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Allveelaevad uputasid 11 kaubalaeva

MEHED

„ Tormi ees murduvad tammepuud: lusest hulgaliselt leida näiteid eesti
kindlad on mehed aatele truud. Välku meeste suurepärase enesekindluse koh
gu teras ja raiugu raud: Mehi ei ko ta. Kas ei kõnele see murdu matust ene
huta surm ega haud." Nii ütleb meeste sekindlusest, kui meie väikene, halvas
Vaenlase kallis terrorrünnak Schweinfurtile.—Kapten Novotny tõstis oma õhuvõitude arvu
kohta ühes oma luuletuses Gustav Suits. ti varustatud ja organiseerimise alg
250-le. L.-ltaalias asus vaenlane oodatud rünnakule
Sihiteadlikkus, enesekindlus, julgus ja järgus olev rahvavägi pärast Vabadus
vaprus on voorused, mida võime nen sõja esimeste nädalate taganemist Tal
Führerl peakorterist, 15. okt. Sõjajõudu
pommilennukite arvu aUatulistamine on dest hoogsatest värssidest välja lugeda, linna lähisteni ei demoraliseerunud ega
de ülemjuhatus teatab:
tõenäolik.
kui iseloomulikke meestele.
langenud, vaid viimsel tunnil vaenlase
Asovi merest põhja pool ja O uje prl kesk
Allveelaevad uputasid raskeis võitlusis
jooksul teostas vaenlane mitmes lõigus
briti-põhja-ameerika konvoidega 11 laeva - Vaadeldes eesti meeste hoiakut ja pealetungi siiski seisma pani, ise vas
ägedaid, kuid tulemusteta rünnakuid. Zapo
kogumahuga 74.000 brt. ja 2 hävitajat. Veel tegusid, olgu meie rahva võitlus- ja tupealetungile asus ning kommunistli
roshje sillapea evakueeriti meie üksuste
kahte laeva ja ühte hävitajat vigastati tor kannatusrohke ajaloo käigus või prae kud väed meie piiridest välja kihutas?
poolt käsukohaseit peale tähtsate seadmete
peedotabamustega raskesti.
guses rahvaste suures ja otsustavas Või kas ei kõnele enesekindlusest see,
•purustamist. Dnjepri ääres, Pripeti suud
saatuseheitiuses, võime eksimatult neid kui meie pataljon «Narva" oma esi
mes ja Ssosbi juures tõid meie rünnaküri
Jaapanlaste edukas rünnak
tused uut edu. Mõned vaenlase maabumis
meste tuleristsete mitmepäevases viha
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Kritshevist lääne pool ja eriti lääne
ookeani Tseiloni ja Madrasi saartele. Vaata
Kõigi rahvastega ei ole see nii. Ei oonist kinni hoidis, rahulikult kohali
pool Smolenskit nurjusid ka eilfe tugevad
mata ägedale õhutõrjele ründasid nad seal
nõukogude läbimurdekatsed. Ainuüksi võit
seid sõjalisi seadmeid arvukate raskekaliib ole vähe rahvaid, kelle meeste sangar kud sissetnurrud likvideeris ning boi
lusruumis Smolenskist edela pooi hävitati
riliste pommidega nii, et tekkisid rasked likkus esineb ainult mütoloogias või shevikele nii raskeid kaotusi tekitas,
seejuures 46 nõukogude tanki. Viimase kol
kahjud. Üks Madrasi sadamas asuv suur kelle meeste vaprusest on järele jää et nad oma rünnakud lõpuks katkesta
me päevaga kaotas vaenlane oma tagajär
trantsportlaev süüdati täistabamusega põle nud vaid samasugused varemed, kui ma pidid ?
jetul! rünnakult kokku 354 tanki ja 233
ma. Kõik jaapani lennukid pöördusid vigas
lennukit.
Ning julgus ja vaprus? Sellest
selle rahva kunagise vägevuse päevil
tamatult oma toetuspunktidesse tagasi.
Kapten Novotny, Qhe jabilennukite ük
ehitatud templeist ja linnadest. Aga nen ei ole meie meestel kunagi puudus tul
suse grupikomandör, saavutas eite idarin
de rahvaste elamisväärsed päevad kuu nud— ei vabadussõja päevil, ei metsa
del 250. õbuvõidu.
Badoglio reetmise tipp sõ
luvad siis ka mütoloogiasse või mine vendluse aegadel, ei idarinde palavate
Rasketes tõrjevõitlustes keskmises rinjakuulutus Saksamaale
delõigus on paistnud eriti silma 1 motorihalli hämarusse maetud aegades lahingute möllus. Et meie rahvas kogu
Berliinist, 18. 10. (DNB). Reuter, viku
seeritud SS-vabätahtlike grenaeeride bri
se.
Sest
rahvas, kelle mehed on kaota oma ajaloo kestel alati on pidanud ole
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Lõuna-Itaalias asusid briti-põkja amee
k-.iulutusega" Saksamaale. Suur-Britannia, guse ja vapruse, peab kerjusena lootma na kaitsma end tugevama vastu, see
rika üksused 14. ost. pärastlõunal üleole
USA ja Nõukogude Liidu valitsused olevat ainult saatuse armuandidele, ega suuda on meis kasvatanud julgust ja vaprust.
vate jalgväe ja tankijõududega oodatud
selle sammu «aktsepteerinudI'. Ühteaegu aga
rünnakule meie ettetõmbunud positsioonide
teatavad need kolm valitsust, et nad tun ise otsustavalt kaasa mõjuda oma elu Ning see julgus ja vaprus on ikka tasa
vastu Voiturno ääres, mõiemalpooi Capuat.
teinud selle, mis on puudu jäänud
Badoglio valitsust nii enne kui ka ja tuleviku kujunemisele.
Rasked ja kibedad võitlused on veel käi Lennukijuht leitnant E. jutustab oma võit nistavad
pärast ainult ajutiselt. „Kaassõjapidamise"
Meie rahvas ei ole harjunud elama jõust.
mas.
lusest 4-mootorilise USA pommitajaga.
läbi tekkinud uued suhted Badoglio reetur ainult saatuse armulikkusest. Ta on ikTugevad põbja-ameerika pommilennuki
Kogu maailma enneolematu ulatuse(PK.-sõjakirj. örave. Wb.)
valitsusega ei riivavat mingil kombel na ka pidanud hoolitsema väsimata tööga ga haaranud võitlus, mis rahvaste saa
te üksused ründasid eile Schweinfurti linna
gu ametlikult selgesti rõhutatakse «hil
ja tekitasid tunduvaid kahjusid elamute
juti alla kirjutatud tingimusi, rais nõudvat oma igapäevase leiva eest ning visa tuse ja tuleviku kahtlemata pikkadeks
ja ärirajoonides. Saksa jahi- ja hävitajate õhutõrjesuurtükkidega raske kaotuse. Uui itaalialt
kogu täit panust." Vihjega sellele, võitlusega kindlustama oma eluvõima aegadeks kindlaks määrab, käib rauge
üksused viskusid vaenlasele vastu ja teki bes 250 —301) ründavast pommüennukist too
olukorras ei tule mingit tegelikku muu lused ja julgeoleku.
matu ägedusega. Selles võitluses võivad
tasid talle ägedas õhulabio gus koostöös di senistel teadetel. 121 aila.Veelgi suurema et
datust, möönatakse ka anglo-ameeriklaste
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Bolshevikud kandsid raskeid kaotusi
tähelepanu ainult Badoglio reeturite kogu handete kestel kasvatanud meie armas sekindlalt edasi rühivad nii, nagu nad
moraalsele alatusele.
tust töö vastu ning on selles töös te õigeks peavad, kes julgust ei kaota ka
Lõuna-Itaalias varisesid vaenlase rünnakud koondatud tõrjetules
Badoglio on selle uSöjakuulutamisega"
siis, kui olukord tundub surmavalt oht
uuesti tõendanud, et ta on vaid tööriistaks rastugevaks karastanud rahva võimed
Führeri peakorterist, 14. okt. Sõjajõudu
lik ning kellel jätkub vaprust ka suuLõuna-Itaalias ründasid tugevad anglo anglo-ameerika sõjaroimarita käes. Ta ase pingutusteks.
de ülemjuhatus teatab:
ameeriklaste jõud Voiturno lõigus ja põh tab sellega oma reetmisele krooni pähe. j Meie elupaiga geograafiline asend on remate jõupuudujääkide katmiseks.
Põhja pool Asovi merd ja Dnjepri kesk ja pool Beneventot. Rünnakud varisesid Ükski inimene, ka mitte vaenlase laagris,
Eriliseks usalduse tunnustuse mär
osas jätkas vaenlane ka eile senistes ras kokku meie koondatud tõrjetules või vastu ei võta säärast kreatuuri tõsiselt, kuna just jmeile pealesundinud arvukalt võitlusi
kuspunktides oma ägedaid läbimurrukatseid. löökide all. Kohati oa vaal käimas tugevad tema on kõige vähem õigustatud kõnelema rahva olemasolu ja eluvõimaluste eest. giks meie sõduritele ja kogu meie rah
Need tõrjuti vihastes võitlustes tagasi, kus võitlused. Kerged saksa võitluslennukite itaalia rahva nimel, kelle ülesehitusvõimeli Eesti mehed on nendes võitlustes vää vale on Eesti väeüksuste kindralinspek
jnores kohalikud sissemurrud suleti.
üksused saavutasid Napoli lahes ühele suu ne, kandev osa seisab tänapäeval fashistlik rikalt kaitsnud oma rahvast, andes en tuuri loomine ning oberführer Soõdlä
Pripeti suudmes ja Homeli ruumis tõid rele vaenlase sõjalaevale tabamusi.
vabariikliku partei leeris. Enda kohta on
vaenlase edasitungi peatamise järel Oma
Vähesed vaenlase häirimislennukid heit aga Badoglio selle praktiliselt tähtsusetu da sihiteadlikkusest, enesekindlusest, nimetamine kindralinspektoriks. Kind
poolsed vasturünnakud maastikulist edu.
sid eile öösi Lääne-Saksa alade kohal plaa sammuga langetanud moraalelt kui ka po julgusest ja vaprusest parimaid näiteid. ralinspektori pidulik ametisse seadmine
Tugevad vaenlase rünnakud ruumis lää nitult alla üksikuid pomme.
Arvukaid kinnitusi võima leida sel tesvnu:> Tallinnas möödunud pünapäeval.
liitiliselt lõplikult hukk ucžiV/a otsuse.
ue pool Smolenskit nurjusid taas eriti kõr
lele väitele ajaloolehektilgedelt aga ka Kindralinspektuur on Eesti väeüksusi
gete kaotustega Nõukogudele, kes kaotasid
nendest aegadest, mida ise oleme elanud siduvaks organiks ja on ettenähtud sõ
seejuures üle 50 tanki.
Filipiinid said iseseisvuse
kaasa.
Õhujõud .omavad korduvate mõjuvate
jalise keskasutusena. Kindralinspektor
panuste läbi (tugevate võitlus- ja lähivõit
Vabadussõda, eesti rahva ebavõrdne esindab Eesti väeüksusi Saksa võimu
lusüksuste poolt selles tõrjetulemuses eri Suur juubeldus rahva hulgas oli selle sammu sügavaks vastukõlaks
võitlus pealetungiva kommunistliku de ees ning tema ülesannete hulka kuu
list osatähtsust.
Maades idarinde osades, ka edela pool
Jaapan on nagu viimased teated kõne la lubaduse riiklikuks iseseisvuseks. Salle saagiahne hiiglasega, jõudis võiduka lub eriti nende eest hoolitsemine ja
Welikije Luklt, valitses ainult kohalikku levad otsustanud tunnustada Filipiine peale asutati „Filipiiuide iseseisvuse komi Tartu rahuni ainult seetõttu, et segase võitlusvaimu kõrgelhoidmine. Oberfüh
suveräänse riigina Suur-Ida-Aasia ruumis 14. tee, kuhu kuulus 20 tähtsamat Filipiinide
võitlustegevust.
selgusetuses ja kaoses kujunes rer Soodla! on suured teened Vabadus
Ülal Põhjas tulistati vaenlase asjatuil oktoobril kuulutati selle järeldusel Filipii vabadusvõitlejat dr. Jose Laureli juhatusel. aegade
meie
rahva
tuleviku eesmärk kiiresti ja sõjas ning rahuaegadel, ta on üldist
Niiüd on selle komitee tegevus lõppenud.
õhurühnakuil ühele meie konvoile meie nid iseseisvaks,mis kutsus elanikkonna hul
Põhiseaduse kavand võeti 17. septembril kindlalt. Ning sellest eesmärgist peeti tunnustust leidnu J kindralstaabi ohvit
jahi- ja hävituslennukite üksuste poolt alla gas esile suure juubelduse.
28 ja meie sõjalaevastiku julgestuslaevade
Ühtlasi nimetati senine jaapani sõjaväge 1943 rahvuskogu poolt vastu. See kava „on kõrvalekaldumatult kinni ka kõige ras serina, organisaatorina ja juhina, mis
poolt 4 ründavat lennukit.
de ülemjuhataja Filipiinidel, Mürata, Jaapa Filipiinide rahvastiku iseseisvustahte ja te kemates olukordades. Oma eesmärgi kõik kindlustab, et kindralinspektori
Kokkn kaotasid Nõukogud viimase 24 ni erisaadikuks uude riiki. Juba varem, 6. ma otsustavuse, võtta vastutus riigi asjus
- tunni jooksul idarindel ja ülal põhjas 102 mail, audis Jaapani peaminister Tojo oma -enda kätte, dokumendiks''. Uue riigi pea selgusest ammutas eesti rahvas jõu, ülesanded on usaldatud õigele mehele.
lennukit. 5 meie lennukit läks kaduma.
Meie praegust võitlust idas on õigu
tänavusel külaskäigul Manilas rahvale kind- sihiks on kindlustada maa ja tema elanik millega ta lõi mitmekordselt arvukamat
kude hüvangut, kes lootsid aastakümneid ja tugevamat vaenlast.
sega nimetatud Vabadussõja jätkamiseks.
asjatult USA poolt ikka jälle lubatud iseseis
Sama sihiteadlikkus, mis iseloomus Ei ole kahtlust, et praeguses võitluses
vusele, millises lubaduses aga tuli korduvalt
Dr. Goebbels hoiatab Rootsit
tas meie rahvast Vabadussõja päevil, meie meeste võitlejaomadused sama kris
pettuda.
Filipiinid olid kuni vabastamiseni Jaapan iseloomustab teda ka praeguses võitlu talse selgusega esile tulevad, kui aas
73 e rli i n i s t. Riigiminister dr. Göbbels guga ütleme tõtt vastasleerile. Erapooletute laste poolt hädavajalikuks osaks Ühendrii ses. Meie mehed ei võitle rindel ainult tail 1018-20.
käsitab nädalalehes „Das Reich*' muuhulgas ja vaenlase avalikkuse juutidest eeskõnele kide Vaikse ookeani võimupoliitika toetus
seepärast, et nad bolshevismi fanaati
See on tagatiseks, et meie rahvas
itootsi kergemeelset käitumist. Ta ütleb:
jad ei kõhkle selle eest meid üle külvamast punktide süsteemis. USA ei mõelnudki sel
„Meie ei ole kunagi salanud, et me peame häbistavate kahtlustustega. Tõed peavad lä lele, et Filipiine, mida nad 1898 olid Hia liselt vihkavad, vaid et nad sama fanaa selles võitluses saavutab oma eesmärgi,
oma mandrit ähvardavat ohtu ühiseks kõigi bi tegema pika tee, enne kui nad pääsevad paanialt ära kiskunud, jälle evakueerida. tiliselt oma rahvast ja vabadust armas ning võib, kui relvatärin kord vaikinud
Earoopa rahvaste suhtes, ja kahetseme, et eesmärgile. Nii kriitiliseks, kui üldine sõja Küll kuulutasid nad 1935.a. maa „sõltuma tavad.
on, vabal, julgel ja rõõmsal pilgul vaaArusaamine sellest ei ole küllalt küps kõigi olukord mõnikord ka kujuneks, tekivad seal tuks", kuid see nimeline autonoomia pidi
Kui
peale
sihiteadlikkuse
järgmiseks
data kõigi' nelja maailmakaare poole,
•juures.
ikka uued elemendid, mis õigustavad kõige jõustuma alles 1946. Selle prooviaja kestel
Mida teeks näiteks väike Rootsi, kui sõ supremaid lootusi."
ja ka hiljem ei oleks Filipiinid kujutanud mehisuse tunnuseks peame enesekind- ega tarvitse karta, et idast võiks tõusta
da idas ei areneks suunas, mida teatud Stok
endast midagi muud kui USA rahapoliitika lust, siis võime nii Vabadussõjast kui taas mingi rajupilv, ähvarduseks meie
holmi ajalehed ennustavad kahjurõõmsalt
kurnamisobjekti, liiati kuna see saarestik ka praegusest bolshevismivastasest võit- rahvuslikule olemisele. H. P.
Kalk
utta
s
üksnes
pühapäeval
ja vaimustusega, ning kai bolshevism ühel
etendas ka strateegiliselt USA jaapanivasta
120
nälgasurnut
päeval seisaks tegelikult ta piiridel?
ses eissepiirauiispoiiitikas tähtsat osa.
mahuga 74.000 brt ja 2 hävitajat

Kas usub Rootsi tõsiselt, et Kreml austab

tema erapooletust või et rootsi sõjajõudu

S t o k h o 1 m i a t, 12. 10. (DNB). Nende
isikute arv, kes üksinda pühapäeval Kalkut

Keres asus Madridi maleturniiril

de! õnnestub see, mis saksa sõjajõudude! ei ta haiglates nälja järeldusel surid, ulatab
juhtima
õnnestunud, või koguni seda, et inglased ja Reuteri teatel 120-le, see on 36 inimese võr
ra enam kui laupäeval. Üldse võeti Kalkutta
ameeriklased ruttavad talle appi?
Madri d i s t, 13. 10. (DNB). Rahvusva
Kõik kolm vabandust on liiga naiivsed, haiglatesse ravimisele 188 uut näljahädalist. liael maleturniiril andsid teisipäeval soorita
•et nad vääriksid tõsisemat vastuvaidlusi.
tud mängud tulemusi: Aionzo võitis Pereži,
Kellele võlgneb Stokholmi ajakirjandus tä
Keres võitis senise turniiri juhtija Fuentesi,
Peari Harbouri katastroof ei
nu vabaduse eest rõõmustada saksa sõjajõu
Sanz võitis Kocherš. Gomezi ja Nikolichi,
anna rahu
dude taaudumisliikumiste üiegidae? Ainuük
Pomari ja Navarro ning Brinckmanni*ja Me

Albaania taas iseseisev
Albaanlased astuvad Euroopa kaitsevõitluses teiste rahvaste kõrvale

Albaania okupeerimise järel saksa
vägede poolt ja peale Badogliovägedelt
relvade äravõtmist moodustati Tiranas,
si tõsiasjale, et saksa sõjajõud peatuvad
Stokhoimist, 12. 10. (DNB). Vaba dina vahelised partiid lõppesid viigiga. maa pealinnas, rahvuslik komitee, mis
küllalt kaugel Rootsi piiridest, nii, et rootsi riiklik rahvasaadik Sterlin Cole esines, nagu Esmaspäeval katkestatud partiides võitis Ke võttis endale juhituks jäänud riigi vas
rahvas ei pruugi tunda hirmu. Niisuguse Reuter Washingtonist teatab, nõudega, et ot res Agustini, kuna Fuentes ja Medina män tutava juhtimise- Kujundati töökomisjon

olukordade sidumise absurdsus on silmator sekohe alustatakse sõjakohtulise uurimisega
ikav. Saksamaa kaitseb üht kontinenti, kes olukordade üle, mis võimaldasid jaapanlaste
• aeda ei vääri, ja võimaldab tema rahvastele rünnakul Pearl Harbourile 1941. aastal saa
rahvuslikku olemasolu, mida nad oma jõu vutada täistulemust.
dudega ei suuda kaitsta.
Meie teame, et meie selle konstateerinÕnnesoove Filipiinide iseseis

Uusi andmeid 400 N. Liitu
viidud eestlaste kohta
ERÜ juures tegutseva küüditatute ja ära
viidute otsimise ja tagasitoomise osakonna

vuse puhul
Toki o s t, 14. 10 (DNB). Sbonanist

teatatakse! Filipiinide iseseisvuse väljakuu
lutamise puhul avaldas India vabadusliiku

mise juht Subhas Chandra Bose seletuse,
milles ta õnnitleb Filipiine nende helge tu

ZEV-i poolt täiendati neil päevil nimekir leviku puhul ja nendib, et India rahvastik,
jasid N. Liidus nähtud eestlaste nimedega, kes on Filipiinide kättevõidetud vabadusest
kusjuures see nimekiri sisaldab üle 400 vaimustatud, ei puhka enne kui on saavu
nime. Seega oa ZEV saanud juba seniaja tatud ka India sõltumatus.
Burma president dr. Ba Maw läkitas Fi
Sellest. umbes 200 eestlase kohta saadi lipiinide vabariigi esimesele presidendile
andmeid kahe N. Liidus varemalt ületul Laurellile õnnesoovi telegrammi, milles ta
nud eestlase kaudu, kes teenivad saksa teatas oma kindlat veendumist, viia Suursõjaväes ning viibisid biijuti kodumaal Ida- Aasia sõba lõpule koos tihedas koos
puhkusel, ülejäänud osa nimesid saadi aga töös Filipiinidega. Ka Mandshukuo peami
nende eeatlaste kaudu, kes tulid üle alles nister õnnitles Filipiinide vabariiki selle
ni andmeid üldsummas 14.700 eestlase kohta.

'hiljuti sakslaste poolele.

uuestisünni puhul.

gisid viiki. Kaheksanda vooru järel juhivad valitsemisasjade juhtimiseks ülesandega,
Keres ja Fuentes 6 punktiga, kuid Keresel
on üks partii vähem mängitud. Järgnevad kindlustada riigi sõltumatust. Komisjon

Brinckmann 5,5 p., Sanz 4,5 p., Ingelmo pöördus siis ka kohe palvega riikliku
3,5 punktiga jne.
iseseisvuse tunnustamise asjus Saksa
maa poole. Riigivalitsus rahuldas selle.
Leinatalitus SS-standartenfiih Töökomisjoniie vaadatakse kui ajutisele
valitsusele.
rer Ritterile
Väike maa Aadria idarannikul oma
München, 12. 10. Esmaspäeval toimus
Münchenis leinatalitus Pariisi häbiväärse 1, 6 miljoni elanikuga on mägine, ma
atentaadi ohvriks langenud SS-standarten janduslikkude jõudude poolest õige vae
führer Ritteri urni matmisega. SS-standar
tenführer Ritter oli GBA volinikuks Prant ne ala. j Seal, kus Aadria omab Laikani
poolel kitsaima koha, on rand asusta
susmaal.
tud albaanlaste poolt. Siin asuvad ka
Lastekaitse esindaja Soomes
väikesed, heade kaidega varustatud sa
Helsingist, 11. 10. ..Päästke lapsed!" damalinnad Durazzo ja Valona, mis või
nimelise keskorganisatsiooni peasekretär sid oma hea asendi tõttu soodsalt are
Genfis, dr. Georges Thelin, saabus pikemaks neda. Maa ise laiub Bojanast, Albaania
külaskäiguks Soome, kus ta astus kontakti
ainsast laevasõidukõlbulisest jõest, kuni
Soome lastekaitseühingu juhtivate tegelas
tega. Dr. Thelin viibis varem nädal aega alla Epiruseni. Rannik on soostunud
Saksamaal ja Rootsisi
ja tagamaa annab talupoegadele vae-

vast elatist.Kuni 2700 meetri kõrgusele
tõusvad mäed on paljad ja kivised. Idas
asetsevad maa piiridel suured järved,
Skutari, Orehrida ja Presba.
Tänapäeva Albaania on vastuolude
maa, mis tulenevad vaheldusrikkast
ajaloost ja elanikkude erinevast põlve
misest. Albaania strateegiline ja liiklus
poliitiline asend oli vanast ajast saadik
väga tähelepandav. Kreeklased, room
lased, gootid, Põhja Itaalia linnvabarii
gid, edasi serblased, bulgaarlased ja
eelkõige türklased olid üksteise järel
selle maa isandaiks. Mitmesuguste rah
vuste valitsejad on siin taotlenud su
verääni õigusi.
Põhja-Albaania kuulus varem koguni
Lõuna-Kroaatia riigi ja Montenegro al
la. Ajalooline areng oli kuni uuema aja
ni takistuseks ühtlase rahvustunde ku
junemisele, ent albaania rahvusluse
jõudu ei suutnud see vapustada.
Hukkus Poola sõjalasv ~Orkan"
G enf ist. 13. 10. (DNB). Nagu Reuter
Londonist teatab, anti seal teada poola hä
vitaja "Orkani" hukkumine. I

Tema viimane vale?
Igaüks tunneb suitsetajat, kes ühel;
hommikul energiliselt seletab: „Ma ei suit
seta enam!" Kuid pool tundi hiljem, sü
gavais mõtteis süütab ta taas endale si-

ÕHUALARM!
Besti sõdur kirjeldab enamlaste ebaõnnestunud õhurünnakut
On hilissuvine varahommik, selge tuttava undava vilistamisega ja raksa
ja kristalne. Kõik on nii vaikne kos tavad lõhkedes. Aga nagu alati enam
tab vaid üksikuid «hommikutervitus!" lastel, lõhkevad pommid tükk maad
enamlaste patareidest.

On liiga ilus sõdimiseks, aga sellest
ei küsi paraku keegi. Kastetilgad sära
vad hommikupäikeses. Oleme alles prae
gu pugenud välja oma «korterist", mil
le moodustavad maasse kaevetud, seest
poolt heintega vooderdatud, pealt telgi
riidega kaetud augud.
Momendil «möllame" hommikusöö
giks praekartulite valmistamisega ja
see töö ei edene nii lihtsalt. Kokakunst
on alati raskem kui sõjakunst, on meie
üldine otsus. Oleme nii seotud oma
tööga, et unustame ümbruse ja aja.
Söök peab saama ju maitsev 1
Ainult õhu vaatleja ei võta meie
vaevanägemisest osa, temal on muudki
teha. Ta viskab vaid aeg-ajalt pilgu
meie poole, nagu tahtes ütelda eks
me näe!
Ja ta näebki, mida me just praegu
kõige vähem ootame vaenlase len
nukeid. Juba hõikabki ta: «Alarmi"
Ja edasi loendab ta valjult: «Neli, kuus,
kaheksa, kümme, kaksteist, neliteist,
kuusteist vaenlase lennukit, tüüp PE2.
suund kaheksa pealelennus!"
Teame juba, et nüüd juhtub mida
gi. Harilikult nad ei lenda nii suurte
gruppidena. Sööstame silmapilk kahuri
te juure. Vabastada raud kattest ja ava
da lukk on vaid silmapilgu töö.
Asbestkinnast nööpides mõtlen, et
ei tea, kas „näkkab" ka ? Juba on
numbrid üks, kaks, kuus telefonid pä
he asetatnud ja väntavad hoolega ka
hurit. Ka laskemoonakandjad on oma
kohad sisse võtnud, moodustades las
kemoonapunkrist kahurini aheliku.
Nüüd tulevad teated: „Nr. 1, val
mis l" „Nr. 2, valmis 1" „Nr. 6,
valmis!"
Kahuriülem annab patareiülemale
omakorda teate: „Relv Dora tule
valmisl" Sama kordavad ka kolme tei
se kahuri ülemad.
Järgneb tulekäsklus patareiülemalt
ja siis heliseb väike elektrikell iga ka
huri küljes. Hetke jooksul on täiesti
vaikne ja kuuldub vaid järjest tugev
nevat lennukimootori mürinat, ning ka
hurilukkude metalseid kolksatust. Siis
raksatab neljast rauast korraga löök
vaenlasele.

Hetke vältel keerleb õhus vaid tol
mu ja püssirohusuitsu ja siis läheb trall
lahti. Hakkavad töötama ka väikesed
„kahekiioineetrilised", mis tulistavad
leekkuulidega ridatujd.
Me ei tea muud kui laeme ja pääs
tame lask lasu järel otsib vaenlast.
Pole aega vaadata, kas tuli mõjub või
ei. Raua suuna järele, mis on praegu
püsti, järeldan, et nad on päris pea
kohal.

Patareiülem annab käskluse: „ Pom
mid 1 Täisvarjumine!

Viskun samasse küljeli. Kui otseta
bamust ei tule, siis killud ka siin mi
dagi ei tee. Juba tulevadki pommid

gareti.

Kes tunneb sellist parandamatut suit
setajat, peab tundma ka USA inforamat

patareist eemal.

siooni-minister Sirnson'i-ja talle andestama

Sööstame püsti ja tants läheb edasi.
Nüüd tulistame juba põgenevaid lennu
keid. Märkan, et kaks neist lööb van
kuma. Valju mootoriulumise saatel püü
avad nad teistele järele jõuda.
Äkki pääseb kogu patareilt valla
vali rõõmuhõise: üks neist sööstab lee
kides algul püstloodis üles ja siis põle
des ning loperdades sügavikku.
Aga mis väike valge pilveke seal
hõljub? See on ju langevari koos len
duriga. Arvestame tuule suuna ja tuge
vuse järgi, et ta meieni siiski ei kandu.
Langevarjust saab ju nii toredaid kae>
larätte, sest langevari on valmistatud
parimast siidist. Trööstime end sellega,
et igaühel meist on juba üks. Pble ju
see ka õige flakimees, kel pole lange
varjust kaelarätt! 1

Nüüd saadetakse kömandörile teade
ja varsti võime uhkeldada jälle ühe val
ge ringiga kahuri raual. Siis kuulen ka,
et lennukid olid tulistanud hullumeelselt
pardarelvist kuulipildujaist ja parda
kahureist. Ühe telgi juurest kostabki
ehtsat vandumist. Seal on üks kuul lä
bistanud telgi, ühe mehe pubkusemund
ri ja kolm vaipa.
Alles nüüd võime oma poolelijäänud
hommikusööki edasi valmistada. Kas
söömiseni jõuame, seda veel ei tea. Tu
leb ju teha jälle tükk tööd süüdata
tuli jne.
Päev algas meil palavalt, aga õnne
likult. Ja õnne on meil alati laialt
seda halvem aga tiblale ja tema tiiba
dega naelakastidele.

Septembris, lõunarindel.
SS-strm. Ülo V.

Leegitsevad linnad Nõukogude^Liidus tähistavad sõjateed. (Wb.j

Saksa allveelaevade uus^vastane
Käesoleva aasta 31. juulil teatas sõjajõu laevad, kes on tunginud kuni P.-Ameerika
dude ülemjuhatus esmakordselt Ameerika idaranikuni ja ka praegu veel oma torpee
Blimp-tüübilise õhulaeva allatulistamisest dode ning kahuritega laastavad vaenlase
ühe Saksa allveelaeva meeskonna poolt.
kauba transpordi ja tanklaevakonvoisid. Nad
Saksa allveelaevade mehed ei imestanud on sundinud ameeriklasi suures hädas kasu
sugugi, et neid ründas õhulaev, sest juba tusele võtma kõiki mõeldavaid vahendeid.
ammu teadsid nad selle kergesti tabatava ja Peale teiste moodsate iennukitüüpide kasu
raskepärase õhulaeva võitlusse rakendami tatakse nüüd ka pisiõhulaevu miini- ja all

sest, mida saatsid kiired lennukid. Saksa

veelaevade otsimiseks.

tsepeliinid ja Schütte-Lanz-Starri õhulaevad
mängisid veel 1914.—1917. a. tähtsat osa,

Kuna Ühendriigid enne sõja puhkemist

nakuil Inglismaale, kus purustati hulk vaen
lase sõjalisi objekte, mõjutasid Saksa karde
tud tsepeliinid tunduvalt. inglise rahva mo
raali. Ühe Saksa mereõhulaeva täbelpanu
väärivaimaks saavutuseks oli tsepeliin-öhu
ristleja SLS9" lend 1917. a. novembris Bul
gaariast Ida-Aaafrikasse ja tagasi, kusjuures
lennati vahetpidamatult 6800 km.
Praegused P> Ameerika «BlimpiZ" aga
on kergestiliikuvad pisiõhulaevad, mis Good
year Companie viimase aasta kestel välja

lõbusõitudeks, reklaam-õhulaevadena ja vä

ei Baavn nud mingit menu meie suurte
eriti sõjalaevade juures, kus nad Saksa tsepeliinide jfireleehitamisel, hakkasid nad
merejõududele osutasid võitlustegevuses arendama väikesi liikuvaid õhulaevu, nn.
olulisi teeneid luure alal. Julgeil Õisil rtin „Blimpe", mida varem kasutati spordiks ja

töötas.

Ikka tugevamaks muutuvad Saksa allvee-

hemal määral postiveoks. Hiljem võttis

Ühendriikide armee ja merevägi need õhu
laevad tarvitusele piidistamis- ja mõõtmis
lendudeks, õhulaevajuhtide ja meeskonna
väljaõppeks, samuti ka langevarjohäppajaile
algõpetuse andmisel.
Kuna need sõidukid vajasid vähe ruumi
ja neid oli kerge käsitada, võis õhulaevade
ga maabuda pilvelõhkujate katustel, jaama

des ja laevadel. Sest „Blimpid" omavad
erilise ankruseadme, mis võimaldab neid
kinnitada masti külge. On ehitatud ka au
tomaste või väikesi kokkupandavaid, kanta

vaid maste, millede kõige saab õhulaeva
ankurdada. Et tuleohtu võimalikult vähen

Aednik eesliini taga

dada, on õhulaevad täidetud heeliumgaasiga.

Uued „Blimpid", mida- Ühendriikides
Avaldame alamal Leningradi
Suurema pinna võtavad enda alla ehitatakse sõjaliseks otstarbeks ja mida ni
metatakse uhkelt „allveelaevatapjaiks", on
dr. Werner Hofrichteri ühe vii siin kartulivaod. Seal kõrval aga võtab igal jubul tähelepanuväärivad vastased ja
maalest kirjutistest, milles see suure maa-ala enda alla ka aedvili. Ja Saksa allveelaevade meeskonnad ei alahin
joonistab erilaadse pildi rinde siin on seda mitmet liiki kurgid, si da neid.
otsesest tagalast.
bulad, kapsad, porgandid. Kõike seda
Igal õhulaeval on 6- kuni 8-liikmeline
SS - PK. Juba kaugele nähtavalt peaks igaüks nägama, seda aeda Lenin meeskond. Mootoreiks on kaks 900—1000bobujõuiist tähtmootorit, mis annavad tun
ripub pika hoone otsa küljes selgesti gradi külje all.
80—90-km kiiruse. Mootorid on voolu
loetav sõna: Niisugune
Ja ka aednik ise on uhke mees. Oli nis
joonelised ja asetatud õbugondli mõlemale
maja nii lähedal eesliinidele! Siit pole ju tema see, kes Juhi sünnipäeva puhul küljele. Gondlis asetseb juhiruum, raadio
viit kilomeetritki tulejoonele. Seepärast varustas mehi priske lisanormiga redis telegrafistiruum ja kaka pomm!kambrit, mil
ei saanud vahel sugugi imestada, kui te ja värske, salati näol. Aga ka silma les võib kaasa võtta ka suuremakaliibrilisi
pomme. Pealeselle on õhulaevad varustatud
mõni granaat sattus ka peenarde vahe ilu peale paneb see aednik rõhku. Spargli pardarelvade,
paljude kuulipildujate ja len
le. Leningrad ei ole siit kaugel.
põllu kõrval kasvavad peenrail ka pe nukikahuritega.
Ka komandör teadis, et obergefreitor largooniad, levkoid ja lõvisuud. Mõni
Nagu meie allveelaevad teatavad, ei te
Georg Schn. Sleesias oli ihu ja hingega mõtleb küll, et milleks hakata lilledega gutse need õhulaevad ainuüksi luurajatena,
ka ründajatena. Kuid Saksa vaprad
oma aia küljes. Aednik selle elukut siin frondi otseses läheduses jandama, vaid
allveelaevade meeskonnad said oma suure
se oli ta pärinud juba oma isalt ja va aga kas ta teab ka, et siit saavad pal päraste tõrjerelvadega kiiresti hakkama ka
naisalt. Nüüd on ta siia, tuleliini taha, jud sõdurid lilli oma elamute kaunista selle vastasega.
ehitanud korraliku triiphoone, millel ei miseks ning kui langeb mõni kamraad,
puudu klaasist seinad ja lagi.
siis tulevad ka kaunid kalmu-lilied siit. Viljandis korraldatakse kunsti
näitus
Ja kasvuhoone kõrvale on ta raja Jaa, kõik on siin hästi läbi mõeldud,
Viljandi kunstnikel on saanud kombeks
nud terve põllu peenraid. Sellest mehest asjatut tööd ei tehta siin kuski.
igal aastal kohalikke kunstinäi
on palju kasu. Tänu just temale saa
Ja aednik ise räägib, et tema töö korraldada
kusjuures tänavune kunstinäitus Viljan
vad mehed, ja neid ei ole sugugi nii päev kestab kella poole neljast hommi tusi,
dis tuleb korraldamisele novembris. Sellel
vähe, tervelt mitu tuhat, kolm korda kul kuni kella üheteistkümneni õhtul. esinevat! kõik Viljandis asuvad kunstnikud,
arvult
9.
nädalas värsket aedvilja.
rindel langenud SS - sõjakirjas

[„Aga nüüd onusee omal käes," vastas teine.
£„Jab, nüüd on see käes küll."
f„Kui saaks või teeks sedaviisi," oletas jälle
tundmatu teine, „et katsuks päeval kuskil töö
tada, niita heina või . . . saaks vähemalt talveks

|fynüedaema^

loomadelegi suutäie teise."
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»Naljaks! Surmaga siis, või surmajutuga .. .
niiviisi naljatleda 1 Kuigi naljaks, aga ... süda
jääd ikkagi raskeks . . ."
„Hea küll, jäägu selline jutt siis viimaseks
korraks," lubas Endel. seda liialt mõt
lematult. Meie jutud siin ei näigi aga ju mine
vat täna seda rada, et võiksime unustada kõik
halva ja raske ning olla päriselt nii, .. . vabade
na. Kui läheksime aga, külastaksime nüüd kor
raks mu isa, võib olla paraneb siis ka meeleolu
ja kõik. Oled sa nõus tulema kaasa ?"
Muidugi või mis pidfgi olema siis Mael sel
le vastu!
Nad tõusid seejärgi pingilt ja sammusid üks
teist käest hoides üle lagunenud veskitammi sin
na, kus põldude taga mustas öine laas ning kust
vaatamata sellele, et südaöö oli murdnud end
juba ammugi ümbruskonnale, kostus ikka veel
üksikuid, vaikseid hääli.
„Näeö nüüd," märkis Endel, „ka seal ei ma
gata. Ka seal rändavad südamete mõtted ning
otsivad teed keeltele ja neist üle."
„Jah, ju nad siis rändavad, kui need pole just
niisama . . . valvurid," mõõnas Mae.
„Jah, kui nad pole valvurid," kordas Endel.
Aga need polnud siiski valvurid ning Endelil
oli olnud õigus: vanad mehed istusid seal, met
saserval, ning nende jutud keerlesid mujal.
Jah kui ainult mõtelda," kuulsid nad veni
vat häält, tundmata hämaruses selle hääle oma
nikku kui ainult mõtelda, kuidas nüüd talud
aina tühjenevad inimestest ja tööd jäävad sinna
paika ... just nagu õige vanastigi, nagu kirjani
kud seda jutustavad. Ei tahtnud teisi uskuda, et
mis nad raiped, nõnda nüüd's kunagi ..."

„Ei sellest tule midagi," laideti aga samas ta
kavatsus. „ Tulgu mis tuleb, aga nüüd ei maksa
näidata nägu lagedale. Siin on ikka omad ven
nad ja relvad neil käes, ju sa nägid kuulsid
isegi . . ."
Mae ja Endel möödusid neist lähedalt ja kau
genesid siis jälle. Nad ei kuulnud jätkuvat jutu
ajamist pikemalt. Ainult häälte vaikne kõma kin
nitas, et mured sunnivad taanduma neil kahel
une veel kauaks silmist ning pakitsevad mõtted
otsivad üha ja üha väljapääsu.
„Jah, seesugused nad on," ütles viimaks En
del mõtlikult. „Just nagu isagi .. . kui ongi siin,
meeled-mõtted on jäänud oma maa ja maja
juurde ..."
Mae tahtis talle parajasti midagi vastata, kui
kaugemalt, sealtpoolt seljataha jäänud Siimusood,
Vanakubja suunast, kostus järsku laskmist. Tera
vad lasud põrkusid vastu öist metsamüüri ja vee
resid siis just nagu tuhandeks tükiks hajudes
ladvastikku mööda igasse kaarde laiali.
„Mis see oli?" küsis Endel seisatudes.
„Jumal küll, nüüd nad hiilivad ja ründavad
vist juba öösigi la vastas Mae end ta käsivarde
klammerdudes.

Endel ei vastanud kohe.
„Mis nüüd? küsis Mae hetke pärast uuesti
„Mis muud kui ... isa juurde minekust ei
tule nüüd midagi," vastas viimaks Endel. Ning,
ootamata Mae nõusolekut, pöördus ta samas ja
hakkas ühes., kaaslasega [sammuma [ tagasi met
saservale.

Hiliste vestlejate juurde jõudes, olid need tõus
nud juba püsti. Nad vaikisid nüüd, aga kui En
del ja Mae saabusid nendeni, näitasid nad üle
väljade.

„Seal, Vanakubja taga," ütles neist üks, „seal
tõuseb tulekuma metsaserva tagant. Oleks nagu
Padula k0ha1..."
Jah, sealt tõusis tõesti tulekuma, tõusid isegi
leegid Endel nägi seda nüüd isegi ja selgesti.
Ja selleski näis neil olevat õigus, see tundus ole-

vat tõesti Paduia, väike- ja vaesevõitu rnetsatalu,
mis sattunud nüüd, öösi järsku, leekidesse.
„Mae", pöördus Endel samas kaaslasele, „sa
ole nüüd, palun, hea ja mine üksi ning kohe
koju. Küllap ma sulle homme juba jutustan . .
„Aga sina ise .. . lähed sa siis sinna ?" küsis
Mae.

„Ole nüüd hea ja mine," palus Endel uuesti.
et mina . . . pean minema."
Mae pigistas korraks üsna tugevasti ta kätt,
ei lausunud aga enam sõnagi, eemaldus kiiresti
ja kadus siis hämarusse.
Äratage, mehed, otsekohe paarkümmend poissi,

kõige parem, kui enamik oleks need, kes tulid
Soomest, sest nende relvad on .. . paremad,"
andis Endel meestele käsu ja lisandas juba lah
kumisele valmistudes : „Kogunemine kohe
veski tarn mi juures."

Ning juba järgmisel minutil oli ta ka ise ka
dunud. Ta ruttas otse läbi metsa sinna, kus
ööbis Joel ja äratas selle. Ning kui nad siis mõ
ni minut hiljem jõudsid ettenähtud kohale, kogu
nes sinna juba mehigi, nende hulgas, nagu ikka,
Eerik, Margusson, Mägimees, Vanase Kustas, Ääsi
mäe Ott . . .
„Vaene Mart," ütles viimane meeste juurde
jõudes. „Seal, linnas, kurjustas ta minuga hobu
se pärast, nüüd läheb tal talu... teab, millest.. ."
„Millest ta siis ikka", vastas Endel tõsiselt,
„kui sealt kostus laskmist."
„Laskmist ?"
„Laskmist? Ja või siis Mart seal ise paugu
tas!... Ega muud kui... sai talle ju soovita
tud, et tulgu ära, siia ei tulnud. . ."
„Tuli ta või mitte", lõpetas Endel arutelu,
„nüüd pole sinna enam midagi parata ja meil
ei maksa siin raisata aega. Talu on tules ning
mida varem suudame moodustada ta ümber rõn
ga, seda kergemini selgitame põhjuse."
Mehed noogutasid tummalt ja vaikisid.. Ning
kiiresti lahkusid nad seejärgi öhe, sammudes või
kohati koguni joostes üksteise kannul mööda
kastemärga peenrarohtu, kuni jõudsid Padula väi
jaatuste heinamaadeni ja seisatusid seda ületa
nult põldude serval. Neist veel veidi kaugemal,
peaaegu keset välju, teispool mustava metsasiiiu
tumedal taustal leegitsesid Padula hooned.
„Neetud saatanad 1" urises Kustas, kui põle-

Kui mõni päev tagasi seletas Simson;
„Nüüdsest peale anname sõjaliste sünd
muste kohta ainult õigeid teateid."
Praegu on see aga liiga ilus, et olla
tõsi, ent oletame siiski, et see nii oleks.
Oletame, et härra Simson ütleks meile
tõtt. Mida peab ta siis ütlema? Ta peaks
ütlema: „Lugupeetud kuulajad, mul on
hirmus kahju, et ma teid tänaseni selli
selt petsin, ent see oli vajalik. Nüüdsest
peale kuulete aga ainult tõde, et jääda
tõe juurde, tahan teile öelda: oli õieti lap
semäng, et vaikisime peagu aasta Pearl
Harbouri kaotustest ja kuuest põhjalastud
lahinglaevast tegime ühe. Oli lapsemäng
humaanseist tundeist tingituna omi mee
leheitlikke taganemisi Ida-Aasias targalt
„saarelt saarele" strateegijaks nimetami
ne, mille resultaate näeme selles nüüd
kuna meie vastuhakkavaid hin
dusid Briti abiga edukalt ohjeldame. Mis
aga nüüd tuleb, on palju tähtsam. Taht
sime, kui lubate et ma seda ütlen, oku
peerida Põhja-Aafrika kolme päevaga, va
jasime selleks aga kuus kuud. Maabusime
Sitsiilias ja viis nädalat oleme needitud
seda maabumist. Maabusime lõpeks ka
härra Badoglio juures ja saime seal,kus
ootasime rahvajuubeldust, hirmsasti naha
peale. Oleme nüüd kindlaks teinud, et
meil pole mingit aimu ei strateegiast ega
ka poliitikast. Seepärast oleme otsustanud
nii sõja juhtimisele kui ka poliitikale iga
veseks selja pöörata."
Usute, et härra Simson seda kunagi
ütleks? Vaevalt küll. Seega pole ka tema
eelpool tsiteeritud lause veel kaugeltki te
ma viimane vale.
Asutati Euroopa kirjanikeliidu
Soome osakond
Pühapäeval asutati Helsingis Euroopa
kirjanikeliidu Soome osakond, mille juha

tusse valiti soome nimekaimad kirjanikud.
Esimeheks sai kirjandusprofessor V. A. Kos
kenniemi, tuntuim soome elusolevaist Jüüri

kuist, ja Euroopa kirjanikeliidu esimehe

asetäitja. Abiesimeheks on Olaf Enckell, liik

meiks Lauri Haarla, Viljo Kajala, Arvi Kivi
maa, soome kirjanike esindaja Euroopa
kirjanikeliidus, ja Örnulf Tigerstädt, rootsi
keelt kõnelevate soome kirjanike esindaja
Euroopa kirjanikeliidus. Asetäitjaiks liik
meiks valiti Yrjö Soini ja Harald Hornborg.
Soome osakonda kuulub 36 soome ja 16
rootsi keelt kõnelevat kirjanikku.

Lõuna-Eestis anti tagasi
4520 talu
Möödunud pühapäeval peeti Tartu piir
konnakomissari korraldusel Tartu-, Võru-,

ja Valgamaa lõikuspüha. Sel puhul toimusid pü
hapäeva pärastlõunal kõigis kolmes maakon

nas lõikuspüha rahvuspidustused. kus piir
konnakomissar, ta kaastöölised, maakonna
põllu majandusjuhid, maavanemad ja nende
abid esinesid vastavate päevakohaste kõne
dega, jagades ühtlasi välja talude reprivati
seerimisürikuid talude pärisomandiks tagasi

andmise kohta. Kogusummas sai neis kol

mes maakonnas oma talud tagasi 4520 talu
pidada.

vate hoonete poolt kostus nendeni üksikuid hää
li. „Nad on hiilinud taluni metsast ja küllap nad
sinna ka jälle kadusid ..."
~Seda me näeme 1" vastas Uusna tumedalt
ning Endel lisandas:
„Nüüd, poisid, pole enam kaotada aega. Kaks
kolmandikku meist, seega kaheksa meest, läheb,
neli kummaltki poolt talu, kiiresti teise külge ja
haarab sealt talu nii, et neil, kes jäänud veel
põlevate hoonete lähedusse, ei oleks enam põge
nemise võimalust. Sina, Eerik, jääd seal juhiks..
Ja sina, Kustas, lase kuuldavale oma meisterlik
öökullikisa, kui olete jõudnud kohale. Noh, marss
marss!"
Laskmata korrata veel käsku ja vajamata lä
hemat selgitust, kadusid mehed kummalgi pool
lõõmavat talu väljadele laotuvasse suveöisesse
hämarusse. Kohalejäänud neli meest, nende hul
gas Uusna ja Endel, seisid hetke vaikides.
„Ott," ütles siis Uusna, „mine siit pisut pare
male tiivale, et neil poleks ka sealt enam välja
pääsu ja sina, Margusson, asu vasemale. Kui
kostub Kustase märguanne, siis hakake liikuma
üsna pikkamööda talu suunas, kuid tehke seda
nii, et te ei jõuaks meist liialt varem hoonete
lähedusse."

Ning kuna ka Margusson ja Ott neist lahku
sid, jäid Uusna ja Endel kahekesi laia põldude
ala haaravasse väljade keskossa.
Nad seisid seal vaikides ja kõrvu. Lõõmavad
taluhooned neist veidi maad eespool pragisesid,
kusjuures koos öötaevasse tõusvate leekidega
lendles tuhmsinise, pisut koguni roheka taeva
all loendamatuid sädemeid, tõustes ja vajudes,
kaldudes kord nagu rutates ühte külge, peatu
des siis aga uuesti ja vahetades suunda, nagu
oleksid nad imeväikesed elusolendid, kes kihuta
tud järsku oma eluasemeilt ega tea nüüd enam,
kuhu minna, et jätkata seal katkestatud und, või
millist suunda valida. Aegamööda suri neid kas
õhus või langes väsides sinnasamasse, kuhugi
põllule, kuhu kadusid ja hääbusid. Järsult, mõni
hetk enne seda, kui maja tagant metsast kostus
vana kassikaku kõle „uu-huu," mis kordus seal
hoiatavana ja pisut liigselt valjuma veel paaril
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Möödunud töösuvi Järvamaal

Rahvapärimusi kirjanduslikust ja tõeli
sest Vargamäest

Vili suudeti koristada üldiselt õigeaegselt, kartul äpardus. kohati, rehepeks praegu käimas

Vargamäe nimi on A. H. Tammsaare suur ja tema ei räägi sõnagi!"

romaaniga .Tõde ja *igus" igale eestlasele

Taas on saabunud sügis ja lõpetanud
põllumehe tõõ- ja vaevarohke suve. Suvi
tulvil askeldusi ja rühmlemist varavalgest
hilisõhtuni on seljataga. Nurmedelt on ka
dunud sügispäikeses kollendanud viljapõl

lud ning valdavam osa väärtuslikust saagist
on toimetatud varju alia. Vähemaks on jää

nud ka hilisõhtuni taludest kostnud peksu

masinate undamine. Ent sellega pole põllu

mehele saabunud veel muretu jõudebetk.
Veel käivad askeldused kartulipõllul ning
kõrremaai pöörab sahk sügiskünnil mulda
taas mustaks.

Et saada ülevaadet sellest, milliseks ku
junes möödunud suvi Järva põllumehele ja

milline on momendil tööpilt Järvamaa väl
jadel, külastasime Järva maa agronoom
M. Karums »'d, kes meile kokkuvõttes
järgmist jutustas.

Tingituna varajasest kevadest, alus
tati kevadkünde tänavu varem, mis
tõttu need valdavamas osas lõpetati
õigeaegselt. Künnitööd hilinesid vaid
üksikuis kohtades ja seda vaid pea
miselt seal, kus end tunda andis inim
või hobutööjõu puudus või põllumaade
madalad asukohad. Künnitööde lõpeta
misel alustati kohe ka külvitöödega.
Kuigi külvitööde tõhusat teostamist
tunduvalt pidurdasid vihmased ja tuu
lised kevadilmad, terav seemnevilja
puudus, eriti kartuli osas, ning inim
ja hobutööjõu vähesus, tuldi kevadiste
külvitöödega üldiselt enam vähem ra
huldavalt toime.
Mis puutub viljakoristamistöödesse,
siis on need üldjoontes arenenud ra
huldavalt, kusjuures tööd selles osas
on lõpetiftud sajaprotsendiliselt. Kuigi
esialgu rukkilõikust pidurdasid sajused
ilmastikuolud, jõuti koristamistöödega
kogu maakondlikus ulatuses õigeaeg
selt lõpule. Märksa halvem oli aga
lugu heinaga, kuna see püsivate sadu
de ja heinamaade üleujutuste tõttu jäi
õigeaegselt niitmata ning töö tuli soo
ritada enam-vähem rukkilõikusega ühel
ajal või veelgi hiljem. Paljud metsa
heinamaad aga jäidki käesoleval aas
tal Järvamaal niitmata, kuna heinaaja
möödunult puudus selleks aeg ning
puudusid ka töökäed. Äralangesid pea
aegu täielikult tänavu juba ka uudis
maa-heinamaad, kuna kultuurid uudis
maadel puudusel kadunud.
Rukki ja nisu saake vähendas käes
oleval aastal kõige pealt asjaolu, et
eriti rukki õitsemise aeg sattus vihma
perioodi, mistõttu tolmlemine ei saa
nud toimuda korralikult. Lisaks sellele
lõid vihmad ja tuuled kohati nii rukki
kui ka nisu tugevasti mana. Seetõttu
jäi tera mitte ainult peenikeseks, vaid
vili kippus ka juba põllul kõrre otsas
kasvama. Paremaks kujunes aga odra
ja kaera väljaand ning ka koristamis
töödega suudeti tulla toime õigeaeg
selt. Hoopis halvem on aga olukord
Järvamaal kartulisaagiga. Üldiselt suu
dab kartul tõusta vihmade tõttu Jär
vamaal ainult kohati keskpärasuse ta
semele, paljudes kohtades, näiteks Kä
rus, ikaldus aga kartulisaak täiesti,
samuti ikaldus kartul kohati ka Säre
vere, Väätsa ja Paide vallas ning mu
jalgi madalamatel maadel. Keskmiseks
kartulisaagiks Järvamaal tuleb arves
tada läbinisti 60 protsenti.
Kuigi kartulivõtmist pidurdas tuge
vasti inimtööjõu ja masinate puudus,
on seni suudetud ülesvõtta Järvamaal
umbes 98 protsenti kartulaist. Tööd
sellel aial lõpetatakse lähemail päevil.
Pilt viljapeksu aial on Järvamaal
küllalt kirju. Samal ajal, millal kohati
on juba mõni aeg tagasi jõutud lõpuSaatesõnu Paide
teatri sünnile
Paide rikastus neil päevil uue avaliku
koitu uriasutuse võrra. Kohalikkude lava
kunstiharrastajate eestvõttel, linnavalitsuse

Ei rääkinud peremees midagi pärast se

koduseks saanud. Ta on koos autori ja
ega parun. Jäigi nii. Praegugi on see
le nii tali- kui ka suvivilja peksuga, silmapilgul veel käsil, mistõttu pole Eesti nimega ulatunud meie kitsastest piiri da
sugukond Kulli talu peal."
teostatakse paljudes kohtades praegu saadud ka kõikjal asuda veel sügis dest ülegi, kui mõelda romaani kaunis ar
Ka Kulli talus mäletatakse veel kunagi
peremehe mõisavarguse lugu. Igatahes
alles vilja sissevedu ja ollakse masina kündide teostamisele. Üldiselt peab vukatele tõlgetele. Saksakeelne tõlge kan se
ei seisa asi kuidagi ühenduses Vargamäega.
koguni pealkirjagi „Vargamäe".
te ootel. See on seda aeganõudvam, aga ütlema, et sügiskündide teostami nabÜhenduses
selle omaseks saanud nimega
Vargamägi, nagu märgitud, on oma ni
et üldiselt on puugaasi generaatoritega sega alustati Järvamaal tänavu kohati kerkivad silmade ette romaani üksildased me sellest saanud, et seal elasid vargad. Üks
töötavate masinate arv Järvamaal väi üsna varakult, mistõttu on loota, et soosaared, kua võitlevad vargamäelased 79-aastane vanaperemees Koitjärve lähedalt
ke, kuid õlide, eriti kütteõlide puudus juhul, kui maa ei külmu niipea, suu oma visa võitlust nii loodusega kui ka oma teab jutustada :
„Seal tee ääres, kus Vargamägi on, ela
tõe ja õiguse määratlemise). Tule
omakorda takistab kasutamast teisi, detakse ka sügiskünnid sooritada suu vahelisel
nud ennevanasti vargad. Nejl oinad koopad.
vad
meelde
Järvamaa
rabad
ja
künkad,
puugaasile üleviimata masinaid. Teata remas ulatuses ja korralikult.
Tammsaare talu ümbrus Vetepere külas
Enne, kui killavoorid ja viinavoorid läbi on
läinud maanteed mõõda Tallinna poole, siis
Tänavune töösuvi Järvamaal kuju kujutletud Vargamäe reaalne eeskuju.
vaid ja kohati isegi üsna suuri takis
Vetepere ning Albu on viimastel aasta nemad vanemad inimesed ikka rääki
tusi viljapeksul valmistab ka peksu nes kokkuvõttes raskeks ja pingerik
tel olnudki paljude kirjandushuviliste mat sid on olnud, õngeridvad seljas, tee ää
masina osade ja rihmade puudus ning kaks, kuid nüüd, seistes hooajatööde kajate
pühapaigaks. Seda näitavad kas või res, püüdnud kraavidest kalu. Maanteekraa
asjaolu, et osi pole saada kohtadel, lõpul, võib siiski vaadata teatava ra need arvukad tihedasti nimesid täis kirju vid olid muidugi tühjad. Vihmase ajaga oli
vaid neid võimaldub saada ainult Tal huldustundega suve jooksul tehtud töö tatud Tammsaare talu külalisteraamatu )e mõnikord vett ka natuke. Nemad tegid mui
linnast, kuhu pääs aga omakorda raske. le. Suvi oli raske, kuid põllumees töö -heküljedki, kuhu läbisõitjad on jätnud en dugi oma vigureid.
Mehed jäid kalapüüdjaid vahtima, sel
mälestuse. «Seal ta ongi, see Varga
Üldiselt on Järvamaal seni pekstud tas innu ja andumusega, hoolimata dast
mäe," võis lugeda romaani lauset Albu val ajal jälle teised vargad tühjendasid moona
taliviljast ca 75 protsenti, suviviljadest pingutuste suurusest, ning saavutas ka lamaja ees kirjaniku monumendi küljerel koormad ja viisid metsa. Sellest nad pida
aga ainult 10 15 protsenti. Rõõ ülima. See on seda rõõmustavam, et jeefii. Ja selle teadmise elevusega astub nud elamagi. Mäe sees pidanud neil koo
mustaval kombel on aga teostatud oma seesuguste pingutustega on põl matkaja kunagise soosilla lõppedes Välja pad olema. Nemad tööd ei tahtnud teha;
nõlva mööda üles, kus ees avaneb vaa eks ole praegugi niisuguseid inimesi."
juba praegu enamikus kohtades viljade lumees osutanud võitlevale rindele mäe
Huvitavaid pärimnsteateid Vargamäe ela
de
kahele
talule ja vasakul kõrval pea
vedu küünidesse, kus neid ei kahjusta tänuväärse abi, mis ei jäta avaldamata aegu selja taga
valendab päikesepaistes nike kohta on hankinud Laane talu pere
enam niivõrd ilmastikuolud ega sajud. oma mõju lõppvõidu saavutamisel.
Järva-Madise kiriku iorn, mõne kilomeetri mees Jakob Ploompuu, kes osa oma mater
kaugusel üle soo ja metsa. See mägi pidi jalist ou varem ka ajakirjanduses avaldanud.
Paljudes kohtades on viljade sissevedu
«Metsavendade" asupaigaks sai Varga
kirjanikul silme ees olema, kui ta oma ro
maanisarja sündmustikku kujundama haka mäe ümbrus selle tõttu, et see oli eemal
suurematest
asulatest. Järvamaalt Tallinna
tes laseb noorel Vargamäe Andresel näidata
Sügisese Sõrando elupale
naisele nende tulevast kodu: «Seal ta ongi, minnes oli viimane teeäärne küla ja karja
see Vargamäe,"
mõis Aegviidus, järgmine aga 25—30 km
Kuid miks just selline iseäralik nimi ?
Põldudel käivad veel hoogsad tööd. Maanaiste selts arendab hoog
Tallinna poole Anijal, vahepeal ainult
Romaani esimeses köites jutustatakse mõni üksik metsatalu. Lõuna pool ulatusid
salt lavategevus!
meile seda nime seletav muistend. Varga metsad ja sood kangele Albusse, Retlasse
Hoolimata sellest, et sügis on murd liselt ainult rukkeid, kuna suvevili oh mäe talude väijamäge katnud kunagi pime ja Kosele, põhjas 30—40 km kaugusele Kad
mets, enamasti kuused. Kogu saart hüütud rina kihelkonda. Soodla ja Valgejõe kesk
nud end juba metsadesse ja väljadele, enamikul peksmata.
siis Kuusiksaareks.
jooksul olevaid rabasid ja loendamatuid
Mis aga Sõrando põllumeest käes
käivad põldudel ikka . veel hoogsad
„Metsa hävinemine Vargamäel seisnud soosaari kasutasid Igasugused põgenikud
tööd. Kuna vahepealsed vihmased il oleval aastal eriti rõõmustab, on asja ühenduses tema praeguse nime tekkimisega. peljupaigana. Rahvamälestused teavad ju
mad töid tugevasti pidurdasid, toimub olu, et talvvilja orased on praegu head, Alguses olnud Kuusiksaarel ainult üks talu, tustada, et seal olnud varjuotsijaid küll
Tagapere aseme), ja seda talu hüü kroonu, kuritegude kui ka teoorjuse eest.
õieti slles nüüd kogu Sõrando küla eriti varasemad külvid. Kui ka talv praeguse
tud
saare
Kuusikuks. Elanud siin jõu Elati siin metsavennana elu kas surmani
ulatuses viljade sissevedamine küüni kujuneb soodsaks, siis pole silmapilgul kas mees,järgi
kel olnud mitu paari veohärgi, või püüti soodsal juhul rannikult Soome
desse, kuhu nad jäävad siis ootama põhjust olla tulevase aasta saakide pä ja nendega küütinud ta talvel ühe suure pääseda.
Jutustajale on kõnelnud paljude aastate
kuuse teise järel linna ja teinud rahaks.
peksuvõimalusi. Vastavate ruumide rast eriti mures.
Metsavaht oli muidugi puskariga pimedaks eest keegi vana eidekene, et tema olnud
puudust õnneks külas ei esine. Vilja
õhtud ja pühapäevad mööduvad kü
ja teised kõrvenurga mehed vaiki plikake, kui teda kord saadetud Koiga ran
vedude tõttu on ainult üksikud saanud las vaikselt, milleks oma mõju ei jäta löödud
sid, sest igaüks talitas ise Kuusiku vaname nast Koitjärvel asuva tädi poole sõna viima,
asuda seni sügiskündide teostamisele. avaldamata ka valgusaine puudumine. he eeskujul, niipalju kui vähegi võimalust et «rootsi mehed" on nüüd tulnud, et võib
olla keegi metsavendadest soovib tulla nen
Suvevilja ja kartulisaak kujunes Sõ Uuesti tegevusse rakendunud maanaiste ja jaksu."
Nii harvenes kord-korralt Kuusiksaare de laevadele. Sündmusest võib olla juba
randos käesoleval aastal üldiselt rahul selts on kohapeal Õieti ainuke, kes mets.
Naabrid naeravad ja ootavad pikisil enam kui 100 aastat möödas.
davaks, rukis jäi aga nõrgaks ja tera aeg ajalt loob pidude korraldamisega mi, et mis küll saab, kui ühel ilusal päeval
Nii tuligi, et varjuotsijad pidid metsa
peeneks, mistõttu selles osas pole pal pisut elevust. Muide kavatseb maanais selgub, et mõisa kuulus kuusik on kadu vähestele andidele lisa soetama, ja mindi
Romaanis esitatud muistend jutustab toidupoolist hankima Tallinna vahet sõitva
ju loota. Täieliku ülevaate saakidest te seltsi näitering külastada neil päevil, nud.
edasi:
~Mida kõik pikisilmi ootasid, see te teekäijate vankritelt. Eriti suvel polnud
tõenäolikult
24.
okt.
isegi
Järva-Peet
saab aga mõistagi alles siis, kui rehed
saabuski lõpuks. Pikemalt jahisõidult üks karta jälitamist, sest ei jäänud jälgi ja maas
suudetud peksa. Seni on pekstud osa- rit, esitades seal näidendi.
kord talvel tulles arvas mõisasaks heaks tiku tundja võis kaduda lühikese ajaga kau
Kuusiku ja teiste üksikute talude kaudu gele soode ja rabade taba.
koju sõita, liiatigi, et siit näis päris hea ja
Harilikult püütud teekäija kavalusega
kõva tee käivat. Kuusiksaare alla jõudes vankrist eemale meelitada, et oleks võimalik
Paideirea kursuste ootel
eksiti pisut ja mindi mitte tallu, vaid selle koorma sisuga tutvuda ja sealt vajalikku
salaraiestikku, kus saksale vastu tuli kaks maha toimetada. Tavaline võte olnud: suure
„Puhkus ja Elurõõmu" kohalik osakond korraldab käesoleva kuu
paari veohärgi, saepakud peal. Peremees kruusaaugu kaldal istub mees ja õngitseb.
lõpul võõrkeelte-, võimlemise- ja rahvatantsukursused. Kavas kirja märkas õigel ajal saksa ja putkas ise met Nööri otsa olnud läikiv plekitükike seatud,
sa, nii et sulane jäi üksi kohtu ette. Aga nii et eemalt vaatajale paistnud, nagu saaks
nike märkpäevade tähistamine
asi lõppes teisiti kui keegi arvanud. Sest mees kruusaaugust tõepoolest kalu. Uudis
„Puhkus ja Elurõõmu" Paide osakonna raldada lähemal ajal ka eriinstrukiorite juh kui mõisasaks, keda kui suurt naljahammast himulik teekäija, kes vankrit üksi jättes
korraldusel toimuvad kohapeal kavatsusi timisel kursusi rahvatantsude ja võimlemise tunti, sulaselt kõik oli kuulnud, mis vaja, imet läks vaatama, kaotas aga õngitseja
mööda oktoobrikuu lõpust alates võõrkeelte-, aial. Kursuste lähem aeg on praegu veel käsutas ta esimese paari veohärgi ühes sae heaks vähemalt leivakoti.

võimlemise- ja rahvatantsudekursused, kus selgumata, kuid osavõtta soovijail tuleks en pakkudega mõisa, laskis siis hobused üm
Teinekord võinud jälle näha mehi kruu
juures esimestena toimuvad võõrkeeltekur did kiiresti registreerida eelpoolnimetatud ber pöörata ja sõitis minema."
saaugus noota vedamas. Päris korralik kala
sused. Kursuste kavas on esiaJgu ettenähtud asukohas, mis võimaldab siis määrata juba
Peremees saadabki ühe paari härgi mõi noot, nagu oleksid mehed jõel. Teekäijad
sa, teisega aga jätkab palkide vedu linna läinud mehi hurjutama, et need niisuguse
grupid saksakeele plal algajaile ja edasi lähemalt kavatsetavate kursuste aega.
jõudnuile ning soome- ja ingiiskeele alal
Lisaks eelnimetatud kursustele cn „Puh ja nende müütarnist, nagu poleks midagi kometiga aega viidavad. Kalu ju liiva seest
ikka ei saa. Noodävedajad vastu: „Kui meie
algajaile. Peaks aga leiduma huvilisi, siis kus ja Elurõõmu" kohalikul osakonnal ka juhtunud.
tulevad vajaduse korral tulevikus kursused
„Aga need, kes asjast kuulsid ja ammugi ei saa, eks siis meie lapsed ikka saa."
vas
ka
rea
meie
kirjandustegelaste
märk
ka teiste võõrkeelte alal. Nimetatud kursu
Kuusiku koha peale hammast ihusid, tõt „Lapsed" aga kergendasid vaheajal teekäi
sed osutuvad kavatsuste kohaselt üsna ula päevade tähistamine, kusjuures selpuhul tasid mõisa teda saksalt endale paluma, jate koormaid.
korraldatavate õhtule lähem aeg ja täpsem
Keegi Järva mees jutustanud, et läinud
tuslikeks, täites igaüks umbes 50 tundi. kava on silmapilgul veel selgumata. Kuna sest nad arvasid, et vana peremehe päevad
Lähemat informatsiooni antakse teostuvate
on loetud. Ent mõisasaks tegi imestava näo suvel palava ilmaga koorma kõrval Tallinna
ettevalmistused nende teostamiseks aga ju
kursuste kohta ning samuti registreeritakse
ja küsis, et kuhu see Vargamäe Jüri siis poole. Korraga näeb, et sammu viisküm
ka osa võtta soovijaid „Puhkusja Elurõõmu" ba alanud ja käimas, siis loodetavasti või ise oma vanade päevade sees lahab minna. mend teest eemal kõrge kuuse otsas ripub
maldub
selleski
osas
ütelda
juba
lähemail
kohalikus osakonnas Paides, Tallinna tän. 4.
Ja kui siis seda härgade ja saepakkude lu 10—12 meetri kõrgusel mees, jalad ülespoo
Lisaks keeltekursustele on kavatsus kor- päevil üht-teist lähemalt.
gu meelde tuletati, ütles härra, et ega ta le. Teekäija arvanud esiteks, et mõni karja
ometi 101 l ole, et ta mehe kohalt minema poiss sel kombel oma osavust räitab. Kuid
ajaks, kes laseb paari härgi ära võtta, ilma veidi maad edasi näeb teebäänul samasu
riühistute
ettevõttel
ja
talupidajate
oma
et ta sellest köhatakski."
Elekter levib Türi ümb
gust pilti: mees, jalad ülespoole, kuuse lad
tööjõududega. Alajaamad on ehitamisel
Nii oli mõisnik see, kelle suust kuuldi vas rippumas. Silmitseb nüüd juba hoolsa
Kirna, Väätsale ja Lõõlasse.
esmakordselt Vargamäe nime. Ning uue ni malt ja näeb, et päris habemega mees.
ruses
Osa majapidamisi loodab elektrivafgustu me ees taganeb vana, niisamuti kui kaob Läheb ligemalt vaatama, kuna hobune koor
Türi ümbruses on käimas praegu ulatusli se saada juba novembrikuu lõpuks, misajaks kuulus Kuusiksaare mets omavolilise müüja maga omapead edasi liigub. Mees puu otsas
kud tööd talumajapidamiste elektrifitseerimi valmivad madalapingeliinide võrgud külades. sae tegevusel.
aga ei liiguta oimugi, ainult silmad hiilga
seks. Teoksil on Türi-Väätsa-Lõõla kõrgepin Ehitustöödeks vajalik materjal on elektri
Selliselt põhjendatakse Vargamäe talude vad ja on naha, et inimesel elu sees. Tee
ühistutel
olemas,
paljudel
taludel
isegi
sis
iseäralikku
nime
romaanis.
geliini ehitamine, milliste töödega alustati
käija hurjutab ja meelitab, aga ei saa rip
Et A. H. Tammsaare oma teostes on sa pujalt ainsatki sõna. Tarvis rutata koormale
juba paari kuu eest. Magistraalliin tuleb 18 seseaded valmis.
Tööde lõplikul valmimisel saab Ilgemale gedasti lähtunud reaalelust ning kasutanud järele. Pole hobusest kaugele maha jäänud,
km pikk. Töödega on jõutud juba niikauge
le, et nende päevade sees lõpeb postide püs 850 talu elektri valgustuse, peamiselt Väätsa tõsielulisi isikuid ja olukordi, on tähelepa aga kui järele jõuab, näeb, et kõige pealmi
valla talumajapidamised.
titamine ja algab juhimete asetamine.
nu juhitud ka tõelise Vargamäe nime pä ne viijakott puudub.
ritolule. Erialalistes kirjutistes on märgitud,Korra liikunud mõisa viinavoor samal
Ehitustööd toimuvad kohapealsete elektet Vargamägi asub Koitjärve lähedal, Tal maanteel Tallinna poole. Ühe metsakäänu
lin—Aegviidu maantee ääres, ning et mägi tagant kostab suur ähkimine ja vandumine.
olevat oma nime saanud sellest, et seal va Kobale jõudes nähakse kaht meest elu ja
vargad elanud.
surma peale käsitsi kisklemas. Kumbki
vanud ühiskondlikuks teguriks, millise löö peame endastmõistetavaks vanade teatrite nasti
Vargamägi asub Aegviidust umbes kuue
et temal õigus olevat ja et asja
edukusest on õigustatud huvi tundma ja juures. Ühest nõudest peame aga küll van kilomeetri kaugusel. Teekäänul olev tulp tõendab,
ei või jätta. Mehed kogunevad kaklejate
aru nõudma iga maksumaksja kodanik ja kurnatult kinni: et ka Paide teatris püütaks tähistab 58-ndat kilomeetrit Tallinnast ja nii
ja püüavad neid rahustada. Hobnsed
milliselt nõutakse ka meie üldsust edasi anda seda töösaavutuste maksimumi, mis harutee pöördub Koitjärve poole, kui keset ümber
liiguvad aga viinakoormatega edasi. Kui
viivaid kultuurilisi teeneid.
antud oludes võimalik ja mida meilt kõi metsa tee kulgeb mööda mõnekümne meet kaklejad
on lõpuks leppimisele sunnitud, on
Viimase sihi saavutamisel on teatril gilt nõuavad kaasaja kõrgemad kohustused. ri kaugusel olevast lagedaks raiutud mäe mehed paar
versta hobustest maha jäänud
üheks tähtsamaks vahendiks hästi koosta

Ühtlasi tahaks loota, et ka selle Eesti noo
tud repertuaar. Siin ootame Paide teatrilt, rima teatri tegevust hingestaks sama hea

seljandikust. Muid mäekünkaid Aegviidu ja alles öömajal selgub, et üks vaat piiri
poolt tulles teele silma ei puutu. Juhuslik tust puudu on. Rahvsjutt kõneleb, et selle
et ta vahendaks eesti ja teiste rahvaste tahtlik rahvalähednse ja üksmeele vaim, piimavankriga
möödasõitev talunaine teab otsimine ei andnud mingeid tulemusi, vald
näitekirjanduse
paremaid
saavutusi
peale
millest meie emateatri ajaloos leidub nii tõendada, et see
ga leidub nüüd siis peale Haapsalu kõigis
olevat küll Vargamägi ja et metsavennad võisid seekordsest saagist
oma kodulinna ka Järvamaa kaugematele palju kauneid näiteid. Sellise vaimsuse üheks et
Eesti maakonnalinnades oma teater.
terve aasta mõnu tunda.
~selle mäe kohta on üks raamat".
Heites pilku Paide teatri tekkimisloole, kolgastelegi. Oleme veendunud, et reper peatunnuseks on sõbraliku koostöö taotle
Seesuguste sündmustega sai koht kuul
Mäe
harjalt
avaneb
vaade
kaugele
üle
mine
võimalikult
laiemate
ringkondadega
näeme siin miniatüürselt esinevat sama tuaar ei tohi kujuneda kerge ajaviite Kaa
saks ja mägi nimeks Vargamägi. Siit mööda
metsalatvade,
eriti
Aegviidu
poole.
Veergu
protsessi, mis meie suurteatritegi ajaloos. lutlusil või hooletus arvamises: „Eks maa kui ka teiste asjasthuvitatud asutustega, et del võib märgata üksikuid liivaauke. Mets minnes kogunesid teekäijad salkadesse ja
Olid ju nii «Vanemuine" Tartus kui ka le kõlba kõik !" Teater ei tohi olla kohati teha teatrit tõepoolest rahva enda asjaks. pole siit maha lõigatud mitte ammu, kän kahtlustasid iga võõrast.
BEstonia" Tallinnas, algselt vaid vähenõud alles vähemteadliku publiku (meil on ni Seepärast oleks väga tervitatav, kui linna nud pole veel mädanenud ja noored aseme
Vargamäe metsavendadel olnud ka oma
likud laulu- ja mänguseltsid. Alles rahvus melt küllaltki suur osa publikust õigusega valitsus kui teatri juriidiline peremees le kasvavad puud on alles paari meetri pik juhid, üks olnud Prontus. Tema korraldanud
likkude kultuuripüüete areng ja kunstiliste ka nõudlik) juhitav, vaid ta peab ise pub moodustaks oma uue ettevõtte juurde vas kused.
oma meestele isegi väljõpet. Kui mees puu
vajaduste muutumine vaimse „ igapäevase likut kasvatama ja juhtima meie rahvüs tava nõuandva kolleegiumi, kuhu saadaksid
Mägi olevat nime saanud tõesti varaste otsast alla hüppas, pidi suutma kohe jooks
leiva0 - küsimuseks põhjustas nii siin kui kultuurile väärilises vaimus. Iga uue lavas oma esindajad Rahvakasvatuse amet, „Puh tõttu, teavad jutustada kohapealsed inime ma hakata.
seal emateatri algete tekkimise, alguses as tusega peab teater püüdma pakkuda midagi kus ja Elurõõm", koolid, ajakirjandus jne.
sed. Kuid juhuslikult satub kõrvu ka lugu
Prontus käinud ka aidauste kallal. Aga
jaarmastajate ettekannete näol, hiljem pool positiivset, mis kõneleks eestlase südamete Selles kolleegiumis või komisjonis oleks metsavargusest ning härgadest. Et kirjanik
tema muud ei võtnud kui toiduaineid. Aida
ja
hingele,
mis
tugevdaks
meie
kõlblat
hoia
siis
võimalik
kaaluda
kõiki
teatriellu
puu
kutselise trupina, millest ajajooksul võrsu
Tammsaare Koitjärvel mitu aastat oma ven räästasse sidunud ta köiega paraja palgi ja
sid tänapäeva täiel kunstikõrgusel seisvad kut tänapäeva raskustes ja mis aitaks meid tuvaid küsimusi (eeskätt muidugi kunstilisi),
juures elas, pidi seegi rahvajutt talle selle otsaga põrutanud seni, kui aidaukse
kutselised ansamblid. Paide teater peatub neid viimaseid ka tõeliselt ületada, mitte kusjuures nende lõplik ja vastutav lahenda na
tuttav olema.
lahti sai. Kui majarahvas öösel niisugust
ainult hetkelise naerupubangu suitsukatte mine jääks muidugi teatri juhtkonna ja ülal
praegu selle orgaanilise arengutee teisel taha
~Härgade lugu on siit Kulli talust," ju koppimist kuulnud, öeldud: „Ah, va Prontus!
varjata, kust nad peagi jälle esile ker pidaja hooleks. Eriti teatrirajamise algaas
etapil. Rakendades esialgu kutselisena pea
maksa välja minnagi, ega ta muud võta
miselt juhtkonna, on sellega loodud alus ka kivad. Teater olgu meie rahvusliku elutahte tatel eij; puuduks sellisel nõuandval asutusel, tustab keegi kirjanikule tol ajal lähedane Ei
kui natuke toiduaineid."
andekamate asjaarmastajate edutamiseks kut organiseerijaks, võitlusinnu tõstjaks, kõdu mis siin asendaks ühtlasi ka mujal leidu vanaperenaine. Kulli talu on nimelt Varga
mäe ja Koitjärve vahelise tee kaldal, mäest
Nii on tõelise vargamäe nimi enda üm
seliste ridadesse, kuivõrd seda põhjustavad ja inimsuseaadete süvendajaks lühidalt vaid teatriseltside juhatusi, oma põhilisem
umbes kolm kilomeetrit maad. „Praeguse
aktiivsel kaasabil ja Haridusdirektooriumi

toetusel on kutsutud ellu Paide teater. See

arvustuse puhastustulest läbikäinud töösaa kõigi nende õhtumaiste hingeväärtuste kol tähtsus.
olla tundub see soovisedel algava Kulli peremehe vanaisa lõikas metsast pal
vutused ja võimaldab majanduslik kande deks, mille nimel käib praegu meie olemas uueVõib
teatri
esimese hooaja sissejuhatuseks ke ja vedas linna. Igaühele oli siis oma
oluvõitlus
ida
vastu.
Nõnda
kaotab
olevi
jõud. Et seejuures eriti uuel teatril tuleb
pearõhk panna noorte jõudude igakülgsele kus ka oma teravuse 'igivana vastuolu draa mõnegi meelest liiga nõudlikuna. Kuid just norm määratud, kui palju pidi puid linna
kunstilisele arendamisele, kasvatamisele ja ma ja komöödia vahel. Küsimuse asemel: alusmüüri õigest rajamisest oleneb pealis vedama. Liipreid tehti ka raudtee tarvis.

Kulli peremees tegi palke ja müüs neid
väljaõppele, on küllaltki selge, millega lan kumba eelistada ? astub teine ja oluli ehituse kandvus. Ajakirjandus isegi väl oma
loaga, paruni teadmata. Härgadega vee
geb teatri kunstilise juhi kogenud õlgadele sem: milliseid loovaid ja viljastavaid im jaspool Paidet on omaltki poolt aidanud ti, hobuseid oli siis vähe.
uue
teatri
loomiseks
kive
kokku
kanda,
pulsse
pakub
meile
üks
või
teine
lavateos,
suur ja vastutusrikas ülesanne.
siis loota, et mõningaid sõbralikke
Eks parun tuli peale. Laskis härjad eest
Uus teater esindab meie oludes võrdle olgu see siis millisest kirjandusliigist tahes. tahaks
Iga algus üteldakse olevat raske. Loomu nõuandeid ei panda talle edaspidigi pahaks. ära võtta ja mõisa viia. Kõik ootasid, et
misi uudset kogukondliku teatri tüüpi. See
on usaldustunnistuseks Paide teatrisõprade likult kehtib see vana tõde ka teatri alal. Sihi on ju ühine: võrsugu näitlejate, juht Kull i peremees lastakse varguse pärast lahti.
Üks naaberperemees läks kohe Kulli ta
senisele tööle, ühtlasi aga veelgi suuremaks Kui siis uue teatri esimestes sammudes konna, omavalitsuse ja kõigi teairihuviliste
ühistööl Paides teater, mis suudaks lu rendile tahtma. Parun ütelnud: „Kes se
kohustuseks tuleviku suhtes. Kitsast aja peaks esinema veel teatavat ebakindiusetust aatelisel
viite ja meelelahutuse tarbeid teenivast era või koguni libastumisigi, ei tohi me neisse igati väärikalt rahuldada kogu maakonna da on rääkinud, et ma Kulli peremehe lah
ti lasen ? Ma toon temalt paari härgi ära
asjast on eksisteeriv näiterühm sellega kas- suhtuda selle karmi nõudlikkusega, mida lavakunstilisi vajadusi! O.K.

ber säilitanud arvutuid rahvapärimusi met
savendadest ja röövlitest. Lähedalasuvast
Vargamäe talust, mis ka veel paarikümne
aasta eett alles oli, ei teata rääkida midagi
erilist. Kirjanik oma romaanis ei saanud ka
sutada jutte teeröövlitest, sest meile tuntud
kirjanduslikku Vargamäge ühendas välismaa

ilmaga ainult vaevane „soosild", mida ka

sutas väljapääsuks ainult kõige lähedasem
rahvas. Vargamäe nime põhjenduseks jätkus

juba ka Kulli peremehe metsavarguseloo
kasutamisest. H. Salu
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Kinnitati Järvamaa jaekauban

Algas linaseemne kokkuost

duse võrk
Kohusliku normi katteks müüdav linaseeme peab vastama kehtivaile kvaliteedinõudeile.—
LinakasVatajaile antakse mitmeid hüvitusi
Linakitkumiae, teotamise, pleegitamise ja seemnete kuivatamise töödega on põllu
pidajad tänavu toime tulnud ilma nimetamisväärsete kahjudeta, kuigi see nõudis sügi
sesel viljakoristamise hooajal erakordset tööpanust. Paljudel põllumeeste) on linasee
me juba peksetud ja varju alla viidud ning varasemad põllumehed on juba alustanud
linaseemne turustamisega.

Tnrukorraldusvalitsuse poolt on vallavalitsustele ülesandeks tehtud kindlaks määra
ta ja teatavaks teha linakasvatajate müügikohuslik iinaeeemnenorra. Et tagada võima
likult õiglane ja erapooletu norm, määratakse viimane kindlaks komisjoni poolt, mille
koosseisu kuuluvad vallavanem ning valla- ja piirkonna põllumajandusjuhid.

Kuigi on seatud nõudeks, et valla
valitsused peavad taludele lina müügi
kohuslik ud normid teatavaks tegema
hiljemalt 22. oktoobriks, on paljud ta
lupidajad toonud müügile linaseemet
juba nüüd.
Arvestades linaseemne suurt sõja
majanduslikku tähtsust, on norm mää
ratud eranditult kõigile linakasvatajaile.
Ühtlasi on norm määratud ka nendes
piirkondades, kus seni lina turu tar
beks ei kasvatatud.
Peamised kogused linaseemet aga
loodetakse siiski saada meie tähtsamaist
linakasvatuspiirkonnist Lõuna-Eestis.
Et kindlustada linakasvatamist ka
järgmisel aastal, on linaseemne turus
tamisel tarvilik, et talupidajad varuksid
endale vajaliku külviseemne järgmiseks
kevadeks. Seega oleksid lina kui ka
tähtsa kodumaise tekstiiltooraine kas-

valamise laiendamiseks järgmisel aastal
loodud tarvilikud eeldused.
Samuti on tähtis, et kõik puhtasor
dilise lina (Blenda ja Eliidi) kasvata
jad hoolitseksid selle eest, et kõik
puhtasordiline seeme läheks järgmisel
aastal külviks.
Kvaliteedilt on esialgu müügile too
dud linaseeme väga mitmekesine. Põl
dude suurest umbrohususest tingitult
on kohati kokku tulnud umbrohu

Järvamaa kaupluste võrk tõuseb 114-le, millisest arvust erakaubandus
hõlmab 70 ja öhistegelik kaubandus 44 kauplust
valida mitmesuguste kaupade vahel
3, kusjuures need kõik langevad era
Eesti Kindralkomissariaadj piirkonna ku
Iga 100 kilo müüdud linaseemne eest (end.
Eesti Vabariigi maata) kohta ettenäh kaubanduse sektorisse.
Tapale on ette nähtud samuti 20 kaup
saab kuusteist preemiapunkti. Pealesel tud jaekaubanduslikd ettevõtete võrgu plaan,
kusjuures aga öhistegevussektorisse
le saavad hüvitusi need talupidajad, mitte koostamisele asuti iuba käesoleva aas lust,
kuulub neist ainult 4 ja nimelt toiduainete
kes on täitnud oma kohusliku linanor ta algupoolel ja mille kinnitamist takistas ja
koloniaalkauplus! 2 (era 6), liha- ja liha
vabepäät asetleidnud kaubanduslike ette
mi. Lisaks preemiapunktidele antakse võtete
sulgemine sõjaliselt tähtsaiks raken saaduste kauplusi 1 (era 1), segakauplus! 1
veel ülenormi müüdud saja kilo lina dusiks tööjõudude vabastamise aktsiooni (era 2). Ülejäänud jaekaubanduse võrgu ka
va Tapal täidavad erakauplused järgmiselt:
seemne eest üks liiter petrooleumi ja raames, on lõplikult kinnitatud.
restoraanid,
sööklad ja kohvikud 4, riide,
Neil päevil saadeti kindralkomissari poolt
üks liiter päevalilleõli.
kiittematerjalide ning paberi- ia kirjutus
Koh us tike linaseemne müügi normide plaan ellurakendamiseks maakondade ja materjalide kauplused kokku 3.
linnade osa» vastavaile
katteks müüdav linaseeme peab vasta maakonoavabade
Türi linnas on ette nähtud kauplusi ko
maavaneraaile ja linnapeadele. Ühtlasi dele
ma ülesseatud kvaliteedi nõudeile.
geeris kindralkomissar linnapeadele ja maa gusummas 12, kusjuures öhistegevussekto
kuulub neist t söökla ja alkoholivaba
Linaseeme peab olema võimalikult vaneraaile kinnitatud plaani raames tege risse
einelaud, 2 segakauplust ja 1 trükitöödeta
vusloa
andmise
õiguse
jaekanbanduslikele
umbrohupuhas ja kuiv.
kusjuures loakohuslik on jae kauplus, kuna erakaubanduse võrk haarab
Linaseemne vastuvõtmiseks on K. K. ettevõtteile,
kaubanduslike käitiste asutamine, ülevõtmi 2 toiduainete- ja koloniaalkauplust, 1 Uha
Estonia kokkuostukobad juba teinud ne ja neist osavõtmine, asukoha muutmine ja lihasaaduste kaupluse, 3 segakauplust, 1
ja kaubasortimend' laiendamine. Lube tohib jalanõude kaupluse ja t kattematerjalide
kõik vajalikud ettevalmistused.
anda ainult Eesti Majanduskoja nõusolekul.
Kinnitatud Järvamaa jaekaubanduse võr
gu kohaselt on Järvamaal ühes Paide, Tapa
ja Türi linnaga ettenähtud 114 jaekauplust,

lao.

Kaupluste võrk Järvamaa valdades ula
tub 62-le jaekauplusele, missugusest arvust
Eesti pataljoni ülemale
ühistegevusaektorisse lauged 29 ja erasek
Raudrist
torisse 33. Toomata siin eraldi era- ja ühis
Kohati on toodud kokkuostu koh
missugusest arvust erakaubanduse võrk tegelikke kauplusi üksikuis valdades, loetle
tadesse aga kõrgekvaliteedilist puhast
Hiljuti annetati Juhi poolt Raudrist haarab 70 ja ühistegevus 44 jaekauplust. me vaid valdades lubatud kaupluste kogu
linaseemet.
ühe eesti vabatahtlike pataljoni ülemale Liikide järgi võib Järvamaal tegutseda toi arvu.
Selle järele ou ette nähtud Ambla val
Sooden'ile.
du- ia maätseainetekauplusi 31, restoraane,
Missuguseks käesoleval aastal lina kapten
Kapten Soodeni juhtimisel võitlev eesti sööklaid ja kohvikuid 11, segakauplus! las 6 kauplust, Karedal 4, Kõigis 3, Kärus 3,
seemne keskmine kvaliteet kujuneb, riudepataljon on kirjutanud lahingutes pal
61, naha-ja jalanõudekauplasi —3, teks Lehtses 6, Paide vallas 4, Rakke vallas Z,
ju kuulsusrikkaid lehekülgi oma ajalooraa tiil- ja pudukauplusi 1, masinate, metal Säreveres 5, Vajangul 6, Väinjärves 5, Väät
on praegu veel raske ütelda.
Juba veebruarikuu algusest peale
Linaseemne müüjaile antavad soo matusse.
li- ja liiklusvahendite kauplusi 1, ehitus sal 2 ja Võhcuuta vallas 6 kauplust.
alustas nimetatud üksus oma taaskordseid
Võrdluseks olgu märgitud, et 1. jaanua
dustused on tänavu ümber korraldatud, rindevõitlusi Leningradi rasketes tõrjela ja küttematerjalide kauplusi 4.
Linnadest on ettenähtud Paidesse kogu ril käesoleval aastal tegutses Jäi varna ai 96
nii et linaseemnemüüjail on võimalik hingutes, millele järgnes tegevus Ilmjär.ve summas 20 kauplust, missugusest arvust kauplust, kusjuures sellest arvust erakaup
ääres. Olles sealt väljavahetatud, siirdus erakaubandus haarab 13 ja ühistegevus 7 lusi oli 51 ja öhistegelikke kauplusi 45. Nagu
seemnega segast linaseemet.

pataljon otsekohe uuele riudelõigule, kus jaekauplust. Seejuures on ettenähtud toidu ülaltoodust näha, ei olnud kaupluste võ rgu

jätkab praegugi veel enam kui pool aas ja koloniaalkauplus! era- ja ühistegevussek kava Järvamaal seni kaugeltki täidetud.
tat väldanud pidevat rasket rindevõitlust. torile kummalegi 2, liha- ja lihasaaduste
Kaubanduslikul aial neil päevil toimunud
Hiljuti täitus kaks aastat pataljoni for kauplusi era 1 ja ühist. 2, restoraane, söök korraldustest väärib veel märkimist asjaolu,
meerimisest, missugust päeva tühistati rin laid ja kohvikuid era 3 ja ühist. 1, sega et kui seni kauples maakonna ulatuses ja
deolukorrast tingitud tagasihoidlikkusega. kauplusi era 3 ja ühist 1, ning paberi- ja latsitega laialipillatult 26 kauplust, siis nüüd
Märkimisväärne oo veel, et pataljon kirjutusmaterjalide kauplusi kummaski sek on jalatsitega kauplemine koondatud kolme
võitleb alates "formeerimise esimestest päe toris 1, kuna naha- ja jalatsite kauplusi, kauplusse, kusjuures neist Igaüks asetse b
vadest pidevalt idarindel.
kullasepa- ja kellasepaärisid ja ehitus- niug eri linnas, nimelt Paides, Tapal ja Türil,
küttematerjalide kauplusi on ettenähtud kok-

olles seega kõikidele kättesaadavad.

RAADIO
LAUPÄEV, 16. OKTOOBER 1943.
5.00 Saade sakša sõjaväele. 6.15 Päeva
uudised. 6.30 Hommikukontsert (ülek.) 7.00

Päevauudised saksa keeles. 7.15 Kirev

varahommik (mgn. ja hp1).8.45 Päevauudi
sed. 9.00 Päevauudised saksa keeles. 910

Rünnakpaatj ületab ka suuremad takistused. (PK.-sõjak. Krumrne. Wb.)

Tuletõrje teatriringist võrsunud maakondlik teater avab oma hooaja
20. oktoobril'

Vastavate ametasutuste nõusolekul on lu meilt võrdse teatrina teiste teatrite kõrval
Landesdienst Ostland. 9.25 Saatepans. 11.30 batud alustada Paides lavategevus! Paide
Lõpuks ei saa jätta allakriipsutavata
Väike kontsert (ülek. Königsbergis!). 12.15 teatril, millega on jõutud nüüd tegelikult välja nende Paide lavahuviliste teeneid, kes löö
Päevauudised. 12.30 Päevauudised saksa hulk aastaid õhueolnud kavatsuse tegelikule nud seni ennastsalgavalt kaasa näitiejaina
keeles. 12.45 :Lõunamuusika. Ringhäälingu teostamisele. Siinjuures ei saa jätta tänu teatriringis ja teevad seda kahtlemata ka

koor Theodor Kalniši juhatusel ja Riia avaldamata reale asutusile ja ametisikuile, uues teatris. Nende nimed jäävad Paide
ringhäälingu suur orkester prof. Janis kelle lahkel kaasabil ja toetusel kavatsus teatri ajalukku isikuina, kellel kustumatud
juhatusel). Ülekanne Riiast.) 14.00 realiseerus nüüd rõõmustavaks tõsiasjaks. ja ülimalt tõhusad teened Paide teatri kui
Teatavasti rändas Laksi Tõnise viis Medinši
Päevauudised saksa keeles. 14.20 Helifilmi Sellistest tuleb nimetada küll eelkõige Järva maakondliku iavateguri sünni!.
tütart ja poeg väljarändamishooajal laule (hpl). 14.40 Sõjaradadelt. 15.00 Marsi maavalitsust eesotsas maavanem H. L i p u g a,
Peipsi taha Podkurjevosse, kus nad ra sammul (hpl.) 15.15 „Valitad saksa lühijutte: Pajde linnavalitsust ja linnapead E. Kikki
Võidusedelid asetati loosi
Karl Hans Strobl. (saksa ning Järva Rahvak. ametit ühes selle juhi
jasid iseseisva majapidamise. Kõik lap „Võluriõpilane",
rattasse
keeles). 15.30 Kirevaid helisid nädala lõpuks H. Leeman'iga, kes kõik ei keeldunud nä
sed valisid endale elukaaslased eestlas

Laksi Tõnise järglasi saabus kodumaale
Viimasel ajal on mitmed peipsitagu
sed eestlased pöördunud tagasi oma va
nale kodumaale. Hiljuti saabus Eesti
ka Laksi Tõnise tütar Elisabet Soo, kes
on praegu 106 a. vana.
Elisabet Sooga tulid kodumaale ka
tema tütar, tütretütar ja viimase lapsed
seega saabus Eestisse tervelt neli
põlve Laksi Tõnise järglasi.
Kuna Elisabet Soo on vigastanud
raskesti jalga okastraadi vastu, siis
jääb ta esialgu ravile. Kõrgest east hoo
limata näib Laksi Tõnise tütar veel pä
ris kõbusana. Ta kuuleb hästi tavalist
kõnet ega tarvita prille isegi lugemisel.

Paide teater alustab tegevust

te seast.

(ringhäälingu tantsukapell VI. Sapošnini juha gemast asja huvides vaeva ning astumast
tusel, kõneleja ja hpl). Vaheajal kell 16.45 tänuväärseid samme. Ühtlasi ei ole linnapea
Päevauudised. 17.00 Päevauudised ja saate E. Kikk keeldunud ka edaspidi löömast juhti
kava ülevaade saksa keeles. 18.00 Noortele: va isikuna teatritööle kaasa.
~Täitsamees", Aliide Arendi kuuldemäng.
Paide teater, mis nüüd sellega sündinud,
18.30 Aja kaja ja saatekava ülevaade 19.00 kasvas, nagu teada, välja seni Paide tuletõr
Muusika (ülek.) 19.15 Rindereportaaze. (ülek., je juures töötanud teatriringist, milline ühe»
saksa keeles). 19.30 Muusika (ülek). 19.45 ta ennastsalgavalt tegutsevate juhtidega ja
Ringhäälingu-rlngvaade (ülek., saksa keeles). näitlejasperepa jääb mõistagi teatri alussam
20.00 Päevauudised saksa keeles. 20.15 Rah baks. Sedamööda jääb ka Paide teatri näite

Elisabet Soo, kes oma leeriaja vee
tis veel Alatskivi!, on annud elu kahe
teistkümnele lapsele seitsmele pojale
ja viiele tütrele. Neli ellujäänud poega
küüditati tal enamlaste poolt 1937./38.
a. Viimasel ajal veetis Elisabet Soo oma
vanaduspäevi pojanaise juures Trutnevo valikke viise (Kolga-Kõnnu tantsutrio ja
mõisas.

heliplaadid). 21.00 Päevauudiseid. Aiuult Tar

tu. 21.15 Jah, muusika kostab õige tasa...

(hpl.) 22.00 Päevauudised saksa keeles.

Järgnevalt saatelõpp.

Noorte maalt linna siirdumise kord

PÜHAPÄEV, 17. OKTOOBER 1943.
5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.15 Hom
mikukontsert (ülekanne ja hpl). 7.00 Päeva
uudised saksa keeles. 7.15 Päevauudised.
7.30 Põllumeestele : Tubaka parkimisest (Tu
bakakeskuse juhataja Aleks. Haavaniit j. t).
7.45 Tuntud meistrite kauneid palasid (mng.
ja hpl.) 8.45 Landesdienst Ostland. 9.00 Sak
sa aardelaekake (ülek. Berliinist). 10.00 Päe
vauudised saksa keeles. 10.10 Jumalateenis
tus Kaarli kirikust. Jutlustab õp. Artur Soom
re. 11.30 Bruekneri ja Furtwängleri helitöid
(hpl). 12.15 Päevauudised. 12.30 Päevauudi

juhiks senine teatririagi näitejuht E. Tü rk.

Kõik üksikasjad teatri organisatsioonilise
kujunemise ja juhtimise kohta on praegu

veel selgumisel.

Paide teater avab oma esimese hooaja

eeloleval kesknädalal, 20. okt., kusjuures
avalavastuseks on mitmesugustel põhjustel
valitud üsna tagasihoidlik E. Bergmanni

Pimedate kontsert Türil
Täna toimub Türi linna vabal, tule
tõrje ühingu saalis Tartu pimedate solis
tide kontsert. Toimuval kontserdil on
kaastegevad tenor Arnolt Selge, Alek
sander Udrik viiulil ning Selma KahoKimmel klaveril. Kontserdi kava koos
neb M. Härma, A. Läte, J. Massenet,
W. Pergatnenti, F. Schuberti, Glucki,
P. Sarasate, C. A. Bixio, L. Denza,
P. Tsehaikowsky, H. Wieniawski, E. Aa
va, K. Türnpu, I. Raffi, J. Hubay, G. Pue
cini, 0. Merikanto ja V. Monti helindaist.

Võru maavalitsuse majandus
aasta lõppes 175.000 ülejäägiga dionilt. 18.00 „Patt vere vastu", Elmar Ep
Võru maavalitsusel on valminud neri kuuldepilte enamlaste ajast. Näitejuht :
kokkuvõte Võru maakonna valdade möö G. Helbemäe. 18.45 Eesti laulude tund (Vii
ma Tevis, sopran, Helga Hüüve-Herman, met
dunud majandusaasta aruannetest. Võru sosopran
ja Eesti Laulumeeste koor Ado
maakonna kogutulu oli 1942. a. ligi Velmeti juhatusel). 19.35 Vanu tantsuviise
800.000 riigimarka, kuna kulud samal (hpl.) 20.00 Päevauudised saksa keeles. 20.15
Tuhat lõbusat nooti (Ringhäälingu tantsu
ajal olid ümmarguselt 620.000 riigimar kapell
VI. Saposchnini juhatusel). 21.00 Päe
ka. Seega lõppes Võru maakonna hal vauudised.
Ainult Tartu: 21.15 Kirev päeva
dusele möödunud majandusaasta umbes lõpp (hpl.) 22.00 Päevauudised saksa keeles.
Järgnevalt saatelõpp.
175.000 riigimargalise ülejäägiga.
ESMASPÄEV, 18. OKTOOBER 1943.
Pimedate kontsert J.-Jaanis
5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.15 Päe
Eeloleval teisipäeval toimub Järva-Jaani vauudised.
6.30 Hommikukontsert (üiek.) 7.00
vabat. tuletõrje ühingu saalis Tartu pimeda Päevauudised saksa keeles. 7.15 Hommi
te solistide kontsert. Toimuval kontserdil

Käru vald saab elektriühistu esinevad Arnold Selge(teuor) ja Aleksander kumuusika (ülek. Münchenist ja Breslaust).
Päevauudised. 9.00 Päevauudised saksa
Eeloleval pühapäeval peab Laane Udrik (viiul),kuna klaveril on kaastegev 8.45
keeles. 9.10 Landesdienst Ostland. 9.25 Saa
Sel
ma
Kaho-Kimmel.
Kontserdi
kava
haarab
elektriühistu Käru vallas, Laane külas,
tepaus. 11.30 Helisev ajaviide (mgn.) 12.15
helindeid eest ja teiste rahvaste heli Päevauudised. 12.30 Päevauudised saksa kee
Kangru talus oma asutamiskoosoleku. endas
loojaile
les. 12.45 LSunamuusika (Riia ringkonnapo
Toimuva koosoleku päevakorras oh tut
litsei puhkpilliorkester Janis Rabe juhatusel
Vajangu kartuiiühingu pea
vumine ühistu põhikirjaga, liikmete
ja Riia ringhäälingu tantsukapell Arnolds
vastuvõtmine, valimised põhikirja järele Pühapäeval, 17.koosolek
oktoobril peab Vajangu Kar Korneliuse juhatusel jahpl). Ülekanne Riiast.
ja läbirääkimised. Koosoleku algus on tuliühing oma korralise aastapeakoosoleku. 14.00 Päevauudised saksa keeles. 14.20 Jah
ette nähtud kell 1: päeval.
Pidamisele tuleva koosoleku päevakorras on kui muusikat poleks (mgn. ja lipi). 15.30
1941-42. a. ja 1942-43 a. aruanded,l943-44. a. Saade perenaistele. 16.00 Muusika pärast
Ldikuspüha-jumalateenistus
eelarve, valimised, kütteprobleemi lahenda lõunaks (mgn). 16.45 Päevauudised. 17.00
Varangui
mise küsimus ning koosolekul üleskerkinud Päevauudised ja saatekava ülevaade saksa

Varangu Rahvaraamatukogu Selts korral
dab pühapäeval, 17. oktoobril Varangu koo

limajas algusega keli 14.00 lõikuspüha ju

malateenistuse. Toimuval jumalateenistusel

jutlustab Koeru koguduse õpetaja A. Eller.
Algusega kelt 18.00 toimub samas peo-õhtu,
mille kavas A. Taari 3-vaat. näidend„Emake
maamuld" ja rahvatantse. Peost saadav pu
hastulu läheb raamatukogu heaks.

küsimused. Koosolek peetakse piiritustehase keeles. 17.10 Saksa maakondadest (mgn).
18.00 „Sügistorm", Redik Soari jutustus.
ruumes ja selle algus on kell 12.00.
18.10 Lõbus vahemäng (hpl). 19.00 Kirev
1.385 RM. rindepakikeste valmis õhtu saksa sõduritunni raames (Kaast.: so
tamiseks
listid, ringhäälingu ajaviite orkester P. Karpi
ERÜ Tartu riogkonnaametile annetati juhatusel, Ringhäälingu tantsukapell juh. L.
neil päevil Kaubandus-Tööstuskeskuse Tar Tauts ja ühe kaitsepataljoni puhkpilli orkes
tu kontori kaudu 1.385 riigimarka rinde ter. „Estonia" kontsertsaalist). 20.00 Päeva
uudised saksa keeles. 21.00 Päevauudised.
pakikeste valmistamiseks rlndesõdureile.

111 kl. loosimine toimub 18. ja 19. ok
toobril Tallinnas, Niguliste tn. nr. 12, algu

sega kell 9 hommikul.
Loosimisele tuleb 2 500 võitu, kusjuures
suuremaks võiduks on RM. 8.000.—, millele
võib lisanduda preemia RM. 12.000.—
Suuremaist võitudest oleks veel mainida

üks võit a RM. 5.000.

üks „ .. „ 3.000.
neli „ „ „ 2.000.
kümme „ „ „ 1.000.
kümme „ „ „ 500.— ja kaks
kümmend .. „ „ 200.

Piletipidajsd, kes mõningail põhjusil po
le jõudnud oma loterii pileteid ümber vahe
ainetel koostatud 3-vaat. komöödia „Hüpe tada, saavad seda teha veel kuni laupäeva
abiellu." Juba järgmisel pühapäeval tuuak ni (16. okt. 1943) tööpäeva lõpuni ERÜ Lo
se teise lavastusena publiku ette K. Schön terii Kesktnüügikohas Aia tn. 12.
herri 5-vaat. draama „Naiskurat." Järgneva
te lavastuste suhtes on mõningad küsimu
Viljandis ületab sundide arv

Algavaks koolitööks abiteenistus-ko* tepark, Koidula 21, Tallinn, Tartu Noorte
kustust täitnud noorte linnasiirdumise Malev Gustav Adolfi 8-1, Tartu,
võimaluste kohta teatatakse Eesti Noor Narva Noorte Malev Suur t. 23,
te Peastaabist järgmist:
Narva, Harju Noorte Malev - Tõnis
sed veel selgitamisel, mistõttu siin nimeli
Noortel või nende vanematel või mägi 9, Tallinn, Lääne Noorte Malev
selt on veel varajane midagi lähemat ütel
hooldajatel tuleb esitada sooviavaldus Turuplats 7, Haapsalu, Saare Noorte
da. Kavatsusi mööda toimub aga käesoleva
Malev
Kauba
2-a,
Kuressaaie,
Tar
selle maakonna noorte juhile, kus maa
aasta jooksul veel kaks lavastust.
tumaa
Noorte
Malev
Gustav
Adolfi
konnas tööl oldi.
Uus teater töötab käesoleval aastal jõu
mõttes arusaadavail põhjusil veel pool
Sooviavaldusel tuleb märkida noore 8-1, Tartu, Viru Noorte Malev Vee 1, sed saksa keeles. 12.45 Saksa rahvakontsert, dude
kutselisena, kuid eeloleval kevadel kavatse
nimi ja eesnimi, sünniaeg, töökoht, (vald, Rakvere, Järva Noorte Malev Turg (ülek. Berliinist). 14.00 Päevauudised saksa takse teostada juba vajalikus ulatuses jõu
10, Paide, Sakala Noorte Malev
keeles. 14.15 Laudesdienst Ostland. 14.30 Las dude värbamine, mis võimaldab järgnevast
küla), millal soovitakse sõita ja sihtkoht. Raudtee
2, Viljandi, Pärnumaa Noorte tele: „Esimese koolipäeva hommikul", Paul hooajast alates startida täisõigusliku ja võiKohalik noorte maleva juht nõuab Malev Postkast 104, Pärnu, Valga Härma kuuldemäng. 15.00 Stseene ooperist
prefektuurist sõiduload ning saadab need maa Noorte Malev Kesk 6, Valga, „Traviata". 15.45 „Äkiline süda", Aleksis Ki
vi romaanist „ Seltse venda". 16.00 Hea tuju,
noortele kätte.
Võrumaa Noorte Malev Jüri 23-b, rõõmus
meel (Ringhäälingu suur orkester
Kaugel kodust, ~Narva"
Noorte malevate juhtide asukohad: Võru, Petserimaa Noorte Malev Tartu P. Karpi juhatusel, kõneleja ja hpl). Vahe
Tallinna Noorte Malev Kadrioru Noor- 64, Petseri.
ajal kell 16.45 Päevauudised ja saatekava
pataljoni ridades langes
ülevaade. 17.00 Päevauudised ja saatekava
ülevaade saksa keeles. 17.10 Eesti jalgpalli
eelvõistluste finaal: Reportaaž Tallinna staa

ERÜ 15. klassiloterii 111 kl. võidusedelid
asetati loosiratasse teisipäeval kell 10 hom
mikul.

raskes võitluses meie kal

lis ja unustamata poeg
ning vend

SS-grenader
Harald Tobi

surnute arvu

Viljandis on koostatud ülevaade sündivu
se, surevuse ja abiellumiste kohta käesole
val aastal. Sellest Ülevaatest selgub, et sün
dide arv ületab surmajuhtude arvu ja nagu
sageli sõjaajale omane, on sündinud rohkem
poisse kui tüdrukuid. Tänavu aasta algusest
on Viljandis sündinud kokku 153 last, ueist
88 poissi ja 65 tüdrukut.

AMETLIKUD TEATED
Erikorraldus
Järva Maakoolivalitsus teatab, et seoses
Tapa Gümnaasiumi üleviimisega Amblasse,
sealse kõrgema kodumajanduskooli ja alg

kooli ruumidesse, toimuvad vastuvõtu- ja
järeleksamid uutes ruumides 28. ja 29. ok

toobril ning õppetöö algab 1. novembril s. a.
Järva Maakooli valitsus.

sünd. 28. v. 1925., lang. 18. 8. 1943.

Mälestavad sügavas kurbuses

ema, õde ja vennad
Mälestusjumalateenistus Türi kirikus.

KAALUDE ja vihtide vastuvõtmine, kor
daseadmine ja ümbertegemine TEMBELDA

MISEKS Paides, Turuplats 15 kuni 21. ok
toobrini.

Kaalumeister E. Moosus.

2 kooliõpilast—tütarlast LEIAVAD KORTE
RIT. Lähemalt talituselt.

VILUNUD TRAKTORI JUHTI, kes oskab töö
tada Lanz-Bulldog ja puugaasigeneraator

m

Kaugel kodumaast surnud, hääd sõpra

traktoritega, vajab Särevere riigimõis. Soo
viavaldused esitada Särevere riigimõNale—
Türi. Töölevõtmine Paide Tööameti kaudu.

Sinine KOHVER KAOTATUD 2. okt. s. a.

sõites autoga Tallinnast Tartu mnt. mõõda

FERDINAND
MIKOLA'i

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

Toimetuse kõnetunnid igal tööpäeval kella
mälestavad

Elna ja Aino

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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