
lähevad enamlaste kätte väärtuslikud ral Meendsen-Bohlkeni ja mereväekapten
helilooja A. Läte ja teisi.
relvatööstuses, jätkab Werth, töötavad eran
Ärasaatmisel teenis vaimulikuna õpetaja
majanduslikud abiallikad. Kuna saksa Engelhatdti juhtimisel olevad sõjavägede Ka Itaalias keelati vaenlase saat ditult naised ja tüdrukud saksa kahurite
J. Kimmel, kes oma kõnes elavais värvides
millised teostasid hiiglasliku mere
väed uutele tõrjejoontele tõmbudes hä üksused,
pideva
tulistamise
hädaohu
all.
Osakonnad
jate kuulamine
manas esile kadunu tugevakujulise isiksuse.
enamuses väikelaevadega, paist
vitavad kõik sõjaliselt tähtsad seadmed, ületamise
Roomast, 4. 10. (DNB). Kindralfeld on jaotatud väikesteks rühmadeks, nii et
sid eriti silma ka õhujõudude trantsport
on loovutatud aladel praktiliselt tööstus iiksused. Meie kaotused kogu operatsiooni marssal Kesselring keelas pühapäeval oma tabamus ei nõuaks tehastes liiga palju ohv 22 raamatukogu juhatajat Rak
käsuga vaenlase saatejaamade kuulamise reid. Väheste päevade eest, kirjutab korres
veres kursustel
lik produktsioon pikemaks ajaks välja juures on minimaalselt väikesed.
tulistasid saksa kahurid linna
Esmaspäeval algasid Rakveres Viru maa
3. oktoobril algas idapoolsel Vahemerel Itaalias. Eriti hoiatas ta Badoglio reeturite pondent,
lülitatud.
poolt peetavate ässituskõnede kuulamise eest. 1500 granaati. Isegi Putilovi tehaste raskei valitsuse saalis iilemaakondlikud raamatuko
matel valamistöödel töötavat naised.
Kuigi tundub paradoksina, peab mai kõikide sõjaväeüksustejmaabumisoperatsioon
saarest põbja pool asetsevale Coosi
gujuhatajate kursused, millest võtab osa 22
nima, et nende alade tagasivõitmine ei Rhodose
Soome sõjateade
saarele. Kahepäevastes võitlustes purustati
Majade alumised korrad olevat linnas raamatukogujuhatajat kogu Virumaalt, ueude
kergenda nõukogude varustusolukorda, vaenlase vastupanu ja saar okupeeriti. 600Helsingist, 6. okt. (DNB). Nagu soo> kuni linna südamikuni muudetud punkriteks hulgas kolm Narvast. Kursused kestavad nä
vaid koormab seda veelgi enam. Nende meheline briti meeskond ja 2500 meest Ba me kesknädalaline sõjajõudude teade teatab ja kindlustusteks. Veel täna töötavat ela- dal aega.
alade plaanikindlast ülesehitusest ilma doglio-väest võeti vangi, saagiks saadi 40 oli luurerühmade tegevus Karjala maakitsu
22 lennukit.ja 1 laev. Saare pu sel harilikust elavam. Idarindel paiguti luu
anglo-ameeriklaste majandusliku abita suurtükki,
hastamine viimastest laialivalgunud vaenla retegevust.
Täidame oma kohust kodumaa vastu
ei saa juttugi olla. Samal ajal aga sel se osadest on käimas.
line abi lääneriikide poolt ei tule prae
Saksa allveelaevad uputasid Vahemeres
Edukas talveabi korjandus
põllul, tööl ja rindel
gu mitmesugustel põhjustel küsimusse. Põhja-Aafrika ranniku ees julgestatud vaen
Berliinist, 6. 10. (DNB). Sõja-talve
Nii ei ole "võimalik rääkida Nõuko lase konvoidest 7 laeva mahuga 59.000 brt. abi esimene ohvripühapäev andis oma 55,25
Põllumees läheb põllule, kui põld kutsub võitlusvõimeline mees
ja hävitaja. Võitlualennukite üksused rün miljoni riigi margaga 35,7 % võrra enam sis
gude tõelisest strateegia edust.
dasid samas merepiirkonnas ühte konvoid setulekut kui möödunud aastal.
võitlema, kui kodumaa teda kutsub
Et need rünnakud enamlastele ker
Eesti Omavalitsuse juhi dr. Mäe raadiokõne lõikuse tänupühal
ged ei ole, nähtub paremini sellest, et
Moskva hakkas viimasel ajal jällegi
Täna pühitseme lõikuse tänupüha üle kutset, kuid võiks olla vaenujalal Jumalaga
nõudma teist rinnet. Kuid Londonil ei
maa ja see päev peab sundima meid järe ega omaks lootust.
lemõtlemisele, nagu rahva iga muu rõõmu
näi selle jaoks kõrvu olevat.
Vanasti oli kombeks, et iga põllumees,
päev. See on juba kolmas sügis, kus saame enne kui ta põllule asus seemet külvama,
Kõik anglo-ameeriklaste sõjalised au
oma kodumaa pinnal lõikust pidada rinde võttis mütsi maha ja algas seda tööd palve
torid vihjavad neile suurtele raskustele,
seljataga, milles Saksa sõjavägi ja meie va ga, et Jumal tema tööd ja hoolt ning loomis
millega on seotud kombineeritud maan
batahtlikud meie rahvast ja meie kodu tahet õnnistaks. See komme ei tulnud mitte
maad kaitsevad enamliku hävituse vastu, iseseenesest. See ei kuulu ka mitte harilike
dumisoperatsioönid. Väiksemgi viga ope
et me jälle iseendale võiksime tööd teha ja rahvakommete hulka, vaid ou tulnud sellest
ratsioonis või järel veos võib maandunud
selle töö vilja endale lõigata.
tõsisest arusaamisest, et maailmas ei ole
väed viia surmavasse ohtu.
Milles seisab lõikuse tänu? Miks peame mitte ainult inimene see, kes kõik teeb ja
Salerno juures 3. kuni 7. lahingu
üldse tänama, kui see õieti on meie oma määrab, vaid on kõrgem võim, mis määrab
päevani pidid ameeriklased „kogu aeg
töö, mida me lõikame? Oma töö ja, hool, kogu inimese saatust. Võim mis võib määra
oraa tarkus ja vilumus. Me teame aga, et ta hoopis teisiti kui seda inimene ise iga
arvestama halvimat". Ainult viimasel
siin ei ole mitte ainult tegemist meie töö nes on mõtelnud või ette valmistanud.
minutil suudeti vältida sõjalist katas
ja hoolega, meie tarkuse ja vilumusega.
Usk ei ole mitte kellegi väljamõeldis,
troofi, kuid see nõudis tohutuid vere
Lõikus oleneb kolmest asjaolust. Esiteks vaid inimeste ja rahvaste tunnetus. Igal
ohvreid.
on selleks tarvis maapinda ja seemet. Tei loodusrahval, olgu ta ükskõik missugusel
Kõik välismaised autorid on ühel
seks on tarvis meie oma tööd ja hoolt. kultuuri arenemisastmel, on olemas usk.
Maapind on meie kodumaaga meile kingi Usk kõrgema võimu sisse, kes kõike seda
arvamusel selles, et sissetungimine ot
tud. Seeme on meil eelmisest lõikusest an määrab ja teeb, mis mitte inimese võimu
sustavateks operatsioonideks Lääne-Eu
tud. Töö ja hool on meie oma täita.
ses ei seisa.
rööpasse on äärmiselt : suure riisikoga
Iga põllumees teab, et seda tööd peab
Iga inimene ja iga rahvas on aastatuhan
hoolega tegema. Põllumees, kes oma põldu dete jooksul tunnetanud, et peale töö ja
seotud. Sest kui juba väike Salerno
hoolega ei hari, ei või ka hellitada lootust hoole, peale jõu ja vapruse on veel üks
üritus lükkas sõjakella osuteid pike
lõikusele.
suur tegur ja jõud inimesele olemas pal
maks ajaks tagasi, mis juhtub siis, kui
Meie vanasõna ütleb: narri põldu üks ves ja lootuses.
suurrünnak Lääne-Euroopaöse ebaõn
kord, põld narrib sind üheksa korda.
Ja nõntfa tahame meiegi täna lõikuse
Ja see on tõsi. sest ainult hoolas töö ja tänupüha pidada igaüks omaette ja kogu
nestub ? Selle tagajärjed oleksid sõda
kohusetäitmine südametunnistuse järgi an rahvaga tänu ja lootuse palvega. Meil on
otsustavad.
nab igale põllumehele õiguse lootuseks.
lõikust igal pool. Mitte ainult põllul. Iga
Sellele lisab USA kindral Strong, et Saksa purilennuasjanduse sõjapanuses tähendab see koormaidvedav purilennuk uut
Ja nüüd tuleb kolmas tegur see on inimene lõikab oma elus seda, mida ta
see,
mida
me
loodame.
Ka
hoolsaima
töö
võitu.
Ülal
näeme
sellise
koormakandja
lühendatult
DFS
230
starti.
All:
rida
on oma tööga ja tegudega külvanud ja mida
kõik anglo-ameeriklaste väited saksa
põllul võib põud või vihm hävitada. Ka ta oma palves on lootnud.
lennuväe nõrgenemisest ei vasta tõele. selliseid lennukeid oma veomasina taga. (PK.-sõjakirj. Maciossek ja Stoecker. Wb.) hoolsaima
Mitte asjata ei ütle vanasõna: et Jumal
töö ja rikkalikema saagi võib
Saksa õhurelv on tänapäev tugevam
sõda ühekorraga hävitada.
aitab seda, kes ennast ise tahab aidata. Ju
kui kunagi varem. Propagandasõda praegu on see arv kolmekordistunud. peab selle eest maksma raskeid vere
Lootus igal meie põllumehel ja igal mal ei ole veel kunagi aidanud laiska ega
saksa sõjaväe ja rahva vastu, millele See peaks paljudele selgitama tõelise ja materjaliohvreid. Rinde lühendamine rahvuskaaslasel on rajatud sellele, et põ arga, vaid aitab ainult seda, kes tõsise töö
rast
seda, kui me igaüks ausasti oma kohu tahte ja tõsise meelega oma kohust täidab,
anglo-ameeriklased ja enamlased 5. sõ olukorra. Võib öelda, et juba praegu idas olgu see pealtnäha nii drastili se tõsise
südamega oleme täitnud, siis Ju niivõrd kui ta üldse selleks on suuteline, ja
ne
kui
tahes
annab
Saksamaale
ja-aasta algul nii suuri lootusi panid, suur hulk saksa relvadest on paremad
mal seda tööd ka õnnistab, sest kõik muu, kõiges muus, kuhu tema võim ei ulatu, oma
ai annud tagajärgi. Igatahes ei ole see kui anglo-ameeriklaste kõige moodsa suuri operatiivseid reserve. Sedega sak mis on tarvilik vilja kasvamiseks ja lõiku lootuse paneb Jumalale.
sa väejuhatusel ou võimalik saavutada seks, ei olene mitte enam inimesest, ei ini
lõppvõitu Saksamaa üle mingil määral mad relvatüübid.
Nii aga on ka iga rahvaga. Ajaloost ja
Praegu teostub Euroopa mandril sõ otsustavas kohas otsustavat vägede mese tööst ega inimese korraldustest, vaid oma tunnetusest oleme õppinud tundma' et
lähemale toonud.
ainult
Jumala
õnnistusest
ja
tahtest
üksinda.
rahvaste väärtuse loob nende eetiline tase.
Mis puutub Saksa relvastustööstusse, jalise konsolideerumise protsess. Võib ülekaalu. Määratud ajal vaenlased hak Seepärast ei ole ka kujuteldav, et võiks Ja see eetiline tase on ehitatud nende usu
kavad
neid
reserve
valusalt
tundma.
olla
lähevad
seejuures
Euroopale
kadu
mainib ühendriikide kindral, siis tööta
olla põllumeest, kes armastab oma maad ja tugevusele,
L.
oma põldu, kes armastab oma kodu ja elu(Järg 4. leheküljel)
sid selles sõja algul 12 miljonit inimest, ma mõningad eelpostid, kuid vaenlane

Nõukogude imperialismi fiasko
Bulgaarias
Regendid jätkavad koostööd uue Euroopaga
Vähesed nädalad tagasi kanti Bul lähisminevik annab selle kohta tõen
gaaria kuningas Boris 111 pidulikult deid. Algusest peale püüdsid Nõukogud
hauda. Kuningliku perekonna kõrval leida endale Kominterni õõnestusorga
võtsid ka kõigi Bulgaariale sõbralikku nisatsiconi bulgaaria sektorist aland
de jõudude esindajad osa leinateenistu likke sulaseid. Moskva mässis ühe
sest. Kohal olid kõikide Sofias esinda Rakovsky või Dimitrovi meelega rah
tud riikide delegatsioonid, et avaldada vusvahelise ulatusega terroristlikkudes
bulgaaria rahvale ta raske rahvusliku se üritustesse. Tarvitseb vaid meenu
kaotuse puhul oma rahvaste ja riigi tada salakuulamisskandaali ja sellele
järgnenud Rakovsky väljasaatmist Pa
peade kaastunnet.
Nagu torkas silma paljudele selle riisist ja riigipäevahoone põletamist
pühaliku akti jälgijatele, puudus välis Berliinis. Viimase terrorikatse vaimne
riikide delegatsioonide hulgas ainult isa Dimitrov nimetati koguni Komin
üks: Nõukogude Liidu oma. Sellel terni peasekretäriks, salakavala taga
puudumisel oli oma põhjus: just vii mõttega, selle läbi õõnestada teiste eu
mastel päevadel enne kuningas Borisi roopa rahvaste ees Bulgaaria Head ni
surma püüdsid Nõukogud kõigest jõust me ning luua umbusu ja tüli õhkkon
vapustada bulgaaria rahva tasakaalu, da. Kuna Moskva põrkas Bulgaarias
lootes vägivaldsetele märatsemistele ja endas pealegi kuninga kui ka peami
häbitule ässitamisele, milles bolshevik nister prof. Zankoffi ja teiste juhtivate
ke veel salaja toetasid plutokraatlikud riigimeeste tugevale vastupanule, pöör
liidukaaslased. Ent vaatamata nende dus ta tagasi brutaalsete ja meeleheit
poolt alustatud valeteadete sõjakäigule likkude terroriaktide juurde, nagu So
ja mõttetutele kuuldustele pidid Mosk fia katedraali ruineerimine ja osaline
va traaditõmbajad peagi nägema, et hävitamine. Sellele vaatamata ei õnnes
nende mäng oli Bulgaarias kaotatud tunud Moskval vähimalgi määral kõi
juba enne selle algust. Seepärast ot gutada bulgaaria rahva ja valitsuse
sustasid nad keelduda, ja nimelt nii otsustavalt bolshevismivastast hoiakut.
Kuna Nõukogud lõpuks pidid veen
praktilistel kaalutlustel kui ka oma
autoriteedi huvides, demonstratsioonist, duma otsese poliitilise aktsiooni tulu
mis täiest! tühisena ja mittemidagiüt tuses Bulgaaria vastu, katsetasid nad
levana ei oleks neile pakkunud ei po salajase sõjalise aktsiooniga. Kavatsetud
liitilisi ega moraalseid paremusi. Sest rünnaku plaanid leiti Punaarmee saia
bulgaaria rahvas, kes täpselt tundis arhiividest, mis langesid 1941. a. sak
oma kadunud valitseja suhtumist boi sa sõjajõudude kätte. Nendest selgub,
shevismile, teadis ka, et nimelt kunin et Bulgaaria pidi esmalt muudetama
gas Boris pidi end paljudel kordadel sõjaliseks asumaaks, et teda siis nagu
kaitsma bolshevistlikkude katsete vas Balti riikegi täielikult bolsheviseerida.
Sel viisil oleks loodud poliitilis-sõjaline
tu Bulgaarias kanda kinnitada.
Oli ju Nõukogude Liit 1918. a. saa sillapea, mille kaudu Punaarmee ja
dik asetanud Bulgaaria oma surma GPU oleksid pääsenud Aadria rannikule
vaenlasena nende maade musta nime ja sadamatesse. Bulgaaria valitsus sai
kirja, milliseid ta tahtis kõige pealt neist Nõukogude plaanidest õigel ajal
maha suruda ja bolsheviseerida. Kogu aru ja tõmbas neist kriipsu läbi, kuna
ta otsustas siduda oma sõjasaatust tel
jeriikide ja eelkõige Suur-Saksamaa
omaga. Siinjuures mängis kadunud
tsaar-iihendaja peaosa, kinnitades oma
ajaloolise kohtumise läbi Führeriga
Bulgaaria liitumist bolshevismi ning
selle plutokraatlikkude liitlaste vastu
võitleva uue Euroopaga. Anglo-ameerik
lased tegid tollal veel eriti suure po
liitilise vea, saates 1941. a. kevadel ku
rikuulsa „kolonel" Donovani Roosevel
ti isikliku usaldusmehena Balkanile.
Donovani mässulised, bolshevismisõb
ralikud kombinatsioonid põhjustasid, et
bulgaarlased kaotasid viimasegi lugu
pidamiseraasukese USA ees. Sellest
alates õnnestus kuningal Borisil ja te
ma valitsusel, tänu nende euroopasõb
ralikule poliitikale, ilma otseselt sõtta
laskumata, kaotatud Bulgaaria provint
se taas ühendada emamaaga ja kind
lustada Blgaariale Balkani võimude
seas esikohta.
Sel kombel pidi bolsbevistliku unel
ma teostamine Balkani valitsemisest
Duce nimetas fashistlik-vabariikliku valit ennast ohverdava Jugoslaavia abil al
suse poolt uue Itaalia saadiku Berliini.
Näeme uut saadikut Filippo Anfusot gusest peale olema Saksa Bulgaaria
maabuvat Tempelhofi lennuväljal. (Wb.) koostöö läbi nurjumisele määratud. Se-

Uha uusi ja paremaid relvi. Kaks ülesvõtet ühe relvastusvabrihu töörütmist. Vasakul:
asjatundja pilk garanteerib, et iga- kuulipilduja osa on valmistatud äärmise täpsusega.
Paremal: need soomuspüssid lähevad ema viijnsele viimistlusele. (Wb.-Schliemann).%

da tõsiasja ei andesta Nõukogud" ja te
ma liidukaasiased kuningas Boris 111
ja bulgaaria patriootidele iialgi. Vaata
mata nende meeleheitlikkudele agitatsi
oonipütietele on nad sunnitud oma
poliitilistest võimupüüetest Bulgaarias
lõplikult loobuma. Sest just bulgaaria
rahvas teab väga hästi, et ta ainult
saksa sõjajõudude terasest kaitsevalli
läbi võib pääseda bolshevistliku sisse
tungi hädaohust. Ka ei tõuta Bulgaa
ria kolm uut regenti bolshevismile ja

Moskva „kirikuvabaduse" t elgitagused
Leedu mitropoliidi ja Läti ning Eesti eksarhhi Sergiuse seletus NÕuk
Liidus teostatava usuvabaduse puhul
Riia. „Dzio" avaldab Leedu mitropoliidi
ning Läti ja Eesti eksarhi Sergiuse seletuse
kiriku olukorrast Nõukogude Liidus. See sel
gitus väärib tähelpanu just seetõttu, et ta
pärineb isikult, kes ise kuni 1941. aastani
kannatas kiriku kitsendamise ja tagakiusa
mise all bolshevismi võimukandjate poolt.
Mitropoliit Sergius lausus, et bolshevism
on oma ideoloogiliste eesmärkide järjekind
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võid aga ka arvata, millised tulemused oleksid
sellel, kui keegi pääseks praegu siit nende .. .
teiste juurde ja viiks neile andmed sadadest siin
varjuvaist."

„Sa ei usu ometi, et ... Kaarin võiks seda
teha?" küsis MargušSõü.
„Ma ei usu siia- ega sinnapoole, ei üht ega
teist," vastas Endel, „tean aga seda, et kui siin
peaks olema juhtumisi mõni äraandja, siis on
meie kõikide kohus suruda eel kõige alla isikli
kud tunded ja hoolitseda selle eest, et ükski
äraandja ei saaks asuda tegutsema."
Nad läksid seejärgi tüki maad edasi vaikides
ning alles siis, kui olid jõudnud juba peaaegu
talu õuele, jätkas Endel uuesti endist mõtet.
„Minu pärast olgu ta valve all nii või teisiti,"
ütles ta, „igal juhul peab aga olema tagatud ül
dine julgeolek. Kui tahad valva teda ise." P ''
Ning kuna Margusson jäi sinna, läks ta ise
edasi, et otsida üles major Rannamäed, leitnant
Uusnat ja teisi ohvitsere ning kuulda neilt asju,
millistest rääkinud tabatud kommunistlik naine
ja mis muutnud sedamööda, mida ta oli äsja
kuulnud Margussonilt, juhtkonna pisut närviliseks.
Seal, talust veidi eemal, väljade serval, pooli
ti võsapeidus, kus asus major Rannamäe juhti
misel töötav Kõnnuturja üksuste staap, kohtas
ta lõpuks otsitavaid. Nad istusid ümber küünis
asetseva väikesevõitu laua, millele oli laotatud
ümbruse kaarte ja nende näod olid mõtlikud.
„Noh, leitnant Puidu," pöördus Endeli ilmu
des major Rannamäe otse temale, «näib nii, et
meie tund on nüüd varsti löönud."
Endel vaatas talle küsivalt otsa.
«Kuidas te seda mõtlete, härra major ?" küsis

taktikalist manöövrit, oma tegelike eesmär
kide varjamist ja propagandatrikki, millega
püütakse vene rahvast ja maailma avalikku

arvamist järjekordselt petta. Pole mingit

kahtlust, et kui bolshevism sõja üle elab ja
oma kunagise võimupositsiooni Venemaal

ja mujal tagasi võidab, siis asub ta kohe

mis võiks vennastumist märksa edendada,

„DZiO".
Kultuurirülistajad tegevuses
USA väeosad hävitasid Capri saarel

dr. Muntbe kuulsa kunstikogu
Stokholm,!. 10. (DNB). Dr. Munthe
kuulus villa San Michele Capri saarel on

oma muutmatu doktriini ja igivana praksise
~Nya Dagligt Allehanda'' teatel saare oku
kohaselt kiriku tagakiusamisele.
Sama peaksid väga hästi teadma ka usk peerimisel Ameerika vägede poolt hävitatud.

lal teostamisel alati pidanud võitlust usu
Nad ei tohiks kunagi unustada, et Ameeriklased valisid Capri põhjarannikul
ja ortodoksi-kiriku vastu. Siiski ei teosta likud.
bolshevike lubadustele ei saa kirikuvabadust Marina Grande ääres kaljusel kõrglaval aset
tud seda võitlust alati übtlase teravusega.
seva villa oma maabumispaigaks. Seejuures
Nii näiteks aastal 1922.-1928., nn. „Uue ma üles ehitada. Ainult bolshevismi varisemine purustasid USA väed hoolimatult dr. Munthe
hukkumine võib rahvale ja kirikule va asendamatu kunstikogu, muuseas ka eriti
janduspoliitika" ehk NEP'i perioodil oli ki ja
riku tagakiusamine teatud määral pidurda baduse kindlustada, lõpetas mitropoliit Ser väärtusliku madonnade kogu.
tud. Tookord tundis bolshevism ennast ko gius.

Capri elanikkond on „Nya Dagligt Alle

dusõja ja näljahäda tõttu nõrgestatuna ja
pidi oma majanduspoliitikas arvesse võtma

handa'* järgi nende sündmuste üle väga ki
bestunud, seda enam, et dr. Munthe villa j»
ta kogud moodustasid Capri suurimad vaa

Tuneesias märatsevad sõjakoh
tamisväärsused.
tud edasi
Niipea aga, kui bolshevism ennast jälle
Jälle
28
surmaotsust
küllalt tugevana tundis, võttis ta kõik ela
Sumner Wellesi asemel E. R.
nikkonna soodustamiseks antud lubadused
Vichyst,
2.
10.
(DNB).
Nagu
kuuldub
Stettinius
USA välisasjade alam
tagasi ja alustas kiriku tagakiusamisega Tangerist, teatati Tuneesias ametlikult sõja
uuel ja teravamal kujul.
riigisekretäriks
koktute 28 surmaotsust Tunisis, Sonsses ja
Ei ole kahtlust, et bolshevism on prae Sfaxis. Samaaegselt mõisteti 100 inimest
Li9sa b o n, (DNB). USA välisministri

elanikkonna, eriti põllumeeskonna, passiivset
vastupanu.

gu veelgi raskemas olukorras kui NEP peri kas eluaegsele või tähtaegsele sunnitööle. abi Sumner Welles on nüüd lõplikult tagasi
oodil. Seetõttu ei tarvitse ka imestada, kui
Edasi karistati 30 inimest pikema vabaduse astunud, nagu Washingtonist ametlikult tea
bolshevism taas nõustub rahvale ja kirikule
kaotusega. Nende karistuste põhjendusi ei tatakse. Tema järglaseks on nimetatud Ed
teatavaid järelandmisi tegema.
ward R. Stettinus, junior.
teatatud.
Kirikuelu spontaanses taaselustumises
Teade Sumner Wellesi tagasiastumise
kohta ei ole enam uudiseks, kuna vastuolu
sakslaste poolt okupeeritud aladel nägi bol

Uus kirik Suursaarel
tema ja Cordell Hulli vahel oli juba kaua
nii suur, et üks neist pidi lahkuma.
likke seal kui ka siinpool rinnet petta,
Helsingist, 1.10. Talvesõja ajal Nõu aega
Ühte aegu Sumner Wellesi lahkumisega
nagu oleks kirik Nõukogude Liidus täiesti kogude poolt hävitatud kirik Suursaarel
vaba. Mulje tugevdamiseks tehakse kirikule püstitati soome rannapatareide sõdurite tegi president Roosevelt teatavaks ulatusli
mitmesuguseid järelandmisi, mida välismaal poolt uuesti. Kirik on endisest suurem ja kud muudatused, mis ÜSA sõjajuhtimise
aparaadis ette on võetud.
valjult reklameeritakse.
shevism tõsist hädaohtu. Nüüd püütakse usk

anti neil päevil teise sõdurite ja kohalikku

Iseenesest mõistetavalt ei tähenda antud de elanikkude koostööl kerkinud kirikuhoo
lubadused bolshevismile midagi muud kui nena üle oma ülesannete täitmiseks.

ta arusaamatult
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juutlusele midagi head. Eelkõige on
prints Kyrill, kadunud kuninga vend,
tuntud nende mõlema tumeda jõu äge
da vastasena. Nende eelduste juures
saab Bulgaaria välispoliitika areng vii
ma üha aktiivsemale koostööle uue
Euroopaga. Kõik need kavatsused tugi
nevad loomulikult bolshevistlikkude
ihade nurjumisele, mida bulgaaria rah
vas ongi juba sügava rahuldusega tea
tavaks võtnud.

'„Liitlased"
„Maffia ajad pöörduvad tagasi", se
letas neil päevil üks kõrge briti ohvit
ser, kes äsja jõudis Palermost tagasi
Gibraltarisse. Sitsiilias olevat kujune
nud peavarjutute, väejooksikute ja kut
seliste roimarite jõugud, kes tegevat
suurt muret mitte üksnes elanikkonna
le, vaid ka okupatsioonivägedele. Nad
tähistavat end „Nõukogude liidukaas
lastena" ja seletavat, et neil tulevat
Moskva ülesandel Sitsiilias „korda luua".
Viimase 14 päeva jooksul olevat enam
kui 1500 nende jõukude liiget kinni
võetud ja maha lastud. See teade on
kõigiti huvitav. Anglo-ameerika agitat
sioon liialdab juba nädalate kaupa
jõukude tegevuse üle Dalmaatsia ran
nikualadel ja saartel ning Laikani
kõrvalistes orgudes, neid ülistatakse
patriootideks ja rahvuslikkudeks võitle
jateks. Bandiitide juhti Titot nimeta
takse anglo-ameerika ajalehtedes isegi
kindraliks", ja sellest armsast liitlasest
kõneldakse meeleldi ja palju. -Nüüd
aga, kus nende bolshevikkude käsilaste
tegevust tuntakse oma nahal, ei kõhel
da sugugi nimetamast neid õige nime
ga kutselisteks kurjategijateks ja väe
jooksikuteks, astudes nende vastu kar
milt välja. Ilmselt rutatakse sellegar
enne kui komissar Võsbinski sirutab
Alzhiirist välja oma kaitsva käe nende
Moskva liitlaste üle Sitsiilias, sundidee
anglo-ameeriklasi tunnistama neid sa
muti oma liitlasteks. Küllap ei pääse
siis ka kindral Eisenhower võtmast oma
peakorterisse üht bandiitidekindralit,.
kes reeturmarssali kõrval mõjub kind
lasti väga dekoratiivselt. Võib olla ni
metab ta oma sideohvitseriks ühe
gangsteritepealiku Chikagost, millega
oleks loodud väärtuslikud algsuhted,

„Aga mis seal mõtelda! Näete, tulge lähema
le .. . nii, ja nüüd vaadake. Siin, alevi või linna
või mis ta praegu on . . . igatahes siin, asula ja
Avarküla vahel, toimub praegu suurem kogune
mine. Seda teadis Ka naine, kelle saatsite, ja
seda kinnitavad luurelt saadud teated. Seal ole
vat igatseltsi rahvast, nii et saatan ka ei võta
nende sugu ega kuuluvust kinni nartsudes ja
närudes, tolmuseid ja viltuste nägudega lätlasi,
juute, mustlasi, venelasi ja kohalikke kommu
niste ... nii et korralik röövlite paadel. Ilus, see
meid veel ei kohuta, aga veel ulatuslikum liiku
mine näib toimuvat teisel pool, Soodevahe kan
dis. Autot, millise Randrüüt toimetas rikutuna
taludest eemale, seal enam ei olnud. See räägib
selget keelt. Ja seal olevat juba ka regulaar
vägesid ..."
„Te arvate siis, härra major, et nad kavatse
vad meid rünnata kahest küljest korraga ?"
Major Rannamäe läitis piibu ja kehitas mõt
likult õlgu.
«Kas just korraga, aga . . . midagi on neil iga
tahes kavas."

«Võib olla oleks siis mõistlik need, kellel pole
relvi, saata siit ümbruskonnast kaugemale, kas
või sügavamale metsa .. ." arvas nüüd Endel.
„Tühja mul asja, millest maksab nüüd pike
malt rääkida 1" lõi leitnant Uusna samas käega.
„Tuleksid nad nii, et öösi ja teadmatult, siis
oleks iseasi, aga niiviisi, et kõik andmed juba
varakult olemas . . . äh, tulgu, saame neilt pisut
relvalisa ja ehk mõne sõidukigi," lisandas ta
naeratades.

Major vaatas talle silmapilgu vaikides otsa,
enne kui vastas.
«Tjaa, karta ei maksa siin muidugi midagi,
sest teed saame katta igal juhul tulega ja juur
depääs siia ei olegi neile nii kerge, aga seda
kõike ei oleks üldse vaja. Siin kuski, igatahes
mitte kaugel, peab olema säherdusi selle, kes
meid luuravad ja annavad meist neile andmeid,"
kahtles ta. «Ja see on kõige halvem. Äraandjad
nimelt, kelle tõttu vaiksest luurest peab sündi
ma kokkupõrkeid."
Uusna oli taas see, kes avaldas esimesena
oma seisukoha.
«Noh," ütles ta, «ega's see pole ka mingi

sõda ega olemine, kui kuuled aina kuulide vin
gumist kuski kaugel, ise ei pääse aga mitte li
gidalegi. Väike nägin, ei noh, see nagu saun
väsinud töömehele laupäevaõhtut teeb nagu
olemise teiseks. Ja tulgu niis tuleb praegu on
nad igatahes veel kaugel ja kartus on asjatu.
Ei maksa tühjade pärast veel koloneligi tüüdata,
sest küllap luure juba isegi õigel ajal . . ."
Ta oli ikka optimistlik, nagu poleks tõesti
metsa pagejaid ootamas ei siit- ega sealtpoolt
mingit ohtu. Pikkamööda see muretu üleolek na
katas isegi teisi ning kuna päev oli muutunud
vahepeal kuumaks, arvas lõpuks Uusna jutule
teist suunda andes:
„Jah, mis neist venekatest ja lattidest või mis
nad just on, ikka karta, püss nende jaoks
ikka na' natuke keerukas masin."
Ta lahkus seejärgi koguni küünist, nagu po
leks tal seal enam midagi asja, viipas teisi Soo
mest tulnuid, keda kohtas parajasti staabi ja talu
vahel, kaasa ning suundus siis talust veidi eemal
asetseva väikese metsajärve poole, et teha seal
enda soovi ja nendega liitunud Lagle soovitust
mööda igapäevast suplust.
Endel ei läinud nendega kohe kaasa. Ta suun
dus küüni juurest tulles Siimusoo väljadele, et
nautida hetke seda pillav-voogavat valgusküllust,
mis täitis taas juba heledamaks tõmbuvat ruk
kipõldu, karikakrais valendavat kesavälja ja laius
kauni suvepäeva vaikselt heliseva sümfooniana
üle mesilastest sumiseva ristikheina. Ta oli nüüd
eelmistest päevadest pisut rahulikum, kuna tea?
dis, et seal, metsade taga, on vaid tühi maja.
Jah, ka sellest oleks tal kahju, aga selle kaotus
oleks ikkagi jälle asendatav. Ta polnud enam
nagu lõhkikäristatud, kellest üks osa asus küll
siin, aga teine osa püsis seal eemal, isa ja kodu
juures.

Kui temagi jõudis lõpuks järve äärde, mille
kaldad olid küll soostunud ja vesigi mustjalt
ruuge, kihas see juba mõnuga puristavaist mees
test. Nende relvad ja riided olid siinsamas, järve
kallast mööda kulgeva teeraja ääres, ning kedagi
polnud jäetud neile valveks.
„Hei, noh, Endel, mida's sina ootad I" hüüdis
talle Uusna. „Hüppa sisse ja küllap sa näed, et
tuleb teine elulusti"
Võib-olla oleks Endel läinudki teiste hulka

karastavasse järvevette, sest ta tundis end peale
öist pingutust praegu oma ümber valitsevas kuu
muses väsinuna ja roidununa, mida suurendas
omajagu isa metsapakku asumisega järsult vähe
nenud närvide pinge, ent ta ei suutrlud veel istu
da õieti järvekaldale rohulegi, kui staabist saa
bus suplejaile uus teade: Soodevahe poolt on
lähenenud suuremal arvul hävituspataljonlase
Seal, kus lõpevad sealse küla põllud ning algab
Kõnnuturja poole üha enam võsaviserikku laskuv
heinamaa, on nad hargnenud ilmse sooviga,
püüda asuda metsatalude piiramisele. Neil näib
olevat küllaldasi andmeid metsadesse pagenute
tõelisest asukohast.

„Noh, ega seepärast maksa veel lasta segada
ujumist!" vastas Uusna rahulikult, kui oli kuu
lanud sõnatooja ettekande sealsamas, järves. Ning
ta ujuski edasi suurima rahuga, tegi ringe, ka
dus vee alla ja tõusis siis uuesti pinnale, solis
tas ja puristas.
„Vaata ainult, Endel," hüüdis ta kaldale, „et
nad saatanad ei pane käppa meie relvade ja riie
te külge, need seal nagu kõik laokil ja tee
ääres."

Pikkamööda ja üksteise järgi lõpetasid siis
mehed supluse ja väljusid järvest, rõivastudes
nii, nagu oleks neil aega küllalt. Ainult nende
naljad olid jäänud kasinamaks, kui suundusid
seejärgi hanereas tagasi staabi poole.
Teel muutus Uusna ometi korraks nagu tei
sedki mõtlikuks ja tõsiseks. Minnes teiste ees,
peatus ta järsku ja viskus siis tee äärde pikali,
jälgides samas igat omale järgnevat meest üksikult.

„Noh", hüüdis ta valjusti, kui kõik mehed ei
järgnenud ta eeskujule, „kui tahate, et mina
pean viima teid võitlusse, siis pidage nüüdsest
alates meeles, et minu maha viskumine on teile
sama, mis käsk."
Nad liikusid nüüd jälle edasi aegamööda
küll, ent ometi vaikides ja tähelepanelikult, rel
vad korraldatud nii, et igaüks neist võis avada
viibimata automaattule oma ümbruskonnas ilmu
nud vaenlasele. Paaril korral otsis Uusna taas
maastiku katet ning kui mehed talle nüüd ilma
ühegi käskluseta viibimata järgnesid, naeratas ta
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Vabadusvõitluse esimene lahing
Aegviidu omakaitse salga ja Ambia meeste võitlus puu astega Ambla alevis 25. veebruaril
1918. a. Lahingus sai surma 3 Aegviidu meest ja üks tundmatu noormees. Üks mees
sai raskelt, üks kergelt haavata
Seni unustusse jäänud episood Vabadussõja eelpäevilt
Seni on jäänud valgustamata meie vabadusvõitluse esimene ja omapärasem lahing
Mehed tulid kokku. Lugesin neile ette
enamlastega kokkupõrge Aegviidu omakaitse rühma ja vene väesalga vahel Ambla vabariigi väljakuulutamise telegrammi
aleviku juures 25. veebruaril 1918. a. Võitluses lõid kaasa ka Ambla elanikud. Lahin
gut juhtis tookordne Aegviidu postkontori ülem Eduard Piibelaan fPiibemann) ja löögi ja jagasin veel püsse neile, kellel veel
rfihmaks oli Piibelaane poolt moodustatud omakaitse salk. Kuna hiljem Piibelaan kobalt relvi ei olnud. Järsku kutsuti mind'jälle
lahkus, lagunes ka Aegviidu omakaitse salk sest enamik mehi läks võitlema vabadus telefoni juure. Räägiti Jäneda mõisast, et
sõtta, ununesid Ambla sündmused ajajooksul. Ei ole hiljem tuletatud meelde ka lahin
gu kolme ohvrit, need olid August Matsberg, Hans Rekka ja Gustav Tiisman kõik Ambla punastelt on tulnud Jäneda pu
kolm maetud Ambla surnuaiale. Peale nende sai surma keegi tundmatu noormees. Ras nastele käsk mind ja Friedrich Lubi't
kinni võtta kas elavalt või surnult.
kelt vasakust käest haavata sai Eduard Luur ja kergemalt Robert Randmann.
Eduard Piibelaan ise jutustab sündmusest:
Otsustasime meestega, et enne kui
Olin 1918. aastal lähedases ühendu
Mõni päev varem käis minu juures läheme Amblasse, lööme, punased Jäne
ses Konstantin Pätsi ja Aleksander Ambla punaste juht Maal herg ja dalt välja. Võtsime jaama juurest puu
Weiieriga. Teenisin Aegviidus postkon nõudis, et astuksin nende parteisse. Te kaupmees Lungi ja veel kellegi teise me
mal oli ka teada omakaitse salga asuta he hobused kokku viie reega, mehed
tori juhatajana.
Veebruarikuu algul tegi K. Päts mi mine. Mees lahkus „naganigaa ähvar asusid peale ja kihutasime umbnelja Jä
nule Weileri korteris S. Arehna tänaval dades.
neda poole. Kuipalju täpselt mehi oli
ülesandeks organiseerida Aegviidus
25. veebruaril sain raudteetelegraa seda enam ei mäleta. Aegviidus oli re
„Omakaitse" rühm ja muretseda sellele fi kaudu Tallinna komandandilt Th. gedel umbes 20 meest, peale oma
sõjariistad. A. Weiler oli käinud Aegvii Käärikult telegrammi, et Eesti vaba kaitse liikmete tulid mitmed mehed vai
dus koosolekuid pidamas ja loonud ju riik on välja kuulutatud. Ühtlasi anti mustatult kaasa ja teel kogus neid veel
ba rahva hulgas soodsa meeleolu. Mi minule käsk oma salgaga tegevusse as juure. Teiste hulgas hüppas reele Lungi
nul oli ka rahva hulgas -tublisti poole tuda. Tegin kohe omakaitse salga liik sulane Matsberg, kes kuulus kohalike
hoidu ja Tallinnast saadud ülesannetele metele varem saadud juhtnööride alu kehvikute hulka.
vastavalt organiseerisingi usaldatavama sel korralduse pidada kinni läbimi
Kuna punased hiljem murdsid lahti
test meestest 10-mehelise omakaitse sal nevad vene väeosad, kuna neilt tuli mu kirjutuslaua ja viisid minema oma
ga. Siis teatasin Weilerile, et salgal puu sõjariistad ära võtta. Panin maanteele kaitse nimestiku ühes mu kirjavahetuse
duvad relvad. Weiler andis mulle oma poolteist kilomeetrit Tallinna poole val ja vabariigi väljakuulutamise telegram
jahipüssi ja koos temaga ostsin linnast ve välja.
miga, olen märkinud kaasasõitjate nimed
„nagani".
Paar tundi hiljem teatas teel seisev üles enda ja teiste mälestuse järgi.
Samal päeval sain K. Pätsiga kokku valvur, et tema on pidanud kinni ühe
Need oleksid: Gustav Kokaselts, Jo
ja kuna mul seisis ees sünnipäev, an vene väesalga. Ruttasin hohale. Luge hannes Oder, Eduard Pill-Brumbuch, Ro
dis K. Päts minule kolm pudelit veini, sin vene ohvitserile ette vabariigi väl bert Joosepson, telegrafist Johannes
õhtul jaama minnes nägin ühes kauba jakuulutamise telegrammi ja nõudsin Thal, Robert Randmann, Hans Edalik,
vagunis istuvat kaks vene sõdurit
sõjariistade äraandmist. Ohvitser oli Friedrich Lubi, Oskar Rekka, Hans Rek
vagunis aga paistis virnas püsse ja muud nõus, palus ainult ühe püssi endakait ke, Eduard Luuri, Kaarel Eichorn (tuli
sõjavarustust.
seks alles jätta. Seda me lubasime. Jänedalt tagasi), Stanislav Eksta, Gustav
Kui üks sõdur ära läks, pakkusin Andsin temale ühtlasi allkirja äravõe Tiismann, Jakob Tomberg, Ants Torn
teisele suitsu ja tegin juttu. Mees kirus tud kahekümne püssi kohta ja viisime berg, Eduard Kuuskmann, Robert Blok
oma elu ja olemist. Hakkasin ettevaat püssid seepeale minu korterisse.
mann, Jaan Roosileht, August Matsberg
likult pärima, kas ta ei tahaks müüa
Hommikul helistati minule Amblast, ja Rudolf Koolmann.
mulle ühte püssi jahilkäimiseks. et sealsed punased ähvardavad korral
Mõned mehed läksid teelt tagasi, aga
pakkusin K. Pätsu käest saadud veini dada veresauna ja paluti abi. Saatsin
pudeleid ja 40 rubla raha. Vein pani ühe mehe omakaitse liikmeid kokku kut kes need just olid, ei mäleta. Jäneda
soldat! silmad särama. Saingi neli püs suma. Veidi hiljem helistati Järva-Jaa mõisa lähedal pidasime silmapilgu nõu
si ja viisin need kõrvale. Tulin siis ta nist, õpetajamajast ja paluti samuti abi ja otsustasime siis joosta tormi.
gasi ja võtsin veel 2 püssi. Viimastest punaste vastu.
Järgneb
maksin aga pimeduses eksikombel ke
renskirahadega 80 rubla tükist. Öösel
ERO Järva Ringkonnaatnet viidi üle Tapale
toimetasin püssid koos tuttavate posti
ametnikkudega post vagunis Aegviitu ja
ERÜ peajuhi korraldusel viidi ERÜ toimub Paidesse erivolitusega ametni
teatasin ka Tallinna, et meie salk on
Ringkonnaamet, mis senini asus ku määramine, kelle kaudu lahen
relvadega varustatud.
Paides,
Turg 10, üle Tapale, asukohaga datakse kõiki vajalikke asjaajamisi
Kupldes, et minu tuttavad postiva Tapa Ühispanga
ruumes Esplanaadi 2. ja küsimusi Paide ümbruskonna
guni ametnikud on ägedad enamlaste
Kõik
asjaajamine
ERÜ Järva Ringkonna piirkondadele. Samuti jääb Paides
vastased, teagi K. Päts minule ülesan
juhi
ja
riDgkonnaametiga
toimub nüüd se osaline Ringkonnaameti ladu, et
deks rääkida nendega läbi, kas nad
poleks nõus toimetama Eesti iseseisvuse sest peale Tapa kaudu. Vajaliku infor võimaldada Lõuna-Järvamaa abivajajate
abistamist ning muude
tegelasi postvagunis Tallinnast Tartu. matsiooni andmiseks ja sidepidamiseks materjaalset
laoga
seotud
nõuete
rahuldamist koha
töötab
Ringkonnaameti
seniseis
ruumes
Juhul, kui enamlased peaksid Tapa kan
peal.
Paides
korrapidajaametnifc.
Edaspidi
dis võimul olema oleksid mehed tul
nud postivagunis Aegviitu ja sõitnud
Paide elanikearv kasvab
siit hobustel mööda maad edasi Tartu. Noorte abitööteenistuslaste lõpu
pidu
Valastis
Vastavalt
Paide linna aadressbüroo
Vaguniametnikud olid nõus. Kuula
Eeloleval laupäeval toimub Võhmu andmeile oli 1. oktoobriks Paides re
sime valmis võimalikud peatuspaigad
või peidukohad kaugetes metsataludes. ta Valla Valasti noorte abitööteenistus gistreeritud kokku 2943 elanikku, mil
Nüüd pidin sõitma iga päev Tallinna, laste korraldusel Valasti algkooli ruu lisest arvust oli mehi 1179 ja naisi
et olla valmis K. Pätsi ja teiste edasi mes abitööteenistuslaste suve hooaja 1764, seega 585 naist enam.
Võrreldes toodud arve vastavate ar
toimetamiseks. Kui ma aga 23. veebru lõpp-pidu. Toimuva peo kavas on koo
aril kõlistasin K. Pätsi ukse taga, ütles rilaule, deklamatsioone ning noorte vudega 1. septembrist, ilmneb möödu
nud kuul elanike arvu suurenemine
teenija:
mänge. Peo algus on kell 20.00.
23 isiku võrra, kusjuures suurenemine
.Päts on ära, maja valve all. Põge
Saaremaa Põilumajandustiidu on toimunud 4 mehe ja 19 naise arvel.
nege."
juhatajaks tegelik põllumees
Kihutasin voorimehega jaama tagasi
Kuressaares 4361 elanikku
Ühenduses Eesti Põllumajandusliidu ellu
ja pugesin tühja kaubavagunisse varju kutsumisega
Kuressaarež aadressbüroo andmeil oli *l.
on nimetatud Saaremaa Põiiu
le. Siin ootasin, kuni saabus postvagun majandusliidu juhatajaks Juhan Männa, kes oktoobril Kuressaare linnas 4361 elanikku,
tuttavate ametnikkudega. Öösel sõitsin on tegelik põllumees ja taluomanik Valjala neist 1797 meest ja 2560 naist. Sellega nais
te ülekaal 767.
vallas.
tagasi Aegviitu.

das nad omavahel on maha teinud. Aga
Vahelugemisi
seismist m ole. Seda ei luba põllumehe sei
sus.
Särevere vallast
Ka elektrit on palutud abiks. Kuid see
Möödunud sõjasündmused on tõstnud ei taha linnast kuigi kaugele tulla. Tõrgub.
Särevere valla esikohale kogu maal. Enam On isekas asjamees, see „eleeker". Ta on
kannatanud vallana. Sest ta omab enam harjunud traatidel traavima, ilma selleta ei
ahervaresid, talude tuhaasemeid ja põlenud tee ta imetki. Päris pime.
Neil päevil on vallaisad valmis saanud
külasid kui ükski teiue vald. 70-el talundil
on põlenud maha kõik hooned, 150-el osa. normidega. Teadagi juba antud. Teravilja
Kokku on vald kaotanud enam kui 400 hoo tuleb vallal anda 1173 tonni, liha 295 tonni,
net ja ulualust. Ainult lagedad maalapid on mis on kõvasti suurem kui mullu, siis oli

karjamaad kasvama.

Aga nüüd on möödas need sündmused.

Elu kulgeb vallas varavalgest hilisõhtuni
töös ja hooles. Selles hooles uusi hooneidki
on kerkimas, maju metsaservale ja karja
lautu kopliveertele. Põlenud külad pole enam
tühjad. Peavari on paljudel jälle pea kohal
ja elu läheb edasi mis mühiseb. Kellel po
eks midagi tehtud? Igal on midagi mõeldud
Mis imet seal ikka, kui tööle annad valu
takka.
Avaramad ehitused aga ootavad. Ootavad

rahulikke päevi. Neidki peaks taevas pndma

vihma ja pori sekka. Põllumees loodab, et
rahuseemegi kord jälle idanema hakkab ja
täidab maailma vaka. Seniks aga peab veel

pingutama ja paluma sooje ilmu, et idane
mine hästi edeneks.

pardarelvade jaoks. (PK.-sõjakirj. Seeger. Wb)
Uusi filme Paide kinos

Pääsmete ettetellimine toimub nüüdsest alates ainult k.13 ja 15 vahel
Sügise saabumisega on alanud kinodes
Kuna kinopubliku arv viimasel ajal näi
täishooaeg. Päevast päeva tuleb ekraanile tab pidevat suurenemist, mistõttu esineb
üha uusi filme ning tung etendustele kas raskusi pääsmete eelmüügi korraldamisel,
vab pidevalt. Kui aasta tagasi Eesti kinode
ekraanidel linastusid filmid, millistest võrd
lemisi suur protsent kuulus Saksa filmipro
duktsiooni varem aisse aastaisse, linastus
möödunud hooajal juba rida uudisfilme. Eel
olev filmihooaeg tõotab selles osas kujuneda

siis olgu siinkohal kõikide kohalike asutus

te teenistujate tähelepanu juhitud asjaolule,
et alates tänasest päevast toimub asutuste
teenistujaile telekomiteel pääsmete varumine

iga päev kella 13—15-ni, Väljaspool nime

tatud kellaaega telekomiteel ühelgi juhul

veel tõhusamaks, kuna valgelina uudiseid pääsmeid ei varuta ning need tulevad soe
on järgnemas õige ohtralt. Ka Paide kino tada harilikus eelmüügi korras. Lisaks selle
publikul on põhjust rõõmustuda, kuna val le olgu nende kinokülastajate tähelepanu,
davam osa saabuvaist filmest kahtlematult kes kinosse tulles võtavad kaasa lapsi, ju
linastuvad ka kohalikus kinos. Kuigi Paide hitud sellele, et lapsi ei lubataks filmi de
kinos linastuvate filmide ulatuslikum nimis monstreerimise ajal saalis ringi joosta, kuna
tu pole veel teada, on siiski selgunud lähe sarnane teguviis häirib filmi jälgimist ning
mal ajal ekraanile tulevad filmid. Nii linas kutsub esile teiste kinohuviliste põhjenda
tub alates teisipäevast kohalikus kinos „To tud rahulolematuse. Kui sarnased nähted
bis" filmiproduktsioonist kriminaalõhkkon aga tulevikus korduvad, on kino juhtkond
naga film „Rittmeister Styxilugu", milline sunnitud [noortel kinoetendusest osavõtu
kõikjal saavutanud suure menu. Nimetatud keelama.
filmile järgneb Paul Martini lavastuses Gus

ti Huberi uus film „Jenny ja härra frakis",
milles peale Gusti Huberi kaastegevad Joh
annes Heesters, Hiide Hildebrandt ja Paul

Kemp. Rohkesti suuri näitlejaid haarab

järgmisena linastuv film „Südamerõõm
südamevalu" (Herzensfreud Herzensleid),
milles esinevad Magda Schneider, Paul Hör

biger, Paul Klinger, Carola Höhn, Olly

Hoizmann, Hedvig Bleibtreu, Lucie Englisch
ja 1 sulab Rosita Serrano. Edasi näeme „Ad

ier-Filmi" toodangust tuntud lavastaja Jür
gen v. Alteni lavastuses filmi „Tagasi ellu"
(Roman eines Arztes), milles peaosades Alb-

Schoenhals, Garnilla Horn ja Maria

Andergast. Viimatinimetatule järgneb kohe

„UFA" levituses ja Georg Jacoby lavastu

ses „Kuum veri", milles peaosalistena kaas

tegevad Marika Rökk, Paul Kemp ja Hans
Stüwe. Edasi võimaldub paidelastel näha
„UFA" filmi „Suvi, päike, Erika" Karin
Hardti ja Paul Klingeriga peaosades.

Virumaal said talud tagasi
500 talupidajat
Pühapäeval tähistati Virumaal lõikus
tänupüha vastavate jumalateenistustega
ja aktus-koosolekute korraldamisega, et
avaldada austust ja tunnustust põllu
meestele, kes on tulnud selgi korral toi
me kõigi põllutöödega ja koristanud vil
jasaagi, millega kindlustavad eelolevaks
aastaks linnarahvale igapäevase leiva.
Sel puhul toimus neljas keskuses talu
de tagasiandmine põllupidajatele, nimelt
Viru-Roelas, Haljalas, Edisel ja Pada lin
nusel, kuhu olid kogunenud uute päris
peremeestena nii kohalikud kui ka teis
test ümbruskonna valdadest päritolevad
põllupidajad. Kokku kuulus seekord ta
gasiandmisele ligikaudu 500 talu, mille
omanikud olid suuremalt osalt kõik ko
hale ilmunud, et vastu võtta talude ta
gasiandmise ürikuid.
Talude tagasiandmist toimetas piir
konnakomissar Landrat Jenetzky, kuna
sõnavõttudega esinesid Viru maavanem
Nirk ja maavalitsuse põllumajandusosa
konna juhataja Pajos.
A. Maaistein kettas 41,01
Selle tulemusega langes senine
Järva rekord
Möödunud pühapäeval toimusid S-s „Jär
vapojad" Paide osakonna korraldusel Paide
staadionil kergejõustiku võistlused. Tähen
datud võistlused olid ettenähtud rahvuslike
kergejõustikuvõistlustena, millistest osavõ
tuks kutsed olid saadetud ka mitmele meie
nimekamale kergejõustiklasele. Kuna aga
välisvõistlejad jäid ilmumata, toimusid ko
hapealsete kergejõustiklaste osavõtul kerge
jõustikuvõistlused. Võistlustel saavutati ül
diselt rahuldavaid tagajärgi, kusjuures ket

rahvas metsa minema. Mitte kõik. Ainult
väljavalitud, need, kes metsamehe auväärset

taheites püstitati uus Järva rekord. Uue
rekordiga tuli toime Järva mitmekülgsem
meest ja 700 naist, mitte tuuletallajaid, vaid Merimees peab tormide ja külma puhul sportlane August Maal stein, saavutades
ikka esimesi, ehtsaid metsamehi.
suurt lugu soojadest jalgadest ja teab, kui tagajärjeks 41,01 meetrit. Uus rekord on
sm võrra parem J. Pürni poolt 1923. a.
Nagu näha, on Särevere vald meeste tähtis on varakult hoolitseda talviste jala 36
poolest veel küllalt rikas. Või on vallaisad nõude eest. (PK.-sõjakirj. Trihbes. Wb.) püstitatud rekordist.
ametit väärivad, teised ärgu tulgu tuult
tallama. Neid on valla peal arvatud 800

kõik poissmehed ja hoiavad naispere poole,
ei saada neid metsa tööle? Mis nad metsa
lähevad, seda teavad kõik. Pole vist keegi

nii võhik. Ainult normide suurust ehk ei

Perekonnaseisuteateid Paidest
Paide linna perekonnaseisuametis regist

teata. Aga needki teatame: meestel 18 ja reeriti septembrikuu kestel 2 sündi, 2 abi
naistel 7 tööühiknt. Siingi, nagu näha, on ellumist ning 6 surmajuhtumit. Võrreldes
naistel teha üsna vähe.
esitatud arve vastavate arvudega augusti
Kogu vald peab välja käristama 19.600 kuust, ilmneb septembrikuus sündide ja
ruumi, peale selle veel veotöid oma 39.800 abiellumiste osas tagasiminek ning surma
välja.
rmk. väärtuses, mis teeb 40 rmk. ühe ree ja juhtumite osas suurenemine. Kui augusti
Kuigi viljapeks on veel käimas kogu val hobuse kohta. Jah, varsti algab metsa sõit, kuus Paide perekonnaseisuametis registree
las, on normide katteks toodud juba kokku mida kaasa teevad vist kõik.
riti 5 sündi, vähenes see arv septembrikuus
kenake hulk teravilja. 20. septembriks tõu
Vallal oli kevadel põllutöölisteel suur kahele. Samuti vähenes abiellumiste arv
sis kiiruse korras ära antud viljakvantum 70
Oli tõsine kartus, et tööga ei septembrikuus ühe abiellumise võrra. Sur
tuhandele kg-le. Selle eest on preemiaks puudujääk.
saada
valmis.
kippus see asi jääma majuhtumite osas ületavad septembrikuu
välja jagatud 800 hüvituspunktl. Neid on vägise. VallJänni
aisad olid ja haara surmad augustikuu omad 2 surmajuhtumi
saanud kõige nobedamad normitoojad. Kõige sid asjast kinni. Kõik vabad töökäed, näe, võrra.
rohkem on punkte saanud vallas Haua Rull, suunati sinna, kuhu muidu poleks tahetud
Möödunud kuul sündisid Matti Müller
samanimelise suurtalu omanik. Ta on too hästi minna. 400 inimest suunati taludesse ja Maret Lauri. Abiellusid Enn Raun ja Be
nud 11.835 kg vilja kokkuostupunkti ja saa töösse. Peale selle on saadud abi linnast. nita Paluloog ning Edgar Tareste ja Hilda
nud selle eest 120 punkti. Nii punktirikkaid Kolme-päeva ja kuue-päeva töökohustuste Peets. Manalasse varisesid Toomas Olleva,
mehi vallas teisi ei ole, knigi punktipeal näol. Ka noored abitööteenistuslased on an Jaan Paulo, Anna Ehrenverth, Anna Neller
seid" mehi on veel teisigi. Kokku on punk
oma osa. Vallavalitsuse andmeil on ja Miina Rubis.
timehi 130, teised on veel silmata. Aga ega nud
töökohustust täitmas vallas 394 koolinoori.
needki jää päris ilma, sest aeg pole veel Neile kõigile on antud selle eest tõökohus
hilja.
tußkaardid. Võivad need ette näidata, kui 4Vodja arutab elektriküsimusi
Elanikke on vallas üle 5000, Suur pere kooliuks ei taha näiteks avaneda.
Pühapäeval, iO. oktoobril toimub
Siia pole juure arvatud mesilaspered. Neid

jäänud mustendama, tuhavallid tuules keer 156 tonni. Põllukektaari kohta on lihanorm
nähtud 35 kg. Kartulinorm on see-eest pisut
lema.
Õnneks ei võta muld tuld. Ka kuival ajal kahanenud 1200 tonni mulluse 1500 vas
mitte. Maata ei jäänud niisiis ükski, 4 vabest tu. Raskusi on sellegi täitmisega, sest mu
ainult need, kellelt enamlased selle võtsid. gulad olid tänavu kasina kasvuga, ei annud

Tuli ei võtnud kelleltki. Põld jäi põlemata,

Noored jahilendurid harjutavad tulistamist. Lennuvälja personal muretseb laskemoona

Sedaviisi on kõik tööd ja toimingud ta
Särevere vallas on lõikustööd tehtud ja on vallas 512, neist tänavusi noorperesid
ludes jutti seatud, vili on varsti salves ja
Neile noorperedele on vald jaganud linlaselgi
karlulikuhjad kerkimas kirjule põllule. Pek 322.
on midagi talveks.
sumasinad on rõõmuga undamas, et küll talviseks malustuseks 375 kg suhkrut. Mesi
pidajaid on vallas 92, mesinikke
Esikohal põle vald ainult söjakahjude
nüüd saab jälle leivavilja, millega vasta lasperede
nimelt. Meesaak aga pole tänavu olnud me koorma kandmise), vaid ka vilja ja muude
võib võtta talve.
Et töö edeneks ja ääreni täituksid salved, sinikele meele järgi. Vihmane suvi on võt normide andmisel. Järvamaal on Särevere
nud mesilaste! meekorjamise huvi. Mett on see, kes sammub kõige ees.
selle eest on boolt kandmas vallas 20 pek vähe,
Ei saa igale mokamäärdekski.
Jah, ja Särevere vald pole mitte laita
sumasinat» Kõik nad huugavad ja undavad
Sügis on käimas ja lehed langemas. En vald.
nii, et ei anna õöselgi silmale und. Kes töö
tab puugaaeiga, kes iokomobiili abiga, kni- ne kui aiaääre asuvad hanged, peab valla-

Naadipar.

„Järvapojad" avab raskejõus
tiku-hooaja Karedal
Eeloleval pühapäeval korraldab S-s
„Järvapojad" Kareda osakond Peetri
rahvamajas S-s „Järvapoegade" raske
jõustiku hooaja avavõistlused. Toimu
vate võistluste kavas on maadlus ning
tõstmine. Lisaks sellele esineb samas
peale võistlusi S-s »Järvapojad" Paide
osakonna meeskvartett koosseisus F. Mät

lik, H. Seensalu, E. Kikk ja J. Jäfitma.
Võistluste algus on kell 19.00.
Saksa raamatutekink soome
õpetlasele
Helsingist, 1. 10. Riigitervishoitijuht

dr. Conti annetas Saksa-Välismaa Raamatu
tevahetuse kaudu oma möödunudaastase

külaskäigu tagajärel Soome Helsingi üli

kooli serobakterioloogia instituudi juhataja
le professor Renkonenile suurema annetTse,
mis koosneb saksa õpetlaste teostest. Eel
kõige sisaldab raamatu tevalik saksa tähtsa
mate pärivusuurijate töid, võimaldades pro
fessor Renkonenile, kes on sel alal soorita

Vodja Elektriühistu ajutise juhatuse
kokkukutsel Mäo riigimõisas Vodja
uurimusi veregroppide
Elektriühistu peakoosolek. Toimuva pea nud väärtuslikke
tle, ulatuslikku süvenemist alanud
koosoleku päevakorras on ajutise elekt pärivuse
soome teaduse kaastöö heaks pürivusuuri
riühistu juhatuse aruanne, valimised misel.
põhikirja alusel, peakoosoleku instrukt
sioone ja läbirääkimised. Peakoosolek JÄRVA TEATAJA Nr. 115.
on kokkukutsutud kella 10-neks.
Neljapäeval, 7. oktoobril 1943. a. Lbk. 3

saksa Salerno-rinde tagasitõmbumise
järele linnast ainult mõne kilomeetri
kaugusel, kui Capri ette kogunesid
anglo-ameerika ristlejad ja hävitajad,
siis näitas Napoli taas oma tõelist pa

Täidame oma kohust...
Algas 1. leheküljel
maal on palju ülesandeid täita. Kuid iga
Rahvad, kes on usu kaotanud, need on põllumees oma rahva hulgast peab minema
kaotanud ka alati oma eetilse taseme. Nad siis, kui põld kutsud. Siis on tal lootust lõi
on selle tagajärjel kaotanud oma kultuuri, gata, ja mitte ainult temal, vaid kogu rah
vahvuse ja ühtekuuluvustunde, õigluse ja val on lootust lõikusele. Nii on ka võitlusega.
Mitte kõikide ülesandeks ei ole rindel
aususe mõisted, ja need Jumalata ja usuta
rahvad on läinud hukka võitluses iseenda võidelda. Rindel võitlema peavad võitlusvõi

let. Maaalustest relvaladudest toodi välja

kuulipildujad, karabiinid, käsigranaadid
ja lõhkeained. Veel kord püüdsid kom- '
munistid rünnata magasine. Akendest,
varemetest ja õhutõrjevarjendeist pais
kus meile 28. septembri õhtul vastu
ara pööbli tuld.
Ent Napoli kommunistid olid taas
kord arvestanud valesti. Agendid, ked a
inglased olid öösi kohale toimetanud,
olid neile lubanud liiga palju. Kuna
meie vägede taandumisliikumised Ve
suuvi jalal lõuna pool Napolit möödu
sid kavakindlalt, puhastasid meie jul
gestusüksused Napoli siselinna põhjali

vastu anarhias ja õiglusetns üksteise tapmises. melised mehed. Ja kui kodumaa neid kutsub,

Ainult kõrge eetiline tase on võimeline siis peavad nad võitlusse minema nii, nagu
rahva hulgas säilitama rahvuslust, õiglast põllumees põllule. Nii nagu me hukka mõis
tame iga põllumehe, kes kavadel põllule ei
ühistunnet, ühistööd ja üksteise aitamist.
Ainult õiglustunne on see, mis tiivustab lähe siis, kui põld kutsub, nii mõistame
rahvast oma olemasolu eest võitlema ja ko hukka iga mehe, kes ei lähe võitlusse siis,

gu oma rahvuslikku jõudu pingutama, ja

kui kodumaa kutsub.

ainult need rahvad jõuavad võidule ja kõr

Eesti rahval on praegu üle elada raskeid
gele kultuurilisele tasemele.
sõjaaegu. Raskeil aegadel aga peab iga
Seepärast peame me igaüks ja iga rahvas mees seda enam oma kohust täituta. Seepä

olema teadlik, et meil on õigust loota ai rast tahan ma täna, lõikuse tänupühal,
nult siis, kui meil on usku, et pärast seda, igale eesti põllumehele ütelda: täitke oma
kui me õiglase meele ja suure õiglustunde kohas, kui põld teid kutsub. Täitke oma
ga oleme teinud kõik, mis meie kohuseks kohus põllu vastu ja täitke oma kohus ko
ja ülesandeks on, aitab ka Jumal meid ja dumaa vastu kõige südametunnistuse järgi
annab meie tööle õnnistust.
nüüd, kus põld oma õnnistuse on saanud
Töö ja hoolega loome aluseid oma ma ja meie kodumaale lõikuse annud.
janduslikule elule, tööst ja hoolest põllul ja
Tahan täna, lõikuspühal, ütelda iagle
põllumajanduses saame oma rahvale toitu. eestlasele, igale mehele ja igale naisele:
Tööst ja hoolest kõigil muudel aladel loome täUke oma kohust igaüks omal kohal, olgu
endale oma eluvõimalusteks eeldused. Üks see rindel või põllul, olgu see tööl või ame
meele ja võitlusega, ja nimelt vapra võitlu tis, ainult siis saame oma kodumaale loota
sega, loome endale eluõiguse ja oma kodu õnnelikku ja kindlat tulevikku. /

Võitleme ja teeme tööd õlg õla kõrval

maa.

Kui põld kutsub, siis teab iga põllumees, saksa sõduri ja saksa rahvaga, siis saame
et ei tohi puududa. Kui põld kutsub, peab endale kindlustada oleviku ja võita tuleviku.
iga põllumees põllule minema ja täitma oma
Tahan täna, lõikuspühal, kõigile eesti
kohuse, siis võib ta lõikuse peale loota. See meestele, eriti noortele meestele ütelda:
põllumees, kes siis põllule ei tule, kui põld täitke oma kohus kodumaa vastu, kui ko
kutsub, sellel ei ole midagi loota, sest põld dumaa teid kutsub! Ainult siis on meil õi

kutsub ajal, siis, kui on tarvis. Inimene ei
saa seda aega määrata.
Kui inimene sel ajal oma kohust ei täi
da, kui põld kutsub, siis on ta hiljaks jää
nud, ja seda hilinemist ei tee siis enam
ükski töö ega hool tasa, sest külvata saab
ainult külvamise ajal ja mitte hiljem. Lõi

gust loota meie rahvale õnnelikku tule
vikku, ainult siis teame me, et me tulevi
kuski oma kodumaal saame külvata ja

lõigata.

See noormees, kes end oma kohustest

kodumaa vastu kõrvale hoiab siis, kui ko

dumaa kutsub, on niisamati üldise põlguse
gata saab ainult lõikuse ajal ja mitte varem. väärt kui põllumees, kes oma põllud sööti
Nii on ka kodumaaga. Kui kodumaa kut jätab.

sub, iga mees peab siis tulema. Kui kodu

Ja nüüd, kõik eesti mehed ja eesti nai

maa kutsub võitlusse, peab iga mees tule sed, astume üheskoos palvega Jumala ette
ma, sest üksikule mehele ei ole antud selle ja tõotame igaüks oma kohust kodumaa
üle otsustada, millal kodumaa kutsub, vaid vastu täita põllul, tööl ja rindel. Ja palume
selle üle otsustaved kodumaa ja ta juhid. Jumala õnnistust oma kodumaale, tööle ja
Kes hilja "tuleb, sellel ei või enam lootust rahvale, et kõik see, mida me tõsise meele
olla, ja see rahvas, kes oma kodumaa kut ja ausa tahtega täidame ja võitleme, lä
set hilja mõistab, see ei saa oma elu kind heks korda. Nagu Jumal läbi meie rahva
lustada ja endale õnnelikku tulevikku lõi tuhandeaastase ajaloo on õnnistust annud
gata.
meie tööle ja meie võitlustele, nii täidame

Mitte kõik rahva liikmed ei ole põllu nüüdki igaüks oma kohust ja palume ühi
mehed. See ei oleks ka Õige, sest igal selt su üle Jumal valvaku, mu kallis

mehel on oma ülesanne ja iga rahva kodu- isamaal

USA riigivõlg 161 miljardit
dollarit

Jaapanlased ründasid vaen
lase konvoid
Toki o s t, 4. okt. (DNB). Üks rinde

Bern, 2. 10 (DNB). Nagu Washingtonist
teatatakse, lõppes Ühendriikide eelarve aasta
teade kirjeldab pikemat lahingut vaenlase
konvoiga 1. okt. Vella Lavella saare juures. esimene veerand 30. septembril, kusjuures

aja jooksul üksi on sõjakuludeks üle
Jaapani pommitajatest ja jahilennukitest selle
20 miljardi dollari ära tarvitatud. Riigivõlg
koosnevad üksused ründasid vaenlase laevu

ja uputasid ühe keskmise suurusega tank on 161 miljardit dollarit.

laeva. Peale selle süüdati põlema üks rist
leja ja vigastati kahte keskmises ja ühte

Saksa Punase Risti president
Genfis
Genfi st, (DNB). Saksa Punase
Risti president, jalaväe kindral ja NSKK

vähemas suuruses transportlaeva. Konvoid
julgestasid 45 vaenlase lennukit, milledest
jaapani lennukid 10 alla tulistasid. Jaapan
obergruppenftthrer Coburgi hertsog külastas
lased ise kaotasid 5 lennukit.
Saksa Punase Ris i välismaaameti juhi, ge
Jultunud röövimine Bangkokis neralhauptführer
Hartmanui saatel Punase

Bangkokist, 1. 10. Neljapäeva hom Risti rahvusvahelise komitee presidenti
prof. M. Huberit Genfis. Külaskäik oli üht

mikul toimus Bangkoki südalinnas jultunud
röövimine. 2 politseivormi riietatud röövlit
riisusid ühelt hiina kaupmehelt 150.000 tsi
kali väärtuses kullatolmu. Enne kui hiinlane
sai osutada vastupanu, olid röövlid kadunud.

RAADIO
NELJAPÄEV, 7. OKTOOBER 1943.
5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.15 Päeva
uudised. 6.30 Hommikukontsert (ülekanne)
7.00 Päevauudised saksa keeles. 7.15 Rõõ

lasi seotud rahvusvahelise komitee mitme
suguste eriorganisatsioonide] tööga sõjavan
gide, tsiviilinterneeritute ja tsiviilelanikkon
na abistamise alal. Saksa Punase Risti pre
sident väljendas uuesti oma tänu üldisest
usaldusest kantud rahvusvahelise komitee
erakordsete saavutuste puhul.

AMETLIKUD TEATED

mus algus (Mng ja hpl.) 8.30 Põllumeestele:
Soopinna ettevalmistusest harimisele (Tartu
MÄÄRUS
Ülikooli maaparanduse ja sookultuuri prof.
Leo Rinne). 8.45 Päevauudised. 9.00 Päevauu Eesti Kindralkomissari-piirkonnas ida-maa
dised saksa keeles. 9.10 Landesdienst Ost aia Riigikomissariaadis raua ja terase ma
jandamise määruse teostamiseks

iand 9.25 Saatepaus. 11.30 Hoogsalt ja lõ
busalt (Ringhäälingu tantsukapeli, juh. VI.
Sapošnin). 12.15 Päevauudised. 12.30 Päe

vauudised saksa keeles. 12.45 Lõunamuusika

(Ringhäälingu tantsukapeli VI. Sapošnini

TARBERAUAMÄÄRUS
29. septembrist 1943.

Ida-ala Riigikomissariaadis raua ja terase

majandamise määruse 6. oktoobrist 1942
juhatusel ja hpl.) 14.00 Päevauudised saksa (VBIRKO. lk. 88; ABI. Reval lk. 285) redakt
keeles. 14.20 Kirevaid helisid (ülek. Münche
sioonis, § 2 teise (2) lõike alusel määran:
nist). 15.00 Muusika kõigile (ülek. Berliinist).
§1
16.00 Muusika pärastlõunaks, (hpl). 16.45
Tarberaud käesoleva määruse mõttes on

Päevauudised. 17.00 Päevauudised ja saate
kava ülevaade saksa keeles. 17.10 Solistide raua- ja terasetooted, mida on tarvitatud
või mis ilmastikumõjutuste tõttu või muu
tund (hpl). 18.00 Mudilastele: .Lugu Armist del põhjustel ei ole enam uueväärtuslikud
ja rotist", Marta Sillaotsa lastejutuke. 18.15 või mis lammutamistest saadakse ja mida
Tantsivad sõrmed (hpl.) 18.30 Aja kaja ja uusraua aseainena võib kasutada, jaotatud
saatekava ülevaade. 19.00 Muusika (ülek.) rööbasteks (raudteematerjal), lattrauaks (latt
19.15 Rindereportaaže (ülek., saksa keeles). teras), kaasa arvatud teljed, vormiraud (vor
19.30 Muusika (ülek.) 19.45 Poliitiline loeng miteras), torud, masinad ja masinaosad, peen
(ülek., saksa k.) 20.00 Päevauudised saksa raua- ja poolvabrikaadid.
keeles 20.15 Saksa sõduri tund (Erisaade
§2
eesti vabatahtlikele). 21.00 Päevauudised. Ai
Tarberauda võib iga tarbija kaalus kuni
nult Tartu. 21.15 Õhtumuusika (hpl). 22.00 10 kg vabalt omandada.
Päevauudised saksa keeles. Järgnevalt saate
§3
lõpp.
Tarbijad, kellele rauaostuõigus korrashoiu
vajadusteks on üle kantud Kindralkomissari
REEDE, 8. OKTOOBER 1943
5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.15 Päe või tööndusliku majanduse päeva organisat

siooni poolt, peavad üle 10 kg tarberaua
vauudised. 6.30 Hommikukontsert (ülek.) ostmisel
üle kandma kaubandusfirmale raua
7.00 Päevauudised saksa keeles. 7.15 Hom
ainult 60% ulatuses tarberaua
mikumuusika (ülek. Münchenist). 8.30 Hom ostuõigusi
kaalust.
mikuhardus: „Rannatus teeb rahvad suureks"*

8.45 Päevauudised. 9.00 Päevauudised sak
sa keeles. 9.10 Landesdienst Ostland 9.52
Saatepaus. 11.30 Rõõmsas tujus (lipi.) 12.15
Päevauudiseid. 12.30 Päevauudised saksa
keeles. 12.45 Lõunamuusika (Ühe kaitsepa
taljoni puhkpilliorkester ja hpl). Saate kan
nab üle ka Riia saatja. 14.00 Päevauudised
saksa keeles. 14.20 Ajaviiteks (Ülek. Böömi
saatjast ja Königsbergist). 15.30 Kauneid he
lisid (ülek. Breslaust). 16.00 Muusika pärast

lõunaks (Fännija Viksne, laul ja Riia ring
häälingu ajaviiteorkester Fritz Diederichi

§4

Tarbijad, kelle rauatarvidus ühegi asutu

se poolt ei kaeta ja kel ei oie seesugust

jooksvat, töönduslikku majandust, saavad
tarberauda üle 10 kg tarberaua kauplustest
ilma rauaostuõigUße üiekandmiste Kindral
komissari või tema poolt volitatud asutuste
poolt rahuldatud vabaksandmistaotluse alu
sel.

§5

Tarbijad võivad tarberauda osta ainult

kult.

Anglo-ameeriklased võivad selle üle
tõsta vihakisa, sest nad pettusid Napo
li kommunistlikkude jõukude löögijõus.
Vähesed saksa võitlusüksused surusid
Saksa soomusväed liiguvad Itaalias. Elava huviga jälgib võimsaid soomusmasinaid karmilt maha kommunistliku ülestõusu.
kohalik elanikkond. PK.-sõjakivj. Dick. U/b.)
Meie soomusluuremasinad tuhisesid lä
bi tänavate ja vallutasid ühe vastupa
nupesa teise järele. Meie lõhkeainete
Napoli hävingu tundidel
komandud sooritasid kästud purustus
tööd ja muutsid sadamaseadeldised
Tasu aastatepikkuse reetmise eest
kõlbmatuiks. Napoli sai oma palga
PK. Ei ole mingi ime, et Napoli se saatusena, et sõda selle linna ära aastate pikkuse reetmise eest.
harrastas veel oma lõpliku hävingu pühkis.
Sõjakirjas. Günter Weber
tundidel reetmist. Reetmine oli siin ko
Napoli pööbel on enda üle ise ko
dus. See miljonitelinn, mis kindlasti ei hut mõistnud. Kui kümnedtuhanded
Sõrve poolsaar tähistas
kehasta Itaaliat, mida fashism aasta nälgisid ja surid anglo-ameeriklaste
kümnetepikkuse vaevarikka tööga püü pommitamise järele maaalustes urgas
vabanemispäeva
dis vabastada korruptsiooni ja logele tes, kui saksa ja itaalia komandod
Pühapäeval
pühitses Sõrve poolsaar
mise mülkast, langes sõja aastatel ta püüdsid abi tuua, isegi Liis saboteeris
gasi oma loomulikku elemendi: ta tah linn seda abi ja sahkerdas maha tun kui Saaremaa viimane osa oma vaba
tis sõja arvel tõkestamatult ja hoolima duvad toiduainete hulgad või hoidis nemise teist aastapäeva. Suuremaid pi
tult teenida. Aastate kaupa saboteeris neid kõrval, et ära f oodata paremaid dustusi sel puhul ei korraldatud, kuid
Napoli tõusiklus mitte üksnes enda hindu. Posilippi villades priiskasid jõu vabastamispäeva tähistamine kujunes
maa püha sõda, vaid ka oma liitlaste kad külluses. Seal pidutseti ja peeti siiski väga südamlikuks. Kirikud, kus
sõjapidamist. Raha eest oli siin igaüks orgiaid. Sitsiilias jutustas mulle üks toimusid koos lõikustänupühaga päeva
ostetav ja valmis alatuimaks reetmiseks. saksa ohvitser: «Kord kutsuti mind kohased jumalateenistused, olid rahvast
Nii tuleb ka värskeimatele sündmus ühe Napoli ohvitseri poolt sellisele tulvil. Jumalateenistusel mälestati hoi
tele, kommunistlik pööbli relvastatud peole. See oli mulle vastumeelt. See shevike terrori ohvreid ja kodumaa va
mässule 28. septembri õhtul, vaadata ohvitserideklikk oli veel uhke sellele, bastamise eest võitluses langenuid.
selle linna iseloomu valguses. Kas Na et ta kogu senise sõja oli veetnud Na Muhus töötatakse taludes talgu
polil oli üldse iseloomu ? Saksa sõdurit, polis, elades lõbutsedes ja pillerkaarita
te korras
kes oma sõidul Euroopa lõunapoolsei des. Kuna üks osa elanikkonnast näl
Muhus
oa
tänavu
sügisel kogu saare ula
male rindele peatus mõneks tunniks gis ja armetult hukkus, spekuleeris tuses käimas eriti laiaulatuslik talgute kor
tõusiklus,
ja
rikkad
sahkerdasid
miljo
Napolis, rünnati juba raudteejaamas
raldamine. Praegu toimuvad seal üheaegselt
kartulivõtmise, rehepeksu ja linatalgud. Tih
poisinolkide poolt, kes püüdsid lakka niliste varandustega."
ei möödu päevagi, mil kuskil ei ole taigu
25. juulil nad juubeldasid, kuna tisid.
matu kõnemulina saatel pakkuda
Peamiselt toimuvad talgud küll laupäe
ke, mida üks inimene, liiati veel sõdur, lootsid fashismi kõrvaldamise järel te vadel,
kuua siis on talguliste!, kellest ena
oskab soovida. Haisvatesse- tagahoovi ha veel paremat äri. 9. septembril tun miku moodustavad noored, rohkem vaba ae
desse oli kuhjatud massiliselt kaupu, giti saksa ohvitseridele ja sõduritele ga pärast talgute lõppu korraldatavaile oma
mis sõja tõttu allusid juba ammugi selja tagant kallale. Kui saksa sõjajõu vahelistele lõbustustele.
ratsioneerimisele. Hinnad, mida see dude energilise sekkalöömisega peleti
pööbel nõudis, ületasid normaalse väär sed väheste tundide jooksul laiali pai Pärnumaal said talud tagasi
50 põllupidajat
tuse 50-kordselt. Ja et kaubad olid sati, siis oli «Napoli fashistlikum kui
seejuures sageli väärtusetu praht, see kunagi enne" ja hirvitades näitasid
Pühapäeval toimus Abjas ja Kilingiei olnud meile juba seekord mingiks alaealised meile musti sokke, et end Nõmmes pidulikud aktused, kus repri
saladuseks. Nii langesid selle pettuse sellega legitimiseerida fashistideks".
vatiseerimise korras anti talud tagasi
liimile ainult veel uustulnukad, keda
Kommunistlikud ninamehed püüdsid tervele reale ümbruskonna hoolsamate
varem ei oldud hoiatatud. Ei, tol Napo fashistlikkude kiidulaulude saatel rüüs le põllupidajatele. Talude tagasi
lil ei olnud iseloomu. Tema hangelda tata suuri sõjalisi ladusid, mida suured andmist toimetas Viljandi-Pärnu piir
jate hinged on nii räpased ja allakäi spekulandid olid aastate jooksul peit konnakomissar Bombe, kellega kaasas
nud, nagu ta tänavad, ja tundub õigla- nud ja varjanud. *Kui inglased olid oli kohale sõitnud ka Pärnu-Viljandi
prefekt Orgussaar, Pärnu abimaavanem
Ollino ja teisi ametisikuid.
Väi ja lõigata
Abjas andis piirkonnkomissar repri
TEADAANNE
vatiBeerimisürikud üle 23-le põllupida
Järvamaal võtavad baiguskindlustatuid vasta järgmised arstid, eriarstid, arstid
jate ja Kilingi-Nõmmes 27-le põllupida
hambaarstid ja ämmaemandad.
Oidpraktika aial baiguskindlustatuid vastuvõtvate arstide nimestik.

Jrk. nr. Nimi

Liblik, Elmar

Lääts, Jaan
Naaris, Peeter
Rebane, Ella

Tõnurist, Elmar
Sauga, Meta

Ala
praktiseeriv arst

Vastuvõtukoht ja telefon Vastuvõtu aeg kl

Paide, Turg 17, tel. 142

„ Paide, Pikk t. 2 tel. 37
„ Paide, Tiigi t. 7 tel. 13

laste- ja sisehaigused Paide, Pikk t. 2. tel. 140
Emade ja Laste Nõuandla
Paide, Pärnu t. 40 tel. 98
praktiseeriv arst
Türi, Paide t. 24 tel. 23

Türi, Viljandi t. 7 tel. 70

9—lo ja 15—16
9—12

B—lo
16—18

10-12
9—13 ja 15—17
12—13

Tuulna, Elmar
Vannak, Heinrich
Kibbermann, Viktor
Raska, August
Allpere, Kaljo
Haldre, Elmar
Indus, Artur
Karsanov, Mihail
Kleis, Marie

Käru ai., Aia 1.12 tel. Käru 8 9—13

Kreedeman, Edgar
Männik, Arnold

Järva-Jaani ai., tel. J-Jaani 25 9—13

Riiv, Jaan
Sork, Rudolf

9-13
Türi, S. Pärnu t. 17
Tapa, raudt. maja 15 tel. 9 kokkuleppel

Tapa, Niguli 20-a tel. 33 9—12.30
Aegviidu, Kastani 13 9—13
Rakke ai., tel. Rakke 17 9—13
Kaalepi as., tel. Aravete 21 b 9—14

Zelia Ukhe-Aumere, viiul, Karin Prii-Raud
sepp, August Karjus, išello ja Ringhäälingu
suur orkester juh. O. Roots, E. Kalami ja

Kiriklikke teateid
JäFva-Jaani kirik. Pühapäeval, 10. okt.

R. Tui. („Estonia kontsertsaalist). 20.00 Päe kell 11 homm. sügisene surnuaiapüha esi

Pärnus anti suve jooksul
21.000 vanni
Eesti Kutsekogude Pärnu kuurordi
valitsuse supelasutused lõpetasid äsja
oma tegevushooaja. Üldiselt kuju nes
hooaeg väga elavaks.
Hooaja kestel anti Pärnus üldse
21.135 vanni, sellest sõjaväele 10.492
ja tsiviilelanikkonnale 10.643. Kuna
rahuaastatel anti Pärnus keskmiselt
hooaja jooksul 16.000 vanni, siis üle
tati seega tänavu seda tunduvalt.

Esna ai., tel. Kareda 9 9—14

Koeru ai., tel. Koeru 11 9—13
Tamsalu ai., 9—13

Ambla ai., tel. Ambla 18 10—14
Eriarstide nimestik

Kaugel kodumaast õnnetu sur
ma läbi lahkunud armast sõpra

1. Braun, Johannes haavahaiguste eriarst Paide, Järva Maahaig., tel. 14 11 —l2

2. Pärn, Karl naistehaiguste eriarst Paide, Pikk t. 2 tel. 42 16—18
3. Thomson, Ferdinand sisehaiguste eriarst Paide, Pikk t. 2 tel. 134 9—lo ja 16—18
Haiguskindlustatuid vastuvõtvate arstide-hambaarstide nimestik

1. Jänes, Karin
2. Joakimov-Küppar, Serafima

Paide, Tallinna t. 13
Tapa, Esplanaadi 3

10-12
10-12

Ämmaemandate nimestik

1. Indreko, Viida
2. Marks, Linda
3. Ajas ta, Rosalie
4. Vannas, Liisa
5. Dubrovsky, Elisabeth

6. Jõe, Anna

Viktor Kerstna't
sünd. 19. V 1923., surn. 21. IX 1943.
mälestab

MAILILL

Paide, Kalda t. 7 vastuvõtt vajaduse järele

Türi, Raudtee t. 3 „
Tapa, Jaani t. „
Tapa, Esplanaadi t. 12 „
Ambla ai., Pikk t. 28 „
Koeru ai., Rakke t. 4 „

tarberauakauplustešt. Tarberaua ostmine va 7. Krusberg, Alide
Rakke alevik „
8. Kurtna, Tamara
Tamsalu alevik „
juhatusel). Ülekanne Riiast. 16.45 Päevauu henditult tootmiskohast on keelatud.
§6
9. Kägu, Hilda
Järva-Jaani, Pikk t. 28 „
dised. 17.00 Päevauudised ja saatekava üle
Käesolev määrus jõustub 1. okt. 1943.
10. Loo, Alma
Käru ai., Jaama t. 40 „
vaade saksa keeles. 17.10 Igale midagi (hpl.)
11. Vellika, Ella
Tallinnas, 29. septembril 1943. a.
Aegviidu, Pärnu t. 15. „
18.00 Georg Schultz-Betram, kirjanik ja eesti
Kindralkomissar Tallinnas
rahvapära uurija (Dr. W. Maurach, saksa
Märkus: Kindlustatute abistamist teostavad esikorras üldpraktikaga arstid. Eriars
keeles). 18.15 Will Glahe orkester mängib
' eest
tid võtavad kindlustatuid vastu ainult raviva arsti saatekirjaga, välja arvatud juhud, kus
Hohenlohe.
(hpl.) 18.30 Aja kaja ja saatekava ülevaade.
haiguse iseloom viibimatut ravi või abiandmist nõuab, nagu sünnitus, verejooks, raske

19.00 Ringhäälingu erikontsert. Kaast.: Jen
ny Siimon, alt, Carmen Prii-Berendsen, viiul,

jate.

Mälestus sinust ei kustu iialgi.

MAJATEENIJAT vajatakse Järva-Jaani Ko
dumajanduskooli juhataja juurde. Tööle
palkamine Paide Tööameti kaudu.

Paide Naiskutsekool vajab 2 KOOLITEENI
JAT (soovitav abielupaar). Töölevõtmine
Paide Tööameti kaudu. Läbirääkimisele

tulla Paide, Tallinna t. 5.
makujuline haav jne. Sellistel juhtudel võtavad eriarstid haiguskindlustatuid või nende
perekonnaliikmeid otseselt vastu s. o. ilma üldpraktikaga arsti saatekirjata.
Kui kindlustatu saadetakse raviva arsti poolt eriarsti juure ravi jätkamiseks, kindlus Toimetuse kõnetunnid igal tööpäeval kella
tatu: 1) saab ravivalt arstilt saatekirja, 2) nõuab saatekirja esitades Haiguskindlustus B—l 2, talitus avatud igal tööpäeval kella
asutuse maksukohalt (käitis, asutus, maal vallavalitsus) uue haigustähiku ja 3) esitab 8—17.30, laupäeval kella B—l3-ni. Kehtivad

hinnad: o—nr. Ija R—nr. 1.
selle ühes raviva arsti saatekirjaga eriarstile. Uus haigustähik on sel puhul margi kuulutuste
Aadressi muutmine 20 penni.

vauudised saksa keeles. 21.00 Päevauudised. mesel surnuaial. Laululehed. Jutlustab ni aksu vaba.
Ainult Tartu. 21.15 Rõõmus päevalõpp (hpl.) Järva-Madise koguduse õpetaja E. Paldra.
Silmahaiguste ja suguhaiguste eriarstide poole võivad kindlustatud pöörduda otseselt.
22.00 Päevauudised saksa keeles. Järgnevalt Kell 13.00 koguduse toas noorte piiblitund,
Dr. E. Liblik,
peab õp. E. Paldra.
saatelõpp.
Eesti Tervishoiukoja esindaja Järvamaal.
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