JÄRVA TEATAJA

s. AASTAK. NR. 122. ÜKSIKN. 5 PN.
LAÜPAEVAL, 23. OKTOOBRIL 1943. A.
Toimetus ja talitus: PaMe, Turg 10, telef. 30. Ilmub teisipäeval, neljapäeval Ja laupäeval. Tellimishind Rmk 0.60 kuuä. G Peatoimetaja: Johannes Kaup. Väljaandja - Kirjastas Eesti Ajaleht. Paide Trükikoja trükk
Idarinde kaugused kilomeetrites

Nõukogude rünnakud ja maabumis

Maailma ajaloos pole ühtki sõda, kn«
oleks tekkinud nii pikk ja pidev aktiivne
katse Krimmi idarannikul nurjusid
Kahe päevaga hävitati 190 nõukogude lennukit Leitnant Lang saavutas ühe päevaga
12 õhu võitu. Saksa lennukid pommitasid Londonit |
Führeri peakorterist, 22. okt. Sõjajõu

dude ülemjuhatus teatab :
Idarindel laiendasid nõukogud oma rün

nakuid teistele rludelõikudele.

Asovl mere ja Zaporoshje vabel asus

vaenlane pärast ägedat tuieettevalmistust

uuesti rünnakule, löödi aga kõrgete kao
tustega
oluliselt tagasi. Võitlused on veel
kliimas.
külgedele avardada. Rasketes, veel kest
vates võitlustes riivitati üks vaenlase läbi

dusid vaenlase rünnakud hoolimata tuge
vast jõududepanusest tagajärjetult, välja
arvatud üks vahepeal riivitatud kohalik
sissemurd. Põhjapool Kiievit saavutati ühe
oma
rüunaküritusega tähtis jõelõik ja pu
hastati see vaenlasest.
Loodepool Tshernigovit lõid meie üksu
sed üha korratud nõukogude läbimurde
Sellest hetkest alates ei saa see laev enam teenida vaenlasi. (PK.-sÕjakirjasaatja

Kusian. Wb.)

Lõuna itaalia rindel oli ainult läöuelõi

Bolshevistlik vereterror
Smolenskis
Alzhiiri rün
teostati nõrkade Jõududega Krimmi ida dasid saksa võitlus- ja torpeedolennukid
Bernist, 20. lO.(DNB), Nagu Ankarast
rannikul, nurjus.
ühte suuremat vaenlase konvoid. Tabati teatatakse, möllab nõukogude poolt vallutatud
OleJSänud idarindelt teatatakse vaenla mitut transportlaeva ja ühte valvesõidukit. aladel kohutav terror. NKVD komisjonid
se tagajfirjetuist Wolhovi ja Neeva ületa Võib arvestada neist laevust ühe osa hävi teostavad massilisi arreteerimisi ja langeta
mise katseist ja ühest tagajärjekast oma tamist. 5 lennukit ei ilmunud sellelt panu vad surmanuhtlust ja vanglakaristust pealis
rttnnaküritusest edelapool Velikije Luklt.
kaudse juurdluse põhjal. Samolenskis haaras
selt tagasi.
Saksa võitlus- ja lähivõitluslennukite ük
Üksikud briti häirimislennukid heitsid elanikkonda bolshevikkude lähenemist kuul
tagasi.
gus Kohalikku võitlustegevust.
Oks nõukogude maandumiskatse, milline
Merepiirkonnas lfiänepoo)

sused koos rumeenia iahinglenduritega lõid

jolist paljukõneldud Belgorodini on üm

marguselt 300 km, Orjol ja Harkov on lahu

tatud teineteisest 350 kilomeetriga. Säärane
vahemaa tähendab isegi Riigi tihedas liiklus
võrgus suurt kaugust. On endastmõistetav,

et ldaruumi väheste ja tehniliselt primitiiv
sete liiklusteede juures nõuavad järeleveo
ühendused otsustavates suuroperatsioonides

suurt organisatsiooni ja saavutusi. Orjoiist
kuni Ilmjärveni on õhuteed v 640 km, mis
vastab kaugusele Berliinist Grazi. Lõunarin
de tagalaühendusteede keskusest, Kiievist,
sellest läbimurdmine osutuks võimatuks. oli võitlusliini peapunktideni 500 km, s. o.
Ka enamlaste möödunudsuvised ofensiivid Berliini ja Kölni vahemaa.
võimsate rünnakarmeede ja tohutute mater

Üldse nõudis sõjaväetagala, mis asub

ta hoidma okupeeritud maades suuri vägesid.

dist üle Ilmjärve, Orjoiist Harkovini kuni
Miusi positsioonideni Mariupoli juures ja

Käesoleva kirjutuse ülesandeks pole se
letada, kuidas Saksamaa siiski suudab ida
rinnet hoida läbimurdmatuua ja täita sõja
lisi nõudeid ka teistes rindelõikudeß. Anna
me siin aga lühikese ülevaate ida hiigelrin
dest ja pikkadest järelveoteedest, milledest
omatakse veel palju valekujutlusi.
Idarinde keskosa pikkus Ilmjärvest Kile

mnrduud tankigrupp.
Ka Dnjeprlkäärus kagupool Kiievit möö

geval suurtükitule Ja lahinglennukite toe
tusel kitsal rindel ründav vaenlane löödi

Erilise tähtsuse omasid Orjoli ja Harkõ

vi vahel asetsenud võitluste tulipunktid. Or

jalibulkadega lähtusid eeldusest, et Saksa Ida alade ja Ukraina riigikomissariaatide
rindel leidub „pehmeid kohti", kuna Saksa ees üle 500 km laiuselt ainult üksikutes
maal on veel kaitsta kõik Põhja-, Lääne- ja kohtades on vaheruum 100—150 km —, to
Löuna-Euroopa rannikud. Pealeselle peab hutu, peagu 2000 km pikal rindel Leningra

Võiilusruumis kagupool Krementshugi
püüdsid nõukogud ka eile oma sissemurd u

katsed kibedata võitlusis tagasi.
Ka lüänepool Smolenskit suurenes võit
lustegevus jälle. Mõlemalpool autoteed tu

rinne kui Saksamaa praeguses sõjas Nõuko
gude Liidu vastu. Mitte ainult Moskva, vaid
ka ta Auglo Ameerika liitlased nägid selles
tohutus ruumis kindlat tagatist Saksa sõja
jõudude löömiseks, kellede kõrval võitlesid
veel võrdlemisi väikesed liitlaste väeosad.
Moskva võib olla lootis, et pärast Saksa
sõjajõudude suurt rünnakedu, mis viis võit
lusrinde kaugele Nõukogude Liitu, leiab ta
ühel päeval vastavaid eeldusi Saksa rinde
läbimurdmiseks. Arvati, et Saksa sõjajõud
juba liiga pikkade järel veoteede tõttu pole
võimelised looma niivõrd kindlat rinnet, et

nigsbergist Ilmjärveni.

möödunud ööl plaanitult mõningaid pomme des paanika. Vähene arv kohalejäänud ela

korduvalt tõrjevõitlustele kaasa ja teosta loodepoolses riigtpiirkonnas.
sid eriti raskeid rünnakuid vaenlase lähte
Kiired saksa võitluslennukid tungisid
positsioonidele ja üksuste liikumistele sis ööl vastu 22. okt. Londonini ja saavutasid
semurderuumis kagupool Krementshugi. pommitabamust kSsukobastele sihtruumide
20. ja 21. okt. hüvitati õhuvõitlusis ja le. .
õhutõrjesuurtükkide poolt 6 omapoolse kao
Lõpliku õhukaitsejõudude andmete järgi
tuse juures 190 nõukogude lennukit. Leit kaotas vaenlane oma 20. ekt. päeva- ja

vini vastab kaugusele Kölnist Breslauni, s. o.
850 km. Königsberigst või Varssavist kui vii
mastest suurbaasidest kodumaal kuni ühe
võitluste tulipunktini, Orjolini, on 1060 km,
mis vastab kaugusele Berliinist Belgradini.
Könisbergist Harkovini on isegi 1200 km ja

Kubani sillapeas võimsat järeleveoorgauiaat

siooni. Sõjaväe tagalapiirkonna suurus oli
peagu niisama suur nagu Riigi endine maa

ala, arvestamata mõlemaid ülalmainitud
riigikomissariaate ja kindralkubermangu, sa

muti Rumeenia vägede poolt okupeeritud

Transnistriat.

Need kaugused ;ja maa-alad annavad

parima kujutluse jooksvatest varustusüles
annetest ja järeleveosaavutustest, kusjuures

nende piirkondade liiklusteede puudus ja
ilmastikuolud olukorda veelgi raskendavad.
Vägede löögijõu tagab takistusteta järeleve

see vastab vahemaale Berliinist Rooma. du, samuti vägede ümberpaigutused rindelt
750 km pikkune distants Königsbergist Smo tagalasse ja ümberpöördult, eriti just sää
lenskisse on saksa kaugusemõistele kohan rastes pingutustes, nagu seda olid möödu
suve materjalilahingud kõigis rindeosa
datuna tohutu pikk tee, nimelt Berliinist nud
Metzi, peagu niisama pikk on Vahemaa Kö- des.
Kõrgeim aumärk 250. õhuvõidu puhul
Saksa edukaim jahiiendur saavutas oma esimesed ÕhuvÕidud Saare
maa kohal
Fiihreri peakorterist, 19. oktoobril.

nikke koondati NKVD -komissaride poolt
Führer annetas 19. oktoobril kapten
ühele suurele väljakule, mehed lahutati Waiter Nowotnyle, grupikomandöriie ühes
naistest ja iga viies mõisteti surma. Otsus jahilennukite eskaadris, tema 250. õhuvõidu
viidi täide väljaspool linna asuval kalmis puhul kui Saksa sõjajõudude kaheksandale
tul. Ülejäänud mehed mobiliseeriti, kuna sõdurile Tammelehed mõõkadega ja bril

eesotsas

Kapten Nowotny, alles 22 aastat vana,
sündis raudteeametnike pojana Gmündis,
Alatn-Doonaus. Oma esimesed kolm õbuvõi
tu saavutas ta 1941. aasta juulis Saaremaa
kohal ühe päava jooksul. Pärast kolmandat
õhuvõitu tulistati ta toi korral Läänemere

naised rakendati ümbruse puhastamisele jantidega Raudristi Rüütliristi juure.
saksa miinidest. Seejuures said kahe päeva
Kapten Waiter Nowotny on seega selle kohal alla ja ta pääsis pärast tohutuid pin
nant Lang, eskadrlllijuht ühes jahilennukite öörünnakuil riigiplirkonnale mitte 18, vaid 28 jooksul 200 naist hukka.
kõrge Saksa vahvusaumärgi kuuendaks ka gutusi ühes voolikpaadis .rannale. Hiljem
üksuses, saavutas eile 12 õhuvõltu.
lennukit.
valeriks Saksa õhujõududes. Oma 250. õhu saavutas kapten Nowotny kahel korral ühe
Anglo-ameer!klaste laastamis võiduga seisab ta kõigi saksa jahilendurite ainsa päeva jooksul kümme õhuvõitu.

Allveeleavad uputasid 7 laeva mahuga
54.000 hrt
Idarindel nurjusid jälle kõik bolshevike rünnakud
Führeri peakorterist, 21. oktoobril: Sõja
jõudude ülemjuhatus teatab :
Sissemurruruumis kagupool Krementshu

gi teostasid nõukogud eile ajutiselt vaid
kohalikke rünnakuid, millede abil nad sis
semordu külgedelt edasi püüdsid viia. Ko
hati ägedais võitlusis löödi need rünnakud
tagasi.

Rindel Kiievi ja Tshernigovi vahel jätkas
vaenlane tugevaid, enamuses mitme diviisi

ga teostatud iäbimurruüritusi. Samal ajal
kui Kiievist põhjapool kõik nõukogude rün

Enamlaste massimõrv Leedus

nakud veriselt nurjusid, on võitlused loode
pool Tshernigovi veel käimas.

Maailma silme ette kerkib uusi näiteid enamlaste julmast terrorist

Ülejäänud idarindelt teatatakse ainult
Melitopoli ja Homeli lõikudest ning edela
pool Velikije ;Lukit elavamast kohalikust

Vilniuse uurimisbüroo uusim bülletään täielik teadmatus. Sakslaste sissemarsil oli
jatkab enamlaste poolt Leedus toimepandud vangla tühi. Juhuse tõttu avastati mõned
mõrvajuhtumite avaldamist ja toob üksikas päevad hiljem neli kilomeetrit Teišiaist ee
ju loomalikust massimõrvast, mis sooritati mal asetseva Rainiai mõisa metsas esimesed
poliitiliste vangide kallal Lääne-Leedus Telj jäljed mõvast ja nimelt osavasti sambla
šiai läheduses asetsevas Rainiai metsas öö ning okastraadijuppidega kaetud ja värskelt
vastu 25. juunit 1941.
istutatud kuuskedega hauad. Oli ilmne, et
Need 73 vangi, enamuses väiketaiunike, siin oli püütud varjata mõnd kuritegu.
ametnike ja tööliste .pojad ja üliõpilased, ei
Kohe alustatud juurdlusel avastati esi
tavalise kuklalasuga, vaid mene laip 30 sm sügavuses. Laibad olid heide
nad piinati julmimal viisil surnuks. Mõrva tud auku igasuguseis asendeis, peagu kõik

võitlus tege vasest.

Põhjapool Kiievit paistis 323. jalgväedi

viisi võitlusgrupp kolonel Glapzi eeskujuliku

hoiakuga ja võitiuspanusega nii tõrjes kui
ka rünnakus eriliselt silma.
Lõuna-Itaalia rindel ei toimunud eile
mingeid suuremaid võitiusoperatsioone.
Vaenlase pealetungid juures

ning ranniknteel loodepool Termolot löödi

tagasi.

mised valmistati ette ja viidi läbi Teišiai
asettäitva vanglaülema Vaitkuse, juudi

olid riietuseta. Paljud neist olid tundmatu
seni vigastatud. Peagu kõigi käed ja jalad
soost vanglaarsti, juudi soost vangivalvuri, olid murtud, paljudel haavad rinnal, ninad
maakonna kahe kommunistliku parteitege ära lõigatud ja pealuud lömastatud. Enamik

Vaenlase lennukid tungisid eile, nagu

ka möödunud ööl, riigi piirkonda ning heit

«id pomme üksikuile asulaile, muuhulgas
väikestele maaasulateie. Tekkis piiratud
inimkaotusi ja hoonetekahjustusi. Õhujõud
tõid 16 neljamootorilist briti-põhja-ameerika
lennukit ning 2 jahilennukit alla.

Saksa õhujõud teostasid ööi vastu 21.

oktoobrit tugeva rünnaku Hulli sadamapiir

töö Itaalia vaimulikkude
ERÜ loteriiosakonna laos reservis, mis
20.000 rmk. võit ERO-le
hulgas
20.000-rmk. võit langes ERÜ-le.
Milanost, 20. 10. (DNB). Siinne aja Lõppes ERÜ klassiloterii kolmanda tõttu
Sauruselt teine, 5,000-rmk. võit lan
kirjandus avaldab Vatikani häälekandja
klassi loosimine
„Congregation del Santo Officio",teate mille
ges punasele piletile 4429, mis on müü
järele möödunud juulist kuni septembrini
Teisip. lõppes kaks päeva Tallinnas dud Eesti Panga Haapsalu osakonna
said Itaalia linnades ja asulates anglo amee kestnud ERÜ järjekordse klassiloterii
klassiloterii piletite müügikohast.
riklaste õhuterrori läbi surma 1347 preest
Seekordse klassiloterii kolmanda klas
rit, munka ja nunna, nende hulgas Reggio loosimine, kusjuures ühtekokku välja
tõmmati 2.500 võitu.
di Calabria ja Campobasso piiskopid.
si võitude väljamaksmine algab tuleva
Suurimaidjkahjußtusi omas Napoli, kus sur
Teisel loosimispäeval tuli välja ka nädala algul, kusjuures võidud kuni
ma said 381 preestrit. Kahju, mida kiri 8.000-rmk. peavõit, mis langes koos 100 riigimarga suuruses maksetakse
kutele ja usulistele hoonetele tekitati, hinna
takse Vatikani asjatundjate poolt 10 miljar 12.000-rmk. preemiaga sinisele piletile välja kohalikes klassiloterii piletite müü
8592. Nimetatud pilet oli juhuslikult gikohtades. Suuremate võitude välja
dile liirile.
maksmist teostad ERÜ loteriiosakond

Ühe küla serval idas. (PK.-söjakirjas.
Zschäckel Wb.J
kaduma

Saksa allveelaevad uputasid briti-amee

konna vastu ning heitsid peale selle pom rika järelveoliiklusest Vahemerel 7 laeva

lase ;jä kaht juudi tšekaametniku poolt.
laipu lebas seljale seotud kätega.
Algui valitses mõrvatute saatuse kohta

Sõjavangide vahetus Inglis
maaga
Berliinist, 19. 20. Saksa välismi

nisteerium pidas viimastel kuudel läbirää
kimisi raskelt haavatud saksa sõdurite, sa

nitaarteenistuse liikmete ja kaubalaevastiku
haigete meremeeste kojutoomiseks Aafrikast

ja Suur-Britanniast vahetusena briti ras
kelt haavatute ja sanitaaride vastu, kes vii
bivad saksa sõjavangis. Nende läbirääki

miste tulemusena pöördub neil päevil üle

5000 saksa sõduri koju Saksamaale.

Jaapanlased vasturünnakul
Avaldati rida uhkeid tulemusarve
Toki o s t, 22. okt (DNB). Seoses tuge

vate vasturünnakutega, mida jaapani võit
lusjõud mõne päeva eest alustasid vaenlase
positsioonide vastu Finschhafenis (Uus Gui

uea), andis jaapani peakorter reede peale

Sõjavangidega läbikäimise
eest vangimajja
Tallinna ringkonnakohus mõistis vene

Sõjapõgenik puskari valmista
mise abinõudega

me üksikeesmärkidele Londoni piirkonnas kogumahuga 54.000 brt ning vigastasid tor
Möödunud aasta jõulude eel tabati pus
ja Lõuna-luglismaal. Üks saksa lennuk läks peedotabamustega veel üht laeva raskesti.
rahvusest Maria Beresina 3- aastaks vangi kari valmistamiselt Harjumaal, Rapla vallas,
majja N. Liidu sõjavangide varjamise ja Valtu vahtkonna metsavahi juures Alide Pu
nendega läbikäimise pärast.
52 aastat vana. Kätte saadi 9 liitrit pus
Maria B. elutses Tallinnas, A. Hitieri tn da,
Nõukogude lähtekohad
karit. Kohtus tunnistas Pada end puskarival

36 majas. Tänavu kevadel politsei poolt

Moskva keeldub endale võtmast poliitilisi kohustusi. Asjad, milledest
/ konverentsil ei räägita
Stokholm, 20. 10. (DNB) „Dags laste ammutuntud nõudmisi. Siinkohal
posten" avaldab välispoliitilise ülevaa on muidugi tegemist vaid osaliste nõud
te osas Rütger Esseni kirjutuse peal mistega. Eden il ja Hullil tuleb nüüd
kirja all «Uvertüür Moskvas", milles Moskva konverentsil veel kord teata
üteldakse Moskva läbirääkimiste kohta, vaks võtta see Stalini minimaalpro
et Nõukogude lähtekohaks konverentsil gramm.
on ennekõike sõda, s. o. teine rinne. Ilmub ajakiri „Eesti Noored"
Moskva keeldub endale võtmast min
Lähemal ajal hakkab ilmuma kuukiri
geid poliitilisi kohustusi ega taha mi «Eesti Noored". Noorte ajakirja kirjastajaks
dagi selletaolist arutada. Kui sõda on on «Eesti Ajaleht" ja vastutavaks toimeta
H. Michelson. Toimetuse asukoht on
võidetud, siis ei tule kindlasti midagi jaks
Tallinna», Tõnismägi 9, ja talituse asukoht
välja vaidlustest Nõukogude Liidu hu Tartus, Ülikooli 21/23. Ajakirja trükitakse
Tartus „Postimehe" trükikojas.
vipiirkondade üle.
Kavatsuste kohaselt ilmub ajakirja esimene
United Pressi teatel Moskvast ollak number
käesoleva kuu lõpul.
se Nõukogude ringkonnis täiesti ühel
Esialgsel kokkuleppel kirjastusega toi
arvamisel, et Balti riike, Lääne-Ukrai mub poole tiraaž! levitamine noorte male
nat, Valge-Ruteenia lääneosa, Bessa vate kaudu, kana teise poole tiraaž ist levi
raablat ja üht osa Bukoviinast tuleb tab kirjastus. Salle juures on lähtutud sei
et ajakiri tungiks võimalikult
pidada Nõukogude Liidu osadeks, mille sukohast,
igasse maanurka.
ttle üldse ei ole mõtet vaielda,
Ajakirja levita toimetatakse ainult
See teade kinnitab veel kord enam- tellimiste korras. Num"ri hinnaks on 50 penni

Tallinnas.

toimetatud kontrollimisel selgus, et ta var
jas oma juures sõjavangide laagrist põgene
nud kolme N. Liidu sõjavangi.
Peale selle selgus, et sõjavangid olid oma
põgenemisajal sooritanud ka sissemurdmist

kauplustesse. Varastatud kraami viisid uad Be
resina korterisse kas siis see realiseeriti ning

saadud raha eest osteti altkäe alkohol isisi
jooke. Nagu selgus, pole B. viimastel aasta
tel üldse mingisugust tööd teinud.

Valmistas puskarit jooksva
ravimiseks
-L Tallinna ringkonnakohus mõistis Rinaldo
Ladoga, kelle elukoht Kohila vallas, Tohisoo
külas, salaja viinavalmistamise eest 4-kuuks
vangimajja. Esialgsel ülekuulamisel seletas
Ladoga, et valmistanud puskarit vaid selleks
et sellega arstida oma jooksvahaigust jalga
des. Viinavalmistamine toimus möödunud

aasta jõulupühade eel, mil ka avastati po

litsei poolt.

Kommunistide suurprotsess
Ungaris
Budape s t i s t, 20. 10. (DNB). Klau

senburgis algas suur kommunistide protsess,

mille eellugu ulatub tagasi 1841. aastasse.
Kokku on süüdistus tõstetud 664 isiku vas
tu, Süüdistatute enamik on juudid.

lõunal järgmise seletuse.

Jaapani armee Finschhafeni piirkonnas
jätkab rünnakut. Vahepeal on mõlemapool
seid võitlusjõude tugevdatud ja alates 10.
okt. ägedad võitlustegevused käimas.

Jaapani üksused tekitasid Salamauas ja
Lae piirkonnas vihastes võitlustes vaenlase
le raskeid kaotusi. Septembri algusest peale
mistamisea süüdi ning teda karistati 6-kuise on need üksused piirkonnast Laest põhjas
vangistusega. A. Puda oli tulnud 1942. a. kontsentreerinud. See liikumine lõppes ok
sõjapõgenikuna N. Liidu maa alalt Eestisse. toobri keskpaiga. Vaenlase kaotusi selles
Enne kohalt lahkumist oli ta likvideerinud ajavahemikus hinnatakse enam kui 12.000
seal kogu oma majapidamise, kaasa tõi aga mehele. Jaapanlased kaotasid umbes 2.000
meest.
puskari valmistamise abinõud, missugused
Võitlusjõud Madangi piirkonnas on ok
katsus siin ka kohe tegevusse rakendada.
Tema oma seletusel olevat N. Liidus olnud toobri algusest peale üle läinud rünnakule
kodusel teel puskarivalmistamine igapäevane vaenlase positsioonide vastu Ramu jõe pa
asi, sest kaupluses müügil olev viin osutu remal kaldal.
Jaapani mere- ja maaväe lennujõud toe
nud liialt kalliks tavalisele kolhoosnikule. tasid
armee operatsioone rünnakul! vaenla
Nii õppinud temagi viinavalmistamise selgeks
se toetuspunktitele, järälveole merel ja vaen
õhurünnakute tõrjel. Igapäevastes rän
Reichsarbeitsdiensti traditsiooni* lase
nakuis ja õhuvõitlusis on jaapani lennukid
ühingu pidulik kokkutulek
alates 1. septembrist järgmisi tulemusi saa
Teisipäeva õhtul toimus Estonia valges vutanud : 164 lennukit ailatulistatuna, 5 len
saalis reichsarbeitsdiensti läbiteinud ja Tal nukit vigastatud, uputati 4 ristlejat, 2 hävi
linnast ning Harjumaalt pärinevate eestlaste tajat, 18 transportlaeva, 6 torpeedopaati,
pidulik kokkutulek, millest võtsid külaliste 4 väikest transportlaeva ja arvukalt maabu
na osa oberarbeitsführer Raffael, arbeits mispaate. Jaapanlased kaotasid 49 lennukit.
führer Schmülling, arbeitsführer Schlichting Algab turniir maletajate klassi
ja teisi kohalikke reichsarbeitsdiensti juhte
fitseerimiseks
ning linnakomissari esindajana gebietsleiter
S-s „Järvapojad" korraldab Paides male
Koch.
turniiri kohalikkude maletajate klassidesse
jagamiseks. Turniirist võivad osa võtta kõik
Romain Rolland surnud
malehuvilised ja ülesandmist võetakse vastu
Pariisist, 19 10. Prantsuse tuntud kuni esimese vooru alguseni, mis toimub tei
kirjanik Romain Rolland suri 75 aasta va sipäeval, 26. skp. Tallinna t. 5. söögimajas
nuses.

algusega k. 19.

f*«

Eestlaste löökrühma hävitav löök

bolshevike punkritele
Kolm väiksemat ja viis suuremat punkrit kogu nende meeskondadega hävitati vaevalt
veerand tunni jooksul
Et tänane päev peab tooma meie
üksuse juba veidi üksluiseks muutu
nud ellu vaheldust, seda tajume kõik :
õhus on midagi tunda! Peetakse palju
salapärase sisuga telefonikõnesid, te
hakse viskevalmis suurel hulgal käsi
granaate, relvad vaadatakse eriti hooli
kalt üle ning lõppeks ühes eemal
asuvas punkris sooritavad saksa pionee
rid lõhkeainetega salapäraseid toimin
guid. Igaüks neist, kes seda vaikset
unistust näeb, teab: täna öösi sünnib
see, mida me juba ammu ootame : löök
rühma rünnak meie vastas asuvatele
bolshevike punkritele. Eriti punkri „Päh
kela vastu, mis asub otse meie kompa
nii lõigu vastas. See „Pähkel* on eriti
kõva ja kurikuulus, sest nii mõnigi
eesti ja saksa kamraad on sealasuvailt
bolshevike täpsusküttidelt pihta saanud.
Aga täna saab vastane meie kättemak
su tunda: need punkrid hävitatakse.
Loendamatuid kordi oleme hurraakar
juvaid ründavaid bolshevikke meie tõr
jetules kokku varisemas näinud, täna
öösi aga tahame meie nende seisukoh
tadesse tungida ja neid valusasti lüüa.
Löökrühma ülem, ülemleitnant R.
käib oma lahutamatu piibuga ja alati
näosmängleva naeratusega meie allük
suse seisukoha läbi, et isiklikult veen
duda, kas kõik eelseisvast öisest üritu
sest osavõtjad ka puhkavad, sest täna
ne öö nõuab igalt sõdurilt täit panust.
Kus ta kohtab vahiposti või mõnd teist
väsimatult askeldajat, säravad ül.-leit
nandile meeste silmad vastu, ja ta teab:
igaüks täidab oma kohust viimseni, iga
ühele võib ta loota.
Vastane teispool on pidevalt meie
teravaima vaatluse all, ent seal pole
midagi erilist märgata, millest järelda
me, et ta ei aima meie üritusest mida
gi. Vaatamata ettevalmistusele on meie
hulgas siiski mõni kahtleja. Aga kui
pärastlõunal saabub seisukohtadesse
väeosa arst, on kõik kahtlused kadu
nud ja igaühel on selge: täna viiakse
läbi see üritus, millest juba ammu on
räägitud.

Aegamisi saabub sügisene videvik
ja seejärel ööpimedus. Niipea kui öö
oma musta linikuga katab maa, algab
rindel elav võitlustegevus. Raketid le
vitavad oma kahkjat valgust ning aeg
ajalt ragistavad kerged ja rasked kuu
lipildujad oma vinguvaid valanguid
vastase seisukohtade poole. Leekkuulid
lendavad helkides nagu jaaniussikesed
läbi õhu. Aegamisi saabub kesköö ja
lõkkelelöönud võitlustegevus rindel hak
kab vaibuma. Ainult meie juures ei
.maga keegi; igaüks on asunud oma
võitluspaigale ja ootab ülima pingega
ürituse algust.
Kesköö on möödas, ja kella ühe
ajal asuvad viisteist meest oma lähte
alusele. Relvad haaratakse kõvemini
pihku. Rühmaülema veelkordsed manit
sussõnad: „Säilitada täit rahu, siis õn
nestub kõik !"
Veel kord vaatab ülemleitnant igale
mehele silma, veel paar lühikest lauset
ja siis heidab ta pilgu oma äsja mar
ketendri st saadud randmekellale. Selle
osutid näitavad 1.15. Nüüd kaob ta
näolt mänglev naeratus, ta näojooned
muutuvad karmiks ja otsustuskindlaiks,
neist õhkub raudset energiat. Ta on
nüüd veel vaid võitleja. Vahedalt nagu
teras kostavad ta kaks sõna: „Läki,
poisid!" „Minge, õnn kaasa!" sõnab
üksuse ütem. Meeste mõte-meel on suu
natud ette: ülesanne täita iga hinna
eest! Nende juhtsõna on: need neetud
punkrid seal eespool vaja hävitada !

vastu niisket maapinda surudes rooma
takse kuni bolshevike okastraadini.
Meie, mahajäänud, teame seda. So
sinal antakse vaatlused edasi: „Nad on
juba kõmmude traataia ees!" Igaüks on
ülimalt ärevuses, kui esitab endale arg
liku küsimuse: Kas see õnnestub? Seal
sosistab naaber: „ Just praegu kadus
viimne mees nende jooksukraavi!"
Kõik on ülimalt põnevil, silmad ki
pitavad pingsast vahtimisest pimedikku.
Käed pigistavad kõvemini püssi või
püstolkuulipilduja pära. Kas ei kosta
ehk sealt üsna nõrgalt, öötuulest kan
tuna, meile nii vihatud hüüd: „Ruuki
verhhl" (Käed üles!) ?
Möödub pinevaid minuteid. Ümber
ringi õudusttekitav vaikus. Kui rünnak
rühm jõuab vastase jooksukraavini, ei
leia ta eest ühtki posti, mitte kedagi,
kes teda ründaks. Ükski bolshevik ei
kerki esile. Päris rahulikult ja kindla
meelselt annab ül.-leitnant käsu: „Teie
minge vasemale, meie siirdume pare
male!" Igaühel on kohe selge, mis tal
teha tuleb. Kui meie oma kaevikus
kuuleme nõrka hüüdu: „Ruuki verlih!"
algab vaenlase hävitamine. Kaks lep
pemärki raketti puistavad oma
rohelist valgust üle maastiku, ja nüüd
teame meie: löökrühm on vaenlase kae
vikuis!
Meie oma seisukohtades hingame
sügavalt, nähes neid rohelisi rakette
taeva alla tõusmas, sest nüüd pole
enam mingit kahtlust ürituse õnnestu
mises. Ja juba puhkeb hävituse infer
no: lõhkelaadungid lõhkevad tumedate
mürtsudena, käsigranaadid prahvatavad,

püstolkuulipildujad ragisevad, ja üle
selle kõige tõuseb tuli ja suits kõik
jal on hukk ja häving. Iga plahvatuse
juures juubeldame oma kaevikus. Samal
ajal aga ärev kartus hinges kaasvõitle
jate pärast, kes seal teispool ei-kellegi
maad hävitavad vaenlast.
Nüüd haihtub määratu pinge ning
aset võtab mõnus, sügav rahuldustun
ne, sest praegu tõuseb uus leppemärk
kaks raketti kõrges kaares tae
va poole. Need ütlevad meile: kõik on
õnnestunud, nüüd aidake meidl Ja
abistamisega ei viivitata. Loendamatuid
kordi läbiproovitud relvaliikide koostöö

masinavärk hakkab tööle. Juba suuna
vad lõkketuleks valmisseatud patareid
oma hävitava tule vaenlase tagala-sei
sukohtadele, kuna meie kuulipildujad
ragistavad oma valanguid vaenlase poo
le. Seekord on sed. meile kaevikus või
du meloodiaks, tagasipöörduvale löök
rühmale aga vastastikuse usalduse ja
abi tõestuseks.

Neli kogu ligineb kõheldes ja vaa
rudes meie kaevikule. Neis võib ker
gesti ära tunda vange. Nad heidavad
arglikke pilke selja taha ja hüppavad
siis kõheldes meie kaevikusse. Nad pol
nud teadlikud, mille eest nad sõdivad,
neil oli vaid alatine hirm oma terrori
seerijate politrukkide ees. Aga
nüüd on see kõik möödas. „Nitševoo!"
lööb üks käega. Sõda on nei
le lõppenud, ja vaikselt omaette nae
ratades alistuvad nad saatusele.
Kassihiippeil, higiste nägudega ja sä
rasilmil hüppavad ka meie omad kaas
võitlejad üle kaeviku ääre meie juurde.
Veel peegeldub võitluse pinge nende
nägudel. Vaatamata sellele, et paar
meest on haavatud, pole ühtki väsinud
nägu näha. Kõik on tagasi pöördunud.
Rahulikult siirdub ülemleitnant oma
meestega väeosaülema juurde. Lühidalt
ja teravalt kõlab tema ettekanne, käsi
püssirohusuitsust mustunud kiivri ääres:
„Üiesanne täidetud, vaenlase punk
rid hävitatud!"
Ka ülem ei tee palju sõnu, rahuli
kult tõstab ta käe: „Tänan teid!"
Kolm väiksemat ja viis suuremat
punkrit kogu nende meeskondadega on
vaevalt veerand tunni jooksul hävita
tud.

Kuigi bolshevikud hakkavad meid
raskekahureist tulistama, lendavad nen
de mürsud meist kaugele üle. Aga meie
teame: vaenlasele tekitatud kahju on
ränk ja seda ei saa ta nii kergesti pa
randada.

Kui järgmisel päeval Saksa Sõjajõu
dude ülemjuhatus teatab: „Põhjarindel
löökrühmade tegevus, hävitati mitu vaen

lase punkrit", hakkavad meie pähkli
purejate" silmad veel kord särama ning
mehed vaatavad sõnatult üksteisele ot
sa, sest seekord olid nemad need, kel
lest räägib rindeteade.

Gustav Frenssen
Saksa rahvusluse kuulutaja
19. oktoobril pühitses Bartlis (Holeteinis)
oma 80. sünnipäeva nimekas saksa kirjanik
Gustav Frenssen. Kõrges vanaduses sünni
päevalaps on saksa rahvuslikumaid ja üht
lasi populaarsemaid autoreid, kes oma teos
tes rõhutab vajadust kodukohaga, loodusega
ja sugurahvaga seotud elu järele. Ta arvu
kast toodangust nimetagem eeskätt arengu

Saksa tankid ühel külatänaval idas. (PK.-sõjakirj. Dreyer. Wb.)
Lambakasvatuse ala on töötanud eduga
Sugulavade arv on kasvanud 2 aastaga 28-lt 78-le. E. Lambakasva
tuse Seltsi aastapeakoosolekult
Tallinnas peeti Eesti lambakasvata ses viimase kahe aasta kestel saavuta
jate Seltsi aastapeakoosolek, millest tud suurt edu. Enamlaste päevilt alale
rasketele liiklusoludele vaatamata oli jäänud 28 sugulava arv on kasvanud
kogunenud osavõtma hulk liikmeid. nüüd 73-le ja samuti on kasvanud um
Koosoleku avas seltsi esimees Koppel. bes 200 võrra jäärajaamade arv. Uute
Pikema ülevaate seltsi möödunud aas tõulammastena on viimasel ajal saadud
ta tegevusest andis seltsi sekretär agr. Saksamaalt 300 musta- ja 150 valge
Jaama. Ta märkis oma sõnavõtus, et päist tõujäära, kelle abil võib kujune
kui mitmetel tootmisaladel on märgata da tulevikus uutseltsi tõulambaid.
sõjaolukorra tõttu tagasiminekut, siis
Hea eduga töötas maal möödunud
ei saa seda ütelda lambakasvatuse koh aastal 23 lammaste ühiskoplit, kusjuu
ta, mis seniste kogemuste põhjal näib res suuremasse neist olid lambakasva
meil olevat sõja- ja kriisikindel.
tajad kokku toonud üle 200 lamba. Tä
Kuigi on tekkinud raskusi lammas navu on ühiskoplite arv tagasi läinud,
te sugulavade varustamisel tõulooma mida seletatakse maa puudusega. Selt
dega, on see huvi lambakasvatuse vas si kaasabil saadi lambakasvatajaile mu
tu veelgi suurendanud. Viimase lam retseda ETK vastutulekul ühiskauplus
masteloenduse andmed näitavad, et te võrgu kaudu iga lamba kohta 2 kg
enamlaste ajast meile jäänud lammaste soola.
arv on meil ennem kasvanud kui ka
Oma ettekande lõpul märkis agr.
hanenud.
Jaama,, et ka seltsi liikmete pere on
Sellekohase kokkuvõttega on selgu viimase kahe aasta kestel kasvanud
nud, et meil villanormi antakse umbes 200 liikme võrra, tõustes praegu 960-le.
130.00 talundi poolt. Seega ei tegele
Selle järele võeti koosolekul vastu
meil praegu veel lambakasvatusega
Seltsi
möödunud aasta rahaline aruan
umbes 10.000 talundit. Paljud tahaksid
meeleldi lambakasvatamisele asuda, kuid ne ning käesoleva aasta eelarve mis
65.575 rmk. juures tasakaalus.
selleks puudub tõumaterjal.
Tõuaretuse osas on lambakasvatuValimistel valiti tagasi vanad liikmed.
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LAUPÄEV, 23. OKTOOBER 1943.
kannab üle ka Riia ringhääling. 14.00 Päe
5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.15 Päeva vauudised saksa keeles. 14.20 Helifilmist ja
uudised. 6.30 Homaiikukontsert (iilek.) 7.00 operetist (mgn. ja hpl). 15.30 Saade pere
Päevauudised saksa keeles. 7.15 Rõõmus naistele. 16.00 Helisid lahe tagant (hpl.)

algus (mgn. ja hpl). 8.45 Päevauudised. 9.00
Päevauudised saksa keeles. 9.10 Landesdienst
Osti and. 9.25 Saatepaus. 11.30 Väike kont
sert (iilek. Luksemburgis!). 12.15 Päevauudi
sed. 12.30 Päevauudised saksa keeles. 12.45
Lõunamuusika. (Sidrabene rahvuslik ensemb
le Valetins Berzkaldsi juhatusel Verner Franz

sünnipäeva puhul. (Herbert Tampere loeng
eesti ja saksa keeles).lB.2o Kesti laule (Na
Kaiseri kapell, ja Riia ringhäälingu tantsu talle Käärik, sopran). 18.30 Aja kaja ja saa
kapell Arnold* Korneliuse juhatusel, hp). ja tekava ülevaade. 19.00 Loengutesari „Moie
mgn.) Ülekanne Riiast.) 14.00 Päevauudised armee" (ülek., s. keeles.l9.ls Rindere

saatekava ülevaade saksa keeles. 18.00 Noor

muusikast. Luuletuste tõlge: Marie ünder.

tele: ..Tarkusekivi", jutt kahest leiutushimu (Heliülesvõte 24. 10. 43. (mgn). 21.45 W .A.
lisest poisist. 18.15 Helise, helise ilma!(hpl.) Mozart: väike öömuusika (hpl). 22.00 Päe
18.30 Aja kaja ja saatekava ülevaade 19.00 vuudised saksa keeles. Järgnevalt saatelõpp.

filisi tõekspidamisi on ta koondatud kujul

väljendanud kahes maailmavaatelises teoses :

Muusika (ülek.) 19.15 Rindereportaaže. (üiek.,

„Nordmarki usk" (1936) ja „Meie rahva tee"

saksa keeles). 19.30 Muusika (ülek). 19.45

(1938). Tähelepanuvääriv on ka ta katse
kristluse ja rahvusluse lähendamiseks, mil
leks ta oma „Jeesuse elus" (eesti keeles

Ringhäälingu-rlngvaade (ülek., saksa keeles).
20.00 Päevauudised saksa keeles. 20.15 Rah

valikke helisid (Külakapell ja heliplaadid).
21.0'J Päevauudiseid. Ainult Tartu. 21.15 Ja
„püha sangarina". Kunstiliselt meenutab
homme on pühapäev (hpl.) 22.00 Päevauu
F. vitaalne ja värvikas ainekäsitlus suuri
dised saksa keeles. Järgnevalt saatelõpp. ;
kaaspõhjamaalasi Kuut Hamsuni ja W. von
PÜHAPÄEV, 24. OKTOOBER 1943.
Heidenstami, kellega teda köidab teatav
hiugehõimlus. Igatahes on Frenssen oma talupoeglikule ja merdsõitvale rahvusele."
5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.30 Hom
elulähedase loominguga olnud teeavajaks
Arvestades juubilari suuri kirjand uskul mikumuusika (ülekanne ja hpl). 7.00 Päeva
tervele uuele kirjanikkude sugupõlvele. Nii
uudised saksa keeles. 7.15 Päevauudised
1934) esitab Kristuse võitleva isiksusena,

teeneid saatsid Führer ja riigimi
tunnistab F. mõjust üks oleviku saksa kir tuurilisi
dr/ Goebbels talle käesoleva juubeli 7.30 Põllumeestele: Sügisesi töid põllul
janduse juhtivaid nimesid H. F. Blunck: nister
(Vestlus Kuusiku Katseinstituudi Juhataja
„Meie kõik oleme temalt palja õppinud, puhul õnnitlustelegrammid.
agr. Elmar Halleriga). 7.45 Väikesi hommi
O.
K.
olgu see siis kas või ainult uhkust meie
kuviise hpl.) 8.30 Hommikuhardus: „Viljas

tav hommikuvaikus." 8.45 Landesdienst Ost
land. 9.00 „Imepärane muinasjutu-maailm,
dest
pääsesid
eriti
mõjule
W.
Pergamenti
Nad vallutasid jälle paide
„Serenaad", P. Sarasate „Romanza andaluza" ärka vanas hiilguses!" Saksa hommikusaade.
ning H. Wieniawski „Scherzo-Tarantelle". 10.00 Päevauudised saksa keeles. 10.10 Sere
Rasked lõhkeainelaadungid ja laskemoon
laste südamed
Eriti meisterlikult, suure tehnilise oskuse naad pühapäeva-hommikuks (hpl.) 10.50 „Ma
veetakse hääletult kaasa, ja tihedasti
Möödunud neljapäeval toimus Paide rah ning täpsusega esitati „Scherzo-Tarantelle". tunnen: ma võin!" Saade Rainer Maria Riike
vamajas pimedate solistide kontsert, milli Otse imestav, millise puhtuse, kerguse, sees luuletusest Ja Richard Straussi muusikast.
sel olid kaastegevad tenor Arnold Selge mise süvenemise ja peenetundeliselt meele Luuletuste tõlge: Maria Under. 11.20 Viini
ja Aleksander Udr i k viiulil. Mõlemad olulise tõlgitsemisega solist viiulit käsitab. riigiooperi kontsert R. Straussi helitöist (mng)

nikuus toimunud kontserdist, kuna nad juba
siis vallutasid paidelaste südamed ning ela

16.45 Päevauudised. 17.00 Päevauudised ja

saatekava ülevaade saksa keeles. 17.10
Romantiline muusika (Ringhäälingu suur
orkester, juh. Roman Toi). 18.00 Oskar Kal
las eesti rahvaluule uurijana. Tema 75 a.

keeles.) 20.00 Päevauudised saksa keeles.
lühijutte: „Kuradi vanker", Peter Rosegger. 20.15 Saksa gõdurituud (Tantsuviise, mängib
(saksa keeles). 15.30 Kirevaid helisid nädala Ringhäälingu tantsukapell VI. Sapošnlni
lõpuks (ringhäälingu tantsu kapell VI. Sapošni juhatusel). 21.00 Päevauudised. Ainult Tartu:
ni juhatusel, kõneleja ja hpl). Vaheajal kell 21.15 „Ma tunnen : ma võin!" Saade Rainer
16.45 Päevauudised. 17.00 Päevauudised ja Maria Riike luuletustest ja Richard Straussi

geplei'd", eepost „Bismarck", sõjaromaani
aVennad" jne. Enda rahvuslikke ja filosoo

eelnimetatud solistid on Paide muusikahu

saksa keeles. 12.45 Lõuuamuusika Ühe kait
sepataljoni puhkpilliorkester ja hpl). Saate

saksa keeles. 14.20 Rupert Glavitsch lau portaaže (ülek., s. keeles). 19.30 Muusi
lab (hpl). 14.40 Sõjaradadelt. 15.00 Alati kui ka (ülek.) 19.45 Poliitiline loeng (ülek. s.
sõdurid laulavad (hpl.) 15.15 „Valltud saksa

romaani „Jörn Uhli", mis on tuttav meiegi
vanemale kirjanduspublikule, edasi „Hi!li

vilistele tuntud juba möödunud aasta juu

nin). 12.15 Päevauudised. 12.30 Päevauudised

Kontserdi kava teine pool koosnes E. Aava, 12.15 Päevauudised. 12.30 Päevauudised
I. Raffi, J. Hubay, G. Puccini, O. Merikanto, saksa keeles. 12.45 Lõunamuusika (Ringhää

P. Tschaikowsky ning V. Monti helindeist.
Solist A. Selge poolt esitatud helin
va poolehoiu. Ka äsja toimunud kontsert deist
jätsid sügava muusikalise elamuse
kinnitas veelkordselt, et mõlemad solistid

O. Merikanto „Ma elan!" ning Cavaradossi

Ootamata surma läbi lahkunud
liiget

Theodor Arme't
sünd. 27. II 1903., snrn. 21. X 1943.

mälestavad

0. K. Kareda kompanii
Kareda valia Vabatahtlik
Tuletõrje Ühing
Kareda valla Vab. Tulet.
phingu Esna küla rühm
Järvamaa Rahvakasvatusamet vajab RUU
MIDE KORISTAJAT. Läbirääkimisele ilmu
da Tallinna t, 19. Töölevõtmine Paide Töö

ameti kandu.
lingu tantsukapell, juh. Leo Tants). 14.00 Päe
Paide
Gümnaasiumis
ja Kaubandu-koolis
vauudised saksa keeles. 14.15 Landesdienst
Ostland. 14.30 Lastele: „ Väikese lida lilled" ALGAB ÕPPETÖÖ'2S. oktoobril s. a. aktuse
ga kell 11 Rahvamajas.
Chr. Andereeni muinasjutt. 14.50 Õnnelikku

reisi (Ringhäälingu tant9ukapeli, juh. L. Vajatakse kiires korras puugaasi-generaato
aaria G. Puccini ooperist „To<-ca". Suure Tauts).
15.45 „Koolis", Oskar Lutsu Jutustu
esitas A. Udr i k J. Hubay sest „Kevade I". 16.00 Mida sõdurid soovi riga töötavale viljapeksugarnituurile vilanud
Kontserdi kava, milline oli koostatud virtuositeediga
MASINISTI. Eeskujuliku ja hoolsa töötamise
„Hejre Kati" ning V. Monti ~Csardasi".
küllaltki hää muusikalise maitsega, sisaldas
vad (ülek. Berliinist). Vaheajal kell 16.45 puhul võimaldatakse isikule soodsal! tingi
Soliste
saatis
klaveril
hoolsalt
ning
va
Päevauudised
Ja
saatekavaülevaade.
17.00
kogusummas 20 helindit 17 heliloojalt. Ka
musil garnituuri omandamine. Läbirääkimis
va esimeses osas esitati M. Härma, A. Läte, jaliku tähelepanu ja tagasihoidlikkusega Päevauudised ja saatekava ülevaade saksa
teks
ilmuda Järvamaa Põllumajandus juhi
Selma
Kah
oKimmel.
keeles. 18.00 ~Relvavennad", Erik Laidsaare
I. Massenet', W. Pergamenti, F. Schuberti,
Mis aga kogu õhtu üldmuljet tugevasti kuuldemäng. 18.45 Vana tantsumuusika büroosse Paide, Posti t. 4. Töölevõtmine
Chr. Glucki, P. Sarasate, C. A. Bixio, L. Den
Tööameti kaudu.
za, P. Tschaikowsky ja H. Wieniawski heli häirima kippus, oli üksikute „kontserthuvi (hpl). 19.15 Eesti helisid (Ringhäälingu suur
liste" lubamatu ja taktitu käitumine ette orkester juh. P. Karp). 20.00 Päevauudised VODJA PÕLLUNDUS- ja KARJATALITA
töid.
Kava algul esitas solist A. Selge kande kestel. Kas siis tõesti tullakse kont saksa keeles. 20.15 Helide xingmäng (Ring JATEKOOLI võetakse algkooli haridusega
vaid selleks, et keset ettekannet häälingu suur orkester, juh. P. Karp). 21.00 mõlemast soost õpilasi vastu kuni 1. no
M. Härma „Ei saa mitte vaiki olla" ning serdile
vajalikuks „voorida'' saalist välja Päevauudised. Ainult Tartu: 21.15 Tuhat lõ
A. Läte „Primula veris". Juba mõlemi esi peetakse
vembrini s. a. õpilastel kooli poolt tasuta
tatud pala ettekandest ilmnes solisti meel ja sisse, tekitades seejuures ustepaugutami busat nooti (hpl.) 22.00 Päevauudised saksa korter, küte ja valgustus. Toitlustamist
sega lubamatut müra. Kes ustepaugutamist

on Paide kontsert-publikule oodatud ja arm
sad külalised.

divavärvinguga, ilusakõlaline häälematerjal,

kusjuures ei saa märkimata jätta eeskuju

likku diktsiooni. Edasi esitas solist kava

(PK.-sõjakirj. Jacobi, Wb.)

toiminguks peab, tehku seda mujal, mitte

keeles. Järgnevalt saatelõpp.
ESMASPÄEV, 25. OKTOOBER 1948.

korraldab õpilaste ühisköök. Aadress:Vodja
Koolijuhataja

5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.15 Päe
B—l 2, talitus avatud igal tööpäeval kella
Päevauudised saksa keeles. 7.15 Hommi 8—17.30,
laupäeval kella B—l3-ni. Kehtivad
kumuusika (ülek. Böötni saatjast ja Könings
Trükitehnilistel
põhjustel
ilmub
„Järva
za ~Sinisilmad". Esitatud paladest paelusid
kuulutuste
hinnad: o—nr. Ija R—nr. 1.
bergist). 8.45 Päevauudised. 9.00 Päevauudi
Aadressi muutmine 20 penni.
ettekandelt enam C. A. Bixio „Armulaul" Teataja* käesolev number 2-küljelisena. sed saksa keeles. 9.10 Laudesdienst Ostland.
ning F. Schuberti „Rahutus".
Järgmine number ilmub jälle endises 9.25 Saatepaus. 11.30 Muusikaline ajaviide JÄRVA TEATAJA Nr. 122.
(Ringhäälingu tantsukapell, Juh. VI. Saposth- Laupfleval, 23. oktoobril 1943. a. Ldk. 2
suuruses ja ettenähtud ajal.
Solist A. Udr i k u poolt esitatud palaesimeses osas F. Schuberti „Mere ääres" ning
„Hahutuse", neist esimese saksakeelses ette
kandes, C. A. Bixio ..Armulaulu" ning L. Den

Lennukimootorite vahetamine on toimunud

endaarvamusel mingiks „ilusaks" ja lubatud

aga kontserdil. H. A.

vauudised. 6.80 Hommikukontsert (lilek.) 7.00 Toimetuse kõnetunnid igal tööpäeval kella

