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J. Soodla vabadussõja
sangarina:
Enamlaste vasta võitlevate Eesti vaba

Eestlased võitlevad sihikindlalt kogu

tahtlike üksuste kindralinspektor oberführer
J. Soodla on oma noorusest hoolimata vana
sõjamees, kes alustas võitlust enamlastega
juba Vabadussõja esimesil päevil, 1918. a.
lõpukuudel.
Koos Julias Kaperjanoviga, kelle parema
käena ja võitluskaaslasena J. Soodla tegut

jõu ja kindlusega
Kindralinspektor oberführer Soodla sõnastas kogu eesti rahva vankumatu võitlustahte
võitluseks kuni bolshevismi hävitamiseni

ses kuni Kuperjanovi langemiseni, asusid
nad Tartumaa], Puurmanis, koguma endi
ümber esimesi vabatahtlikke, kes moodusta
sid endast kuulsusrikka Kuperjanovi parti
sanide pataljoni ja hilisema Kuperjanovi

Pühapäeval kell 12, nagu juba teatasi aukohustnseks, vaid käesoleva silmapilgu isamaa kaitseks juhitakse Suur-Saksamaa
me, toimus Kadrioru lossis Eesti väeüksus uu rimaks vajaduseks.
Juhi ja teostatakse Saksa sõjajõudude poolt.
Eesti rahva võitlus- ja vastupanujõu hä Seejuures on saksa ja eesti sõdurite vaheli
te kindralinspektori SS-oberführer Soodla
pidulik ametisseseadmine, mida toimetas SS vitamiseks desorganiseerisid enamlased Eesti ne tihedaim ja ustavaim relvavendlus eel
riikliku juhi Himmleri esindaja SS-ober sõjaväe ja röövisid meie relvad ning vatus duseks ühise võitluse menule. Seepärast
gruppenfübrer Jeckeln kindralkomissar SA tnse. Seepärast oskab eesti rahvas seda hin väljendan ma kogu südamest soovi, et sak
obergruppenführer Litzmanni juuresolekul, nata, kui Saksamaa annab meie väeosadele sa ja eesti sõdurite vaheline tihedaim ja

polgu tuuma. Puurmanist saadeti välja juba

ükcikuid vabatahtlike gruppe Tartu poole
ja pärast toimunud Tartu vabastamisel enam

laste käest olid tolleaegsel leitnant Soodlal
oma meestega suured teened.

kusjuures kindralinspektori pidulikul ametis moodsa varustuse ja väljaõppe.
ustavaim relvavendlus jääks alatiseks püsima.
seseadmisel viibis rohkesti Saksa sõjajõudu
Kuid moodsa võitlusjõu moodustamiseks,
Minu nimetamisega kindralinspektoriks
kes
on
võimeline
võitlema
relvavendinses
de Saksa Tsiviilvalitsuse ja Eesti Omavalitsu
annab Saksa riik meie rahvale Euroopa va
õlg õla kõrval Saksa vägedega, vajavad need badusvõitluses üle funktsiooni, mida vägagi
se esindajaid.
Peale kindralkomissar Litzm a n n i ja väeosad kasvatust, kantuna rahvuslikest oskame hinnata. See on üks Eesti ja Saksa
reichsführer SS esindaja obergruppenführer traditsioonidest ja püüdeist. On vastuvaid maa vahelise koostöö põhialuseid käesole
-J e e k e I n i sõnavõtte esines kindralinspek lematuks tõsiasjaks, et väed, kelledele pole vas võitluses. Selle koostöö tähtsaimaks ta
tori ametisseseadmise puhul pikema
antud niisugust kasvatust, ei oma kõrget gatiseks on vastastikune usaldus ja ustavus.

ka kindralinspektor oberführer Soodla,

lahingu väärtust ja on vaevalt võimelised
rahvale ka hädakaitse moodustamiseks. Ees
milles ta ütles järgmist:
Minu nimetamise pühal kindralinspekto ti rahvas peab oma väeosades, keda ta saa
riks tänan minale osutatud usalduse ja au dab praegusse võitlusse, nägema oma tule
•eest.
viku sümbolit.
Olen sõdur ja võitlus enamluse vastu on
Oma väeosade formeerimisel meenutab
saanud minule traditsiooniliseks, kuna olen eesti rahvas eriti Führerit ja ta sõjaväge,
selle võitluse kaasa teinud 1918. aastast saa kes ainsana Euroopa kontinendil ja ka kogu
dik. Seepärast oleksin leidnud olevat kaunei maailmas suudab enamlust lüüa ja päästa
ma, kui oleksin võinud jääda oma väeosa kultuurmaailma hävingust.
juure ja minna koos temaga võitlusse. Aga
Euroopa rahvaste suurt vabadusvõitlust
ma olen ka teadlik vastutusest ja ülesanne enamluse vastu ja seega ka meie rahva ning
te tähtsusest, mis minule langevad mu uuel
-teenistuskohal.

Oleme selgusel, et enamluse võit tähen

dab Euroopa kultuurrahvaste hukkumist,

seega on olemas vaid üksainus tee: võidelda!

Võidelda sihikindlalt kogu jõu ja karmu
sega võidu saavutamiseks. Käesolev võitlus

elu ja surma peale ei salli nõrkust, sest jä

releandmine ühekski silmapilguks viib häda
ohtu kõik. Nii on suurimategi raskuste juu
res nõuetav vastupidavus ja vankumata usk
iseendasse.

Vajame võitluseks moodsaid ja hästi väl
jaõpetatud vägesid, kelledele rahva ennast
salgava tegutsemisvalmidusega antakse pi
devalt lisa ja kes seeläbi on võimelised teos
tama väljaõpet ja suutelised sõdima.
Lahinguväljal ei ole otsustava tähtsuegas
mitte ainult arvuline koosseis, vaid pigemi

ni vankumatu võitlusmoraal ja ohvrivalmi

dus, mis omakorda tuginevad rahva moraal
sele ja materiaalsele toetusele. Ja just reser

vide kindlustamises ning eesti rahva sõja

panuse' suurendamises ja arendamises näen
ma oma uute ülesannete raskuspunkti.

Minule asetatud ülesanded ou läbiviida
vad ainult siis, kui minu uus tegevus leiab

Eesti rahvas tahab praeguses võitluses

ka edaspidi kaasa sammuda ja kõiki oma

Führeri peakorterist 12. okt. Sõjajõudu tule saatel luuret meie võitluspositsioonide

Asovi mere ja Zaporoshje vahel nõrge

vastu.

Dodekanesi merepiirkonnas uputasid

nes vaenlase rünnakute hoog eelmisel päe meie õhujõud ühe vaenlase sõjalaeva ja
val kantud kõrgete kaotuste tagajärjel. Nõu pommitasid hea eduga vaenlase toetuspunk
te saartel.
kogud tõrjuti uuesti kõikjal tagasi.

Ka teistes idarinde lõikudes, eelkõige

Ühe jahilennukiteüksuse komandör,

Dnjepri keskjooksul, Pripeti suudmes, ruu ülemleitnant Hans Philip, mõõkadega tam
mis lõuna pool Homelit ja edela pool Weli mepärja omanik Raudristi Rüütliristi juurde,
kije Lukit nurjusid vaenlase rünnakud. Tu leidis õhuvõitluses kangelassurma. Temaga
gevate võitluste jooksul asusid meie väed kaotab lennuvägi ühe väljapaistvaima la
õhujõudude toetusel paljudes kohtades edu hinglenduri ja
kale vasturünnakule.
206 õhuvõitu.
Viimaste nädalate võitlustes paistis põhja

üksusejuhi, kes saavutas

pool Asovi merd eriti välja Kesk-Saksa
13. soomusdlviis kolonel Hauseri juhatusel.
Marssal Graziani Führeri
Lõuna-Itaalia rindel sooritas vaenlane
peakorteris
ainult kesklõigus üksikuid kohalikke rünna
kuid. Üks mööduv sissemurre likvideeriti
Führeri peakorterist, 13. okt. Itaalia sõ
vastulöögiga. Ülejäänud rindel teostasid jaminister marssal Graziani viibis läbirää
vaenlase võitlusüksused tugevneva kahuri- kimistel Führeri peakorteris.

Nõukogude Liidus hukkunud
2757 mobiliseeritud eestlast
Enamlaste poolt vägivaldselt ära viidud
eestlaste kohta andmete kogumisega teotseb

ERÜ keskameti juures pidevalt ZEV-i osa
kond. Seni on ZEV-i poolt nimeliselt kind

laks tehtud 2757 mobiliseeritud eestlast, kes

Nõukogude Liidus on hukkunud näljahädas

või raskete haiguste tõttu. Nõukogude Lii

dus elus olevatest ja seal nähtud eestlastest

on seni ZEV-i juures registreeritud 11.128

isikut.

Garibaldilased pooldavad Ducet
Roomast, 9. 10, (DNB). Kindral Ezio
Garibaldi pöördus garibaldilaste ajakirjas

üleskutsega kõigi garibaldilaste ja tõeliste
itaallaste poole, et nad koonduks Duce juh
timisel nende ümber, kes töötavad isamaa
uue tõusu heaks.

Führeri õnnesoov Hiina rah
vuspäevaks
Führeri pea korterist, 9. okt.
Führer saatis Hiina rahvusvaiitsuse presi

dendile Wang-Ching-Weile Hiina rahvuspäe
va puhul 10. oktoobril südamlikkudes sõna
des koostatud õnnesoovi.

Hukkus Kreeka hävitaja
Stokholmist, 9. 10. (DNB). Kuning

lik Kreeka „admiralitee.t' teatab Londonis,
et kahetsusega tuleb nentida kreeka hävitaja
«Kuninganna Olga" hukkumist.

Tema oma rooduga vallutas Vabadussõja

ajaloos ühe kangelaslikema võitlusena pü
sima jäänud Paju lahiugus esimesena Paju
mõisa, paisates laiali seal seisukohad võt

moodustati hiljem polk, siis oli J. Soodla

Kindralmajor Scultetus
lahkus Eestist

tõusnud juba pataljoniülemaks, kel tihti tuli
täita isegi polguülema kohuseid. Järgnes ri
da palavaid ja ainsagi taganemiseta lahin
guid koos Kuperjanovi partisanidega Orava,

jõude rakendada, ja ta on teadlik, et võitlu
ses elu ja surma peale on kaitse igale rah
vale ta põhiõiguseks ning põhikohustuseks.
Neil päevil lahkus oma seniselt kohalt ja
ja Petseri all ning Pihkva vallu
Neist mõtteist lähtudes loodan ma oma ühtlasi ka Eestist Tallinna standortkoman Borovitsõi
tamine. Sealt laienes kuperjanovlaste võidu
ülesandeid suuta täita.
dant kindralmajor Scultetus, kelle äramine rikas lahingutee juba kaugemale Venemaa
kut eestlased märkavad tõsise kahetsus piiresse, Ostrov» ja Porhovi alla, kust polk
Vabadussõja lõpul viidi üle Narva rindele,
tundega.
Idas vallutati tagasi eelmistel päevadel
Kindralmajor Scultetus võitis endale üle Krasuaja Gorka alla.
kaheaastase Tallinnas viibimise puhul oma
Kui üks andekamaid ohvitsere jäi J.Sood
kaotatud asulad
otsekohese käitumisega siinsete eestlaste se la ka pärast Vabadussõda Eesti sõjaväkke
as palju sõpru ja ta ise oli samuti meile sõb edasi teenima ja varsti läkitati ta sõjaväe
Vasturünnakuni saavutati täit edu. Hävitati 142 nõuk. lennukit ja 187 raks, aidates jõudumööda kaasa kõigile eest vastloodud kõrgemasse õppeasutusse kind
ralstaabi kursustele. Kõrgema sõjaväelise
laste,üritustele.
tanki. Louna-Itaalias tugevat mõlemapoolset suurtükitegevust
Eriti suuri teeneid on kindralmajor Scul hariduse omandamise järele katsuti ta hil
Ffihreri peakorterist, 13. okt. Sõjajõudu
Ülejäänud idarindelt, eriti lõikudest põh tetusel temale allunud omakaitseüksuste loo jem sõjavägede staapi osakonnaülemaks.
de ülemjuhatus teatab:
japool Asovi merd ja edelapool ;?Velikije misel ja nende tegevuse arendamisel. Ta hin Pärast kaheaastast õpinguid Pariisi sõjaväe
Dnjepri ääres ründas vaenlane eile kogu Lukit teatatakse elavast kohalikust võit das eesti omakaitsemehi kui sõdureid väga akadeemias ja selle lõpetamist kodumaale
päeva läbi tugevate jõududega Zaporoshje lustegevusest.
kõrgelt ja tundis nende vastu suurt usal tagasi tulles määrati ta sõjakooli ülemaks.
sillapead ja meie positsioone lõigus Kiievist
11. ja 12. okt. tulistasid jahilennnkid ja dust ning näitas ühtlasi üles hoolitsust allu
kagu pool. Rasketes võitlustes purustati õhutõrjesuurtttkid idarindel 142 nõukogude vate heaolu eest.
Inglise rahvsaadikute ~töösaavut
rünnakud, kusjuures hävitati 137 tanki. lennukit alla. 6 oma lennukit läks kaduma.
Iseloomult oli kindralmajor Scultetus
used."
Kohalikud sissemurded riivitati.
Lõuna-Itaalia rindel tugevnes eile tun karm sõjamees, kes isikliku elu ohverdas
Genfi st, 12. 10. (DNB). „Daily worker"
Pripeti suudmel ja Homelist lõuna pool duvalt mõlemapoolne suurtükitegevus.
täiel määral tööle. Lahkudes ta soovis eesti
vallutasid tankiüksused ja grenaderid jõu
Voiturno orus ja Lõuna-Apenniinides rahvale parimat tulevikku, lisades ühtlasi, pahandab Inglise rahvasaadikute käitumise
lises vasturünnakus mitmed eelmistel päe löödi mitmed briti-põhja ameerika jõudude et viib Eestist lahkudes kaasa väga head üle. 74 neist olevat Churchilli viimase kõne
puhul sõjaolukorra üle tulnud toime sellega,
vadel kaotatud asulad tagasi.
kohalikud rünnakud kõrgete veriste kao muljed.
lahkuda parlamendist juba peaministri kõ
Homelist põhja ja Smolenskist lääne tustega vaenlasele tagasi.
ne esimese osa ajal, et kindlustada endale
pool teostasid nõukogud koondatud jõudu
Vahemere ruumis pommitasid õhujõud
kohti ühes Londoni restoraanis.
dega uusi läbimurdekatseid. Kibedais võit hea eduga ühte vaenlase saaretoetuspunkti
Kohutav näljahäda Hiinas
ja
teostasid
tagajärjeka
öörünnaku
Ajaccio
lusis saavutasid meie üksused seal jälle
täieliku tõrjeedu.
Uus relvastus Saksa allvee
sadamale ja lennuväljale.
fS Ira n g hai s t. Vapustava pildi näl

de ülemjuhatus teatab:

dega Raudristi rüütliristi juurde. (PK.sõjakirj. Grimm-Kastein. Wb.j

mana.

Usalduse pälvis eesti rahvas juba vare

toetust kõigi juhtivate ja mõõduandvate
Idas asuti kohati vasturünnakule
ma tuleviku saatust ei otsustate paberil,
-vaid võitluses ja relvaga käes. Võitlus Eesti
Väeosade ridades pole meile mitte ainult Bolshevike rünnakud nõrgenesid eelmiste päevade kaotuste tagajärjel

mendi juht, kellele Führer annetas kui 38.
sõdurite saksa armees tammepärja mõõka

siis tegi leitnant Soodla need lahingud ju
ba kaasa partisanide pataljoni rooduüle

malt ajaloos oma võitlusega enamluse vastu
nud vene ja läti kommunistlike polkude
aastail 1918—1920. Sõdurlikku ustavust osu Saksa õhutõrjesuuvtükk kuski Itaalias asub osad.
tasid meie vabatahtlike üksused käesolevas uuele positsioonile. Pk.-sõjak. Jesse (Wb)
Kui Kuperjanovi pariisanide pataljonist
võitluses.

(ringkondade poolt. Eesti rahvas teab, et te

Major Waldemar von Gazen, nimetatud
Gazaks, ühe soomusgrenadeeride rüge

Kui Kuperjanovi partisanid liikusid hil

jem Tartust edasi Elva, Puka ja Paju poole,

Mida nad mõtlevad?
Eesti väeosade kindral-inspektuuri
loomisega ja oberführer Soodla nimeta
misega kindral-inspektoriks on jõutud
suur samm edasi eesti rahva selge hoia
ku ja jäägitu bolshevismivastase võitlu
se tunnustamisel. On ülearune rõhuta
da veel kord seda heameelt, mida teki
tas kindral-inspektori ametisse seadmise
teade laiades hulkades. Ja seda õigus
tatult, sest kogu rahvas tunnetas koos
värske kindral-inspektoriga selget tõsi
asja, et usaldus, mis oli selle sammu
eelduseks, on üheks uueks ja tugevaks
nurgakiviks eesti rahva vabale ja õnne
likule tulevikule.
Vanaks tõsiasjaks jääb aga ka see,
et ühtki võitlust ei peeta ainult relva
dega rindel, vaid ainult siis saavutab
võitlus oma otsustava ja kindla võidu,
kui kõik rahvuskaaslased seisavad en
nastohverdavas vankumatuses relvade
taga, pidamata paljuks ühtki pingutust,
ohvrit või loobumist. Selles mõttes ei
ole ükski uskuja ajaloos parem ega õil
sam Saksa rahva eeskujust, keda võime
ta loobumistes ja ohvrivalmiduses ainult

„Narvat" ta sangaritegudel ja tema kau
du kogu eestlust maailmakuulsusele ja
mis võimaldas meil saada Eesti SS-bri
gaadi ning nüüd ka kõiki Eesti üksusi
siduvat organi Eesti väeosade kind
ralinspektuuri. Kuid eestlaste hulgas on
ilmnenud viimastel aegadel ka sääraseid

üksikuid nähteid, mis panevad tahes
tahtmata vangutama pead ja küsima,
mida need inimesed õieti mõtlevad. Kas
nad üldse midagi mõtlevad ja kas nad
julgevad nimetada endid seejuures veel
eestlasteks?

Oa selge, et Eesti vabastamisel jäi
siia üksikuid punase värvinguga väike
tegelasi, kelle isikud pole meile tund
matud, kuid kellest võis arvata, et elu
ise avab neil pikkamööda silmad. Me ei
taha teha neist igale üksikult ettehei
det ka siinkohal, sest osa neist on
oma raskest tõvest juba paranenud, osa
aga paranemas ja saamas jälle eestlas
teks. Meie ei või aga lubada, et leidub
teisi, kes nüüd, millal nad idarinde lii
kuvast võitlustaktikast saanud aru oma
moodi, on pidanud vajalikuks eraldu
mist oma rahva kehast ja tiibade sopu
tamist neile, kelle kohta pole veel sel
imetleda.
Kuidas on selles mõttes olukord aga gunud, kas neil üldse ongi veel kunagi
meil, kestis, kelle paremad pojad „Nar tõelist kohta eesti rahva hulgas. Säära
va" pataljonis on pälvinud kogu maa sed tegelased on näidanud oma haletse
misväärset tühisust ning me peame võtma
ilma imetluse?
On tõsi, et eesti rahvas oma tervi nad tõsisele vaagimisele. Ärgem rääki
kus kehastab sama vaimu, mis kandis gem siinkohal pikemalt neist, kes pida-

jahädast, mis juba ligikaudu aasta aega
möllab mõnes Tshungkingi piirkonnas
Lõuna-Hiinas, annab üks ameeriklane,
kes viibis näljapiirkonnas 4 kuud. Ta
kirjutab, et 40 prots. elanikkonnast on
armetult nälga surnud. Tshungkingi
valitsuse abi on ainult tilgake vett kuu
male kivile. Iga päev nõuab ' näljahäda
tuhandeid inimohvreid piirkonnas mille
riisitoodang võib toita ainult XU koha
likust elanikkonnast.
Värkeses Taishani linnas on möö
dunud talvel ja kevadel maetud üle
5000 tundmatu laiba, kõnelemata tu
handeist, kes on maetud perekonna
matusepaikadesse. Külad sarnanevad
suurte kalmistutega. Kõikjal on näha
inimkonte ja pealuid. Tiikides ja lom
pides ujub kõdunevaid laipu. Nagu
varem koerad, nii otsivad tänapäeval
loendamatud lapsed prügikastidest toi
dujäänuseid.

nud ausast kohusetäitmisest paremaks
hiilida metsadesse, rüvetama oma rah
va eest ausalt võidelnud „metsavendlu
se" kõrget aadet, samuti neist, kes ot
sinud teed üle mere, sest need moodus
tavad eripeatüki ja nende juurde tule
me hiljem.
Kai aga näiteks, keegi vabakutseline
usub oma kutse või auameti, mis ei
sea talle mingit tööalaliselt takistavat
koormat, olevat nii väärika, et ta ei
leia lihtsalt selle ameti pärast võimali
ku osa võtta rahvale sõjast tulenevaist
pingutusist, näiteks raiekohustusest,
lugedes kohustusest mitte vabanemisel
vajalikuks isegi ameti mahapaneku, siis
011 see mitte ainult oma ulatuselt sõ
nades väljendamatult pentsik, vaid ränk
akt oma rahva oleviku ja tuleviku
suhtes, mida ei saa jätta lihtsalt sinna

laevadele
Lissabon. „New York Herald Tri*
buue" konstateerib ühes käsitluses mere
sõja kohta: Saksa allveelaevad kutsuti At
landilt tagasi, et neid varustada uue relvas
tusega. On selge, et see uus relvastus on
hea.

Amsterdam. USA mereminister
Knox seletas külaskäigul Vahemere piirkon

da,et Euroopa kindlus ei ole veel valluta

tud.Raskeim ja kaalukaim osa sõjast seisab
veel ees. On täiesti põhjendamatu oodata
peatset sõja lõppu. Allveesõia kohta tähen

das Knox, et see on Atlandi ookeanis uue
hooga lõkkele löönud.

Punasel Ristil ei võimaldata hoo
litseda Iraani eest
Ankara st, 11. 10. (DNB). Nõukogude,
Inglismaa ja USA poolt lükati üksmeelselt
tagasi Iraani valitsuse palve, et Rahvusvahe
lisel Punasel Ristil lubataks uurida Iraani
varustusolude küsimust.

Keres püsib Madridi maleturnii
ril teisel kohal
Madridist, 11. 10. (DNB). Kuuenda
vooru järele oli seis Madridi rahvusvaheli

sel maleturniiril järgmine: Fuentes 5,5 punk
ti, Keres ja Brinckmann a 4 p., Ingelmo 2,5

(2 partiid pooleli), Medina 2,5 (1 pooleli),
Sämisch 2,5, Albonso 2,5, Kocher 2 (2 poo
leli), Augustin, Comez ja Perez a 2 (1 poo
leli), Sanz 1,5 (1 pooleli), Pomar 1, Novarro 1
(3 pooleli), Nicolas 0 (2 pooleli).

Soome sõjateade
Helsingist, 13. okt. (DNB). Aunuse

maakitsusel tõrjuti vShema vaenlase üksuse

rünnak. Maakitsuse idaosas tungisid oma
löökrühmad kahurtule toetusel vaenlase
positsioonidesse ja hävitasid ühe kuulipil

duja- ja ühe elamupunkri koos meeskonnaga.

Soomes jagati liirjandus
auhindu
Helsingist, 11. 10. Eilsel Soome Kir

janikkude Liidu aastakoosolekul, kus prof.

V. A. Koskenniemi, kes on juhtiv soome
kirjandusajalooiane ja Euroopa Kirjanikkude

Liidu abipresideDt, valiti kolmeks aastaks

liidu esimeheks ja tema asetäitjaks Arvi

Kivimaa, Soome Rahvateatri intendant, an

paika.

väljapaistvatele
Me küsime, mida kõik sellised ini netati liidu auhindadefondist
5 auhinda 9000 2400 soo
mesed õieti mõtlevad, kuid me vajame me marga suuruses.
ka, et sellised juhud leiaksid kindlat
1. auhinna sai Urho Karhumäki, kelle
ja ranget selgitamist ja kõrvaldamist. peateos „ Kõnnumaa isand" käsitleb ühe
ülesehitavat tööd. 2. auhind
Ainult siis, kui ka kõik säärased pai uudisasuniku
Matti Hällile, kelle kunstnikuromaa
sed meie rahva hulgast kindlasti kõrval langes
nid kuuluvad Soomes loetavamate hulka.
duvad, võime olla julged ja kindlad, 3. auhinna sai Mart a Haapanen, kelle ro
et Eesti tulevik on kindlustatud rinde maan ..Selgunud süda" kajastab autori põl
ja tagala ning lõhestamatu rahvuster venemist Põhja-Soomest. 4. auhinna sai He
Murros, kes omandas nime lüüriliste
viku ohvrivalmis panuses võidu heaks. lene
luuletuskogudega, nende hulgas „Vaskliua

—.osp

ga". 5. auhinna sai 70- aastane naiskirjanik
Lilly Porthan, kelle muinasjutud kuuluvad
soome rahva kaunimate varanduste hulka.

ÜKS KANGELANE

Pataljon „Narva" oli nagu terasmüür

SS-PK. Veel kord beitiß post pilgn kuid vähesed jõudsid nii kaugele et edasi

ißlili

hämarusse, siis kargas ta üles, jooksis küka tulla, sest enamus neist jäi sinna, kust nati
kil mööda jooksukraavi edasi, laskus mööda edasi tahtsid tormata.

Eesti grenadeerid purustasid enamlaste rünnaku selle tulipunktis
Sõjakirjasaatja Friedrich Wilhelm Abel
SS-PK. Kuskil idarinde lõunaosas
seisab eestlaste pataljon „Narva" ühise
vaenlase Nõukogude vastu. Mit
te just kaua aja eest ühines ta oma
88-diviisi „Viikingi" kamraadidega, et
õlg õla kõrval nendega võidelda oma
Eesti kodumaa vabaduse eest ja anda
oma verd uue Euroopa heaks.
Nende sõdurisaatus kirjutas ette, et
pataljon „Narva" tuli rakendamisele
kohe ühes võitluste raskuspunktis. Va
sakul neist asus pataljon „Germania"
paremal ühe soomusdiviisi soomusgre
naderid ja üks „Westlandi" pataljon.
900 meetrit künkalist maastikku
see oli eestlaste lõik. Lagedad künka
seljad, piklikud orud, kuristikud ja
nõod, nende taga üks küla.
Eestlased ei olnud veel aega saanud
kaevikute kaevamiseks. Laskurpesades
ja kuulipildujapositsioonidel seisid nad
tõrjevalmis oma relvade taga. Nad ei
olnud veel kunagi tuleliinil olnud, nad
ei tunnud veel sõda. Nad tundsid küll
lühikese enamlaste verevalitsuse õudusi
oma kodumaal, mitte aga lahtise väli
lahingu tõsidust. Komandöril, sturm
bannführeril, oli usku oma meestesse.
Ta vaatas tuleristseile rahulikult vastu.
Ja nad tulid need esimese lahin
gu rasked tunnid. Oli üks hommik juu
likuus. See oli 19-ndal, kui nõukogula
sed hakkasid juba aovalgel pataljoni
positsiooni tulerahega üle külvama. Tu
listamine kestis pidevalt. Suurtüki-gra
naadid songisid üles maapinda positsi
oonide künkaharjal. Nõukogude kergete,
raskete ja üliraskete granaadiheitjate
viskemürsud lõhkesid nende seas ja
Nõukogude kogupaugukahurid saatsid
nende ridadesse mürisevat terasrahet.
Eesti vabatahtlikud ei tunnud veel
kõike seda ega saanud sõjaga harjuda
aegamööda. Nad sattusid otse keset la
hingut, ja nad pidasid vastu. Varsti le
basid nende hulgas esimesed surnud
kamraadid. Nad aga ei kaotanud ka
närve, kui nad kuulsid esimest korda
haavatud kamraadide valu karjatusi ja
sanitaride hüüdmist. Nad aitasid haa
vatud kamraade sõnatult, kahvatute nä
gudega keset plahvatuste mürinat. Nad
roomasid nende juure raskeimas tules.
Niisiis see oli sõda, ja seejuures
ei olnud vaenlast veel nähagi. Nad ei
saanud tulistada. Nõukogude jalavägi
peitus alles järgmise nõlva taga. Need
ei olnud Nõukogude halvimad sõdurid
vastaspoolel „Narva" vastas seisis
üks Nõukogude kaardiväerügement.
Viimaks lakkas terasene rahe. Kõla
sid veel mõned raksatused, siis tuli
Nõukogude jalavägi, kes lootis nüüd
kerget tööd. Kuid eestlaste kuulipildu
jad niitsid ründajad maha. Ka siis, kui
teatati Nõukogude T-34-tankide tungi
misest nende seljataha, kes olid ühes
väeosade vahekohas läbi murdnud. Eest
lased jätsid tankid soomusküttide hoo
leks, kes olid nende taga positsioonile

asunud. Need tulistasidki tankid pu
nik?.
Enamlaste rünnak purunes nagu lai
ne kalju vastu. Ründajate vood veere
sid purustatult tagasi. Pataljon „Nar
va" oli positsiooni hoidnud just selles
kohas, kust enamlased tahtsid läbi mur
da. Komandör oli uhke oma pataljoni
eestlastele. Ta oli vana sõdur ja oskas
hinnata mehi, kes juba tuleristseil lõid
tagasi niisuguse massilise rünnaku.
Õhtul sai pataljon tankitõrjekahureid
eesliinile abiks. Järgmine päev jäi ra
hulikuks. Arvati, et enamlased seavad
end valmis uueks rünnakuks. Ja tõe
poolest ! Kolmanda päeva esimestel hom

mikutundidel puhkeski võitlus uuesti.
Jälle Nõukogude ettevalmistav tuli ko
gu lõigule. Nõukogude Jahingulennukid
toetasid rünnakut. Sadadena heitsid nad
alla väikesi fosforpomme. Neid võis nä
ha selgesti langemas, neid loendama
tuid väikesi punkte, mis tekitasid haa
vatuile killuvigastuste kõrval valusaid
põletushaavu. Jälle hoidis pataljon
va" positsiooni.
See oli hommikul kell 3.20. Siis tu
li jälle mõni tund rahu, kuni algasid
vahetpidamatult õhtuni Nõukogude rün
nakud. Kell 10.35 andsid kogupaugu
kahurid marutuld.
Jälle olid Nõukogude soomustatud
lahingulennukid nagu erilased meie lii
nide kohal, jälle võis näha tihedasti
üksteise kõrval fosforpommide väikesi
suitsujugasid. Aga jälle löödi enamlas
te jalaväerünnak vihases vastupanus
tagasi.

kaotused nõuavad. Kell 13.30 voogab
Nõukogude jalavägi ülekaalul arvul ees
ti sõjaliinide vastu. Nad ei suuda teda
enam pidurdada.

Kuid ka vaenlase kuulipilduja ja gra
muld-astmeid allapoole ja rebis suurima
tulel näis olevat tagajärgi,
jõuga lahti punkri ukse. „Nad tulevad!" naadiheitjad
siit sealt hakkas kostuma hüüdeid sani
hüüdis ta tumedasse punkri sisemusse. sest
järele. Ka vaevalt kaheksateistaastane,
Kiiresti olid puhkajad jalul ja tormasid.väi taride
kes hommikul vara esimesena märkas vaen

ja oma asukohtadele. Pooltugevad hüüded
kostsid punkrist punkrisse.„ Nad tulevad!"
Siis kostus kiiret jooksu oma positsioonidele,
padmnikastide kolinat.
Ühe hoobiga oli muutunud elavaks ühe

lase rünnakut ja oma kamraade, alarmeeris,
lamas nüüd peahaavaga ühel kaevikuserval,
kuhu sanitar teda tagasi oli tõmmanud. „Jää

siia lamama," oli sanitar talle öelnud, „ma

positsioon. Telgiriided kõrval viin su veerandtunni pärast edasi, pean
Enamlased murravad läbi paremal SS-pitaljoni
laskeavade eest, laskurid asusid oma praegu veel üht teist kamraadi ära tooma,
tiival. Kaks-kolm löökrühma aga pais dati
tulejoonele. Ja siis oli kõik jäite vait. Pin temaga on asi tõsisem". Siis oli ta ka juba
kab enamlased ägedas lähivõitluses gutavalt vaatasid sajad pilgud üle kaeviku kadunud oma kohuse täitmisele.
Noor SS-mees oli nüüd üksi. Ta mõtted
jälle positsioonidest välja. Labidate, kä ääre, et paremini jälgida oma positsioonide
suunas roomavaid tumedaid kogusid. Veel olid kamraadide juures seal ees. Kas suuda
sigranaatide, püstolite ja tääkidega.
kõik vaikne, mitte ühtegi püssilasku. vad nad vastu panna? Juba kuulis ta läbi
Kell 14.05 langeb komandör. Ikka on
Neid lastakse jälle lähedale tulla, et anda lahingumüra hõikeid laskemoona järele.
jälle ja jälle tormavad Nõukogud met siis surmav hoop. Huvitav, kas bolshevikud Nüüd tuli tegutseda. Seal kuulis ta eemalt
sikult peale. Vaenulised rinded on üks ründavad täna ilma suurtükitule ettevalmis minevat laskemoona kandjat. Tuleb kiiresti
juhtida õigesse kohta, kus laskemoona jä
teise sisse nihkunud. Kell 14.40 jõuab tuseta?!
Seal aga oli järsku kuulda õhus sahinat rele kõige suurem vajadus! Seal plahvatas
rügemendi staapi järgmine raadiosõnum:
vihinat, bolshevike ridade vahel tõusid mürsk ta ees. Kiiresti heitis ta pikali. Tihe
~Pataljon „Narva* peab vastu viimse ja
kõrgele vägevad mullasambad... meie kildude rahe vuhises üle ta pea. Siis tõstis
jõuga."
suurtükivägi oli ise avanud tule, et tõkes ta pead, et märku anda laskemoona kandja
le, kuid mees lamas liikumatult. Kiiresti
Kell 15 on vaenlane jälle rindelõi tada ründajate edasitulekut.
Nüüd muutus ka vaenlase poolel elavaks. oli ta tema juures ja haaras sidumismater
gus. Teise kompanii riismed paiskavad Hüüded
ja hõiked kostusid kõikjalt. Kuskilt jali järele, kuid see oli juba hilja. Kild oli
ta veelkord üliinimliku jõupingutusega oli kuulda aeg ajalt tugevamat häält seal poisil
läbistanud südame. Abitult vaatas
välja.
jagati käsklusi. Siis oli neil vist mingi ka haavatu ringi, kas ei silma ta läheduses ke
Siis tuleb vaikus. Kurnatult istuvad vatsus: siit-sealt hakkas kostuma veidraid dagi, kes toimetaks laskemoona edasi. Ta
Hurrää! Hurrää!
liikus kuidagi oma punkri juurde, et vahest
eestlased oma laskur-kaevendeis. Nad hüüdeid:
Vaenlane oli tegevusse rakendanud oma ehk seal, aga kõik oli vaikne.
on teraskiivrid ära võtnud. Nende sil granaadiheitjad. Kohe vastas sellele meie
Kuulipilduja vaikis...
Ta pilgud pöördusid padruni kastidele. Kas
mad on kinni ülepingutustest. Nad lase oma. Tolm-pruun laine varises peagi kokku.
ei
või
sellest 200-st padrunist oleneda kogu
vad vabastavalt sooje päikesekiiri en Kuulipilduja aina külvas surma. Neid tuli positsiooni
saatus! Ta oli haavatud, kuid ehk
küll lainete viisi, kuid edasi ei jõudnud
dast üle libiseda, nad tahavad ainult neist
suudab ta siiski... peab!... muidu võib-olla
ükski.
Kõik
nad
jäid
sinna.
Massid
rahu, muud mitte midagi.
ilma relvadeta, kes tungisid kuni oma lan ei ole meist enam ühtegi järel! Veel heidab
Nad ei saa aga veel puhata. Jälle genud kaaslasteni, haarasid neilt küll relvad, ta pilgu langenule. Tabades selle pilku, tu
leb ta liikmeisse jõud, energilise liigutuse
kõlab alarmhüüe: „Vaenlase tankid! "
ga haarab ta padrunikastide järele, heidab
Juba jälle on T-34-d nende taga kõr Nad takistasid Nõukogude sissemurdu, nad
üle õia ja siis eesliinide poole.
gustikel. Nad näevad neid tanke tisna ja seda raskuspunktis. Diviis „ Viiking"
Raske ja aeglane on tema tee. Jõnd hak
selgesti, nad näevad aga ka meie tan suutis seega oma taktikalised ülesan kab kaduma, kaid hambaid kokkupigistades
ta siiski edasi. Rea side tilgub verd
ke esile tungivat. Üks T-34 teise järel ded täielikult täita. Diviisis kõneldakse jõuab
läbi. Kui nüüd veel mõnikümmend meetrit
jääb lebama. Nad näevad ka veel meie pataljon „Narva" ohvrikäigust.
seda jooksukraavi, siis... Meeter
SS-grenaderide diviisi „ Viikingi" me mööda
stukasid enda kohal, näevad, kuidas
meetri järele veab ta ennast edasi, tähele
nad sööstavad Nõukogude liinide kohal hed ja koos nendega kogu Saksa ar panemata vaenlase ägedat tuld. Lõpeks ome
siin ongi kuulipilduja punker! Ta ei suu
ulgudes alla, näevad pommilõhkemiste mee kummardub langenud eesti kam ti!
ridu.
raadide ees, kes olid valliks Nõukogu da enam, langeb kokku, kolisedes veerevad
padrunikastid alla punkrisse. Ta ei kuule,
Nüüd valitseb lõpuks vaikus. Häma de hüppe vastu.
kuidas sealsamas lähedal bolshevikud röö
Nad mõtlevad haavatuile. Jäägu sel givad võidujoovastuses, sest veel mõni samm
rikuks vahetatakse pataljon „Narva"
välja. Üks kompanii tuleb tagasi ilma lel päeval relvadega võidetud kuulsus ja siis oleksid nad juba punkris. Aga ta ei
elama pataljon „Narva" ellujäänute kuule ka oma kamraadide heameele hüü
juhita.
deid. Seal juba on kuulipildujal jälle hää
Eesti grenaderid hoidsid positsiooni. juures.
led sees ja niidab nagu vikatiga vaenlase
tihedaid ridu. Varsti on rünnak tagasi tõr

Kell 14 ründasid nad vasaku] aset
sevat kõrgustikku. Seekord murdsid nad
läbi tugevamate jalavaejõududega. Pa
taljon wNarva" osad tegid kiire vastu
löögi. Sissetunginud enamlased hävitati.
Jälle olid Nõukogude T-34-tankid
meie liinide taga. Eestlased ei lasknud
end häirida. Nad õiendasid ees asjad
jalaväega, kuni nad nägid kõrgustikul
enda taga põlevaid purukstulistatud
vaenlastanke paksus suitsus lebavat.
See oli jälle soomusküttide töö.
Eesti pataljoni read on hõrenenud.
Üks mees peab nüüd kahe eest väljas
olema. Nad asuvad jälle oma positsi
oonidele läbisongitud, pommikraatreist
ja granaaditrehtreist mustaks kõrbenud
maapinnal. Kell 12.40 ründasid nõuko
gulased vasakul pataljon „Germania"
kohal. Jälle tankidega. Ja jälle paisa
takse nad tagasi.
Samal ajal ründavad „Narva" lõigus
Nõukogude raskerelvad üle 40 minuti
vahetpidamata. Mehed klammerduvad
maapinda. Nad ei saa end ju selle vas
tu kaitsta, kiivist väljalangemised roh
kenevad. Haavatud toimetatakse taha
poole. Kõigi silmis paistab tumm küsi
mus: „Mis nüüd saab? Kuipalju meid
veel on? Kas suudame rindelõikuhoida?"
kindlustasid kavakohast evakueerimist . . . Viimsed julgestusüksused lahku
Komandör on ees oma meeste juu Nemad
vad täielikult purustatud piirkonnast. Siit leiavad nõukogud eest ainult varemeid.
Pioneerid ootavad veel viimseid sõidukeid. (PK. sõjakirjas. Grönert).
res, näitab uusi positsioone, nagu neid

tasid ta nägu.
„Jah," ütles ta siis väga pikkamööda, „veri
ja surm, aina veri ja surm. Aga mis saame meie
sinna parata 1 Isa on puudutanud sama küsimust
ja samuti nagu praegu sina. Mu vend langes Va
badussõjas. Meie oleme aga saanud elada ja ehi
tada peale Vabadussõda paarkümmend aastat ra
hulikult. Kas pole seegi midagi ? Mis sa siis ar
•—j
vad, Mae, kas peame laskma nüüd siis tõesti jäl
le minna ja kaduda kõigel ilusal lõplikult, ja
Jtrhanmi l\jcmpJ
laskma viia ning tappa vendi ja endid, nagu
neid juba viidud ning tapetud ? Ei, kallis, palju
97.
de põlvede jooksul on eestlaste veri kastnud se
da pinda, ei ole siin ainustki kohta, mis jäänud
Mae Soodemaga kõrvuti ojaäärsel pingil.
„Endel", ütles Mae end ta vastu surudes, kui sellest puutumata. Ja seep see on, mis meid nüüd
nende ümber oli muutunud juba täiesti vaik kohustab."
„Aga see on siiski hirmus, et inimesed on . . .
seks. „Kartsin täna nii väga sinu ja Uusna, Eeri
ku ja teie kõikide pärast. Ah, ütle, kas see oli nagu kiskjad loomad, kuigi ruumi leidub maake
ral kõigile?" arvas Mae jälle vaikselt ning Endel
väga, väga hirmus ?"
vastas talle peale lühikest vaikimist pikkamööda,
Endel püüdis naeratada.
„Mae, sa pead püüdma olla meie pärast mu mõtlikult, kuid rahulikult:
on hirmsad, selles on sul õigus,
retu. Sõda on ikka hirmus, aga lahing on mees
tele," ütles ta lohutavalt. „Kas jääme seal ter Mae, aga mitte kõik. Ning kuna sõda on suuna
veks või langecne, see pole meie teha. Meie ei tud ainult nende vastu, kes ei taha ega suuda
võitle eneste, vaid sinu ja kõikide teiste eest. sallida, et ka teised rahvad ja inimesed elavad
Praegu istume siin, ja meie ümber on vaikne. ja töötavad, minnes ühtedest oma piiratud või
Aga eelpostid valvavad meie pärast ja ko maluste juures koguni mööda, siis polegi sõda
gu meie ümbruse, nende põldude ja metsaoe pä nii hirmus, nagu ta võiks ehk esialgu tunduda.
rast, mis hingavad praegu tasa ja helisedes. Kui Sa kuuled, kuidas taevas nüüd üha kõmiseb, ja
kostuvad aga esimesed lasud või kui idakaarel ma olen kindel, et kui läheksid praegu kõrge
sünnib uus päev, siis kutsuvad uued kohustu male kingule, välja siit metsade varjavast sõõ
sed ka mind, sinu ja kõikide teiste pärast." rist, siis näeksid tõusvat tulesid taevasse. Need,
„Vahel, Endel, on tunne, et kõik võiks olla Mae, on sõjatuled ja puhastustuled. Sa näed,
teisiti", vastas Mae pead väsinult ta õlale lange kuidas päike on käesoleval suvel kaunis, kuidas
on kaunid meid ümbritsevad metsad, põllud
tades. „Hoopis teisiti."
kõik ja kõik. Ma ei tea, kuidas näed sina seda
„Näiteks ?" küsis Endel.
„Noh,,ma ei tea seda ju päris selgesti, aga... kõike, aga minule jääb tunne, nagu oleks loo
vahel tahaks lihtsalt minna, kahekesi... ja ka duse nägugi kooskõlas selle rahva olemasolu
uuestisünniga, kes kuulub jäägitult ja igavesti
duda ... ning oodata ..."
„Mae J* hüüdis Endel pooliti kohkunult. „See selle looduse juurde. Sa arvasid, Mae, et võiksi
me minna .. . kahekesi, ja oodata, kuni kõik on
oled sina, sõjamehe tütar, kes räägib nii ?"
„Ah, ära siis pettu seepärast minus, Endel! möödas. Armas, väike tüdruk, tahaksin nii väga
Ma tean ju, et see nii ei lähe, aga .. . olen ik olla sinuga nüüd ja alati, aga minna ei või
kagi ainult naine ja .. . Veri ja surm, aina veri meie siiski kuhugi, ka siis, kui seda tõsiselt ta
ja surm milleks peab see olema ikka nii ?" haksime. Ja oodata pole meil samuti midagi. Ei,
Endel asetas käe üsna õrnalt ümber ta piha Mae, meie ise, igaüks eraldi ja kõik koos, peame
ja tõmbas ta enesele lähemale, nii et tüdruku aitama võidelda tagasi seda, mille oleme ausalt
pea toetus vastu ta rinda ning juuksed puudu- teeninud ja maksnud paljude paremate verega

meie hulgast, nende hulgas minu vend. Ma tean
ju, sa mõtled praegu, et selles võitluses lange
vad jälle paljud. Aga, Mae, uued langenud ja
uus veri, kuigi see on meile valus ja raske, kin
nitavad ainult veresideme tugevust meie ja selle
pinna ning looduse vahel, mis kuulub ja peab
igavesti kuuluma meile. Või tahad, et meie, ük
sikult nii tähtsusetud ja väikesed, oleme raske
tel aegadel säärased närused olendid, kes sääs
tavad aina endid, et hoida vaid elu .. . ilma min
gi sügavama ja kestvama, pühama sihita, aru
saamiseta sellest suurest, kellele kuulume oma
maast ja rahvast ?"
„Ah, Endel, sa räägid liialt raskelt, nii et ma
ei saagi sellest kõigest aru. Teie, mehed, andute
aga tihti ainult abstraktsetele mõistetele. Teie na
gu ei näekski seda, mis on otse teie juures ja
teile päriselt lähedane, kuigi see tihtipeale on
vaid väike, valulev süda . .."
„Mae," naeratas Endel teda rahustades. „Va
hel võib see ju tunduda nii, aga sedagi ainult
siis, kui oht on kauge ja ainult aimatav, kuigi
su väide ei pea päriselt paika selliselgi juhul.
Jah, Mae, nagu tänagi, kas sa kujutled, mida
oleks see tähendanud, kui jõuk, millise lõime ta
gasi enne siinset ümbrust saavutamata, oleks
tõepoolest jõudnud tungida välja siia ? Hüva, si
na ja mu isa kartsite minu pärast, Kaarin tun
dis muret .. . noh, võib-olla Margussoni tõttu.
Seal, kuski kaljuses Soomes, on väike süda, mis
tuksub alalõpmata ühele, kelle nimi Eerik ja kes
võitles siin tänagi kaasa . . . Aga kujutle nüüd,
et kõik oleks lõppenud teisiti, et meie poleks
suutnud pidada vastu ja siin oleks laastanud
surm ning enamikku meist poleks olnudki prae
gu enam elus, üksikud oleksid aga pidanud pa
gema tõeliste metsloomadena laande, mida
tähendaks siin siis isegi see, kui mõned meist
oleksid tänases võitluses langenud ? Meie kõik
võitlesime ju ainult nendele väikestele südame
tele mõteldes, reis tuksuvad meile ja mis loovad
ühiselt meie südametega elu. Südamete vastas
tikustes tuksetes peitubki aga lõpuks ju kogu
rahvas, kogu isamaa ja kõik, mis elus on suurt
ja kaunist, püha ja igavest, kas on see siis,
kuigi jääb tihtipeale varjatuks, tõesti nii abst
raktseks mõisteks, nagu oletasid seda sina ?"
„Ei, ei, Endel, sa keerad ikka kõik selle jäi-

jutud. Seal tuleb ka noor kaheksateist-aas
tane teadvusele.

Kui ta hiljem sidumisplatsile tagasi jõu
ab, kinnitab pataljoni komandant talle isik
likult Raudristi II klassi rinda.
SS-sõjakirjasaatja Walter Döring.

Asutatakse trükiala juhtimis
keskus
Idaala riigikomissari nõusolekul avaldati
kindralkomissari ülesandel vastav teadaanne?

mille alusel Eesti kindralkomissari-piirkonoa
jaoks asutatakse trükiala majandusühendns
asukohaga Tallinnas. Majandusühendusse
kuuluvad liikmetena igaliiki trükikojad.

Asutatava trükiala majandusühenduse

ülesandeks on graafikatöönduse alal toodan

gu suunamine, jõudluse tõstmine ja turn
korraldamine. Ühendus võib oma liikmete

suhtes siduvalt korraldada graafikatoodete
tootmist ja ümbertöötamist ning tööjõudude,

käitisvahendite ja toor- ning abiainete tar

vitamist.

Viljandi „Koidu" koor 75-aastane

Viljandi vanim segakoor, nimelt „Koidu"
koor, kes bolshevike võimu ajal kaotas suu

re osa oma koosseisust, on end jälle kogu

nud. „Koidu" koor valmistab nüüd ette oma
75. aasta juubelile, mis peetakse käesoleval
hooajal.

le mujale ja kui ma sind niiviisi kuulan, siis te
kib ja süveneb aina tunne, et olen tõesti alles
päriselt väike ja rumal, nii rumal, et ei suudagi
mõista .. ."
„Noh, ja mida sa siis ei suuda mõista ?" küsis
Endel.

„Ah, mitte midagi ... ei võitlust ega ar
mastust ..."
Endel, võttes ta käed omadesse, pigistas teda
korraks üsna tugevasti ja naeris siis lausa sü
damest.

„Ega see polegi nii halb", arvas ta, „et naine
ei suuda igakord mõista meest, ta tegusid ega
tundeid.' Armastuse alus pole ju igakord sugug;
niivõrd täielik ja ulatuslik mõistmine, kui tingi
musteta usaldus, sest elus on palju ja veel enam
keerukat, mis kõik otseselt või kaudselt keerleb
ikkagi üheainsa südame ümber, ilma et ta see
juures saakski kuuluda täielikule aruandmisele."
Ja kuna Mae talle seepeale kohe ei vastanud,
lisandas ta hetke pärast mõtlikult :
„Ka mina tahan kord luua omale senisest
täielikuma kodu, üsna väikese küll, aga sellise,,
mis nõuab mult küll tähelepanu ja vaeva, aga
annab ka rahulolu. Ka mina tahan, et seal jook
seksid kord ringi pisipõngerjad. Aga ma tahan
ka, et see kodu oleks vaba ning et keegi ei võiks
mulle ega nendele pisikestele ütelda, nagu poleks
pind, milliselt lõikame viija, vabastatud minu
kaasabil või nagu lasuks ntinu ja selle kodu va
baduse vahel arguse ja endasäilitamise ning se
damööda teiste vere lunastamata vari. Nõnda,,
väike Mae. Ja nüüd meie ei räägi sellest enam.
Kui tulevad uued võitlused, lähen neisse jälle.
Ja kui ma neis ka langen, siis, Mae ..."
„Endel f" katkestas Mae ta lause, vabastas
end järsult ta käte vahelt ja pöördus, haarates
mõlema käega Endeli õlgadest ning surudes end
tihedalt ta vastu, nagu kardaks ta, et Endel
nüüdsama, otse praegu tast lahkub.
„Endel!" kordas ta siis uuesti. „Kas sa pead
siis tingimata rääkima nüüd nii, tegema mulle
hirmu ja haiget?"
«Anna andeks, Mae! Sa tead ju isegi, et see
oli ainult niisama, naljaks ..."
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Paide ümbruses käib hoogne talude

elektrifitseerimine
Loodud elektriühistud on näidanud juba energilist tegutsemist Väätsal, Kõigis,fAnnas,
samuti Mäekülas ja Purdis
Huvi talumajapidamiste elektrifitsee
rimise vastu Järvamaal tõuseb pidevalt.
Hoolimata sõjaaja raskustest ja vasta
va materjali ning tööjõu vähesusest,
leiab talude elektrifitseerimise küsimus
kõikjal elavat vastukaja ning mitmeis
asulais praktiliselt teostamist. Üheks
olulisemaks põhjuseks osutub siin kaht
lemata ka asjaolu, et vajaliku valgus
tuse omamiseks ei piisa saadavast pet
rooleumi hulgast. Kui mitmed taluma
japidamised enne sõja puhkemist aine
listel põhjustel elektrifitseerimise küsi
mustesse suhtusid pessimistlikult ja
kõhklevalt, on olukord selles osas nüüd
sootuks muutunud. Ära on langenud ai
nelised mured ning peamiseks takistu
seks on jäänud vaid vastavate materja
lide hankimise mured. Kuid ka siin po
le olukord kaugeltki lootusetu, kuna

japidamistesse momendil vaid ühe osa
kese üldisest talude elektrifitseerimisest,
kuid kahtlematult osutavad ka senini
saavutatud tulemused küllaltki väär
tuslikeks üldises elektrifitseerimise
arengus.

suurt huvi elektrifitseerimise
vastu tuntakse ka Koigi vallas. Seda tõen
dab asjaolu, et elektrivalguse sisseviimiseks

talumajapidamislesse on avaldanud soovi
suuremad talu majapidamised 100-protsendi
liselt ning vähemad majapidamised 30—50protsendiliselt, kuigi nimetatud arvud endas

hõlmavad majapidamisi vaid augustikuus
asutatud eiektriühistu piirkonnas, s. o. Koi
loota Uha uute übiatute ellukutsumist. Üksi gi ja Prandi asunduses, Tamsi, Sõrando ja
Silmsi külades ning Huuksi asunduses. Kui
kutest valdadest on eriti innukalt elektrifit
seerimise küsimusse suhtunud Väätsa valla gi Koigi elektriöhistu põhikiri on alles re
gistreerimisel, on kohapealsed asjasthuvita Liikuva sõjapidamise raamides evakueeritud alade elanikud taganevad vabatahtlikult
talupidajad. Sellest on vaevalt möödunud
tud isikud juba varakult astunud samme ühes saksa vägedega. Nad on 20 aasta jooksul õppinud küllaldaselt tundma bolshe
kolm kuud, kui Väätsa elektriühistu asuta selleks,
et otseste tööde alguseks olemasole
"ja ei taha sellest enam midagi teada. Koos oma varandusega rän
jate kokkukutsel peeti Lõõlas, Väätsal ja vad takistused oleksid kõrvaldatud. Nii on vismi
davad
nad saksa sõdurite kaitse all taas julgesse kohta. (PK. sõjakirjas. Lechner).
Palas esimesed koosolekud, kus päevakorras suudetud juba hankida madalpingeliini iso
olid küsimused, millised ühenduses taluma laatoreid, tehtud ettevalmistusi elektriliini
japidamiste elektrifitseerimisega. Alates ni postide soetamiseks ning astutud samme

Momendil on Järvamaal asutatud raitu
elektriühistut ning juba lähemal ajal on

metatud ajast on elektrivalguse Väätsale
viimise tööd arenenud kõigiti ladusalt ja

transformaatori saamiseks.

Teravilja võib ümber töötada ainult

Elektrivarustus? sisseviimise küsimu
se tööd katkestas. Üldises elektrifitseerimis novembrikuus. Kuigi juba siis peeti vajali
kuks alustada vastavate eeltöödega, jäid
tööde raamistikus on jõutud juba niikau need
esialgu ühel või teisel põhjusel käes
gele, et pea lõplikult on suudetud püstitada
olevaks aastaks. Küsimus tõusis aga uuesti
hea tahte ja ametiasutuste kaasaaitamisel kõrgepingeliini postid. Samuti on valmis päevakorrale käesoleva aasta sügisel, mil
elektrijaam Lõölas, kuna alajaa
ning vastutulekul on õnnestunud saada ehitatud
ma ehitamine Väätsal on lõpetamisel. Lisaks kohapeal asutati Anna eiektriühistu. Ühistu
nimetamisväärset abi. Mõistagi moodus sellele alustati neil päevil vastavate eeltöö asutamisega alustati ka viibimata vastavate
eeltöödega. Oma praeguses kujus haarab
tab elektrivalguse sisseviimine taluma- dega ka alajaama püstitamiseks Kirnas.
Anna eiektriühistu ainult talumajapidamist
hoogsalt, kuigi sügisesed viljakoristamißtööd

ja viljapeks mõneks ajaks elektrifitseerimi sega Annas tehti algust möödunud aasta

Kindralkomissari äsjailmunud Amtsbiatis antud teraviljakoguseid võib ümber töötada
on avaldatud teravilja äraandmise ja tarvi ainult jahvatuskaardil märgitud
tamise määruse teostamise määrus, mis hõl rioodide kestel. Erandit sellest võib lubada
mab isevarustajaile tasu eest jahvatamist. ainult maakondlik põllumajandusamet.
Jahvatusteravilja veol veskile kui ka Jah
Määruse kohaselt võib jahvatusteravilja
isevarustajate omatarviduseks ümber tööta vatustoodete äraveol peab jahvatuskaart
kaasas olema. Veskile toodud jabvatusvilja
Purdi asunduse ulatuses, kusjuures elektri da ainult jahvatuskaardi esitamisel tasuli kogused peab veski omanik või jahvataja
seks jahvatamiseks lubatud veskeis. Seejuu
voolu soovivate majapidamiste arv ulatub res loetakse jah va tustera viljaks kõik teravi kohe sisse kandma jahvatuskaardile ja jah
paarikümnele. Vastavalt saavutatud kokku li, mis tuleb tarvitamisele inimeste või loo vatusraamatusse. Sama tuleb teha ka jahva

Kingituspakikesi rindesõdureile

leppele hakkab Purdi asunduse talumaja
ERÜ Järvamaa ringkonnaametis töötatakse tervituspakkide valmistamisel pidamisi elektrivooluga varustama Auna
.Seiske vahvast' sõjasõidul
Tammemetsa tugevusel
Kaljukünka kindlusella
Varjuks vaenu tungi vastu."

Sellise katkendiga meie suurest ee
posest „Kalevipoeg" tervitab ERÜ ja
tervitavad ka kodumaalased oma tub
lisid rindevõitiejaid kingituspakikestega
Eesti kommunistlikust ikkest vabasta
mise 2. aastapäeval. Peale selle tsitaa
di „Kalevipojast" ehib hallikasvalget
nägusat tervituskarbikest veel ERÜ
embleem kolm kokkupandud kätt.
On endastmõistetav, et ERÜ Järva
ringkonnaamet on tegemas kõik, et ka
Järva maakonnast nägusaid ja rinde
võitlejaile nii palju kodurõõmu valmis
tavaid kingituspakikesi teele läheks. Ja
neid lähebki, sest järvalased ei ole
kunagi sooja osavõtuta lasknud selli
seid aktsioone mööda, ega lase ka see
kord, kuigi maal on praegu ikka veel
käed kibedaid sügistöid täis. Ent ega
seepärast ometi või rindevõitiejaid, meie
kodu ja isamaa vabaduse eest võitle
jaid, unustada!
Et 21. oktoober läheneb kiiresti, siis
tuleb kõigil rutata, kes tahavad sel
rõõmsal pidupäeval meelde tuletada
rindevõitiejaid.
Et selle nädala lõpul käib veel kin
gituspakikeste valmistamine, siis oleks
Kirjandust jõululauale
Eesti Kirjastuse väljaandel ilmub lähemail
kuudel rida ilukirjanduslikke teoseid, mille
de hulgas aga ainsaks uudisteoseks on Al

bert Kivika romaan „Karuskose". Teised

raamatud, mis loodetavasti jõuludeks ilmu
vad, on meile juba tuntud teoste uued trü
kid või valikkogud. Nõnda ilmub kolmandas

trükis Aug. Gailiti Roomas Nipernaadi",
mis on kunstnik Mart Karruse poolt ilust
reeritud. B. Kangro poolt koostatud A. H.

Tammsaare „Valitud novellid ja miniatuurid
sisaldab enamiku kadunud suurmeistri no
velliloomingust, alates „Vanade ja noortega."
A.Kitzbergi,, Valitud näidendid" sisaldavad

jahvatuskaardi esitamisel

tustoodete väljaandmisel. Seejuures peavad
sissekanded jahvatuskaardil olema kooskõ
Teravilja
jahvatamiseks
väljaspool
veskit
piimaühing. Vaatamata lühikesele tegutse
las sissekannetega jahvatusraamatu6.
asetsevas
jahvatusseadeldises
või
põlluma
misajale, on Anna eiektriühistu suutnud toi
Ise varustajal tuleb sissekanded jahvatus
jandusliku
käitise
tehnilises
kõrvalkäitises
me tulla tõhusa tööga. Nii on juba õnnes on vajalik maakondliku põllumajandusameti raamatus tõendada oma allkirjaga. Kui jah
tunud hankida suuremal hulgal juhet ning
vatustooteid ei ole võimalik ära viia kohe
isolaatoreid, samuti alustatud eeltöödega nõusolek.
pärast ümbertöötamist, tuleb jahvatuskaart
Jahvatuskaardid antakse välja maal val kuni jahvatustoodete äraviimiseni jätta ves
elektriliini postide püstitamiseks. Kõigi eel
duste kohaselt osutub elektrivalguse sisse lavanema ja linnas linnapea poolt, kusjuu kisse hoiule.

küll soovitav, et kõik rahvuskaaslased,
kellel vähegi võimalik, mõtleksid meie
rindevõitlejaile ja viiksid veel oma an
netused ERÜ ringkonnaametisse, kus
neid veel vastu võetakse. Seega tule viimine Anna eiektriühistu piirkonnas asu
taksime vabastamispäeval väärikalt vatesse talumajapidamisesse võimalikuks
meelde neid rahvuskaaslasi, kes rel juba enne uue aasta saabumist.
vaga käes võitlevad, et idavaenlane
Kisaks eelpooltähendatud asulaile on
enam iialgi ei saaks ohustada meie elektrifitseerimise küsimus elavalt päeva
vabadust ning kodumaa elu ja paremat korrale kerkinud ka Vodja ümbruskonna
talupidajate keskel. Ka siin on loodud koha
tulevikku ning kes eepose sõnadel on lik
eiektriühistu ning alustatud energiliselt
meile, tagalainimestele „varjuks vaenu eeltöödega, et viia elektrivalgust ümbrus
konna talumajapidamislesse.
tungi vastu".

made toiduks.

res kaarti ei ole lubatud kasutamiseks üle

anda teisele isikule.
Jahvatuskaardi esmakordsel väljaandmi
sel peab isevarustaja tõendama tema maja
pidamisse kuuluvate isikute arvu. Igakord
sel isikute arvu muutmisel tuleb sellest ko
he teatada jahvatuskaardi õiendamiseks.

Jahvatuskaardi omajal! ei ole õigust lei
va- ega kuivtoiduainetekaartidele.
Jahvatuskaardil jahuks, kuivtoitaineks või
söõdasõmerikuks ümbertöötamiseks vabaks-

Sügiskiri ..Kõrvemaalt"
Lõõla ja Vissuvere elektri ootel
Lõõla on «Kõrvemaa" küla. Juba
augusti lõpul kolletavad siin lehed soo
kaskedel ja septembris jäävad need hoo
pis paljaks. Kiirelt muutuvad siis ka
põllud kündja kannul rüüstavaiks ja po
risel ks. Vihmase sügise tõttu on aga
paljudki põllud liiga pehmed ja kohati
lausa vee all.
Soode vahetus naabruses leidub nii
mõnigi talu, kus sügiskündide teostami
ne tuleb täies ulatuses edasi lükata ke
vadele. Viljapeksuga on Lõõlas jõutud
juba üsna kaugele. Halvem on aga lu
gu naaberkülades Vissuveres ja Neha
tus, kus see on teostatud alles üksiku
tes taludes, kohati esiisade viisil käsitsi,
teisal hobusejõul töötavate peksumasi
natega. Käsitsi pekstes tuleb arvestada
tunduva teradekaoga, mis on eriti olu
line nisude juures.
Praegusel sõjaajal, kus iga iva kallis,
on siis nisu käsitsipeksrnine õieti luba
matuks raiskamiseks, mida tuleks välti
da. Kuna Vissuveres on rida metsatalu
sid, kuhu suur puugaasiga töötav rehe
peksugarnituur ei pääse juurde, peaks
katsuma võimaldada õli kohalikkudele

selle kirjaniku kõik paremad näidendid,
nimelt „Tuulte pöörises". „Libahunt", „ Kau vähematele peksumasinatele, et hoiduda
ka jumal" ja „Neetud talu". Eduard Vilde olukorra kordumisest, kus möödunud
„Näidendid"mahutab kirjaniku kogu näite aastast lõikust peksti alles tänavu ap
kirjandusliku loomingu („Pisuhänd", Raba
mata ime" ja „Side"). Lydia Koidula loomin rillis, nagu see Vissuveres sündis.
Lõõla elab tänavu elektrifitseerimise
gust ilmub raamat, mis sisaldab näidendi
„Säftrane mulk" ja kolm juttu, nimelt „Oja tähe all. Alajaam on juba katuse all
mölder ja tema minia", „Ainuke" ja „Enne ning valendav postirida ulatub Väätsani.
ukse lukutamist". Noorsookirjanduse alalt
ilmub neli raamatut, milledest üks on uudis Sealt edasi on liini jätkamine juba
teos,nimelt G. Helbemäe „Vana Toomas". väätsalaste mureks. Alajaama püstitami
See on ajalooline jutustus Tallinna ajaloost ne Väätsale edeneb aga üsna visalt,
XVI sajandist. Edasi ilmub Fr. R. Kreutz pidurdudes eriti heinaajast saadik.
waldi muinasjutt „Udumäe kuningas", J.
Kunderi muinasjutt „Suur Peeter ja Väike

Mugavaid valgustainis või maiusi aga
oodatakse pikisilmi kõikjal, kuna ollak
se juba ammugi tüdinud haisvast rasva
lambist. See uus valgus peab ulatuma
Vissuvere soosaartelegi, muutes sealsegi
laanekuru pikkadel talveõhtutel elamis
mugavamaks.

O. E

kliid ja muu tuleb isevarustajale tagasi anda.

Lõikustänupüha aktus Antslas
' Võrumaal toimus lõikustänupüha pu
hul suurem aktus Antsla kodumajan
duskoolis. Aktusest võttis osa ka Tartu
piirkonna rahvast, kus anti ümbruskon
na põllumeestele üle ürikud nende ta
lude tagasiandmise kohta.
Aktuse avas Võru maavanem Han
sen, kes oma sõnavõtus rõhutas, et
Eesti põllumehe põhiliseks ja esimeseks
sooviks on see, et ta maa kuuluks oman
dina talle. Eesti põllumeeste hulgas on
tuntud ütelus: See maa, mida ma harin,
on minu omand, tükk taevast selle
maatüki kohal on samuti minu ja ka
mulle. Seda ei tule mitte mõista nii, et
eesti põllumees ei saaks aru piiramis
test avalikes huvides, vaid see ütelus
väljendab seda, et eesti põllumees suu
dab toota ja töötada kõige paremini
eraomandi alusel.

Vändras ja Lelles
Pühapäeval, 10. oktoobril toimus Pärnu
maal järjekordne talude reprivatiseeriinise
korras tagasiandmine. Sedapuhku anti talusid

tagasi Vändra ja Lelle valdade talupidajate
le, kusjuures Vändras anti tagasi 12 ja Lel
les 8 talu. Talude tagasiandmist toimetas Pär

Mii na Härmale mälestusmonu
ment
Neil päevil viibis Pärnus meie sil
mapaistvamaid kujureid Ernst Jõesaar,
kuna talle on ülesandeks tehtud heli
looja Miina Härma mälestusmonumen
di püstitamine Pärnus kadunud heli
looja nimelisele väljakule. Kujur Jõe
saare seekordne külaskäik Pärnu oli
ühendatud selle ülesandega, kusjuures
ta helilooja Miina Härma mälestuse
jäädvustamise komitee Pärnumaa osa
konna juhatusliikmete ja linna-ahritek
ti Siinmaaga lähemalt tutvus ümbrus
konnaga, kuhu lähemas tulevikus tuleb
kõnesolev monument püstitamisele.

sel saadavad tooted nagu jahu, sõmerik,

maapõue kuni maakera südameni kuulub

Talude tagasiandmine

nu piirkonnakomissar Bombe, kellega koos
olid kohale sõitnud ka Pärnumaa maavanem
Looväli, Pärnu-Viljandi prefekt Orgussaar ja
teised ametiisikud.

Jahvatuslasuna võib veski arvestada ai
nult kindlaksmääratud jahvatustasu. Igasu
gused kokkulepped naturaaltasu kohta on
keelatud. Jahvatusteravilja ümbertöötami

Positsioonide ehitamiseks tuleb tihti toi
metada idas materjale kohale paatidel.
(Pk.-sõjak. Scheerer Wb).

Tartus algasid kursused saksa
sõdur-üliõpilastele
Tartu ülikooli juures saksa sõdurüliõpilas
tele korraldatavad kordamiskursused avati
pidulikult esmaspäeva hommiku],millest osa
võtma oli palutud Saksa sõjaväe esindajad,

Tartu piirkonnakomissar, ülikooli rektor,

teaduskondade dekaanid, linnapea ja koha
likud saksa ning eesti tsiviilasutuste esinda

jad. Kordamiskursustele saabunud üliõpilased

on viibinud kuni paar aastat rindel Kur

suste õppejõududeks on professorid Königs
bergist, kes esinevad ettekannetega õigus
teaduse, majandusteaduse, ajaloo, keeletea

duse, põllumajandusteaduse ja loodus
teaduse aladelt.

„Ajakiri Naisele" levitamise
kord
Ühenduses „Ajakiri Naisele" ilmu
misega juhime veelkordselt lugejate
tähelepanu ajakirja levitamise korrale.
1. Linnades levitatakse „ Ajakiri
Naisele" ainult üksiknr. müügi näol.
Tellimisi linnadesse vastu ei võeta.
2. Maal levitatakse ajakirja tellimiste
teel. Tellimisi „Ajakiri Naisele" võtavad
vastu kõik kohalikud postiagentuurid
ettenähtud arvu ulatuses.
Tellimine aasta lõpuni maksad
RM. 2. Tellimised ära anda hilje
malt 20. okt. s. a. Ajakiri Naisele tali
tus rahakaarti või kirjateel saadetud
tellimisi ei täida. Üksiknumbri müüjale
määratud arvu suurendamine pole või
malik. Ajakirja toimetus asub Tartus,
A. Hitleri pl. 9, tel. 40-50, talitus Üli
kooli tn. 21/23, telefonid: KESKJAAM
40-80, lähetus 27-62.

Peeter" ja J. Kõrvi muinasjutt „Veealused."
Kõik need raamatud on illustreeritud.

„Siin hengawa Mitme maije rahwa luid"

Auhinnatud lastejutte

lematult silma paistnud Vallikraavi ja Toome ehituste rajamisel välja kaevatud ja ümber

Jalutades Toomeorus on paljudele kaht

Eesti Kirjastuse poolt kevadel väljakuulu
tatud noorsooraamatute võistlusele saabus
noorema astme osas tähtpäevaks, milleks
oli 1. september, nelikümmend käsikirja.
Neist otsustas žürii auhinata neli, ja nimelt

I auhinnaga Linda Alamäe .Kuukiirte

tee",ll auhinnaga Leida Tig a s e ~Vanaema

maja",lll auhinnaga Tiina Randalu „Lugu

püstitatud vana ühismatusepaigaga Rah

Et aga plats, kuhu kavatseti püstitada
vaste Monumendiga, mille all puhkavad vii
ehitus, oli tugeva langusega ühelt küljelt,
mset und mitme rahvuse liikmed.
Tolleaegses eesti keeles kõlab mälestus täideti kallakud. Seejuures tulid aga välja
kaevamisele ka vanasse Maarja kalmistusse
teks! järgmiselt:
maetute luud. Need luud koguti ja otsusta
Siin hengawa
ti ümber matta Toomemäe rahulikumasse

ühest emaarmastusest" ja samuti 111 auhin

naga Aliide Are n d i „Malle kalossid".
Pealeselle soovitas žürii kirjastada veel järg
mised teosed: Aleks. Kask neeme
ter Ants", Aino Ti g a s e„Esimene veerand

aasta", Salme Luide „Ida Katorus "ja Juta
Kuhja „Varblane Vups saabub lõunamaalt.
Nõnda siis kõik teosed, peale ühe, nais

Miime maije rahwa luid.

Tarto liin matt neid

autoreilt.

ERÜ emade puhkekodu Elvas
jatkab tegevust
ERÜ emade puhkekodu Elvas jatkab
oma tegevust ja jääb avatuks kogu
aasta läbi. Lasterohked emad, kes suvel
viibisid metsa- ja põllutöödel, võivad
veel nüüd veeta oma puhkeaega emade - - lUks\jrindeleaterlartnõb idarindel etendust küttidele jalgrenadeeridete,

puhkekodus.

vana Maarja kirik-kalmistu kohalt ülikooli

tänava nurgal asuv punasest telliskividest maetud.
neljakandiline monument, mille külgedel on
Teatavasti asus sel kohal, kus seisab
neljas keeles mälestusteks!. Silmitsedes tä praegu ülikooli peahoone, vana Maarja ki
helepanelikumalt juba ajahambast puretud rik ja selle ümber surnuaed. Kuid aadlike
metallplaati, näeme selle teksti all rooma ja kõrgemate vaimulikkude matusepaik lei
numbiites aastaarvu MDCCCVI. Tugevasti dus ka kiriku põranda all. Põhjasõjas aga
roostund metallplaadi eestikeelsest tekstist hävis kirik ja varemete kohale otsustati
selgub, et tegemist on möödunud sajandil hiljem ehitada praegune ülikooli peahoone.

(Pk.-sõjakirjas. Gronefeld.)

omma Maria hirriko man
Xllhnest saast XVIII saa aastade sadik,
Neide hawwade pääl ehhit

ALEXANDER
Seda koitust anti neil

[Selle wastse tarkusse templi

kohta, milleks valiti praegune Vallikraavi

ja Toome tänava vaheline muruplats.
Rahvaste Monumendi püstitajaks oli üli

kooli esimene arhitekt Johann Wilblem
Krause, kes paralleelselt ülikooli ehitus

töödega viis 1808—1810.a. lõpule ka Rahvaste
Monumendi püstitamise..

Et tegemist oli mitmest rahvusest maotu

; lujedel hengamisses.
tega, asetati monumendile neljas eesti,
MDCCCVI: mai aastal iani kuul
ladina, saksa ja vene keeles raudplaadid.
Kuigi selle monumendi ehitamisloost on
tänapäevani säilinud vähesel määral teateid,

selgub, et need luud on Tartu ülikooli pea JÄRVA TEATAJA Nr. 118.
hoone ehitamisel möödunud sajandi algul Neljapäeval, 14. oktoobril 1943. a. Lhk. 3

Dr. G. Schultz-Bertram
Meie rahvaiuuleharrastuse Innukas pioneer
Tema 185. sünnipäeva puhul
Selle innuka estofiili lähemasse tut
Kui 105 aastat tagasi kutsuti Tartus
ellu õpetatud Eesti Selts, mille ülesan vuskonda kuulusid teiste hulgas prof.
deks oli eesti rahvusliku kultuuri eest J. Köler, dr. P. Karell, kujur A. Weizen
hoolitsemine ja rahva minevikupäri berg, F. R. Kreutzwaldi väimees güm
muste säilitamine ning päästmine, pidas naasiumiõpetaja G. Blumberg j t. Ka oli
ühel esimesel koosolekul seltsi liige tal sidemeid Januseni „Eesti Postimehe
dr. G. Schultz niihästi vaimurikka kui ga". Erilised sõprussuhted köitsid teda
ka sooja ettekande, millises ta juhtis aga lauluisa Kreutzwaldiga, keda ta
tähelepanu rahvasuus esinevatele Kale „ Kalevipoja" loomisel alatasa vaimustas
vipoja-ainetele. Ühtlasi ennustas ta ole ja julgustas.
Ühtlasi redigeeris ta viis viimast laulu
tatavale terviklikule saagale suurt tule
vikku. „Mõelge", ütles ta muu seas, „Kalevipoja" saksakeelsest tõlkest ja ai
„mõelge, milline tõstev mõju rahvasse tas nõnda kanda ja kuulsusele tõsta
peaks olema ärganud teadvusel tema meie rahvaeepose ning tema lauliku ni
ajaloolisest olemisest ja suurusestl Eas me kaugele üle kodumaa piiri. Vastu
ei oleks temaga lugu mitte nagu ker tasuks saadud abi eest aitas Kreutzwald
jusega, kellele äkki Öeldakse: Sa oled omalt poolt siluda ( ja osalt tõlkidagi )
pole kunagi rahu. Uha viibib ta vaenlasevastasel
kuningapoeg! Sest kas tõstab veel eestikeelset „Womba Wiidot". Nii arsu Saksa võimas allveerelv, millisel
panusel. (Pk.-sõjak. Eichler Wb.)
miski nii vasturääkimatult ühe rahva sid need kaks rahva- ja luulesõbralist
ajaloolist tähtsust kui epopöa omami arsti vastamisi ka oma eeposekatseidt
Kokkuvõttes võime ütelda kadunud
ne? Meil aga kui selle rahva vaimse
uuestisünni edendajad, meil filestooni kirjandusloolase M. Kampmaa sõnadega:
CITTA DEL VATICANO
del on ülesandeks see torso, mis tükel » Schultzi päralt on au, et ta möödunud
datult ja hilisemaist lisandeist moonu sajandi keskel, millal eesti rahvaluulest
Vähetuntud tõsiasju maailma vähimast riigist
tatult maa kaugemais kolkades ootab alles väga vähe lugu peeti nii omade
tunnustust, see kaugeis orgudes ja sü kui võõraste juures, asus ise usinasti
Vahisõdur kirjus keskaegses rüüs jakas töö, hämmastavad võidud ja val
gavais metsis kustuv laul temale vää eesti rahvaluule kallale tööle ja äratas Vatikani riigi väraval, kes tõrgub foto lutused asuvad lihtsa uskliku kaluri
rilisel viisil juhtida inimvaimu säravate ja ergutas ka muid." See kõik aga kõ grafeerimise vastu, vaatab imestunult Peetruse salajase öise matuse, mis toi
toodete ridadesse. Seeläbi oleks ehk neleb sellisest armastusest meie rahva saksa valvuritele, kes nüüd juba mõn mus a. 67 peale Kristuse sündi, ja Va
võimalik rahvast teha teadlikuks, tema vastu, mida oleks ülekohus jätta seadi da nädalat sooritavad oma ringkäike tikani riigi kujundamise vahel. Kui ta
le sisendada enesetunnet ja, talle tagasi rnata eeskujuks ka tänapäevalegi.
selle maailma vähima riigi maaalal, mis hetakse selle pisiriigi koguulatusest
0. K
andes tema suure mineviku päranduse,
nüüd seisab saksa sõjajõudude kaitse omada ülevaadet, tarvitseb ainult tõus
teda ära pöörata ta viletsast püüdest
all. Kogu ala suurus on 44.000 ruut ta basiilika kuplile. Hiiglaslikku parki
Väätsa elektriühistu peab
välja areneda kopeeritud ebardtõuks."
meetrit ja paleedes elab vaid veidi ümbritseb bastioonidega kindlusevall.
erakorralise peakoosoleku
See kõne, mis on üks kuulsamaid
enam kui tuhat inimest. Ühes Peetri Pargis endas asuvad riigi hooned. Ai
Eeloleval pühapäeval, 17. oktoobril, peab kirikuga katavad sellest maaalast 15.000 nult vähesed inimesed teavad, et ime
eesti kirjandusloos, mõjus kõigisse kuu
lajaisse, kelle hulgas viibis ka dr. Väätsa elektriühistu Väätsa algkooli ruumes ruutmeetrit Vatikani ehitised, mille toreda Peetri kiriku, mille üle on kir
erakorralise peakoosoleku. Toimuva
F. R. Faehlinann, otse elektriseerivalt. oma
peakoosoleku päevakorras on ajutise juhatu müüride vahel omakorda leidub 1.400 jutatud lugematuid köiteid, ees asuvale
Leidus ju selleks teisigi, ajajärgus se aruanne, valimised põhikirja järele, ühis salongi, ametiruumi, kabelit ja muud suurele väljakule võib mahutada tervelt
endas peituvaid põhjuseid. Alles hiljuti tu tegevuse arendamine, koosolekul algata tarberuumi.
kaks armeekorpust. Kuplis, mis paistab
oli astunud imetleva maailma ette soo tud küsimuste arutamine ja selgitamine.
Roomas kõikjale silma, võivad seitse
Aastasadade
pikkused
võitlused,
vilKoosolek algab kell 10 hommikul.
me rahvaeepos „Kalevala", mille esi
paari tantsida ja pühitsetud vee astjal
mese eksemplari tõi seltsile kaasa äsja
leiduvad tuvid on hiiglakotkaste suuru
November Eesti tuletõrje korraldus
Soomest saabunud dr. Sehultz, ja nüüd
sed. Ent vähe veel sellest, evangelist
võidi koguni loota samasugust võidu
Markuse kirjutussulg on 1,5 meetrit
kuuks
käiku ~Kalevipojalegi"! Igatahes oli nii
pikk ja kirikukell 12.000 kg raske.
1839. a. õhku paisatud hulljulge idee, Üle kogu maa teostatakse tuletõrjeabinõude korrastamist ja värvatakse Kõrge obeliski kohta, mis seisab täna
ilma olevaist aineist ja võimalustest üksustele uusi liikmeid. Elanikkonnale tutvustatakse kustutusviise päeval Peetri platsi keskel, jutustatak
palju teadmatagi. Arusaadav, et see
se kõige mitmesugusemaid lugusid. Kesk
pani kihama mõnegi eestisõbra mõtted
Kuna käesolev aeg nõuab otsustavate korraldatakse neile õppusi. Samuti tut ajal nimetasid roomlased seda „L'Agug
ja jättis sinna sügava mulje. Nii seadis tulemuste saavutamiseks kõigi jõudude vustatakse kohalikke elanikke tulekah lia", s. o. ~nõel", ja urnis, mis on ta
eriti dr. Faehlmann eepose koostuse maksimaalset koondamist, siis teostab ka jude vältimise ja tuleohu vastu võitle tipul, arvati peituvat Caesari tuhk.
oma eluülesandeks, kuigi tema teadis Eesti tuletõrje kõik selleks, et oma jõud mise määrustega.
Rooma külastajad jutustavad, et suvi
paremini kui ükski ta kaasaeglane, lusvõimeid senisest veelgi kõrgemale
Tuletõrje korraiduskuu edukaks läbi se pööripäeva lõunal seisvat päike obe
kui võrra utoopiline oli Schultzi kava. viia.
viimiseks on tuletõrje keskasutuses prae liski koha! püstloodis ja ei olevat või
Märksa kainemana märkis ta, et Kale
Eesti tuletõrjekorpuse pealik on sei gu käimas vastavad ettevalmistus- ja malik ta varjule asetada nööpnõelagi.
vipoja seiklused lasevad „end asetada puhul ringkirjaüselt teinud ettepaneku korraldustööd.
Kord seisis obelisk, mille Caligula tõi
kena eepose raamidesse". Siiski oli kõigile tuletõrjejuhtidele ja brigaadipea
Heliopolisest, basiilika kõrval. Paavst
Faehlmanni eeltööl määrav tähtsus likuile üle kogu maa määrata käesoleva
Sixtus lasi ta a. 1586 paigutada platsi
Eesti noorpoeet tõsises
„Kalevipoja" sünnis, ilma milleta me aasta novembrikuu tuletõrje korraldus
keskele. Selleks oli vaja 900 töölist.
töös
viimast vaevalt küll iialgi oleksime näi kuuks.
Väike sõjavägi, millise ülesandeks on
nud. Ainult tema (ja Schultzi) julge
Korralduskuu jooksul teostatakse
Vatikani
riiki valvata ja olla mitmesu
Tuntud noorpoeet Aleksis Rannit, kes guste pidulikkuste
uuestiloomingu tõttu liidetakse mitme kõikjal tuletõrjevarustuse ja veeväljavõtu aastaid
ja vastuvõttude juuon tegutsenud kultuurivahendajana
kesised rahvapärimused mitte ainult kohtade kontrolli, täiendatakse uute liik Eesti ja Leedu vahel, elab juba kauemat
tervikuks, vaid tõstetakse ka sootuks metega vabatahtlikke tuletõrjesalku ja aega Kaunases, kus ta muuseas läinud ke
vadel korraldas edurohke näituse meie kunst
kõrgemale tasapinnale, süvendatakse
AMETLIKUD TEATED
niku Eduard Wiiralti töödest. Hiljuti sai ta
eetiliselt ja filosoofiliselt, omandavad
Leedu ajakirjanduse juhtimise osakonnalt
Raadio
isegi müütilis-sümboolBe tähenduse.
ülesande, kirjutada raamat kuulsa saksa
Faehlmann on n. ö. uue saagaterviku NELJAPÄEV, 14. OKTOOBER 1943
luuletaja Rainer Maria Riike üle. Ühendu Generaldirektion der Monopole im Ostland'i
5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.15 Päeva ses sellega hangiti A. Rannitile võimalus teadaanne tubakaväikekasvatajatele tubaka
sissetooja intelligentsi-maailma, Schultz
Saksamaale, Weimarisse, tutvuma seal müügi asjus 1943. a.
ta ristiisa, filosoof ja heerold", ütleb uudised. 6.30 Hommikukontsert (ülekanne) sõita
7.00 Päevauudised saksa keeles. 7.15 Heli Riike kirjandusliku ning isikuloolise päran
tubakaväikekasvatajad on kohusta
meie teenekaim „Kalevipoja"-uurija sevad hommikutervitused (Mng ja hpl.) 8.30 diga, mis on kadunud luuletaja tütre Ruth tudKõik
ajavahemikul 10.—30. oktoobrini 1943.a.
dr. A. Annist.
Sieber-Rilke
valduses.
Põllumeestele: Karja lautumisest. (Jõudlus
müüma kuivatatud tubakalehti mitte üle
Seal on A. Rannit leidnud rikkaliku ar '20% niiskusesisaldusega igal 100 kuivatatud
Ei kaja siis dr. G. Schultzi neil päe kontrolli osakonna juhataja agr. Aksel Ruud
milles on säilitatud ligi 1000 avalda taimelt 1,5 kg igal 200 kuivatatud taimelt
vil möödunud 135. sünnipäeva tähista vere). 845 Päevauudised. 900 Päevauudised hiivi,
keeles. 9.10 Landesdienst Ostland 9.25 mata luuletust, peamiselt Riike nooremast 3 kg.
mine, nagu seda tegi Tallinna ringhää saksa
Saatepaus. 11.30 Hoogsaid viise (mgn). 12.15 loomisjärgust. Sinna on kogutud üle SOO
Tubakas võetakse vastu eelnimetatud ajal
ling, oleviku tormituulteski tühjalt Päevauudised. 12.30 Päevauudised saksa kee raamatu, stuudiumi ja doktorandi Riike üle. ühiskauplustes ja ETK tubakavabrikus Tal
mööda kultuuriloolistest huvidest teri les. 12.45 Lõunamuusika (Ühe kaitsepataljo Viimased kaks eluaastat on Riike luuletanud linnas, Adolf Hitleri t. 27.
Tubaka ülalmärgitud koguste mitteäraaud
tatud kõrvust Paelub ju tolle harulda ni puhkpilliorkester ja hpl.) Saate kannab ainult prantsuse keeles, kuna ta pikemalt
ka Riia ringhääling. 14.00 Päevauudised viibis Prantsusmaal ja oli seal suuresti lu jaid karistatakse rahatrahviga. Karistatud
se entusiasti elutees ja töös nii mõ üle
saksa keeles. 14.20 Kirevaid helisid (ülek. gupeetud, Ka leidub arhiivis üks põimik isikutele ei lubata tulevikus kasvatada
nigi moment lähemale peatumisele.
Hamburgist ja Frankfurdist). 16.00 Muusika vigases vene keeles kirjutatud Riike värsse, tubakat.
Georg Julius Schultz (pseudonüümi pärastlõunaks. (Ringhäälingu tantßukapell L. kuna omal ajal Riike on kauemat aega vii
Käesolev teadaanne ei käi lepingute alu
binud ka Venemaal Ühe sealse kunstniku sel tubakakasvatajate kohta.
ga dr. Bertram) sündis 4. oktoobril Tautsi juhatusel ja hpl). 16.45 Päevauudised. pintslist
pärineb ka üks väheseid Riike port
17.00 Päevauudised ja saatekava ülevaade
Generaldirektion der Monopole
(u. k.) 1808 Tallinnas toomkiriku õpe saksa
keeles. 17.10 Solistide tund. 18.00 Mu reedest.
Aussenstelle Reval
taja pojana ja kasvas üles Tormas. dilastele: ,Loomad jõudu katsumas", looke
A. 1826—36 õppis ta arstiteadust Tar si ja laule. 18.15 Lastemäng (hpl). 18.30
Petserimaal 2225 tubaka
TEADAANNE
tu ülikoolis, lõpetades selle dr. med. Aja kaja ja saatekava ülevaade. 19.00 Muu
kasvatajat
Eesti
Majanduskoja
Käsitööstuse Peaosa
(ülek.) 19.15 Riudereportaaže (ülek., sak
kraadiga. Oli pärast pikemat aega Pe sika
kond on vabaks andnud Järva piirkonnas
sa keeles). 19 30 Muusika (ülek.) 19.45 Polii
Käesoleval
suvel
registreeriti
Petseri
terburis arstiteaduse akadeemia pro tiline loeng (ülek., saksa k.) 20.00 Päevauu
töötavatele registreeritud käsitööstureile
sektoriks, veetis vanas eas taas mõned dised saksa keeles 20.15 Saksa sõduri tund maal 2.225 tubakakasvatajat, nii et pea piiratud kogus tööstuslikuks otstarbeks
aastad Tormas ja suri 16. mail 1875 (Erisaade eesti vabatahtlikele Ringhäälingu gu igas viiendas talundis kasvatati tu trichlorathyleü.
Nimetatud aine on määratud puhastus
ja solistide kaastegevusel). bakat. Et kevadel valitses terav tubaka vahendina
Viinis, igatsedes veel surivoodil asjatult tantsubapelli
mitmesuguste metallosade puhas
21.00 Päevauudised. Ainult Tartu. 21.15 Vähe
istikute
puudus,
siis
said
väikekasvata
tagasi kodumaale.
tamiseks, kuna selleks otstarbeks Kindral
tuntud, kuid siiski huvitav (hpl). 22.00 Päe
jad
istutada
umbes
250.000
taime.
Kas
komissariaadi sellekohase korralduse põhjal
Neis avarates raamides liikunud elu vauudised saksa keeles. Järgnevalt saatelõpp.
mootorpetrooliuini ei anta.
vatati peamiselt mahorkat.
oli täis viljakat tegevust nii oma tea REEDE, 15. OKTOOBER 1943.
Avaldused esitada Paide Tööstusliku
duslikul erialal kui ka rahvaluule ja
Kutseoskuseameti nimele Paides, Tallinna
5.00
Saade
saksa
sõjaväele.
6.15
Päe
ilukirjanduse põllul. Oina rahvusroman vauudised. 6.30 Hommikukontsert (ülek.)
t. 58 hiljemalt 16. okt. s. a.
tiliste harrastuste tulemusena avaldas 7.00 Päevauudised saksa keeles. 7.15 Hora
Teadaanne lastevanematele
Järva Piirkonna Ühenduse
esimees.
dr. Schultz-Bertram 1870. a. teose „Il mikumuusika (ülek. Böömi saatjast). 8.45
Võttes aluseks Haridusdirektooriumi
9.00 Päevauudised saksa kee
matar", mida ta turanismi aate tun Päevauudised.
1943 aasta 23. juuni ringkirja nr. H 12—78
les. 9.10 Laudesdienst Ostland 9.52 Saatepaus.
Erikorraldus
nustajana nimetas commedia turanica'ks. 11.30 Väikesed rõõmud (kpl.) 12.15 Päevauu Koolivalitsustele ja algkoolide juhatajaile
Järva
Maakoolivalitsus
teatab, et Paide
meesõpilaste
lühikeste
juuste
kohta,
palun
See koosneb kolmest osast: „Womba diseid. 12.30 Päevauudised saksa keeles.
ja hooldajaid õpilaste kooli Gümnaasiumis ja Kaubanduskoolis algab
Wiido", «Manala" ja „Tuuletar*. Sisu 12.45 ;Lõuuamuusika (mgn. ja kpl). 14.00 Päe lastevanemaid
õppetöö 25. oktoobril s. a.
vauudised saksa keeles. 14.20 Ajaviiteks saatmisel silmaspidada järgmist:
on võetud eesti muinasjuttudest ja sin (Ülek.
Eksamid toimuvad varemettenähtud täht
Arvestades puhastusvahendite puudast
Münchenist ja Königsbergist). 15.30
na sisse kootud vanu rahvalaule. Nii Muusika pärastlõunaks (mgn. ja hpl). 16.45 ning raskusi korrashoiu alal ja toetudes E..0. aegadel.
Järva Maakooli valitsus.
pakub autor õige elavaid pilte eesti Päevauudised. 17.00 Päevauudised ja saate Tervishoiuvalitsuse seisukohtadele, teeb Hari
dusdirektoorium
teatavaks,
et
alates
õppetöö
kava
ülevaade
saksa
keeles.
17.10
Muusika
rahva elust, ja olusl, kombeist, viisidest
TEADAANNE
keelpilliorkestrile (ringhäälingu suur orkester algusest 1943/44. kooliaastal tuleb nõuda
ja mõtteilmast. Juba varem oli tema O.
Järva Maakoolivalitsus teatab, et kõigis
Rootsi juhatusel). 18.00 Saksa lüürika sõ kõigilt algkoolide meesõpilastelt lühikeste
sulest a. 1866 ilmunud eestikeelne luu durielamustest. (Dr. Carl J. Brinkmann, sak juuste kandmist. Kui üksikjuhtudel mõnin Järvamaa koolides, mille kohta ei ole teh
letuskogu «Peegli pildid."Bertrami pea sa keeles). 18.15 Väike vahemäng (hpl.) gad põhjused tingivad pikkade juuste kand tud erikorraldust, algab õppetöö esmaspäe
teoseks muinasaja uurimisel on siiski 18.30 Aja kaja ja saatekava ülevaade. 19.00 mist, siis võib see toimuda ainult kooliarsti val 18. oktoobril s. a.
Järva Maakoolivalitsus.
„Meie õhujõud" (ülek. s. keeles). loal. Et õpilaste juuksed käesoleva ringkirja
„Wagien", millesse ta koondas Põhja- Loengutesari
19.15 Rindereportaaže ülek. saksa keeles). nõude kohaselt korras oleksid, selle eest ou
Tartumaa rahvapärimusi. Posthuumselt 19.30 Muusika (ülek.) 19.45 Artikleid (ülek., kohustatud hoolitsema õpilaste vanemad või
TEADAANNE
ilmusid Leipzigis alles 1934 „Briefe ei saksa keeles.) 20.00 Päevauudised saksa kee hooldajad. Selle nõude mittetäitmisel ei
Õppetöö Türi kõrgemas aianduskoolis
nes baltischen Idealisten an seine les. 20.15 Sümfooniakontsert. Franz Liszti loeta õpilaste puudumist vabandatavaks. algab 18. oktoobril s. a. Eelklassis on veel
Paide linna algkool palub kõiki laste vabu kohti algkooli lõpetanuile ja esimeses
Mutter 1833—1875" sisaldades S. helitöid (Dagmar Kokker, klaver ja Ring vanemaid
ja hooldajaid õpilaste kooli saat klassis gümnaasiumi alamastme lõpetanuile.
suur orkester juh. o.Roots). 21.00
kirju oma Tormas elavale emale,| milli häälingu
Päevauudised. Ainult Tartu. 21.15 Muusika misel hoolitseda, et ülaltoodud nõuded olek Sisseastumiseksamid I klassi on 15. oktoob
ne kirjavahetus pakub suurt huvi just line vestlustund (hpl.) 22.00 Päevauudised sid õigeaegselt täidetud.
il ja eelklassi 16. oktoobril keli 9 hommikul.
saksa keeles. Järgnevalt saatelõpp.
Paide linna algkooli juhataja
oma Eestisse puutuvas osas.
Koolijuhataja

res auvalveks, nimetab end Shveitsi
kaardiväeks ja koosneb veel ole vi kuski
eranditult shveitsi kodanikkudest, kuna
nn. õilis kaardivägi koosneb aadlikku
dest. Paavstlikud sandarmid on endi
sed karabinjeerid. Selle väikese armee
keskaegsed mundrid mõjuvad ooperipä
raselt ja ei ole kaotanud oma külge
tõmbavust võõraste suhtes. Iga Rooma
külastaja püüab jälgida ka vahtkonna
vahetamist Vatikani riigi värava ees.
Laterani lepingute sõlmimise järel
tekkisid vanade ehitiste kõrvale uued,
millistesse paigutati riiklikud asutused.
Kuberneri palee lähedal seisab justiits
palee ühes kohtuga, edasi mosaiigi vab
rik ja raudteejaam. Veidi eemal neist
seisab Marconi enda poolt sisseseatud
raadiojaam ja suur trükikoda, mis võib
avaldada trükiseid 40 eri keeles.
Esimene arreteerimine Vatikani alal
äratas tunduvat tähelpanu. Patune tüh
jendas ohvrilaekaid ja tabati värskelt
teolt. lial lakkamatuks tuluallikaks on
paavstlikule postivalitsusele postmarki
de väljaandmine, mis toimub üksnes
margikogujate huvides, sest paavstlik
postiliiklus ei täidaks postivalitsuse kas
sat kuigi suurel määral.
Moodne tehnika leiab Vatikani riiki
vaid aegamööda sissepääsu. Paavstlikud
kütjad, kelle hooleks oli kord ruumide
kütmine, on asendatud elektriküttega.
Üsna hiline on ka soojaveeküte kuna
tõsteseadeleised on juba vanemad. Va
rem leidus Vatikanis kaks tõstetooli,
millistest üks pandi käima veejõuga,
kuna aga see, mis viis paavsti eluruu
mideni, töötas inimjõul, täpsemalt ütel
dult jalgade abil. Hulk inimesi as
tus tohutu veskiratta paksudele astme
laudadele. Viimaseks meheks, kes seda
tõsteseadist kasutas, oli üks euroopa
kroonprints. Tema külastuse järel andis
paavst otsekohe loa elektrilifti ehita
miseks.

Vatikani üks tähtsamaid asutusi on
riigisekretariaat, paavstlik välisministee
rium. Juristid ei ole veel tänapäevalgi
selgusel selle üle, milline õigus lubab
paavstil saadikuid. Praktikas ei eitatud
seda paavsti õigust kunagi. Iga ametlik
paber, mis töötatakse läbi riigisekreta
riaadi poolt, rändab salaarhiivi. Kõiki
des maades avavad riigiarhiivid need
; aktikimbud, mis on üle saja aasta va
nad. Vatikani salaarhiivid püsivad aga
jäädavalt suletuma. Vaevalt leidub maa
ilmas teist dokumentidekogu, mis pee
geldaks möödunud sajandite ajaloolist
voolu nii terviklikult kui paavstlik
salaarhiiv.

„Citta del Vaticano" omab ka veel
maaalust riiki. See on hiiglaslik surnu
telinn, mille saladusi nüüd paljastavad
arheoloogid. Ent selle kõrval peidavad
Vatikani müürid endasse veel palju sa
ladusi. Kas need üldse kunagi selgu
vad?
R. Peterca-Ferrari
Teadaanne lastevanematele
Õppetöö Paide linna algkooli kõikides
klassides algab 18. oktoobril kell 10 hom
mikul. Õppeülesannete kontroll on nelja
päeval, 14. oktoobril kell 10 hommikul ja
uute õpilaste vastuvõtmine toimub reedel,
15. oktoobril kell 10 hommikul.
Paide linna algkooli juhataja

Minu ainukesed KALOSSID KADUSID Viisu
mõisast 3. okt. s. a. Arvatavasti kogemata

kaasa võetud. Palun tagasi tuna arstile
Gsnas.

Koolipoisid LEIAVAD KORTERIT Paides
Pärnu tn. 70.

Sinine KOHVER KAOTATUD 2. okt. s. a.
sõites autoga Tallinnast Tartu mnt. mööda

Mäo-Paide teeni. Kohvris oli pakk, mis ei
kuulunud omanikule. Palutakse leiust tea
tada Ülemaajõujaamad ja -võrgud kantse
leisse Tallinn, Pärnu mnt. B—l ehk Paide,
Lai t. 25. M. Kammile

Türi Kõrgemas Aianduskoolis algab õppetöö
18. okt. s. a. Vabu kohti on veel eelklassis,
algkooli lõpetanutele ja I klassis gümnaasi
umi alamastme lõpetanutele. Eksamid sisse

astujatele on 15. ja 16. okt s. a. kell 9
hommikul. Koolijuhataja

Surma läbi lahkunud juhatuse
liiget
Johannes Sillatnaa'd
mälestab

Muüsleri Masinatarvitajate
Ühing

Toimetuse kõnetunnid igal tööpäeval kella

B—l 2, talitus avatud igal tööpäeval kella
8—17.30, laupäeval kella B—l3-ni. Kehtivad

kuulutuste hinnad: O—nr. Ija R—nr. 1.
Aadressi muutmine 20 penni.
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