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Kojutulejad
Sõjasündmuste areng on toonud en
daga kaasa Nõukogude Liidus elanud
«estlaste suuremal arvul kodumaale ta
gasipöördumise. See kojutulek sünnib
küll erilises olukorras, strateegiliste
kaalutluste sunnil, kuid on siiski mõel
dud lõplikuna. Sellega jõuab oma loo
gilisele lõpule üks protsess, mis on
meie rahvustervikule põhjustanud pal
jude aastakümnete jooksul tõsiseid mu
resid.

Zaporoshje ruumis tõrjuti ägedad

vaenlase tankirünnakud
Vahemere idaosas uputati mitu vaenlase vähemat sõja- ja varustuslaeva. Hävitati üks
vaenlase motoriseeritud üksus
Führeri peakorterist, 27. okt. Sõjajõudu

Krementshuglst loodes paiskas üks oma meile edukad võitlused.

Saksa võitlus- ja sõöstvõitluslennukid
vasturünnak nõukogud nende lähteposit
Vihane võitlus Asovi mere ja Önjepri sioonidesse tagasi.
pommitasid mõjuvalt Vahemere idaosas
kääru vabel jätkub. Tugevate jõudude pi
Rinde kesklöigus purustati bolshevike vaenlase saaretoetuspunktl Leraos, eriti
devate rünnakutega suutsid Nõukogud üht rünnakud Kritahevist läänes ja Smolenskist selle sadama- ja patareipositsioone. Nad
läbimurrukohta Melitopoli ruumis yeidi lääne pool koondatud kahurväetutega või uputasid neis vetes mitu vaenlase vähemat
laiendada, seevastu nurjasid Zaporoshjest tõrjuti iähivõitluses. Tühiseid kohalikke lä sõjalaeva ja varustuslaeva.
lõunas ägedad tankirünnakud suurte kao bimurde suudeti kohese vasturünnakuga
tustega vaenlasele. Arvukalt selles võitlu puhastada.
Ameerika plaanid Lähis idas
ses puruks tulistatud tankidest hävitas üks
Rbeini-We»tfaali 16. tankigrenadeeri di
tankipataijon ülemleitnant Egebuhri juhti viis kindralleitnant krahv van Schwerini Endise USA Sofia saadiku „Comandertt Ear
misel ilma omapoolsete kaotusteta üksi 35 juhatusel pälvib oma eeskujuliku panuse li poolt hiljuti asutatud .poliitiline büroo" on
tanki. Dnjepri käärus jäid mitmes lõigus valmidusega suures eemaldumisiiikumises valmistanud Ameerika Lähis-Ida poliitikat
meie positsioonide vastu suunatud vaenlase Dnjeprist idas ja võitlustes Zaporoshje sil selgitavat maakaarti. Tähelepanu äratavam
de ülemjuhatus teatab:

Eestlaste asumine Venemaale sai eri
list hoogu sada aastat tagasi, mil meie
fcodumaad tabas rida raskeid ikaldus!.
Neid oskas enda huvides osavalt ära
kasutada panslavistlik propaganda, te
hes oma tööd eeskätt usuvahetuse jne.
sildi all. Pandi liikuma jutud „tõotatud
maast'4 Samaras ja Krimmis, milliste
Kratiuste põhju! siirduski arvukalt ker
geusklikke Sarmaatia lagendikkudele,
tulemusteta.
lapea juures erilist tunnustust.
unustades kuldse tarkuse, et kodune rünnakud
Oks ettetungluud vaenlase- motoriseeri
LSuna-Itaalia rinde mõningates lõikudes,
kehvki paluke on parem võõra nisu tud üksus sunniti seejuures võitlusse ja eriti
Võitu rno jõe ääres ja põhja pool
leivast.
hüvitati.
Capuat, leidsid elle jälle aset elavamad,
Küll tõstsid juba tollal rahva mõtle
vamad pead, dr. F. R. Faehlmann ja
Võitlused paisusid erilise ägeduseni
dr. F. R. Kreutzwald, oma hoiatavat
chlLLlt väljarändamise vastu, nähes sel
Peale sõjaliselt tähtsate seadmete hävitamist evakueeriti Dnjepro
les eestlusele ohtlikku aadrilasku. Ju
petrovsk
han Weitzenberg sõitles väljarändajaid
Führeri peakorterist, 26. okt Sõjajõudu eissemurrakohad ja paisati vaenlase rünnak
oma mõjusas „Laksi Tõnise" laulus. de ülemjuhatus
teatab:
üksused tagasi nende lähtepunktidele.
Kuid need heasoovlikud hoiatused jäeti,
Idarinde lõunaosas tõusid eile võitlused
Võitlusruumis lääne pool Smolenskit ja
nagu elus arutihti, tähele panemata, ja Melitopoli ees ja kagu pool Zaporoshjet eri lõuna pool Velikije Lukit teatati ainult ko
võitlustegevust.
Jfirvamaaltki rännati, eriti Maltsveti lise ägeduseni. Kibedates heitlustes paree halikku
Õhujõud, kes koos rumeenia iennuväe
riti
korduvalt
vaenlase
rünaaklained
ja
ril
Õhutusel, Krimmi.
vitati üksikud sissemurrud.
üksustega tõid idarinde lõunaosas rasketes
Paljude väljarändajate auks tuleb
Ka Dnjepri käärus jätkuvad rasked võit tõrjevõitlustes seisvatele vägedele tunduvat
ütelda, et nad suutsid säilitada oma lused. Meie väed evakneerisid sõjaliselt kergendust, tulistasid 21. 25. oktoobrini
188 nõukogude lennukit. Sel ajavahe
vahvuse ja keele, rajades vaenuliku tähtsate seadmete hävitamise järele Dne alla
propetrovski linna. Krivoi Rogi vastu pais mikul läks kaduma 14 oma lennukit.
ümbruse keskel eesti asundusi ja viies kasid
nõukogud rünnakusse uusijõnde. Põh
Lõuna-Itaalias tekkis ainult üksikutes lõi
need raske tõö ja vaeva abil majandus ja pool seda linna kestsid juba päevi väl ku aes eelpo3tivõitlusi.
Sõjalaevastiku julgestussõidukid vigasta
likult ning kultuuriliselt õitsvale järje danud võitlused ka eile vahetpidamatult
Uks loodest vaenlase tiivale suunatud sid merepiirkonnas põhja pool Trondheimi
le. Nende loovale pioneeritööle idas ei vastulöök
meie soomusükauste poolt ulatus kaht briti kiirpaati, millistest teine uputati
ole meil mingit põhjust keeida oma bolshevikkude
lähtepositsioonideni ja tõi varsti peale seda ühe saksa jahilennuki
tunnustust, kuna nad sealgi oskasid sellega Krivoi Rogi jnures meie vägedele poolt.
Saksa kiirpaadid ründasid ööl vastu 25.
karmide tingimuste juures võita eestla oluliselt kergendust.
Siasemurruruumi riivistusriudel jäid vaen oktoobrit Inglismaa idarannikut ja sattusid
ne nimele uut lugupidamist.
lase arvukad rünnakud tagajärjeta. Ühelt võitlusse ülekaaluka briti hävitajate, kiirka
Siis aga saabus kardetud tagasilöök. sillapealt
loode pool Krementshugi ründasid huripaatide ja julgestusjõudude üksusega.
Mida ei olnud suutnud venestuse sur nõukogud tugevate jõududega, tõrjuti aga Üks briti valvelaev uputati ja mitut briti
ve, sellega pidi toime tulema slaavluse vasturünnakuga tagasi. Kagu ja põhja pool kiirkahurpaati vigastati. 2 oma kiirpaati iäks
rahvusliku messiamismi ja juutliku Kiievit, samuti ka loode pool Tshernigovi kaduma. Nende meeskonnad suudeti suure
kohati ägedaid kohalikke võitlusi, malt osalt päästa.
marksismi ristsugutuse tulemus. Bolshe tekkis
Vallutatud läänealade kohal ja Vahemere
kus nõukogud tõrjuti kõikjal tagasi.
viami verine ristämblik kavatses üdini
KrJtshevist lääne pool alustasid bolshe ruumis tulistasid elle õhujõudude ja sõjalae
kurnata ka meie Peipsitaguste ning vikud laial rindel rünnakul mitme kücidi vastiku üksused alla 20 briti-ameerika len
kaugemate rahvuskaaslaste jõu, et sel viisiga. Hoogsa vasturünnakuga puhastati nukit.
lega kiirendada nende ühtesulamist sel
le orjalik-aasialiku massiga, millise loo
Kuulutati välja sunduslik kaitseteenistus
mises Kremli uued isandad nägid oma
võimulpüsimise peamist eeldust. Jõukad
1925. a. sündinud meeskodanike kaitse
«esti külad muudeti vägivallaga nälgi
vateks kolhoosideks, tuhanded tubli
teenistusse kutsumisega
mad eestlased küüditati.
Nüüd võtame neid, kes on neist jul Kindralinspektorile samad õigused, mis olid ülemjuhatajal ja sõjaministril
madest katsumustest veel säilunud, taas
Kindralinspektori juurde asutati soja erikohus
vastu kodumaa igiheldesse rüppe. Me
võime vaid vaikselt aimata nende kan
Eile, kesknädalal, kell 14.30 astus Tal de asutati sõja erikohus, kelle otsused kohe
natuste kogu suurust, täpselt kujutleda linnas kokku ametikoosolekuks kogu eesti jõustuvad. Kõik õigused, mis nendes sea
ei iial. Kuid me teame üht: nad tule rahva Juhtkonna pere, direktorid, abidirek dustes olid ette nähtud sõjavägede ülemju
torid, maavanemad, linnapead, vallavanemad, hatajale ja sõjaministrile, lähevad üle kind
vad raskel tunnil, mil Eestile iga uus omakaitse
ülemad ja politseiprefektid. Koos ralinspektorile.
töökäsi teretulnud. Ja et tulijad tööd olekul viibis ka teeneliste rindevõitlejate
Järgnevalt selgitas kindralinspektor kait
tunnevad ja töötada tahavad, seda tea esindus.
seteenistusse kutsumisega ühenduses olevaid
Koosolekul selgitas Eesti Omavalitsuse küsimusi ja tegi teatavaks omad korraldu
me me kõik, kuigi nende mitme sugu
sed.
põlve töövili rööviti barbaaride poolt, juht kodumaa olukorda ja tegi teatavaks,
Mõlemad kõnelejad said tugevate kiidu
et
tema
Saksa
riigivõimude
loal
kuulutab
kellele ei ole pühad inimese loovad välja sundusliku kaitseteenistuse kõigi 1925 .a avalduste osaliseks ja ametikoosolekust osa
saavutused. Ühtlasi aitavad need sugu sündinud meeskodanike kaitseteenistusse võtjad läksid laiali oma ametkohtadele kait
seteenistuskohustuse täitmiseks vajalikke
vennad täita osaliseltki neid kaotusi, kutsumisega.
ülesandeid täitma.
mida nõukogude rezhiim tõi meile küü
Kahe määrusega on kindralinspektor
Sel ajaloolisel silmapilgul tõsiselt ja võim
Soodla
ülesandeks
tehtud
1925.
aastakäi
ditamiste ja mõrva miste näol.
gu kaitseteenistusse kutsumise läbiviimine, salt lauldud eesti hümniga kinnitasid kõik
Teadagi puudub meil praegustes sõ mis toimub kindraliuspektori poolt nimeta koosolijad oma rõõmu selle eesti rahva
jaoludes võimalus uustulnukate tuleva tavate kaitseteenistuskomisjonide kaudu tähtsaima ajaloolise sammu puhul ja tõota
se elujärje küsimust lõplikult korralda vastavate Eesti seaduste kohaselt. Oa näh sid oma valmisolekut kohuse täitmiseks ko
ja saksa riigi vastu, kelle võitluse
da. Kuid esialgnegi ulualuse- ja töövõi tud ette, et kõik kaitseteenistusest kõrvale dumaa
hoidjad ja teistviisi kaitseteenistusse kutsu läbi meie kodumaa vabaneb bolshevismist
maluste andmine peab toimuma meile mist takistavad isikud langevad sõja erikoh ja kelle poolt on võimaldatud selle suve
omase külalislahkusega, seda enam, et tu alla, endise eesti sõjaväe kriminaalsea räänsa sammu astumine.
Meie lehe järgmises numbris avaldame
saabujad on meile verelt omased. Siin duse kohaselt, niis näeb ette karistust ku
võivad kõigile juhtnööriks olla ühe ERÜ ni surmanuhtluseni. Kindralinspektori juur- kõik vastavad määrused.
ring konna ameti juhi sõnad, kes ütles:
„Tahan omalt poolt teha kõik, mis või
malik, selleks, et meie suguvennad
tunneksid end paljude vintsutuste jä
rele Eestis viimaks tõesti kodus olevat."
Omab otsekui sümboolset tähendust,
et tagasipöördujate hulgas leidub ka
Laksi Tõnise tütar. Kas ei selgu nüüd
meile kõigile, kui õieti tegid meie esi
vanematest need, kes ka rasketelgi ae
gadel hoidsid kodumullast kümne küü
nega kinni ? Mõelgu sellele kõik, kes
tänapäevalgi unistavad kuhugi teise
maailmakaare poole rändamisest.
0. K.
Führer õnnitles Rumeenia
kuningat sünnipäeva puhui
Fiihreri peakorterist, 25. okt. Führer saa
tis Tema Majesteet Rumeenia kuningale ta
sünnipäeva puhul 25. skp. südamlikkudes
sõnades koostatud telegrammis oma õnnit
lused.

sellele kaardile on Ameerika asumaade piir Sõjalaevastiku ülemjuhataja, suuradmiral
kondade tähistus P.- Ameerikas ja Lähis-Idas
Dönitz külastas Vahemere ruumi. Ta lasi
mis kõigile senistele kinnitus teie, et USA
esitada kõiki ühe toetuspunkti oh
jälgib ainult majanduslikke eesmärke, on endale
vitsere ja kõneles igaühega nendest nende
jämedas vastolus. Sarnaste Ameerika asu ülesannetest. (PK.-sõjakirjas. Meisvinkel).
maade piirkondadena Earle-taaakaardil on
tähistatud Liibüa ja endised prantsuse asu
maa piirkonnad Süürias.
Alžiir peab jääma 10 aastaks prantsuse
Eestlased!
liitluse sega-komisjoni alluvusse, kuna Egip
tus on ette nähtud osana araabia unioonist,
Eesti rahvas võitleb Eesti tuleviku
mille piiristamine on jäetud veel selgusetuks.

Süüria põhja osast jääb Transjordani igal

juhul Briti järelvalve alla, kuna Palestiiuas
asutatakse juutide riik. Selle Ameerika ette

paneku järele võivad araablased Palestiiuas

edasi elada kui vähemusrahvus, lrakis ja

Iraanis peab Ameerika mõju maksma pan
dama vähemalt 2 Ameerika nõuandja kaudu.

Et selle m&akaardi taga mitte puht teoree

tiline töö ei seisa, paistab sellest, et möö
dunud nädalal peeti terve Earle kiirpost

kinni, et kaasa saata seda kaarti, Washing
toni sellekohase telegrammilise nõudmise
peale.

eesti rahvast tervikuliselt elujõulisena.
Sellepärast täna rohkem kui kunagi en

ne: üks kõigi eest, kõik ühe eest Eesti
nimel.

Tuhandeid lapsi ja perekondi saavad

sirguda eesti rahva kandetugedeks ai
nult siis, kui nende kasvamist ja arene
mist toetavad paremas oluuorras olevad
rahvuskaaslased.
ERÜ ülesandeks on rahva enda ahis

tamist» het välja kujundada teotnblide

Kooliolud Lapimaal
Helsingist, 25. 10. Rovaniemis tege
les Lapi kodakondade liit ühel oma nõupi
damisel praeguste koolieludega Lapimaal,
kogukonnad otsustasid eeloleval talvel lapi
koolides läbi viia intensiivse toitlustamise.

Seoses sellega nenditi, et laste ebapiisav
riidevarustus on korraliku kooliskäimise
suurimaks tõkestajaks. Et siin abi tuua,
otsustati pöörduda märgukirjaga rahvava
rustamisminiateeriumi poole.

Soomes viljeldakse rahvakunsti
Helsingist, 25. 10 Vaasas asutati

„Kalevala" naisliidu esimene provintsiosa
kond. Soome rahvakunsti ja rahvakultuuri
pärimuste viljelemine, mis on selle soome
rahvaeepose nimelise naisliidu ülesandeks,
leiab eriti Lääne-Soomes, kus nüüd Vaasa
kohalik osakond oma tegevust alustab, rik
kaid arenguvõimalusi.

eestlaste kasvatamiseks Ja säilitamiseks.

Käesoleval ohvrinädaial on iga eest
lase aukohustes tuua ohver oma rahva
heaks, annetades ERÜ töö võimaldami
seks.

See on ohver maa vabastamlsaasta

päeva tähistamiseks, on lõikustännks

and neile, kes moodustavad eesti rahva
kasvavat viljalootust.
TSÖvõimeliste, tulusaajate rahvuskaas

laste poole pöördub ERÜ une üleskut
sega ka eeloleva aasta kestel annetada
10% oma palga tulumaksu summast Ees
ti töövõimelise tuleviku kindlustamiseks.
Eestlane, näita alati tegudega, et sa
armastad oma rahvast ja maad!
Dr. Mäe
ERÜ president
Otto Leesment
ERÜ pea juht

Saksa allveelaeva-relva aktiivsus Vahe
meres
Oktoobris uputati 33 laeva, kokku 227.000 brt
Berliinist, 23. 10. DNB sõjaväeline kirja gida üle Capua—Termoli liini. Sae on seda
tähelepanuväärsena, et alates tegelike maa
saksa ailveerelva mõju ja nendib edasi, et võitluste algusest Lõuna-Itaalias nimelt des
anglo-ameerika arvestused itaalia sõjatand sandist Salerno juures 9. septembril, on
möödunud juba üle 6 nädala.
rel seisavad une ebakindluse teguri ees.

saatja käsitleb üha tugevamalt ilmnevat

Vaenlasepoolset aktiivsust "võib "praegu
Neljapäevases Saksa Ülemjuhatuse teates
esines juba neljas saksa allveelaevade edu märkida õieti ainult Campobasso juures ja
teade oktoobrikuu jooksul. Kas asjaolu, et see
teade puudutab eranditult allveelaeva-kasu

rannikuteel Termolist loode pool. Kuid ka
siin ei ulata see aktiivsus üle kohalikult

tamist Vahemeres, on hinnatav sümptoomi piiratud ürituse mõiste.
na, seda tuleb veel ära oodata.
Igatahes peab tähelepanelik vaatleja nen
tima, et saksa ailveelaevarelv osatab just
selles merepiirkonnaB suurendatud aktiiv
USA moodsaim

sust, piirkonnas, mis on teataval määral

peatuiksooneks auglo-a meeri klaste operat
sioonidele Itaalia vastu.
Kogu vaenlase järelevedu kulgeb üle sel

le mere Sitsiiliasse je Alam-Itaaliasse. Ras

ked võitlused Itaalias sunnivad pidevalt

allveelaev
uputatud
Stokholm, 25. 10. (DNB). Washingto
ni mereministeeriumi ametlikul teatel on

Ühendriikide allveelaev „vorado" kadunud.
vägesid ja materjali järele tooma. Vaenlase Kuigi ei avaldata lähemaid andmeid allvee
poolt esialgu selleks tonnaazh laeva hukkamispaiga kohta, arvatakse Was

on juba ammu osutunud liiga väikeseks, hingtonis, et allveelaev uputati Vaikses
ehkki puht-arvnliselt see oli võrdlemisi tä ookeanis.

helepandav. Kuid maaoperatsioonide aegla
~Dorado" lasti käesoleva aasta maikuus
ne areng ning ettenähtamatu inimjõudude vette ja ta kuulus USA sõjalaevastiku mood
ja materjali kulutus mäestikusõjas sunnib saimate allveelaevade hulka. Ta omas 1525inglasi ja ameeriklasi seal rakendatavat tonnise veeväljaaurve ja ta meeskond koos
taevaruumi uuendama ja selleks tonnaazhi nes 65 mehest. Allveelaev oli määratud kau
teistelt sõjalise tähtsusega laevateedelt ära gesõiduka ja omas kümme torpeadotoru.
tõmbama.

Koos neljapäeval teadaantud eduarvude
ga on saksa allveelaevad oktoobrikuu jook
sul seni hävitanud 33 laeva kokku 227.000brt-ga.

Führer võttis vastu korveti
kapten Lüthi

Pool sellest uputati Atlandi merealadel.
Führeri peakorterist, 25. okt. Führer
Sellele arvule tuleb aga lisandada veel võttis vastu korvetikapteu Lüthi, ühe all
130.000 brt, mida Aafrika põhjarannikul sak vealaeva komandandi, ja andis taile üle
sa torpeedoleunnkite poolt hävitavalt tabati

9. augustil annetatud tammepärja mõõkade
Siinjuures oa tegemist tervelt 16 vaenlase ja briljantidega Raudristi rüütliristi juurde.

transport- ja kaubalaevaga. Neis arvudes

ei sisaldu vigastatud tonnaazh, mille suurust
ei saa samuti alahinnata.
Ühenduses allveelaevade uute eduteade

tega omandavad teatava tõenäolisuse ka
mõned vihjed vaenlase ajakirjanduses, mille

Jaapani parlament erakorra
liselt koos
Tokio, 25. 10. (DNB) Jaapani parlamen
di 83. erakorraline istungjärk, millele osu
tatakse suur tähtsus ja mis kostab kolm

järgi anglo-ameeriklased olevat oktoobris
Vahemeres teostanud väga suuri laevaliiku
misi, mille eesmärgiks olevat olnud ja ole päeva, avati esmaspäeval pidulikult.
Kahvasa&dikuil tuleb hääletada 14 sea
vat praegugi uue dbssautaktsiooni teostami

ne näiteks Rooma ütnber asuva ruumi vastu, duseelnõu üle. Et asjakäiku kiirendada,
kindlasti ühenduses suurejoonelise rünnaku jäävad rahandus- ja välisministrite kõned
ga õhust.

ära ja neis ettetulevaid küsimusi käsitleb

Vaenlase arvestusse näib ilmuvat 'aga peaminister oma poliitilises seletuses.
uus ebakindluse tegur, ehkki neid on takis
tanud juba ka mäestiknsöja aeglane areng
Morgenthau Kairos
Korvetikapten Lüth ei ole mitte üksnes sõjalaevastiku kõrgeim aumärgi kandja, vaid ta Lõuna-ltaaliae, sest hoolimata jõupingutus

Itaalia fashistliku vabariigi valit
suse uus pealinn
Milanost, 25. 10. (DNB) Itaalia fas tuli toime ka senini'pikima allveelaeva-retkega vaenlase vastu. Üksuse luht, tamme test ja arvulisest ülekaalust ei ole anglo
histliku vabariigi valitsus valis oma asuko
ühendatud maa-, õhu- ja merejõu
allveelaeva-sangant. (PK.-söjakirjss. ameerika
haks Veneetsia linna. Ümberasumine on pärja omanik Scholtz, tervitab kojupöördunud
dude! seni õnnestunud olulisel määral tunLagemann)
suuremalt osalt juba toimunud.

eest rindel Ja tagalas. Selle võitluse
lõppvõidust oleneb eestluse edasi ela
mine. Meie kõigi ühine tahe on näha

Istanbulis t, 25. 10. (DNB).

juudi soost varakantsler Morgentbau saabus
esmaspäeval Alzbiirist tuiles Kairosse.

'Heast laskurpesast oleneb lahingus palju laskuri
elu. Hoolikalt maasse kaevatud auk on üksikmehe
kindlus

Meie kaevume
SS-PK. Udu, tihe kui kütisesuits,
varjab silmi eest lagendiku koos põl
dudega. Ainult metsaaluses, kus seisa
me, pole udu. Puud tõrjuvad eemale
halli teadmatuse. Suur tugev haraline
mänd, mille all meie nii sageli oleme
kogunenud enne ja pärast õppusi, näib
oma kõverate okstega toetuvat otse pil
vedesse. Hahkjas valgus laseb aimata
päikese tõusu. Koit jääb täna nägemata,
sest idakaar on jäänud seljataha, sama
metsa varju, mis hoiab eemale udu
mtiüri.

Kõlab käsklus edasimarsiks. Esime
sed kompaniid kaovad uttu. Viimane
mees rivis kasvab udust moondatult
hiiglaseks ja kaob siis temagi. Nähta
vaks jääb sadandete meeste jälgi, mis
kaovad mõne meetri peal uduserva alla.
Hakkame liikuma meiegi. Sammu
me lahingrakmete kergelt nagisedes.
Kastest märg liiv liibub saabastele
helepruuni korbana. Hommiku jahedus
peletab silmist ja liikmeist uneroidu
muse. Keha tunneb rõõmu varajasest
liikumisest.
Kõrgete pedajate peitu pugenud kti
lake on veel unehõlmas, kui läbime
selle liivase tänava. Sama küla serva
le saamegi oma lõigu. See kulgeb pik
ki leppadega palistatud ohakest, mille
sogaselt pinnalt tõusevad ninna küla
kese roiskvete lend. Siin, viljast koris
tatud põllu serval peame asuma posit
sioonile.

Kompaniiülem juhatab rühmad nen
de kohtadele. Kaevume. Vahe sõdurila
bidas lõikab ladusalt pehmet pruuni
põllupinnast. Töö edeneb jõudsasti. Ent
see on vaid esialgu nii. Meie laskur»
pesad küünivad vaevalt vööni, kui väli
labidad löövad vastu kuiva savi kihti.
See annab raiuda! Iga labida täis süga
vust maksab higi ja vaeva. Kiivrid ole
me ammugi heitnud peast, kuid ihu
kipub ikkagi kuumaks. Lisaks veel päi
ke. See on hajutanud udu ning paistab
nüüd otse südasuviselt. Sellise sügise
tabaks küll siit kaasa viia kodumaale,
et leevendada meie vihmast ja rajust
oktoobrit.

Kompaniiülem silmitseb kaevuvaid
mehi. Laseb grenaderidel pugeda auku,
et mõõta sügavust. Kägarasse tõmbu
nule peavad auguservad ulatama paras
jagu üle pea. Mõni grenaderidest on
loobunud puurimast kivikõva pinda.
Kuid kompul käsutab nad edasi kae
vama. Kompülil on õigus. Meie pea on
kindlasti väärt, et selle eest näha vae
va. Parem on kaevata pea märjaks, kui
tunda ründaja tankilülikut oma lagipeal!
Heast laskurpesast oleneb kindlasti
lahingus palju laskuri elu. Hoolikalt
masse kaevatud auk on üksikmehe
kindlus. See kaitseb teda kuulide ja
mürsukildude eest. Ründav tankki pole
nii ohtlik. Selle võib rahuga lasta vee
reda üle augu ning siis tagant karata
soomuspeletisele endale kukile. Nii on
lugematuid tanke hävitatud Idarindel
toimuvais tõrjelahinguis ning neid hä
vitatakse veelgi. Üksikvõitleja polegi
nii abitu ründavate sõjamasinate vastu.
Tarvitseb valitseda vaid närve ning
lahinguvälja peremeheks jääb ikka ini
mene, aga mitte masin.
Noor grenader Tartust on oma pesa
meisterdanud eeskujulikult. Poiss on
kaevunüd nii meisterlikult, et mõne
sammu pealt pole teda ega tema pesa
üldse märgata. Noor sõjamees saab
ülemuselt kiita. Selline peab olemagi
laskurpesa. Sellest võib vaenlast kõige
paremini üllatada, ja see on peaasi.
See on rohkem kui pool võitu.
Kuulipildurid number üks ja kaks
teevad pesa endale ja oma hoolealu
sele kuulipildujale. See peab andma
varju ja võimaldama soodsa tulistamise.
Kuulipildurid on varsti valmis oma
tööga. Veel pisut mättaid, et oleks au
gust visatud muld sama roheline kui
kuulipildujapesa ümbritsev muru.
Lõpuks on kõik rühmad valmis kae
vumisega. Vastavad ettekanded jookse
vad kokku kompanii võitluspunkti.
Kompaniiülem võib rahul olla. Rühma
ülemad, alljuhid ja mehed on oma töö
teinud hoolikalt. Määratud ajaks võib
pataljoniülemale saata teate, et kompa-

Elavate zestide saatel jutustab üks naine saksa vägede poolt tagasi vallutatud külas
hirmutegudest, mida nõukogude sõdurid seal korda saatnud. (PK.-sõjakirjasaatja

nii on asunud kaitsele temale määratud
joonel.

Vastane võib tulla. Grenaderid, kes
on pugenud oma pesadesse kui tõugud
tuppe, valmistavad taile tulise vastu
võtu. Laskurid aukudes tunnevad end
seda kindlamini, et otse nende selja
taha on asunud positsioonile tankikütid
oma toruga. Selle on nad hoolikalt
peitnud puuderivi varjavasse tausta.
Enne esimest kärgatust ei aima ükski
vastase tank seal varitsevat ohtu, aga
siis on loodetavasti juba hilja. Meie
tankiküttide mürsk istub siis juba ke
res ja seda vaevalt nii kergesti seedib.
Kuid täna ei ilmu veel vastast...
Pole õppekavas ette nähtud. Aga hom
me! Siis ründavad 1. pataljoni poi
sid. Kül nad aga saavad, kui jõuame
meie seisukohtade ette!.,.
Aga võib-olla oleme hoopis meie
need, kes saavad. Aga ka sellest pole
midagi võit jääb ikka perekonda,
Eesti SS-vabatahtlike rügementi I Peaasi,
et õppustel kõik hästi klapiks!
SS-sõjakirjasaatja Gerhard Rahnulo.
Nukkmärkidega korjandus
tõi ERÜ-le 170.000 RM
Eesti maa-ala enamlusest vabastami
se aastapäeva puhul -0. ja 21. oktoob
ril korraldatud ERÜ tänavkarbikorjan
dus nukkmärkidega tõi mittetäielikel
andmetel sisse 170.000 riigimarka. Kor
jandussumma on suurem kui ühelgi
eelmisel tänavkarbikorjandusel. Hiilga
vas tulemuses on suured teened Oma
kaitsel, kes teostas korjanduse ja see
juures osutas nii head tahet ja püüd
likkust kui ka suurepärast organiseeri
misvõimet. Märkimata ei saa jätta ka
annetajate teadlikkust, kes raskustesse
sattunud rahvuskaaslaste abistamiseks
annetasid helde käega.
Eelmise nukk-märkidega korjanduse
ga võrreldes on laekunud üldsumma
25.000 riigimarga võrra suurem. An
netamise intensiivsuse poolest väärivad
märkimist maakonnad ja väikelinnad,
mille arvel ongi korjanduse üldsumma
suurenenud. Kaks suuremat linna, Tal
linn ja Tartu, aga ei ole saavutanud
eelmiste korjanduste laekumiste taset.
Dr* O. Kallase 75. a. sünni
päeva aktus Tallinnas
Dr. O. Kallase 75. sünnipäeva tähis
tati pikapäeval Tallinnas Estonia kont
sertsaalis kontsertaktusega Eesti Kutse
kogude Peaosakonna „Puhkus ja Elu
rõõmu" korraldusel. Haiguse tõttu ei
saanud dr. Kallas ise oma austamisõh
tui viibida, kuid kontsertaktusest võttis
osa pr. Aino Kallas, kellele anti üle
tervitused ja kingid juubilarile.
Aktusekõne pidas mag. E. Päss, kes
hindas dr. O. Kallase suuri teeneid Ees
ti rahvuskultuuri uurimisel ja eriti rah
vaviiside kogumisel, märkides muuhul
gas, et dr. Kallase kogus on 12 aasta
töö tulemusena üle 13.000 rahvaviisi.

Dauschler. Wb.)
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raidus! ning juhiseid ja Endel, silmitsenud hetke
oma truppi, pöördus Eerik Randrüüdile.
„Sa võitled ühes minuga ja minu meestega ?"
„Ma võitlen, Endel, ühes sinuga."
Endel Puidu pidi vaatama järsku oma sõb
rast mööda. Sel hetkel muutus talle elavaks pilt
ajast, rais tundus küll lõputult kaugena, ent mil
lelt nüüd pikkamööda hakkas langema seda var
javat udukatet. Ja siis nägi ta jälle viit vormi
mütsis noorukest vanal ja vaiksel linnusemäel,
noored paled vastu loojuvat päikest ja südamed
täis kuldset tõotust töötada ja elada oma
väikesele rahvale. Roland Kivilaht surnud,
Rein Otsar küüditatud, nemad aga kolme
kesi Eerik Randrüüt, Arnold Margusson ja
tema, Endel, kas on saabunud nüüd lõpuks
ehk nendegi tund võidelda oma rahvale tagasi
suurimat ja seda, mis temalt röövitud ? Kas ?
Ja kas ei mõtelnud sedasama Eerik, kui kinni
tas, et võitleb temaga koos 1 Margusson ... ja .. .
Ta vaatas otsivalt ringi, ei näinud aga väi
kest Margussoni lähikonnas. Ning tõugatuna jär
sust mõttest, pöördus ta samas Eerikule.
„Kui langen, Eerik," ütles ta vaikselt, „juhi
mu mehi kuni võiduni, tervita mu isa ja ... Maed
ning. . . hoia sini-must-valge kõrgel meie viie
kunagise tõotuse nimel. .
«Endel!" ütles Eerik peaaegu kohkunult, as
tudes talle samas sammu lähemale. «Millest sa
siis nüüd järsku nii ?"
|„Millest2!"|kordas Endel naeratada katsudes,
„Ei"millestki, aga sa tead ju kõik võib juh
tuda . . ."
„Ja-ja, kõik võib juhtuda," ütles ka Eerik. Ta
tahtis ütelda õieti rohkem, kuid samal ajal eest

kaugemalt kostuvad paugud lõikasid järsult nen
de mõtted ja äratasid nad silmapilgule.
Uusna ning ta mehed olid vahepeal juba lah
kunud, kadudes võsastikulisse maastikku vaeva
lisest külateest paremal. Nad ei tulistanud küll
veel, kui Endel oma meestega asus neist vase
male, kus hõre ahelik hakkas liikuma edasi valv
salt ja varjunult, kuid tõsiasi, et ründajate tuli
näis olevat suunatud eriti maastikku teest pare
mal, tõendas kõige kujukamalt, et vaenlane näis
olevat neist juba teadlik.
Tükiks ajaks jäi tulistamine siiski veel nagu
katseliseks kobamiseks, kuid siis ägenes ta jär
sult. Seni üksikutena eraldatavad lasud sulasid
nüüd ühiseks laskmismüraks, millest olid selgesti
eraldatavad granaatide plahvatused ja kuulipildu
jate ähvardav koputamine. Aga veel ei tulistanud
Uusna mehed. Jah, seesugune oli kord juba nen
de juhi taktika. Hiilida vaikselt ja põõsastesse
varjunult vaenlasele võimalikult lähemale, näida
ta end hetkeks siin, siis aga juba seal ja viia
vastane sel viisil üllatuseni. Endel naeratas en
damisi, kui sellele mõtles. Tore, tubli Joel 1
Aga siis see juba algas.
Esimesed Uusna mehed, teinud üksikuna hiili
des kaugelt paremalt ringi, olid jõudnud vaenla
se äärmiste sõidukiteni. Ning samal ajal, millal
neist vasakul avati ründajatele tuli, lendasid sealt
ki esimesed sõidukeile.
Trahh! Trahh 1
Vaenuliste veokite purunenud puuosade tükke
lendas kõrgele üles ning pilbastuvailt platvormi
delt langes esimesi pealetungijaid. Kallaletung
küljelt, millega üheaegselt astusid nüüd tegevus
se ka Endeli mehed vasakul, tihe tuli kaheltpoolt
teed ning üksikute pagemine autode juurest moo
dustas hetkeks vaenlase ridades kuulatava kõhk
lemise, mida silmapilkselt rutati kasutama kõiki
dest külgedest.

«Tulistada täpsalt!" käskles Endel. «Edasi I"
«Granaadid !" kõlas korraldus paremalt.
Ning taas kõndis ja naeris paukude lajatades
surm mööda nende ridu, kes- olid tulnud siia,
metsade varjavasse ringi, et tappa ja hävitada
n<?id, kellele nende juhtide poolt polnud antud
ainustki korraldust omapoolseks aktiivsuseks ja
kes vaid selleks varjusid, et kaitsta oma elu.
Aga hävitama tulnute poolelgi toibuti nüüd

Novotny esimene vaenulend
Voolikpaadis Saaremaalt Läti randa
PK (DNB). On 1941 aasta juuli.
Saksa väed seisavad juba Lätimaal.
Üks „Messerschrnitta-jahilennuk lendab
üle Saaremaa, mis on veel Nõukogude
käes. Ja see, kes seal muretult ja tor
makalt kaks Nõukogude jahilennukit
üksteise järel alla tulistab, on leitnant
Valter Novotny Viinist oma esimesel
vaenulennul. Veel kolmanda „Rata"
tulistab ta põlema. Siis tabab neljas
bolshevik teda ennast. Seismajäänud
mootoriga läheb lend üle Saaremaa
lõunatipu. Ainult mitte Saaremaal maan
duda ja vangi sattuda! Ja äärmise pin
gutusega viib ta oma masina Saare
maa tuletorni kõrvale randa, peaaegu
vette.

Ühe hüppega on leitnant Novotny
lennukist väljas. Palavikulise kiirusega
tõmbab ta voolikpaadi välja. Iga hetk
võib vaenlane tulla. Kaalumiseks on
aega ainult sekundi murdosa. Tema
selja taga on saar tema ees on vesi
Et pääseda Läti rannikule, selleks tuleb
aerutada 56 kilomeetrit üle mere
väikeses voolikpaadis, mille varustus ei
ole vaenlase tulistamise tõttu enam
täiesti korras. Tema ees on lai veepind
ja pealegi veel tugev lainetus, milles
voolikpaat võib juba mõne meetri kau
gusel kummuli paiskuda.
Jahilendurid on harjunud otsustama
sekundi murdosa kestel. Ja juba hüp
pas leitnant Novotny voolikpaati, tõu
kab selle kaldast eemale ja kätega ae
rutades hakkab võitlema rahutu mere
ga, et meeter meetrilt ületada 56-kilo
meetriline vahemaa päästva rannikuni.
Ilma toiduta, ilma purjeta, ainult taga
vara-ankruga paadis, püstoliga, paari
viltsaabastega, pikkade pükstega ja
lühikäiselise polosärgiga.
Küürutades, põlved lõua alla tõm
matud, mõlema käega aerutades nii
läheb sõit lahti. Ja iga kord, kui mõni
kõrge laine tahab paadi vett täis pai
sata, pöörab leitnant Novotny paadi
kõrvale ja seab lainele ette pisikese
voolikpaadi mõikja serva. Nii möödub
kaua, hulk aega. 10 tundi või oli
see 20 heidab ta ankrut kaugele
ette ja tõmbab ankruköiest paadi järele.
Ikka uuesti. Siis aga tõmbab ta ankru
jälle paati ja aerutab kätega edasi.
Paadi jämedad servad vajutavad kaenla
alla; nahk on käsivartelt juba ammu
maha nülitud. Mere soolane vesi sööb
end üha sügavamale. Sõrmed on nii
kanged, et neid ei saa enam koos hoi
da ja vesi voolab läbi harali sõrmede
vahelt. Kuid leitnant Novotny aerutab
edasi.

Nälg, janu ja eelkõige meelehei
temõtted ei taha temast lahkuda. Kui
rannik ei ligine ikka veel, siis proovib
ta ujuda. Kolm tundi ujub ta laineta
vas meres ja veab voolikpaati enda taga.
Siis nendib ta, et ka nii ei saa edasi,
ronib jälle pisikesse paati ja aerutab
jälle kätega.
Äkki tuleb soodns tuulepuhang. Kan
gete, paistetanud sõrmedega sõlmib ta
polosärgi ühe käise oma jala külge ja
tõstab särgi nagu purje üles. Kuid mõ-

uuesti. Püsside ragin elavnes segiläbiseks maru
tuleks, uuesti algas kuulipildujate rütmiline täk
simine ja uuesti kündsid põõsastesse heidetud
granaadid seal porist pinda, tekitades kuivusest
tingituna siin-seal tihedaid tolmupilvi. Üksikud
Uusna mehed olid suutnud tungida nüüd küljelt
otse sõidukiteni ja süüdata! neist mõned. Jälle
põgenes osa ründajaist autodelt. Higist nõretades
jätsid nad püssid, mütsid ja pintsakudki samasse
ning läksid, aga taamalt, Soodevahe poolt, voo
las juurde uusi. Kuski seal eemal karjuti valjus
ti ja elajalikult ning uuesti aeti tulle venelasi ja
hävitussalku. Neid tuli, tuli, tuli . . . Uued sõidu
kid mürisesid ja vingusid, uusi räbaldunud laipu
kuhjus teele ja selle ümbruskonda. Järsk laske
moonasõiduki plahvatamine mattis hetkeks kogu
muu lahingmüra.
„Noh, saatanad!" urises Vanase Kusta üsna
Endeli läheduses. „Ega ole teiegi liha lõppematu!"
Ja metsavennad tulistasid. Nad surusid endid
siin-seal tugevasti vastu maad ja mätaste vahele,
roomasid edasi ja tulistasid jälle, heitsid granaa
te ja lamasid taas hiirvaikseina. Uusna tiival hak
kas töötama paar raskekuulipildujat ning uued
augud tekkisid ründajate massi.
Endel, jõudnud väljade servale, seisis seal ük
si ja püsti. Ta tulistas ning heitis granaate. Kuu
lid vingusid ta ümber, aga nende kartmiseks
polnud tal praegu aega. Ta viipas meestele, et
need järgneksid ja tungis samm-sammuJt edasi.
Temast veidi eemal ilmus põldude servale ka
Uusna mehi, tungides samuti kord ette, tõmbu
des samas aga hetkeks jälle varju. Ning lange
nute arv ründajate poolel kasvas.
Järsk ja valuline häälitsus lähikonnas sundis
Endelit vaatama korraks tagasi. Seal, temast
mitte kaugel, otse ta seljataga, lamas keegi kum
muli heinamaa viimaste põõsaste kõrval. Lange
nu ? Jah. Kas seni ainuke ? Endel ei teadnud
seda. Ja kes ta õieti oli ? Ka sedagi ei teadnud
Endel. Ta tundis vaid, kuidas järsk valutunne
läbistas südant, sest ühtaegu ta mõistis, et see,
olgu kestahes, on ometi üks nende hulgast, kel
lega elanud ja varjunud seni koos ning kes tul
nud ühes temaga siia, väljade servale, et kaitsta
neid sadu, kes relvituna loodavad seljataga nen
de jõule. Ning tundes hetkelist valu muutuvat
samas lõõskavaks vihaks, unustas ta juba järg-

Kapten Watter Novotny, kellele Führer
annetas tema 250. õhuvõidu puhul kui 8.
sõdurile Saksa sõjaväes kõrgeima tunnus
tuse Tammelehe mõõkadega ja briljan
tidega Raudristi Rüütliristi juurde. (Wb.)
ne tunni pärast pöördub tuul. Kaks
päeva ja kaks ööd on möödunud
siis hakkab ka leitnant Novotny noor,
spordist karastatud keha tõrkuma. Lõpp
näib lähenevat. Kolm korda surub leit
nant Novotny püstoli meelekohale. Ta
ei taha uppuda nagu koer, ta ei taha
jõuetult ja tahtetult vette vajuda, vaid
tahab olla ka oma surma isandaks ja
seda ise määrata. Kolm korda laseb
ta püstoli jälle langeda ja saavutab
valitsuse oma nõrkeva keha üle. Ta
tahe on visa ja aheldamatu. Ta usub,
et see kõik veel õnnestub, mida ta
noore jahilendurina kavatses enne oma
esimest vaenulendu.

Ühel ööl ta ei mäleta enam, mis
sugusel kandis laine ta kaldale ja
ta kukkus voolikpaadist rannale. Leit
nant Novotny kaotas teadvuse ja alles
muidlained tõid ta jälle meelemärku
sele. Ta roomas ühe kauge tule poole
ja pääses.
Lõuna-Eesti rindevõitlejaile
üle 8000 kingituspakikese
Eesti maa-ala bolševikest vabastamise

aastapäevaks saadeti ERÜ Tartu, Valga, Võ

ru ja Petseri ringkonnaametite poolt eesti
vabatahtlikele Pihkva rajoonis enam kui
3000 rindepakikest. Pakikesi käis üle andmas
delegatsioon, kuhu kuulusid ERÜ Tartu ring
konnaameti esindaja proua Borkmann, Tartu

ERÜ ringkonnajuhtide esindaja kolonel

A. Lõhmus ja,.Postimehe" toimetajaK. Eerme
Kodumaa tervituste ja pakikeste pidulik

üleandmine vabtahtlikele toimus nende ot

seses tegevuspiirkonnas. Kingitused valmista
sid sõjameestele suurt rõõmu ja nad saatsid
kodumaale südamlikemaid tervitusi.

Pidupäev Viljandis
Pühapäeval leidis Viljandis, Ugala teatri

saalis aset suurem pidulik kokkutulek, mil
lega tähistati üheaegselt Eesti bolshevike

ikkest vabastamise -aastapäeva, lõikuspüha

kui ka kinnisvarade tagasiandmist nende

endistele omanikkudele. Pidulikul sündmu
sel esines pikema päevakohase kõnega piir

konnakomissar Bombe, kes ühtlasi andis
88 põllumehele ning 25 majaomanikule üle

nende kinnisvarade reprivatiseerimise üri
kud. Seekordsete talude tagasisaajate hulga»
olid eeskujulikumad põllumehed
Kabala, Kõpu, Olustvere, Paistu, Raudna,
Rammu, Paevere, Tänassilma, ja Viljandi
valdadest.

misel hetkel langenu ning tungis edasi, viskudes
kord põllule, tehes samas hüppe ette.
Pooltundi või enam oli möllanud juba lahing,
kui hävitama tulnute tulejõud näis pisut vaibu
vat. Siit-sealt põllult tõusis mehi ja ruttas taga
si oma sõidukite juurde. Üksikuid sõidukeid pöör
dus juba ümber ning kihutas minema.. Meeleolu,
mis vahepeal langenud, tõusis uuesti.
„Edasi!" hüüdis Endel üleõla. „Nad
Ning kui ta vaatas samas sinna, kus näinud
äsja lamamas kägarasse kistuna esimest metsa
vendade hulgast langenut, oli põõsastiku serv
tühi. Ta nägi aga ka, et Margusson, keda polnud
silmanud rünnaku algul, võitles nüüd otse ta
seljataga.

„Keegi sai seal pihta kes see oli?" kü
sis Endel.
Margusson ei vastanud. Ta vaatas küll Ende
lile otsa ning ta ilmest paistis, et küsimus ei ol
nud libisenud ta kõrvust mööda, aga ta suu jai
suletuks.

Ning Endel ei küsinud praegu rohkem. Ta
vaatas ainult otsivalt kahele poole. Ei, Eerik see
polnud, sest tema lähenes parajasti veidi maad
eemal purustatud sõidukile, mille ait paistis mi
dagi valendavat.
„Hei, ettevaatust, Eerik !" hoiatas Endel. „Sea!
on keegi varjul."
Keegi näis seal olevat, aga küllap oli märga
nud teda juba Eerik isegi. Igast ta liigutusest
paistis valvelolek ja ettevaatlikkus. Möödus ai
nult veel mõni hetk, siis oli Eerik jõudnud sõi
dukini. Ning järsku nägi nüüd Endel, et helen
dav kogu pooliti rusudeks langenud sõiduki all
sirutus püsti.
„Ärge tapke mind, olin nende vang!" kuulis
ta samast naise sõnu.
„Teie käsi on verine, kas saite haavata ?"
küsis Eerik.
Ning kuna Endel samas nägi. et Eerik asus
siduma naise kätt, pöördus ta ise mujale. Pea
aegu kõikide temast tagapool asuvate purustatud
sõidukite ja nende vahel lamavate laipade juures
askeldas juba mehi. Nad said sealt käsirelvi, said
laskemoona, isegi mõned kuulipildujad.
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»Maajumala poig Filip Mihhailovits"
Dr. 0. Kallas Lutsi maarahva apostlina
Kui möödunud pühapäeval tähistati
pidulikult ühe meie teenekama folklo
risti dr. 0. Kallase 75. sünnipäeva, siis
on käesolevate ridade ülesandeks mee
nutada tema elust üht huvitavamat epi
soodi, milleks on ta pool sajandit ta
gasi sooritatud teekond Lutsimaale, kus
ta sealsete eestlaste mälestuseks on tä
napäevani püsinud legendaarse ja kõrge
päritoluga „Filip Mihhailovitsina" (juu
bilari teiseks eesnimeks on Philipp, isa
nimeks aga Mihkel).
Lutsi maarahvas asub Kagu-Lätis,
Latgallias, Ludza linna ümbruskonnas,
kergelt mägisel, rohkete järvedega kir
jatud Lõuna-EeBtit meenutavas maa
nurgas, mis on Läti piirides üks maha
jäänumaid. Lutsilaste siirdumine prae
gusesse asukohta on toimunud nähta
vasti Põhjasõja aegu, kusjuures nende
algkoduks tuleb pidada Võrumaad, ku
na nad keeleliselt seisavad kõige lähe
mal võru murdele. Tõenäoliselt müüsid
Peeter Suure käsul meie kodumaad
laastanud krahv Seremetjevi salgad ees
ti sõjavange, keda oli hulk",
äelaagrile läheduses olevaile, sellal
Poola valitsuse all seisvaile Latgallia
mõisnikkudele. Seejuures suutsid lutsi
laste esivanemad oma keele ja meele
pidada puhta tervenisti poolteist sajan
dit. Sunnimaisus piiras liikumisvaba
dust, katoliku usk kaitses pealetungiva
venestuse eest. Praegugi mäletatakse,
et vanasti tarvitanud ksionds (s. o.
preester) kirikuski maakeelt. Ümberrah
vustumine hakkas siin hoogu võtma al
les läinud sajandi teisel poolel, seoses
laialdasema liikumisvabadusega, rohke
te segaabielude ja ümbruse halvustava
suhtumisega maakeelesse.

poig meile abist saadetu." Sellest ju
tustab dr. Kallas: „Ei saanud mn sõna
kahte suust välja, juba olidki kaebused
päevakorral, kuidas neil karjamaad vä
he, kuis mets neilt võetud, kuis lamba
seljast kolm korda aastas villa võeta
vat, neilt kuus korda. „Vii mul kiri
kuninga kätte!" palus keegi, et kuning
näha saaks, palju tema, paluja üleko
hut pidada kannatama. Tulid mind pa
luma, mõnikord kas otse saadikud, ma
peaksin neile need ja need õigused mu
retsema, peaksin neile nende kiriku kät
te andma, mis neilt võetud jne." Ras
kem oli juba dr. Kallasel asuda enda
otseste ülesannete lahendamisele. „Mee
litades, paludes, pinnides, käskides jook
sin lauliku peale tormi, kõiksugu abi
nõusid tarvitasin. Peale sõna pidid ik
ka käe pärast olema: paberossid, maius
asjad, ninatubakas, viin, raha. Raha ise
äranis ülendas sõna mõju. Mõnikord
nõuti otsekohe laulu või jutu pealt nii
ja nii palju, ja liig paljugi. Ütlesin mi
na laulikule, et ta tööga poolt sellest
päevas ei teeni, mis minult lühikese
aja eest nõuab, siis oli vastus valmis:
„Jutusid, laulubezi ütelda, vaja mõtel
da, mõtelda vaja pea hiirust jäät;
a kündä mes ? nii tõuka ja tõu
ka 1" "

Ka üks lutsi rahvalaul peab laul
mist rehepeksmisest raskemaks:

Andke vatska lauüjalle,
Ritka (-rõigast) rehe pesijallel
Inäb valva laulijäle,
Kui rehe pesijale:
Rehe pesi, nii unehti
Laulu lauli, toist murehti."
Aegamisi muutus rahvas aga sellelgi
alal vastutuielikumaks, eriti kui nähti,
et ka kirikuringkonnad ei pidanud kor
jaja tegevust patuks. „Iseäranis, kui
mul õnn oli olnud preestri laual süüa,
siis oli tee lahti", jätkab dr. Kallas oma
reisikirjeldust. „Too aga välja, mis mõis
tad" õpetas mees oma — „ezi
ma näi, ku to ezändä poig ksondza man
õdaglist võtt." Teine arvas: „Peljaku ei
sa, to kävi ju me kerigohn 1" Aga sa
gedasti juhtus, et inimesed kui haava
lehed ees värisesid, kui nendega juttu
tegin, iseäranis kui veel paberi välja
võtsin, et mõnda kirja pista. Viimase
kartuse põhi on küll see, et neil pabe
ri tarvidus iseäranis selle külje poolt
tuttav on, et sinna protokolli peale kir
jutatakse, mille järeldused sagedasti ki
bedad on."
Kohati olid kartused veelgi pentsi
kumad : „Et koolera maailmas liikumas
oli, siis olin mina muidugi see mees,
kes oli tulnud küla kaevudesse halierit
külvama. Meestel ei olnud koolera vas
tu suuremat: „Sis kuning and viina 1"
Ei puudunud aga ka koomilisemad
seigad : „Mul oli taskuiaamatus lauli-

kute nimesid üleval, kellest siin või
seal kuulnud. Juhtus mõnikord, et oma
küla inimesed laulikust ühtegi ei tead
nud, mina ta aga oma raamatu järele
nimetasin. Imestus suur I „Kost to teed ?
Kust see aru raamatusse tuli ?" Liht
sam seletus: „See on nõia raamat, kust
kõik leiad, mida leida tahad; küll nüüd
pea ilma ots tuleb!" Ja koguni mõistli
kud mehedki uskusid seda.
Keegi naine lubas mulle laule ütel
da, kui talle peopesast tulevikku ette
kuulutaksin. „Taija i ma, hüä jimäkõnõ!"
„Ära valeta, sa oled kaugelt inimene,
mõistad mitu keelt, mõistad kirja, siis
seda ei mõista!" Noh, vanaluule korja
jal laul armas, mis muud, kui öeldi
peopesast, mis meelde halgahti. Laulud
käes. Aga järelmäng: prohveti õnnetu
seks olid paar asja lauliku minevikust
just nii olnud, kuidas peopesast öeldud,
sellega siis kindel: „To um mõistja,
võhl, to teed köö är." Teisel päeval il
muvad mitu vana naist kanadega, mu
nadega, peopesad puhtaks nühitud:
„Ezändä poig, veli hüa, sa meile ka
är kae!" Mine punni vastu, et ei mõis
ta, kui teisele juba minevikust oled
ütelnud, mis tõsi; pool-vägisi tikuvad
kallale, nutavad, paluvad, silitavad. Vii
maks pääses prohvetlik vanaluule kor
jaja sel viisil, et naisi kolme kuu pä
rast tulla palus: siis käia ettekuuluta
mise rammu ta pääl; iga kolme kuu
tagant neljapäeva õhtul. .."
Materjalid, mis sellise vaevarikka
tööga koguti on iseendast eesti rahva
luuleteadusele väga olulise tähtsusega.
Rahvalaulud, mängud jne., mida tunne
vad need ammused väljarändajad ja
mida tuntakse ka Eestis, pidid olema
siin tuntud juba enne nende kodumaalt
lahkumist. Dr. 0. Kallase töö ilmus ka
kolme eriraamatuna trükis: „Lutsi maa
rahvas" (Helsingi, 1894), kaheksaküm
mend Lutsi maarahva muinasjuttu"
(Tartus, 1900), viimane ka saksakeelses
tõlkes. Lutsi muinasjuttude väljaanne
on välismaa uurijate poolt leidnud roh
ket tähelepanu, nagu tõendavad paljud
sõnavõtud teaduslikes ajakirjades.
Mis on saanud Lutsi maarahvast tä
napäeval ? Kui dr. 0. Kallas loendas
pool sajandit tagasi seal eestlasi 4000
ümber, siis luuletaja A. Sang, kes kü
lastas lutsilasi a. 1936 stipendiaadina,
leidis neid eest ainult veel paarsada.
Seega on see osa meie rahvast määra
tud ilmselt kadumisele. Jääb dr. 0. Kal
lase ajalooliseks teeneks, et ta õigel
ajal juhtis meie tähelepanu neile olevi
ku küüditatute eelkäijatele, kelle rah
vuslikult masendav saatus kõneles kõi
gile suguvendadele veelkordselt selget
keelt sellest, kui vana on õieti see too
res vägivald, mida oleme pidanud ta
luma ida poolt. 0. K.

Esimese eestlasena juhtis kaduvale
sugurahva killule 1877. a. tähelepanu
dr. M. Veske, kes oli oma rahvalähedu
se juures Balti raudtee ehituse ajal mõ
ne sealtpoolt mehega kokku juhtunud.
Ulatuslikuma kontakti lõi aga maarah
vaga" dr. 0. Kallas, kes sooritas 50
aastat tagasi Lutsimaale oma kuulsa
uurimisreisi, avastades seal teaduslikus
mõttes täielise uudismaa. Sealt peale
on lutsilaste küsimus seisnud meil pi
devalt päevakorral.
Dr. 0. Kallas leidis Lutsist eest poo
la mõisnikkude ja juutide majandusliku
ekspluateerimise all ägava rahva, kelle
kultuuriline areng oli juba sel põhjusel
pidurdatud. Siiski oli ka lutsilastel suur
igatsus emakeelsete haridussugemete jä
rele. „Nad kiitsid seda maad õnnelikuks,
kus kerkezänd maa värki missi pidas;
tulid vaatama, kuidas eesti keeli kirju
tatakse, ja ei tahtnud uskuda sugugi,
et see ka võimalik on : „Sa iks Vinne
värki kirodat." Keegi vana mees tänas
ristis kätega Jumalat, et enne surma nä
ha saanud, et ja kuidas eesti'keeli kir
jutatakse. „Suur oli ka selle rahva lu
gemisjänu. Need paar eesti ajalehte, mis
mul ühes olid, viidi mult puhtaks ära,
Pilvelõhkujad vanarauaks
ja üks mees oli kümne versta tagant
vallamajja tulnud mult ajalehte paluma",
Metallide puudus Ameerikas ja Nõukogude Liidus
ütleb dr. 0. Kallas.
Ammugi on anglosakside laagris
Nüüd pidavat lammutatama ka tun
Oma päritolu kohta ei olnud lutsi
lased õigel selgusel. Kui dr. Kallas neilt vaibunud naer saksa vanametallikor tud Murey hotell, mille eest 1928. a.
küsis, kust nad tulnud, vastati: „Maa janduse üle. Seal on vahepeal teostu pakuti 6,5 miljonit dollarit ja mis nüüd
puult, Roodzi maalt, tõze kuninga maalt." nud korjandused, mille mõõted on oksjonil 700.000 dollari eest lammuta
Kes aga kaugemal käinud, need tead hoopis suuremad. Ühendriikides ei lähe miseks maha müüdi. Samasugune saa
sid siiski: „Ümbre Vero kõneldas nii, vanaraua hulka üksnes pajad, võred, tus ootab Stefani hotelli Chicagos,
ku me puul, a ümbre Reeveli om keel kellad ja mälestussambad, mis on kui mis oma 3000 toaga oli suurimaid
sfivembäh."
dagi muutunud asendavaks ja kätte maailmas ja mille ehitamiseks kulutati
Kallas saabus lutsilaste juurde tões saadavaks, vaid Ameerika ajakirjandus 1927. a. 28 miljonit dollarit. Inventari
ti üheteistkümnendal tunnil ja suutis teatab, et ka pilvelõhkujate hulgas ka sundmüügil andis oksjonipidaja välja
päästa nende vaimuvara veel üsna roh vatsetakse teostada valikut, et neist 995-leheküljelise kataloogi. Iga oksjoni
kel arvul paberile. Peale rahvaluule ko mittehädavajalikud lammutada ja nende külaline maksis 50 dollarit sissepääsu
gus ta ka keelelisi, etnograafilisi jm. terasluustik kasutada sõjaliselt tähtsaiks maksu, mis arvestati müüdavaile ese
andmeid. Oma korjamistöö juures tuli eesmärkideks. Manhattani põhjaosas on meile juurde. Sellest kuulmatust sisse
tal ette mitmesuguseid lõbusaid vahe sellega juba alustatud. New Yorgis on pääsumaksust hoolimata oli kohale
juhtumeid, kuna sellise töö eesmärk oli sõjast tingitult kaubanduse ja tööstuse ilmunud üle 400 isiku. Katloogis paku
maarahvale lausa arusaamatu. Endi ümberpaigutamise tõttu tühjaks jäänud ti 10.009 tosinat nuge, kahvleid ja lu
naiivses abituses püüdsid nad asja siis hulk kõrgmaju, mis olid enne bürood sikaid, edasi 200.000 taldrikuid, 150.000
ki kuidagi seletada. „To um Tsuhkna ja hotellid, vabrikud ja töökojad. Üks klaasi, 1000 kullatud hõbenõu, voodeid
kuning," arvasid mõned ta kor pankrot järgneb teisele ja oksjonitel ja madratseid 8000 isikuile, toole, tugi
jab rahva ära ja viib sinna maale, kus võiks omandada muinasjutulisi varan toole ja sohvasid 10.000 isikule, teras
kõik eesti keelt mõistavad. Teised väit dusi, kui mitte maksud ja kohustused kööke 100.000 dollari väärtuses, mitu
sid: „Sinä iks olõt maajumala (-keisri) sellise kasu illusoorseks ei muudaks. tuhat kastrulit, 60 jala pikkuses baare,
25 puhvetit, mitu tuhat vaipa. Oksjoni
pidajaks oli Samuel Winternitz ja Co,
ettevõte, mis ka Ameerika laostumisel
kavatseb „oma tallekesi päästa".

Pingutava marsi järel kamraadlik õhtukontsert. (PK. sõjakirj. Maier)

Kuid ka Nõukogud on avastanud
oma pilvelõhkujaile uue kasutusviisi.
„Qn mõistetav", kirjutab Hispaania aja
leht ~Domingo", „kui lammutatakse
pilvelõhkujaid, mis on vanad ega vasta
enam tänapäeva nõudeile. Kuid sunnib
pead raputama, kui kuuled, et Moskvas
lammutatakse tuliuusi kõrgmaju, mis
seni pole veel mingit ülesannet täitnud".
Kuuldub, et nn. Nõukogude palee on
määratud lammutamisele, sest ta sisal
dab nii palju terast, et sellest saab ehi
tada mitusada tanki. Moskva ajalehed
ei suutnud küllalt kiita seda õilsat ees
märki, millele nimetatud Nõukogude
arhitektuuri kabinetipala kavatseti pü
hendada. Mitmesugused Nõukogude asu
tused võitlesid au eest siin oma büroo
avada. Ka 45 meetri kõrgune Lenini te
raskuju, mis pidi seda hiigelehitust

Lõuna-Itaalia ruumis võitlevad saksa langevarjurid inglaste ja ameeriklaste vastu,
(PK.-sõjakirj. Wahner).

Kuldse sulega kuldsuu
Sünnipäeva-eelne jutt Jaan Lattikuga
22. oktoobril pühitses Jaan Lattik oma
Katkematu on lüli, mis seob mind mu
65-ndat sünnipäeva. Kes Lattik on, seda po lapsepõlvekoduga Karula metsade rüpes.
Külastades
taas möödunud suvel toda kal
le vist tarvis kellelegi seletada. Kirikuini

mesed tunnevad teda kui kuldsuulist jutlus list paika, oli tunne, kui saabuksin templis
tajat ja head hingekarjast, poliitilisest elust se. Jõudnud kodumetsa piirini, käis kni pü
huvitatud inimesed kui osavat poliitilist te haduse ees välkkiirelt kübar peast ja sil
gelast ja kirjandusinimesed kui huumori mad hellitlesid heinamaad ning sooveert,
meelset kirjameest, ajalehe-lugejad tunne mis meenutasid kaugeid karjasepäevi. Tund

vad teda kui köitvat vestjat. Kirjanikuna sin, kuidas mälestused mind silitasid ja
on ta küll kõige laiemates hulkades tuntud, õnnistasid. Sisenedes hiljem vanasse talu
eriti mis puutub noortesse. Pärineb ju te majja, kuulsin, kuis isa ema häälgi elas

ma sulest noorte lemmikraamat „Meie noo veel neis ruumides. Vanaisa kõpsis rehe all
ja tegi rehale uusi pulke. Lubas emale kae
„Vanaisa, kas tood mulle uue juturaama vata, et olime tema tubakat näpanud ja
tu, kui tuled jälle ?" pudeneb kärsitult väi salaja suitsetanud, aga ta ainult lubas, kae
kese pruunisilmalise poisi suust, ise kõvas buseni ei läinud asi kunagi.
ti kätega ümber vanaisa kaela.
Seal ma õppisin armastama oma kodu ja
red".

Nii nad seal jätavad jumalaga kaks kodumaad. Sellest johtuvalt ka kõik mu

Jaan Lattikut: üks, kes astumas 65. eluaas noortejutud on seotud koduga. Olen samuti
tasse, teine veel neljane. Elavaloomulised püüdnud kõigis oma teistes kirjutistes ja
ja südamlikud mõlemad. Ei saa öelda, kum jutlustes juhatada inimesi koju, mida mul
mal on kergem lahkuda teisest. Ühtmoodi enesel iga kord pole olnud, kuna olen suur
raske näib see olevat mõlemale. Hommikul matkaja. Eks ole vana tõde, et kõige kirg
on vanaisa jõudnud linna oma Kullatüki ja likumalt võivad kodust kõnelda rännumehed.

Üldiselt roa arvan, et ma looming sün

Tibukesega Jaani ja Malle-Helgiga na
gu nimetab ta hellitavalt oma pojalapsi.

nib alateadlikult. Ma ei koosta kunagi ühe

uutele rännuteedele. Sedapuhku peavad

saa kirjutada näiteks sirgelt joont mööda,

Oktoobrikuu päikeseline ennelõuna on ka
dunud kiiresti ja nüüd ruttab vanaisa juba

kirjutise jaoks enne mingit kava, sest nii
kuinii murraksin need hiljem. Nagu ma ei

jääma maha aga tema armsad väikesed sõb ilma jooneta aga saan, nii ei saa ma raami
rad.

Vaatame pealt seda siirast vastastikust
kiindumust ja meile on korraga väga selge,
miks oleme olnud kõik kaasakiskuvalt haa
ratud „Meie noortest". Selle saladus peitub
Jaan Lattiku ehtsas südamlikkuses, mis on
teda alati tugevasti sidunud noortega, ela
des tänaseni kaasa nende murede ja rõõmu
dega. Aastate tuuled ja tormid pole pühki
nud sära publitsevast hingest.

järgi luua. Sedaviisi on lugu ka mu jutlus
tega. Jutlustades olen aga väga range kuu
lajate suhtes, kellelt nõuan enese kuula
mist otse sõdurliku kuulekusega. Teisel ju

hul ma ei saa neile kõnelda nõnda, nagu
tahan."
„01ete ju meil üldiselt tuntud kuld
suuna."

„Jah, olen seda mitmel puhul kuulnud
enese kohta lausutavat, aga see väide ei
Väike sädelev Kullatükk viib mõtted pea kahjuks paika, kuna mul on vaid üks
ühele teisele lapsepõlvele ja Jaan Lattik ainus kuldhammas," reageerib Jaan Lättik
räägib meile oma isakodust:
me vihjele kerge huumoriga.
„Meid oli suur perekond, kuus last. Oli
Meie vihjele, et ta on olnud eriti pro
isal-emal hoolt küllalt meie kasvatamisel ja duktiivne sulemehena, lisab Lattik: „Et sõ
koolitamisel. Mõtlen ikka hindavalt oma va da on suurim kodude hävitaja, see on mõ

nemaile, kelle elusihiks polnud kunagi rik jutanud mind nüüd veel enam kirjutama
kus ega eeskujuks mõisnike külluslik elu kodust, et teha selgeks igale, milline aare
laad, vaid haridus. Kui lõppes nende jõud see on, olgu see ka viletsaim saunahütt.
meie abistamiseks hariduse ammutamisel, Praegu on mul muide käsil romaan „Vend",
aitasime õed-vennad vastastikku ise endid. millest bolshevike päevil ilmus umbes pool

Olen isiklikult palju tänu võlgu oma vane „Uus Eestis* ja teine pool käsikirja hävi

male vennale, kes töötas talns koguni öösi tati ära, uuesti lõpetamine.
ti, et koguda mulle vajalikku kooliraha.
Ütlesite, et teid huvitab, kas „Meie noor
Muuseas minu elavaloomuline ema, kes tele* saame ka järje „Meie vanad". Looda
oskas väga hästi lugeda, ei osanud aga su me, et see kord tuleb."
gugi kirjutada. Oli meile, lastele, siis oma
Oleme juba veidi aja eest jätnud lõpli
vaheliseks naljaks, kui rääkisime ema kir kult jumalaga Kullatükiga, kellest vanaisa
jadest, mis tähendasid tavaliselt kolme rubla loodab peremeest oma talule Kambjas, kus
ümbriku sees, mida ta saatis meile vahete nad just eelmisel õhtul enne linnatulekut
vahel taskurahaks, kui õppisime linnas.
on lõpetanud rehepeksu, ja jõudnud ves
Aga hea mälu oli emal. Tal oli korrali teldes omnibuse väljasõidukohani.
kult peas terve lauluraamat.
„Kaer ei andnud meil just palju välja,
Isa oli meil rohkem juriidiline mees, samuti nisu, aga rukkiga oleme Kullatükiga
keda valiti kordavalt vallavanemaks ja pea mõlemad rahul", tähendab veel Lattik uuele
kohtumeheks. Nüüd nad puhkavad aga juba matkale asudes, ja siis kaob ta koos bussi

ammu Karula kalmistul risti all, millele ga meie silmist, mis viib ta oma armsale

kirjutatud : „Kuni päikese tõusuni..

Türi teateid
Kaks kontserti
Laupäeval korraldas „Puhkas ja Elurõõm"
Türil muusikaõhtu, millel olid kaastegevad
„Estonia" kontsertmeister Hugo Schütz viiu

Mulgimaale.

neks ajaks peab Türi ilma jääma nii oma
seks saanud kirikukella helistamisest. Äsja
purunenud kell on muide võetud ka muin
suskaitse alla, ta on valmistatud a. 1765.

Märgiti suguhobuseid

lil, bariton Evald Oja ja Silvia Schütz kla

Türil toimunud noorte suguhobuste mär
veril. Kontserdi kandvam osa koosnes mee kimisel võeti suguhobuste nimekirja 27 mä
leolukatest ooperiaariatest ja operetimeloo ra ja 1 täkk, kõik Tori tõugu. Märkimisele
diatest. Hea eduga esitatud muusikatooted oli toodud 100 hobuse ümber, peamiselt Sä

said paeluva menu osaliseks. Esitati rida

revere vallast.

lisapalasid.

Pühapäeval leidis Türi kirikus aset prof.

Rur1 Tobiase mälestuskontsert tema 25. sur
ma-aastapäeva puhul. Kaastegevatena esine
sid kontserdil kadunud helilooja noorem tü

tar orelikunstnik Helen Tobias, „Estonia"

kontsertmeister Hugo Schütz viiulil ja bari
tõn Evald Oja. Sissejuhatuseks kontserdile
esines ülevaatega kadunud helilooja elutööst

ja loomingust Hugo Mürk.

Jalatseid linnaelanikele

Vilsandi linnumuuseum endi
sele kohale
Vilsandi saare linnamuuseum, mis enam

laste poolt toodi Kuressaare lossi ja seal
seisis kastidesse sissepakitult, kus topiseid
ähvardas rikkimineku oht, on nüüd osalt

Vilsandisse tagasi toimetatud, kana ülejää
nud osa toimetatakse Vilsandisse tagasi eel

Türi linnale on vabaks antud järjekordse oleva talve jooksul.
kontingendina mittekutsekoguliikmeile linna
Raskusi teeb linnamuuseumi uuesti väl
elanikele väljajagamiseks 1'25 paari jalatseid, japanemisel asjaolu, et enamlased lõhkusid
neist 70 paari tänavjalatseid. Lube jalatsite ära kõik muuseumi vitriinid, lauad ja ka
ostmiseks antakse ainult tõsiselt vajajaile, pid. Nende uuesti soetamisel asutakse kohe
peamiselt õpilasile (60 paari tänavjalatseid ka muuseumiesemete väljapanemisele. Vil
ja '25 paari kslosse).
sandi linnumuuseumi uuesti kordaseadmise
töid hakkab teostama Tartu ülikool.

Purunes kirikukell

Vilsandi linnumuuseum oli üks rikkali
ga suurem tornikell. Ka väiksem kell sai seume. Ta köitis niihästi tuhandete kodu
mürsukildudest vigastada, kuid siiski saadi kui ka välismaiste külaliste täit huvi ja

Sõjaajal purunes Türil koos kiriku torni kemaid ki ja omaiaadsemaid selle ala muu

seda kasutada kuni käesoleva ajani. Nüüd tunnustust.
aga tekkis kellale viimasel helistamisel suur
lõhe, mis ei võimalda enam ka selle kella
helistamist kiriklike sündmuste puhul. Mõ- Vaarikad teiskordselt valminud
Valgamaal on soojade sügisilmade tõttu
kroonima ja mis oli juba valatud, ei valminud teiskordselt rohkesti aedvaarikaid.

täida oma esialgset otstarvet, vaid rän
dab vanaraua hulka nagu paljud teised
ki Lenini ausambad provintsis, mis ei
vastanud enam Kremli kõrgeile nõudeile
Nõukogude „kunsti" alal. Lenin vana
rauaks! Võib-olia on see bolshevismi ja
tema tuleviku sümbol.

Teiskordselt küpsenud vaarikad pole mui
dugi nii magusad kui suvises paiavas päike
ses valminud marjad. Nii hilist vaarikate
teiskordset valmimist ei mäleta vanimadki

inimesed.
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Saksamaa tööline
Tööline usub Saksamaa võitu ja teab ka, miks Saksamaa peab võitma!
SS-PK. —Ma elan Berliini lähedal.
Tööline usub Saksamaa võitu ja
Ühel päeval oli mul tarvidus linna teab ka, miks Saksamaa peab võitma!
minna.
Ta tunneb relvj, mida ta ise taob, ja
Liikumine toimub siin üldjoontes ta tunneb mehi, kes neid relvi käsitse
samuti nagu Osloski. Nagu juba öeldud: vad. Tema teab, et maailma parimad
pidin siis sel päeval minema Berliini. relvad on parimate sõdurite käes
Otsisin S-Bahnhofi üles, ja et aega oli maailmas.
Saksamaa linnu on pommitatud,
jäänud parajasti nii palju üle, et juua
klaas õlut, siis trügisin kohe ' lähemale palju elumaju on hävinenud. Kuid see
jookide kioskile. Pagan võtaks, sellel ei võta saksa töölisel julgust. See ai
päeval oli ka niisugune kuumus ja siis nult tõstab temas võitlusindu. Teda ta
on õlu nii karastav ja... Ühesõnaga bab valusasti, kui hävib ta kodu, saa
vad surma ta naine, lapsed... aga te
—maitseb hästi.
„Veel üks õlu, paluni" ütlesin ja ma töötab edasi oma töölaua taga.
Sõda oh karm, aga tööline on veel
heitsin pilgu kellale ... oli veel pisut ae karmim.
ga. —„Palun andke mulle ka üks klaas
Ja mis ütlevad välismaalased? Mida
õlut!" kuulsin häält enda selja tagant.
ütleb
prantslane või hollandlane.
Käsivars, tugevamat liiki, sirutas üle
Kord
võitles ta Saksamaa vastu. . .
leti ja haaras õllekannu järele ja ka
dus siis jälle tagasi minu taha. Vaata ja kaotas. Kuid ta ei ole selle pärast
sin pisut tagasi ja minu pilgud peatu nii löödud, ta tunneb viha oma endiste
sid umbes 50-aastasel mehel. Arvata „abistajate" vastu, inglaste vastu, kes
vasti relvastustööline, igatahes mees lasid neid sõdida ja veristada... ja
pärast, hiljem tulid veel linnade pea
tugevate käte ja rusikatega.
le. .. Antverpen ja Pariis kõnelevad
„Neetult kuum", sõnas ta pöördu selget keelt sellest pommidesajust ja
des minu poole. Vastasin talle oma mõrvatud lastest.
korda: «Jah, seda on tõesti!" Ja ma
Ta ei kaota ka julgust. Ta saab
arvasin, et seda öeldakse ka Norras, nüüd veel paremini aru kui varem.
kui tahetakse alustada juttu. Ja mul Teab, et Saksamaa peab võitma, et
polnud midagi selle vastu, et selle hu sellega päästa kogu Euroopa. Aga ta
vitava mehega alustada vestlust, ning teab ka, et seda võitu ei kingi talle
kui ma märkasin ka vastaspoole nõus
olekut, siis ei kestnud enam kaua, kui
me leidsime teineteist kõige elavamas
Kerese kõrge
vestluses.

Alul ilmastiku üle.. . Nii kuum pol
nud enam tükk aega olnud kui siia,
kui tema vanavanaema Shanghaisse
sõitis...
Siis... väikeaedades!. Neil, Berliini
töölistel, on vüike-aiad. Mitte ainult
nüüd, sõja ajal, vaid need olid ka enne,
juba aastaid tagasi. Nad kasvatavad
siin kartuleid, porgandeid, übe, veel
mõni viljapuu ja marjapõõsas ja siis
endastmõista ka lilli.
Vahepeal tuleb tõtates rong, meie
ustu me sisse... Et me oleme äärelin
nas, siis leiame kergesti ka koha akna
alla. Läbime tööstusrajooni. Seal tuleb
vagunisse töölisi, mehi ja naisi, noori
ja vanu, sakslasi ja välismaalasi. Va
gun oli peagi täis inimesi ja elavat
sõna-vurinat.
Arusaadavalt silmitsesin ka oma
kaasreisijaid. Minu paremal käel istus
mu sõber, kes oli kohanud parajasti
oma kaastöölist ja sattunud temaga
nüüd vestlusse. Muidugi jõuti siis oma
kõneainega välja sõja teemale... Aga
mitte nii, nagu minu vennad seal ko
dumaal arvavad, pessimistlikult ja tü
dinult. Ei see oli hoopis teise meele
oluga.

keegi. Ta saab selleks ainult kaasa
aidata, taob relvi, ehitab lennukeid ja
tanke. Ta töötab pidevalt päevast päe
va. Kuidas suudab ta nii püsivalt töö
tada, kuidas suudab ta vastu panna
oma suurele töökoormale. Kui seda te
malt küsida, siis kehitab ta ainult
õlgu... See on talle saanud endastmõis
tetavaks. Ta peab ohverdama kõik, et
saavutada kord oma sihti.
Jõuame vabrikukvartaali ja lahku
me rongist. Terve rodu ruttab neid
nüüd vabriku suunas. Nad jutustavad
mulle, kuidas nende vabrik välja näeb
seest, jutustavad lilledest, mis kasva
vad vabriku õuel. Avaratest ruumidest.
Vabrikul on oma arst, õde, lastetoad.
Kuid sealsamas asuvad ka elumajad
töölistele. Kahe-, kolmetoalised korte Postikandjad lahkuvad jaamast, et viia posti eelliinideni. <PK.-sojak. Mever-Wrekk)
rid. Nad elavat puhtalt ja korralikult.
Lambanahkade kokkuost rindevõitle
Nad näitavad mulle oma tube, kutsu
vad mind kohvilauda, näitavad albu
jaile kestab
meid ja jutustavad enda elust. Näita
vad pilte otna poegadest, kes praegu
Aktsiooni tulemuste eesotsas seni Harjumaa
on rindel. Ühel on jäänud poeg Stalin
gradi juurde, teine võitleb juba pike
ETK poolt teostatava lambanahkade määratud hindade alusel.
mat aega Leningradi all.
kokkuostu aktsiooni tulemusena on se
Toornahkade vastuvõtt toimub kind
Aeg möödub ja ma peän tagasi tu ni ülemaaliselt kokku saadud üle ka laksmääratud alusel. Sorteerimisel ja
lema. Nad topivad mu taskud õunu hesaja lambanaha. Esireas sammub gunevad nahad kolme liiki: täisvillaga
täis.
Harjumaa, kust on toodud üle viie nahad, paljad nahad. Täisvillaga nahad
SS-Sõjakirjasaatja John Söfteland
kümne naha. Teised maakonnad on on kasukate valmistamiseks eriti sobi
seni lambanahku toonud võrdselt. Vää vad. Nende villa pikkus on 18 mm.
rib märkimist, et ülaltoodud arv nähku Paljaste nahkade all mõistetakse lam
on saabunud kokkuostupunkti lühikese banahku, millede villa pikkus on 10—18
võiduprotsent
aja jooksul, mil sügisese lambatapmise mm. Neist nahkadest kõlbab osa kasu
hooajal põilupidajail võimaldus nähku kate valmistamiseks. Pügatud nahad ka
Eesti suurmeister võitis Madridis 12 partiid järjest
ära anda. Kuigi ETK oma kokkuostu sukate valmistamiseks ei sobi, neid
Madridist, 23. 10. Naga oli oodata, lõp mezi vasta rikkas tema head väljavaated punktide kaudu alustas aktsiooni juba saab kasutada voodrinahkadeks, kin
pes Madridi maleturniir maailraameistri-kan teise koha jagamiseks. Berliini meister Sä
didaadi Paul Kerese võiduga, kes võitis 12 misch valmistas suure pettumuse ja oli hai- suvekuudel, langeb asja tegelik teosta naste valmistamiseks jne.
partiid üksteise järel ja saavutas 13 punkti VBB vormis. 'Samuti ebasoodsalt võistles mine sügisekuudele, mil talupidajal! on
Kokkutoodud parkimata lambanahad
ga 14 partiist erakordselt kõrge võiduprot Saoz, praegune Hispaania meister. 12-aasta kiire tööaeg möödas ja on mahti haka
sendi.
sele Tomarile avaldati seevastu tormilist ta mõtlema lambanahkade müümisele peavad olema vähimalt kuus kuud va
loomadelt ja kvaliteedilt head.
Teise auhinna võitis hispaanlane Fuentes kiiduavaldnst.
rindevõitlejaile soojade kasukate saami nadelt
11,5 punktiga, kes oli tähelepanuväärselt vi
Lõpptulemused on järgmised: Keres 13 p,
Ümbervahetamisele ei kuulu nahad,
seks.
sa ja ideederikäs võistleja. See on Hispaa Fuentes 11.5, Briuckmaun 9,5, Alonso ja
nia meistri suurim saavutus. Kolmanda ko Medina 8,5, Ingelmo ja Perez 8, Sanz 6,5,
Kokkuostu tingimused on samad, mis millede vill on paljudest kohtadest lah
ha saavutas Kieli maletaja Briuekmanu, 9,5 Augustin 6 (1), Gomez 5,5 (1), Sämiseb 5, varem on välja kuulutatud, ja nimelt ti tulnud või koidest rikutud. Kuna ko
punktiga, neljanda ja viienda koha Aloaao Buchler 4,5, Navarro 3 (1), Nieolich 0,5
võimaldub müüjal iga kolme toornaha gumisaktsiooniga saadud lambanahad
ja Madina 8,5 punktiga. Brinckmanni edu punkti.
kohta osta üks pargitud lambanahk, on määratud peamiselt kasukate val
on täiesti teenitud. Üllatuslik kaotus Gomille eest tuleb tasuda normihind. Na mistamiseks rindesõdureile, peavad nad
had ostetakse põllupidajäilt kindlaks- vastama eeltähendatud nõuetele.
Asutati tööiihisus metallimajanduse alal
Uus õppekursus saksa sõdur
tähtsad toorained ennekõike
Eesti ajakirjanikud Saksa
aadi juure Riias. , "
masinate valmistamiseks. Sõja ajal suureneb
Kuna leiti otstarbekohane olevat, et va
üliõpilastele
nende tähtsus tunduvalt, kuna nad relvade litsevate tihgimuste juures ainult üks asu
maale õppereisile
Tartu ülikoolis avati teine õppekursus
ja sõjamaterjali tootmiseks on tingimata va tus tegeleb riigikomissari määruste teosta
Vallutatud Idaalade riigiministri ettepa
saksa sõdur-üliõpilastele. Aktusest võttis
jalikud.
misega seotud metallide kogumise ja jaota osa jalaväekindral von Both, kindralmajor
ja Eesti Kindral komissariaadi propa
Praeguse sõja ulatus ja sellest tingitud misega, on mõlemad metallikaubanduseks Aschenbrand, välikomandant ooberst Müller- nekul
gandaosakonna korraldusel alustas laupäeval
relvastustoodangu suur tõus toob endast volitatud firmad Idaalal Metallurgia Ost Lichtenau, Tartu piirkonnakomissar Meenen, õppereisi Saksamaale eesti ajakirjanike eks
mõistetavalt kaasa ka metallitarviduse tun land, G. m. b. H., ja Ostmontan, G. m. b. H.
Tartu ülikooli arstiteaduskonna dekaan prof. kursioon.
duva tõusu. Relvatööstuse ja eluliselt tähtsa
asutanud töõühisuse nime all „Firma Pärli, Königsbergi ülikooli professoreid ja
Marssruut viib eesti ajakirjanikud eelkõi
eratarviduse kindlustamiseks on seetõttu Metall ja Montau" Riias, osakondadega Tal
teisi kutsutud külalisi ning rohkesti ohvit ge Suur-Saksamaa pealinna Berliini, kus
metallitarviduse riiklik juhtimine vältimatu. linnas ja Kaunases.
sere. Õppekursuse avas välikomandant, ter peatutakse 8 päeva ja kus on ette nähtud
Selle tõöühisuse ülesandeks on mitte ük
Saksamaal kehtis kindel metalli majanda
vitades saabunud üliõpilasi. Kõnega esines
mine juba sõja puhkemisel. Selle eeskujul si kaubanduslike tehingute sõlmimine, vaid jalaväekindral Both, märkides, et sõjaväge rida loenguid, ringsõite jne. Edasi läheb
teekond läbi rea linnade, nagu München,
majandatakse käesoleva aaata kevadest saa ta annab kaubatarvitajale nõu kõigis metal
Linz, Viin, Praha, Dresden, Kö
dik ka Ida-alal metalle ja selleks on asuta iimajandamise küsimusis ja abistab vahetus de ülemjuhatus on annad välja terve rea Saltzburg,
nigsberg.
tud kontingondiamet ldaala Riigi komissari- ning ümberlülitamiskorralduste teostamist. raamatuid, millede abil sõdur üliõpilastel
võimaldub teaduslikel aladel oma teadmisi
värskendada. Pärast sõda vajatakse tublisid

Raadio
REEDE, 29. OKTOOBER 1943.

5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.15 Päe

vauudised. 6.30 Hommikukontsert (ülek.)
7.00 Päevauudised saksa keeles. 7.15 Hom
mikumuusika (ülek. Böömi saatjast ja Mün
chenist). 8.45 Päevauudised. 9.00 Päevauudi
sed saksa keeles. 9.10 Landesdienst Ostland

9.52 Saatepaus. 11.30 Armastatud ajaviite
orkestreid (kpl.) 12.15 Päevauudiseid. 12.30
Päevauudised saksa keeles. 12.45 Lõunamuu
sika (Olek. Viinist). 14.00 Päevauudised sak
sa keeles. 14.20 Rudolf Delliuger: Koomili
ne'operett „Don Cesar" (hpl). 16.00 Muusi
ka pärastlõunaks (Riia ringhäälingu tantsu
kapell Arnold Korneliuse juhatusel ja hpl).
Ülekanne Riiast. 16.45 Päevauudised. 17.00
Päevauudised ja saatekava ülevaade saksa
keeles. 17.10 Stseene ooperist „Rigoletto"
(mgn. ja hpl). 18.00 Saksa suurmehi idaruu

mis (1): Maksimilian Klinger, kirjanik ja
sõdur (Dr. W. Maurach, saksa keeles). 18.15
Saksa rahvalaule (hpl.) 18.30 Aja kaja ja
saatekava ülevaade. 19.00 Teine avalik süm
fooniakontsert („Estomatt teatri korraldusel.

Kaast. Karin Prii-Raudsepp, klaver ja Ring
häälingu ning ~Estonia" teatri ühendatud

orkester juhatab külalisena Ernst Prade,

Bresiaust. („Estonia" kontserte). 20.00 Päe
vauudised saksa keeles. 21.00 Päevauudised.

Ainult Tartu. 21.15 Lõbusaid viise (hpl.)

22.00 Päevauudised saksa keeles. Järgnevalt
saatelõpp.

LAUPÄEV, 30. OKTOOBER 1943.
5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.15 Päeva
uudised. 6.30 Hommikukontsert (ülek.) 7.00
Päevauudised saksa keeles. 7.15 Helisevaid
hommikutervitusi (mgn. ja dpi). 8.45 Päeva

uudised. 9.00 Päevauudised saksa keeles. 9.10
Landesdienst Ostlaud. 9.25 Saatepaus. 11.30
Väike kontsert (ülek. Böömi saatjast). 12.15
Päevauudised. 12.30 Päevauudised saksa kee
les. 12.45 Lõunamuusika. (hpl.) 14.00 Päeva

uudised saksa keeles. 14.20 Ilusaid hääli

(hpl). 14.40 Sõjaradadeit, 15.00 Tee vabaks
(hpl.) 15.15 „Valitad saksa lühijutte: „Ühek
sas sümfoonia", E. W. Möller, (saksa keeles).

15.30 Kirevaid helisid nädalalõpuks (ring

häälingu tantsukapell L. Tantsi juhatusel, kõ
neleja ja hpl). Vaheajal kell 16.45 Päevauu
dised. 17.00 Päevauudised ia saatekava üle
vaade saksa keeles. 18.00 Noortele: „Kui ki

vid rändavad ..." Osvald Haveli vestlus-ka
hekõne. 18.20 Laule lapsepõlvest(hpl.l 18.30
Aja kaja ja saatekava ülevaade 19.00 Muu
sika (ülek.) 19.15 Rindereportaaže. (ülek.. sak
sa keeles). 19.30 Muusika (ülek). 19.45 Ring

häälingu-rlngvaade {iiiek., saksa keeles).
20.00 Päevauudised saksa keeles. 20.15 Rah
valikke viise (Joh. Karu, akordion, Joosep

„Monarhid" omavahel
Viktor Emanuel, endise Itaalia ku
ninga ja Abessiinia keisri põgenemine
on kolleegide ringkonnas põhjustanud
suurt tähelepanu. Pole veel teada, kas
need, paljud kroonitud pead ilma kroo
nideta ja kuningad ilma kuningriikideta
juurdekasvu üle rõõmustavad või mitte.
Arvatavasti loodetakse neis ringkonnis
erutuvaid keskustelusid teemal: „Midaa
meie võlgneme oma briti onupoegadele
uues itaalia versioonis, või elegantseid
tennispartiisid sportliku kroonprintsi
Umbertoga, kes tennisplatsil suuremat
julgust üles näitab kui lahinguväljadel,
millistest ta kui Itaalia lõunaarmee
ülemjuhataja piinlikult eemale hoidus.
§§jÜks sellest „monarhideft grupist on
väga otsekoheselt ja arusaadavalt rea
geerinud • Viktor Emanueli otsene
„konkurent", Abessiinia keiser Haile
Selassi, on lühidalt ja selgelt nõudnud,
et Viktor Emanuel temale välja antakse,
kuna tai temaga veel väike arve olevat
õiendada.... Vaevalt võib siiski us
kuda, et „liitlased" sellega nõustuvad.
Hoolimata põlgusest, mida nad ka ise

Savoja suguvõsast põlveneva reetja
vastu tunnevad, ei lähe nad vist siiski
nii kaugele, et „musta" kuningat „val
geleu kuningale kallale lasta. See viiks
kindlasti liiga intiimsele ja abessiinlikes
vormes toimuvate kokkupõrgetele Hai
le ja Viktori vahel. Vähemalt peaks va
na abessiinia orjakombe kohaselt tasu
ma transportkulud, nagu neid omal
ajal kandis Haile, kui ta oma 33 kui
lakastiga Addis Abebast pidi lahkuma.

teadlasi ja ametnikke samuti nagu nüüd
sõdureid.

Tutvuti kitsasfilmiga Saksamaal

õppereisist võtavad osa Rahvakasvatuse

Peavalitsuse pressiameti juhataja K. Pärl,

toimetaja U. Tamm, „Maa Sõna" peasekretär
A. Valgma, , Eesti Lõua" peasekretär E. Ren

nit, toimetajad J. Viidang („Eesti Sõna"), J.
Kokla J. Kangur („Uus Elu*
A. Merits („Valga Teataja") ja V. Kõpp

Saksamaalt jõudis tagasi suurem grupp
Eesti koolide õpetajaid ja maakonna kooli („Sakala").
Ekskursiooni juhiks on pressiameti j aha
valitsuse juures töötavaid filmiametile juha
tajaid, kes võtsid osa Idaalade Riigikomis taja K. Pärl.

sariaadi poolt korraldatud õppereisist kit
sasfilmi alal. Kogusummas tegi õppereisi

Kaks tanklaeva põrkasid

kaasa 27 isikut.
kokku
Eesti õpetajad ja filmiametite juhatajad
Stokholm. 24.10. (DNB) Ametliku
viibisid Saksamaal ligemale kuu aega, kus
juures kitsasfilmi rakendamisega tutvumi teate järgi USA-st põrkas neljapäeval Flo
seks Saksa koolides külastati Berliini, Bay rida rannikul kokku kaks tanklaeva. Tekki
reuthi, Nürnbergi, Bodenseed ja teisi linnu. nud plahvatuse ja tulikahju [läbi sai 88
Õppereis on annud kitsasfilmi kasutamisel meeskonnaliiget surma.
Üks tanklaev oli laaditud lennukibensii
õppetöö juures saksa koolides ilmeka pildi.
Saadud kogemusi tahavad Eesti koolide õpe niga. Ta rammiti teise laeva poolt täiel
Ruhnus pandi rõugeid
Neil päevil külastas Kuressaare ümbrus tajad kasutada praktiliseks tööks kohtadel. sõidul kesklaeva. Tekkis kohatav plahvatus
ja ühe hetkega seisid mõlemad laevad lee
konna jaoskonnaarst dr. F. Valdsoo Ruhnu
Sõjavangist koju
kides. Arvatavasti on vaid üksainus meri
saart, toimetades seal ühtlasi ka rõugepane
kut. Rõugeid pandi Üle sajale ruhnulasele,
Berliin, (DNB) 22. oktoobri pärastlõu mees pääsnud.
Reuteri teatel põrkas Ühendriikides Ida
niihästi lastele kui ka täiskasvanuile. On nal saabusid ühte Saksa sadamasse esime
huvitav märkida, et viimane rõugepanek sed raskestihaavatud saksa sõdurid nende ho osariigis kaks rasket pommituslennukit
Ruhnu saare! toimus 1931. aastal, seega 5000 hulgast, kes niisama suure arvu ras õhus kokku. Mõlemad meeskonnad, tõenäo
kestihaavatud briti sõjavangi vastu vaheta liselt 20 meest, said surma.
kaksteist aastat tagasi.
välja ja pöörduvad Inglise vangistu
Vaarikad teistkordselt valminud tatakse
sest kodumaale tagasi. Nende saabumisel
Uus Soome piiskop
Valgamaal on soojade sügisilmade tõttu tervitati neid 28. oktoobril kaitseringkonna
valminud täiskordselt rohkesti aed vaarikaid.
Helsingi. DNB. Oulu (Lapimaa)
ülema ja Põhja-Saksa gauleiteri poolt.
Teistkordselt küpsenud vaarikad pole mui
Kaitseringkonna ülem luges oma kõnes piiskopi asemele, kes mõrvati käesole
dugi nii magusad kui suvises palavas päi eite Führeri ja sõjajõudude kõrgeima ülem va aasta suvel bolševistlike bandiitide
keses valminud marjad. Nii hilist vaarikate juhataja südamliku tervitustelegrammi ning
teiskordset valmimist ei mäleta vanimadki
poolt tema inspektsioonireisil Põhjainimesed.

andis igale haavatule üle Führeri erilise
annetuse. Pärast lühiajalist viibimist sada

malinna laatsarettides saadetakse haavatud
nende kodukohtadesse või kodukohale lähe
mail asetsevaisse laatsarettidesse.
j l Järgmised raskestihaavatud sõdurid saa
buvad kodumaale kõige lähemal ajal.

Soomes, õnnistatakse tuleval pühapäe
val uus praost Väino Malmivaara Turu
toomkirikus. Külalisena rootsi kirikuring
konnist võtab sellest pidulikust sünd
musest osa piiskop Ingre Brillioth.

Sõjaorbude nädai
Soovin osta ehk söömale võtta HOBUST
Helsingist, 23. 10. Marssal Manner Teatada slt.
hei mi poolt Talvesõja järel algatatud sõja
orbude abistamist, eriti vaderi kohustuste KAOTATUD OSTURAAMAT, välja antud Koi

endale võtmise näol, teostatakse nüüd juba gi vallavalitsusest Susanna Ränna nimele.
kolmandat aastat. Senini on võtnud endale Leidmisest teatada Koigi vallavalitsusele.
vaderi kohuseid 17.000 Talvesõja orvu ja
976 praeguse sõja orvu suhtes. Ka teised Paide Gümnaasiumi I-le klassile AVATAK
maad on osutanud soome vaeslaste toetami SE PARALLEELKLASS. Sisseastuda soovi
korraldatakse vastuvõtu katse reedel
seks sooja huvi. Rootsist saavad toetust jaile
14.000 sõjaorbu, kuna Taanist saadeti armas 29. okt. s. a. kell 10 hommikul Paides, Pär

nu t. 57 (koguduse majas). Eksamid soori
peavad ka kevadel paralleelklassi vas
Sh"eits võttis endale 2000 ja Ungari tama
1000 soome sõjaorvu eest vaderi kohustused. tuvõetud õpilased ja kandidaadid.
õppetöö algab esmaspäe
Manaochaimi liit on kulutanud käesoleva valParalleelklassis
1. nov. s. a. Koolijuhataja.
sõja viiUel sõjaorbude toetamiseks kokku
162 miljonit soo ae marka. Umbes 5000
kõnetunnid igal tööpäeval kella
neist on veel -õjavaderiteta. Äsja kogu Toimetuse
maal 17.-24 oktoobrini läbi viidud ~sõjaorb B—l 2, talitus avatud igal tööpäeval kella
tusandeid 4500 lapsele.

ude nädai" tõi arvukate ürituste, näituste
ja korjanduste läbi kotiku hulga nimetamis

väärset materjali sõjaorbude heaks, äratades
Kotkas, kannel ja heliplaadid). 21.00 Päeva
uudiseid. Ainult Tartu. 21.15 Hoogsaid me Grenadeevid on raiunud Itaalia ranniku kaljudesse patareiposiisiooni. Kõikjale on pai ühtlasi rahva hulgas kõikjal tugevat osavõt
ja kohusetunnet abistamise intensiivse
loodiaid (hpl.) 22.00 Päevauudised saksa gutatud vaenlase xnaabumiskatsete nuvjaajamiseks saksa raskeid relvi. (PK.-sõjakirj. tu
maks muutmiseks.
Büschel). .
keeles. Järgnevalt saatelöpp.

8—17.30, laupäeval kella B—l3-ni.8—13-ni. Kehtivad

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