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~Tunneme suurt rõõmu, et oleme

pääsnud hukatusest"
Kodumaale tagasijoudnud eestlasi tervitasid Kadrioru lossis kindralkomissar ja Eesti Oma
valitsuse juht
4 Kindralkomissar K.-S. Litz mann võt rusest hoolimata säilitanud sugupõlvede rmk. suuruses, mis peaks kaasa aitama ker
tis neljapäeval kell 12 Kadrioru lossis vas jooksul oma rahvusliku omapära. Nad jää gendada tagasipöördunud eestlaste saatust

tu Peipsi-tagustest piirkondadest kadumaa vad oma kodumaale sisemiselt truuks
ja edendada nende tuleviku ülesehitust.
le tagasipöördunud eestlaste esinduse. Vas kodumaale, kes on neile häda korral kind
Tuhanded saksa sõdurid jätsid oma elu
tuvõtul viibisid Eesti Omavalitsuse juht dr. laks varjupaigaks.
selle maa vabaduse eest, mille kaitse alla
Ka teie, eestlased ida pool kodumaa pii te nüüd tagasi pöördute. Nii nagu Saksa
Mäe, gruppenfiihrer Aster ja rida saksa
ning eesti ametiisikuid. Sõnavõttudega esi re, olete hoolimata 25- aastasest enamlaste juhtkond tunneb end vastutavana eesti rah
nesid kindralkomissar K.-S. Litzmano, Eežti võimutsemisest valmis end alati tunnistama va saatuse eest, alates selle vabastamisest
Omavalitsuse juht dr. Mäe ja kodumaale oma rahva, eesti keele, kultuuri ja komme kahe aasta eest, nõnda hoolitseb ta ka teie
tagasipöördunud eestlaste esindaja.
te poole. Ja siiski olete tihedasti seotud eest, niivõrd kui see on tema võimuses. ühe USA terrorilenriuki lõpp. Nüüdsest peale m tapa ta enam süütuid naisi ega
Kindralkomissar oma sõnavõtus märkis, sealse ümbrusega, oma majapidamisega ja Eesti tulevik peab olema vaba ja õnnelik,
lapsi. (PK.-söjakivj. Kind. Wb.)
. et eestlased, kes on elanud väljaspool ko põlluga, milledest teil kerge ei olnud lahkusiis on ka teile kindlustatud tulevane
õnnelik elu. Pärast oma sõnavõttu kindral
dumaad võõra rahva keskel ja eriti pikki da.
aastaid enamlaste võimu ail, on kõigest sel
Side maaga on igale talupojale endast komissar andis ERÜ peajuhile O. Leesmen
Uued tõrjevõidud idarindel
lest hoolimata säilitanud oma rahvusliku mõistetav. See annab neile ikka jälle jõudu tile üle tšeki 100.000 rmk. sauruse annetu
omapära. Nüüd võtab kodumaa nad oma uueks raskeks tööks. Kõrgem kui see seadus sena kodumaale tagasipöördunud eestlaste
*J|Saksa õhujõud halvavad enamlaste rünnakjõudu. Hävitati 48 Briti
kaitse alla ja Eesti Omavalitsus, asutused, aga ou meile vere seadus, mis toob teid heaks.
Seejärele võttis sõna Eesti Omavalitsuse
pommituslennukit
rahva kõige laiemad ringkonnad nad tee tagasi teie rahva sekka.
-5 -vad kõik, et kergendada nende tagasipöör
Peate kaasa aitama täita lünki, mida juht dr. Mäe, kes ütles kokkuvõttes järg
bimurrukatseid. Mitme vaenlase sissemurru
Füüreri
peakorterist,
23.
oktoobril
mist:
dumist oma kodumaale, samuti hoolitseb enamlus on tekitanud eesti rahvale, ja pea
vasta meie rindesse vallutati otsekohe alga
Sõjajõudude ülemjuhatus teatab:
nende eest saksa juhtkond. Ühtlasi kindral te sõjapiirkondade hädaohtudest tulema oma
Eesti rahvas on oma tuhandeaastase aja
komissar teatas, et annetab 100.000 rmk. vana kodumaa kaitse alla, kes kahe aasta loo kestel läbi elanud väga palju võitlusi.
Võitluses Aasovi mere ja Zaporozje va vail Saksa vasturünnakud, hoolimata viha
kodumaale tagasipöördunud eestlaste heaks. eest vabastati Saksa sõjaväe poolt, kelle Ta ou üles näidanud väga palju mehist hel saavutati eile pärast erakordset rasket sest vaenlase vastupanust, üks osa kaota
Järgnevas sõnavõtus Eesti Omavalitsuse kaitse ail ta jääb edaspidi vabaks.
meelt ja ettevõtlikkust oma rahvuse ja ko heitlust suur tõrjevõit. Sellest võttis sil tud maastikust jälle tagasi.
Kahe möödunud päeva jooksul hävitati
juht dr. Mäe märkis eestlaste traagilist saa
mapaistvalt võitleva jalaväe kõrval tõhu
Rindevõitluse jaoks on kodumaa töö tar dumaa kaitsmisel.
idarindel '2lB Nõukogude tanki.
iußt sealpool Peipsit, samuti enamlaste hä vilik. Sellesse töösse lülitute nüüd teiegi.
Kui meie rahvas sattus üle 200 a. tagasi salt osa meie suurtükivägi.
Lõuna-Itaalia rindelt ei teatata peale
vituskavatsusi kõigi eestlaste suhtes. Nüüd Sõja seadust peab täitma kuni lõpliku või Vene riigi võimu alla, siis algas eesti rah
Siäsemurruruumis kagu pool Kremeut
aga toimub ajalooline hetk, mii sealasuvad duni. Siis alles on tagatud elu kindlus, aga vale suhteliselt elu kõige raskem ajajärk. šugi halvasid meie õhujõud tugevate võit elava mõlempoolse luuretegevuse mingist
-eestlased pöörduvad oma kodumaale taga ka maa vabadus, mida te varem või hiljem Just vene aeg oli see mis viis meie rahva lus- ja lähivõitluslennukite üksuste kordu tähtsamast võitlustegevusest.
Saksa võitluslennukite tugevad üksused
si selle kaitse alla, ja kogu eesti rahvas hakkate harima ise enda jaoks. Sest peate kõige raskematesse majanduslikesse ja õi vate raskete rünnakutega tugevasti enam
vaenlase järelveosadamat Napo
neid vastu südamliku rõõmu ning jälle saama talupoegadeks vabadeks ta guslikesse tingimustesse, mis lõppeks välja laste rüuuaküksuste löögijõudu ja vägede pommitasid
suurima hoolitsusega.
lupoegadeks omal põllul oma rahva seas, kujunesid peagu täielikuks orjuseks. Meie liikumisi. Eile arenesid selles ruumis vaid lit ja tekitasid tabamustega kaitseseadmeile
rahvas oma rahvusliku võitlusega aga sai kohalikud jalaväe- ja tankirünuakud. Need ning laevaankrukohtadele, ladudes ja mater
Seejärele hodumaale tagasipöördunud omal kodumaal.
-eestlaste esindaja kirjeldas Peipsi-tagustes
Eesti Omavalitsus, omakaitse, ERÜ rahva jälle oma elu seada niivõrd, kui see Vene tõrjuti ajutiste sisseraurdude likvideerimi jalivirnades suuri tulikahjus'd ja muud tun
duvat kahju.
piirkondades asunud eestlaste lootusetut laiemad ringkonnad on teinud kõik, et ker riigi piirides oli võimalik, ja ta kasutas esi sel raskeis võitlusis.
Vahemere idaosas ründasid õhujõud tu
Üks vasturünnak paiskas vaenlase jõud
enamlaste võimu all ja neid ohte, gendada teie tagasipöördumist kodumaale. mest silmapilku, mis ajalugu temale pakkus,
mis neid varitsesid viimasel ajal. Ta aval Ka Saksa valitsus ei kahelnud hetkegi, et selleks, et kuulutada oma kodumaa ja oma kangekaelsest vastupanust hoolimata kau gevamate üksutega üht vaenlase saaretoe
<das kõigi tagasipöördunud eestlaste nimel abistavalt kaasa lüüa. Annan ERÜ peajuhi rahvas iseseisvaks.
gele tagasi. Meie rünnakutipp tungis see tuspunkti.
Inglise pommitusüksused sooritasid möö
tänu saksa asutustele, Eesti Omavalitsuse le, direktor Leesmentile üle annetuse 100.000
juures vaenlase marsi kolonnidesse ja sõja
Järg viimasel leheküljel
poolt osutatud hoolitsuse ja nende eest
väe poolt asustatud asulaisse ja tekitas dunud ööl sisselennu Kesk- ja Edela-Saksa
astutud sammude eest.
vaenlasele suuri kaotusi.
maa kohale ja teostasid ennekõike raske
Peipsi-tagustest piirkondadest kodumaale
Dnjepri kaares kagu pool Kiievit ja ruu terrori rünnaku Kasseli linnale, kus tekkisid
Saksa
tõrjerinne
on
terasena
purustused
elamulinnajagudes. Elanikkonnal
tagasipöördunud eestlaste vastuvõtuks kiudmis loode pool Tšernigovit löödi suur hulk
poolt kogunes neljapäeval kel
enamlaste rünnakuid raskeis võitlusis oli kaotusi. Õhukaitsejõud hävitasid olemas

la 12-ks Kadrioru lossi suurde saali Saksa Idas jätkavad bolshevikud meeleheitlikke läbimurdepingutusi. LõunaTsivlilvalitsuse kõrgemaid ametisikuid ees
Itaalias ei olnud erilist võitlustegevust
otsas gruppenfiihrer Asteriga ja peaosa
Führeri
peakorterist,
25. okt. Sõjajõudu- kud meiepoolsete vasturünnakutega. Nõu
konna juhataja prints Hohenlohega, Eesti
teatab:
kogud tugevdasid oma pingutusi, et Krivoi
Omavalitsusest ERÜ pea juht O. Leesraent,
.Rahvakasvatuse Peavalitsuse juhataja B.
Suure tõrjelahingu raskuspunktides ida Rogist läbi murda. Rasked tõrjevõitlused
' Meret ja rida teisi ametisikuid ning kodu rinde kesk- ja lõunaiõigus tekkis eile eriti kestavad alanemata ägedusega.
Ka lääne pool Smolenskit tekkis tugevaid
maale tagasipöördunud eestlaste esindus
ägedaid võitlusi. Mitmed lõuna pool Melito
võitlusi. Nõukogude tugevad läbimurrurün
neli meest ja neli paist.
poli ja kagu pool Zaporosbjet kitsal rindel nakud
nurjusid meie vägede visa vastupa
Pärast kutsutute kogunemist astus saali ründavad nõukogude diviisid tõrjuti tagasi,
kindralkomissar K.-S. Litz m a n n koos mõningad sissemurrud riivitati. Mõlemal nu tõttu, kes vallutasid ajutiselt kaduma

>Eesti Omavalitsuse juhi dr. Mäega. Kindral pool Dujepropetrovskit õnnestus vaenlase läinud maastiku vasturünnakuga tagasi ja
komissar pöördus kogunute poole järgmise jõududel tiheda udu varjul moodustada hävitasid seejuures ühe nõrgema vaenlase
üksuse.
" kõnega:
Dnjepri läänekaldal sillapäid.
Mujalt idarindelt on teatada ainult koha
Iga rahva seas on gruppe, kes elades
Sissemurruruumis kagu pool Krement likku
võitlustegevuat lõikudest põhja pool
väljaspool oma kodumaad on võõrast ümb- sbugi vaheldusid tugevad vaenlase rünna-

olevail audmeii 48 rasket pommituslennukit.

tagasi.

Saksa võitluslennukid pommitasid möö
Lääne pool Smolenskit jatkas vaenlane
mõlemal pool autoteed pärast ebatavalist dunud ööl jälle eesmärke Londoni linna
ägedat suurtükiväe ettevalmistust oma lä- piirkonnas.

Osavõtt Omakaitsest kohustuslik
Sisedirektor avaldas meeskodanike Omakaitseteenistusse kutsumise
määruse

Sisedirektori poolt on antud rtiees
elanike omakaitseteenistusse kutsumise
määruse teostamiseeskiri, mis on aval
Kiievit, mõlemal pool Ssoshi suuet, edela datud «Ametlikus Teatajas"nr. 18 —6.
pool Welikije Luklt ja lõuna pool Laadogat. oktoobril s. a.
Kahe viimase päeva rasketes võitlustes
Avaldatud teostamiseeskiri, mis jõus
Idas möllavad suurlahingud
hävitati 282 nõukogude tanki, enamik rin
tus avaldamisega, näeb ette kõigepealt
del Asovi mere ja Krementshugi vahel.
Vahemeres vallutati üllatuslikult Levitha ja Stampalia saared. Kana
Lõuna-Itaalia rindel ei leidnud eile aset omakaitseteenistus-kohuslike isikute ar
nimetamisväärsemat võitiustegevust.
lis toimus edukas lahing briti ristlejate üksusega
vestamist toimetavad asutused, millis
Tugevad saksa võitluslennukite üksused teks on linnades politseijaoskonnad ja
Fiihreri peakorterist, 24. okt. Sõjajõudu
Tõrjeedus keskmises rindelõigus on eri ründasid uuesti suurimate tulemustega
maal vallavalitsused. Nimetatud asutus
de ülemjuhatus teatab :
line osa 39. soomuskorpusel suurtükiväe vaenlase varustusbaasi Napolit.
Nõukogude uued ägedad läbimnrdekat kindral Martiaeki juhtimisel ja reini-vest
Vahepeal saabunud teadete järele uputa te tegevust sel alal on õigustatud
sed Asovi mere ja Zaporoshje vahel nurju faali 253. jalgväediviisil kindral-leitnant Be sid õhujõud ööl vastu 22. oktoobrit Vahe kontrollima Omakaitse malevaüleraad,
sid ka eile rasketes võitlustes, millistes ckeri juhtimisel.
mere idaosas ühe vaenlase hävitaja ja vi nendest kõrgemad Omakaitsejuhid ja
paistis eriti silma 3. ostmargi mäestikud!Lõuna-Itaalia lääne- ja kesklõigus teos gastasid üht teist pommitabamuBte läbi. politseiprefektid kas isiklikult või sel
viis kindralmajor Wittmanni juhtimisel.
tas vaenlane pärast tugevaimat suurtükitule Vallutatud läänealade kohal tulistati eile
Ööl vastu 22. okt. tõmmati pärast päevi ettevalmistust mitu tankidest saadetud rün alla 11 vaenlase lennukit, nende hulgast leks volitatud isikute kaudu.
•hestnud tänavvõitlusi Melitupolis meie väed nakut. Need nurjasid enamikus aga juba 9 õhujõudude õhutõrjekahurite poolt.
Isikud, kes meeselanikkonna oma
positsioonidele linnast lääne pool.
Põhja-Ameerika pommileunukid lendasid kaitseteenistusse kutsumise määruse
koondatud tules meie tulevahetuseelpostide
Ruumist põhja pool Zaporoshjel ja sis positsioonide ees või meiepoolses vasturün paksu pilvekatte ja vihmailma varjus üle alusel ou vabad Omakaitse teenistusest,
semurrukohtadelt kagupool Krementshugi nakus.
Kagu-Saksamaa ja heitsid plaanitult ja
asus vaenlane tugevate jõududega üheaeg<?Vahemere idaosas õnnestas saksa sõdu laialipillatult pomme mõningatele kohta s. o. sõjaliselt tähtsate käitiste teenijad
eelt suurrünnakule. Tal läks küll korda saa- ritel, kes olid ajutiselt sattunud sõjavangi,
dele. Möödunud ööl leidis aset üksikute
ja töölised ning tööjõuetud, saavad
g. vutada mitmes kohas maastikulist edu, kuid end vabastada. Peale jõudude juurdetoirae vaenlase bäirimislennukite rünnakuid Lää
'Pflaeie üksustel õnnestus kibedas võitluses tainist ja õhujõudude toetust vallutasid nad ne-Saksamaa linnadele. Saksa võitluslen pädevalt arvestamisasutuselt vastava
tavatsetud läbimurdu takistada. Lahing kes äkkriinnakul vaenlase poolt okupeeritud nukite üksused pommitasid Londoni piir tõendi, milleks majandus ja rahandus
tab alanemata ägedusega.
direktori poolt sõjaliselt tähtsaks loetud
Dodekaneesi-saare Levitha. 22. okt. maabu konda.
Dnjepri ääres Kiievist kagupool ja Los- sid peale selle õhujõudude üksused, tugev
käitised
' peavad arvestamisasutusele
hi suudmel jäid nõuk. rünnakud ka eile tu datud maaväe üksustest, inglaste badoglio
teatama
nende teenistuses olevad teelemustetuiks. Üks oma rünnakiiritus Kiie vägede poolt okupeeritud Stampalia saarel.
Bulgaaria regendid Füüreri
/ vist põhjapool viis eelmisel päeval tekki Nad purustasid vaenlase vastupanu ja oku
nud sissemurrukoha kokkusurumisele.
juures
peerisid saare. Võeti vange ja saadi sõja
Eisenhower lahkub?
Ka ruumis Smolenskist läänepool kestva saaki.
Berliin,
23.
10.
(DNB)
18.
oktoob
tõrjelahingu kolmandal päeval löödi veriselt
Möödunud ööl ründas saksa võitlusleunu
Stokholm, 23. 10. (DNB) Nagu
tagasi tugevaima suurtükitulega ja värskete kite üksus hea eduga Inglismaa rannikul ril võttis Führer vastu Bulgaaria regen
„Aftonbladeti"
kirjasaatja Londonist tea
jõudude juurdeloomisega jätkatud nõuk. lä asuvat Great-Yarmouthi sadamalinna. Tei dinõukogu liikmed prints Kirilli ja pro
tab,
arvestatakse
seal sellega, et USA
sed lennukid pommitasid üksikeesmärke fessor Filovi.
kindral
Marshall
nimetatakse
Lõuna-logiismaal.
Führeril oli prints Kirilli ja profes võitlusväljadel asuvate Inglise Euroopa
Atlandil saavutasid võitluslennukid pom
ja Amee
mitaba musi kahele maabumislaevale, mil sor Filoviga läbirääkimisi üldise olukor rika sõjajõudude ülemjuhatajaks. Kind
listest ühele tuleb vaadata kui huvitatule. ra ja ühiste huviobjektide kohta. Läbi
- * Ööl vasta 23. okt. toimus Kanalis lahing rääkimistest võtsid Saksa poolel osa ral Eisenhower astuks siis Washingto
meie torpeedopaatide ja ülekaaluka briti riigi välisminister von Ribbentrop, kind nis Marshalli asemel staabiülema kohale.
ristlejateüksuste vahel. Seejuures saavuta
Jaapani lennuväe suur edu
sid saksa merejõud täie edu. Nad uputasid ralfeldmarssal Keitel ja kindral Joeli.
Läbirääkimised Führeri juures toi
T o kio s t, 25. okt. (DNB). Jaapani ar
ühe briti ristleja ja torpedeerisid peale se
lennuvägi võib teatada suurest edust.
da kahte hävitajat. Meie sõidukeile
musid südamliku üksmeele vaimus, kan mee
oktoobril ründas ta suuremate üksustega
kinud seejuures kahjusid ega kaotusi.
tuna Saksamaa ja Bulgaaria vahelisest 23.
Tambru asulat Naafi jõe ääres Birmas. Saal
traditsioonilisest sõprusest.

Järvamaa annetas 6986
riigimarka
Ohvrinädala karbikorjandus õnnes
, tus täielikult
Ühenduses ülemaalise ohvrinädalaga

Allveelaev valmistub vaenusõiduks, võttes

jutuajamine.

Meeleolulise muusika õhtu
Paides
„Puhkuseja Elurõõmu" Paide Kesk
K.ordsei korjandusel o!id korjandusmärgikes osakonna korraldusel toimub täna ko
eks nägusad rahvarõivais nukk-kujukeeed
halikus rahvamajas ja ro
ju korjanduse viisid läbi omakaitselased.
Seni saabunud andmeil laekus korjandu mansside õhtu", mille kavas on eesti,
sest Järvamaal ümmarguselt 6986 riigimar soome, itaalia jne. helitöid. Kaastege
ka. Seilest summast annetati Tapal 1982 rmk, vad on pr. Mai Tõnisson-Tamm (viiul),
Paides 1934, Türil 1205, Kärus 620, JärvaJaanis 617, Amblae 254 ja Rakkes 374 rmk. hr. E. Oja (bariton) ja hr. V. Juhandi
Kõik sammad on toodud üramardatult ter (klaver). Algus kell 19.80.
oktoobrini toimus 20. ja 21. oktoob
il kõigis Eesti linnades ja suuremas kesku
is tänavkarbikorjandosed ERÜ heaks. Lee-

peale torpeedosid. (Pk.-sõjak. Kind. Wb._

19. oktoobril külastasid prints Kirill
ja professor Filov riigivälisminister von
Ribbentropi, kellega neil oli sõbralik

vetesse riigini arkadesse.

nijad ja töölised kas üksikult või nime
kirjaga. Teenija või töölise käitisest
lahkumise korral peab käitise juht oma
teadaannet viivitamatult parandama.
Arstitunnistusi tööjõuetuse kohta
tunnustavad arvestamisasutused ainult
sel juhul, kui need on välja antud
Omakaitse usaldusarstide, maa- ja liu
naarstide, maal jaoskonnarstide ja lin
nas tervishoiuarstide poolt.
Omakaitse- teenistusse kutsutud isi
kutele teenistusriietust ja toitlustust ei
anta. Kohustatu viibib teenistuse täit
misel senikaua, kui teenistus seda
nõuab. Teenistusaja hulka ei loeta aga
aega, mis kulub teenistuskohale mine
kuks ja sealt tagasitulekuks.
Lõpuks on teostamiseeskirjas kind
laks määratud ka talitarniskord teenis
tustervisrikke saamise korral, mille
järgi Omakaitse teenistusse kutsutu
peab teenistustervisriketest otsekohe
teatama vastavale Omakaitse juhile.
Seejärel koostatakse tervisrikke kohta
akt, mille ärakiri antakse kahjustatule.
Jänkid müüvad varastatud kuns
tiaardeid
Stokholmist, 20. 10. (DNB). Nagu
„Folkets Dagblad" Londonist kuuleb,
müüdi Nev-Yorki kunstioksjonitel suu
rel hulgal itaalia kunstivarasid. Viimastel

päevadel saadi itaalia harulduste eest enam
pakkumise teel 30 miljonit dollarit. Enamik
kunstiteoseid põlvenevad ang'o-ameeriklaste
poolt okupeeritud Sitsiilia ja Itaalia linnade
muuseumidest vöi ka erakogudest.

Uusi Jaapani riigipäevaiiikmeid
tegevasse sõjaväkke
To kio s t, 23. 10. (DNB). Jaapani sõja

pidamise põhimõtet, et võiüusrindel seisaks

sada miljonit jaapanlast, tugevdab veelgi

olid inglased oma Birma ofensiivi vägesid asjaolu, et äsja astus uusi Jaapani riigipäe
ja laskemoona koondanud. Jaapanlaste pom va liikmeid tegevasse sõjaväeteenistusse.
mitajad hävitasid arvukalt sõjalisi seadmeid Anglo-a meeri kl aste ~sõprusavald
ja lasid õhku iihsi 10 laskemoonaladu.

Toki o s t, 25. okt. (DNB). Merelennu

väeüksused pommitasid vaenlase lennuväl

used" Itaalias
Roomast, 25. okt. (DNB). Löuna-

Itaalias toimusid ägedad protesti meeleaval
vutasid vaatamata ägedale õhutõrjele taba dused auglo-ameeriklaste vastu. Brindisis
musi vaenlase armeeseadmeile. Kaks lennu ja teistes linuades tulistasid anglo-ameerika
kit hävitati maapinnal. Kõik jaapani lennu väed kuulipildujatega tänavdemonstrante,
kid pöördusid vigastamatult oma toetus kellede hulgas oli palju surnuid ja haavatuid.
punkti tagasi.

ju Woodlarki ja Trobriandi saartel ja saa

Kahjustused kirikute aial Itaalias
kümnekordisiuvad
Roomast, 23. 10. (DNB). Kahjud, mille
all on kannatanud Itaalia kirikud ja muud
usulised ehitused, ulatuvad Vatikani asja
tundjate lõplikul kokkuvõttel üle saja mil

Hesseni printsi kangelassurm
Helsingist, 23. 10. Soome ajakirjandus

toob nüüd teate prints Cbristoph von Hes
seni kangelassurmast, kes on prints Fried
rich Karl von Hesseni noorim poeg. Viima
ne valiti teatavasti 1918. a. Soome maapäe
va poolt Soome kuningaks. Prints Cbristoph
von Hessen võttis sõjast osa lennuväe ma

jardile liirile, mitte, nagu mõne päeva eest jorina ja oli
ekslikult teatati, kümnele miljardile.
direktoriks.

riigiõhusõiduministeeriumis

Sõnasõda üle tulejoone
Mehed ruuporiga kuulipilduja kõrval. Kuidas eesti vabatahtlikud selgitavad bolshevi
kele kõnetoru abil tõelist olukorda
On möödunud juba veidi üle kuu, Kindlasti on. Näitena sellest on, mis
kui meie oma „ naabritega" iile jõe juhtus paar ööd tagasi:
hakkasime vestlema kõige sõbraliku
Kuulde-eelpost ei-kellegi-maal kuu
mas toonis" või teisiti öeldult alustasi leb paadisõudmist. Kottpimedas sügis
me sõnasõda.
öös on selgesti kuulda lainete loksu
Endisile meiepoolseile „retoorikuile" mine paadi külgedel. Tiblade rünnak
on lisandunud uusi. Populaarseimaks või luure trupp ? Ja hetk hiljem on
neist on allohvitser M.— sündinud ja meiepoolne kallas alarmeeritud. Luure
lapsepõlve veetnud Gatshinas, iseseis teeb kindlaks paadi maabumissuuna.
vuse algul opteerunud oma vanematega Sööstvalmitena jäädakse oma positsioo
Eestisse. Häälelt tugev, sügavakõlaline nidele.
bariton, kes valitseb kolme kohalikku
„Rünnak see kindlasti pole," arutab
keelt täiesti sa ma võrdselt ja aktsendita. „rühmavana," ~muidu oleks tugevamat
Kui M. esimesel õhtul kõnelema hak automaat- ja rasketuld." Kahurid, pa
kas, tundus ta hääl soome raadiosaatja kid, miinipildujad kõik vaikivad.
venekeelse saate direktorile sarnlevat. Arvatavasti luure trupp.
Tibla kuulipildujadki vaikisid. See
Erksalt jälgib iga mees enda ees ei
oli vist nii ootamatu. Tugevamaks aga kellegi-maad, Jälgib ? Ei ainult kõr
läks ragin, kui M. tibladele maailma vadel on tööd. Silmad ei näe kauge
elu selgitas. M. papist improviseeritud male paarist sammust. Üksikud tuule
ruuporiga varustatud suud ei suudetud hood segavad kuulatamistki.
kinni panna kuulipildujata lega. Prooviti
Komandopunktis ollakse kärsitud.
siis sellega, et keelati enamlastel kuu Ikka veel ei mingeid teateid.
lamine.
Mööduvad minutid. Ei ikka mitte
„Ärge kuulake seltsimehed seda-isa midagi uut. Pinevus. Vihmasagar niisu
maa reetjat, fashistlikku ässitajat!" Nen tab riideid, takistab kuulmist. Kraavi
dele ta tundus vist venelasena. „Andke põhi muutub üha kleepuvamaks. Kuhu
sellele ässitajale tuld!" Ja jälle tulid tu suundusid paadisõitjad ?
gevad valangud meie suunas. M-i see
Seal kerkib kõrgest kulust üks kuu
ei kohutanud ja ta jätkas rahulikult latav pea kaeviku äärele „rühma
selgitustööd. Tollest õhtust alates on ta vanast" paar meetrit eespool. Järgneb
kasutanud jga vaba momenti enamlaste teine. Kindel, et enamlased.
rahu segamiseks. Ühel õhtul tekkis vas
Kuulipilduja on hetkega laskevalmis.
tastikune õpetamine:
Rühmaülem astub ühe sammu lähema
„Miks teie ei lase? Kas laskemoon le. Aeg ou tegutseda. Mehed on libise
otsas? küsis üks meie mehi. „Ei ole, mas kaevikusse. Kuid siis kõlab käsk
tõmmake pead alla, nüüd tuleb!"
lus ja ülestõstetud kätega astub kaks
Tuligi minutit viis vägev podin.
enamlast kaevikusse ning viiakse kohe
„Noh saite nüüd? Miks te ei lase?" komandopunkti.
Andsidki meie poisid siis oma vas
Juba teel seletavad enamlased, et
tuse.—
nad on vabatahtlikult üle tulnud. „Ons
Kas on meie ..sõbralikest jutuaja see õige?"
mistest enamlastega" ka tulu ? On.
„Jei bogu —on küll! Aga kas
meid lastakse maha?"
„Ei",rahustab veebel. » Sellist kom
met pole meil vangide juures, pealegi,
kui olete vabatahtlikult üle tulnud."
Komandopunktis saadakse
küünlaleegi valgusel mehi silmitseda:
habetunud näod, kaltsudes...
Aastaid üle viiekümne. Juustes tu
gevasti valget.

toidust, komissaride püstoleist, mis
neid taga nuutinud. Ülejooksikuid tu
leks veelgi enam, kui nad ei kardaks,
et nendega siinpool midagi ei juhtuks.
Nemad kahekesi on nüüd õnnelikud.
Nad on parima paadiga üle jõe.
Staap on ületulijaist huvitatud. Ko
mandopunkt ei jõua enam telefonile
vastata. Oodatakse, millal ületulijad
jõuavad staapi.

Mehed ise istuvad ja kiidavad sak
sa sõduritoitu, sest kohale on jõudnud
juba maitsev hapukapsasupp, mida
süües ei suudeta kiita.
Üks jutustab ka meie „omavahelis
test vestlustest". Need on neid julgus
tanud ja õhutanud. Juba esimesel kor
ral, üle kuu tagasi, on nad imestanud Allveelaevade võidukäik ei ole sugugi raugenud, nagu seda anglo-ameeriklased alles
meie meeste ladusat vene keelt, ja hiljuti oma nahal tunda said. Pildil näeme üht allveelaeva vaenusoidul. (Atlantic)
kiidavad M, kelle hääl tundnud neile
ilmutusena ja kelle jutt neid tõesti
veendumusele viinud, et ületulek on
Kuidas päästeti bolshevike käest *
kõige kasulikum.
Kõhud täis söönud, soovivad enam
maailma väärtuslikem spordiauhind
lased lahkeile vastuvõtjaile õnnistust.
Siis viiakse nad majori juurde, kes
sammas" 2 aastat Eesti maapõues. 88.000 JEKr. väärtuse
hinna faasleidmine oli võimalik vaid tänu ta peitja Õnnelikule pääse
neid jällegi kostitab.
misele
Enne kui ületulijad edasi liiguvad,
tahavad nad veel korra oma endistele
Hiljuti sai teatavaks, et kord juba jäävalt kadunuks peetud eesti laskurite suurhau
„seltsimeestele" mõne sõna lohutuseks bind n. n. „Argentiina sammas" on siiski säilinud ja seisab kindlas paigas. See
ütelda.
kallis auhind on seisnud mitu aastat maamullas, kuhu ta peideti bolsbevike Eestisse
Järgmisel ööl tulevadki nad meie tulles. Auhinna asukohast polnud aga kellegi! aimu, kuna selle peitja üks Eesti
Muuseumi ametnik oli bolsbevike poolt mobiliseeritud ja Eestist minema vii
juurde ja laenavad M.-lt kuulsa kõne Rahva
dud.
Hiljuti
õnnestus kõneail oleval ametnikul aga bolsbevike küüsist põgeneda ning
toru. Nad jutustavad oma seltsimees kodumaale jõuda,
misjärele selgus ka auhinna asukoht.
tele" üliheast vastuvõtust, tublist sõdu
«Argentiina sammas" on suurimaid spor nati 88.000 Eesti kroonile
ritoidust ning kutsuvad teisi oma ees diauhindu,
mis Eesti kunagi on omandanud.
On huvitav märkida, kellele see suur
kujule järgnema. Nad käsivad komissa Selle auhinna omandas Eesti esmakord auhind on kuulunud enne, kui selle võitsid
rid läbi kolkida ja üle jõe sõuda.
selt maailma-iaskemeistrivõistiustel Helsin kangelaslikud Eesti laskurid. Nagu selgub,
Vastaskalda rahvas läheb siis närvi gis 1937. a. augustis ja teistkordselt kaks on see auhind tervelt 19 korda langenud
schveitslastele vanade kuulsate laskurite
liseks. Meile antakse põrgulik tuli ees aastat hiljem 1939. a. Luzernis. See suur kätte.
Kuus korda on auhinna saanud omale
auhind
paigutati
Eesti
Rahva
Muuseumi,
märgiga oma jooksikuid kuidagi taba kus ta seisis ka bolshevike Eestisse saabu Ameerika Ühendriigid ja ühe korra ni- .
da. Kuid need on juha kusagil mujal des. Kuna oli karta samba kadumaminekut melt 1935. a. meistervõistlustel Roomas
ja hõikavad oma kaaslasile õpetusi üle punaste käe läbi, siis eelnimetatud muuseu võitis auhinna esmakordselt Soome. Sellest:
mi ametnik teostaski selle peitmise maa ajast ongi .Argentiina sammas" jäänud siia
tulemiseks.
alla.
Oli suureks õnneks, et sellel ametni ülesse põhja, kuna juba järgmistel maail
Meie poisid aga seisavad kaevikuis. kul õnnestus
mameistervõistlustel selle võitis enesele
ületulek Saksa vägede poole,
Ei suuda enamlaste tuli, märjad riided sest vastasel korral oleks auhinna asukoht Eesti.
1939. a. Luzernis Eesti ei annad auhinda
ega lahinguvintsutused murda nende võinud jääda üldse avastamatuks.
Nüüd seisab auhind jälle valmis uuteks enam käest, kinnitades veelkordselt oma
mehist meelt. Ei kao ka rõõmus, terve suurvõistlusteks
peale käimasolevat sõda.
On huvitav märkida, et
sõdurihuumor ning hakatakse jälle Kuigi enamlaste läbi Eesti on kaotanud maailmaparemust.
Soomelt võitis Eesti selle maailma suurau
mõtlema, mida tibladele valmis sepit suure hulga oma nendest laskuritest, kes hinna juba ette arvestatud üleolekuga. Hel
seda.

Idarindel, vabatahtlik Arvo Raik

Enamlased asetavad kaasatoodud
Pallases õpib 117 kunsti
varustuse hunnikusse : kõned ja kerge
huvilist
kuulipilduja.
Tegevuse taasalustamisel peeti kõrgemas
Seljakotid on täis hallitanud leiba
kunstikoolis Pallases pidulik avaaktus, mil
ja hirsitangu, millele lisandub veidi lest
võttis osa ka Tartu linnapea K. Keerd
hobulihavorsti.
oja ja linnakoolivalitsuse juhataja E. Kii
Vangidele antakse sigarette, neid man. Aktust kaunistasid laulusoolod ja
keelpillide kvarteti ettekanded helikunstnik
lastakse istuda ja jutustada ...
Evalt Turgani juhatusel.
Kannatusi on mõlemad näinud
Sõnavõtuga esines Pallase direktor arhi
Paar napsi konjakit toob meestele tekt Arno Matteus, kes heitis põgusa pilgu
elu sisse. Õhinal, otsekui teineteise või tagasi Pallase tekkimisaegadele ja tuletas
du, püüavad nad seletada, kui kaua meelde juba manalasse varisenud meie
nad olid plaanitsenud ületulekut. Paar kunstielu omaaegseid kandvamaidi jõude
Konrad Mäge, Aado Vabbet ja Nikolai
korda olid nad seda katsetanudki, kuid Triiki,
kes olid teatavasti Pallase juhata
need olid nurjunud. Meie tähelepanu jaiks. Neid mälestati vaikse püstitõusmisega.
Pikema ettekandega esines kunstiajaloo
köidab hulk hallitanud leivapätse. Need
Ühel sõdurite spordipidul Põhja-Jäämere olevat nende punkri viie päeva toit. lane mag. V. Vaga teemal «Tartu kunstiline
minevik",näidates, et Tartul on olnud meie
rannal oli kavas rännak rakmetes, mille
on ka punkrikaaslaste toidu kaa kunstielus küllaltki tähtis osa täita.
puhul tuli võistlejatel sooritada raske las Nad
Pallases oti praegu 117 õpilast. Nendest
kumine järsust nõlvakust köite abil. (PK.- sa võtnud!
Ületulijad jutustavad oma viletsast alustas tänavu esmakordselt õpinguid 40.
sõjakirj. Zarth. Wb.)

tõid «Argentiina samba" Eestisse, on Eesti singi maailma-meistervõistluste puhul kirju

faktiliselt ka praegu veel maailma parim
laskurmaa ja sellisena on Eesti laskuritel

tas „Stokbolms-Tidningen": „
„Eesti näitas, et praegu ei leidu terves
maailmas ühtki rahvust, kes võiks Eestile

moraalseks kohuseks meie laskespordi uus
organiseerimine niipea, kui selleks avane kardetavaks muutuda. Eesti oli sõitnud Hel
vad võimalused.
singisse kindla kavatsusega võita Argentiina
«Argentiina sammas* kujutab enesest kuju. Tegelikult võistlesid teised rahvused
tegelikult pokaali, kuid oma suurte mõõtu ainult teise koha pärast, kuna juba algude ja iseloomuliku koju poolest sobib talle sest peale oli kindel, et keegi ei jõua Ees

«samba" nimetus sama hästi. Selle nime tit võita. Eesti triumf oli triumf väikesele
all ongi auhind saanud tuntavaks kogu maale ja näitab ühtlasi, kuidas laskeasjan
maailmas. Olgu märgitud, et «Argentiina dus viimastel aastatel on arenenud. Ei saa

sammas" on tähtsaimaks laskeauhinnaks muud, kui soovida Eestile selle suurepärase
maailmas, mida sellel alal üldse on võima saavutuse puhul õnne."
lik omandada. Auhinna pani 1903. a. välja
Luzernis Eesti oli juba „vana võitja", ,4
Argentiina tookordne sõjaminister, ajal mil kelle teistkordne Argentiina pokaali oman
maailma-meistervõistlused laskmises toimusid damine ei tundunud enam nii suure üllatu

Argentiinas Lõuna Ameerika kõige lõu
Nende suurte võistluste Argentiinas pida
mise mälestuseks nimetati auhind kohe
napoolsema riigi pealinnas Buenos-Airesis.

«Argentiina sambaks" ja auhinna väljapani

sena. Kuna aga kõik rahvused püüdsid ka
rikat Eesti käest iga hinna eest jälle, kuju
nes võistlus samba pärast tegelikult aga
veel pinevamaks kui Helsingis. 4

ja soovi kohaselt määrati see igaveseks Annetades ERÜ'le aitab iga eestla
rändavaks. Auhind on üle ühe meetri kõr ne kaasa oma rahva heaolu saavu
ge, selle tipus asetseb ingli kuju. Sammas
on valmistatud puhtast hõbedast, kusjuures tamiseks ja üldise kasu taotlemi
seks.
see kaalub 35 kg. Auhinna väärtust hin-

korraldama, ma räägin vahepeal koloneliga ja
olid nüüd tühjad.
Endel ei lausunud peale säärast üllatust esi püüan siis otsida üles ka majori."
Ning kuna Eerik ruttas otsekohe täitma te
algu sõnagi. Ta mõtles puhu ja raputas siis pead.
„Sa ei suuda siis ikkagi olla sealt eemal ... male langevat käsuosa, kiirustas ka Endel ise, et
paari päevagi," ütles ta etteheidet varjamata. „Ja esitada vahepeal ettekannet kõrgemaile juhtidele
seda nüüd, millal olukord siin muutub järjest ja saada neilt käske edaspidiseks. Ta ei leidnud
tõsisemaks. Nõnda teed sa selle minulegi raskeks." küll majorit enne, kui nägi teda tulevat lõpuks
„Ah, sina, poeg," vastas Taavet pikkamööda, koos Uusnaga staabihoone suunast, ent koloneli
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„sina ära seda arvesta. Sinu elu on ees ja sinule ennast kohtas ta samas toas, kus toimunud nen
de esimenegi jutuajamine.
jääb maa. Aga kui mina lähen, siis . .."
Avfummt l\jciupJ
Kuulanud vaikides leitnandi ettekande, jalu
„Jäta nüüd, isal" keelas teda Endel tõrjuvalt.
„ikka ja aina muudkui samad sõnad ja mõtted." tas kolonel Soodema enne mõned korrad mõtli
101.
Ning pikale kõnelusele nad ei pääsenudki. kult üle toa, kuni vastas.
„Teie arvate siis, Endel, et neil on kavatsus
kuuldud ka mootorsõiduki sutfinat, kuid sellest Endel lahkus jälle ning ta südajäi endiselt
raskeks.
rünnata endisest tugevamate jõududega ?" küsis
on möödunud juba ligemale paar tundi."
Hommik, kui ta lõpuks saabus vaiksena ja ta Endeli juures seisatudes ja toetas käed lauale.
«Peaksime saatma luure kaugemale ette," ar
„Just nii, härra kolonel. Nad on otsustanud
kastepärlenduses
kiirgavana, kujunes kauniks.
vas Uusna.
Aga parajasti siis, kui mehed Siimusoo ümbrus meid nähtavasti iga hinna eest hävitada."
Kolonel noogutas.
„ No-jah, rinne ei ole ju ka enam kaugel. Aga
„Jah, tehke seda, leitnant! Aga pidage see konda kogunenult said ühisköögist hommikuei
juures ikka ja alati meeles: meie ülesanne on net, kõlas eemalt, Soodevahe poolt, paar tume nii kergesti see neil siiski ei lähe. Otsige üles
Uusna ja korraldage, et viimasedki relvad saak
luure ning selle raamidesse ei kuulu vaenlase dat mütsu.
„Mis see oli ?" küsis Eerik Endelile otsa sid antud meestele välja. Olge laskemoonaga kok
jõukude ründamine ega seega relvastatud kokku
kuhoidlik, kuid kasutage teda seal, kus vajadus
põrgete otsimine. Ärge unustage siin varjuvaid vaadates.
suurim. Võtan ise võitlusest osa."
Endel
ei
vastanud
küll
kohe,
kuid
tõsines.
relvituid ja naisi-lapsi."
Nad arutasid veel hetke kaitsele asumise ük
»Lee," ütles ta mõne aja pärast, „Bee tundus
„Just nii, härra kolonel!"
sikasju,
kummardudes lauale laotatud ümbrus
sildade
õhkulaskmisena."
„Minge siis," jätkas kolonel Soodema. „Ma ei
konna kaardi kohale ja markides sinna jooni,
„Kas on see siis nüüd jälle . . . alanud ?"
heida enam puhkama ning major Rannamäe leia
Sel silmapilgul saabus õuele pikast jooksust nooli ning ristikesi.
te staabiruumist. Informeerige mind pidevalt,
„õnn kaasa, mu poiss!" ütles siis kolonel,
hingeldav mees, tulles kostunud plahvatuste suu
kui selgub uusi asjaolusid."
Nad läksid, kuid öös polnud märgata õieti nast. Ta seisatus hetke ning, nähes siis Endelit, vaadates Endelile pikalt silmi ja surudes tuge
vasti ta kätt.
midagi erilist. Kaugemalt kostus, nagu ikka, ruttas tema juurde.
„Tänan, härra koloneli Meie kohus on nüüd
„Punavägi tungib jälle peale! Kuni 500
mootorsõidukite hääli, kostus üksikuid laskegi,
kuid kõiges selles ei olnud ometi midagi sellist, meest ... mootorratturid .. . soomus-, sõidu- ja võidelda. Korraldan ka, et relvitud valguksid kau
gemale laande."
mis oleks pidanud sundima Uusnat või Endelit veoautod, omnibused .. ."
~ Tehke seda, leitnant 1"
„Punavägi siis kohe ?"
rakendama nüüdsama erilisi ettevaatusabinõusid.
Esimeses ruumis, olles parajasti juba välju
„No-jah, või's nemad just üksi ... venelased
Kui nad seda siiski tegid, siis rohkem iseenda
mas, seisis Endel järsku vastamisi Maega. Ning
südame rahustuseks kui väljakasvanuna otsesest ja . . . hävitussalgad . . ."
kuigi ta püüdis tüdrukule muretult naeratada,
„Kuhu on nad juba jõudnud?"
vajadusest.
servale ... sinna, kus toimus jäi see täna kahtlevalt tõsiseks.
Ent kuigi nad saabusid enne hommikut tagasi
„Endel, kõik on nii rahutud ja kogunevad
laande ning tundsid endid väsinuina, ei saanud esimene lahing."
kiiresti ning relvadega kas nad siis jälle .. .
„Tee ja sillad on kõik lõhutud ?"
nad ometi und. Mingi painajalik ja rahutukste
meid ründavad?"
„Just nii, härra leitnant, kõik lõhutud!"
gev raskus lasus nähtamatuna, ent ometi kõigile
„Oh, ei ole midagi tõsist, Mae," võttis Endel
Endel ei küsinud ega kuulanud rohkem. Tõ
selgesti tajutavana laane ja sellesse peitunud ini
rahustavalt
ta käe. „ Väikeseid salku on olnud
sinenud
järsult
veelgi
enam,
pöördus
ta
samas
meste kohal, võttes une silmist.
seal liikvel. Teeme neile ainult vähekese kütise
Kui Endel hommiku eel, millal idas juba lõõ Eerikule.
„ Kõigil relvastatud meestel panna kohe võit suitsu ja . . . Sina, Mae, ole igatahes täiesti ra
mas kirgast vaigust, otsis lõpuks üles isa, selgus,
et see oli käinud öösi Kõnnuturjal, kõndinud lusvalmis," ütles ta tõsinenult. „Uusna on praegu hulik."
„ Jumal, Jumal, Endel!" surus Mae end järsku
sealseil põldudel ja istunud majades, kuigi need vist laanes. Otsi ta sealt üles ja .. . las ta asub

ta vastu. „Mul on täna nii halb. Teie mõlemad,.
Joel ja sina, teete alati näo, nagu poleks mida
gi. Isa ... ei räägi ka midagi. Aga ometi on mul
tunne, nagu ähvardaks meid miski suur ja tõsine.""^
Mae! Oled ainult veidi liialt när
viline."
„Ei, ei. Aga, Endel, ära torma kohe tulle.
Hoia end pisut, hoia ja . . . mõtle mulle ..."
„Rumal väike tüdruk," püüdis Endel talle rahustavalt naeratada. „Sõdur ei saa hoida
lahingus kõrvale, muidu ta polekski sõdur. Teda
võib hoida ainult Jumal." J
Mae ei lausunud enam sõnagi. Ta vaatas ai
nult valuliselt ja ainiti Endelile otsa ning pöö
ras näo kõrvale alles siis, kui ta pilk järsult
niiskus. Endelile ei jäänud seejuures märkamata»
kuidas ta rind kiiresti tõusis ja vajus.
Sõnatult silitas Endel korraks üle ta juuste.,
vabastas end siis õrnalt, kuid otsustavalt ja väl
jus õuele, et kohata seal hetk hiljem võitlus vai- >
mis mehi ning majorit ja Uusnat.
„Kas, Joel, relvitud ja naised tõmbusid süga
vamale laande?"
„Margusson korraldab nende eemaldumise,
vastas Uusna. '
„Leitnant Uusna, pöördus major Rannamäe
nüüd noortele ohvitseridele, „võtke parem tiib
oma hoolde, valige kohe mehed ja asuge posit
sioonile, võimalikult sobivasse maastikku. Ja teie
leitnant Puidu, juhtige vasaku tiiva kaitset."
Ta ei saanud veel õieti lõpetadagi, kui samas
se, õuele, ilmunud ratsavirgats teatas juba vaen
lase ettevalmistuste jõudmisest rünnakujärku.
„Nende arv ?" küsis major.
„Võib olla 500 või enam." v
raskeid."

kuulipildujaid, nende hulgas hulk

Uusna ja Endel pöördusid, suundudes kiiresti»

oma meeste juurde.

„Noh, mehed, vastu neile f" kuulis Endel sõb
ra häält veidi eemal. See oli otsustav, pisut karm
ja kindel. „Varustuge granaatidega, nagu see 41
iganes võimalik."
Ta hakkas jagama seejärgi üksikasjalisi korJÄRVA TEATAJA Nr. 122.
Teisipäeval, 26. oktoobril 1943. a. Liik 2>

Paide avas teatrihooaja
Avatükina esitati laupäeval teatri
publikule E„ Bergmanni komöödia
„Hüpe abiellu"

Riiklik juht Himmler külastas Eesti
Brigaadi
Eesti vabatahtlikud asuvad antud vande täitmisele
SS-PK. Suur-Sabsamaa SS-riiklik juht narbikutukkadega uduvinesse. Neid mär
Himmler kfllastas hiljuti Eesti Brigaadi õp ke püüdsid ndüred tankikütid oma suur
pelaagrit. Kõrge kõlaline jälgis laagris vee tükkidega tabada. Kogu ümbrus lajatas

Paide teater, mille sÜDnist ja eluõigustest
hiljuti teatasime, avas nüüd, laupäeval, 23.
skp., eesriide oma esimeseks hooajaks ka
vadel naljamänguks nimetatud E. Bergman
ni aineil loodud 3-vaat. komöödiaga„H üpe
abi e 11 a", kusjuures lavastajana tegeles

detud päeva jooksul eesti vabatahtlike väl plahvatusist.

jaõpet, mis on jõudmas lõpule. 88-riikliku
88 riiklik juht saabus laskeväljale
jahi kfilaskäigupäeval toimus rida jilenda nii ootamatult, et oleks peagu oma
misi eesti juhtkonnas.
maastikuautoga sattunud tankiküttide
Lõppeks ometi! Lõppeks ometi ole tule alla. Ent seda tõetruuma pildi sai
me oma ettevalmistustega nii kaugel, kõrge külaline meie tankiküttide tööst.
et meid võib külastada ja meie tege
Pioneerid on kibedasti ametis silla
vust jälgida SS-riiklik juht, kes on Eu ehitamisega üle kõrgekaldalise jõekese,
roopa rinde eliitvägede relva-88 di kui SS-riiklik juht neid oma külastuse
viiside patrooniks! Ei või siis enam ga üllatab. Sillaotsad on juba valmi
kaugel olla ka see päev, millal meie nud, veeÄ vaid paar labidatäit mulda
oleme jõudnud nii kaugele, et võime teetammi silumiseks. Osa pioneere ase
asuda selle juurde, milleks oleme and tab paigale kõrgeid sillapukke. Teisal
nud vande Jumala nimel ning kohus raiutakse tugevatest kuusetüvedest pal
tuntud vajaduse korral ohvriks tooma ke sillaraamiks kirveste välkudes väle
ka oma elu.
dasti ja asjatundlikult sõdur-puuseppade
Eestlastele püha sini-must-valge li käes.
pu lehvides tõstsime käed vabatahtli
Edasisel ringsõidul laseb SS-riiklik
kuks vandeks võitluseks bolshevismi juht oma sõiduki peatada sillal, mille
vastu. Oma rahvushümni kõlades mõt juures ja all askeldab rühm vabataht
lesime sellele, mis meid, eestlasi, ko likke.
hustab selleks vandeksj ja võitluseks
Sild on mineeritud ning vastava
meie rahva vabaduse ja iseseisvuse korralduse saamisel tegutseva üksuse
eest. Nüüd oleme siis samadel õppe staabist, võib selle igal hetkel õhku las
laagri väljadel, kus andsime
ta. Kõik eeltööd on sooritatud ning
vande, jõudnud niikaugele, et varsti vajalised julgestused kohtadele aseta
võime tõsta taas käe, aga sedapuhku tud,—selgitab SS-riiklikule juhile rüh
relvastatud käe ja mitte enam vandeks, maülem, obersturmführer, kellele aas
vaid antud vande täitmiseks.
tad on puistanud juustesse juba tub
Seda päeva on Eesti vabatahtlikud, listi halli.
relva-SS mehed oodanud pikisilmi ning
Nii jälgis kõrgeim relva-SS juht
nad õnnistavad igat nädalat ja päeva, eesti 88 vabatahtlike grenadeeride te
mis viib neid lähemale hetkele, millal gevust laagri õppeväljadel, kus nad
võivad nad rivistuda viimast korda Õp küllalt on kulutanud higi ja energiat.
pelaagri betoonseile teile, et alustada
Vabatahtlikud püüdsid kõrge külali
marssi sinna, kuhu neid kihutab tahe se ilmest tabada heakskiitu või laitu
oma kodumaa ja rahva tuleviku kind oma tegevusele. Näib, et nii juhid, all
lustamiseks ning kuhu nad ihkavad ju juhid kui ka grenaderid võisid rahule
ba ammu võitlusse boishevismi vastu. jääda tema hinnanguga. Seda kinnita
SS-riiklik juht ei jätnud külastama sid SS riikliku juhi laagris viibimise
ta ühtki õppelaagris viibivat relvaliiki. päeval toimunud ülendused. Kuid suu
SS-riiklik juht sai hea mulje meie rimaks hinnanguks peavad eesti vaba
grenaderide varjamise ja koondamise tahtlikud käsku, mis viib neid võitlus
oskusest ja leidlikusest. Meie grenade-, se nende rahvuslikkude värvide all.
rid üllatasid ka tõesti oma leidlikkuse Selle käsu saabudes teavad eesti relvaga. Kui polnud muud vahendit käepä SS mehed, et nende vaev õppelaagris
rast, siis külvati laskepesa serv männi on osutunud nii tulemusrikkaks, et
okstega üle selliselt, et laskurpesi pol nad võivad asuda võitlejaina rindele,
nud üldse võimalik eraldada muust kus kõrvaldatakse nende kodumaad
metsaalusest.
ahistav oht ning ootavad neid teod,
Tankikütid olid oma positsioonid va mis toovad neile ja kogu Eesti rahvale
linud mäenõlvakule. All lagendikul ka vabaduse ja au.
dusid märgid, mis kujutasid ründavaid
SS sõjakirjasaztja
Gerhard Rahnula.
tanke koos kidurate kaskedega ja ka-

teatri kunstiline juht Ed. Türk ja lavaku

jundajana R. Hoolma.
Teatrite hooaja avatükiga on kujunenud

ikka nii, et selle järgi tavatsetakse tihti

peale tõmmata teatavaid oletuslikke jooni
kogu eelseisvaks hooajaks. Käesoleval kor

ral ei või aga olla sellest juttugi. Esiteks
seisab „Hüpe abiellu"1 nii komöödiana kui
ka isegi ~naljamänguna" kunstiliselt vaada
tuna kaugel allpool keskpära, teiseks—kuidas võibki seesuguse tüki puhul nõuda näit
lejailt täielikku süvenemist sinna, kuha po
le tahetki süveneda. Seetõttu jääb ka küsi

märgi alla, milleks valiti Paide teatri hoo
aja avatükiks kõnealune naljamäng (il

ma jutumärkideta, kuna ta sellisena esineb
ka kavadel). Kerkib paratamatult küsimus,

kas teatri kunstiline juht ei ole seesuguse

Pioneerid ründavad leegiheitjate toetusel. (PK--sõjakirj. Dahm. Wb.)

Rudolf Tobiase haarav tõusutee
Kehvast Hiiumaa köstripojast Berliini kuningliku ülikooli professoriks

tüki valikul olnud osatäitjate ennastsalgava
töö suhtes liialt alahindav. Tegelaskond on
näidanud, et ta suudab tulla toime hoopis

paremate asjadega („Põbjalasedtf), millel
põhineb nüüd siis õieti kunstilise taseme

järsk langus?
Enne, kui asuda osatäitjate vaatlemisele
ja hindamisele, tahaks tõmmata tüki valiku
kõrval mõningaid ääremärkusi ka tüki keele

Kui meil enne omariikluse "'saavutamist oma kodumaad ta luges enda suhtes aset
sevaks „sealpool Jordanit," s. o. „saavuta lisele küljele ja reshiile. Tüki tegevus sün
nib Tallinnas, seega Eestis. Kuidas on või
eriharidusega helikunstnikke, siis veel vä matuks kuldrannakeseks" (R. Päts).
et Evi Ellamäe on rikka mõisaoma
hem neid, kes oleks jõudnud oma loomin
Ent kahjuks kujunes asi teisiti, kui oli malik,
guga köita rahvusvahelise muusikamaailma plaanitsetud. Küll vabanes ta 1916. a. ter niku (?) tütar (Oti sõnadel esimeses
vaatuses) ja seejuures ainult mingi majapi
tähelepanu. Suuremas ulatuses õnnestus vislikel põhjustel sõjaväeteenistusest ja
haridusega? Edasi kuidas on
selline tõus, vaatamata omaaegsete pöördus tagasi oma endise tegevuse juurde damiskooli
olude tõkestavale kitsusele, esmakordselt muusikaülikoolis, kuid rasked sõjavintsutu võimalik, et ajal, millal kõikjal kasutatakse

leidus (üldiselt ainult väheseid kõrgema

pidime seekord teatrilavalt
alles Rudolf Tobia sel, kelle 25. surma sed, pikaldane alatoitlus, perekondlikud zooloogia,
aastapäeva neil päevil mälestame.
mured ja mitmed muud raskused olid tun kuulma zoloogia niug kõrvuti moodsa i
Rudolf Tobias sündis 29. mail 1873 Hiiu duvalt nõrgestanud Tobiase juba niigi mitte mitmuse kenim- vormiga lohisev-lubama
maal, Käina köstri pojana, seega perekon tugevat tervist. Oli küllalt juhusliku kül tut -lik ja -line lõppude segiajamist?
Osatäitjaist Harald Rai g n a dr. Feliks
nas, kus valitses tihe muusikaline õhkkond. metuse läbi saadud gripist, millele juurde
Veilandina jättis soovida, kuna ta selle ase
Juba kuueaastasena istus ta sageli kodukoha lõi kopsupõletik, et kustutada meie esimese
me], et luua hajameelset ning naiste osas
kirikus isa kõrval orelipuldi ees ja mängis suurhelilooja eluküünali. Rudolf Tobias saamatut
õpetiastüüpi, andis karrikatuuri
temaga neljal käel. Aasta hiljem tegi ta suri mõnepäevase raske haiguse järgi
edukaid katseid komponeerimises, olles nõn 29. oktoobril 1918 ja maeti Berliini Wil kalduva koomiku, seega õieti hädavarese
millele lisandus veel tugev an
da igati muusikaliseks imelapseks.
mersdorfi kalmistule, kus ta põrm ootab prototüübi,
nus „patuoinalikku" olemust. Sellelt seisu
Süstemaatilisemat haridust sai ta sel alal kodumaale toomist.
Tobiase meisterlik looming haarab pea kohalt lähtudes ei tundunud ka kuidagi
Haapsalu kreiskoolis käies linnakeses ela
valt tublilt pianistilt Catharina v. Gernetilt, aegu kõiki muusikalisi erivorme koori- ja usutav kogu ta armulugu „võ!uva putu
kelle majas ta tutvus kodustel kammermuu soololauludest kuni kantaatideni ja oratoo kaga", mis äraseletatult tähendab muidu
sika-õhtutel valitud klassikaliste teostega, riumideni, mitmesuguseist instrumentaalpa gi sharmika Evi Ellamäe jäägitut armumist
mis ei jäänud mõjuta ta maitse edaspidise ladest kuni kammermunsikaliste ja süm teadlasse. Vabriku direktor dr. Maks Vei
Riho Hoolma kehastuses ei kuulu
le arenemisele.
fooniliste suurvormideni. Ent ta tähtsai land
käesolevas õieti põhjalikumale vaatlemisele,
Lõpetanud kreiskooli, õiendas T. mõne maks alaks oli siiski vaimulik oratoorium, kuna ta haiguse tõttu ei saanud võtta osa proovi
aasta pärast Tallinna gümnaasiumi juures mis oli ta sügavatundelisele hingelaadile dest, mistõttu ta ei olnud kodus ka tekstiga.
õpetaja kutseeksami. Kuid koolmeistrit To kõige lähedasem ja omasem. Kahe ülalni
Ella K i nn as doktoriprouana tuli oma osa
metatud
suur-oratooriumi näol andis ta
biasest siiski ei saanud, kuna teda liiga
tu
ga rahuldavalt toime, samuti Helmi Lehi ste
oma parima ja väärtuslikuma, mis on leid

gevasti tõmbas enda poole muusika,

pr. Lindemannina. Vaida Tisc h 1 e r Evi
Tallinnas elades õppis Tobias ühtlasi nud tee ka rahvusvahelisse muusikamaa Ellamäena,
professor Veilandi kõrval
ilma ja võitnud seal eesti helikunstile roh teise peaosakai
kandjana, andis sümpaatse ja
kontrpunkti. 20-aastasena õnnestus tal astu ket tunnustust.
tütarlapse, kellel oli vajalisel mää
da Peterburi konservatooriumi, milleks mõ
Sisuliselt pakuvad R. Tobiase helitööd usutava
ral temperamenti, nooruslikku sädelevust
juvalt kaasa aitas üks aadlidaam, kes oli meile palju tõuliselt omast ja hingelähe ning huumorit. Soovida jättis aga kohati
kuulnud Tobiase improvisatsiooni ja sellest dast, liikudes seejuures elamuslikult avaras
nii vaimustunud, et muretses kehvale noo kaares. Nõnda ütleb kadunn üks parimaid lavaline liikumine ning käte hoid. Pideva
hoolsa ettevalmistuse juures võib te
rukile stuudiumiks vajalikku toetust. Kon sõpru dr. J. Luiga Tobiase muusika süga ning
servatooriumis töötas Tobias niivõrd inten valt omapärase võlu kohta: „See ilu ei ole mast Paide teatrile kujuneda paljutõotav
lavajõud. Eduard Türk kojamees Vidrikuna
siivselt, et lõpetas kuueaastase kursuse nel magus, vaid on ühend kibedusest ja naera
ja aastaga, pealegi veel kahel erialal, nimelt tusest, maailma hädakisast ja kujuri hinge andis oma rolli üldiselt korrektselt, kuid
toomkiriku organisti juures orelimängu ja

orelimängus (prof. L. Homiliuse juures) ja joovastusest, on ilus nagu linnukaja kevad

vähese läbitöötamisega, mistõttu nimetatud

ei paistnud talle hästi sobivat. Milvi
metsas ja nii tuikav kurb, kui igatsus ke osa
Hoolma teenija Minnana tegi oma osa
vadnooruse rinnas. Kuulake Tobiase „Öö hästi.
A. 1898—1904 tegutses T. Peterburis pala" orkestrile ja kuulake ta laulu sega
Mis puutub lavapiltidesse, siis ei rahul
eesti koguduse organistina ja koorijuhina. koorile „Teel" ja „Noored sepad" ja „Joo danud
Naine, kes paljastas spekulante
need täiel määra], eriti aga teise vaatu
Siinsete eestlaste keskel, kelle vaimseks nase" oratooriumi vägevat hümni, siis tun se professori töötuba, kuna sisustus tundus
nete,
missugust
ilmet
ma
sõnaga
ilu
rõhu
juhiks
oli
pastor
J.
Hurt,
küpses
ka
Tobi
Inglise toitlusministri nuuskuritevägi. Plaatinablond peake, kes teenis ase rahvuslik hoiak.
liialt nigelana (professori töölaud) ning dok
tan."
ja professori väärikusele mittevasta
10 miljonit marka
Suurlinna kärarikkast elust tüdinenuna
R. Tobiase elutee kujutab endast Koi torite
vana.
dula
oma
kõrval
meie
traagilisemaid
kunst
siirdus
T.
a.
1904
Tartu,
lootes
siit
leida
Etbel polnud aga rumal. Sõjaväelise kar
Millest kõneleb London neil päevil ?
Esietendust oli ilmunud jälgima tulvil
Eas Churchiliist ja veristest sõjakaotustest? jääri luhtumine ei visanud ta veel röö rahulikumaid töötamisvõimalusi. Ent rah nikusaatusi, vaimustavana oma suurejoone saal.
lises
tõusus,
haaravana
oma
katkestamatus
vußlik
elevus
ja
hoog,
mis
siin
sajandi
al
H. A
Või doktor Samuel Lithemani ehtjoudilisest bastest.
Ühel päeval sõlmis ta vaikses kohvikus gul tuikas, haaras tedagi jõuliselt kaasa. jõus ja liigutavana oma ootamatus katke
tõendite võltsimisest, kes eit! parunite to
mises.
.
.
Sellele
traagikale
lisab
küll
pisut
„Ta
ühines
otsekohe
Läte
muusikaliste
hutult rinastele võsukestele fabritseeris tutvust vanema härraga, kes osutus inglise
ja tõi neisse oma põleva kunst leevendavat joont teadmine, et tema las
jooksval lindil tunnistusi nende kõlbma toitlustamisministeeriumi kõrgemaks amet üritustega
niku-temperamendiga, vaimukuse ja selgete
tusest sõjaväeteenistusse ?
nikuks ja kes isiklike värvinguga ettepane kunstiliste põhimõtetega palju uut värskust test on kaks astunud isa jälgedesse : tütar
Silvia harfi- ja noorim tütar Helen To
Oh ei, Inglismaa pealinnal on oma uus kute kõrval pakkus talle ka toitlustamismi
tõsise kunsti elustavat hõngu" (A. Kase
bias orelikunstnikena. Ka on kodumaa
sensatsioon ja selle nimi on Etbel nisteeriumi nuhkide osakonna agendi kohta. ja
mets). Muu seas tuli ulatuslikumate kont oma suurt poega igati väärikalt mälestanud:
Brighton.
Etheli ülesandeks oli pimestada koloniaal sertide
kõrval nende kahe pioneeri koostööl Haapsalus on talle püstitatud nägus mäles
kaupmehi
oma
naiselike
võludega,
et
neid
Tütarlaps Etbel kuulub inglise sõjama
osalisele ettekandele Mozarti „Don Juan", tussammas, kuna Tallinnas kannab endine
Londoni viimane sensatsioon

janduse noorimasse organisatsiooni, nimelt
toitlustamisministeeriumi agentide hulka,
kelle ülesandeks on oma naiselike võludega
võrgutada vastutustundetuid kaupmehi nii
kangele, et need talle normitud kaupu pak
kuma hakkavad.

Nii paljastas plaatinablond Ethel mõne

nädala jooksul 87 delikatessikaupmeest, või

müüjat, äriteenijat, restoranipidajat ja kel

nerit otse teolt ja laskis neil halastamatult
vanglasse marssida või trahvirahasid maksta.

Ning see tõi talle kuus umbes tuhat marka
provisiooni sisse.
Ta lugu on kiiresti jutustatud. See algas
päevil, mil niinimetatud naiste maavägi for
meeriti ja isamaa armastusest ülevoolavad

leedid lippude juure tõttasid. Tol ajal rut
tas Ethel Brighton kohale, et ohverdada

kompositsiooni alal (kuulsa helilooja RimskiKorsakovi juhatusel).

kergendada või, juustu, puuvilja ja kartulite

millist katset tuleb pidada esimeseks tõeli venepärase nimega Siabodka tänav 1924. a.
seks ooperi ettekandeks eesti keeles.
alates Rudolf Tobiase nime. Parimini
Selles elavas muusikalises ja rahvuslikus saame aga oma kadunud suurmeest mäles
Ethelile meeldis kohapakkumine. Kuna

koormast ja neid pärast seda siis rootsi
kardinate taha meelitada.

ta oli snnud kenad summad juuksuritele ja õhkkonnas komponeeris Tobias ja tõi ette tada siiski sellega et püüame osa saada
tema kunstilisest pärandist.
maniküür-preilidele, saavutas ta edu, mille kandele oma üldiselt tuttavaks saanud koo
( O. K.
ga oldi rahul nii tema ise kui ka toitlusta rilaulud «Õõtsuv meri", «Varas", „Noored se
pad" jne. Tartus tutvus ta ka Kreutzwaldi
misministeeriumi isandad.
Saaremaal
põles
talu
«Kalevipojaga" ja vaimustas sellest nii, et
Oli päevi, mil plaatinablond Ethel viis otsustas
Kuressaare
vallas
Praakli
asundu
selle
dramatiseerida
ooperiks.
Hil
või kuus armuhullu pagarit, koloniaalkaup
meest ja puuviljamüüjat teolt tabas. Polnud jem Berliinis alustaski ta seda suurtööd, ses süttis põlema ja põles maani
maha Kristine Allikule kuuluva Kirsi
päevagi, mil musta nimestikku ei kantud jõudmata seda siiski lõpule viia.
vähimalt üks nimi.
Igatsedes avaramaid arenemisvõimalusi, talu elumaja ühes ühise katuse all
Kõik oleks olnud hästi, kuid inglise ava ahkus Tobias a. 1908 Tartust ja reisis Tal
likkusele hakkas valmistama meelehärmi linna eesti seltskonna ainelisel toetusel oleva loomalaudaga. Päästa suudeti
asjaolu, et tema majesteedi ministeerium Lääne-Euroopasse, et tutvuda sealse kõrge ainult osa vallasvara, kuna ülejäänud
andis Etheli taoliste agentide peale aastas muusikakultuuriga. Sel eesmärgil peatus ta osa langes leekide ohvriks.
välja 10 miljonit marka! Avalikkust vihas Pariisis, Dresdenis, Prahas ja teistes suurtes
Tõenäoliselt sai tuli alguse katki

tas asjaolu, et ta raskesti teenitud veerin muusikakeskustes, kuni ta viimaks jäi pi sest korstnast.
gud veeresid poolmaailmadaamide karja kemaks ajaks peatama Böömimaale Teplitzi
Paar nädalat läks kõik hästi. Siis aga ahnetesse kätesse, ilma et need selle jüu lähedusse, kus kirjutas oma esimese oratoo
Kuressaares anti 10,000
märkasid toanaabrid, et neil seletamatul res suurt vaeva oleksid näinud. Neid ei riumi „Joonas", tuues selle järgmisel aastal
teel aadu asju kadus. Nad hakkasid asja solvanud tegu ise, vaid suure summa kadu. Leipzigis esiettekandele. See kõrgeväärtuslik
mudavanni
uurima ning varsti lendaski nekrut Ethel Ethel Brigthon ou nende silmis küll auväär helitöö avas Tobiasele tee Berliini riikliku
Nüüd
on
lõplikult valminud kokku Sügisõhtu Ilmjärve ääres. (PR.-sõjakirj
Brighton häbi ja sõimuga kuulsa formatsi ne tütarlaps, kuid ta teenib lihtsalt liiga muusikaülikooli muusikateooria õppetoolile,
Zwirner. Wb.)
kuhu ta määrati 1912. a. asetäitjaks, a. 1914 võtted- Kuressaare linna mudaravila
ooni ridadest.
palju . ..
aga korraliseks professoriks, milleks tal tu möödunud hooaja tegevuse kohta. Nagu
li astuda enne Saksa kodakondsusse.
Duce sõjalised nõupidamised
Arvestades neid kitsaid olusid, kust To ülevaatest selgub, on hooajal antud
Roomast, 20. 10. (DNB). Duce võttis
üldse
10.000
mudavanni,
mida
sõjaolu
bias võrsus, oli selline hiilgav karjäär igas
kolmapäeval oma peakorteris vastu fashist
mõttes erakordseks saavutuseks. Säärasena korras võib pidada väga suureks saavu liku miilitsa ülemjuhataja, kindralleitnant
hindab seda ka Tobias ise ühes emale saa tuseks.
Renato Ricei, kes andis talle aru miilitsa
detud kirjas - „Issand, kes meie kõikide
Edaäf võttis Duce vastu uue
Kuressaare uus mudaravila, mis rindepanusest.
juurest nii lähedalt möödub, on mulle kõik,
karabinjeeride juhi kindral Mishi.
mis Tartus jätsin, mitmekordselt tagasi an tegeles tänavu ainult puhtaveevannide
nad. Lugupidamise, töö ja kodususe. Iseen andmisega, jätkub oma tegevust veel
Marssal Graziani nimetas uue
dast on see siiski midagi suurt võõrana oktoobrikuu lõpuni.
kindralsiaahiulema
siin, kus konkurents on peadpööritav, tege
vust omada." Ja ühes teises kirjas lisab ta:
Roomast, 20. 10. (DNB). Marssal
Tartumaal
tuleb
vili
korrali
Graziani nimetas vabariiklik- fashistliku ar
„Nüüd on kõik hästi. Ka minu töö ja töö
mee kindralstaabi juhiks kindral Gambara.
kult kokku
jõud aiva kasvavad. 00, küllap asi juba lä
heb. Igal juhul on siin kolossaalne konku
Tartu maakonna põliumajandueameti and Uus kindralstaabiülem on sündinud 1890. a.
rents, siiski enamik on vaid nigelad andetud, meil on kohustuslikkude müüginormide kok Ta võttis 1914/18 osa maailmasõjast, hiljem
Ja arusaamist mu erilisele kunstile leian kutulek arenenud üldiselt rahuldavalt. Eriti sõjakäigust Abeesiinias ja paistis välja His
siin pal ju enam kui Venemaal. Siin on pu hästi on laekunud toiduteravilja normid. Ju paania kodusõjas.
has vesi!"
ba nüüd on tulnud toiduteravilja nii palju
Kuid neist viljaka töö aastaist tõmbas kokku, nagu eelmisel tootmisaastal üldse
Bolshevism käsutab pluto
ootamatult kriipsu läbi puhkev maailmasõ aasta jooksul. Toiduteravilja normide täit
kraatiat
da. R. Tobiaski mobiliseeriti oma. uue koda mise poolest praegu Tartumaa seisab esiko
Berliinist, 22. (DNB). Nagu Reuteri
kondsuse alusel. „See viis küll mõneks ajaks hal üle maa.
oma elu kuninga, impeeriumi ja demokraa

tia eest.

loomingust eemale, siiski mitte täiesti

Moskva korrespondent teatab läbirääkimiste

kohta Edeni, Hulli ja Molotovi vahel, on
Lapsed ja noored on rahva tuleviku inglise
ja USA saadikud nõustunud nõukogu
pant. ERÜ teeb ulatuslikku laste de nõudmisega, et sõjalised küsimused sea
kis uus, vallutav idee oratoorium „Seal ja noortetööd. Sellepärast iga eest takse kõikide teiste küsimuste ette.
pool Jordanit." Sellega ta kavatses midagi lane, kes toob oma ohvri ERÜ ohv
suurt, midagi erakordset, seda enam et see
kindlustada rahva JÄRVA TEATAJA Nr. 123.
On saabunud käsk uueks rünnakuks. Iga mees rühmas kannab padiunivööd kuuli idee juba oma tekkimise asjaoludelt osutus rinädalal, aitab
tulevikku.
temale kuidagi eriti lähedaseks, sest ka
Teisipäeval, 26. oktoobril 1943. a. Lhk. 3
pilduja jaoks. (PK-sõjakirj. Kemps)
taevalik säde ei lakanud siingi hõõgumast

sest kodumaast eemal olles, üksindasena
lumehanges öisel vahipostil seistes tal tek

Raadio
TEISIPÄEV, 26. OKTOOBER 1943.

Tunneme suurt rõõmu . . .
Alga» esimesel leheküljel
Sel hetkel ei olnud kõik eestlased kodu
maal koos. Raske elu oli sundinud ettevõt
liku meelega inimesil otsima äraelamisvõi
malusi ja võib olla uut kodumaad. Rasked
majanduslikud tingimused möödunud sajan
di teisel poolel viisid välja rändamisele just
ettevõtlikumad meie rahva hulgast.

5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.15 Päeva
uudised. 6.30 Hommikukontsert (ülek). 7.00
Päevauudised saksa keeles 7.15 Kirev vara
hommik (mgn. ja hpl.) 8.30 Põllumeestele:

kidele, kes ei tunne, mis on enamlus, üt
leb eesti rahvas oma võitlusega, mis see
on ja mida see tähendab.

Tervitan teid, Peipsi- ja Narva tagused

Kartuli säilitamine (Taimekaitse osakonna

eestlased, kodumaal. Eesti Omavalitsus, kes
on kaks aastat püüdnud teid kodumaale ta
gasi võita ja tagasi saada, on täna õnnelik,

insp. agr. Voldemar Reitan). 8.45 Päevauu
dised 9.00 Päevauudised saksa keeles. 9.10

teades, et te kodumaale tagasi olete tul

Landesdienst Ostland. 9.25 Saatepaus. 11.30
Rõõmsaid viise (mgn.) 12.15 Päevauudised.
12.30 Päevauudised saksa keeles. 12.45 Lõu
namuusika (ülek. Hamburgist). 14.00 Päeva
uudised saksa keeles. 14.20 Kuidas see Tei
le meeldib (mgn. ja hpl). 16 00 Kontsert pä

nud ja eesti rahva hulgast enam ei lahku.
Ja nii rändasid ka teie vanemad ja va Elame tugeva rinde seljataga, mis on meie
navanemad kodumaalt välja selleks, et tei kodumaa vabastanud ja kaitseb seda prae
sel pool Narvat ja Peipsit, teisel pool Eesti gugi. Mis on teilegi võimaldanud raskustest
piire leida niihästi äraelamisvõimalused kui
saada ja eluga tagasi tulla oma kodu
ka uus kodumaa, kus nii meie tööjõud kui üle
maale. Selle rinde taga tahame tugeva rah
rahvuslik meel leiaks tegutsemisvõimalusi. vana oma kohust võitluses enamluse vastu
Kui Eesti kuulutas euda iseseisvaks, siis ei täita.
olnud meil võimalik kõiki eestlasi kodu
Lõpuks esines kodumaale tagasipöördu
maale tagasi saada. Küll kinnitas Vene va nud eestlaste esindaja järgmise sõnavõtuga:
litsus tol korral omalt poolt, et ""ta lubab
Meie, kodumaale tagasijõudnud eestla
kõiki eestlasi opteerumise korras Eestisse sed, tunneme suurt rõõmu, et oleme pääs
tagasi tulla, kuid seda ei saanud kõik kasu nud hukatusest, mis meil ees seisis teisel
tada, sest see teostus kitsastes raamides, ja pool piiri.
pealegi ei olnud neil eestlasi!, kes elasid
Seda rõõmu ei ole kuidagi võimalik eda

rastlõunaks (Emmy Mayer, laul, Eduard
Mednis, klarnet ja Riia Ringhäälingu suur

orkester Olgerts Bištevinši juhatusel). Saate
kannab üle Riia saatja. Vaheajal kell 16.45
Päevauudised. 17.00 Päevauudised ja saate

kava ülevaade saksa '-eales. 17.10 Lõbus

tund haavatud sõdureile. Kaast.: Solistid ja

(Ringhäälingu tantsukapell juh. VI. Sapošnin).
(~Estonia" kontsertsaalist). 18.00 „Miks Ludvi

Peipsi taga ja Narva piiri taga, kerge lah anda sõnades, vaid seda tunneb süda.
kuda sellest maast, mis oli isade töö ja si
Kui palju on meie isasid, emasid ja vendi
vaevaga omandatud.
langenud seal ja kui metsikult koheldakse
Kõige selle tagajärjeks oli asjaolu, et seal inimesi.
need eestlased läksid meie rahvale kadu
Meie isad ja emad tulid omal ajal Ees Periskoop kauge põhja punkris, millise abil võimaldub jälgida oma lõiku ka vastiku
ma 25 aastaks. Need 25 aastat on tähenda tist Venemaale otsima tööd ja maad. Kuid
mate sajuilmade puhul. (PK.-sõjakirj. Weth'e-Atl. Wb.)
nud teie perekondadele suuri raskusi ja kõik selle on nad uuesti kaotanud, sest seal
elamusi. Ja kui te täna jälle kodumaale ta ei tohi olla jõukas. Punane terrorivalitsus
gasi tulete, siis on teil tulnud ka paljudest oo hävitanud meie sõbrad ja tuttavad. Kui
Vestlemas prof. Rudolf Tobiase tütrega
armsatest lahkuda, sest palju teie perekon varem elasime päris jõukalt oma kohtadel,
naliikmeist ou enamlik võim röövinud, mõr siis hiljem, punaste kolhooside ajal, varja
On valminud ulatuslikuni uurimus kadunud suurmehest
vanud või ära viinud, nii et teie lein kodu sime endid metsades ja üksikuis külades.
maale tagasi tulles on suur.
Me ei tohtinud kokku saada oma sugulas
Pühapäeval toimunud R. Tobiase mä ise kavatseb komponeerimise alal astu
See on meie rahvale ajalooline'silmapilk, tega ja tuttavatega, keda võisime ainult sa
mil te kodumaale tagasi tulite. Kahe aasta laja kohata pikkade vaheaegade järele. Kõi lestuskontserdi puhul õnnestus saada da isa jälgedes, õppides selleks Tallin
eest oli eesti rahval silme ees täielik häving. ge selle ees pidime värisema. Praegusel kiirintervjuud kadunud helilooja noori na konservatooriumis kompositsiooni
Kuid saksa sõjaväe võitluse läbi vabastati ajal hakkasime jälle elama paremini kui malt tütrelt Helen Tobiaselt, kes oma prof. Elleri juhatusel.
meie kodumaa sellest lühikesest, ent veri tuli saksa võim.
meisterliku mänguga võitis järvalaste
Kui meenutan, et Paide on linnaks,
Koi õnnelikena aga tunneme endid nüüd, südamed.
sest enamlikust võimust. Meie rahvas on
kust võrsus meie esimene kõrgema eri
kannud suuri veriseid kaotusi.
mil viibime uuesti Eestimaal, oma kodu
Nagu kõnelusel selgus, on helikunst haridusega helikunstnik Johannes Kap
Nüüd võime vastu võtta ja tervitada maal.
Saksa valitsus ja Eesti Omavalitsus on nik Riho Pätsil valminud prof. Rudolf pel, siis elavneb prl. Tobias: „Ah ja,
teid, meie rahva ärakadunud lapsi, jälle
omal kodumaal soovidega, tunnetega ja tead teinud kõik, et päästa eestlasi, kes on Ve Tobiase üle ulatuslikum monograafia,
misega, et nüüd, kus olete kodumaal, te nemaale alles jäänud. Tänan kogu eesti rah mille kirjastamist on senini takistanud Kappel ... Kui minu isa oli Peterburi
eesti koguduse organistiks, toimis Kap
siit enam ei lahku. Kui kaotasime enamli vast, Kindralkomissari ja Eesti Omavalit
sõjaaegsed olud. Edasi on ~Estonia" pel samasugusel kohal Hollandi saat
kul ajal nii palju eesti rahva liikmeid ja sust meie päästmise eest.
Seejärele kindralkomissar ja Eesti Oma muusikaosakonnal olnud kavatsus tuua konna kirikus. Neid peeti iseloomudelt
nende perekonnad peavad nende järele
nutma nagu teiegi, siis täna võime ütelda, valitsuse juht tervitasid käesurumisega kõi eeloleval hooajal Eestis esiettekandele
et eesti rahval tuleb nüüd "ühiselt sellest ki koganenuid ja kõnelesid pikemalt kodu kadunu üht suurejoonelisemat helitööd, äärmisteks kontrastideks: Kappeli muu
sikaline toodang on õrn, diskreetne,
maale tagasipöörnutega. Samuti ilmus saali
raskest võitlusest vätja saada.
Kõik eestlased koondavad oma jõu sel kindralkomissari abikaasa ja vestles eriti oratooriumi „Joonas", milline kaunis lüüriline, (kandis ju ta koorilaulude
leks, et ühiselt üles ehitada tugev ja õnne südamlikult naisesindajatega.
mõte olevat aga mõningatel tehnilistel esikkogu pealkirja «Järvamaa ööbik"
lik kodumaa.
Lõunasöögi järele kindralkomissari abi põhjustel siiski nurjunud. Nii et ulatus
O. K.), inimesena oti ta väga tagasi
kaasa,
Eesti
Omavalitsuse
juht
dr.
Mäe
ja
Teile oli kõige raskem pidada rahvuslik
likumad muusikakultuurilised sündmu
ku võitlust, sest olite võõra rahva hulgas kutsutud ametiisikud kõnelesid ligi paari sed meie esimese suurhelilooja mälesta hoidlik. Minu isa seevastu oli täis tor
mi ja tuld nii elus kui ka loomingus. . ."
üksikult. Et te oma rahva juure tagasi tu tunnises vestluses kodumaale tagasipöördu
lite ja teie lapsed täna eesti keelt räägivad, nud eestlaste esindajatega, käsitelles nende miseks näikse vähemalt esialgu
Ja
kuigi see kõnelus toimub publikust
siis ütlen, et olete tublid eestlased.
ja üldse eestlaste ela ja olukordi Peipsi kahjuks siiski puuduvat, millest on mui tulvil teatriesikus, kerkivad ilmekalt
Eesti rahvas ou praegu kogu Euroopa tagustes piirkondades, eriti enamlaste või
kahju. „Siin on provints pealinnast vaimusilma ette nende kahe meie esi
ees veretunnistajaks selle kohta, mis on mutsemise aastail ja ka nüüd, viimasel dugi
suhteliselt ette jõudnud!" arvab prl. To mese kutselise helikunstniku kujud.
ajal. SPP&
enamlik hädaoht. Kõigile rahvastele ja riibias tillukeseks lohutuseks.
Prl. Tobias oskab jutustada.
Üldiselt olevat aga Tallinna muusika
Eesti linnades on tagasi antud 3400
Selle talendi on ta ilmselt pärinud
elu ehk praegu koguni elevamgi sõja
emalt,
kes oh Eduard Vilde õetütar.
eelsest. Eriti vaimustatud oli Helen To
krunti
bias Tallinna orelipäevadel esinenud prof. Helen Tobiase sulest on ilmunud kogu
Küüditatute maatükid ou tagasi antud nende õigusjärglastele. Repri Heitmanni meisterlikust orelikäsitlusest. ni lasteraamatuidki, mida on illustreeri
vatiseerimist pikendab kruntide mitmekülgne edasimüük
Orelikunstisse on Helen Tobias kiindu nud ta õde Beatrice. Maailmakirjandu
kogu südamega, kusjuures tema sest on Helen Tobiase lemmikautoriks
Praegu on ülemaaliselt käimas hoog või nende järglastele. Tartus on tulnud nud
lemmikheliloojateks
tema isa ja üle Cervantes oma „Don Quijotega", selle
sad reprivatiseerimistööd. Tallinna ümb reprivatiseerimisele 789 maatükki. Teiste tamatu vanameisteron
J. S. Bach. Nende kõrval ka Aleksis Kivi. Eesti kirjanik
ruskonna eraomanikele kuulunud krun Eesti linnade piirkondades on repriva mõlemi helitöödega esineb H. Tobias kudest eelistab ta Tammsaaret ja Vil
did ja maa-alad on peagu juba kõik tiseeritud kruntide arv, arvestades lin 19. detsembril ka ringhäälingus, kus det. Seega domineerib siis ta maitses
tagasi antud nende endisile omanikele. nade väiksust, tunduvalt väiksem.
ettekanne antakse edasi Tallinna rahvalähedane joon.
Nii on Pärnus reprivatiseeritud 184 juures
Samuti ou enamuses reprivatiseeritud
toomkirikust, kus ta töötab organistina.
Vestlus võiks veelgi kesta, kuid
ka teiste suuremate Eesti linnade pii krunti ja Rakveres 179. Järgnevalt on Eesti heliloojatest austab Helen Tobias edasiruttav
aeg sunnib prl. Tobiast
res asetsevad erakrundid.
eraomanikele tagasi antud Valgas 161 eriti veel Cyrillus Kreeki hardalt reli mõtlema tagasisõidule
Tallinna, kuhu
Kogusummas oa ülemaaliselt era maatükki ja Võrus 116 maatükki. gioosset ja sügava rahvusliku omapära ta lubas Järvamaa südamest
kaasa viia
omanikele tagasi antud ligi 3400 maa Teiste Eesti linnade piirkondades on ga loomingut. Eesti helikunsti tuleviku parimad mälestused. Soovime talle ju
tükki, mis moodustab 87 protsenti reprivatiseerimisele tulnud: Kuressaa suhtes on Helen Tobias optimistlik, ku malagajätul parimat edu oma isa kõrge
reprivatiseerimisele kuuluvate kruntide res 80, Haapsalus 71, Viljandis 61 ja na meil on sel alal loota tugevat jä väärtusliku kunstipärandi kandmisel laia
üldarvust.
Petseris 15 krunti.
desse hulkadesse. 0. K.
Kokku on ülemaaliselt enamlaste relkasvu. Siinkohal selgub ka, et ta
Eraomanikele kruntide tagasiand
mise korras on lahendatud Tallinna ajal natsionaliseeritud ja võõrandatud
Eesti Omavalitsuse Juht
Muljetepudemeid Paide
linna piirkonnas 1734 juhust. Krundid maatükkidest nüüd seaduspäraseile
on antud tagasi endistele omanikele omanikele tagasi antud 3390 krunti.
kirikukontserdilt
dr. Mäe asetas pärja Kan
gelaskalmistute

Pühapäeval, 24. okt. s. a. toimun Paide

Ääremärkusi komöödiale „Hüpe abiellu"

ev. lut. kirikus kontsert R. Tobias'e 25. a.

Puusepp naist ei võtnud", Auna Haava ju
tustus. 18.20 Riho Päts: Laste klaveripalu

(Olav Roots, klaver). 18.30 Aja kaja. 19.00
Saatekava veste. 19.15 Rindereportaaže (ülek..

saksa keeles). 20.00 Päevauudised saksa

keeles. 20.15 Saksa sõduri tuad (Sõdurid lõ

bustavad sõdureid). 21.00 Päevauudised Ainult

Tartu: 21.15 Muusika, mis kunagi ei unune
(hpl.) 22.00 Päevauudised saksa keeles. Järg
nevalt saatelõpp.

KOLMAPÄEV, 27. OKTOOBER 1943.
5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.15 Päeva
uudised. 6.30 Hommikukontsert (ülek.) ..OO

Päevauudised saksa keeles. /i 5 Homrai

kumuusika (ülek. Danzigi ja Böömi saatjast).
8.30 Homraikuhardus: «Mitte kaasa elada,
vaid kaasa töötada on meie ülesanne!" 8.45
Päevauudised. 9.00 Päevauudised saksa kee
les 9.10 Landesdienst Ostland. 9.25 Saatepaus.

11.30 Väike kontsert (ülek. Münchenist).

12.15 Päevauudised. 12.30 Päevauudised sak
sa keeles. 12.45 Lõunamuusika (hpl.) 14.00
Päevauudised saksa keeles. 14.20 Jooksval

lindil (mg-i. ja hpl). 16.00 Muusika pärast
lõunaks (Ringhäälingu suur orkester, juh.
L. Tauts). Saate kannab üle ka Riia saatja

16.45 Päevauudised. 17.00 Päevauudised ja
saatekava ülevaade saksa keeles. 17.10 Ar
mastatud lauljaid ja tuntud instrumentaliste
(hpl.) 18.00 Saksa teadused sõjas (Rolf Reiss

raann). 18.15 Alfred Säilik meie ooperi
ja opereti pioneer. Kõneleb Albert Üksip.
18.30 Aja kaja ja saatekava ülevaade.
19.00 Loengutesari „MeresÕda ja me

rejöud" (ülek., saksa keeles). 19.15 Rindere
portaaže (ülek., saksa keeles). 19.30 Muusi
ka (ülek.) 19.45 Poliitiline loeng (ülek., saksa
k.) 20.00 Päevauudised saksa keeles. 20.15
Saksa sõduri tund (Kirev tund. Ringhäälingu

tantsukapelliga VI. Sapošnini juhatusel

21.00 Päevauudised. Ainult Tartu: 21.15 Rõõ
mus õhtutund (hpl.) 22.00 Päevauudised sak
sa keeles. Järgnevalt saatelõpp.

NELJAPÄEV, 28. OKTOOBER 1943.
5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.15 Päeva
uudised. 6.30 Hommikukontsert (ülekanne)
7.00 Päevauudised saksa keeles. 7.15 Rõõ
mus algus (Mng ja kpl.) 8.30 Põllumeestele:
Seakasvatuslikke päevaküsimusi (Seakasva

tusala insp. Reissar). 8.45 Päevauudi

sed. 9.00 Päevauudised saksa keeles. 9.10
Landesdienst Ostland 9.25 Saatepaus. 11.30

Lõbus helidemäng (kpl.) 12.15 Päevauudi

sed. 12.30 Päevauudised saksa keeles. 12.45

Lõunamuusika (Ringkäälingu suur orkester

P. Karpi juhatusel ja kpl.) Saate kannab
keeles. 14.20 Seda ja teist (ruga. ja kpl.)
16.00 Muusika pärastlõunaks. (Fannija Viks
ne, laul ja Riia Ringkäälingu ajaviiteorkes
ter Fritz Diedericki jukatusel). Ülekanne
üle ka Riia saatja. 14.00 Päevauudised saksa

Riiast. 16.45 Päevauudised. 17.00 Päevauu
dised ja saatekava ülevaade saksa keeles.
17.15 Kerge muusa (Ringhäälingu tantsuks

pell juh. VI. Sapošnin). Saate kannab üle
ka Riia ringhääling. 18.00 Mudilastele: „Ko
dujänes Keks seikleb", Juta Kubja kuulde
mäng. 18.30 Aja kaja ja saatekava ülevaade.
19.00 Muusika (ülek.) 19.15 Rindereportaaže
(ülek., saksa keeles). 19.30 Muusika (ülek.)
19.45 Poliitiline loeng (ülek., saksa k.) 20.00
Päevauudised saksa keeles 20.15 Saksa sõ

duri tund (Erisaade eesti vabatahtlikele

Ringhäälingu tantsukapelliga Vi. Saposchni
ni juhatusel ja solistid). 21.00 Päevauudised.

Eesti bolševikest vabastamise teise aas Ainult Tartu. 21.15 ..Relvavennad", Erik
surmapäeva tähistamiseks. Kontserdil esine
Selle ettekande puhul Paide teatris 23. okt. k. a.
puhul toimus 21. oktoobril Eesti Laidsaare kuuldemäng (Heliülesvõte 24. X. 43.
sid R. Tobiase tütar Helen Tobias orelil, tapäeva
Omavalitsuse juhi dr. Mäe poolt pärjapanek (mgn). 22.00 Päevauudised saksa keeles. Järg
„Estonia"
orkestri
kontsertmeister
Hugo
siin
suudetud
anda
õieti
midagi
koomilist,
„Hüpe abiellu", E. Bergmanni aineil
Kangelaskalmistul Maarjamäel, kus Eesti va nevalt saatelõpp.
loodud komöödia (autor ise nimetab tükki rääkimata loogilisusest või teravmeelsusest, Scliütz viiulil ja bariton Evald Oja.
bastamisel langenud eesti sõjameeste kõrval
Kavas,
mis
koosnes
tosinast
numbrist,
väikelavaliselt ja kahtlemata iganenult nalja ei ole suudetud joonistada teadlase
oleks tahtnud näha mõne värskema numbri, puhkavad kaugel oma kodudest viimast und
mänguks, millist terminit oli kasutatud tüüpi,nagu oleme seda harjunud ta haja eriti viiuli osas, sest Schumanni ja Bach- ks saksa sõdurid, kes langesid võitluses
Paide lavastuse puhul isegi kavadel), oli meelsuses ja eluvõõrsuses nägema ilu- või
ettekantud teosed on vähemalt Pai meie kodu päästmisel teda ähvardavast hä
tükk, millise Paide teater oli valinud oma lavakirjanduses. Et doktor suudleks pare Gounod
Marie Laane
des
väga
palju mängitud. R. Tobias ise oli vingust.
tegevushooaja avatükiks. Seda tükki on mini kui mõni teine (mis peaks olema lõ kahjuks vaid
Kell pool 11 ennelõunal jõudis Kangelas
paari
teosega
esitatud.
nimetatud nõrgaks asjaks ning sama seisu puks ometi siis ju ainukeseks tõukejõuks),
lesena Preisberg, sünd. Herodes
Heien Tobias tutvustas ennast kunstni kalmistud omakaitse aukompanii ja rivistus
koht koos küsimusega, milleks ta õieti vali selle kohta puuduvad Evil kogemused ja
kuna,
kes oskab asjatundlikult käsitada oma langenute kalmude keskele püstitatud risti
sünd. 24. X 1867., surn. 23. X 1943.
ti, leiab taaskordset allakriipsutamist ka see pole ka usutav.
ette.
mänguriista. Ka registratuur oli võrdlemisi

meie teatrikriitiku sõnavõtus esietenduse

puhul. Millistel kaalutlustel aga langetatakse
seesugune karm otsus? Kas ainult sel põhju
sel, et tükk tundub kuidagi iganenuna?
Kõnealuse komöödia või
kuigi seesugust kirjandusliigi määritlust on

tänapäeval üsna tublisti valus kasutada,
tuuma moodustab Evi Ellamäe „hüpe"

Sellest rääkimata, et tükil puuduvad iga
Varsti pärast omakaitse orkestri kohale
sugused kirjanduslikud väärtused, langeb värvikas. Siin oleks tahtnud veel enam mit jõudmist, kes rivistus omakaitse aukompanii
ta juba ainuüksi peaosade täieliku läbitöö mekesidust kuulda eriti saadete osas. Kuna
jõudis kell 11 Kangelaskalmistud
tamatuse ja vastuoksuste tõttu nõrga tase aga Paide orelil puuduvad mitmed maheda taha,
värviga registrid, siis ei saa siin esine Eesti Omavalitsuse juht dr. Mäe.
mele. Ning sellelt seisukohalt ei leia ka ma
Eesti Omavalitsuse juht võttis vastu üles
vastust küsimusele, milleks võeti ta reper jat süüdistada. Ettekantud paladest tuleks rivistatud omakaitse aukompanii tervituse
esile tõsta Tobiase huvitava teemaga ja
tuaari. Tahaksime näha, et Paide teatri kuns

ja asetas seejärel rahvusvärvides lindiga
tiline juht või need ringkonnad, kes tulevi värske värvinguga fuuga- d- moll.
H. Schützi ettekandel pääsis eriti mõjule kaunistatud pärja langenute kalmude keske
abiellu, mis toimub pealegi peadpööritavalt kus korraldavad repertuaarllisi küsimusi,
le püstitatud risti jalale.
lühikese aja jooksul—vaevalt 24 tunni kestu toimiksid edaspidi kaalutumalt ja selle kind põhjamaiselt karge alatooniga Melartini
Eesti Omavalitsuse juht ja juuresolijad
sel. Sedamööda moodustavad siis ka
la teadmisega, et teatril on ka oma suured „Eleegia" mis, nagu teisedki teosed, hää et eraisikud
paljastatud peadega ja omakaitse
mängu" peaosad prof. F. Voiland kui õieti kohustused või et ta oma püüete poolest tekande osaliseks said.
aukompanii
sõjaväelise austustervitusega võt
Bariton
E.
Oja
omab
tugeva
dramaatilise
kositav ja Evi—kosilasena. Ilus. Sealtpoolt ou isegi teatud määral pühakoja taoline.
hääle. Kahjuks pole nende ridade kirjutaja sid seejärel leinaseisaku, kuna omakaitse
oleksid siis asjad korras, sest see ei ole
iseendast veel mingi patt, kui noorele ja
ülimalt ettevõtlikule tüdrukule meeldib ar

muasjades saamatu teadlane ja ta otsustab

ajada asjad ise joonde. Aga kuidas on õie

ti lood selle zooloogiga, kes võinuks olla
hul siis dr. zool., kuid kelle kohta ta noo
pigem küll kas mag-, zool. või äärmisel ju

rust arvestades professori auväärne tiitel
tundub liialt palju? Kõige pealt—kas ta on

gi nii saamatu, nagu autor sündmustikku
arendades teda kujutab ja kas on Evi ar

-sp

tuaari mitmekesiduse tõttu, oma võimeid

tanud, kui saadab iga sellelaadse vilumuse

ta doktori järsku paluma tüdruku kätt. Ei
ole ju nimelt kuidagi põhjendatud, et dok

tori-härra, kuigi andunud vahepeal kolme
aasta kestel ainuüksi oma teaduslikule tööle,

oleks järsku täielikult unustanud kõik
oma endised kogemused. Kui ta oli aga
teatavas ulatuses sarduti saamatu juba kol
me aasta eest, kuidas on siis usutav Evi

vastav sooviavaldus Eesti Majanduskoja Kau

banduse Peaosakonnale s—2

Teatavasti pidi Paide teater alanud hoo hiljemalt 1. novembriks.
Sooviavaldustes märkida:
aja teise lavastusena eile ja täna etendama
ma kord, et kui tööline puudub haiguse K. Schönherri 5-vaat. draama „Naiskurat.''
1. Kaupluse asukoht
tõttu või mõnel muul mõjuval põhjusel, Kuna aga vahepeal on esile kerkinud mõ
2. Ruumide arv
antakse talle välja lisatoiduainetekaart töö
3. Kas teostab põllumajandussaaduste
ningad olulised takistused, oldi sunnitud kokkuostu
le ilmumise nädala järgneval nädalal.
nimetatud etendusi edasi lükkama eeloleva
Sealjuures jäetakse aga tööandjale õigus
4. Soovitud valgustusaine kogus, eraldi
ja neljapäeva peale. Vastavalt
anda töölisele, kes on harva puudunud ja kolmapäeva
sellele toimub „Naiskuradi" esietendus hom märkida petrooleum ja alka.
hästi töötanud, lisakaart ka selle nädala me ja teine etendus neljapäeval, kusjuures
Valgustnsaineid antakse ainult kauplus
eest, mil tööline ilmus uuesti tööle.
etenduste algus mõlemil päeval on kell 19.30. ruumide jaoks ja ülimalt kahele valgustus

26. toitlusperioodist alates antakse üli

raske-, raske-, pikaaja- ja öötööüstele lisa
armumine mehesse, kes ise igati tahumatu kaardid ühe nädalase kestvusega ja eelmis
ja kes elab ainult „koledate" ämblikkudega? te juhtnööride käesolev muudatus hakkab
Kogu tiiki ülesehitus ei klapi just siin, ja kehtima ajast, mil antakse välja tihenädala

see ongi komöödia suurim nõrkus. Ei ole

saada nimetatud valgustnsaineid, esitada

„Naiskurat" lükati edasi

se kestvusega lisakaardid.

August Laane
surnud 24. X 1943.

Muldasängitamine kolmapäeval 27.
skp. Vali astu kalmistule.

Leinas omaksed

orkester mängis „Isamaa ilu hoieldes''.

Muudatusi raske-, pikaaja- ja mitmekülgselt võiks esitada. Lauludest hu
AMETLIKUD TEATED
öötööliste lisatoiduainete j vitavamad olid H. Kännu ja J. Tamvergi
laulud.
kaartide väljaandmises haigu
Üldiselt jättis õbtu päris meeldiva ela
TEADAANNE
muse, nii et unustasid vahepääl, et külm
se puhul
läbi riiete kippus.
Eesli Majanduskoja Kaubanduse Peaosa
Käesoleva aasta jaanuaris anti majandus
Kontserdi algul andis õpetaja M. Saar konnal ori õnnestunud saada piiratud kogu
ja rahandusdirektori poolt täiendavad juht lühikese ülevaate R. Tobiase elust.
ses petrooleumi ja alkat kauplusruumide
nöörid lisatoitainete kaartide kohta üliras
Rahvast oli keskmiselt.
valgustamiseks, kus puudub elekter.
ke-, raske-, pikaaja- ja kuna näh
V. J.
Palutakse kõiki kaupmehi, kes soovivad

mumine sellesse mehesse põhjendatud? Siin ti ette, et töölisele, kes puudub arstitõendi
tuleb oletada emmat-kummat—kas luiskab põhjal, jäetakse kõiklisakaardid kaheks nä
autor päris vastutustundetult, kui laseb Evit dalaks. Kuna aga tegelikult haiguste puhul
jutustada doktori seltskondlikest maneeri isik saab arstilt veel erinormid, muudetakse
dest ja vaimustavast suudlusest kolme aas ülalnimetatud juhtnöörid, ja pannakse kehti

ta eest, või on ta selle episoodi ise unus

teda kontsertlaval kuulnud, kus ta, reper

Muldasängitamine kolmapäeva], 27.
skp. kell 13 Türi kalmistule

punktile.

TÄNUAVALDUS

Tänan südamest kõiki sõpru ja tuttavaid, kes
mind 21. okt. minu 70. a. sünnipäeva puhul
õnnitlemas käisid ja kinkidega rõõmustasid.

Jüri Kuldkepp.

AUSAT LEIDJAT, kes 15. okt. Esnast leitud
rahakoti sisust osa ära saatis, tänan saade
tise eest. Palun veel ära saata kott, võõras
suitsukaart, kompass, ja kui võimalik pool

ventiiiikummist.

Paide Gümnaasiumi I-le klassile AVATAK
SE PARALLEELKLASS. Sisseastuda soovi

jaile korraldatakse vastuvõtu katse , reedel
29. okt. s. a. kell 10 hommikul Paides, PärDU t. 57 (koguduse majas). Eksamid soori
tama peavad ka kevadel paralleelklassi vas
tuvõetud õpilased ja kandidaadid.
Paralleelklassis õppetöö algab esmaspäe

val 1. nov. s. a. Koolijuhataja.

Toimetuse kõnetunnid igal tööpäeval kella

B—l 2, talitus avatud igal tööpäeval kella
8—17.30, lauoäeval kella B—l3-ni. Kehtivad
kuulutuste hinnad: o—nr. 1 ja R—nr. 1.

Eesti Majanduskoda
: Duce suurendab leivanorme
Kaubanduse Peaosakond.
Aadressi muutmine 20 penni.
Roomast, 23. 10. (DNB). Nagu teatab
KOOLIÕPILANE
soovib
KORTERIT.
Teated
JÄRVA
TEATAJA Nr. 123.
Itaalia ringhääling, tõstetakse fashist
likvabariiklus Itaalias leivanorme 33% võrra. slt.
Teisipäeval, 26. oktoobril 1943. a Lbk. 4

